Конференція «Одностатеве партнерство в Україні: сьогодні та завтра»
21 березня 2017 р., Київ, готель «Русь» (вул. Госпітальна, 4)
9:00 – 10:00

Реєстрація учасників, вітальна кава
Фотовиставка «НАШІ СІМ’Ї: різноманіття + рівність»

10:00 – 11:00

Частина 1. Привітання і вступні слова
Модератор:
Святослав Шеремет, Гей-форум України
Вітальне слово від Центру «Наш світ»
Нілс Муйжнієкс, Комісара Ради Європи з прав людини (відео-звернення)
Світлана Заліщук, депутатка Верховної Ради України
Презентація публікація «Право на пошуки щастя». Правовий аспект.
Андрій Кравчук, Центр «Наш світ»

11:00 – 11:30

Перерва на каву

11:30 – 13:00

Частина 2
Доповідь:

Факти про одностатеве партнерство в Україні – за результатами
Інтернет-опитування та інтерв'ю з ЛГБТ
Анатолій Грибанов, Центр «Наш світ»

Панельна дискусія: Одностатеве партнерство в Україні очима ЛГБТ
Модераторка:
Єлизавета Кузьменко, Громадське радіо
Учасники:
Дмитро Березенко, 11 років в одностатевому шлюбі
Лариса Денисенко, авторка книги «Майя та її мами»
Олександра Семенова, Queer Home Житомир
Володимир Косенко, Центр «Наш світ»
Марина Усманова, «Інша»
13:00 – 14:00

Перерва на обід

14:00 – 16:00

Частина 3
Доповідь:

Міжнародний досвід цивільних партнерств
Андрій Кравчук, Центр «Наш світ»

Панельна дискусія: Адвокаційні стратегії та перспективи
Модератор:
Зорян Кісь, Freedom House
Учасники:
Ольга Поєдинок, юристка
Анна Ревунець, Міський центр планування сім’ї
Олександр Заремба, Інститут політичних і етнонаціональних
досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України
Ірина Федорович, Коаліція з протидії дискримінації
Святослав Шеремет, Гей-форум України

Обговорення та ухвалення Звернення до української влади щодо реєстрованого
партнерства в Україні
Заключне слово
16:00 – 18:00

Святкування 20-річчя Правозахисного ЛГБТ Центру «Наш світ» (фуршет)

Анотація: Публікація «Право на пошуки щастя» присвячена дослідженню соціального та правового
становища одностатевих сімейних пар в Україні, а також перспективі запровадження реєстрованого
партнерства, що може надати їм основні подружні права та обов'язки. Скільки людей в Україні вже
живуть або бажають жити сім'єю з одностатевим партнером? Яких прав та гарантій бракує таким
сім'ям? Як такі питання вирішуються в інших країнах? Якою є офіційна політика українського уряду з
цього приводу, коли та яким чином можна буде досягти рівних прав для одностатевих сімейних пар?
Не на всі ці питання існують чіткі відповіді, але ця публікація намагається принаймні окреслити
загальне уявлення про поточну ситуацію та очевидні тенденції у цій сфері. Крім сухої правової та
соціологічної інформації, у ній також представлені обличчя і думки пересічних українців, які
відстоюють своє право на пошуки щастя у сімейному союзі з коханою людиною.

Партнери

Організатор

За фінансової підтримки

