
 

První mezinárodní romská LGBTIQ konference 
Pražská deklarace 

13. – 14. srpna 2015 

My, 28 lesbických, gay, bisexuálních, transexuálních, intersexuálních a queer 
(LGBTIQ) Romek a Romů zastupujících profesní sdružení, občanskou společnost a 
akademickou obec z 12 zemí (Česká republika, Kanada/Francie/USA, Německo, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Španělsko a Spojené království), 
jsme se sešli na první mezinárodní romské LGBTIQ konferenci v Praze (Česká 
republika) ve dnech 13. - 14. srpna 2015, abychom se společně věnovali otázkám 
každodenní reality života LGBTIQ lidí z řad Romů, Sintů a Travellerů v celé Evropě, 
i dopadům vnitrostátních právních předpisů na náš každodenní život. Shodli jsme se 
na následujích závěrech: 

1. mnohonásobná marginalizace a diskriminace na průsečíku 
etnicity, pohlaví, sexuální orientace a/nebo genderové 
identity, kterým LGBTIQ lidé z řad Romů, Sintů a Travellerů v 
celé Evropě čelí, představují problémy, které zástupci 
mezinárodní lidskoprávní/romské/LGBTIQ komunity zatím 
neuznávají a/nebo se jim nevěnují; 

2. je zcela nezbytné začít řešit situaci LGBTIQ lidí z řad Romů,  
Sintů a Travellerů, kteří mohou čelit jednak násilí a 
exkomunikaci ze strany rodinných příslušníků nebo členů 
romských komunit, diskriminaci ze strany majoritní 
společnosti i vyloučení z majoritních LGBTIQ organizací. 

3. shodli jsme se na vzniku první společné evropské LGBTIQ 
platformy Romů, Sintů a Travellerů, jejímž prostřednictvím 
budeme usilovat o širší podporu ze strany Rady Evropy 
(zejména ze strany Podpůrného týmu zvláštního zástupce 
generálního tajemníka pro romskou problematiku; Oddělení 
pro mládež; Jednotky pro otázky sexuální orientace a 
genderové identity, které v minulosti podporovali a 
realizovali projekty společně s romskými LGBTIQ lidmi a/
nebo pro ně) a vznikajícího Evropského romského institutu. 
Platforma bude propagovat a podporovat spolupráci na 
mezinárodní úrovni s cílem zajistit podporu lidských práv 
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LGBTIQ lidí z řad Romů, Sintů a Travellerů, zvýšit obecné 
povědomí, zlepšit informovanost majoritní společnosti a 
zvýšit míru přijetí lidí s neheterosexuální orientací a/nebo 
genderovou identitou v romských komunitách i v rámci šírší 
společnosti; 

4. je nutné vytvořit nadnárodní mechanismus/asisteční 
program, který by poskytoval právní a jiné formy asistence a 
pomoci tak, aby bylo zajištěno účinější nahlašování trestných 
činnů z nenávisti namířených proti LGBTIQ lidem z řad Romů, 
Sintů a Travellerů. Součástí tohoto programu by bylo školení 
a výcvik na posílení kapacit pro nové a stávající romské 
LGBTIQ mediátory s cílem zvýšit povědomí o problémech, 
kterým LGBTIQ lidé z řad Romů, Sintů a Travellerů čelí, 
zprostředkovávat komunikaci a řešit potencionálně konfliktní 
situace . 1

5. je zapotřebí zavést speciální školení pro policisty a další 
orgány činné v trestním řízení, včetně soudnictví tak, aby 
došlo ke zlepšení praxe při jednání s osobami/občany 
romského etnika a zefektivnění systému nahlašování 
mnohonásobné diskriminace a trestných činů z nenávisti 
namířených proti LGBTIQ lidem z řad Romů, Sintů a 
Travellerů (zejména transfobních trestných činů z nenávisti). 

6. přítomní se zavazují k vzájemné výměně informací a 
zkušeností týkající se situace LGBTIQ lidí z řad Romů, Sintů a 
Travellerů napříč Evropou, která bude součástí naší 
mezinárodní spolupráce s cílem poskytovat naše společná 
doporučení odpovědným institucím a dalším relevantním 
subjektům na lokální, regionální, národní a mezinárodní 
úrovni, jako jsou například Evropská Rada, Evropská komise, 
meziskupina Evropského parlamentu pro práva LGBT lidí, 
OBSE, OSN. 

7. vyzýváme Evropskou komisi, aby se zasadila o zohlednění 
potřeb LGBTIQ lidí z řad Romů, Sintů a Travellerů ve 
strategických právních dokumentech na evropské úrovni i v 
národních a lokálních romských integračních politikách, a to 
zejména v národních strategiích pro integraci Romů (NRIS) s 
explicitními (a měřitelnými) ustanoveními a opatřeními, jak 

 Program by měl také umožnit zřízení nouzového fondu, z kterého by se zajištovala právní podpora a bezpečnostní 1

asistence aktivistům z řad Romů, Sintů a Travellerů a občanským společnostem, které čelí výhružkám nebo útokům z důvodu 
jejich náplně práce, která se zaměřuje na  ochranu lidských práv LGBT. 
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předejít a zamezit mnohonásobné marginalizaci, 
diskriminaci a znevýhodněním, kterým čelí, a postihnout 
tyto jevy zejména s ohledem na nedávné prohlášení 
Evropské komise jak efektivně bojovat a postihovat 
anticiganismus a protiromské nálady.  2

8. vyzýváme mezinárodni romské a neromské lidskoprávní 
iniciativy jako ERGO, ERI, ERRC, FERYP, ILGA-Europe, OSI, 
Ternype k užší spolupráci s cílem adresovat a upozornit na 
téma (ne)viditelnosti LGBTIQ lidí z řad Romů, Sintů a 
Travellerů a na specifické problémy, kterým čelí, a to 
prostřednictvím proaktivní advokační činnosti směřované na 
zástupce politické reprezentace. 

 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-299-EN-F1-1.PDF2
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