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Otvorený list na podporu LGBTI organizácií občianskej spoločnosti 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homo, bi, trans a intersexfóbii 
(IDAHOBIT), ktorý si pripomíname 17. mája, oceňujeme nezastupiteľnú úlohu LGBTI 
aktivistiek, aktivistov a mimovládnych organizácií.  

Ako výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej len 
"Stredisko") oceňujem a podporujem vašu činnosť, ktorou prispievate nielen 
k posilňovaniu ľudských práv a rovnosti LGBTI ľudí, ale aj k podpore a ochrane 
ľudských práv a demokratickej spoločnosti vo všeobecnosti. Ako LGBTI aktivistky 
a aktivisti prispievate k zlepšovaniu situácie LGBTI ľudí na Slovensku, zvyšovaniu 
povedomia, podporujete hodnoty tolerancie, akceptácie a rešpektu pre všetkých 
a dávate nádej pre mnohých mladých LGBTI ľudí, ktorí sa vďaka vašej podpore necítia 
sami. 

Organizácie občianskej spoločnosti, vrátane LGBTI aktivistiek a aktivistov posúvajú 
našu krajinu dopredu. Vzdelávajú, vysvetľujú, oslavujú a podporujú úctu k základným 
právam a implementáciu našich medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov. Táto 
práca často obsahuje oprávnenú kritiku zákonov a praktík, ktorú netreba vnímať 
negatívne, alebo ako kultúrno-etickú otázku, ale ako dôležitú súčasť presadzovania 
ľudských práv a slobôd a kultiváciu demokratického prostredia. 

Vnímam vašu dôležitú a neúnavnú prácu, ktorá je nepochybne náročná v kontexte 
obmedzovania demokratického priestoru pre organizácie občianskej spoločnosti, 
vrátane stigmatizácie, homonegatívnych, transnegatívnych a iných negatívnych 
vyjadrení a prejavov. Na druhej strane vnímam aj podporné vyjadrenia a uznanie vašej 
dlhoročnej práce, ku ktorým by som sa v mene všetkých kolegov a kolegýň Strediska 
rada pridala. 

Ako národná inštitúcia pre ľudské práva a národný antidiskriminačný orgán  pri vás 
bude Stredisko naďalej stáť a podporovať vás pri presadzovaní ľudských práv 
a dôstojnosti každého človeka.  
 
S úctou,                                                                                   

 
 



 

Iniciatíva Inakosť 

Saplinq, o.z. 

PRIZMA – komunitné a poradenské centrum pre LGBTI ľudí 

Združenie rodičov, starých rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí 

Dúhové rodiny, o. z. 

TransFúzia 

inPoradňa 

Študentský spolok LIGHT* pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

SIGNUM – Dúhoví kresťania 

Dúhový PRIDE Bratislava 

PRIDE Košice 

PRIDE Banská Bystrica 

Inokraj, neformálna občianska iniciatíva 

Športový klub Lotosové kvety, o. z. 

Queer Slovakia 

Tepláreň 

Diversity Pro, o. z. 

Divadlo NOMANTINELS 


