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„Z Evropy nesmí být ‚LGBT-free zone‘“ 

Amélie de Montchalin je francouzskou státní tajemnicí pro evropské záležitosti. 

Michael Roth je německým ministrem pro Evropu a Aleš Chmelař je náměstkem pro 

evropské záležitosti České republiky. 

Ve chvíli, kdy se národy bouří proti diskriminaci a žádají více rovnosti, by Evropa měla jít příkladem. 

Přesto však v Evropě dochází stále příliš často k případům diskriminace. Někteří vnitrostátní političtí 

představitelé zpochybňují kampaně na podporu práv osob LGBTI, a je tedy jasné, že situace osob 

LGBTI je nadále znepokojivá. 

V Evropě dochází mimo jiné k útokům proti „průvodům hrdosti“, vyhlašování „zón bez LGBTI+ 

ideologie“ i k přijímání právních předpisů, které zakazují jak právní uznání, tak některá práva 

transgender osob. 

Důrazně odsuzujeme veškerá opatření, která vedou k vyloučení či diskriminaci. Zásadně 

nesouhlasíme s jakýmkoli omezováním rovnosti a lidských práv, zejména s odmítáním právního 

uznání genderové identity, která se může v průběhu času měnit. 

Velice nás znepokojují výsledky zprávy, kterou dne 14. května zveřejnila Agentura Evropské unie pro 

základní práva: 43 % osob LGBTQ+ čelilo v uplynulých 12 měsících diskriminaci, což je o šest 

procentních bodů více oproti poslední studii, která byla provedena v roce 2012. V případě 

transgender osob toto číslo dosahovalo dokonce 60 %. 

Boj za stejná práva pro všechny, a tedy i proti diskriminaci, násilí a dalšímu porušování lidských práv 

lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů je důležitou prioritou našich 

vlád. Diplomatickou cestou se zasazujeme o rovnost práv na vnitrostátní úrovni i na mezinárodní 

scéně jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni. Je naší společnou odpovědností zaručit 

dodržování, ochranu a podporu základních evropských hodnot. 

Domníváme se, že v kontextu pandemie onemocnění Covid-19 je to ještě důležitější, neboť posílila 

omezení, kterým lesbické ženy, homosexuálové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové čelí, 

protože jsou často součástí nejvíce marginalizované či vyloučené populace. Německo, Francie a Česká 

republika jakožto členové Koalice rovných práv plně podporují společné prohlášení této koalice, které 

vyzývá vlády, aby omezily dopady pandemie onemocnění Covid-19 na osoby marginalizované kvůli 

jejich skutečné nebo předpokládané sexuální orientaci, jejich genderové identitě nebo projevům či 

kvůli jejich pohlavním znakům. 

Respekt k lidským právům a lidské důstojnosti jsou základními hodnotami Evropské unie a jsou 

jádrem evropského projektu. EU není jen jednotný trh nebo měnová unie, je především unií 

společných hodnot. 



Máme tudíž povinnost bojovat v našem společenství proti diskriminaci všeho druhu a dbát na 

dodržování těchto hodnot. Lidská práva a lidská důstojnost jsou respektovány jen tehdy, když jsou 

plně dodržována práva každého člověka nehledě na jeho původ, etnickou příslušnost či genderovou 

identitu. 

Během svého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy, a zejména u příležitosti 25. výročí založení 

Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, Francie upozorňovala na práva lesbických žen, 

homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů. Německo převezme předsednictví Výboru 

ministrů Rady Evropy v listopadu 2020 a trvá na tom, že práva lesbických žen, homosexuálů, 

bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů jsou nedílnou součástí politiky lidských práv Rady Evropy, a 

bude se zabývat zejména problematikou nenávistných projevů, které často míří právě na lesbické 

ženy, homosexuály, bisexuály, transsexuály a intersexuály. Česká republika tyto iniciativy podporuje 

v souladu s prioritami svého předsednictví v roce 2017, které se soustředilo na rovnost žen a mužů. 

Jakožto ministři a ministryně Německa, Francie a České republiky se budeme i nadále zapojovat do 

boje proti všem formám diskriminace, zejména diskriminace lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, 

transsexuálů a intersexuálů. Se zájmem očekáváme návrhy, které v příštích měsících přeloží Evropská 

komise v oblasti strategie na větší rovnost lesbických žen, homosexuálů, bisexuálů, transsexuálů a 

intersexuálů v EU a opatření, která EU přijme za účelem ochrany a podpory našich společných 

hodnot, respektu a tolerance, plně podpoříme. Jsme připraveni pracovat na této zásadní otázce 

v úzké spolupráci se všemi členskými státy, zúčastněnými stranami i dotčenými osobami. 

EU může být silnou, jen pokud uzná, za co vše vděčí rozmanitosti, a pokud každému umožní, aby byl 

tím, kým chce být, a naplnil svůj potenciál v rozmanité evropské společnosti. 

Diskriminace je formou porušování lidských práv, k níž by nemělo docházet nikde na světě. Jsme však 

pevně přesvědčeni, že Evropa musí hrát při ochraně a podpoře rovnosti všech přední úlohu. 


