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ШЛЮБ ДЛЯ ВСІХ: ЗА І ПРОТИ
Закон про одностатеві шлюби вперше був прийнятий у Нідерландах, де
раніше такі стосунки називали «зареєстроване партнерство». Слідом за
Нідерландами такий закон прийняли Канада, Бельгія, Норвегія, Данія, Іспанія,
Ісландія, ПАР, Швеція та Португалія. Аристократична Великобританія, яка
висміювала Францію, коли у лютому 2013 року Нижня палата французького
парламенту ухвалила закон про одностатеві шлюби, теж почала задумуватись
над прийняттям такого закону. Така ухвала у Франції викликала протести.
Головний акцент ставився не шлюб осіб однієї статі, а на дозвіл усиновлення
одностатевими парами дітей. Демонстранти вважали, що такий дозвіл
негативно вплине на традиційну сім’ю, а згодом призведе взагалі до її
зникнення. Також це пояснювалось тим, що молоді жінки вважать не прагнуть
до дітонародження, а вибирають усиновлення. Загалом, хвиля протестів у
Франції ставила на меті привернути увагу до шлюбу та дітонародження. На
противагу Франції Росія почала розглядати антигейський законопроект, але
критики визнали його, як такий, що принижує права людей, поділяючи їх на
класи. Зрештою, Франція прийняла закон про одностатеві шлюби,
обґрунтовуючи це тим, що більшість потребує змін у суспільстві.
До початку 1990-х років таке явище, як гомосексуалізм переслідувалось,
вважалося психічним захворюванням і світовою спільнотою взагалі не
визнавалося. Всесвітня Організація Охорони Здоров’я 17 травня 1991 року
виключила гомо сексуальність з міжнародної класифікації психіатричних та
поведінкових розладів. Французький гей-активіст Луї-Жорж Тен у 2005 році
звернувся до Організації Об’єднаних Націй про визнання Міжнародного Дня
протидії гомофобії. Наразі понад 15 тис. активістів руху з 35 країн світу
підписали дану пропозицію. Все більше країн Європи починають розглядати
питання щодо легалізації одностатевих шлюбів, незважаючи на те, що церква
суворо критикує явище гомосексуалізму, наголошуючи на тому, що це
негативно впливає на розвиток і становлення інституту традиційної сім’ї.
У Кримінальному кодексі УРСР існувала стаття, де передбачалось
покарання за добровільні статеві стосунки з дорослими чоловіками. Після
розпаду СССР 1991 року, Україна була першою пострадянською республікою,
яка скасувала покарання за такі стосунки. В Україні одностатеві пари не мають
права укладення шлюбу, спадкувати майно партнера та отримати опіку над
дітьми партнера. На сьогоднішній день поняття «сексуальна орієнтація» не
фігурує в жодному законодавчому акті України. Україна знаходиться на стадії
становлення державності і ще не готова прийняти гомосексуалізм як звичайне
явище. Про це свідчать проведені опитування українців. 79,4 % опитаних

виступили проти будь-яких гомосексуальних стосунків; 16% вважають, що такі
пари мають право існувати, але не узаконювати свої стосунки і лише 4,6%
опитаних українців підтримують ідею легалізації одностатевих шлюбів.
Зокрема, 59% респондентів вважають такі стосунки аморальними та
розпусними; 46% не підтримують узаконення через те, що це подає поганий
приклад майбутнім поколінням, також опитані проти через релігійні
переконання та можливість усиновлення одностатевими парами дітей, у разі
легалізації їх шлюбів. Отже, опитування показало, що українці не визнають
факт гомосексуалізму на законодавчому рівні, тому потреби у прийнятті закону
про одностатеві шлюби нема.
Проаналізувавши питання одностатевих стосунків, у мене склалася думка,
що з розвитком суспільства змінюються встановлені норми та пріоритети.
Високо розвинені країни уже прийняли явище гомосексуалізму і публічно це
демонструють. Але є країни, які відмовляються від цього явища і не вважають
за потрібне законодавчого закріплення. Проте, гомосексуалізм з кожним роком
набирає все більше обертів і я думаю, що в майбутньому більшість зможе
прийняти це, як звичну річ.
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