Első Nemzetközi Roma LMBTIQ Konferencia 2015

PRÁGAI NYILATKOZAT
13 - 14 Augusztus 2015
Mi, a jelenlévő 12 országból érkezett 28 Roma-LMBTIQ civil szervezetek szakemberei,
aktivistái, politikai cselekvői és tudományos szakemberei (Csehország, Kanada, Egyesült
Államok, Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia,
Szlovákia, Anglia, Spanyolország) megszerveztük Prágában 2015. augusztus 13-14-én az első
Nemzetközi Roma LMBTIQ Konferenciát azzal a céllal, hogy az Európában élő „LMBTIQ
Roma, Gypsy, Sinti és traveller” emberek társadalmi kihívásait a nyilvánosság és a törvényhozók
elé tárjuk az alábbi pontokban.
1. Felismertük, hogy az LMBTIQ Roma, Gypsy, Sinti és Traveller emberek, egész

Európában többszörösen marginalizált és interszekcionális helyzettel szembesülnek.
Vagyis találkoznak az elnyomás legkülönbözőbb arcaival etnikai, gender, szexuális
orientáció és/vagy nemi identitásuk miatt. Társadalmi kihívásaikat eddig a nemzetközi
emberjogi/roma/LMBTIQ civilszervezetek nem ismerték fel.
2. Elismerjük, hogy szükségszerűen fontos az LMBTIQ Roma, Gypsy, Sinti és Traveller

emberek társadalmi helyzetének és kihívásaiknak a felismerése, mivel naponta szembe
kell nézniük sérelmekkel, bántalmazással és a kitagadással családjaikban/roma
közösségeikben, diszkriminációval és erőszakkal a többségi társadalomban, valamint
kirekesztéssel az LMBTIQ közösségekben és szervezetekben is.
3. Megegyeztünk, hogy létrehozzuk az első LMBTIQ Roma, Gypsy, Sinti, Traveller
Európai Platformot, ehhez viszont szükséges az Európa Tanács (különösen a „The
Support Team of the Special Representative of the Secretary General for Roma Issues,
The Youth Department; and the Sexual Orientation and Gender Identity Unit) és az
újonnan létrehozott Európai Roma Intézet támogatása. A platform elősegíti és támogatja
az együttműködést a különböző hazai és nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel,
annak érdekében, hogy biztosítsa az alapvető emberi jogaikat az LMBTIQ Roma, Gypsy,
Sinti, Traveller embereknek. Kiemelten fontos cél a többségi társadalom, LMBTIQ
közösségek és a saját roma közösségeken belüli előítéletek csökkentése és tárgyalása,
mediálása.
4. Megegyeztünk, hogy sürgősen szükséges létrehozni egy országok közötti átívelő

LMBTIQ Roma, Gypsy, Sinti, Traveller segítségnyújtási programot, amely jogi és egyéb
támogatást nyújtana a gyűlölet bűncselekmények elszenvedőinek. A program szintén
magába foglalna képzéseket és tréningeket Roma LMBTIQ mediátorok
együttműködésével, akik saját közösségeikben (Roma és LMBTIQ) valamint a többségi
társadalom számára is ajánlana konfliktuskezelési megoldásokat .
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5. Megegyeztünk, hogy szintén szükséges a fentebb megnevezett képzések tartása a
rendőrség, büntető- és igazságszolgáltatói szervek számára is, annak érdekében, hogy
felismerjék a roma kulturális örökség értékeit és a többszörös diszkrimináció
legkülönbözőbb formáit annak érdekében, hogy eseteik során igazságosan járjanak el a
gyűlölet-bűncselekményt elszenvedőik esetében. (Kiemelve a roma transzfób gyűlölet
bűncselekményeket)
6. Elköteleztük magukat, hogy a tervezett nemzetközi és helyi együttműködések részeként

megosztjuk az LMBTIQ Roma, Gypsy, Sinti, Travellers emberekkel kapcsolatos
információkat, szakértelmet és kihívásokat olyan nemzetközi, helyi és regionális
szereplők, illetékes hatóságokat és más érdekelteket számára, akik szeretnének közösen
dolgozni ezen az össztársadalmi problémán. Mint például az Európa Tanács, az Európai
Bizottság, az Európai Parlament LMBT csoportja, helyi LMBTIQ szervezetek és kutató
intézetek, civil szervezetek.
7. Felhívjuk az Európai Bizottság figyelmét, hogy emeljék be az EU jogalkotásba, valamint
a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiákba, (National Roma Integration Strategies – NRIS) és a helyi integrációs roma irányelvek közé a többszörös hátrányos megkülönböztetés,
marginalizáció leküzdését valamint orvoslását, különösen figyelembe véve a
közelmúltban
bejelentett,
cigányellenes,
homofób
és
transzfób
gyűlölet
bűncselekményeket.
8. Felhívjuk a nemzetközi roma és nem roma emberi jogi szervezetek figyelmét, mint

például az ERGO, az ERI, az ERRC, a FERYP, az ILGA-Europe, az OSI és a Ternype, a
szorosabb együttműködésre, a Roma Gypsy, Sinti, Travellers emberek láthatóságának és a
konkrét problémáik kezelése (felismerése) érdekében.
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