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Amnesty International verí, že všetci ľudia, bez ohľadu na ich sexuálnu orientá-

ciu alebo rodovú identitu, majú právo byť rovní pred zákonom a právo uplatňovať 

si svoje ľudské práva bez výnimky. 

Amnesty International odporúča vládam, aby uznali, podporovali a chránili ľud-

ské práva členov a členiek LGBTI komunity tak, ako sú obsiahnuté v zákonoch a 

normách medzinárodného práva, vrátane medzinárodných dohovorov, ktorých je 

väčšina krajín signatárom. Okrem toho by štáty mali odsudzovať všetky porušenia 

ľudských práv založené na sexuálnej orientácii a rodovej identite a brať tieto po-

rušenia rovnako vážne ako všetky ostatné, inak motivované typy porušení ľud-

ských práv. Vlády sveta by mali podporovať celosvetovú snahu o dekriminalizáciu 

homosexuality a snažiť sa o dosiahnutie LGBTI rovnoprávnosti.  

Amnesty International a Pride 



 

 

 
Amnesty International odsúdila diskriminačnú zmenu ústavy, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný 
zväzok jedného muža a jednej ženy.  

Definícia manželstva obsiahnutá v ústave je v rozpore s medzinárodnym a európskym právom v oblasti 
ľudských práv, a môže diskriminovať lesbické, gay, bisexuálne, trans a intersexuálne (LGBTI) osoby na 
základe ich sexuálnej orientácie.  

 

 
 

 

Na Slovensku sa vo februári 2015 uskutočnilo referendum o návrhu definovať manželstvo exkluzívne 
ako zväzok muža a ženy, zakázaní adopcie detí párom rovnakého pohlavia a povinnosť vyžadovať rodi-
čovský súhlas pre účasť detí na hodinách sexuálnej výchovy a eutanázii.  

Referendum nebolo platné, pretože sa ho nezúčastnila potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených vo-
ličov.  

Amnesty International varovala pred spiatočníckym krokom, ktoré mohlo v prípade úspešnosti referen-
dum znamenať a jeho negatívny dopad pre páry rovnakého pohlavia—nemožnosť uzavrieť manželstvá, 
prijatia a osvojenie detí a znevýhodnenia v ekonomickej, sociálnej či právnej oblasti.  

LGBTI práva na Slovensku 

REFERENDUM 2015 

ZMENA ÚSTAVY SR 2014 



 

KEŇA 
Najvyšší súd v Mombase potvrdil rozsudok o ústavnosti análnych testov na mužoch, ktorí sú podozriví z 
toho, že majú sexuálny vzťah s inými mužmi. Podľa súdu  existujú v kenských zákonoch dostatočné 
dôvody, ktoré povoľujú zásahy do tela na získanie dôkazov o zločine, vrátane sodomie. Análne testy sú 
porušením zákazu mučenia a iného zlého zaobchádzania a práva na súkromie.  
 

TUNISKO 
Vzťahy ľudí s rovnakým pohlavím a LGBTI práva sú v krajine tabu a nie sú v spoločnosti akceptované. 
LGBTI osoby sa stretávajú s odmietaním, diskrimináciou, zastrašovaním a násilia zo strany svojich rodín a 
komunít. Vzťahy medzi ľuďmi rovnakého pohlavia sú podľa tuniského zákona trestné. LGBTI osoby žijú v 
neustálom strachu zo zatknutia a trestného stíhania. Zákon vytvára atmosféru pre zločiny z nenávisti  
proti osobám, ktoré sú podozrivé zo vzťahu s osobami rovnakého pohlavia. Zodpovednosť nebýva v 
mnohých prípadoch vyvodená. Polícia často ani nevyšetruje homofobické a transfobické zločiny. 
Namiesto toho sa obetiam vyhráža s trestným stíhaním za ich vnímanú sexuálnu orientáciu a rodovú 
identitu. LGBTI osoby sa boja hlásiť úradom porušenia a zneužívania, ktoré musia prežívať.  
 

TURECKO 
Napriek tomu, že turecké úrady zakázali Gay Pride v roku 2017, organizátori sa rozhodli pochodovať. 
Počas pochodu policajné zložky hrubo zasahovali gumenými projektilmi a niekoľko ľudí bolo zadržaných. 
Turecké autority zakázali organizovanie pochodov Trans Pride a Istanbul Pride, ktoré sa mali konať v 
Istanbule 19. a 26. júna 2016 kvôli bezpečnostným dôvodom. Pride v roku 2015 bol tiež zakázaný, ale 
organizátori o tom neboli informovaní, preto pochodovali. Polícia v snahe pochod rozohnať použila slzný 
plyn, vodné delá a projektily plnené štipľavým korením. Zakázanie pochodu Pride odopiera LGBTI 
komunite právo na nenásilné zhromažďovanie 
 
 

RUSKO 
V júli v roku  2013 podpísal prezident Vladimir Putin tzv. antipropagačný zákon, ktorý zakazuje 
propagáciu netradičných sexuálnych vzťahov. Porušenie zákona sa trestá vysokými pokutami, uväznením, 
vyhostením či pozastavením činnosti organizácie. Účelom zákona má byť ochrana detí a mládeže pred 
akýmkoľvek obsahom, ktorý “propaguje homosexualitu ako spoločenskú normu na úkor tradične 
uznávaných rodinných hodnôt“. Na základe zákona úrady rozhodli napríklad o  úplnom zákaze konania 
moskovského Pride festivalu na 100 rokov, či odsúdili Elenu Klimovovú, ktorá viedla podpornú web 
stránku Deti404 a dostala pokutu 50 tisíc rubľov.  
 
LGBTI práva v Európe 
LGBTI osoby čelia diskriminácii v celej Európe ako v legálnej oblasti tak i v praxi . Aj napriek formálnemu 
zákazu diskriminácie na základe sexuálnej orientácie, niektoré štáty stále nepriznávajú rovnaké práva 
vzťahom s rovnakým pohlavím. 

Spoločenská akceptácia homosexuality a transrodovosti sa výrazne líši v rôznych krajinách, komunitách a 
oblastiach života . V mnohých profesiách a spoločnostiach je homosexualita a transsexualita stále tabu a 
otvorené vyjadrenie homosexuality a transsexuality sa stretáva s odmietnutím a opovrhovaním. 

LGBTI práva vo svete 

Lesby, gejovia, bisexuálne, trans a intersexuálne (LGBTI) osoby na celom svete čelia diskrimi-
nácii – či už je to kriminalizácia ich vzťahov, za ktoré im hrozí v niektorých prípadoch trest 
smrti (Eritrea, Saudská Arábia, Afganistan) či dlhoročné väzenie (Uganda, Tunisko, Keňa, 
Sýria a Libanon).  



 

 účinné a dôkladné prešetrenie správ o únosoch a vraždách 
údajných gejov v Čečensku a odovzdanie osôb uznaných vinných 
zo spáchania týchto trestných činov alebo spoluúčasti na nich 
do rúk spravodlivosti, 

 prijatie nevyhnutných opatrení na zaistenie ochrany pre všetky 
osoby, ktoré môžu byť v Čečensku na základe ich sexuálnej 
orientácie ohrozené, 

 odsúdenie diskriminačných prejavov zo strany zodpovedných.  

Petícia: za zastavenie únosov a vrážd gejov v Čečensku  

 

Žiadame predsedu Vyšetrovacieho výboru, aby prijal kroky, ktoré zaručia:  

Podľa nezávislého denníka Novaja Gazeta sa 
vyše sto mužov, údajných gejov, stalo obeťami 
únosu v rámci koordinovanej akcie. Denník ďa-
lej tvrdí, že títo muži mali byť vystavení muče-
niu a ďalším formám zlého zaobchádzania, pri-
čom troch z nich mali únoscovia dokonca za-
vraždiť. V skutočnosti však môže byť obetí aj 
viac. 

Čečenské orgány však majú ďaleko od prevzatia 
zodpovednosti za vzniknutú situáciu, dokonca 
akúkoľvek existenciu gejov na území ich krajiny 
popierajú. Hovorca prezidenta Kadyrova vyhlá-
sil, že „nie je možné zatknúť či utláčať nieko-
ho, kto v našej republike nežije. Keby aj v Če-
čensku boli takíto ľudia, orgány činné v trest-
nom konaní by s nimi nemali žiadne starosti, 

pretože ich vlastní príbuzní by ich poslali na 
miesto, odkiaľ niet návratu.“ 

Úrady prepustili niekoľko unesených mužov, 
pretože sa im pravdepodobne nepodarilo potvr-
diť ich sexuálnu orientáciu. Kvôli homofóbnej 
intolerancii miestneho obyvateľstva im však stá-
le hrozí obrovské nebezpečenstvo, dokonca i zo 
strany ich vlastnej rodiny. Potvrdili to i členovia 
mimovládnej organizácie Ruská sieť LGBTI, 
ktorí vytvorili horúcu linku pomoci práve pre 
osoby utiekajúce sa do bezpečia mimo regiónu. 

 



 

 

 

#PRIDEm do stánku Amnesty 

Kedy? Sobota, 19.augusta 2017 

Kde? Hviezdoslavovo námestie, Amnesty stánok bude od 12:40, 
pochodujeme od 15:00 

Chceš sa pridať? Ak sa chceš pridať do stánku a pochodu s Am-
nesty, vyplň dotazník tu a my sa ti obratom ozveme. Obleč sa do 
čierneho.  

Máš otázky? Obráť sa na Tinu na kristina.zatkova@amnesty.sk  

 

#PRIDEm na sprievodné akcie 

World Pride výstava—otvorenie 

10.august o 19,00 v Teplárni, link na udalosť tu. 

 

Čítačka z knihy Vytúžená minulosť od Leila j. Rupp 

14.august o 19,00 v Teplárni, link na udalosť tu. 

 

Dúhová Živá knižnica 

15.august o 18,00 v Kalabe, link na udalosť tu. 

 

Premietanie filmu Deti 404 

15.august o 19,00 v Kalabe, link na udalosť tu.  

 

World Pride výstava 

17.august o 20,30 v Štúdio 12, link na udalosť tu. 

 

Chceš pomôcť? Obráť sa na Tinu na kristina.zatkova@amnesty.sk   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnqOt8WQH56H5J1Gi8pkZrLlJrQNQk2HIOLJKjP4LjmIQ0Kg/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true
https://www.facebook.com/events/1735745573386833/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A111165370750%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%2
https://www.facebook.com/events/235498596972555/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A111165370750%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%25
https://www.facebook.com/events/334471953632004/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A111165370750%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%25
https://www.facebook.com/events/1774284972874609/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A111165370750%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%2
https://www.facebook.com/events/346770982420532/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A111165370750%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%25

