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ВІТАЛІЙ КЛИЧКО 

«Я НЕ БУДУ ЗАСТУПАТИСЯ ЗА ГЕЇВ ТА ЛЕСБІЙОК!» 

Мер Києва дуже розізлився на активістів та активісток ЛГБТ-

спільноти з Києва та Мюнхена 

 

Мюнхен/Київ, 8 листопада 2014. — Делегати й делегатки міст з усієї Європи зібралися в Мюнхені 

(Німеччина) на конференцію Eurocities для обговорення нагальних питань. Київ, учасник цьогорічної 

конференції, потерпає від багатьох проблем. Це й постачання газу, й зростання цін, і бідність — а 

також збільшення нападів на лесбійок, геїв, бісексуальних і трансґендерних людей (ЛГБТ). 

 

Але принаймні останній пункт не цікавить Віталія Кличка. Він дав це ясно зрозуміти у відповідь на 

запитання членкині міськради Мюнхена фрау Лідії Дітріх під час конференції «Eurocities». Лідія 

Дітріх, яка представляє Партію зелених та з 2012 року опікується партнерством міст-побратимів Києва 

та Мюнхена, запропонувала Кличку підтримати боротьбу за права людини. На що український політик 

відповів, що права людини вважає хорошим ділом, але заступатися за права геїв та лесбійок він не 

збирається.  

 

«Навіть після гомофобного нападу на кінотеатр Жовтень Віталій Кличко не усвідомив, що права 

людини щодо ЛГБТ в Києві та Україні порушуються. Це — драматичне невігластво та ігнорування 

елементарних прав, які, звичайно, належать також і людям з числа ЛГБТ», — сказала Лідія Дітріх.  

 

Київські активісти також висловлюють занепокоєння. «Я дуже розчарований, — каже Тарас 

Карасійчук, глава організації Гей-Альянс Україна. — Про що йшлося під час Революції Гідності на 

Майдані? Про те, що усім українцям та українкам, усім киянам і киянкам надати рівні права на гідне  
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життя — незалежно від їхньої сексуальної орієнтації. Як один із тих політиків, що були активними на 

Майдані, наш мер зобов’язаний виступати флагманом перемін в Україні. Його заява — суцільне 

протиріччя: він за права людини, але не за права ЛГБТ. Це неможливо: немає окремих прав для 

гетеросексуалів та гомо-, бі- й транссексуальних людей. Права людини — це права людини для всіх! 

Все решта — дискримінація».  

 

Минулого тижня у Києві був скоєний напад на кінотеатр «Жовтень», де проходив показ фільмів ЛГБТ-

секції кінофестивалю Молодість. Злочинці кинули димові шашки до зали та підпалили будівлю. 

Глядачі й глядачки встигли врятуватися. Нападники зізналися у тому, що метою підпалу було 

завадити показу фільмів на ЛГБТ-тематику. Наступного дня група агресивно налаштованих молодиків 

зірвала ЛГБТ-секцію «Молодості» в столичній «Кінопанорамі». Але мер Києва, вочевидь, нічого не 

знає про злочини на ґрунті ненависті.  

 

За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до Конрада Браєра 

Conrad@MunichKievQueer.org 

 

ПРЕС-СЛУЖБА 

Гей-Форуму України 

7 листопада 2014 
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