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Прес-реліз 

Ювілей: П’ять років поспіль місто Мюнхен  підтримує КиївПрайд!  

Депутатка Мюнхенської міськради Лідія Дітріх приїде до міста-побратима Києва як представниця 
обер-бургомістра Дітера Райтера.  

Спільнота лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних та інтерсексуальних (ЛГБТІ) людей візьме 

участь у запланованому Марші  Рівності в неділю, 12 червня. Делегацію з Мюнхена очолить Лідія Дітріх. 

Цього року марш присвячено темі безпеки. Під гаслом «Безпека людини – розвиток країни!» українські 

активіст(к)и вп’яте проводять КиївПрайд – цьогоріч із 6 по 13 червня. Баварська столиця Мюнхен 

підтримує прайд у місті-побратимі з 2012 року.  

Мюнхен, 28 травня 2016 – Попри проєвропейський курс, в Україні зростають гомо- і трансфобні 

настрої. Тож у боротьбі за права людини київська спільнота знову виходить на вулицю. Місто-побратим 

Мюнхен підтримує її. З 6 по 13 червня Міжнародний форум «КиївПрайд2016» запрошує спільноту ЛГБТІ  

до Києва. Протягом тижня тут відбуватимуться політичні, культурні та наукові заходи. На неділю, 12 

червня заплановано велику демонстрацію. Баварська столиця висловлює свою солідарність. 

Депутатка Мюнхенської міськради Лідія Дітріх (Союз 90/Зелені) теж приїде до Києва – а саме, як 

заступниця обер-бургомістра Мюнхена Дітера Райтера (СДП). «Після п’яти років високої активності 

наших київських друзів і подруг та контакт-групи Мюнхен Київ Квір – і я так само братиму участь в Марші 

рівності в’пяте – сподіваюся на мирний і відповідний до засад людської гідності перебіг заходу. Разом з 

тим, я розраховую на чітке позиціювання київської влади, яка дотепер ігнорувала або ж навіть 

неприязно ставилася до ЛГБТІ-правозахисниць та -правозахисників». 

Справді, цього року може бути інакше, адже Київська міська рада виявляє більшу відкритість до 

співпраці ніж зазвичай. Організатор(к)и хотіли б залишити марш у відкритому форматі, аби всі охочі 



 

могли до нього приєднатися без попередньої реєстрації. Але поліція буде охороняти його з усіх боків і 

контровати підходи й відходи – таким є цьогорічний формат.  

Безпека для всіх! 

Марш рівності 2016 проводять під гаслом «Безпека людини – розвиток країни!». Захист людського 

життя, збереження здоров’я і гідності – найважливіші гарантії конституції. «В Україні війна», – зазначає 

Станіслав Міщенко, один з організаторів КиївПрайду. «І наші можновладці дозволяють собі нехтувати 

власними обов’язками. У суспільстві прославляється насильство, позиції радикалізуються і 

загострюються, нами маніпулюють. Цій атмосфері страху ми хочемо протиставити свою позицію. Адже 

жодна група не має права ставити свої інтереси вище прав людини та шкодити демократії своєю 

агресивною поведінкою». У червні минулого року відбулося саме це. Група праворадикалів, маючи при 

собі ножі, викрутки та піротехніку, атакувала Марш Рівності, в якому, крім Лідії Дітріх, брали участь інші 

активіст(к)и з Мюнхена. Багато людей постраждало, декого важко поранили. 

 

Організатор(к)и КиївПрайду підготували на 6–13 червня широку програму заходів (прайд-тиждень) для 

спільноти ЛГБТІ з воркшопами для активістів та активісток, прийомами, дискусіями, кінопоказами та 

вечірками. Частину заходів співорганізовує мюнхенська делегація: до Києва вона привезе дві виставки – 

серію коміксів Мартіни Шрадіс «Ага, он воно як?!», яка в гумористичній формі розповідає про 

повсякденні проблеми гомо-, бі-, транс-, та інтерсексуальних людей. До того ж німецькі гості 

презентують фотовиставку Івана Кисиля «Suburbia, me!» про життя вчителя, закритого гея, у київському 

передмісті.  

 

Режисери Лоренц Клоска та Олександр Виноградов покажуть у Києві документальний фільм «Стрибок у 

життя» про життя лесбійок, геїв, і трансгендерних людей в Україні. В Мюнхені вже відбулася прем’єра. І 

насамкінець, уперше в Києві ми презентуємо онлайн-відеокампанію «Паралелі – ЛГБТІ-активізм у Києві 

й Мюнхені», яку розпочала і реалізувала берлінська активістка-правозахисниця Аня Шапіро. Вона 

співставляє діяльність піонерів лесбійського і гей-руху в Мюнхені та сьогоднішню роботу активістів і 

активісток з Києва, аби показати, що боротися за краще майбутнє варто. Німецьке посольство 

організовує прийом з нагоди відкриття прайд-тижня. 

 



 

ЕС тисне, Україна дослухається  

Українська спільнота ЛГБТІ продовжує боротьбу попри складні політичні умови в країні. Упродовж 

десятиліть держава ігнорувала спільноту, навіть намагалася, як у Росії, заборонити «пропаганду». 

Останнім часом уряд покращив своє ставлення до гомосексуальних і трансгендерних людей. З 

ініціативи урядової коаліції наприкінці 2015 року парламент ухвалив закон про заборону дискримінації 

через сексуальну орієнтацію на робочому місці. Активіст(к)и правозахисного руху оцінюють це 

ухвалення як поворотний момент у традиційно гомофобній політиці пострадянської держави. До 2020 

року – як передбачає план дій уряду – в Україні навіть мають легалізуватися одностатеві партнерства. 

Однак не треба забувати, що така дружня до ЛГБТІ політика має насамперед прагматичні причини. З 

одного боку, тисне Європейський Союз, від якого Україна очікує фінансової допомоги, безвізового 

режиму та подальшого зближення внаслідок асоціації. З другого боку, уряд прагне відмежуватися від 

Росії, яка окупували частину українських територій. Щоправда, на населення ця політика не справляє 

належного враження – згідно з дослідженнями, гомо- і трансфобія зростають. 

Прайд CSD (Christopher Street Day, День Крістофер-стріт) відзначається в Мюнхені з 1980 року. Кілька десятків тисяч 

лесбійок, геїв, бісексуальних, трансгендерних та інтерсексуальних людей щороку з різними гаслами виходять на вулиці, 

вимагаючи прийняття та правової рівності. Учасники товариства CSD München GmbH – 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.  
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