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¶ Kde jsou kořeny
ruské homofobie?
V ruské společnosti, obecně málo tole‑
rantní vůči odlišnostem, má homofo‑
bie velmi dlouhou a hlubokou „tradici“.
V carském Rusku, stejně jako později
v Sovětském svazu, byla homosexualita
nepřípustná, ba trestná. Sovětská moc
posílala homosexuální muže do vězení
nebo do psychiatrických léčeben. Podle
zákona z roku 1934 (později novelizova‑
ného) jim hrozil trest od tří do osmi let
vězení. Příslušný paragraf se přitom vy‑
užíval i při rozsáhlých čistkách či likvi‑
daci politicky nepohodlných jednotliv‑
ců. Ženská homosexualita v Sovětském
svazu zákonem „ošetřena“ nebyla, ale
i lesby nezřídka končily za zdmi žalářů
a psychiatrických léčeben. Drtivá vět‑
šina homosexuálů tak svou orientaci
skrývala – což ostatně trvá dodnes.
Po rozpadu SSSR v roce 1991 se začaly
ve velkých ruských městech, hlavně
v Moskvě a Petrohradu, objevovat první
organizace bojující za práva skupin s od‑
lišnou sexuální orientací. V roce 1993
byla mužská homosexualita dekrimi‑
nalizována, později i depatologizována.
Devadesátá léta byla v Rusku obdobím
relativní svobody, nicméně také obrov‑
ských ekonomických problémů, vysoké
kriminality a překotných změn takřka
v každé oblasti života. Většina obyčej‑
ných Rusů na „jelcinská devadesátá“
vzpomíná nerada. Co se homofobie týká,
za tak krátké období (relativního uvol‑
nění) pochopitelně nemohla být vykoře‑
něna. „Homofobie v Rusku souvisí i s pa‑
triarchátem a sexismem ve společnosti.
A tyto jevy zažily právě v devadesátých
letech jakési obrození,“ říká ruský LGBT
aktivista Jevgenij Beljakov.

¶

Jak se přístup ke gayům
a lesbám vyvíjel, respektive
vyvíjí v éře Vladimira Putina?

Nynější ruský prezident usedl do Kre‑
mlu posledního dne roku 1999, kdy
na post rezignoval Boris Jelcin. Putin
je dítětem Sovětského svazu a odcho‑
vancem KGB (sovětská tajná služba,
předchůdkyně dnešní FSB), prezentuje
se jako vyznavač „tradičních hodnot“
a okázalého mužství (často a rád se na
veřejnosti ukazuje jako drsný typ, který
například loví tygry, jezdí na koni nahý
do půl těla nebo navádí vzácné ptáky).
Homosexualitu tak nutně považuje za
škodlivou (ačkoliv na veřejnosti pro‑
hlašuje, že homosexuálové mají v Rus‑
ku stejná práva jako všichni ostatní
občané).
V Putinově éře se zhoršil jak přístup
k lidem menšinové sexuální orientace,
tak situace v oblasti lidských práv a ob‑
čanské společnosti obecně. Roli hraje

i silná (putinská) protizápadní rétori‑
ka: homosexualita je v nynějším Rusku
často chápána jako „nemoc“ Západu,
škodlivý jev, k němuž je tento (zhýralý)
Západ nepřípustně tolerantní. Evropa je
například běžně nazývána „gayropou“,
a to i ve státních televizích, přičemž
tento výraz má jednoznačně negativní
konotaci.
První zákony upravující postavení
homosexuálů ve společnosti se začaly
objevovat zhruba v roce 2003. Tehdy
však ještě nebyly úspěšné. Zlom nako‑
nec nastal v červnu 2013, kdy vstoupila
v platnost krajně kontroverzní norma
známá pod zjednodušeným názvem „zá‑
kon proti gay‑propagandě“.
Oficiálně jde o zákon, který má chrá‑
nit děti před informacemi popírajícími
„tradiční rodinné hodnoty“ (norma vnáší
do ruského zákonodárství odpovědnost
za propagaci „netradičních sexuálních
vztahů“ mezi dětmi a nezletilými). For‑
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mulace „netradiční sexuální vztah“ je „Nejde ani tak o tresty jako spíš o sa‑
natolik vágní, že ponechává vyšetřo‑ motnou podstatu zákona. O použití
vatelům a žalobcům velký prostor pro
slova ‚propaganda‘. A o to, že existence
interpretaci a také aplikaci paragrafu.
zákona, respektive ‚škodlivost homo‑
Už před přijetím tohoto federálního
sexuality‘ je neustále diskutována na
zákona si podobné normy schválilo
ruských státních televizních kanálech,
několik ruských regionů. Tyto lokální
což v konečném důsledku přispívá k po‑
předpisy jsou někdy ještě striktnější než
silování homofobie ve společnosti,“ říká
federální zákon, v podstatě staví homo‑ aktivista Beljakov.
sexualitu na roveň pedofilie.
¶ Existují nějaké průzkumy či
¶ V čem je tento zákon vlastně
statistiky o přístupu Rusů
tak problematický a jaké tresty
k homosexualitě?
hrozí za jeho porušení?
Existují, provádí je například Levadovo
Zákon zakazuje „vyvíjet činnosti“, kte‑ centrum. V průzkumu z února 2013, kte‑
ré směřují k „popularizaci netradičních
rý proběhl právě v souvislosti s (tehdy
sexuálních vztahů“ ve vztahu k nezle‑ připravovaným) zákonem o „gay pro‑
tilým. Přitom klíčové je šíření informa‑ pagandě“, 34 % respondentů uvedlo,
cí, a to v jakékoliv formě; od osobního
že homosexualitu považuje za nemoc,
kontaktu až po média. Co to znamená kterou je třeba léčit. Dalších 23 % lidí
v praxi? Zjednodušeně řečeno: učitel, pak vyjádřilo názor, že homosexualita
který dětem ve škole řekne, že na ho‑ je zhýralost, výsledek špatné výchovy
mosexualitě není nic špatného, již po‑ nebo prostě zlozvyk. Jen 16 % respon‑
rušuje zákon. Podle mnoha západních
dentů odpovědělo, že homosexualita je
i ruských organizací hájících lidská „od narození daná sexuální orientace,
práva zákon o „gay- propagandě“ odpo‑ která má stejné právo na existenci jako
ruje jak ruské ústavě (která – byť jen na heterosexualita.“
papíře – garantuje rovnost práv a svo‑
bod všech občanů Ruské federace), tak Průzkumníci také respondentům po‑
mnoha mezinárodním konvencím. Jde
ložili otázku: „Jak se vy osobně stavíte
o nebezpečný a diskriminační zákon, k homosexuálům?“ Jen 23 % lidí odpo‑
který může mít pro ruskou společnost vědělo: „Klidně, bez zvláštních emocí.“
dalekosáhlé důsledky, uvedla například Přitom o deset let dříve, tedy v roce
organizace Amnesty International.
2003, takto odpovědělo 45 % lidí. Cel‑
kem 26 % respondentů naopak odpově‑
Za porušení zákona nehrozí tresty vě‑ dělo, že k homosexuálům přistupuje se
zení, ale „jen“ pokuty. Například sou‑ strachem nebo odporem. V roce 2003
kromá osoba, která osobně „propaguje
to bylo 21 % lidí.
homosexualitu“ mezi nezletilými, může
dostat pokutu pět tisíc rublů (což je pod‑ Na dotaz, zda se respondenti bojí, že se
le kurzu z letošního srpna zhruba 1350
oni sami, jejich děti nebo vnoučata mo‑
korun). Pokud se ovšem tato „propagan‑ hou stát obětí propagace homosexuality,
da“ odehraje v médiích či na internetu, celkem 61 % lidí uvedlo „velmi se bojím“
pokuta může dosáhnout i sto tisíc rublů. nebo „spíše se bojím“.
Ještě vyšší pokuty jsou pak stanoveny
pro funkcionáře či právnické osoby.
¶ Jaká další zákonná omezení
pro homosexuály platí?
Jedním z klíčových problémů zákona
jsou také jeho vágní formulace, které
Ruské LGBT komunitě, stejně jako i ji‑
dávají prostor pro manévrování a ma‑ ným menšinám, samozřejmě kompli‑
nipulaci.
kují život i jiné kontroverzní předpisy.

Například zákon, podle něhož se neko‑
merční organizace, které se zabývají
politickou činností a získávají finanční
prostředky ze zahraničí, musejí ozna‑
čovat za zahraniční agenty. Výraz má
v Rusku jednoznačně negativní kono‑
taci a pro organizaci, která se dostane
na seznam, platí řada dalších omezení,
často likvidačních. Tu, která nálepku
evokující vzpomínky na sovětskou éru
odmítne, úřady rozpustí. Zákon si již vy‑
bral řadu obětí: ukončit činnost muselo
například Centrum podpory veřejných
iniciativ Nikolaje Sorokina. Organiza‑
ce se provinila tím, že uspořádala kon‑
ferenci o rusko‑amerických vztazích,
které se zúčastnil americký diplomat.
Stejný osud potkal i nadaci Dinastija,
která podporovala vědu a vzdělávání.
Problémy s úřady měly od schválení zá‑
kona stovky organizací, mezi nimi i zná‑
mé Levadovo centrum, které provádí
výzkumy veřejného mínění.
Z organizací hájících práva gayů a leseb
se na seznamu „zahraničních agentů“
ocitl třeba murmanská „Maximum“.
Zákon o zahraničních agentech Rusko
přijalo v roce 2012, kdy Putin získal svůj
třetí prezidentský mandát. Moskva při‑
jetí normy vysvětlovala tím, že Západ
se snaží mimo jiné i prostřednictvím
nevládních organizací destabilizovat
politický systém a také tradiční hod‑
noty ruské společnosti.
¶

S čím se setkávají
homosexuálové v Rusku
v každodenním životě?

S diskriminací. Čelí útokům, slovním
i fyzickým. Není neobvyklé, že někdo
napadne lesby nebo gaye, kteří se na uli‑
ci chytí za ruku. Výjimkou nejsou ani
vyhazovy z práce nebo ze školy. Proto
také většina homosexuálů – jak už bylo
řečeno – svou sexuální orientaci raději
skrývá. Přitom oficiální postoj státní
moci zní: homosexuálové v Rusku žádné
diskriminaci nečelí, mají úplně stejná
práva jako ostatní občané Ruské federa‑
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ce. Vladimir Putin v roce 2013 prohlásil,
že jako prezident se cítí osobně odpo‑
vědný za ochranu práv homosexuálů.
Výrokem se snažil uklidnit pozdvižení
na mezinárodní scéně před olympijský‑
mi hrami v Soči.
Svůj podíl na krajně nepříznivé situaci
LGBT komunity v Rusku má i pravoslav‑
ná církev, jejíž moc a vliv během vlády
Vladimira Putina silně vzrostly. Orga‑
nizace Human Rights Watch například
ve zprávě z roku 2014 upozornila, že vý‑
roky vedení Ruské pravoslavné církve
nesou prvky podněcování k nenávisti
k LGBT komunitě.
¶ Na koho se ruští gayové a lesby
mohou obrátit, když potřebují
pomoc? Je v Rusku možné
organizovat demonstrace na
jejich podporu?
I přes rostoucí problémy v zemi stále
působí větší i menší organizace, kte‑
ré pomáhají homosexuálům bojovat
proti diskriminaci a řešit každodenní
problémy, s nimiž se lidé s odlišnou
sexuální orientací setkávají. K nejzná‑
mějším patří například petrohradský
„Vychod“ (monitoruje porušování práv
v Petrohradu a jeho okolí, nabízí práv‑
ní a psychologické služby), zmíněná
murmanská „Maximum“ (nabízí práv‑
ní a psychologickou pomoc v Murman‑
sku a okolí) nebo meziregionální „Ruská
LGBT síť“, založená v roce 2006.
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nemohou zajistit bezpečnost účastníků,
ve skutečnosti si však průvody za práva
gayů a leseb lokální politici jednoduše
ve svých městech nepřejí (například bý‑
valý moskevský starosta Jurij Lužkov
označil pochody pride za Satanovo dílo).
V roce 2012 si moskevský soud ulehčil
práci, když pochod gay pride zakázal
na sto let dopředu. Skupina aktivistů
se marně pokouší zorganizovat „legální“
Moscow Pride už od roku 2006. Pochody
se nicméně v minulosti opakovaně ko‑
naly i bez posvěcení úřadů. Účastníci se
pak ovšem často stávali terčem šikany
a útoků nejen ze strany homofobních
radikálů, ale též policie. V roce 2009
se demonstrantům podařilo střetům
vyhnout, když na poslední chvíli or‑
ganizátoři změnili trasu. Na původně
hlášeném místě jen rozvinuli transpa‑
rent s hesly proklamujícími práva gayů
a leseb. Restriktivní přístup úřadů ne‑
změnilo ani rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva, který Rusku
za porušování práv vyměřil pokutu. V
roce 2014 se nicméně povedlo zorga‑
nizovat skromný gay pride pochod v
Petrohradě – vůbec poprvé se konal s
posvěcením úřadů a bez násilných in‑
cidentů. Určitý typ akcí nicméně může
probíhat i legálně: například pokud je
průvod LGBT aktivistů součástí nějaké
větší demonstrace.
¶

Jaká je situace homosexuálů
v jiných státech bývalého
Sovětského svazu?

V takových organizacích působí právní‑ Sovětský svaz byl co do rozlohy zdale‑
ci, psychologové, lékaři a další odborní‑ ka největší zemí na světě (dokonce i po
ci. „Mnohdy tak činí tajně, mají strach,“ jeho rozpadu zůstává Rusko největším
říká aktivista Beljakov. Lepší situace
státem planety), sestával z patnácti
je pochopitelně ve velkých městech. – velmi různorodých – svazových repu‑
Nezletilí homosexuálové se nejčastěji blik. Obecně se dá říct, že situace LGBT
obracejí právě na „Děti 404“. Ve velkých komunity je dnes nejlepší v Pobaltských
městech existují i bary a kluby, kde se
státech, tedy v Litvě, Lotyšsku a Eston‑
mohou lidé menšinové sexuální orienta‑ sku. Tyto tři země jsou od roku 2004
ce setkávat. Organizovat demonstrace členy Evropské unie a práva homosexu‑
na podporu sexuálních menšin nebo
álů v nich odpovídají evropským stan‑
pochody gay pride je v Rusku složité. dardům. Estonsko, kde homosexuálové
Úřady totiž podobné akce nepovolují, budou moci od ledna 2016 uzavírat re‑
a to bez výjimek. Argumentují tím, že
gistrované partnerství (neboli dohodu

o soužití), je v otázce LGBT považováno
za nejliberálnější z postsovětských re‑
publik.
Na Ukrajině je situace velmi složi‑
tá a nikoliv nepodobná Rusku. Ny‑
nější režim v čele s prezidentem
Petrem Porošenkem zastává k LGBT
komunitě v podstatě vstřícnou pozici,
ale homofobie ve společnosti je hluboce
zakořeněná a homosexuálové čelí v ka‑
ždodenním životě diskriminaci i úto‑
kům. V Bělorusku, kde už přes dvacet
let vládne „poslední evropský diktátor“
Alexandr Lukašenko, je situace ještě
o to závažnější, že homosexualita je vel‑
kým tabu.Samostatnou kapitolou jsou
pak kupříkladu středoasijské republi‑
ky, tedy Uzbekistán, Tádžikistán, Ka‑
zachstán, Kyrgyzstán a Turkmenistán.
Ani jediná z nich není demokratická,
ani v jediné z nich nepožívají homose‑
xuálové plných občanských práv. Roli
v netolerantním přístupu k sexuálním
menšinám hraje v těchto zemích i islám.
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Informační zdroje

Human Rights Watch o beztrestnosti
za násilí proti LGBT komunitě v Rusku
www.hrw.org/news/2014/12/15/russiaimpunity-anti-lgbt-violence
Human Rights Watch o zákonu
proti „gay propagandě“
www.hrw.org/news/2014/06/29/russiaanti-lgbt-law-tool-discrimination
Zpráva Human Rights Watch o násilí
páchaném na lidech z LGBT komunity
www.hrw.org/sites/default/files/reports/
russia1214_ForUpload.pdf
Amnesty International o zákonu
proti gay propagandě
www.amnesty.org/en/latest/
news/2013/01/russia-anti-gaypropaganda-law-assault-on-freedomexpression/
Ruská LGBT síť
Nezisková organizace
www.lgbtnet.ru/ru
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