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Війна Росії проти України: 

становище ЛГБТІ-спільноти 
Понад два місяці російської агресії проти України немає жодних ознак її завершення — навпаки, новини 
демонструють, що конфлікт і звірства, скоєні на українській землі, загострюються. Війна змусила мільйони 
людей покинути країну, або вони стали переселенцями в межах кордонів України, що призвело до однієї з 
найбільших гуманітарних криз в Європі за останній час. З кожним днем хаос, породжений війною, в 
геометричній прогресії збільшує ризик насильства та експлуатації, особливо для найбільш уразливих 
верств населення, зокрема жінок, дітей, ромів, а також представників лесбіянок, геїв, бісексуалів, 
трансгендерів та інтерсексуальної (ЛГБТІ) спільноти. 

Гуманітарна ситуація людей, які втекли з України та були переміщені 
Станом на 2 травня 2022 року Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оцінило, що понад 5 млн 
людей втекли з України до сусідніх країн — переважно до Польщі, яка одна лише прийняла близько 3 
млн людей, а також до Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. Крім того, 7,7 млн людей були 
переміщені в межах України. Переважно жінки та діти шукають притулку та захисту від війни Росії 
проти країни. З плином часу конфлікт породжує дедалі більшу кількість жертв, руйнувань і 
переміщень всередині та за межами України, спричиняючи одну з найбільших гуманітарних криз у 
Європі за останній час. УВКБ ООН повідомляє, що станом на 2 травня 2022 року Уповноважений ООН 
з прав людини (УВКПЛ) зафіксував у країні 6 469 жертв серед цивільного населення: 3 153 загиблих і 3 
316 поранених. Проте УВКПЛ вважає, що фактичні цифри можуть бути вищими, оскільки інформація з 
територій, де тривають бойові дії, надходить із запізненням, і звіти потребують підтвердження. За 
даними аналітичного центру Ради з міжнародних відносин, криза в Україні призвела до «найбільшого 
прояву європейської згуртованості за останні роки». ЄС вперше в історії негайно активував 
Директиву про тимчасовий захист, скоординував найбільшу операцію механізму цивільного захисту 
ЄС на сьогодні та збільшив фінансову допомогу Україні. (З моменту анексії Криму та окупації східної 
України у 2014 році ЄС та його держави-члени виділили загалом 1,4 млрд євро гуманітарної допомоги, 
щоб підтримати постраждалих цивільних особ в Україні.) ЄС також запропонував використовувати 
фонди згуртування, щоб допомогти державам-членам ЄС прийняти людей, які тікають з України. Тим 
не менш, ситуація залишалася складною, а людські втрати були занадто високими. Справді, масове 
переміщення та подальші заворушення в Україні викликали серйозне занепокоєння щодо порушень 
прав людини в країні та за її межами, особливо тих, хто належить до вразливих груп, зокрема жінок, 
дітей, неповнолітніх без супроводу, ромів, а також ЛГБТІ-спільноти.  

Специфічні ризики, з якими стикаються українські ЛГБТІ-особи під час 
конфлікту 
З моменту початку війни в Україні ЗМІ та неурядові організації наголошували на тому, що під час 
бойових дій ксенофобія спільно з анти-ЛГБТІ настроями можуть серйозно позначитися на ЛГБТІ-
спільноті. ІЛГА-Європа підкреслила, що існуюча дискримінація та насильство проти ЛГБТІ-осіб 
можуть набути нових розмахів, а також можуть виникнути нові виклики. Розглянемо кілька 
прикладів: транс- та інтерсексуали в Україні не мають посвідчень особи з гендерними маркерами, що 
співпадають з їх гендерною ідентичністю; вони можуть втратити доступ до замісної гормонотерапії чи 
інших видів лікування.  Деякі з них можуть бути не в змозі виїхати з країни, оскільки при народженні 
стать транс-жінок і небінарних осіб визначена як «чоловіча», а транс-чоловіки вважаються «чоловічої 
статі» і, будучи потенційними призовниками, не мають права залишати Україну.  Прийняті на роботу 
трансгендери стикаються з вищим ризиком домагань і насильства. Коаліція за рівні права — 
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міжурядовий орган із 42 держав, що займається захистом прав ЛГБТІ-спільноти, — висловила 
занепокоєння щодо «додаткових небезпек», з якими стикаються ЛГБТІ-особи, які шукають захисту від 
конфлікту в Україні. Коаліція підкреслила, що переміщені ЛГБТІ-особи часто маргіналізовані та можуть 
навіть бути позбавлені доступу до евакуації та заходів екстреного реагування.  
У 2021 році в документі, представленому на обговорення УВКБ ООН «ЛГБТІК+-особи у стані 
вимушеного переміщення та безгромадянства» вже висвітлювались деякі ризики, з якими можуть 
зіткнутися ЛГБТІ. Зокрема, це дискримінація, переслідування, жорстоке поводження, знущання 
та фізичне, емоційне та сексуальне насильство, включно з (але не обмежуючись) вбивствами, 
зґвалтуваннями, катуваннями, а також психіатричними та психологічними «так званими 
конверсійними терапіями». Як також зазначалося в документі, представленому на обговорення, за 
деяких обставин прифронтові працівники служби реєстрації не завжди можуть знати про особливі 
обставини ЛГБТІ-особи, або ЛГБТІ-особа може відмовитися розповідати про свою особисту ситуацію, 
побоюючись насильства та дискримінації. Деякі з виявлених проблем існували задовго до початку 
конфлікту. Наприклад, хоча гомосексуальність в Україні дозволена законом (однак ні одностатеві 
партнерства, ні усиновлення одностатевими парами юридично неможливі), дослідження 
дослідницького центру Pew виявило, що в 2019 році 69 % респондентів в Україні заявили, що 
гомосексуалізм не слід вважати прийнятним. У квітні 2022 року експерт ООН закликав усі зацікавлені 
сторони звернути особливу увагу на потреби біженців, шукачів притулку, внутрішньо переміщених 
осіб та осіб без документів ЛГБТІ та різної гендерної приналежності. Він також нагадав, що ЛГБТІ-
спільнота є найбільш вразливою до «актів стигматизації, переслідувань і насильства» під час збройних 
конфліктів, зокрема на контрольно-пропускних пунктах, пунктах перетину кордону, центрах 
приймання біженців і медичних закладах. Водночас він схвалив підтримку ЛГБТІ та людей різної 
гендерної приналежності організаціями громадянського суспільства. Подібним чином Крістоф 
Лакруа, генеральний доповідач з питань прав ЛГБТІ в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 
зазначив, що порушення прав людини, зокрема сексуальне насильство проти представників ЛГБТІ 
відбуваються й в мирний час, а тим більше — під час війни, часто залишаючись непідзвітними і 
безкарними. Через відсутність відповідних документів посвідчення особи люди різної гендерної 
приналежності стикаються з додатковими проблемами доступу до належної медичної допомоги 
та при перетині кордонів. За словами Лакруа, конфлікт в Україні є особливо важким для ЛГБТІ-осіб з 
огляду на геополітичну ситуацію — досить згадати неодноразові порушення Росією Європейської 
конвенції з прав людини, а також  порушення  прав ЛГБТІ в Чечні та Білорусі. 

Позиція Європарламенту 
У своїй резолюції від 1 березня 2022 року Європарламент рішуче засудив «незаконну, 
неспровоковану і невиправдану військову агресію Російської Федерації проти України і вторгнення в 
Україну», і нагадав, що «напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру, а також невибіркові 
напади заборонені міжнародним гуманітарним правом і, отже, є військовими злочинами». Вона також 
закликала Європейську комісію, держави-члени ЄС та агенції ООН запропонувати гуманітарну 
допомогу цивільному населенню України. Європарламент наголосив на необхідності приділяти 
особливу увагу вразливим верствам населення, меншинам, жінкам і дітям, оскільки вони 
особливо страждають від збройних конфліктів. У рекомендації 2021 року щодо напрямку політичних 
відносин між ЄС і Росією Раді ЄС, Єврокомісії та Верховному представнику Європейського Союзу із 
закордонних справ і політики безпеки / заступнику Голови Європейської комісії Європарламент 
підкреслив, що «у різних частинах Російської Федерації спільнота ЛГБТІ+ стикається зі значною 
дискримінацією, зокрема з переслідуваннями, тортурами, ув'язненнями та вбивствами». У ній також 
підкреслюється, що ситуація викликає особливе занепокоєння в Чечні, «яка у 2017 році почала чистку 
ЛГБТІ+-людей, затримала та катувала десятки та вбила принаймні двох, що призвело до того, що 
багато людей шукали безпечного притулку за кордоном».  
Того ж року в резолюції  Європарламенту про реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС та Україною 
підкреслюється, що ЛГБТІ-особи, феміністки та роми все ще стикаються з дискримінацією та приречені 
постійно страждати від мови ворожнечі та насильницьких нападів. У  резолюції  від травня 2017 року 
Європарламент висловив глибоку стурбованість повідомленнями про свавільні затримання та 
катування чоловіків, «яких вважають геями у Чеченській Республіці в Російській Федерації». У 
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рекомендації від 16 вересня 2021 року Європарламент зазначив, що ЛГБТІ+-спільнота в різних 
частинах Російської Федерації стикається зі значною дискримінацією, зокрема з переслідуваннями, 
тортурами, ув’язненнями та вбивствами. Європарламент підкреслив, що ситуація була особливо 
небезпечною в Чечні, яка в 2017 році почала чистку ЛГБТІ+-людей, затримала та катувала десятки та 
вбила принаймні двох, що призвело до того, що багато людей шукали безпечного притулку за 
кордоном. Ще у 2014 році Інтергрупа ЛГБТІ Європейського парламенту виступила із заявою щодо 
тривожного становища ЛГБТІ-осіб в Україні, зокрема після російської анексії Криму. Інтергрупа 
повідомила, що ЛГТБІ-спільнота підпадає під дію російського закону проти «гей-пропаганди». 
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