
 

Прес-реліз 
За права людини! Місто Мюнхен учетверте підтримує КиївПрайд 

Депутатка міської ради Мюнхена Лідія Дітрих приїде до міста-побратима Києва в якості 

представниці обер-бургомістра Дітера Райтера.  

Мюнхенська спільнота лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей приїздить на демонстрацію, 

заплановану на суботу, 6 червня, разом з політиками й політикинями з Брюсселя, Берліна та Мюнхена.  

Київ впевнено продовжує боротьбу за права людини. Місцева спільнота вчетверте проводить 

КиївПрайд – цього року з 2 по 8 червня включно. Баварська столиця підтримує прайд з 2012 року. З 

Мюнхена приїздять депутатка міської ради Лідія Дітрих, а також група мюнхенських ЛГБТ і депутат(к)и з 

Брюсселя й Берліна. 

Мюнхен, 30 травня 2015 – права людини завжди на часі! Попри війну на сході країни, попри економічну 

кризу, попри зростання гомо- і трансфобії організатор(к)и КиївПрайду в Україні й цього року 

відстоюватимуть права лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей (ЛГБТ) і вийдуть на вулиці. 

З 2 по 8 червня спільнота ЛГБТ України запрошує місто-побратим Мюнхен на міжнародний форум 

КиївПрайд2015. Протягом тижня тут відбуватимуться політичні, культурні та фахові заходи. На суботу, 6 

червня запланована велика демонстрація. Цьогоріч баварська столиця так само висловлює свою 

солідарність КиївПрайду. 

Депутатка Мюнхенської міської ради Лідія Дітрих (Союз 90/Зелені) знову завітає до Києва – а саме, в 

якості представниці обер-бургомістра Мюнхена Дітера Райтера (СДП). Київські заходи також відвідає 

Домінік Краузе, депутат від Союзу 90/Зелених. «Ми беззастережно підтримуємо наших київських друзів і 

подруг. Йдеться про права людини і ми й надалі про них говоритимемо, навіть якщо комусь не хочеться 

бачити нас на вулицях»   

Дітрих стала ініціаторкою співпраці між Києвом та Мюнхеном у сфері прав ЛГБТ 2012 року, коли 

побувала на першому, КиївПрайді, коли Марш Рівності довелось відмінити, разом із консультантом 

соціокультурного центру Sub Сашею Гюбнером. З такого часу КиївПрайд проходить щороку в форматі 



 

тижневої серії заходів, а демонстрація за цей час відбулася лише раз, 2013 року. Тоді в Києві був 

мюнхенський бургомістр Геп Монатцедер, сотні міліціонерів оточили демонстрантів, захищаючи від 

агресивних опонентів. Минулого року міліція відмовилася захищати протестний марш буцімто через 

загрозу безпеці; тоді відбувся спонтанний флешмоб. 

Крім Дітрих і Краузе, з Брюселя до Києва завітає депутатка Європарламенту Террі Райнтке (Союз 

90/Зелені), з Берліна – депутатка Бундестагу Беате Вальтер-Розенгаймер (Союз 90/Зелені) та депутат 

Карл-Гайнц Бруннер (СДП). До того ж секція ЛГБТ в Європарламенті відправить до Києва лист 

солідарності. 

Виставки, дискусії, кіно і музика – з Мюнхеном разом  

Організатор(к)и КиївПрайду підготували насичену програму для спільноти лесбійок, геїв, бісексуальних і 

трансгендерних людей з 2 по 8 червня, з вокршопами для активістів і активісток, прийомами, читаннями, 

дискусіями, кінопоказами, концертами й вечірками, до яких долучилася мюнхенська делегація. Вона 

привозить до Києва дві виставки – серію портретів Адреа Зьоммер «МаргінальнаГРУПА» 

(RandGRUPPE), яка вже презентувалася в Мюнхенському соціо-культурному центрі для геїв Sub, як 

документація маргіналізації у власній меншині - лесбійській спільноті. На цю тему також відбудеться 

дискусія в рамках тижня КиївПрайду. Разом з тим німецькі гості представлять фотографії Моніки 

Нойзер, що розповідають історію мюнхенського лесбійського руху. Партнерство між КиївПрайдом і 

Мюнхенським прайдом має зробити лесбійських жінок більш видимими. 

Також мюнхенська квір-активістка Керстін Дене та активіст Вернер Ґаснер візьмуть участь в дискусії про 

антигендерний рух, який нещодавно виник у Європі. Їхня увага зупиниться на євангелістській групі 

«Стурбованих батьків», які активно діють як в Україні, так і в Німеччині. Лоренц Клоска та Олександр 

Виноградов покажуть документальний фільм «Вийти з тіні», в якому йдеться про життя українських 

ЛГБТ-активістів і активісток. Прем’єри фільму вже відбулися в Києві й Мюнхені. І, насамкінець, ми 

запросили квір-групу «Туббе», яка дасть концерт в клубі «Lift». Протягом усього тижня мюнхенські 

колеги зустрічатимуться з представниками й представницями київських ЛГБТ-організацій, а також 

політичних фондів і Товариства міжнародної співпраці (GIZ). Також у ці дні відбудеться прийом в 

Посольстві Німеччини в Україні.  

Мер Києва Віталій Кличко нічого не тямить у правах людини  

Українська спільнота ЛГБТ продовжує свою боротьбу попри складні політичні обставини в країні й 

економічні проблеми. «Це не просто», – каже Станіслав Міщенко, відповідальний за комунікацію 

КиївПрайду з міжнародними партнерами. «Багато людей розчарувалися й вигоріли, грошей не 



 

вистачає, війна радикалізувала суспільство. Коли йдеться про реформи й права людини, наші політики 

й політикині виправдовують свою бездіяльність війною. Це дуже знесилює.» 

Слоган прайду цього року звучить так – «Права людини завжди на часі». Українські лесбійки, геї, 

бісексуальні й трансгендерні люди прагнуть донести до громадськості, що права людини – це базові 

права для всіх громадян і громадянок, що вільна й справедлива Україна без них не можлива. Вони 

прагнуть подолати упередження. Гомо- і трансфобія дуже поширені в Україні, агресивно налаштовані 

групи регулярно вдаються до вербальних та фізичних нападів на ЛГБТ. За 2014 рік київська 

правозахисна організація «Наш мир» зафіксувала 50 випадків дискримінації. Серед них підпал 

кінотеатру «Жовтень» минулої осені та висловлювання мера Віталія Кличка про те, що під час війни 

карнавальні заходи типу КиївПрайду не на часі. «Кличко нічого не зрозумів, – стверджує Міщенко, – як 

зазначено в нашому гаслі: права людини завжди на часі.» Демонстрація з нагоди КиївПрайду 

передбачена програмою в суботу, 6 червня. Німецька делегація з Брюсселя, Берліна та Мюнхена 

візьме в ньому участь. 

Мюнхенський CSD (Christopher Street Day, День Крістофер-стріт) відзначається в Мюнхені з 1980 року. Десятки тисяч 

лесбійок, геїв, бісексуальних і трансгендерних людей щороку виходять на вулиці з різними гаслами, але завжди за суспільне 

прийняття і правову рівність. Офіційними партнерами Мюнхенського прайду CSD є консультаційний центр для лесбійок 

LeTRa, Мюнхенська організація СНІД-допомоги, ініціатива виборців «Рожевий список» та Мюнхенський соціокультурний 

центр для геїв Sub. Гасло 2012 року: «Боротьба за глобальні права – солідарність не знає кордонів». Внаслідок тогорічного 

заходу мюнхенська спільнота розпочала співпрацю з містом-побратимом Києвом. Гасло цього року: «Сім’я така, якою ми її 

робимо». 
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