
 

 

A magyarok egy szabad és elfogadó országot szeretnének 

Dr. Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatójának beszéde 

 
Ma lépett hatályba a putyini mintára bevezetett homofób és transzfób törvény, amely azt célozza, 
hogy kiradírozza a nyilvánosságból az LMBTQ embereket. A törvény gonosz és hazug módon 
összemossa a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket az LMBTQ közösséggel. 
Összekever egy súlyos bűncselekményt két ember konszenzuális kapcsolatával. 

A ma hatályba lépő törvény alapján a kormányzat szeretné eltüntetni a reklámokból az LMBTQ 
embereket, szeretné kitörölni a filmekből és rádióműsorokból az LMBTQ tartalmakat, hogy azokat 
este 10 óra előtt ne lehessen megnézni a TV-ben. A törvény szeretné eltüntetni az iskolákból azokat 
a foglalkozásokat, tartalmakat, amelyek leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű vagy interszex 
embereket mutatnak be. Ez a törvény nem bízik a pedagógusokban, hogy el tudják dönteni, hogy 
milyen eszközökkel biztosítsák a fiatalok számára azt a tudást, amire a 21. században szükségük 
lehet. Ez a törvény százezer LMBTQI fiataltól a lehetőséget, hogy segítséget kapjanak identitásuk 
felvállalásához, vagy védelmet az iskolai bántalmazással szemben.  

Hiába erőlteti a kormányzat ránk a fundamentalista és kirekesztő emberképét, a magyarok nem 
kérnek ebből és nemet mondanak a gyűlöletkeltésre. 

A törvény elfogadása előtt tízezren tüntettek itt a Kossuth téren egy szabad és elfogadó országért, 
majd 130 ezren írták alá az elfogadást sürgető petíciót. Emberek és közösségek fogtak össze közös 
értékeinkért és tüntettek Budapest mellett az ország számios településén. 

Az Opinio 15-59 éves korosztályra reprezentatív kutatása szerint a lakosság 22 százaléka gondolja 
úgy, hogy a törvény a pedofil bűncselekmények visszaszorítását szolgálja, majdnem 60 százaléka 
viszont a melegek jogainak súlyos korlátozását látja benne. 

A kutatás alapján a lakosság 22 százaléka gondolja úgy, hogy a törvény a pedofil bűncselekmények 
visszaszorítását szolgálja, majdnem 60 százaléka viszont a melegek jogainak súlyos korlátozását látja 
benne. 

A kutatás eredményei alapján azonban a magyarok alig több, mint 10 százaléka gondolja úgy, hogy a 
gyerekek nagyobb valószínűséggel válnak meleggé, ha fiatalkorukban meleg kapcsolatokról hallanak. 
A lakosság majdnem kétharmada pedig nem ért egyet ezzel az állítással. 

A válaszadók 78 százaléka szerint teljes mértékben vagy részben indokolt volt a jogszabály elleni 
tiltakozás, és 22 százalék mondta azt, hogy inkább nem, vagy egyáltalán nem volt indokolt a törvény 
ellen kezdett tüntetés. 

 
Néhány nappal ezelőtt egy kétségbeesett szülő kért tőlem segítséget, akinek éppen előbújt a 15 éves 
fia. A 15 éves srác egy nyári táborba utazott, ahonnan kétségbesetten hívta fel a szüleit, hogy a 
felnőttek a homofób törvényről beszélgetnek, és emiatt nem meri felvállalni az identitását, mert 
attól tart, hogy nem fogadják el, illetve az osztálytársai bántalmaznák. Elmondta, hogy próbál 



támogató, szerető közeget biztosítani a fiának az identitása felvállalásához, de nagyon nehéz egy 
olyan közegben, ahol a kormány elveszi a szülőktől azt a jogot, hogy szeretetben és elfogadásban 
neveljék fel a gyerekeiket. Szülők tömegei küzdenek ilyen és ehhez hasonló problémákkal, mert a 
kormány a családi életükbe beavatkozva helyettük szeretné eldönteni, hogy milyen nevelést adjanak 
a gyereküknek. 

Azért jöttünk ide ma a Parlament elé, hogy minden LMBTQ fiatalnak azt üzenjük, hogy Nem vagy 
egyedül. Hogy minden tanár tudja, hogy nincsen egyedül, amikor plurálisan, érzékenyen szeretné 
tudáshoz juttatni a fiatalokat. És hogy azt üzenjük minden szülőnek, hogy rajtuk múlik, hogy tudunk-
e együtt tenni a közös értékeinkért, a szabad, egyenlő Magyarországért. 

A több mint 10 éve futó Emberi jogi oktatási programunkkal több mint 4000 diákhoz jutunk el 
évente azzal a céllal, hogy a világra nyitott, emberi jogokat tisztelő generációk nőjenek 
fel Magyarországon. Módszertanunk és szemléletmódunk alapvető értékei közé tartozik 
az elfogadás, a párbeszéd, az együttműködés és a kiállás, mert hisszük, hogy mindezek szükségesek 
ahhoz, hogy egy olyan társadalomban élhessünk, ahol mindenki emberi jogai egyaránt 
érvényesülnek. Foglalkozásaink során gyakran beszélgetünk a fiatalokkal különböző védett 
tulajdonsággal rendelkező csoportok jogairól, a hátrányos megkülönböztetés gyökereiről, 
következményeiről és arról, hogy egyéni szinten hogyan állhatnak ki saját és társaik védelmében. 

Az Amnesty részéről semmilyen módon nem alkalmazkodunk az emberi jogokat nyilvánvalóan sértő 
törvény előírásaihoz. Az egyetemes emberi jogok nem egy menüt jelentenek, amiből a kormányok 
kiválaszthatják, hogy mely jogokat szeretnék tiszteletben tartani. Minden emberi lény szabadon 
születik, és egyenlő méltósága és joga van.  Tovább folytatjuk emberi jogi munkánkat, és továbbra is 
meg fogjuk mutatni a hazai társadalom sokszínűségét a nyilvánosságban. 

Nem változtatunk a foglalkozásainkon, hiszen, ha akarnánk se tudnánk az LMBTQI emberek 
jogainak figyelmen kívül hagyásával beszélgetni a gyűlölet-bűncselekményekről vagy az 
iskolai bántalmazásról.   

Nem regisztrálunk egy olyan nyilvántartásba, melynek célja, hogy félelmet és bizalmatlanságot 
keltsen a pedagógusokban olyan oktatási programokkal szemben, amelyek hiánypótló tevékenységet 
végeznek a társadalmi tudatosságra nevelésben.  Nem hátrálunk meg, és nem hagyjuk abba azt a 
munkát, amellyel célunk, hogy fiatalok és közösségeik a társadalmi problémákra tudatos cselekvéssel 
reagáljanak.  

 
Továbbra is a fiatalok érdekeinek szem előtt tartásával segítjük azt, hogy az emberi jogi oktatási 
programunk értékei és módszertana a legszélesebb körben elérhető maradjon:   

• Ingyenes iskolai foglalkozásainkat és egyéb programjainkat továbbra is változatlan 
tartalommal nyújtjuk. Vállaljuk, hogy amennyiben programjaink megtartásával 
kapcsolatosan az intézmény, illetve a foglalkozást vezető 
önkéntes ellen szabálysértési eljárás indul, jogi segítséget nyújtunk a számukra.   

• Ajánlást fogalmaztunk meg pedagógusok és iskolai szociális segítők számára, amely segít 
értelmezni az új szabályozást, és iránymutatást ad abban, hogy fiatalokkal foglalkozó 
szakemberként milyen lehetőségek állnak a rendelkezésükre, hogy LMBTQI témákat 
mutassanak be az iskolában.  

• A középiskolások számára elérhető ifjúsági emberi jogi programjainkon, így 
az Összpont emberi jogi diákversenyben és a Nyári Ifjúsági Táborunkban, továbbra is nyitott 
és elfogadó közösség részeként tanulhatnak az érdeklődő fiatalok az emberi 
jogokról, illetve arról, hogy hogyan védhetik meg saját és mások jogait.   



• Önszerveződő ifjúsági csoportjainkat ezek után is támogatjuk abban, hogy felszólaljanak az 
őket és más csoportokat érintő jogsértések ellen, és hogy befogadó közösséget 
teremtsenek mindazok számára, akik aktívan szeretnének tenni az emberi jogok 
érvényesüléséért.   

• Szeretnénk teret és eszközöket biztosítani ahhoz, hogy a szülők is tenni tudjanak azért, 
hogy a fiatalok elfogadó, nyitott és kritikus gondolkodású felnőttekké 
válhassanak. Szeptembertől csoportos beszélgetéseket szervezünk a fenti témákban szülők 
számára., és támogatjuk a kollektív és egyéni fellépésüket az emberi jogi értékek mellett.   

 
És végül: a mai napon petíciót indítunk a Háttér Társasággal, Budapest Pride-dal és  Prizma 
Közösséggel közösen, amelyben azt kérjük az alapvető jogok biztosától, hogy a nyilvánvalóan 
alaptörvényellenes és a Magyarország által elfogadott nemzetközi emberi jogi egyezményeket is 
sértő törvényt küldje el az Alkotmánybíróságra. Ennek a törvénynek el kell buknia. Arra kérünk 
mindenkit, hogy álljanak ki velünk közösen egy szabadabb, igazságosabb és egyenlőbb 
Magyarországért és írják alá az Amnesty.hu oldalon elérhető petíciót. 

 

https://www.amnesty.hu/petition/nem-vagy-egyedul-vedjuk-meg-az-lmbtqi-embereket/

