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2012թ. մենք ստեղծեցինք մեր միության՝ Արդար Հասարակության Հասնելու Տեսլականը, որտեղ բոլոր 

աշխատողները գնահատված են, իսկ բոլոր մարդիկ՝ հարգված, որտեղ բոլոր ընտանիքներն ու 

համայնքները բարգավաճում են, և որտեղ մենք հաջորդ սերունդներին թողնում ենք առավել բարենպաստ և 

հավասարության աշխարհ:  

Մենք երբեք չենք հասնի այս նպատակին քանի դեռ լեսբի, հոմոսեքսուալ, բիսեքսուալ, տրանսգենդեր և 

հերմաֆրոդիտ հանդիսացող մարդկանց հետ (LGBTIQ) հավասարապես չվարվեն մեր երկրներում:  
 

Կանադան 1999թ. պայքար սկսեց ամուսնական հավասարության համար՝ տարածելով ամուսնության 

դրական իրավական առավելությունները նաև նույն սեռի այն զույգերի համար, ովքեր երկարատև 

հարաբերություններ ունեին՝ համարելով դրանք ընդհանուր օրենքի ամուսնություններ: Ավելի ուշ, 

2005թ. Կանադան հայտարարեց, որ բոլոր կանադացիներն իրավունք ունեն ամուսնանալ  նրա հետ, ում 

սիրում են՝ անկախ սեռից:  
 

ՄՆ-ում, SEIU տեղական միությունները, միավորվելով համայնքային, ազգային և միջազգային LGBTIQ 

իրավունքները պաշտպանող խմբերի հետ, սկզբունքային դիրքորոշում ցուցաբերեցին ամուսնական 

հավասարության հարցը ներգրավելով բազմաթիվ նահանգների օրենսդրության մեջ, նախքան անցյալ 

տարի ՄՆ Գերագույն Դատարանը հասատեց յուրաքանչյուրի հիմնարար իրավունքը՝ ամուսնանալ այն 

անձի հետ, ում սիրում է: Չնայած ամուսնական հավասարության պատմական հաղթանակին, LGBTIQ 

մարդիկ դեռ պետք է ջանան հասնել հավասարության և պաշտպանվածության այն հիմնական 

բնագավառներում, որը մյուսների համար սովորական է: Իսկապես, 29 նահանգներում  դու կարող ես 

ամուսնանալ կիրակի օրը, իսկ աշխատանքից ազատվել երկուշաբթի, քո սեռական կողմնորոշման, 

սեռական ինքնության կամ արտահայտման պատճառով: Մինչդեռ, Առաջին Շրջանը վերջերս հույս 

արթնացրեց LGBTIQ մարդկանց մոտ Պուերտո Ռիկոյում՝ որոշելով, որ նույն սեռի ամուսնությունները 

չեն հակասում սահմանադրությանը, հաստատելով, որ Տասնչորսերորդ Փոփոխությունում ներառված 

պատշաճ գործընթացի և հավասար պաշտպանության իրավունքները չեն կարող մերժվել Պուերտո 

Ռիկոյի ժողովրդին:   
 

ՄՆ-ում, այն մարդիկ, ովքեր ընդդիմանում են LGBTIQ մարդկանց հավասարությանը, միավորել են 

իրենց ջանքերը, պետական և դաշնային օրենքներում խտրականությունը պահպանելու և տարածելու 

համար: Միայն անցյալ օրենսդրական նստաշրջանում, ավելի քան 100 այսպես կոչված “Կրոնական 

Ազատության” օրինագծեր, որոնք արտոնություն են ապահովում LGBTIQ մարդկանց հանդեպ 

խտրականություն ցուցաբերելու համար, ներկայացվել են պետական օրենսդրական մարմիններ:  
 

Միևնույն ժամանակ, որոշ իրավական համակարգեր փորձում են պարտավորեցնել, թե որ զուգարանը, 

ում կողմից պետք է օգտագործվի: Այս օրենքները, ըստ Միացյալ Նահանգների Գլխավոր Դատախազ 

Լորետտա Լինչի,  “պետության հովանավորած խտրականություն է տրանսգենդեր անձանց հանդեպ, 

ովքեր պարզապես ցանկանում են ապրել անվտանգ և ապահով վայրում, այն ինչը մեզնից շատերն 

ընդունում են, որպես շնորհված: Մեզնից ոչ ոք չի կարող անտարբեր մնալ, երբ պետությունը մտնում է  

օրենսդիր ինքնության գործի մեջ և պնդում, որ անձը պետք է ձևացնի, որը ինքը այլ է, քան կա 

իրականում կամ հորինում է մի գոյություն չունեցող խնդիր որպես պատրվակ խտրականության և 

հալածանքի համար:” 
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Նրանք, ովքեր պայքարում են հավասարության համար, գիտակցում են, որ այս օրենքները շատ ավելին 

են, քան հատուկ զուգարանից օգտվելու հասանելիություն: Նրանք գրոհում են տրանսգենդեր մարդկանց 

մարդկայնությունն ու արժանապատվությունը և ընդհանուր առմամբ LGBTIQ  մարդկանց: Ի հավելումն 

զուգարանից օգտվելու սահմանափակումներին, վերջին օրինագծերը ձգտում են սահմանափակել 

սեռային հիմքով խտրականությունից պաշտպանվածությունը աշխատանքի ընդունվելիս, հիմնվելով  

կենսաբանական սեռի վրա, ինչը ընդդիմանում է անձի գենդերային ինքնությանն ու արտահայտմանը, 

սահմանափակում է հանրային վայրերի հավասար հասանելիությունը LGBTIQ մարդկանց համար և 

թույլատրում դպրոցներում խտրականություն ցուցաբերել LGBTIQ երիտասարդների հանդեպ:  
 

Ողջ պատմության ընթացքում, մենք տեսել ենք, թե ինչպես քաղաքական գործիչներն ու գործատուները 

օգտագործում են LGBTIQ  մարդկանց նկատմամբ առկա ատելությունն ու վախը, աշխատողներին 

տարանջատելու համար, որպեսզի LGBTIQ  մարդիկ չփորձեն ոտքի կանգնել և արդարություն պահանջել 

իրենց աշխատավայրերում և համայնքներում:  Մենք բոլորս ցանկանում ենք ստեղծել լավ կյանք մեր 

ընտանիքների համար, և այս անհավասարությունը վիրավորում է մեզ: Մեզ անհրաժեշտ է ավելի հզոր 

շարժում և իշխանություն՝ աշխատող մարդկանց համար հասնելու լավ աշխատավարձերի, անվտանգ 

ռասայական, տնտեսական և ներգաղթային արդարության, ապահովելու, որ մենք ունենանք մաքուր օդ 

և ջուր բոլոր մարդկանց համար՝ անկախ նրանից, թե ինչ սեռային արտահայտում ունեն, ում են սիրում և 

անկախ նրանց գենդերային ինքնությունից:  

Մեր կյանքերի փոխկապակցվածությունը, մեր շարժումներն ու մեր ճակատագրերը պատահական չեն: 

Մենք գիտենք, որ շահութաբեր ընկերությունները և հարուստ միլիարդատերերը, ավելի քան 40 տարի 

շարունակ, ձգտում են, որ մարդկանց դժվար լինի միավորվել և միություններ ստեղծել:  

Այս նույն միլիարդատերերը ջանում են մեզ տարանջատել միմյանցից՝ հիմնվելով այն փաստերի վրա, թե 

որտեղ ենք ծնվել, որտեղ ենք ապրում, ինչ մաշկի գույն ունենք, ում ենք սիրում կամ որն է մեր սեռային 

ինքնությունը:  Նրանց գերլարված օրակարգի պատճառով մեր դպրոցները մնում են 

թերֆինանսավորված, բանտերը գերբեռնված են, ներգաղթյալների ընտանիքներին սպառնում են 

բաժանմամբ, նրանք ֆինանսավորում են այն հայցերը, որոնք փորձում են ի չիք դարձնել դարակազմիկ 

քաղաքացիական իրավունքների օրենսդրությունը, ինչպես օրինակ Քվեարկելու Իրավունքների Ակտը:  

Մի խումբ միլիարդատերեր, ովքեր օգտագործում են իրենց իշխանությունն ու ազդեցությունը 

պարտադրելու իրենց գերլարված օրակարգը, կանգնած են մեր ճանապարհին, որովհետև գիտեն, որ երբ 

մարդիկ միավորվում են, նրանք հաղթում են:  Միավորվելով LGBTIQ մարդկանց իրավունքների և նրանց 

ընտանիքների շուրջ և առավել հզոր շարժման օգնությամբ, մենք կարող ենք կառուցել համայնքներ, 

որոնք կմիավորեն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են մեր ընտանիքներին լավ կյանքով ապահովել, 

որտեղ յուրաքանչյուրը կարող է ազատ, երջանիկ և առողջ լինել, և մենք կկարողանանք ընդունել 

յուրաքանչյուրին, ով գալիս է՝ մեր երկրներն ավելի լավը դարձնելու համար:   



Որոշում 116 – Հավասարություն Բոլոր Աշխատող Մարդկանց Համար. 

Խտրականության Կասեցում Լեսբիների, Հոմոսեքսուալների, 

Բիսեքսուալների, Տրանսգենդերների, Հերմաֆրոդիտների Դեմ   
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Հետևաբար որոշվում է, որ. 
 

1. Մենք աջակցություն կցուցաբերենք տեղական, գավառական և դաշնային մակարդակներում 

նախաձեռնվող բոլոր ջանքերին, ներառյալ աջակցությունը Միացյալ Նահանգներին դաշնային 

Հավասարության Ակտն անցկացնելու համար և Կանադային՝ Կանադական Մարդու 

Իրավունքների Ակտի գործողությունը տրանսգենդեր մարդկանց նկատմամբ տարածելու 

համար, որպեսզի LGBTIQ  անձինք և նրանց ընտանիքները աշխատանքից չազատվեն, 

չմերժվեն կառավարական ծառայությունների կողմից, կրթությունը հասանելի դառնա նրանց 

համար, և նրանք դուրս չմղվեն հանրային հարմարություններից իրենց սեռական 

կողմնորոշման, գենդերային ինքնության կամ արտահայտման պատճառով և, որ բոլոր 

մարդիկ հավասար լինեն օրենքի առջև:  
 

2. SEIU-ն կմշակի ռազմավարական նախագիծ՝ սեռական կողմնորոշման, գենդերային 

ինքնության և արտահայտման վրա հիմնված խտրականության դեմ պայքարելու համար, 

որպեսզի մենք միահամուռ կերպով հաղթենք օրենսդրական գործողության մեջ:  
 

3. Մենք կօգտվենք Լավենդեր աջակցող խմբի և SEIU Մարդու իրավունքների տեղական 

հանձնաժողովների անդամների հզորությունը և կշարունակենք ամրապնդել և կշարունակենք 

ամրապնդել կոալիցիոն գործընկերների հետ մեր դաշինքները, քանի որ մենք ձգտում են 

կառուցել առավել հզոր շարժում և փոխկապակցել տնտեսական, ռասայական, 

ներգաղթյալների և կլիմայական արդարության, կանանց հավասարության, հաշմանդամների  

և  LGBTIQ մարդկանց համար պայքարները:   


