
ЩО Я МОЖУ ЗРОБИТИ
ЯК ПОЛІТИК
Для ЛГБТ-молоді



 - Булінг, переслідування від однолітків 
 - Виключення із колективу 
 - Психологічні проблеми
 - Підвищений рівень суїцидів
 - Проблеми зі здоров’ям
 - Фізичне насилля
 - Місгендеринг – використання займенників та імені, які не відповідають 
гендерній ідентичності людини 
 - Небажання продовжувати навчання 
 - Проблеми із пошуком роботи 
 - Фінансові проблеми та бездомність  

    кщо ви читаєте цю публікацію, то ви володієте неймовірною можливістю – 
впливати на прийняття рішень на території усієї української держави. Тисячі 
громадянок і громадян сподіваються на те, що ви зможете захищати і 
відстоювати їхні права, а серед них – і ЛГБТ-молодь. 

Лесбійки, геї, бісексуальні та трансгендерні люди. Дана абревіатура стосується 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності людини. 

Відсутність одностатевих шлюбів та партнерств, неможливість усиновлення 
дитини із дитячого будинку, неможливість усиновлення дитини своєї 
партнерки або партнера, складність процедури трансгендерного переходу 
або «зміни статі», відсутність дієвого антидискримінаційного законодавства. 

ЛГБТ-молодь є особливо соціально незахищеною групою, адже часто йдеться 
і про неповнолітніх людей, які не мають права голосу у вирішенні власних 
проблем. Саме з цих причин безпосередньо держава повинна дбати про 
ЛГБТ-молодь.

Медицина 
 - Створення безкоштовної психологічної служби для молоді або розширення 
вже існуючих (наприклад, «Клініка дружня до молоді»).

Хто такі ЛГБТ?

Що досі не так із правами ЛГБТ-людей в Україні?

Яких проблем найчастіше зазнає ЛГБТ-молодь? 

Якими можуть бути ваші ініціативи?

Я
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 - Ініціювання підвищення кваліфікації медичних співробітниць та 
співробітників щодо роботи із ЛГБТ-молоддю. 
 - Спрощення процедури трансгендерного переходу або «зміни статі». 
 - Контроль за неузгодженою «корекцією статі» для інтерсекс дітей. 
 

Освіта

 - Введення до освітніх програм якісної інформації щодо сексуальної освіти 
або впровадження окремої навчальної дисципліни.
 - Включення інформації про ЛГБТ-молодь до виховних бесід у навчальних 
закладах щодо протидії булінгу. 
 - Ініціювання підвищення кваліфікації співробітниць та співробітників 
навчальних закладів щодо роботи із ЛГБТ-молоддю.
 - Розробка процедури анонімних відгуків/скарг щодо дискримінаційних 
матеріалів та висловлювань, які поширюють співробітниці та співробітники 
навчальних закладів. 
 - Підтримка антидискримінаційної експертизи підручників та навчальної 
літератури, орієнтованих не лише на загальноосвітні навчальні заклади, але і 
ВНЗ. 
 - Сприяння співпраці закладів освіти із громадськими організаціями, які 
надають якісну інформацію та підтримку різним групам молоді, зокрема, 
ЛГБТ. Дана співпраця може полягати у дозволі на розміщення 
освітніх/інформаційних матеріалів та спільному проведенні заходів. 
 

Безпека

 - Сприяння забороні діяльності парамілітарних організацій, які здійснюють 
переслідування ЛГБТ-молоді.
 - Ініціювання проведення навчань щодо розслідування злочинів на ґрунті 
ненависті для відповідних структур. Сприяння співпраці із громадськими 
організаціями щодо проведення даних навчань. 
 - Підтримка розслідувань злочинів на ґрунті ненависті, від яких найбільше 
потерпає ЛГБТ-молодь. 
 - Сприяння забезпеченню безпеки проведення мирних заходів на 
правозахисну тематику. 
 

Інформація

 - Підтримка на державному рівні інформаційних кампаній, що стосуються 
протидії дискримінації та реалізації прав людини. 
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Саме від вас безпосередньо 
залежить майбутнє прав людини 

в Україні. Не залишайтеся 
осторонь проблем ЛГБТ-молоді. 

 - Поширення матеріалів, розроблених громадськими організаціями або ЗМІ, 
що стосуються прав людини. 
 

Законодавство

 - Розробка та адвокація змін до нормативно-правових актів з метою 
усунення дискримінаційних положень щодо ЛГБТ-людей.
 - Розробка нових законопроектів та внесення змін до чинних, з метою 
включення ЛГБТ-питань та захисту прав ЛГБТ-спільноти (наприклад, щодо 
врегулювання одностатевих партнерств, процедур зміни особистих 
документів трансгендерних людей відповідно до їхньої гендерної 
ідентичності тощо).
 - Включення ЛГБТ-питань до слухань та роботи комітетів.

Ми завжди відкриті до діалогу і співпраці, будемо раді відповісти на будь-які 
ваші питання та отримати зворотній зв'язок:
+38 (050) 410-75-61
insight.ukraine@gmail.com 
insight-ukraine.org/uk  
facebook.com/insight.ngo 
  
«Інсайт» – це українська громадська організація, головними цінностями якої є 
рівноправ`я, свобода, інклюзивність, різноманіття для усіх соціальних груп. Ми 
об`єднуємо лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних та квір людей, які 
поділяють нашу місію і погляди, і прагнуть до становлення справжнього 
демократичного та толерантного суспільства.
 

Публікацію підготовлено в рамках Адвокаційної кампанії ГО «Інсайт», що 
проводиться спільно Національною молодіжною радою України в рамках 
проекту «Посилення молодіжної роботи  в Україні» у співпраці з DBJR та за 
фінансової підтримки МЗС Німеччини
 

Позиції, висловлені у матеріалах, не завжди відображають погляди Національної 
молодіжної ради України, DBJR чи МЗС Німеччини.
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