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 Today is a festive day, a day of hope.  For more than 30 years, the 

International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia (IDAHOBIT) 

has been celebrated on 17 May, uniting millions of people globally in support of 

the recognition of human rights for all, irrespective of sexual orientation, gender 

identity or expression and sex characteristics.  

 On this day, we wish to mark our continued solidarity with members of 

the Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex (LGBTI) community in 

Kazakhstan, and to raise awareness about the work that is still needed to combat all 

forms of discrimination. 

 We encourage the Government of Kazakhstan to fulfill its commitments 

towards the promotion and protection of human rights of all Kazakhstanis, 

regardless of their sexual orientation, gender identity or expression and sex 

characteristics. We remain concerned about continued discrimination, harassment 

and violence faced by the members of the LGBTI community in Kazakhstan. We 

call on the authorities to take specific measures to improve legislation and its 

implementation at all levels, to ensure adequate protection against all forms of 

discrimination. 

 The current Covid-19 pandemic will have a long-lasting impact on the 

work of social activists as well as on LGBTI individuals and their families, who 

continue to suffer from online and offline intimidation and violence. Following this 

year’s IDAHOBIT theme “Together: Resisting, Supporting, Healing!”, we want to 

send a message of hope: you are not alone, we stand by your side. 

 Today, we celebrate love in all its diversity. Every day, we commit to 

defend the universality of human rights, and uphold the dignity and equality of all 

people. 



Халықаралық Гомофобия, Бифобия және Трансфобияға қарсы күрес 

күнін атап өтуге арналған бірлескен мәлімдеме (IDAHOBIT) 

2021 жылғы 17 мамыр  

Бүгін ерекше, үмітке толы күн. 30 жылдан астам уақыт бойы 17 мамырда 

біз Халықаралық Гомофобия, Бифобия және Трансфобияға қарсы күрес 

Күнін (IDAHOBIT) атап өтеміз. Осы күн әлемдегі миллиондаған адамдарды 

жыныстық бағдарына, гендерлік бірегейлігі немесе өзін-өзі көрсетуге және 

жыныстық сипаттамаларына қарамастан, адам құқығын мойындауды қолдау 

мақсатында біріктіреді. 

Осы күні біз Қазақстандағы Лесбиан, Гей, Бисексуал, Трансгендер және 

Интерсекс (ЛГБТИ) қауымдастығына қолдауымызды атап өтіп, 

кемсітушіліктің барлық түрімен күресудің қажеттігі туралы еске саламыз.  

Біз Қазақстан Үкіметін барлық қазақстандықтардың құқықтарын 

жыныстық бағдарына, гендерлік бірегейлігі немесе өзін-өзі көрсетуге және 

жыныстық сипаттамаларына қарамастан, қолдау және қорғау бойынша 

міндеттерін орындауға шақырамыз. Қазақстанда ЛГБТИ қауымдастығының 

мүшелері әлі күнге дейін кемсітіліп, жапа шегіп жүргеніне алаңдаушылықпен 

қараймыз. Біз билік өкілдерін заңнаманы және оның жүзеге асырылуын 

барлық деңгейде жетілдіріп, кемсітушіліктің барлық түрінен тиісті қорғауды 

қамтамасыз ету бойынша нақты шараларды қабылдауға шақырамыз. 

Қазіргі таңдағы Covid-19 індеті қоғам белсенділерінің жұмысына, 

сондай-ақ онлайн және офлайн қорқыту мен зомбылықтан зардап шегіп 

жүрген ЛГБТИ белсенділері мен олардың отбасы мүшелеріне ұзаққа 

созылатын кері әсерін қалдыруы мүмкін. Осы жылғы IDAHOBIT-тің – 

«Бірге: Қарсы тұру, Қолдау, Емдеу» басты тақырыбына қосылып, үмітке 

толы жолдауымызды жібереміз: сіз жалғыз емессіз, біз сіздің жағыңыздамыз. 

Бүгін біз махаббаттың көптеген түрі бар екендігін атап өтеміз. Біз күн 

сайын адам құқықтарының әмбебаптылығын қорғауға, адамдардың ар-

намысы және теңдігін қамтамасыз етуге ниеттіміз. 

  



Совместное заявление, посвященное 

Международному дню борьбы с Гомофобией, Бифобией и Трансфобией 

(IDAHOBiT) 

17 мая 2021 

Сегодня праздничный день - день надежды. Уже более 30 лет 17 мая отмечается 

Международный день борьбы с Гомофобией, Бифобией и Трансфобией 

(IDAHOBIT), объединяющий миллионы людей во всем мире в поддержку 

признания прав человека для всех, независимо от сексуальной ориентации, 

гендерной идентичности, самовыражения и половых характеристик. 

В этот день мы хотим отметить нашу неизменную солидарность с членами 

сообщества Лесбиянок, Геев, Бисексуалов, Трансгендеров и Интерсексуалов 

(ЛГБТИ) в Казахстане, а также повысить осведомленность о работе, которая все 

еще необходима для борьбы со всеми формами дискриминации. 

Мы призываем Правительство Казахстана выполнить свои обязательства по 

продвижению и защите прав человека всех казахстанцев, независимо от их 

сексуальной ориентации, гендерной идентичности, самовыражения и половых 

характеристик. Мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся 

дискриминацией, преследованием и насилием, с которыми сталкиваются члены 

ЛГБТИ-сообщества в Казахстане. Мы призываем власти принять конкретные 

меры по совершенствованию законодательства и его реализации на всех 

уровнях, чтобы обеспечить адекватную защиту от всех форм дискриминации. 

Нынешняя пандемия Covid-19 окажет долгосрочное влияние на работу 

социальных активистов, а также на членов ЛГБТИ и их семей, которые 

продолжают страдать от запугивания и насилия в Интернете и вне его. Следуя 

теме IDAHOBIT этого года «Вместе: Сопротивление, Поддержка, Исцеление!», 

мы хотим передать послание надежды: вы не одиноки, мы на вашей стороне. 

Сегодня мы празднуем любовь во всем ее разнообразии. Каждый день мы 

обязуемся защищать универсальность прав человека и достоинство и равенство 

всех людей. 


