
Прес-реліз  

КиївПрайд: обер-бургомістр Райтер відправляє до Києва Домініка Краузе!  

Депутат замінить Лідію Дітріх  

На київський прайд знову приїде велика делегація з міста-побратима Мюнхена  

Домінік Краузе представлятиме обер-бургомістра Дітера Райтера на КиївПрайді. В неділю 23 липня він 

поведе делегацію з мюнхенської спільноти ЛГБТІ, яка приєднається до маршу тисяч лесбійок, геїв, бі-, 

транс- та інтерсексуальних людей України. Цьогорічне гасло: «Свобода – це наша традиція».  

Мюнхен, 7 травня 2019 року – Домінік Краузе – не новачок. 2015 року він уже був на КиївПрайді, коли 

велика мюнхенська делегація під проводом Лідії Дітріх та представниками Європарламенту, 

Бундестагу і міської ради Мюнхена приєдналися до українcьких друзів і подруг на демонстрації за права 

ЛГБТІ*. Тоді не все пройшло гладко. Поліція не була спроможна захистити учасників від нападів 

агресивних націоналістів. Були постраждалі. 

На щастя, з того часу ситуація покращилася. 2015 рік став поворотним у ще молодій історії КиївПрайду: 

з 2016-го він відбувається в центрі Києва. Тисячі поліцейських – 2018 року їх було близько 2500 – 

захищають марш, на який останній раз прийшло 3500 людей. 2019 року організатор(к)и очікують 

близько 5000 людей з усіх суспільних верств. Марш пройде під гаслом «Свобода – це наша традиція». 

Гідний наступник  

«Як представнику міста-побратима Мюнхена для мене важливо підтримати наших друзів і подруг у 

Києві в їхній боротьбі за прийняття та рівні права, – каже Краузе. – Права ЛГБТІ – це права людини, 

захист і свобода соціальних меншин потрібна всім у країні, в Україні буде більше свободи». 



Краузе є наступником Лідії Дітріх, яка 2012 року була однією з ініціаторок співпраці міст-побратимів 

Києва і Мюнхена у питаннях ЛГБТІ. Політикиня залишила свою посаду в міській раді. «Лідія всім серцем 

вболівала за Київ, – зазначає Краузе, – і багатьом в українській спільноті вона стала доброю подругою». 

Він радий взяти на себе її функції. 

Київ також у захваті: «Без Мюнхена 2013 року перший успішний прайд в Україні не зміг би відбутися. І 

навіть сьогодні активність наших друзів і подруг з Баварії важко переоцінити. Мюнхенцям у Києві завжди 

раді», – каже Станіслав Міщенко, член правління КиївПрайду. 

Ненавиcть і насильство щодо ЛГБТІ 

Гомо- і трансфобія все ще дуже поширені в Україні. Хоча треба сказати, що ситуація ЛГБТІ з часів 

Євромайдану 2014 року і подальшого зближення з ЄС змінилася на краще. Однак досі більшість людей 

не приймають одностатеву любов, насамперед – церква і націоналісти. Вже кілька років останні – не 

представлені в парламенті, зате на вулицях – стали агресивніші й нападають на публічні заходи ЛГБТІ-

спільноти, яка видається їм надто активною. Держава не дистанціюється, широкого захисту від 

дискримінації сексуальних меншин немає, хоча це передбачено планом дій уряду від 2015 року. До 

сьогодні його було реалізовано лише частково. 

 

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. Цьогоріч захід проходитиме під гаслом «50 років Стоунволл – шануй розмаїття! Борися на рівність». 

Партнерство з КиївПрайдом та спільнотою діє з 2012 року. Тогорічне гасло було «Боротьба за глобальні права – 

солідарність не знає кордонів». Тоді мюнхенська спільнота розпочала співпрацю з містом-побратимом Києвом. 
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