Berlin – Yogyakarta

Celem projektu BERLIN – YOGYAKARTA,
realizowanego przez Kampanię Przeciw
Homofobii jest przypomnienie historii
prześladowań osób nieheteroseksualnych
przez nazistów podczas ich panowania
w Europie oraz podkreślenie, że prawa
człowieka są niezbywalną własnością
wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów,
osób biseksualnych i transgenderowych.
Terror zastosowany wobec tej grupy
przez hitlerowskich zbrodniarzy był częścią
systemu, który doprowadził do najbardziej
drastycznego pogwałcenia praw człowieka
w historii ludzkości. Reﬂeksja nad tragedią
II wojny światowej skutkowała wydaniem
szeregu dokumentów podkreślających
znaczenie praw człowieka i obywatela,
w tym Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty.
Ten ostatni dokument został opublikowany
w formie deklaracji przez Międzynarodową
Komisję Prawników w 2006 roku
w indonezyjskim mieście Yogyakarta.
Deklaracja ustanawia międzynarodowe
standardy stosowania praw człowieka
w odniesieniu do orientacji seksualnej
oraz tożsamości płciowej.
Broszura, którą oddajemy w Państwa ręce,
stanowi kompilację tekstów wystawy
pokazywanej przez Kampanię Przeciw
Homofobii w ramach projektu
Berlin-Yogyakarta w kilku polskich miastach.
Mamy nadzieję, że posłuży ona osobom
zainteresowanym – między innymi
nauczycielom – jako materiał pomocniczy
w pracy edukacyjnej, której przedmiotem są
szeroko pojęte prawa człowieka. W tytule
wystawy umieściliśmy nazwy miast z dwóch
kontynentów, chcąc w ten sposób podkreślić
zarówno globalną skalę zjawiska
wykluczania, jak i obowiązywania praw
człowieka. Z nazwą Yogyakarty połączyliśmy
aktualną część wystawy, Berlinowi
przypisany jest jej aspekt historyczny.

projekt realizowany przez

przy ﬁnansowym wsparciu

Magnus Hirschfeld (1868 – 1935)

Lekarz, seksuolog, badacz, biegły sądowy, publicysta, pionier ruchu na rzecz równouprawnienia osób homoseksualnych. W 1897 roku założył
w swoim prywatnym mieszkaniu w Berlinie KOMITET NAUKOWO-HUMANITARNY, pierwszą na świecie organizację zajmującą się homoseksualnością,
która 8 lat później liczyła już 5000 członków – kobiet i mężczyzn.
Zdeklarowanym celem politycznym Komitetu
było zniesienie paragrafu 175 pruskiego kodeksu
karnego:

„Przeciwny naturze nierząd, do którego dochodzi pomiędzy osobami płci męskiej albo między człowiekiem
i zwierzęciem, jest karany więzieniem,
z możliwością utraty praw obywatelskich”.
Już w 1898 roku wniesiono do Reichstagu (niemieckiego parlamentu) petycję w tej sprawie, pod
którą widniały podpisy blisko 4 000 osobistości.
Wniosek został jednak oddalony, a Komitet rozpoczął zaplanowaną na wiele lat kampanię edukacyjną opartą o wyniki badań naukowych, w której
uwzględniono również tematy edukacji seksualnej, antykoncepcji oraz aborcji.
W 1912 roku dzięki staraniom KNH nie doszło
do rozszerzenia paragrafu 175 o kobiety. Komitet
przyczynił się też do zniesienia podobnych przepisów w Norwegii i ZSRR.
W 1919 roku Hirschfeld utworzył w Berlinie
pierwszy na świecie Instytut Seksuologii, placówkę naukową cieszącą się światową renomą, która
prowadziła obszerne archiwum i bibliotekę. Jako
Żyd, socjalista i homoseksualny mężczyzna, Hirschfeld stał się obiektem nienawiści nazistów, którzy w maju 1933 roku splądrowali i zdewastowali
zbiory Instytutu. Sam Hirschfeld, przebywający
wówczas w Paryżu, znalazł się poza zasięgiem hi-
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tlerowskiego aparatu władzy. Zmarł w 1935 roku
w Nicei, w dniu swoich 67 urodzin.
W 2006 roku w obecności niemieckiej minister
sprawiedliwości, imię Magnusa Hirschfelda nadano promenadzie, biegnącej naprzeciw nowej siedziby Urzędu Kanclerza Federalnego.
W uroczystości uczestniczyła niemiecka minister
sprawiedliwości.

„Ci, którzy myślą o męsko-męskiej
miłości, są naszymi wrogami”

Bundesarchiv Bild 146-1982-159-22A.

Komentarz opublikowany w dzienniku „Völkischer Beobachter” (Narodowy Obserwator), tubie
propagandowej nazistowskiej partii NSDAP, odnoszący się do zalecenia zniesienia paragrafu 175
wydanego przez Komisję Karnoprawną Reichstagu. Autor zręcznie manipuluje pojęciami, łącząc
antysemicką nienawiść z fantazjami seksualnymi
związanymi z łamaniem różnych tabu oraz przypisując odpowiednie praktyki osobom homoseksualnym.
„Gratulujemy tego sukcesu, Panie Kahl i Panie
Hirschfeld! Ale proszę się nie łudzić, że my, Niemcy – po tym, kiedy dojdziemy do władzy – będziemy choćby przez jeden dzień tolerować tego rodzaju ustawy (…).
Niedługo już wszelkie złośliwe zapędy żydowskiej duszy, krzyżowania boskiej myśli stworzenia
poprzez cielesne kontakty ze zwierzętami, rodzeństwem i własną płcią, zostaną przez nas zakwaliﬁkowane prawnie jako to, czym naprawdę są,
a mianowicie obrzydliwe zboczenia Syryjczyków,
najcięższe przestępstwa zasługujące na karę szubienicy lub przepędzenia”.

30 stycznia 1933 roku Hitler przejął władzę
i bezzwłocznie przystąpił do rozbijania struktur
grup społecznych, które nie pasowały do obrazu
nazistowskiego państwa: komunistów, socjaldemokratów, związkowców, duchownych, Żydów
i środowisk homoseksualnych. Zakazano działalności innych partii niż NSDAP, likwidowano wydawnictwa, zamykano miejsca spotkań – system
totalitarny uderzał w ogniska ludzkiej solidarności, a zarazem potencjalnego oporu.
Polityczne ambicje Röhma, szefa sztabu SA, nieukrywającego swojego homoseksualizmu, stały
się dla Hitlera niewygodne. Röhm i inni przywódcy SA zostali aresztowani 30 czerwca 1934 roku,
po czym zamordowani. Liczba oﬁar tzw. „Nocy
długich noży” sięgnęła 1000 zwolenników Hitlera.
Aparat propagandy stworzył mit o planowanym
przez nich puczu, a homoseksualna orientacja
przedstawiana była jako główna motywacja rzekomych zdradzieckich poczynań. Krwawą walkę
o władzę we własnym obozie relacjonowano jako
mężny akt oczyszczenia państwa z homoseksualnej dewiacji. Konkurent Röhma i szef SS Himmler
przystąpił do systematycznej eksterminacji mężczyzn, określanych w nazistowskiej terminologii
mianem „pasożytów narodu”.
„Z ich winy zaczęto podejrzewać całe przywództwo partii o haniebną, wzbudzającą wstręt dewiację seksualną. (…) Ogniska dżumy i korupcji, chorobliwe symptomy moralnego zdziczenia,
przejawiające się w życiu publicznym, zostaną wypalone do żywego mięsa.” (Goebbels, w dzień po
zamordowaniu Röhma).
Dowcip z epoki:

„Hitler był zszokowany, kiedy
dowiedział się o homoseksualizmie
Röhma. Co będzie, kiedy Führer dowie
się, że Göring jest tłusty, a Goebbels
kulawy?”.

„Völkischer Beobachter”, 2 sierpnia 1930.



Prześladowanie homoseksualnych kobiet

Paragraf 175 nie penalizował stosunków seksualnych między kobietami (z wyjątkiem Austrii), nie
istnieją więc akta dotyczące aresztowań kobiet
w związku z ich orientacją psychoseksualną. Lesbijki aresztowano pod innymi pretekstami, dlatego
ich losy są znacznie trudniejsze do odtworzenia.
W ideologii narodowosocjalistycznego „państwa mężczyzn” kobiecie nie przysługiwała żadna
rola w życiu publicznym, jedynym jej zadaniem
było rodzenie potomstwa. Ściganie kobiecej homoseksualności podnosiłoby rangę kobiet poprzez
uznanie istnienia ich seksualności. Ponadto lesbijek nie uważano za zagrożenie dla nazistowskiej
polityki demograﬁcznej, gdyż mimo orientacji,
można było je wykorzystać do celów rozrodczych.
Lotte Hahm, prezeska Damenklub Violetta, traﬁła do obozu koncentracyjnego dla kobiet w Moringen około 1935 roku. Nie zachowały się jej akta, dlatego nieznana jest data zwolnienia.
Wiadomo jedynie, że miało to miejsce przed marcem 1938 roku. Hahm opowiadała współwięźniarkom o zasadzce, jaką na nią zastawiono: nieznajomy poprosił ją na Alexanderplatz o popilnowanie
bagażu. Po chwili została zrewidowana przez Gestapo – w walizce znajdowała się nielegalna komunistyczna bibuła, za posiadanie której traﬁła
do więzienia. Opowieść ta nie została potwierdzona przez żadne akta. Istnieje też inna wersja wydarzeń – podobno ojciec przyjaciółki Lotte Hahm
oskarżył ją o uwiedzenie małoletniej. Być może
oba wydarzenia miały miejsce.
Elsę Conrad, pół-Żydówkę, właścicielkę klubu
dla kobiet „Monbijou” i czynną działaczkę berlińskiego środowiska lesbijskiego, aresztowano jesienią 1935 roku i skazano na 15 miesięcy więzienia.
Zarzucono jej „obrazę rządu Rzeszy”, oskarżając
między innymi o twierdzenie, jakoby Hitler miał
romans z Rudolfem Hessem. Na początku 1937 roku, pod zarzutem publicznego podawania się za
Aryjkę i obrażania Führera, została przewieziona
obozu Moringen. W jej aktach widnieje adnotacja
„lesbijka”.
Foto: konserwacja, opracowanie i reprodukcja Christel Becker-Rau, Kolonia.
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Kalendarium terroru

Październik 194 – Heinrich Himmler zlecił sporządzenie kartoteki wszystkich homoseksualnych
mężczyzn na terenie Rzeszy.
Od 1 grudnia 194 roku policja przeprowadzała
obławy, podczas których w ciągu kilku tygodni
aresztowano setki niewinnych ludzi. Traﬁli oni bez
procesu do pierwszych obozów koncentracyjnych
Columbiahaus i Lichtenburg. W Lichtenburgu nosili na nogawce spodni pasiaków literę „A” (od słowa Arschﬁcker – dupojebca).
1 września 195 roku wszedł w życie paragraf 175
w nowym, zaostrzonym przez nazistów brzmieniu.
Karalny stał się „każdy seksualny lub oceniany jako seksualny akt” pomiędzy mężczyznami. Do więzienia można było traﬁć przez list, pocałunek a nawet „dwuznaczne” spojrzenie.
W roku 196 Himmler powołał Centralny Urząd
Rzeszy do Zwalczania Aborcji i Homoseksualizmu
podlegający Gestapo. Aborcja i homoseksualność
stanowiły zagrożenie dla nazistowskiej polityki hodowania jak największej liczby „aryjskich dzieci”.
Wiosną 197 roku, podczas konferencji naczelników Policji Kryminalnej i Gestapo, minister spraw
wewnętrznych Rzeszy Heinrich Himmler zażądał
traktowania osób homoseksualnych jak „wrogów
publicznych”.
Od 197 roku większość aresztowanych gejów po
odbyciu kary więzienia nie wychodziła na wolność. Zwolnionych przewożono prosto do obozów
koncentracyjnych. Niektórzy traﬁali tam bez aktu
oskarżenia i procesu.
W 198 roku wprowadzono jednolite oznakowanie więźniów obozów koncentracyjnych. Od tej
pory więźniowie homoseksualni nosili naszyte na
pasiakach różowe trójkąty.
29 września 1941 Urząd Policji Kryminalnej wydał
rozporządzenie, zgodnie z którym homoseksualni
mężczyźni, którzy po odbyciu kary więzienia poddadzą się dobrowolnej kastracji, mogą zostać
zwolnieni z dalszego przetrzymywania w obozie
koncentracyjnym.

15 listopada 1941 weszło w życie tajne rozporządzenie Kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera dotyczące
„zachowania czystości” w szeregach: członkowie
SS i policji, którzy dopuścili się czynów homoseksualnych, podlegali karze śmierci przez rozstrzelanie.
W lipcu i sierpniu 1942 roku miała miejsce akcja
systematycznych mordów na homoseksualnych
więźniach w karnym komando pracy w cegielni,
tzw. „klinkierni” obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Liczba oﬁar szacowana jest na około
200 osób.
8 maja 1945 roku – bezwzględna kapitulacja niemieckiego Wehrmachtu, koniec wojny.
W lipcu 1945 roku reaktywowano referat do
spraw osób homoseksualnych.
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Robert T. Odeman – prześmiewca reżimu

Martin Hoyer, Robert T. Odeman to jego pseudonim artystyczny. Był pianistą, kompozytorem,
autorem tekstów kabaretowych i ich wykonawcą.
W wieku 17 lat poznał swą pierwszą wielką miłość
Martina Eppendorfa, z którym dzielił życie przez
10 lat, aż do przedwczesnej śmierci Martina w wypadku w 1932 roku.
Był zdeklarowanym przeciwnikiem nazistowskiego reżimu, pisał satyryczne piosenki, wyśmiewające m.in. Hitlera i „pannę Röhm”. Po raz
pierwszy został aresztowany w Berlinie w listopadzie 1937 roku. Na mocy zaostrzonego paragrafu
175 skazano go na dwa i pół roku pozbawienia
wolności, które odsiadywał w pięciu różnych więzieniach.
Wyszedł na wolność w lutym 1940 roku. Dwa
lata wcześniej został wykluczony z Izby Muzyków
Rzeszy, co praktycznie równało się zakazowi wykonywania zawodu. Utrzymywał się przy życiu, pisząc pod pseudonimami, a w 1942 roku uzyskał
zezwolenie na tournée dla żołnierzy Wehrmachtu
we Francji, Belgii i Italii. Tournée to odbył wspólnie z lesbijską śpiewaczka kabaretową Olgą Rinnebach, którą odtąd podawał za swoją narzeczoną.
Alibi przyjaciółki nie uratowało go jednak przed
kolejnym aresztowaniem i wyrokiem. Rok i 6 miesięcy przebywał w więzieniu Plötzensee w Berlinie, skąd policja przewiozła go w grudniu 1944 roku do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
W obozie – dzięki stanowisku skryby blokowego
– udało mu się uniknąć najcięższej pracy. Występami kabaretowymi podtrzymywał swych towarzyszy na duchu. Poznał Ernsta Haase, z którym
połączyła go dozgonna przyjaźń, i razem udało im
się uciec 19 kwietnia 1945 roku. Wymknęli się
z „marszu śmierci”, w którym wycieńczeni więźniowie pędzeni byli pieszo z ewakuowanego obozu w kierunku Bałtyku. Wyzwolenie przynieśli
amerykańscy żołnierze.
W 1959 roku poznał dwudziestopięcioletniego
Güntera Nöringa (1933-2006), z którym spędził
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resztę życia. Ponieważ prawo nie przewidywało
możliwości zawarcia przez nich oﬁcjalnego związku, adoptował o 30 lat młodszego ukochanego,
który od tej pory nosił nazwisko Günter Odeman-Nöring.
W latach 50. Odeman podejmował bezskuteczne próby uzyskania rehabilitacji od władz RFN. Podobnie jak inni homoseksualni więźniowie obozów koncentracyjnych, nigdy nie doczekał się ze
strony rządu odszkodowania przysługującego oﬁarom faszyzmu.
15 stycznia 1985 roku Robert T. Odeman zmarł
w Berlinie. Jego przyjaciel z obozu Ernst Haase odszedł tego samego dnia.

Schwules Museum Berlin

„Nowy” początek

Schwules Museum Berlin.

W latach 1933-45 w samym tylko Berlinie odnotowano ponad 17 000 postępowań prokuratorskich z paragrafu 175, z których 5 700 zakończyło
się wyrokami skazującymi.
Terror dotykał – pośrednio lub bezpośrednio
– prawie wszystkich homoseksualnych mieszkańców miasta, zarówno przeciwników jak i zwolenników Hitlera, żołnierzy i cywilów, polityków, profesorów czy robotników. Każdy żył w strachu, że
zostanie złapany, zadenuncjowany lub zdradzony.
Gestapo stosowało wyrachowany system tortur,

szantażu, gróźb oraz nie dotrzymywanych zwykle
obietnic. Kto dostał się w ręce policji czy gestapo,
próbował przede wszystkim uniknąć obozu koncentracyjnego – za cenę kastracji, wyjazdu na
front, złożenia zeznań prowadzących do dalszych
aresztowań, za cenę wydania najbliższych nawet
przyjaciół.
Po upadku nazistowskiej dyktatury więźniowie
obozów koncentracyjnych z różowymi trójkątami
często nie byli wypuszczani na wolność. Zwycięzcy
alianci i sowieci traktowali ich jak zwykłych kryminalistów, niektórzy byli odsyłani do więzienia,
gdzie musieli pozostać aż do końca zasądzonej kary. Pokrzywdzonym odmawiano wypłaty odszkodowania za pobyt w obozie zagłady, jakie otrzymywały inne oﬁary faszyzmu. W ich kartotekach
często widniała adnotacja: „uprzednio karany”,
a lat spędzonych w obozach koncentracyjnych nie
uwzględniano przy naliczaniu emerytur.
W prawodawstwie NRD obowiązywał paragraf
175 z okresu Republiki Weimarskiej, jakkolwiek
po 1957 roku rezygnowano ze ścigania za czyny
homoseksualne dorosłych ze względu na ich „niską szkodliwość społeczną”. Od 1968 roku kodeks
karny przewidywał tylko kary za homoseksualne
akty dokonywane na osobach obojga płci poniżej
18 roku życia.
RFN przejęła paragraf 175 w zaostrzonym przez
nazistów brzmieniu, zgodnie z którym, aby zaistniał „nierząd”, podejrzani nie musieli się nawet
dotykać. Prawo to zostało zreformowane w 1969
roku, a pozostałości paragrafu 175 zniesiono całkowicie dopiero w 1994 roku, po zjednoczeniu
Niemiec.
W 2002 roku, na mocy niemieckiej ustawy
o zniesieniu narodowo-socjalistycznego bezprawia
nastąpiła pełna rehabilitacja oﬁar paragrafu 175
z okresu dyktatury. Rok później Bundestag uchwalił stworzenie pomnika upamiętniającego homoseksualne oﬁary nazizmu. Monument ten został
odsłonięty w Berlinie w maju 2008 roku.
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Nigdy więcej

Rok 1948 POWSZECHNA DEKLARACJA
PRAW CZŁOWIEKA

Rok 2006
ZASADY YOGYAKARTY

„Zważywszy, że nieposzanowanie i nieprzestrzeganie praw człowieka doprowadziło do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości,
i że ogłoszono uroczyście jako najwznioślejszy cel
ludzkości dążenie do zbudowania takiego świata,
w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa
i przekonań oraz z wolności od strachu i nędzy.
(…)
Zgromadzenie Ogólne ogłasza uroczyście niniejszą
POWSZECHNĄ DEKLARACJĘ PRAW CZŁOWIEKA (…).

Po konferencji zorganizowanej przez Międzynarodową Komisję Prawników oraz International Service for Human Rights, która odbyła się w 2006
roku na Uniwersytecie Gadjah Mada w Yogyakarcie (Indonezja), grupa wybitnych ekspertów z 25
państw jednogłośnie przyjęła deklarację „Zasady
Yogyakarty”. Zawiera ona 29 zasad nawiązujących
do artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdej zasadzie towarzyszą szczegółowe zalecenia pod adresem państw. Sprawozdawca spotkania prof. Michael O’Flaherty jest członkiem
Komitetu Praw Człowieka ONZ. Jednym ze współautorów i sygnatariuszy jest prof. Roman Wieruszewski, dyrektor Poznańskiego Centrum Praw
Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Artykuł 1
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod
względem swej godności i swych praw. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem, i powinni
postępować wobec innych w duchu braterstwa”.

ZASADY YOGYAKARTY

Zasada 1.
Prawo do powszechnego
korzystania z praw człowieka
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi
w godności i prawach. Ludzie o różnej orientacji
seksualnej i tożsamości płciowej mają prawo
do pełnego korzystania z praw człowieka.

Fot. ONZ.
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Zasady Yogyakarty

Zasada 4.
Prawo do życia

Zasada 5.
Prawo do bezpieczeństwa osobistego

Każdy ma prawo do życia. Nikt nie powinien
być arbitralnie pozbawiony życia, także
ze względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową. Kara śmierci nie może być
nakładana na osoby z powodu ich dobrowolnej
aktywności seksualnej między osobami powyżej
wieku przyzwolenia na stosunki płciowe
bądź z powodu ich orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej.

Każdy, bez względu na orientację seksualną
lub tożsamość płciową,
ma prawo do bezpieczeństwa osobistego
oraz ochrony państwa przed przemocą
lub uszkodzeniem ciała,
które jest spowodowane przez funkcjonariuszy
państwa bądź jednostkę czy grupę.

Fot. ILGA.

Zasady Yogyakarty

Zasada 6. Prawo do prywatności
Każdy, bez względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową, ma prawo do korzystania
z prywatności – bez arbitralnej lub bezprawnej
ingerencji, włączając w to ochronę własnej
rodziny, mieszkania i korespondencji, a także
ochronę przed bezprawnymi atakami na cześć
i reputację. Prawo do prywatności zawiera
zazwyczaj również prawo do decydowania
o ujawnieniu lub nieujawnieniu informacji
o własnej orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej, jak też prawo do decydowania
i dokonywania wyborów dotyczących własnego
ciała i dobrowolnych związków seksualnych
i innych relacji z innymi osobami.

Zasada 19. Prawo do wolności opinii
i wypowiedzi
Każdy ma prawo do wolności opinii
i wypowiedzi, niezależnie od orientacji
seksualnej lub tożsamości płciowej.
Prawo to obejmuje (…) wyrażanie tożsamości
czy osobowości poprzez wypowiedzi,
zachowanie, ubiór, cechy ﬁzyczne, wybór
nazwiska, lub każdy inny środek (…).

Fot. Jarosław Dudziński

Fot. Jarosław Dudziński

„Przez całe życie myślałam,
że jestem lesbijką, i nie mogłam uwierzyć, podoba mi się Ania. Piękna kobieta,
ale ciałem to facet. Jednak teraz nie wyobrażam już sobie innego związku”.
ANIA: „Biologicznie przynależę do płci
męskiej, psychicznie to coś pomiędzy,
a tak w ogóle to chciałabym być kobietą”.
„Nie wymyślono jeszcze takiej kategorii,
by można było nas nazwać”.
„Staramy się ułożyć sobie życie w zgodzie z uczuciami, nie bacząc na płeć
biologiczną i otaczające nas standardy”.
GRETA:

Tekst Anna Łukaszuk, fot. Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta.

„Każdy ma prawo do ochrony swojej
godności i życia prywatnego – mówiła wczoraj,
uzasadniając wyrok, sędzia Urszula Chmielewska.
„Ma prawo do normalnego życia w społeczeństwie i tego, by nie wytykano mu jego orientacji.
Słowo «pedał» jest określeniem obraźliwym,
a kontekst, w którym Anna S. go używała,
służył temu, by ubliżyć sąsiadowi. (…)”
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Zasady Yogyakarty

Zasada 20.
Prawo do wolności pokojowych
zgromadzeń i stowarzyszania się
Każdy ma prawo do wolności pokojowych
zgromadzeń i stowarzyszania się, również
w celu pokojowych demonstracji, niezależnie
od orientacji seksualnej lub tożsamości
płciowej. Wszyscy mogą zakładać i rejestrować,
bez dyskryminacji, stowarzyszenia oparte na
orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej (…).

Zasada 24.
Prawo do założenia rodziny
Każdy ma prawo do założenia rodziny,
niezależnie od orientacji seksualnej
lub tożsamości płciowej. Istnieją różnorodne
formy rodziny. Żadna rodzina nie może być
przedmiotem dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną lub tożsamość płciową
któregokolwiek z jej członków.

Fot. Anna Bedyńska/Agencja Gazeta.

Fot. Adam Golec/Agencja Gazeta.
ullstein bild – ddp.
Zasada 25.
Prawo do uczestnictwa w życiu publicznym

Każdy obywatel ma prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym również
prawo do ubiegania się o stanowiska obsadzane w drodze wyborów, do udziału
w formułowaniu programów wywierających wpływ na jego sytuację, oraz do
równego dostępu do wszystkich poziomów służby publicznej i zatrudnienia na
stanowiskach publicznych, w tym również w policji i siłach zbrojnych, bez
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową.
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„Gdzie tak naprawdę zaczynają się
prawa człowieka? W małych miejscach
nieopodal domu – tak małych, że nie
znajdą się na żadnej mapie świata.
A jednak są światem pojedynczego
człowieka: sąsiedztwo, w którym mieszka;
szkoła lub uniwersytet, gdzie się uczy;
fabryka, gospodarstwo rolne lub biuro,
w którym pracuje. To są miejsca,
w których każdy mężczyzna, kobieta
czy dziecko dąży do sprawiedliwości,
równych szans oraz równej godności
i wolności od dyskryminacji. Jeśli prawa te
nie nabiorą znaczenia właśnie tam,
niewiele będą znaczyć gdziekolwiek indziej.
Bez działań konkretnego obywatela
na rzecz przestrzegania praw człowieka
w najbliższym otoczeniu
na próżno będziemy wyglądać
postępu w wielkim świecie”.
Eleanor Roosevelt

projekt realizowany przez

przy ﬁnansowym wsparciu

