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1 Úvod
Navzdory pokroku v mnoha oblastech v posledních desetiletích existuje na celém světě celá řada
osob, které jsou stále stigmatizovány a diskriminovány na základě sexuální orientace a genderové
identity. Hluboce zakořeněné homofobní postoje, často právě spojené s nedostatečnou právní
ochranou proti diskriminaci, vystavují řadu lesbiček, gayů, bisexuálů a transgender osob všech
věkových kategorií a ve všech oblastech světa k bezohlednému porušování jejich lidských práv.
Sexuální diskriminace a homofobie nemá žádné zeměpisné hranice a je všudypřítomná. Běžné
vnímání současných arabských a muslimských společností je takové, že zastávají vůči LGBT postoj
odmítavý, nenávistný a represivní, ovšem nebylo tomu tak vždy. Vliv koloniálních zemí, zejména vliv
francouzský a britský, se stal základem pro formování právních systémů většiny blízkovýchodních
zemí a vedl tak k vytvoření sociálního stigmatu proti homosexualitě. Tehdejší imperialisté již toto
období kriminalizace homosexuality překonali, zatímco většina zemí Blízkého východu si právní
normy ponechala jako pozůstatek koloniálního dědictví dodnes, a jiná než heterosexuální orientace
se tak stala téměř pro celý Blízký východ tabu.
Cílem této diplomové práce je zprostředkovat souhrnný přehled o současném postavení
LGBT osob v zemích Blízkého východu od počátku 21. století se zaměřením na právní kodexy a
společenské postoje těchto jednotlivých států spolu s přihlédnutím k řadě klíčových událostí a
případů, které dále situaci LGBT osob v dané zemi mapují a zpřehledňují.
Důvodem volby tohoto tématu je prostý fakt, že v českém prostředí nebyl dosud komplexní
přehled o situaci LGBT v blízkovýchodním regionu zpracován. Takto zvolené téma představuje jakýsi
úvod především do současné situace blízkovýchodních LGBT osob a může posloužit jako základ pro
další případnou studii, která by však vzhledem k citlivosti tématu byla značně obtížná na zpracování, a
zajisté by vyžadovala terénní výzkum, jelikož si troufám konstatovat, že informace o LGBT situaci
kupříkladu na Arabském poloostrově, jsem z hlediska sekundární literatury takřka vyčerpala.
Obzvláště internet má obrovský dopad v mnoha částech světa, je často nejvíce dostupným
zdrojem informací a poskytuje pohodlí mnohým, jejichž sexualita je citelně izolovaná. Jelikož
neexistuje otevřeně žádná LGBT komunita, internet tak umožňuje lidem vytvářet společenské
kontakty a komunikovat mezi sebou. Součástí práce je proto také příloha, která obsahuje souhrnný
přehled internetových platforem a organizací sloužících k podpoře LGBT, které se dají považovat za
určitou snahu či náznak LGBT aktivismu ve zkoumaných zemích.
Vzhledem k rozmanitosti v sexualitě je třeba se v této práci spoléhat na potenciálně
zjednodušující a zobecňující terminologii. Navzdory úskalím takových zobecnění jsem usoudila, že je
vhodnější pohlížet na LGBT osoby v dané zemi jako na celek či komunitu, ačkoliv z antropologického
hlediska reálně žádná komunita LGBT prakticky neexistuje. Výraz komunita se mi nicméně jeví pro
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popis dané problematiky v této práci jako nejvhodnější ekvivalent. Pokud se popis týká konkrétní
podskupiny z řad LGBT, je v práci specifikován. Stejně tak termín transgender používám v této práci
jako zastřešující pojem pro osoby, jejichž pohlaví a celkový vzhled se neshoduje s jejich genderovou
identitou. Přesto, že tedy hovořím v práci souhrnně o LGBT, která zahrnuje všechny její podskupiny,
pokud mi to dostatek informací dovoluje, přistupuji k transgender osobám v jednotlivých zemích
zvlášť.
V souvislosti s tím, je obsahem práce i první kapitola s názvem ,,Terminologie", kde jsou
vysvětleny pojmy a termíny k danému tématu, a rovněž uvedeny jejich možné varianty v arabském
jazyce.
Za touto kapitolou následuje kapitola s číslem dvě nazvaná ,,Stručný historický úvod k otázce
LGBT v regionu Blízkého východu", a jak již název kapitoly napovídá, zabývám se zde základní
historickou chronologií LGBT od starověku, kdy se nám objevují první náznaky homoerotismu v
oblasti Egypta a Mezopotámie.
Stěžejní část práce je zaměřena na jednotlivé státy Blízkého východu a jejich právní i určitý
společenský postoj ke komunitě LGBT. Tyto jednotlivé kapitoly jsou koncipovány dle geografického
rozložení jednotlivých států, aby bylo možné vystihnout i určitou podobnost, ať už z hlediska
kulturního, etnického či historického, v tomto případě tak blízkovýchodní státy může spojovat
například to, že patřily pod společnou koloniální nadvládu, z čehož vychází i podobná právní
ustanovení. Příkladem může být Jordánsko, Izrael a Palestinská autonomie, kde byl základem
společný britský trestní zákoník.
Prvním státem, kde je popsána situace a právní postavení LGBT osob, je nejzápadněji
položený stát, kterým je Maroko. Kapitola LGBT v Maroku je tak následována dalšími jednotlivými
kapitolami, jmenovitě: LGBT v Alžírsku, Tunisku, Libyi, Egyptě, Izraeli, Palestinské autonomii,
Jordánsku, Libanonu, Sýrii, Iráku, Turecku, Íránu, Saúdské Arábii, malých státech Perského zálivu, kam
patří Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Katar, a dále v Ománu a Jemenu.
V práci vycházím z informací především ze sekundární cizojazyčné literatury, ovšem základem
pro zkoumání právního postavení LGBT se staly trestní zákoníky či ústavy jednotlivých států v jejich
originálním znění, které lze považovat za zdroje primární, s výjimkou Íránu, kde jsem v důsledku
jazykové bariéry musela použít dostupný anglický překlad dané legislativy. Z odborných monografií,
ze kterých jsem čerpala lze jmenovat především dílo od Briana Whitakera s názvem ,,Unspeakable
love: Gay and Lesbian Life in the Middle East". Hojně se zdrojem stala také média, kdy jsem využívala
elektronická periodika, zprávy a články ze zpravodajských webů jak anglických, tak arabských, které v
mnoha případech doplnily zejména společenské postavení LGBT v dané zemi, a také poskytly
informace o rozsahu uplatňování článků trestních zákoníků v praxi. Dále mi jako zdroj informací
posloužily reporty mezinárodních organizací Human Rights Watch, International Lesbian, Gay,
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Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) a Amnesty International, které pravidelně sledují
dodržování či porušování lidských práv včetně práv LGBT nejen v oblasti Blízkého východu.
Co se týká přepisu slov z arabského jazyka, držím se úzu nastaveného v moderní české
arabistice, ovšem pro zjednodušení čtivosti textu nejsou v práci rozlišovány emfatické hlásky d, t, z, s.
Arabské písmeno hamza, které odpovídá zesílenému rázu či odsazení hlasu, a představuje plnou
hodnotu konsonantu, v arabštině nikterak nepřepisuji, nicméně apostrofem '

značím hrdelní

písmeno arabské abecedy ajn, které připomíná zesílenou hamzu. Ajn nevyznačuji v případě, že stojí
na začátku slova např. Abdulláh namísto 'Abdulláh, a rovněž toto značení nepoužívám u slov, která
dle mého úsudku již určitým způsobem ,,zdomácněla" př. šaría namísto šarí'a. Spojení písmen th
například ve slově ,,hadíth" lze připodobnit k neznělému th v angličtině. V práci se lze rovněž setkat s
písmenem ğ z turecké abecedy, které se vyslovuje různě v závislosti na písmenu, které stojí před ním,
ve většině případů uprostřed slova prodlužuje předchozí samohlásku. Vlastní jména a názvy, které
nejsou přepsány v souladu s pravidly moderní spisovné arabštiny, jsou ponechány ve znění, v němž je
uvádí daný zdroj, jelikož je možné je v tomto tvaru snadněji dohledat, výjimku představují jména,
která jsou čtenáři více známá, jako příklad lze uvést Husní Mubárak či Rašíd Ghannuší. Totéž platí i u
známých topografických názvů. V některých případech jsou výrazy pozměněny dle mého logického
uvážení, př. psáno Sa'íd nikoliv Sayyid nebo Alí namísto Ali. V poznámce pod čarou je u některých
výrazů uveden přepis názvu v arabském písmu standardně podle publikace ,,Moderní spisovná
arabština, vysokoškolská učebnice I. díl." od Jaroslava Oliveria a Františka Ondráše. Kurzívou jsou
uváděny pouze méně známé arabské pojmy a názvy, nikoliv tedy např. Korán, súra.
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2 Terminologie
Pojem LGBT je poměrně obtížné definovat. Poprvé byl zaveden na konferencích probíhajících na
přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století v USA. Do té doby prakticky neexistoval žádný
ustálený souhrnný výraz pro osoby s jinou než heterosexuální orientací.1 Anglický akronym se
postupem času stal celosvětově používaným, a jde tak o souhrnné označení pro lesbičky (L), gaye (G),
bisexuály (B) a transsexuály či transgender osoby (T). Všichni výše zmínění mají jinou než
heterosexuální orientaci, která je biologicky podmíněna, je celoživotní, neměnná a nelze ji jakýmkoliv
způsobem ovlivnit.2 Na základě preferencí jedince lze poté specifikovat jeho danou sexuální orientaci.
Pokud jedinec upřednostňuje osoby stejného pohlaví, hovoříme o homosexualitě,3 jednotlivě poté o
lesbičkách a gayích. V případě, že je předmětem zájmu jedince osoba stejného i opačného pohlaví,
lze hovořit o tzv. bisexualitě.4
Samotný výraz homosexualita byl poprvé použit v roce 1868 rakousko-uherským psychiatrem
Karolym Kertbenym.5 Před zavedením tohoto pojmu se dříve, zejména ve středověku, užíval výraz
sodomie,6 který se mnohdy používal i pro označení zoofilního chování.7 V zemích Blízkého východu se
pojem sodomie uchoval dodnes, zejména pak v překladech z arabštiny do angličtiny se se slovem
sodomy z angličtiny můžeme setkat poměrně často. Do arabštiny se poté překládá jako liwát ()لواط.
S heterosexualitou jako pojmem se v širším měřítku pravděpodobně setkáváme až mnohem
později, uvádí se rok 1923,8 ovšem některé zdroje připisují zavedení tohoto pojmu opět Kertbenymu,
který slova Homosexualisten a Heterosexualität použil v dopise adresovaném Karl Heinrich Ulrichovi.9
Nejmladším je poté termín transsexualismus, který zavedl poprvé Harry Benjamin v roce 1966.10
Velmi zhusta se slovo transgender11 zaměňuje za slovo transsexuál a naopak. Jde spíše o slovíčkaření,
i mnozí odborníci si se zaměňováním těchto slov nelámou hlavu a používají častěji termín
transgender jako zastřešující pojem. Slovem transgender se rozumí osoba, jejíž genderová identita je

1

International LGBTQ Leaders Conference. Victory Institute: Gay & Lesbian Victory Institute. 2013-2018.
WEISS, P. Sexuologie. 2010, s. 107-108.
3 Gender & Sexuality Terminology. Purdue University. 2003-2004. s. 6.
4 Tamtéž, s. 2.
5 Dřívějším jménem Karl Maria Benkert.
ENDRES, N. Kertbeny, Károly Mária. GLBTQ Archives. 2004.
6 Odvozeno od biblického příběhu z knihy Genesis, viz více s. 8.;
Bible Server [online]. 2001.;
COLIN, S. Dějiny homosexuality. 1999, s. 42.
7 WEISS, P. Sexuologie. 2010. s. 112.
8 Tamtéž, s. 112.
9 Karl H. Ulrich byl německým spisovatelem, který je zároveň považován za průkopníka hnutí za práva homosexuálů.
STEWART, Ch. Homosexuality and the Law: A Dictionary. 2001. s. 1.
10 Harry Benjamin rovněž sepsal dílo ,,The Transsexual Phenomenon" a zavedl termín transsexualismus do medicínského
prostředí.
WEISS, P. Sexuologie. 2010. s. 5.
11 Slovo gender znamená určité společenské, psychologické či kulturní znaky, odlišnosti či přímo typické chování
charakteristické pro ženu nebo muže.
Co je to gender? Česká asociace vzdělávacích institucí, z.s. 2010.
2
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odlišná od anatomických znaků typicky ženských či mužských. Zjednodušeně řečeno, tyto osoby mají
pocit, že se narodily do ,,nesprávného těla".12 Transsexuálem je poté osoba, jež má rovněž odlišnou
genderovou identitu od geneticky daných pohlavních znaků, ale již podstoupila či podstupuje
chirurgické a hormonální procesy k přeměně svého fyziologického pohlaví.13
V této záležitosti je nutné rozumět také termínu genderová identita a nezaměňovat jej s
pojmem sexuální orientace. Výrazem genderová identita se rozumí vlastní identifikace, nebo také
zjištění, zda se osoba cítí být mužem či ženou. Tato forma uvědomění si sebe sama se obvykle
projevuje již u dětí mezi třetím nebo čtvrtým rokem života, kdežto sexuální orientace, tedy
uvědomování si emocionální a sexuální přitažlivosti k druhým, se objevuje až v pozdějším období
života, obvykle po pubertě a někdy až v úplné dospělosti.14
Co se týče akronymu LGBT, můžeme se setkat s několika dalšími variantami jako například
LGBTQ, kde Q je označení pro queer, opět se jedná o výraz přejatý z anglického jazyka a může být
zastřešujícím termínem pro všechny sexuálně transgresivní komunity či jednotlivé osoby, jejichž
sexuální orientace je jiná než heterosexuální. Termín queer je lehce kontroverzní, jelikož jeho
vyjádření je mnohdy používáno heterosexuály jako hanlivé označení homosexuálně orientované
osoby.15
Poměrně nově se objevuje zkratka LGBTQIQ,16 kde písmeno I značí intersexuální osoby, které
zjednodušeně můžeme označit jako lidský hermafrodit, jehož tělesné znaky, ženské i mužské, jsou
nejednoznačné. Písmeno Q je poté iniciála z anglického slova questioning, označující osobu, jež si
doposud není jistá svým pohlavím.17 Tato zkratka se dále rozšiřuje a upravuje s tím, nakolik je
společnost ochotna a schopna dané změny a odlišnosti u sexuálních minorit přijímat.
V zemích Blízkého východu se zkratka v anglické podobě LGBT příliš neujala. Nalezneme pouze přepis
tohoto akronymu, tedy  لغبتjednotlivě ل غ ب ت, ovšem záznamy v arabštině v této ustálené podobě
jsou prakticky nulové. V moderní arabštině se většinou k popisu neheterosexuálních,
heteronormativních vztahů a identit používají spíše hanlivé či dokonce vulgární výrazy. Příkladem je
již zmíněný pejorativní výraz liwát ()لواط, kterým je možné vyjádřit homosexuální akt mezi muži a je
zjednodušeně překládán jako sodomie.18 Slovo suháq ( )سحاقse v arabštině používá pro homosexuální
vztah mezi ženami. Tento výraz nepochází z kořene s-h-q, ale má cizí původ, pravděpodobně řecký.19
Odtud je poté často možné nalézt v trestních zákonících výraz pro lesbismus neboli musahaqa.
12

What's the difference between being transgender or transsexual and having an intersex condition? Intersex Society of
North America. 2008.
13 Glossary of Gender and Transgender Terms. Fenway Health. 2010.
14 Glossary of LGBT Terms for Health Care Teams. National LGBT Health Education Center. 2016.
15 Gender & Sexuality Terminology. Purdue University. 2015. s. 9.
16 AL-HAQQ KUGLE, S. A. Living out Islam: voices of gay, lesbian, and transgender Muslims. 2014.
17 Gender & Sexuality Terminology. Purdue University. 2015. s. 9.
18 viz více s. 8.
19 MASSAD, J. A. Desiring Arabs. 2007. s. 109.

5

Termín transgender lze vyjádřit slovem muchannath ()مخنث,20 které se překládá jako ,,zženštilý" či
,,androgynní",21 a kde kořen ch-nn-th ( )خنثznamená ,,chovat se jako žena".
Tento omezený lingvistický repertoár ohrožuje mobilitu, sebevyjádření a komunikativní
schopnosti LGBT osob. Aby se i arabští homosexuálové, bisexuálové a transgender osoby mohli
určitým způsobem identifikovat bez ohledu na to, kde žijí, vznikla arabská stránka Bint el Nas, která
obsahuje podrobný glosář terminologie, s cílem podpořit používání pozitivních arabských termínů pro
vyjádření nehetorosexuální orientace v arabštině.22 Dle tohoto glosáře lze homosexualitu v arabštině
vyjádřit slovem džunusíja mithlíja ( )جـنــــســيـّـة مـِـثـلـيّـةči jen mithlí, v překladu ,,stejný".23 Pro pojem
transgender v arabštině se užije spojení slov mughájír al-džins ()مغاير الجنس, doslovný překlad je
,,změněné pohlaví" od kořene slova ghajara, tj. ,,změna". Lze však jednoduše pomocí internetového
vyhledávače dohledat, že arabština používá pro tato vyjádření i slova přejatá z angličtiny s použitím
arabské transkripce. (př. )بيسكشوال

Kořen ch-nn-th  خنثznamená ,,chovat se jako žena".
CHAIM, V. R. Disability in Islamic Law. 2007. s. 69.
22 ZETTLEMOYER, J. N. Trends in LGBT Activism: Defending the Rights of Egypt's Queer Citizens. 2017. s. 8-11.;
Glossary of Arabic Terms. Bint el Nas: Muqadeema. 2003-07-?.
23 الـمــصـطـلـــحــــات الـعــربـيــــة اإليــجابــيـــــة. Bint el Nas: Muqadeema. 2003-07-?.
ُ
َ
20
21
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3 Stručný historický úvod k otázce LGBT v regionu Blízkého východu
Je obtížné posoudit, co je považováno za erotické v dané kultuře a co je pouhým projevem
náklonnosti či ritualismu. Starověké a středověké společnosti postrádaly pojem heterosexualita a
homosexualita, a je proto nutné vyvarovat se tendence bezděčně připisovat starověkému a
středověkému světu naše moderní předpoklady o sexuálních kategoriích a chováních, nebo si utvářet
ukvapené předpoklady o sexuální povaze společnosti ve světě, který byl velmi odlišný od světa
dnešního. Snažím se tak pouze poukázat na určité neheterosexuální zvyklosti, které nebyly v těchto
blízkovýchodních společnostech cizí a u nichž existuje určitá analogie s dnešním moderním světem.
Vůbec zřejmě prvotní záznamy určitých homoerotických atributů lze dohledat ve starověkém
Egyptě. Zde byl mezi vojáky homosexuální styk považován za znamení porážky a ponížení a často k
němu docházelo proto, aby si jedinec dokázal nadřazenost nad padlým nepřítelem. Bylo skoro
očekáváno, že vítězné armády budou páchat homosexuální znásilnění na svém poraženém nepříteli
jako prostředek ponížení.24 Sex tímto způsobem značil jednání mužské nadvlády, kde ti, kteří
pronikají (aktivní role), mají moc, zatímco ti, kteří přijímají (pasivní role), jsou bezmocní a podřízení
dominantnímu partnerovi.25 S tímto rozdělením sexuálních rolí se můžeme setkat i dnes například v
Íránu, o němž se v práci později zmiňuji.
V Mezopotámii nebyl společný sexuální život jedinců stejného pohlaví zcela běžný, ale ani
ojedinělý. Mnoho monografií uvádí jako prvotní záznam s náznaky homoerotického chování Epos o
Gilgamešovi,26 který je plný slovních hříček a sugestivní řeči a v některých verzích, záleží tedy na
výkladu, není nikterak potlačen určitý milostný vztah mezi hlavním hrdinou eposu Gilgamešem a jeho
společníkem Enkidu. Příkladem může být věta vyřčená směrem ke Gilgamešovi týkající se Enkidu:
,,Budeš ho milovat jako svou manželku, budeš ho slepě milovat."27 Ovšem, o tom, zda je pojem
homosexualita v tomto smyslu vůbec významný jako interpretační prostředek lze pouze diskutovat.
Nelze tedy explicitně Gilgameše a Enkidu označit za homosexuály.28

24

MAZZALONGO, M. Gay rights or wrongs: A Christian's guide to homosexual issues and ministry. 1995. s. 14.
NEEDHAM, J. After the Arab Spring: A New Opportunity for LGBT Human Rights Advocacy?. Duke University School of Law
2013. s. 6.
26 Gilgameš byl skutečným králem Uruku přibližně v roce 2600 př.n.l. V eposu je Gilgameš ze dvou třetin bůh a jednou
třetinou člověk. Samotný epos byl napsán pravděpodobně někdy v letech 2150 - 1400 př.n.l., existuje v sumerské a také
akkadské verzi, autor je ale neznámý. Gilgameš je znám svou nenasytnou sexuální chutí, a tak mu bohové vytvářejí
společníka jménem Enkidu, divokého, chlupatého muže s dlouhými vlasy.
SARI, Eren. The Epic of Gilgamesh: The Epic of Gilgamesh is an epic poem from ancient Mesopotamia. 2016. s. 3.;
GERIG, B. L. Homosexuality in the Ancient Near East, beyong Egypt: Homosexuality and the Bible. The Epistle. ?.
27 HARRIS, J. The epic of Gilgamesh: a prose rendition based upon the original Akkadian, Babylonian, Hittite and Sumerian
tablets. 2001. s. 12.
28 NISSINEN, M. Are There Homosexuals in Mesopotamian Literature?. 2010. s. 74.
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Co se týká nekonvenčních sexuálních praktik mezi ženami, nebývají tak často zmiňovány. Může tomu
být pravděpodobně kvůli nízkému postavení žen ve starověku, kdy byly považovány za majetky,
a cizoložství bylo považováno za přestupek proti majetku manžela.29
Pokud jde o pojem transgender, který je výhradně novodobým výrazem, lze určité
charakteristické prvky s tímto pojmem spojené nalézt i v minulosti. Zhruba z poloviny 3. tisíciletí př. n.
l. existují záznamy o tom, že měla mezopotámská bohyně Inanna 30 pod svou vládou značný počet
pracovníků, sluhů a kněžek, zvaných gala, u nichž nebylo zřejmé, zda mají mužskou či ženskou
genderovou identitu. Tyto postavy zpívaly uklidňující lamentace (žalozpěvy, nářky) právě pro Inannu.
Původně měly tuto funkci zastávat pouze ženy, později se jí však chopili i muži a převzali na sebe
podobu žen spolu s ženskými jmény.31
Postoj Izraelitů k homosexualitě kolem roku 1250 př. n. l., tedy v době, kdy pronikali do
Kanaánu,32 je tak trochu nejasný. Ačkoliv byly homosexuální praktiky jistě přítomné, snažili se od nich
Izraelité co nejvíce distancovat33 a bránili se vlivu okolních národů - Egypťanů, Babyloňanů a Asyřanů,
kteří se homosexuálními praktikami netajili.34 Homosexualita se poté odrážela především v
interpretacích biblického příběhu o Sodomě a proroku Lotovi z knihy Genesis. Sodoma byla plná
hříšných obyvatel,35 kteří se zde měli dopouštět i homosexuálních praktik, a tak se Bůh rozhodl, že
město zničí, pokud zde nenalezne alespoň deset spravedlivých a bezhříšných obyvatel. Do Sodomy
proto vyslal své dva boží posly, aby takové obyvatele našli. Když se poslové v Sodomě ubytovali u
proroka jménem Lot, obyvatelé Sodomy rázem obklíčili Lotův dům a pravili: „Kde máš ty muže, kteří k
tobě této noci přišli? Vyveď nám je, abychom je poznali!“ Oním ,,poznáním" byl míněn sexuální styk s
muži, jemuž se však poslové ubránili, a Lotovi s jeho dcerami pomohli opustit město. Sodoma i se
všemi jejími obyvateli byla zničena. Stejný osud následně postihl i město Gomora.36

29

GERIG, B. L. Homosexuality in the Ancient Near East, beyong Egypt: Homosexuality and the Bible. The Epistle.
Sumerská bohyně Inanna identická s akkadskou bohyní Ištar, byla bohyní lásky, plodnosti, pohlavního života a rovněž
války. BERTMAN, S. Handbook to life in ancient Mesopotamia. 2005. s. 120.
31 Murray, S. O. Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature. 1997. s. 65.;
WHITAKER, B. Transgender issues in the Middle East. Al-bab.com. 2016. s. 7.
32 Kanaán se rozkládal někde mezi územím dnešní Sýrie, Libanonu, Palestiny a Izraele.
Židé: projekt Varianty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Pedagogická fakulta. 2002. s. 290.
33 GERIG, B. L. Homosexuality in the Ancient Near East, beyong Egypt: Homosexuality and the Bible. The Epistle.
34 COLIN, Spencer. Dějiny homosexuality. 1999. s. 43.
35 viz Genesis 13:1 ,,Sodomité byli zlí a velmi hřešili vůči Bohu."
36 Quran Tafsir Ibn Kathir. The Story of Prophet Lut, upon Him be Peace, and His People.;
Bible Server [online]. 2001.;
COLIN, Spencer. Dějiny homosexuality. 1999. s. 42.
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Babylonské zákoníky na otázku týkající se homosexuálního chování povětšinou mlčí, asyrské
jsou naopak poněkud rozporuplné. Můžeme se v nich dočíst, že například homosexuální prostituce
byla na základě rituálu povolená,37 ovšem v textech Šumma alu38 a ve středoasyrském zákoníku z
roku 1075 př. n. l. je homosexualita zařazena mezi sexuální zločiny: ,,Pokud má muž pohlavní styk se
svým bratrem v armádě, stane se eunuchem." Trestem je poté kastrace. V tomto případě však jde
zřejmě o trest za znásilnění muže jiným mužem.39
Na konci 7. století př. n. l., kdy se na scénu dostávají Médové a později Peršané a dobývají
Asýrii, se zvyk týkající se kastrace homosexuálních otroků a služebnictva přesouvá i do Persie. Za dob
působení Achaimenovské říše (550–330 př. n. l.) docházelo k častému střetu civilizací v podobě řeckoperských válek a náboženskému synkretismu, v důsledku čehož byly v říši značně patrné odlišné
kulturní a společenské zvyklosti. Mezi jednu z takových zvyklostí patřila i pederastie,40 kterou přejali
Peršané od Řeků.41 Poté, co si Achaimenovskou říši podrobil Alexandr Makedonský, a započalo
období helénismu,42 stala se homosexualita poměrně otevřenou a tolerovanou záležitostí ve všech
možných podobách od homosexuálních náboženských rituálů, homosexuální prostituce a pederastie,
až po homosexuální znásilnění.43
S příchodem křesťanství začaly být homosexuální aktivity postupně kriminalizovány.44 Jedním
z důkazů, že se i Nový zákon staví k homosexualitě nevlídně, má být list Římanům od apoštola Pavla, v
němž apoštol považuje obcovaní muže s mužem za zvrhlé.45 V prvopočátcích existence Byzantské říše
(395-1453) byl homosexuální styk zahrnující anální penetraci považován za stejně závažný, jako
například

heterosexuální

cizoložství.

Lesbická

aktivita

nebyla

považována

za

vážný

přestupek. Sexuální čin mezi dospělými ženami byl hodnocen jako vážnější hřích než vzájemná
mužská masturbace, ale méně závažný než mužský anální sex.46 Za dob byzantské éry byly rovněž
ukládány těžké tresty mužům, kteří se na sebe snažili převzít ženskou podobu, mezi níž se řadilo
37

MUELLER, E. Homosexuality in History. Biblical Research Institute. s. 1-2.
Šumma alu znamená ,,pokud je město situováno ve výškách", jde o sérii mezopotámských textů, obsahujících více než
120 hliněných tabulek s deseti tisíci věštbami, které by se mohly stát v daném městě. Spadá pravděpodobně do
staroasyrského období 1594 - cca 1000 př. n. l.
HEEßEL, N. P. Šumma alu. 2012-10-26.
39 NISSINEN, M. Are There Homosexuals in Mesopotamian Literature?. 2010. s. 74.;
Ancient History Sourcebook: The Code of the Assura, c. 1075 BCE. Fordham University. 1998.
40 Pederastie (pais = „hoch“, erastés = „milovník“), je pohlavní vztah zralého muže k pohlavně dospělému chlapci, který
dosáhl puberty.
KOPULETÁ, Veronika. Homosexualita a coming out v kontextu dějin a sociálních změn. 2009. s. 14.
41 HERODOTUS. The History. 2010. s. 97.
42 Pořečťování - šíření řecké kultury, jazyka, náboženství.
43 ESTEP, J. R. Homosexuality in the Past: Homosexuality in the Ancient Near East. Bible Talk.
44 MUELLER, E. Homosexuality in History. Biblical Research Institute. s. 4.
Výjimku tvořily gnostické sekty, které využívaly homosexualitu jako formu přiblížení se Bohu.
COLIN, Spencer. Dějiny homosexuality. 1999. s. 55.
45 ,,Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený. A stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli
žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou
scestnost." (List Římanům, verše 1:26-27).
46 LEVIN, E. Sex and Society in the World of the Orthodox Slavs, 900-1700. 1995. s. 200-204.
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například i holení brady. Pravoslavní věřící si mysleli, že lidé byli vytvořeni podle božího obrazu, tudíž
byla jakákoli změna jejich vzhledu, která by je činila ženskou, rouháním.47 Křesťanům se však
nepodařilo vymýtit homosexuální praktiky ze společnosti, a když se v sedmém století dostává na
scénu islám, dalo by se očekávat, že bude homosexualita perzekuována daleko intenzivněji.
Existovala súra a hadíthy, které se o homosexualitě vyjadřovaly nesmířlivě, a vynášely nad ní
rozsudky. Jediný odkaz na homosexualitu v Koránu je v súře al-A'raf odvozené z
biblického příběhu obyvatel Sodomy.
Súra 7:81: ,,Vždyť vy z vášně své k mužům vcházíte místo k ženám! Vy věru jste lid, jenž
všechnu míru překračuje!" Hadíth ze sbírky Abú Dawúda 38: 4447: ,,Prorok Muhammad řekl: Pokud
zjistíte, že někdo činí to, co činili lidé Lotovi, zabijte toho, kdo tak činí, a toho, komu se to děje." Či
hadíth Abú Dawúd 38: 4448: ,,Vyprávěl Abdulláh ibn Abbás: Pokud se člověk, který není ženatý,
dopustí sodomie, bude ukamenován k smrti." Postoje teologů a právníků však neměly na tehdejší
společnost tak velký dopad, a tak byla homosexualita, i když mnohdy mlčky, i nadále provozována.48
Vedle běžné binární skupiny mužů a žen existovaly také osoby, jejichž pohlaví bylo nejisté. Raní
muslimové však našli způsoby, jak tyto osoby, jež se označovaly termínem chuntha, přijmout.49 Při
stanovení principů zjišťování pohlaví u osob, jejichž pohlaví nebylo jasné, se vycházelo ze způsobu,
kterým močovým otvorem, arabsky nazvaným mabal, tato osoba vylučuje moč. Na základě tohoto
pravidla bylo rozhodnuto, že osoba, která močila mužským mabal, měla být považována za muže a
osoba, jež vylučovala moč ženským mabal, byla poté žena.50
Za dob Umajjovského chalífátu (661-750) se společnost soustředila spíše na sexuální chování
žen, které by potenciálně hanobilo rodinnou čest, než na neheterosexuální aktivity mužů. Ani za časů
Abbásovského chalífátu (750-1258) nebyla homosexualita nijak stigmatizována či výrazně
potlačována. Naopak byla vcelku viditelná, důkazem může být i věta, kterou prohlásil dominikánský
mnich William Adam po návratu z Egypta: ,,Tito Saracéni51 zapomněli na lidskou důstojnost a zašli tak
daleko, že muži žijí s muži stejným způsobem, jakým u nás žijí muži se ženami."52
Na počátku 13. století ztrácela Byzantská říše moc nad Malou Asií a s koncem tohoto století

47

Tamtéž, s. 202.
OSTŘANSKÝ, B. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. 2009. s. 179.;
DALACOURA, K. Homosexuality as cultural battleground in the Middle East: culture and postcolonial international theory.
Third World Quarterly. s. 4-5.
49 Chuntha = skryté pohlaví od slova muchannath, kde je stejný kořen CH-NN-TH. Chuntha představuje vrozenou poruchu,
kvůli níž nemůže být dítě identifikované při narození jako muž nebo žena. Důvodem je, že má jak ženské, tak mužské
pohlavní orgány nebo nemá naopak žádné.
CHAIM, V. R. Disability in Islamic Law. 2007. s. 69.
50 Pokud osoba močila z obou otvorů, pak se postupovalo dle toho, z kterého otvoru vyšla moč jako první. Pokud však
močila z obou současně, přednost měl mabal, z něhož se vyloučilo větší množství moči.
KEDDIE, N. R. Women in Middle Eastern history: shifting boundaries in sex and gender. 1991. s. 76-78.
51 Názvem ,,Saracéni" označovali středověcí Evropané muslimy.
MENDEL, M. Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. 2007. s. 32.
52 GREENBERG, D. F. The construction of homosexuality. 1990. s. 172-177.
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začali území postupně spravovat Osmané.53 Homosexuální aktivity, zejména v harémech mezi
ženami, byly zcela jistě přítomny. Muži si však patrně neradi připouštěli, že by mohli být při
poskytování rozkoše nepotřební, a tak na ženskou homosexualitu nebyl ani v této době brán zřetel. 54
Pro Osmanskou říši byly typické turecké lázně hamám, s nimiž je spojen pojem dellak.55 Dellak byli
mladí chlapci, kteří byli v lázních k dispozici pro praní prádla, masáže, ale také k sexuálnímu
uspokojení panovníka a palácových hostů.56 Velmi proslulé byly v osmanském Turecku rovněž
kavárny,57 jež se staly notoricky známými místy, kde muži nacházeli sexuální potěšení u jiných mužů.
Náboženští klerikové však bědovali, že pro samé kavárny lidé zapomněli navštěvovat mešity,
a tak roku 1622 sultán Murad IV. kavárny zakázal.58
Na přelomu 17. a 18. století se právní systém Osmanské říše stal více založeným na
islámském právu šaría za účelem oživení islámské religiozity,59 i přesto ale zůstávaly homosexuální
aktivity stále poměrně viditelné.60 Dnes se často pozitivně hovoří o kroku osmanského sultána
Abdülmecida I., který v rámci reforem tanzímátu61 roku 1858 homosexualitu dekriminalizoval, a ta se
tak stala plně legalizovanou. Mezi polovinou 19. století a počátkem 20. století však byla převládající
tolerance pro přitažlivost stejného pohlaví v arabských a muslimských společnostech narušena. 62
Vzrůstající stigma vůči sodomii mělo souvislost se vzestupem především západního kolonialismu na
Blízkém východě a s následným přijetím prozápadních kulturních a právních postojů. S počátkem
koloniální éry v regionu se objevily první trestní kodexy, které se udržely v platnosti do dnešní doby, a
i přesto, že byly zákony zemí Blízkého východu mnohokrát aktualizovány, podstata některých jejich
článků zůstala nedotčena. Tyto zákonné zbytky kolonialismu byly kolonialistickými mocnostmi
zavedeny k tomu, aby byly v souladu s jejich kulturou a zákony. Sankcionování a kriminalizace
homosexuality byly pro blízkovýchodní region prakticky cizí, ačkoliv zde nebyla homosexualita
podporována společensky nebo kulturně, nebyla ústně zamítnuta a zůstávala tolerována.
V průběhu 50. a 60. let došlo k přezkumu stávajících zákonů týkajících se homosexuality a
výsledkem bylo, že funkcí zákona není zasahovat do soukromého života občanů či usilovat o
prosazování konkrétního modelu chování. V důsledku toho bylo homosexuální chování v soukromí
53

Malá Asie nebo také Anatolie byl tehdejší název pro dnešní území Turecka.
V roce 1299 byl dobyt Konstantinopol Osmanem I. Ghazim. Tento rok se uvádí také jako rok vzniku Osmanské říše, některá
anatolská města však měly téměř do poloviny 14. století v rukou Byzantinci.
54 COLIN, S. Dějiny homosexuality. 1999. s. 69.
55 Dříve psáno  دالک, využit osmansko-turecký slovník. Luggat: Osmanlıca Türkçe Sözlük. 2017.
56 MURRAY, S. O. Turkey. GLBTQ Archives.
57 Káva přišla do Osmanské říše teprve v roce 1540 z východní Afriky.
INAN, K. Remembering the Good Old Days: the Ottoman Nasihatname [Advice Letters] Literature of the 17th Century. Cliohworld. s. 124.
58 Murray, S. O. Islamic Homosexualities: Culture, History, and Literature. 1997. s. 174.;
KÖMEÇOGLU, U. The publicness and sociabilities of the Ottoman coffeehouse. Taylor & Francis online.
59 DENTON, CH. The war on sex: Western repression from the Torah to Victoria. 2015. s. 140.
60 EL-ROUAYHEB, K. Before homosexuality in the Arab-Islamic world, 1500-1800. 2005. s. 155-156.
61 Tanzímát byl systém reforem, které měly vést k modernitě a méně konzervativnímu systému Osmanské říše.
62 EL-ROUAYHEB, K. Before homosexuality in the Arab-Islamic world, 1500-1800. 2005. s. 156.
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mezi dospělými jedinci, kteří dosáhli alespoň 21 let, u tehdejších imperiálních mocností
dekriminalizováno. Tyto závěry se později staly motivací i pro další země.63 Nikoliv však pro většinu
zemí Blízkého východu, kde se jiná než heterosexuální orientace stala de facto tabu. 64

63

AL-FARCHICHI, W. Homosexual Relations in the Penal Codes: General Study Regarding the Laws in the Arab Countries
with a Report on Lebanon and Tunisia. Daleel Madani. s. 19-21.
64 EL-ROUAYHEB, Khaled. Before homosexuality in the Arab-Islamic world, 1500-1800. 2005. s. 156.
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4 LGBT v Maroku
Maroko je konstituční monarchií, v jejímž čele stojí od roku 1999 až dosud král Muhammad VI. 65
V preambuli ústavy Maroka z roku 2011 se Maroko zavázalo k zákazu a boji proti jakékoli diskriminaci
vůči komukoli, kvůli pohlaví, barvě, přesvědčení, kultuře, sociálnímu či regionálnímu původu, jazyku,
handicapu či jakýmkoli osobním okolnostem, které nejsou dále specifikovány.66 Nicméně vládní
ochota harmonizovat články trestního zákoníku s ústavou je prakticky nulová. Marocké právo
nezakazuje být homosexuálně orientovaným, ale jakákoli homosexuální aktivita, tedy homosexuální
styk, je trestným činem podle článku 489 marockého trestního zákoníku z roku 1962, v němž se
uvádí: ,,Bude potrestán od šesti měsíců do tří let a pokutou od sto dvaceti do jednoho tisíce dirhamů,67
kdo se dopustí homosexuálního činu s osobou stejného pohlaví, pokud nespáchá závažnější zločin." 68
Mezinárodní organizace Human Rights Watch, jež se zabývá lidskými právy napříč kontinenty a
zasazuje se i o boj práv LGBT, vyzvala marocké úřady, aby byly zrušeny tresty za intimní chování mezi
dospělými jedinci stejného pohlaví.69 Toto prohlášení organizace vydala ve spojitosti s případem z
jara roku 2014, kdy byli posláni do vazby nejméně čtyři ze šesti obžalovaných za ,,oplzlé a
nepřirozené jednání" s jedincem stejného pohlaví. K výkonu tohoto trestu však byli muži odsouzeni
odvolacím soudem ve městě Beni Mellal na základě nepřímých důkazů a bez přítomnosti svědků, kdy
jeden z odsouzených vypověděl, že podepsali prohlášení pod nátlakem místní policie z vazební
věznice. U soudu se všichni obžalovaní snažili popřít svou výpověď o tom, že jsou homosexuálové.70
Marocká vláda nemá dostatek informací o počtu LGBT osob v zemi, ovšem uznává, že
homosexualita je fenomén, který existuje v každé společnosti na celém světě. Určitým způsobem je
komunita LGBT státem přehlížena, což ovšem dává místním odpůrcům komunity LGBT příležitost
takřka beztrestně útočit slovně či fyzicky na neheterosexuální osoby ve veřejném prostoru. Jde tak o
společenské násilí ze strany sousedů, zaměstnavatelů či blízkých příbuzných.71
K jednomu z mnoha dalších případů mučení a ponižování homosexuálů, který přitáhl
pozornost arabských i zahraničních médií, došlo opět ve městě Beni Mellal dne 9. března roku 2016.
Skupina asi deseti útočníků vtrhla do domu, kde spali dva nazí muži. Útočníci oba muže surově
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napadli, ponížili a nahé vyhnali na ulici. Oba napadení byli posléze vzati do vazby a odsouzeni ke
čtyřem měsícům odnětí svobody s pokutou 500 dirhamů. Následně byli zatčeni i novináři z Le Petit
Journal poté, co se snažili případ na místě, kde se vše odehrálo, vyšetřit.72 Celý incident byl
zaznamenán na kameru, a jakmile bylo video zveřejněno na internetu a chopila se jej zahraniční
média, nastal v případu obrat a čtyři útočníci byli posláni na dva měsíce do vazební věznice.73
Marocká společnost však byla rozdělena, část obyvatel podporovala útočníky a žádala jejich
propuštění na svobodu, jiní se postavili na stranu napadených mužů z Beni Mellal, poukazovali na
porušování lidských práv a podepisovali petici za jejich osvobození. 74 Celkový počet signatářů této
petice v konečném výsledku činil 82 000 podpisů a v květnu roku 2016 byli oba napadení
propuštěni.75
Národní rada pro lidská práva v Maroku uvedla, že homosexuálně orientovaní jedinci,
mohou v případě jakéhokoli pocitu nebezpečí požádat o policejní ochranu či podat stížnost jako
každý jiný občan státu. Skutečnost je ovšem taková, že homosexuálové raději čelí homofobním
útokům od svého okolí, než aby se objevili na policejní stanici a požádali o ochranu tam, kde by mohli
za homosexualitu riskovat zatčení.76 Důvodem, proč marocká Národní rada nepodniká žádné kroky ke
zlepšení situace komunity LGBT, je prostý fakt, že práva této menšiny prozatím nepovažuje za
důležitou záležitost.77
Zajímavou událostí, která opět zahýbala zahraničními médii, se stala akce z roku 2010, kdy
se v marockém hlavním městě Rabatu konal každoroční hudební festival Mawazine,78 na němž
vystoupil známý britský homosexuální zpěvák Elton John. Jeho pozvání na tento festival, který je pod
záštitou samotného krále,79 se však neobešlo bez reakcí, zejména ze strany současného vládního
islamistického hnutí nesoucího název ,,Strana spravedlnosti a rozvoje", zkráceně z francouzštiny
PJD.80 Strana žádala krále Muhammada VI., aby byl Elton John ze seznamu účinkujících vyloučen v
důsledku nepříznivého vlivu na marockou mládež, přičemž člen PJD Mustafa Ramid, který je i
současným ministrem pro lidská práva, dodal:81 ,,Požádali jsme vládu, aby vyloučila Eltona Johna ze
seznamu umělců pozvaných na tento festival, jelikož tento muž - omlouvám se, měl bych říci, že tento
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člověk, ne tento muž, je známý tím, že se chlubí jeho homosexualitou." Král však tuto rétoriku
ignoroval a nechal zpěváka vystoupit.82 Čtyři roky poté, co se festivalu Mawazine účastnil Elton John,
se na hudebním festivalu objevil další homosexuálně orientovaný účinkující Ricky Martin, který
během svého vystoupení podpořil marocké LGBT tím, že v textu své písně ,,She's All I Ever Had"
zaměnil zájmeno ženského rodu za mužské.83
Na podporu LGBT vznikla někdy mezi lety 2004 až 200684 první marocká nevládní
organizace nazvaná Kif-Kif, která v roce 2010 vydávala v Maroku i první online homosexuální magazín
s názvem Mithly. V témže roce 23. října organizace uspořádala oslavu na počest národního dne LGBT
v hlavním městě Rabatu, který obvykle připadá na 19. října.85 Akce nebyla nikým a ničím narušena. O
rok později však byla organizace údajně rozpuštěna,86 své sídlo přesunula do Španělska87 a od té doby
je zřejmě v Maroku neaktivní. V současnosti je tak v Maroku jediným nevládním hnutím pro LGBT
asociace Collectif Aswat z roku 2012,88 která dnes komunikuje především prostřednictvím Twitteru,89
a klade si za cíl mírové přispění k boji proti diskriminaci na základě sexuální orientace.90 Podle
nejmenovaného člena z Collectif Aswat jsou nejvíce stigmatizovanou skupinou osoby, jež vyjadřují
genderovou identitu, která není v souladu s převládajícími heterosexuálními normami, tedy například
transgender ženy, právě ty jsou častěji vystaveny ponižování a fyzickému násilí.91
I přes značnou kontroverznost v otázce heteronormativity, má Maroko svou
mezinárodně proslulou transgender břišní tanečnici známou pod jménem Noor Talbi.92 V období od
padesátých do sedmdesátých let minulého století francouzský gynekolog Georges Burou zavedl v
marocké Casablance chirurgické postupy, které sloužily jako prototyp současného chirurgického
zákroku genitálií. Po jeho smrti se ovšem tato praxe zastavila.93 Noor, dnes žena, která musela
operaci na změnu pohlaví podstoupit v Egyptě, se narodila jako chlapec Noureddine, v chudinské
čtvrti poblíž Agadiru. Několik let žila ve Francii, poté se ale vrátila zpět do Maroka, kde se proslavila
jako břišní tanečnice a dnes je zvána do televizních pořadů, na svatby i festivaly. I přes veškerou její
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slávu ale nemůže získat identifikační kartu, která by odrážela její nové pohlaví, jelikož to marocké
úřady neumožňují.94
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5 LGBT v Alžírsku
Největší země Afriky je, co se LGBT komunity týče, velmi kontroverzní. Veřejné projevy přílišné
náklonnosti nejsou přijatelné,95 a tak není divu, že i jakékoli homosexuální styky jsou v Alžírsku
trestným činem. O homosexuální orientaci jako takové se však nehovoří. V článku 333 alžírského
trestního zákoníku vydaného v platnost dne 8. června 1966, který je dostupný ve francouzském a
arabském jazyce, je řečeno, že: ,,Bude potrestán odnětím svobody od dvou měsíců do dvou let a
pokutou od 500 do 2 000 dirhamů každý, kdo se dopustí činu veřejné neslušnosti. A pokud je tímto
veřejně pobuřujícím činem, který je protiprávní, homosexuální (anomální) styk s osobou stejného
pohlaví, bude trestem šest měsíců až tři roky odnětí svobody s pokutou od 1 000 do 10 000 dinárů."96
Dále článek 338, jenž nebyl od roku 1966 dodnes pozměněn, 97 uvádí: ,,Každý, kdo se stane vinným z
účasti na homosexuálním aktu, může být potrestán odnětím svobody v rozmezí od dvou měsíců do
dvou let a pokutou od 500 do 2 000 dinárů. Pokud je jeden z účastníků mladší 18 let, může být trest
pro staršího účastníka zvýšen na tři roky vězení a pokutu 10 000 dinárů."98 Pouze hrstka Alžířanů si je
však skutečně vědoma existence těchto článků kriminalizujících homosexualitu a k podání trestních
oznámení a stížnostem vůči neheterosexuální menšině dochází poměrně zřídka.99 I v Alžírsku se ale
LGBT minorita setkává se značným stupněm společenské diskriminace. Existují rovněž evidence o
tom, že LGBT se v Alžírsku stávají častým terčem policistů. Bez jakéhokoli právního zastoupení poté
bývají i velmi často mučeni. Spolehlivé důkazy však k těmto událostem chybí.100 V roce 2013 různé
alžírské televizní stanice vysílaly pořady,101 kde byla homosexualita prezentována jako zvrácený
sociální problém a homosexuálové přirovnáváni k pedofilům, což ještě více posílilo homofobní nálady
v zemi.102 Zpráv o zatčení a potrestání LGBT zde nalezneme o něco méně než kupříkladu v Maroku,
což však neznamená, že by byla alžírská společnost tolerantnější, spíše jsou tyto zprávy týkající se
problémů LGBT v Alžírsku v porovnání s Marokem menší senzací.103 V březnu roku 2010 médii
proběhla zpráva, která otřásla městem Tizi Ouzou. Šlo o událost, kdy byl imám z mešity El Attik
přistižen policejními složkami při homosexuálním aktu s jiným věřícím, za což byli oba odsouzeni ke
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dvěma letům vězení a pokutě dvaceti tisíc dinárů.104
Co se týče LGBT aktivismu v Alžírsku, rovněž zde neexistují žádné vládní organizace, které
by se specializovaly na práva LGBT.105 Lidé s jinou než heterosexuální orientací se sdružují především
na sociálních sítích, které se staly skvělým nástrojem, jenž využívají rovněž různá sdružení, fóra i
časopisy, ke zvýšení povědomí o gay a lesbické mobilizaci v anonymním módu. Alžírské lesbické
aktivistky měly do roku 2012 svůj online magazín s názvem Lexo Fanzine, v posledních letech se
ovšem jejich činnost omezila pouze na sociální sítě.106 A stejně tak učinila i asociace Alouen, která
byla založená v roce 2011,107 s cílem zlepšit právní situaci homosexuálů a předně zrušit články 333 a
338 alžírského trestního zákoníku, momentálně působí aktivně pouze prostřednictvím sociální sítě
Twitter.108 Oficiální webové stránky této asociace jsou prozatím v rekonstrukci. Alžírští LGBT se
sdružují online i ve svůj národní den, jenž připadá na datum 10. října, a nese název TenTen, odvozený
od data oslav.109 Tyto oslavy se nesou v symbolickém duchu, kdy alžírská komunita LGBT zapaluje
svíčky v soukromí svých domovů, či sdílí fotky hořících plamínků na svých facebookových profilech.110
Ani sociální sítě však nejsou bezpečným prostorem, kde by se mohli homosexuálně orientovaní
jedinci a transgender osoby svobodně a neskrývaně vyjadřovat. V květnu roku 2013 arabské
zpravodajské stránky El-Khabar citovaly zprávu, která tvrdila, že dva mladí homosexuální muži z
Oránu byli poté, co ohlásili manželský svazek na Facebooku, umístěni do vyšetřovací vazby na
základě obvinění z ,,neslušného chování a podněcování k nemorálnosti".111
Většina LGBT se snaží nalézt útočiště nejčastěji v evropských státech a volí proto útěk ze
země. Bývalý alžírský politický aktivista Yahia Zaidi, který byl předsedou organizace zabývající se HIV v
LGBT komunitě, vypráví o své zkušenosti s policií, kdy byl zatčen ve svých sedmnácti letech za to, že
působil příliš zženštěle. Po zatčení byl nucen policistou podepsat nepravdivé prohlášení, což však
odmítl, a tak jej za Zaidiho podepsal jiný policista. Od té doby měl záznam v trestním rejstříku a
alžírská vláda i policie věděla o veškerých jeho krocích. Rozhodl se proto pro útěk do Belgie.112 Velký
tlak na neheterosexuálně orientovaného jedince je vyvíjen především ze strany rodiny, jelikož rodina
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a manželství představují dva důležité pilíře alžírské a vůbec celé arabské a muslimské společnosti.
Valná většina LGBT je nucena vést dvojí život, a tak vstoupí do standardního heterosexuálního
manželství, přičemž jejich sexuální orientace či genderová identita se s tímto svazkem neztotožňují.113
K přímé otázce transgender osob toho v Alžírsku mnoho nenajdeme. Změna pohlaví není v
Alžírsku de jure vedena jako nelegální, nepodařilo se mi ovšem nalézt případy, které by dokazovaly,
že by změnu pohlaví v Alžírsku kdokoli podstoupil. Patrně jedinou známou transgender aktivistkou je
Alžířanka, dříve vystupující jako muž jménem Fuád,114 nyní již jako žena - Randa, která byla donucena
uprchnout z Alžírska do Libanonu, kvůli pronásledování islámskými radikály a celkovému tlaku z
okolí.115 Randa o celém svém životním příběhu vydala v roce 2009 knihu s názvem Muzakirát Randa
al-Trans, v překladu ,,Memoáry Randy - transsexuála",116 která se poté stala prvním
dokumentovaným příběhem v arabštině o životě transgender osoby.117 Randa ještě v době, kdy byla
na univerzitě v Alžírsku, podstupovala hormonální terapii pod dohledem lékařů,118 kterou však
musela předčasně ukončit ze strachu reakce její rodiny.119 Většina těchto lidí však hormonální léčbu
nepodstupuje, a tak ve dnech žijí jako muži a v noci v klubech jako ženy.120 Alžírský LGBT časopis El
Shad spadající pod správu sdružení Alouen, ve svém prvním čísle uveřejnil několik článků zabývajících
se transgender osobami, v němž se dovídáme další životní příběhy těchto lidí, které jsou vesměs
podobné, jako ten Randin. V každém případě museli tito lidé svou rodnou zemi opustit pro
neustávající ponižování a hrozby smrti ze strany okolí.121

113

JEAN-JACQUES, S. Gay & Lesbian Mobilization in Algeria: the Emergence of a Movement. Muftah.
TUTTON, M. Algerian transsexual's memoirs reveal life of discrimination. CNN.
115 SANDELS, A. Lebanon: Memoir sheds light on the life and struggles of Arab transsexual from Algeria. Los Angeles Times.;
WHITAKER, B. Transgender issues in the Middle East. Al-Bab.com. s. 2.
116 مذكرات رندا الترانس
117 TUTTON, M. Algerian transsexual's memoirs reveal life of discrimination. CNN.
118 EL FEKI, S. Sex and the Citadel: intimate life in a changing Arab world. 2013. s. 251.
119 Country of Origin Information Report: Algeria. Refworld. 2013-01-17. s. 107-108.
120 EL FEKI, S. Sex and the Citadel: intimate life in a changing Arab world. 2013. s. 251, 253.
121 Časopis vychází online ve francouzštině a arabštině. El Shad': Magazine trimestriel LGBT. 2014.;
Behind the Scenes with Algeria’s first LGBT magazine. France24: The Observers. 2014-03-12.
114

19

6 LGBT v Tunisku
Tunisko by se dalo považovat za jednu ze zemí Blízkého východu, která má reputaci jako společensky
liberální a právně rovnostářský stát, alespoň co se v porovnání s jeho sousedy týče. I zde však LGBT
čelí všudypřítomné diskriminaci jak v oblasti práva, tak v praxi, a žijí v neustálé obavě ze zatčení či
trestního stíhání. Trestní zákoník Tuniska zaznamenal poslední revizi v roce 2005, vydán byl ale již v
roce 1913.122 Po propuknutí Arabského jara došlo v zemi ke zlepšení situace v oblasti lidských práv. I
tuniští LGBT uvítali změnu a doufali ve zlepšení jejich situace. Homosexualita však zůstala nadále
perzekuována na základě článku 230 tuniského trestního zákoníku, který je součástí kapitoly
obscénních či nestydatých útoků a násilí, a stanovuje, že: ,,Sodomie a lesbismus,123 jestliže nespadají
do žádného z případů uvedených v předchozích článcích, jsou pro pachatele trestány odnětím
svobody po dobu tří let."124
Před ukončením autoritářského režimu Ben Alího neexistovaly v Tunisku prakticky žádné
náznaky LGBT aktivismu, po roce 2011 se ale otázka ohledně situace LGBT komunity v zemi stala více
diskutovanou,125 a přinesla úspěch v podobě první facebookové stránky pro LGBT s názvem Kelmty Collectif des LGBT Tunisiens, která se liší od marocké Kif-Kif a alžírské Alouen tím, že nesynchronizuje
události ani nepořádá protesty, ale pouze vyzdvihuje záležitosti, které nějakým způsobem ovlivňují
tuniskou LGBT komunitu.126 Kelmty zveřejnila na sociální síti poslední příspěvek v září roku 2016 a
dnes má zhruba 3 256 sledujících.127 V březnu roku 2011 byl poté vydán první tuniský online časopis
pro LGBT s názvem GayDay Magazine.128 Před revolucí nebylo jeho vytvoření vůbec možné v
důsledku cenzury. Časopis se snaží nejen bojovat proti homofobii a nabídnout podporu LGBT v
Tunisku, ale rovněž chce přinést změnu především na právní úrovni.129 Jejich hlavním cílem je zrušení
zákona o kriminalizaci homosexuality a vytvoření nového, který by diskriminaci LGBT trestal.130
V květnu roku 2011 vydalo Valné shromáždění OSN usnesení přijaté Radou OSN pro lidská
práva (UNHCR) týkající se lidských práv, sexuální orientace a genderové identity. Rada vyjádřila
znepokojení nad násilnými činy a diskriminací ve všech oblastech vůči jednotlivcům na základě jejich
sexuální orientace či genderové identity a žádala ukončení těchto násilných praktik souvisejících s
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porušováním lidských práv.131 V reakci na to tuniský ministr pro lidská práva a mluvčí tuniské vlády
Samir Dilou odmítl doporučení UNHCR k dekriminalizaci homosexuality a uvedl, že homosexuální
orientace je západní koncept, který je neslučitelný s islámem, tuniskou kulturou a tradicí. 132 Řada
zdrojů také uvádí, že Dilou v televizním rozhovoru začátkem roku 2012 charakterizoval
homosexualitu jako ,,zvrácenost, která si žádá lékařskou léčbu". Amnesty International vyzvala
ministra, aby toto prohlášení odvolal, ten však svůj výrok odůvodnil tím, že: ,,Svoboda projevu má své
limity. Oni (LGBT) musí respektovat červené linie, které jsou definovány naší kulturou, náboženstvím a
dědictvím."133 Otázka homosexuality začala být více klíčová po roce 2011. Porevoluční volební
kampaně používaly homosexualitu jako politickou zbraň mezi různými skupinami, které bojovaly o
moc v novém Tunisku. Jednou z těchto stran byla především islamistická strana an-Nahda,134 která
tvrdila, že pokud by volby vyhráli sekularisté, jistě by legalizovali práva homosexuálů a homosexuální
manželství.135 Během předvolebního období se v zemi konaly rovněž celostátní pochody s názvem
A'ataqiní136 v překladu ,,Osvoboď mě" proti islamistům na podporu sekulárních stran. An-Nahda tyto
pochody označovala jako pochody gay pride, jelikož na nich byla často k vidění i duhová vlajka s
nápisem ,,peace" (mír).137 An-Nahda v říjnových volbách do ústavního shromáždění zvítězila, opozice
ovšem využívala všechny možné prostředky, aby stranu zdiskreditovala. V lednu roku 2012 se do
popředí tuniských médií dostala zpráva, kdy se na kanálu Youtube objevilo černobílé video z roku
1991, které zachycovalo dva muže při homosexuálním styku ve vězeňské cele. Jeden z těchto mužů
nápadně připomínal tehdejšího ministra vnitra z vládnoucí strany an-Nahda, Alího Laarayedha, který
byl v roce 1990 odsouzen na 15 let vězení za svou dřívější politickou činnost, přičemž byl podmínečně
propuštěn.138 Krátce předtím byla an-Nahda spojena s další kauzou, kdy byl propuštěn z vězení Naji
al-Behiri, bratr Noureddine al-Behiriho, tuniského ministra spravedlnosti a člena an-Nahdy, i přes
obvinění ze znásilnění nezletilého chlapce. Tunisané byli pobouřeni tímto krokem a obviňovali
vládnoucí stranu ze spojení s homosexuály a pedofily a žádali, aby ministr vnitra odstoupil.139
Pozitivní pro tuniské LGBT bylo až založení asociace Šams v květnu roku 2015, kdy se Šams
jako nezisková organizace, jež podporuje sexuální a genderové menšiny, stala jedinou nevládní
organizací svého druhu v blízkovýchodním regionu, která získala oficiální registraci od ministerstva
vnitra.140 V říjnu organizace uspořádala konferenci v Tunisu a žádala zrušení článku 230 tuniského
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trestního zákoníku a propuštění osob uvězněných pro svou sexuální orientaci. V důsledku toho byla
na Šams v prosinci podána stížnost generálním prokurátorem Kamelem Hedhilim, který přišel s
argumentem, že obrana homosexuálů nebyla zařazena do stanov této organizace,141 a tuniský soud
nařídil pozastavení její činnosti po dobu třiceti dnů.142 Odvolací soud v únoru 2016 rozhodl ve
prospěch organizace a její činnost byla opět plně obnovena.143
Výrok tuniské hlavy státu byl ovšem pro LGBT Tunisany opět krokem zpět. Prezident Tuniska
Bádží as-Sabsí, zakládající člen sekulární strany Nidá Túnis, která je od roku 2014 doposud vládnoucí
stranou v zemi, v říjnu roku 2015 prohlásil, že řešení práv LGBT není na pořadu dne, a hlavní prioritu
vidí spíše ve zlepšení postavení žen.144 Šams a většina LGBT prosekulárního as-Sabsího podporovala
při volbě na prezidenta a doufala ve zlepšení jejich situace, po jeho prohlášení se ovšem jevil
progresivnější i vůdce strany an-Nahda Rašíd Ghannuší,145 jenž ve své knize ,,Au sujet de l'Islam" (O
islámu) tvrdí, že ačkoliv s homosexualitou nesouhlasí, co se děje za zavřenými dveřmi, je každého věc
a je za svůj život sám zodpovědný.146 V květnu 2016 Imám ve Sfaxu Fathi Rebai prohlásil, že je velmi
znepokojený, když slyší, že mnoho muslimů v islámských zemích volá po svobodě a právech, které
jsou podle nich založeny na homosexualitě. Tím jen údajně imitují zkažené západní společnosti.
Homosexualita je jedna z nejhorších ohavností a homosexuálové by měli být dle jeho slov a dle slov
všech sunnitských duchovních shozeni z výšky a následně ukamenováni.147
Amnesty International uvádí, že přibližně šedesát osob LGBT,148 především gayů, je zatčeno
každý rok na základě genderových stereotypů pro jejich chování a vzhled a jen zřídka proto, že jsou
,,chyceni při činu". Ve většině případů se délka trestu pohybuje od šesti do osmnácti měsíců odnětí
svobody.149 Dne 22. září 2015 došlo k události, kdy byl zatčen dvaadvacetiletý tuniský student ze
Sousse, vystupující dnes pod přezdívkou Marwan, ze spáchání homosexuálního činu s mužem, který
byl o týden dříve zavražděn.150 Marwan byl předvolán na policejní stanici, aby zde objasnil jeho vztah
k zavražděnému. Pod pohrůžkami a násilím jej policie donutila se přiznat k homosexualitě a na žádost
soudu byl Marwan podroben análnímu testu,151 který se v Tunisku používá k získání ,,důkazů"
sexuální aktivity s osobou stejného pohlaví. Vyšetření provádí na žádost soudu forenzní lékař, který
141
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na základě stažení análního svěrače nebo tvaru konečníku vyvozuje závěry, zda se obviněná osoba
věnuje homosexuálnímu styku.152 Pro toto vyšetření však neexistuje žádné vědecké odůvodnění a je
bojovníky za lidská práva, jakými je kupříkladu právě Amnesty International, označován za
diskriminující a nehumánní.153 Marwan byl po usvědčení z homosexuální aktivity odsouzen k jednomu
roku odnětí svobody. Po medializaci případu však byla na jeho podporu zahájena kampaň organizací
Šams a Amnesty International a Marwan byl 5. listopadu 2015 propuštěn na kauci s uloženou
pokutou 300 tuniských dinárů.154
Dne 2. prosince roku 2015, zatímco Tunisané ještě oslavovali Nobelovu cenu míru za Kvarteto
tuniského národního dialogu, které přispělo k budování pluralitní demokracie,155 byla ve městě
Kairouan zatčena skupina šesti vysokoškolských studentů pro obvinění z homosexuálního styku. Na
základě udání sousedů vtrhla policie na soukromou studentskou kolej, zatkla všech šest mladých
mužů a zabavila jednomu z nich laptop, v němž nalezla homosexuální pornografii. Násilím byli nuceni
přiznat se k homosexualitě a podstoupit anální vyšetření. Všech šest zadržených bylo odsouzeno ke
třem letům odnětí svobody a pětiletému zákazu vstupu do města Kairouan. Byli propuštěni na kauci
dne 7. ledna 2016 a jejich rozsudek byl o dva měsíce později plně odvolán a vynesen nový, kdy
trestem byla pokuta ve výši 400 tuniských dinárů. Po propuštění již mladíci nebyli schopni pokračovat
ve studiu a několik z nich bylo rovněž nuceno opustit své domovy kvůli odmítnutí jejich rodinami.156
Tunisko je mezi několika zeměmi, ve kterých společnost Human Rights Watch dokumentovala
používání nucených análních vyšetření. Za ukončení těchto praktik se dne 3. dubna 2017 vyslovila
Národní lékařská rada v Tunisku.157 Soudci nadále mohou anální zkoušku požadovat, ale dotyčná
osoba má nyní právo tento test odmítnout, aniž by bylo jeho odmítnutí bráno jako důkaz
homosexuality.158
Pokud jde o otázku transgender osob v Tunisku, čelí riziku zatčení a stíhání na základě dosti
vágního článku 226 trestního zákoníku Tuniska,159 který říká, že: ,,Bude potrestán vězením po dobu
šesti měsíců a pokutě jeden tisíc dinárů ten,160 kdo veřejně útočí na dobrou morálku nebo veřejnou
mravu prostřednictvím odkazu nebo prohlášení, nebo veřejně obtěžuje ostatní způsobem, který

152

Tunisia: Doctors Oppose ‘Anal Test’ for Homosexuality. Human Rights Watch. 2017-04-12.
Tunisia: Sentencing of six men for same-sex relations highlights state’s entrenched homophobia. Amnesty International.
2015-12-14.
I am not a Monster. Amnesty International. 2016. s. 4.
154 V roce 2015 činil 1 tuniský dinár přibližně 12.6 Kč, pokuta 300 dinárů by odpovídala 3 780 Kč.
I am not a Monster. Amnesty International. 2016. s. 4.
155 The Nobel Peace Prize for 2015. Nobel Prize. 2015-10-10.
156 Tunisia: Three Years for Homosexuality. Euromed Rights. 2015-12-16.;
I am not a Monster. Amnesty International. 2016. s. 4.
157 Tunisia: Doctors Oppose ‘Anal Test’ for Homosexuality. Human Rights Watch. 2017-04-12.
158 STEWART, C. Tunisia drops anal tests, but not its anti-gay law. 76Crimes.
159 D'AMOURS, J. Canada denies visa to Tunisian LGBT activist. Middle East Eye.;
Tunisia’s New Gay Rights Fight. HuffPost. 2014-12-11.
160 Pokuta jeden tisíc dinárů je přibližně 8 469 Kč k datu 17.1.2018.
153

23

porušuje skromnost."161 Rozsah uplatnění tohoto článku v praxi není znám, podařilo se mi nalézt
pouze jeden případ, kdy byli v březnu roku 2017 dva muži odsouzeni ke dvěma měsícům vězení na
základě článku 226 trestního zákoníku, to jest pro napadení slušnosti obscénním chováním, za to, že
nosili make-up, a v domě měli i dámské oblečení včetně spodního prádla. 162 Transgender osoby jsou
často diskriminovány svým okolím a svými nejbližšími, a tak jako v případě Maroka i Alžírska, volí útěk
ze země.163 Samotná změna pohlaví není v Tunisku právně nelegální, pokud však dojde na tuto otázku
u místních soudů, jsou soudci většinou nekompromisní a změnu pohlaví jedince zamítají.164
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7 LGBT v Libyi
Situaci LGBT v Libyi je velmi obtížné zmapovat, jelikož je Libye po čtyřiceti dvouleté vládě Mu'ammara
Qaddáfího decentralizovaným státem se značně slabým politickým aparátem.165 Nestability státu
přitom využili radikální islamisté, kdy se asi tisícovce z nich během revoluce 2011 podařilo utéci z
vězení a spolu s ozbrojenými extrémistickými milicemi dodnes narušují bezpečnost země.166 Sama
společnost podkopaná desetiletími autoritářské vlády je silně ovlivněna islámskými mravy a rovněž
také homofobními postoji. Situace pro LGBT v Libyi nebyla nikdy snadná a ani Arabské jaro nepřineslo
zlepšení.167 Podle analýzy organizace ILGA však Libye nemá explicitní zákony proti homosexualitě.
Libyjská legislativa je v otázce LGBT nejasná, ovšem zákaz homosexuality, jak rovněž ILGA uvádí, i
přesto platí. Libyjský trestní zákoník byl vydán v roce 1953. 168 Po vojenském převratu roku 1969, v
jehož čele stál Mu'ammar Qaddáfí, revoluční rada utvořila poradní výbor k přezkoumání porušení
zákonů islámského práva šaría. V roce 1973 byl trestní zákoník zrevidován a byly přidány zákony
kriminalizující cizoložství a nevěstince, alkohol, lichvu a další záležitosti, o nichž se předtím trestní
zákon nezmiňoval, a nebyl tak za ně uzákoněn žádný trestný postih. 169 Z některých zdrojů vyplývá, že
vztahy stejného pohlaví jsou v Libyi nezákonné podle článku 410 libyjského trestního zákoníku z roku
1953.170 Článek 410 je však v současné době dostupný pouze v anglickém jazyce,171 verze v arabštině
uvádí, že byl článek 410 zrušen. Namísto toho většina anglických i arabských zdrojů zmiňuje, že
homosexualita je kriminalizována na základě článků 407 a 408. 172 V anglické verzi článku 410 v
kapitole ,,neslušné činy mezi osobami stejného pohlaví" se uvádí, že: ,,V případech jiných než těch,
které jsou uvedeny v článcích 407 a 408, ten, kdo spáchá neslušný čin nebo má sexuální spojení s
někým jiným s jeho souhlasem, bude společně s jeho spolupachatelem potrestán vazbou, pokud je
zákrok odhalen nebo je pachatel zatčen in flagranti na veřejném místě."173 Dále článek 407 odstavec 4
uvádí: ,,Kdo má styk s osobou s jeho souhlasem, bude potrestán se svým partnerem trestem odnětím
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nově vzniklá Vláda národní dohody (GNA) podpořená OSN a uznaná jako jediná legitimní vláda Libye. Roku 2017 však došlo
mezi GNA a HOR ke sporu, kdy HOR volala po nových volbách, které se mají uskutečnit v březnu roku 2018 a přinést určité
zlepšení situace v zemi.
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svobody na dobu nejvýše pěti let." Článek 408 odstavec 4: ,,Kdo se dopustí neslušného jednání s
osobou s jeho souhlasem, bude potrestán i spolu s jeho společníkem trestem odnětím svobody."174 Co
je ovšem míněno oním ,,neslušným jednáním" a zda je některý z těchto článků skutečně v praxi
uplatňován na osoby, které se dopouštějí homosexuálního styku, není vůbec zřejmé.
Dokumentovaných důkazů o kriminalizaci LGBT je z Libye minimum. Podle stránky Global
Gayz byli v roce 2010 v Tripolisu zatčeni dva muži za ,,neslušné činy", mezi něž se řadilo nošení
ženského oblečení a homosexuální praktiky. Policie ve zprávě také uvedla, že mladší z mužů, který byl
oblečen jako žena, se věnoval prostituci. Komentáře, které se u článku po jeho zveřejnění objevily,
byly dosti znepokojující, spousta z přispěvatelů se vyjádřila, že lidé z biblického příběhu o Lotovi jsou
zpět a musí být ukamenováni, jiní vyzývali úřady, aby poslali muže k psychiatrům. Další informace o
tomto incidentu nebyly nalezeny.175
Po revoluci 2011 došlo ke zhoršení bezpečnostní situace v Libyi, kdy byla patrná absence
policie, a LGBT osoby se tak staly více ohroženy násilím především ze strany islámských ozbrojených
milic.176 V listopadu 2012 bylo členy brigády Nawasi, což je libyjská centrální bezpečnostní síla a
zároveň největší islamistická milice v zemi177 přidružená k libyjskému ministerstvu vnitra, zadrženo na
soukromém večírku dvanáct údajně homosexuálních mužů.178 Členové Nawasi brigády uvedli, že
důvodem zadržení mužů nebyla jejich orientace, ale velký hluk, který obtěžoval sousedy a užívání
velkého množství alkoholu a hašiše. Muži byli propuštěni přibližně po týdnu s vyraženými zuby,
modřinami po celém těle a s oholenými hlavami. Jeden z mužů posléze uvedl, že obtěžování ze strany
policie bylo daleko horší, než tomu bývalo za dob Qaddáfího. Fotografie těchto mužů stojících čelem
ke zdi se zakrytými hlavami byla zveřejněna na Facebooku, kde ji většina uživatelů komentovala slovy
,,ať poznají kulku" nebo ,,zbičujte je!". 179 Tyto společenské výjevy bývají navíc mnohdy podpořeny i
diskriminačními tvrzeními politických autorit. Nejmenovaný libyjský delegát na schůzi Rady OSN pro
lidská práva 13. února 2012 prohlásil, že téma LGBT práv ohrožuje náboženství a pokračování a
reprodukci lidské rasy. Toto prohlášení uvedl v reakci na diskusi o diskriminaci a násilí
na základě sexuální orientace, jež se měla uskutečnit o měsíc později.180 Doktor Saleh al-Huweij z
centra Mental Health v Tripolisu prohlásil: ,,Homosexualita je psychologická porucha a potřebuje
psychologické sledování. Nemá nic společného s hormonálními nebo biologickými faktory a její původ
قانون العقوبات الليبي. Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR). 2012.
AMMON, R. Gay Libya News and Reports. Global Gayz.
176  حقوق المثليين في ليبيا:قُزح ليبيا:إعداد. Quzah. 2016-04-20.
177 Nawasi Brigade. The Libya Observes. 2017.;
MCCORMICK, P. J. Libya: Gay men speak out about abductions and beatings by Islamic militia. Pink News.
178 Některé zdroje se v této události rozcházejí, například Quzah uvádí, že za zadržením 12 mužů stojí milice Doroh spolu s
radikály z Islámského státu.
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vychází z raného dětství." Dodal také, že léčil mnoho případů obou pohlaví a jejich stav se po léčbě
zlepšil. Fatima Hamroush, bývalá libyjská ministryně zdravotnictví působící v tomto úřadu do
listopadu roku 2011, naopak tvrdí, že: ,,Bylo vědecky prokázáno, že homosexualita není duševní
choroba nebo trestný čin, ale spíše trend, který je v souladu s přirozeným duševním zdravím a sociální
orientací, a má přímý vztah ke genetickému, biologickému, hormonálnímu a ekologickému složení
jednotlivce." Dodala také, že kriminalizace homosexuality vychází v Libyi z náboženského přesvědčení
lidí a muslimské výchovy.181
V zemi nejsou zavedeny žádné právní postupy na ochranu práv LGBT, a ti tak nemohou policii
požádat o ochranu před násilím. Pokud by policie zjistila, že dotyčný čelí násilí v důsledku své sexuální
orientace, byl by zadržen a pravděpodobně vystaven násilí ze strany policie.182 V roce 2010
francouzský azylový úřad informoval o případu libyjské lesbičky jménem Nessma Faraj, která byla v
tomtéž roce policií zatčena a následně znásilněna poté, co na policii prohlásila, že je homosexuálně
orientovaná. Dívka poté uprchla ze země a získala azyl ve Francii.183
V Libyi rovněž neexistují ani žádné vládní či nevládní organizace, které by se otevřeně
vyjadřovaly k podpoře práv a svobod LGBT. Jedinou aktivní platformou na podporu LGBT je Quzah v
překladu ,,duha". Quzah je libyjský elektronický časopis, jenž aktivně vydává zprávy a články o LGBT
komunitě v Libyi a arabském světě.184 V roce 2016 uveřejnil časopis Quzah jeden z příběhů libyjské
transgender ženy, narozené jako muž, která zaslala do redakce Quzah email, v němž vylíčila, jak byla
v červenci roku 2013 mučena libyjskými islámskými milicemi. Pokoušely se ji znovu chytit v dubnu
2014, podařilo se jí uniknout a rozhodla se pro útěk z Libye do Spojených států prostřednictvím úřadu
OSN. Kvůli ozbrojenému útoku gangu, který zničil letiště v Tripolisu, vážné bezpečnostní situaci v zemi
a z důvodu odlišné fyzické podoby, než té, kterou měla v jejím pase, se však její plán nezdařil. Teprve
až v říjnu roku 2015 mohla opustit Libyi a vydat se do Káhiry, kde se obrátila na úřady OSN a znovu
požádala o azyl v USA.185
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8 LGBT v Egyptě
Situace LGBT osob v nejlidnatější arabské zemi byla vždy spíše ponurá, neboť společenské, kulturní,
politické a náboženské postoje vůči nim jsou jednotně nepřátelské.186 Za vlády Husního Mubáraka,
který se chopil moci v zemi již v roce 1981 po smrti Anwára Sádáta, se jednání egyptských orgánů s
LGBT nijak nelišilo od dnešní doby. Policie často vtrhávala na soukromé akce, o nichž měla podezření,
že se zde nalézají homosexuálové. Dne 11. května roku 2001 došlo k incidentu mezinárodně
známému jako Cairo 52, kdy egyptské bezpečnostní orgány vnikly na loď Queen Boat kotvící na řece
Nil.187 Loď byla neformálně proslulá jako noční klub pro homosexuální muže. Padesát dva mužů,
výhradně Egypťanů, bylo oné noci na lodi zatčeno a předvedeno na policejní stanici v Káhiře, kde byli
mučeni a podrobeni ponižujícím forenzním vyšetřením jako například análnímu testování.188 Soud v
listopadu dvacet devět mužů osvobodil, zbylých dvacet tři strávilo necelý rok ve vězení. V květnu roku
2002 byl případ znovu projednáván kvůli značné mezinárodní pozornosti 189 u státního zastupitelského
úřadu a všichni obvinění byli propuštěni na kauci. 190 V červenci všech padesát dva mužů znovu
stanulo před soudem. Konečný rozsudek byl vynesen v březnu 2003, téměř dva roky po provedení
původních zatčení. Soud v tomto procesu stanovil zvýšení trestu u dvaceti tří původně odsouzených
mužů z jednoho roku na tři, přičemž dvacet devět mužů bylo opět znovu osvobozeno. 191
Homosexualita v Egyptě však ve skutečnosti není trestným činem, není nelegální, ale rovněž
ani oficiálně povolená. Muži z Queen Boat byli odsouzeni kvůli tzv. fudžúr.192 Zákon o fudžúru byl
původně zaveden egyptskými nacionalisty v roce 1951 jako součást odboje proti britskému
kolonialismu, měl cílit především na místní nevěstince, které zde v tu dobu sloužily pro britskou
armádu.193 Vztahuje se k němu článek 9 (C) egyptského trestního zákoníku číslo 10 novelizovaného v
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roce 1961.194 Egyptský trestní zákoník obsahoval zákony, které platily i pro Sýrii, jelikož byly Egypt a
Sýrie od roku 1958 do roku 1961 spojeny a tvořily útvar známý jako Spojená arabská republika.
Článek 9 z tohoto zákoníku se začal uplatňovat proti homosexuálům od 90. let 20. století, tedy od
doby vlády Husního Mubáraka.195 V článku 9 se píše: ,,Bude potrestán odnětím svobody na dobu
nejméně tří měsíců a nejvýše tři roky a pokutou nejméně dvacet pět liber a nepřesáhne 300 liber196 na
území Egypta, a ne méně než dvě stě padesát liber a nejvýše tři tisíce liber na území Sýrie nebo jedním
z těchto dvou trestů,"197 pokračuje 9 (C) ,,každý, kdo se obvykle zabývá zneuctěním198 nebo
prostitucí." Při zadržení osoby v tomto případě je povoleno ji poslat k lékařské prohlídce. Pokud se
zjistí, že může být nosičem infekční pohlavní nemoci, je povoleno ji zadržet v léčebném ústavu, dokud
její léčba nebude dokončena.199 V předchozích odstavcích A) a B) tohoto článku se trestá navíc každý,
kdo nabízí a poskytuje místnosti či bydlení pro účely prostituce a zneuctění a rovněž každý,
kdo ve svých prostorách zaměstnává osoby, jež tyto činnosti praktikují.200
Většina advokátů, státních zástupců a soudců není dostatečně obeznámena se zákonem číslo
10 z roku 1961 o prostituci a zneuctění. Právnické společenství navíc zůstává součástí konzervativní
společnosti, která má tendenci vidět členy LGBT komunity jako hříšníky, bez ohledu na skutečnosti v
jejich případech.201 Případ Queen Boat se stal jedním z největších homofobních zásahů v moderní
historii Egypta a vůbec prvním takovým případem, ke kterému kdy v Egyptě došlo, do té doby nebyly
záznamy o zadržení homosexuálů nikde uvedeny.202
Teprve revoluce ze dne 25. ledna 2011 se stala předělem v egyptské historii, který zasáhl do
sociálního povědomí a otevřel prostor pro tabuizované otázky, jež společnost přehlížela či odmítala.
Mezi takové patřila jak otázka sexuálního obtěžování, tak i práva LGBT. 203 Egyptští LGBT se během
revoluce připojili k výzvě v podobě nového demokratického státu. Jejich velké naděje na otevřenější a
akceptovatelnější společnost byly pozastaveny, jelikož Nejvyšší rada ozbrojených sil (SCAF)
pokračovala v pevném uchopení moci. Po Arabském jaru se zastánci Husního Mubáraka snažili o
zdiskreditování potenciálního vítězství Muslimského bratrstva v porevolučních volbách a používali
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rétoriku týkající se LGBT práv v zemi. Bývalý viceprezident Omar Suleiman prohlásil, že Muslimské
bratrstvo,204 největší islamistická strana, která je dnes jako strana v Egyptě zakázána, prosazuje
homofobii a xenofobii k tomu, aby přitáhlo hlasy lidu. Suleiman tak reagoval na řeč Muhammada
Badieho, dnes již uvězněného lídra Muslimského bratrstva, který řekl, že: ,,Západ dovolil
homosexuální manželství pod záminkou demokracie, což my v Egyptě nikdy nedovolíme."205 Od února
2011 vládla v Egyptě SCAF, která následně v červnu 2012 předala moc prvně demokraticky
zvolenému prezidentu Muhammadu Mursímu z Muslimského bratrstva.206 Éra vlády Muslimského
bratrstva však překvapivě nebyla pro LGBT tak dramatická, jak se očekávalo. Kvůli velkým politickým
problémům v zemi během období roku 2011 až 2013, kdy docházelo k častým protivládním
protestům a zaměřování se na bezpečnost a ekonomiku země, byla věnována menší pozornost
pronásledování LGBT.207 Muslimské bratrstvo sice otevřeně odmítlo zařadit práva LGBT do nové
egyptské ústavy z roku 2012, podpořili však široce ochranu lidských práv, jako je zákaz mučení a
všeobecné právo na soukromí, které s LGBT právy úzce souvisí.208 LGBT v tomto období měli větší
možnost se setkávat, ať už v barech, kavárnách či na plážích a strach z represe se snižoval. 209 Dne 11.
května 2013, dvanáct let po incidentu s Queen Boat, se aktivisté za práva homosexuálů v Egyptě
rozhodli označit tento den za ,,Egyptský den proti homofobii" zkráceně EDAHO. Během tohoto týdne
aktivisté zahájili online kampaň, v níž vyzvali své příznivce po celém světě, aby prostřednictvím blogů
a sociálních sítí lobovali za práva LGBT.210 Zvýšená míra aktivismu ovšem trvala pouze do července
2013, kdy došlo k vojenskému převzetí moci a obnovení kontroly armádou a policií, a tím i k
nárůstu sexuálního násilí páchaného bezpečnostními silami v Egyptě.211
V červenci 2014 se moci chopil bývalý šéf armády Abdal Fattáh Sísí, který je dodnes hlavou
státu v Egyptě. Sísí vládne tvrdou rukou a jeho režim se ukázal být daleko represivnější, než systém
vlády jeho dvou zmiňovaných předchůdců. Nový režim začal více cílit na všudypřítomné místní
disidenty, mezi něž se řadí i zástupci různých nevládních organizací, demonstranti a rovněž také
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LGBT.212 Někteří LGBT Egypťané během těchto cílených represí přestali používat mobilní aplikace jako
například Grindr,213 jiní z bezpečnostních důvodů nevycházeli z domovů, přestali chodit do kaváren a
klubů a veškerá LGBT aktivita se, jak se zdálo, v Egyptě na nějaký čas zastavila.214 Mnozí ovšem
doufali, že se nová vláda jen snaží ukázat, že může být stejně konzervativní jako předešlá vláda
Muhammada Mursího.215 Nebylo neobvyklé, že vláda cíleně vyhledávala LGBT osoby i
prostřednictvím sociálních sítí a mobilních aplikací telefonů, rovněž skrze již zmíněnou Grindr. V
důsledku toho, bylo mezi lety 2013 a 2014 během devíti nájezdů zadrženo více než 77 osob v
souvislosti s jejich sexuální orientací a praktikami.216 Dne 8. srpna 2014 bylo zadrženo nejméně sedm
mužů, kteří byli přítomni na svatebním videu dvou homosexuálů. Policie muže obvinila ze zneuctění a
podkopávání veřejné morálky poté, co se video začalo šířit internetem. Na videu jsou muži zachyceni,
jak si vyměňují snubní prsteny a následně se políbí. Za video, kterým podle egyptského prokurátora
porušili muži veřejnou slušnost, a jenž trvá necelou minutu, soud poslal všechny zadržené na tři roky
do vězení a následně mužům udělil tříletý probační dohled po jejich propuštění z vězení.217 Několik
měsíců na to, dne 8. prosince, zatkla egyptská policie nejméně třicet tři mužů podezřelých rovněž ze
zneuctění a prostituce. Všichni muži byli zadrženi uvnitř lázní v centru Káhiry, spolu s nimi byl zadržen
i majitel lázní, který byl obviněn z přeměňování zařízení na místo, kde se praktikuje nemorální a
nedůstojné chování a skupinová homosexualita.218 Podrobnější informace a výše trestu se mi k těmto
případům nepodařilo nalézt. Egyptští právníci, kteří pracují na případech LGBT v zemi, naznačují, že
vláda se zaměřuje na tuto zranitelnou komunitu, aby odvrátila pozornost od stagnující ekonomiky a
nestabilní politické situace.219 Z důvodu nedostatečné podpory veřejnosti a také ze strachu ze stíhání
je LGBT aktivismus z velké části omezen na svět online a komunikaci prostřednictvím fór a online
diskusních místností. První egyptská pro-homosexuální stránka byla GayEgypt.com z roku 2012, která
informovala o situaci homosexuálů v Egyptě a zároveň poskytovala prostor pro komunikaci.220
Aktuálně jsou však všechna diskusní fóra pozastavena z důvodu bezpečnosti uživatelů, jak sami
správci stránky GayEgypt.com uvedli.221 Policie často zakládá falešné profily, aby získala více
informací o LGBT osobách v zemi, které by následně mohla vystopovat a zadržet. V policejní zprávě,
kterou zveřejnila Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), nestátní organizace hájící základní a
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lidská práva v Egyptě,222 je popsáno, jakým způsobem policie postupovala při vyhledávání osob
podezřelých z hanobení morálky a prostituce, cituji: ,,Všimli jsme si jednoho účtu na webových
stránkách XY, kde se muž nabízí k sexuální aktivitě s jiným mužem za úplatu. Využili jsme naše tajné
zdroje k zahájení konverzace s ním na stránkách Manjam a poté v mobilní aplikaci Whatsapp.
Dotyčný souhlasil s tím, že se s ním setkáme a dostane za svou službu 500 EUR za hodinu. Náš zdroj
souhlasil, že se s ním setkáme na smluveném místě."223
Hon na LGBT tedy stále pokračuje. Rok 2017 byl pro LGBT v Egyptě velmi krušný. Dne 22. září
2017, po koncertu oblíbené libanonské kapely Mašru' Lajla224 (Projekt noci), jejíž frontman Hamed
Sinno otevřeně přiznal svou homosexuální orientaci, bylo zatčeno sedm osob, které během
vystoupení v Káhiře zvedaly nad hlavu duhovou vlajku - symbol LGBT. Policie osoby identifikovala na
základě videí a fotografií pořízených z koncertu. Všichni zadržení čelí obvinění z podněcování k
nemorálnosti a zneuctění tradičních náboženských hodnot a zhruba pěti z nich bylo provedeno anální
testování. Případ je stále v šetření. Další vystoupení skupiny Mašru' Lajla byla v Egyptě zakázána.225
Po této události, začaly egyptské bezpečnostní orgány jednat daleko intenzivněji a do konce roku
2017 tak bylo zadrženo více než 76 LGBT osob kvůli údajnému hanobení morálky. Většinu zadržených
se podařilo vypátrat díky mobilním aplikacím, které fungují na základě GPS lokátoru.226 Bezpečnostní
orgány se zaměřily také na stránku Rainbow Egypt na Facebooku,227 která podle nich podporuje a
propaguje homosexualitu v Egyptě. Podle policejního důstojníka jedné z bezpečnostních složek je
homosexualita jak náboženským, tak protiprávním jednáním, a homosexuál je člověk, který se
rozhodl upadnout v omyl, stejně jako ten, kdo se například rozhodl užívat drogy či uctívat modly.228
Ze statistik EIPR vyplývá, že největší počet zatčených LGBT nebo těch, kteří se policii jevili jako
takoví, bylo v Káhiře, počet činil celkem 128 zatčených. Sousední Gíza byla druhá s počtem 73
zatčených, po ní následovala Alexandrie s 26 zatčenými, oblast Rudého moře s 11 zatčenými. Celkový
počet zadržených LGBT v zemi činil přibližně 232 osob za období říjen 2013 až březen 2017. Všechny
tyto osoby byly zadrženy na základě porušení článku 9 trestního zákoníku číslo 10 z roku 1961.229
Mezi 232 osobami, které byly zatčeny, bylo 129 z nich vypátráno pomocí datových a sociálních sítí, 39
jich bylo zadrženo na základě policejních zpráv obdržených ze sousedství, 19 zatkli při razii v jejich
domovech, 10 dalších bylo trvale pod dohledem, 6 mužů bylo zatčeno za nošení dámských šatů, 3
další osoby byly náhodně zatčeny na ulici, 6 bylo zadrženo v hotelích a 10 prostřednictvím různých
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LGBT kampaní. U zbylých zatčených nebyly uvedeny podmínky zadržení.230
Dne 25. října 2017 navrhli členové egyptské Rady reprezentantů návrh zákona, který by
explicitně kriminalizoval jak homosexuální praktiky, tak veškeré úkony s LGBT osobami spojené.
Rayad Abdel Sattar, jeden z poslanců parlamentu, který předložil návrh zákona, uvedl, že hlavním
cílem je omezit přítomnost lesbické, homosexuální, bisexuální a transgender komunity v Egyptě.231
Návrh tohoto zákona se skládal z pěti článků. Článek 1 definuje homosexuála jako každou osobu,
muže či ženu, která se zabývá sexuálním stykem s osobou stejného pohlaví. Článek 2 trestá osoby, ať
už jsou to muži nebo ženy, které se zabývají homosexualitou na veřejném nebo soukromém místě s
odnětím svobody od jednoho roku do tří let. Článek 2 dále stanoví, že pokud se jednotlivec účastní
opakovaných homosexuálních činů, bude uvězněn po dobu pěti let. Na základě článku 3 bude každý,
kdo podporuje LGBT osoby nebo přijetí těchto osob v egyptské společnosti či podporuje jejich práva v
Egyptě, potrestán odsouzením s odnětím svobody na jeden až tři roky. Článek 4 návrhu zákona trestá
na tři roky vězení propagátory a pořadatele akcí pro LGBT. Článek 4 také uvádí, že všichni ti, kteří
organizují nebo se účastní jakéhokoli shromáždění, včetně hudebních koncertů spojených s LGBT
komunitou, budou potrestáni třemi roky odnětí svobody. Poslední článek 5 zakazuje nošení
jakýchkoli znaků, předmětů nebo symbolů komunity LGBT a je rovněž zakázáno tyto předměty
vyrábět a prodávat. Jedinci, kteří porušují tento zákaz, budou potrestáni odsouzením s odnětím
svobody od jednoho roku do tří let.232 Egyptský parlament tak pravděpodobně předá tuto legislativu
prezidentu Sisímu, který následně rozhodne, zda návrh podpoří či zamítne.233
Určitou výjimku v Egyptě oproti jiným zemím Blízkého východu představuje otázka změny
pohlaví. Ačkoliv není změna pohlaví v Egyptě legálně povolená, stala se tato záležitost na půdě
islámské univerzity al-Azhar alespoň diskutabilní. V roce 1982 Sa'íd Abdulláh, 19letý student medicíny
na univerzitě al-Azhar, kontaktoval psychologa a stěžoval si, že trpí extrémní depresí a požádal jej o
psychologickou léčbu. Lékař zjistil, že trpěl poruchou genderové identity nebo přesněji také
psychologickým hermafroditismem arabsky al-chunutha an-nafsíja. Psychologická léčba nezabírala, a
tak musel podstoupit léčbu hormonální a následně chirurgickou, jelikož nebylo jiné východisko.
Operace byla provedena 29. ledna 1988 a proběhla bez komplikací. Sa'íd poté již jako žena přijal
jméno Sally. Tento zákrok vyvolal obrovský zájem médií i místních obyvatel. Děkan Lékařské fakulty
al-Azhar odmítl Sally přijmout na fakultu, která byla určena výhradně pro dívky, bez oficiálního uznání
jejího nového pohlaví a jména.234 Dodal také, že Sally není ani muž ani žena, a své tělo doslova
zmrzačila za účelem legitimního sexuálního styku s muži. Případ se projednával až do roku 2000.
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Egyptská lékařská komora235 žádala tehdejšího Velkého muftí236 Egypta Muhammada Sa'ída
Tantáwího, aby se touto záležitostí zabýval. Tantáwí se následně rozhodl vydat fatwu o legalizaci
Sallyiny změny pohlaví. Podle Tantáwího fatwy je dovoleno provést operaci k odhalení toho, co vše
zůstalo skryto z mužských či ženských orgánů. Zákrok je skutečně nutný a musí být považován za
léčbu, pokud ji důvěryhodný lékař skutečně doporučuje. Je však nepřípustné tento zákrok provádět
pouze jako přání změny pohlaví. Fatwa však neovlivnila postoj univerzity Al-Azhar ke změně pohlaví a
Sally nebyla nikdy na dívčí Lékařskou fakultu přijata.237 V současné době je stále velmi obtížné změnu
pohlaví v Egyptě podstoupit. Osoba, která chce změnu pohlaví absolvovat, musí být po dobu nejméně
dvou let léčena psychologickými metodami a snažit se o sloučení mysli a těla. Pokud se po této fázi
její stav nezlepší, musí být přezkoumána lékařskou komisí. Teprve s diagnózou poruchy genderu či
hermafroditismu je možné zahájit hormonální a poté i chirurgickou léčbu. Jde o velmi náročný
proces, který se ve výsledku nemusí podařit.238 Ty osoby, které na první pohled mají odlišné
fyziologické znaky od své genderové identity, jsou často terčem diskriminace a násilí. Jednou z
největších překážek bezpečného života je neochota státu uvést změnu pohlaví i v průkazu
totožnosti. Pokud jsou transgender osoby zastaveny policií a mají průkazy totožnosti, které
neodpovídají jejich pohlaví, může to vést k zatčení, o čemž vypovídají již zmiňované případy.239 K
poslednímu zatčení LGBT osob, o němž média informují, došlo 10. ledna 2018. V tomto případě bylo
v egyptské Alexandrii zadrženo deset lidí.240 Policie údajně obdržela hlášení, že jeden z bytů v okrese
Agami je pronajímán za účelem prostituce. V bytě policie nalezla paruky, dámské oděvy, make-up a
také narkotika. V souvislosti s tím bylo vzato do vazby deset mužů, kteří byli na základě genderových
předsudků obviněni z prostituce, hanobení morálky a užívání drog. Muži strávili čtyři dny ve
vyšetřovací vazbě, rozsudek zatím nebyl vynesen.241
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9 LGBT v Izraeli
Zcela odlišným případem z hlediska LGBT práv na Blízkém východě je stát Izrael. Země zaslíbená, jak
se oblasti přezdívá, je jedinou nemuslimskou zemí v tomto regionu, která se zdá být ve všech
ohledech značně progresivní.242 Krystalizaci izraelského LGBT aktivismu bylo možné v Izraeli sledovat
až po založení Národní asociace LGBT v roce 1975, která je lépe známá jako Aguda. Po jejím vzniku
byla založena v roce 1978 i asociace Alef, jejíž název je zkratkou pro lesbickou federativní organizaci.
Tyto dvě organizace bojovaly především proti zákonu, který v Izraeli kriminalizoval homosexualitu.243
Tento zákon byl pozůstatkem tehdejší britské mandátní správy na tomto území a penalizoval sexuální
styky mezi osobami stejného pohlaví na pět let vězení.244 K jeho zrušení došlo v roce 1988.245 V roce
1992 byly do zákona doplněny pozměňovací návrhy, které zabraňují diskriminaci na základě sexuální
orientace na trhu práce a platí dodnes.246 O rok později bylo také zákonem povoleno přijímání LGBT
osob do izraelských bojových sil (IDF), a homosexuálové včetně transgender osob tak mohou
otevřeně sloužit v armádě, námořnictvu a letectví.247 IDF se dokonce finančně podílí na provádění
operací změny pohlaví, jelikož je v Izraeli povinná vojenská služba pro ženy i pro muže, a armáda má
tak za povinnost poskytovat lékařské služby všem vojákům bez rozdílu.248 V roce 2011 Izrael také
podepsal rezoluci Rady OSN o ukončení násilných činů souvisejících s porušováním lidských práv na
základě sexuální orientace a genderové identity.249 O tři roky později, roku 2014, byl přijat zákon,
který rovněž chrání žáky před diskriminací založené na sexuální orientaci a genderové identitě.250
Izraelská LGBT komunita je stále více viditelná ve všech aspektech kulturního i společenského
života a vztah LGBT a Izraele se stále více vyvíjí. Vůbec první gay pride se v Izraeli uskutečnil v hlavním
městě Tel Aviv v roce 1998. V této době se však stále nesl spíše v politickém duchu. V Tel Avivu
během týdne gay pride hlavní bulváry a ulice zdobí vlajky duhy. Tel Aviv Pride je týdenní festival,
který se uskutečňuje každoročně druhý červnový týden.251 Pochodu se účastní na dvě stě tisíc lidí, z
toho třicet tisíc tvoří LGBT ze zahraničí, a z gay pride v Tel Avivu se tak stává jeden z největších gay
průvodů na světě.252 Ve srovnání s Jeruzalémem, který je náboženským centrem Izraele, Tel Aviv
přijal progresivnější způsob existence, založené na otevřenosti a rozmanitosti, kdy LGBT nejsou
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omezeni pouze na určité ghetto, ale jsou rozmístěni po celém městě.253 V Jeruzalému proběhl první
gay pride v roce 2001.254 Jako jedno z nejvíce uctívaných svatých měst na světě je Jeruzalém
domovem mnoha ortodoxně smýšlejících lidí, kteří mají pocit, že gay pride oslavující komunitu LGBT,
je urážkou posvátnosti města.255
V rámci izraelské společnosti existují dvě skupiny, které jsou buď izolované, jako například
Charedim, což jsou ultraortodoxní židé, nebo skupiny, jež se rozhodly určitým způsobem izolovat, v
tomto případě jsou to izraelští muslimové. Ačkoliv tyto dvě nábožensky navzájem odlišné skupiny žijí
v Izraeli, mají své vlastní jazyky, vlastní školy a vlastní kulturu. Je u nich typická vyšší míra
nezaměstnanosti, rovněž neslouží v armádě a kladou velký důraz na tradiční hodnoty a strukturu
rodiny. Spojuje je rovněž značně projevovaná homofobie.256
K pronásledování, mučení či dokonce zabíjení členů LGBT komunity v Izraeli dochází
vzácně.257 V roce 2005 se během každoročního jeruzalémského gay pride pokusil ultraortodoxní žid
Yishai Schlissel zabít několik lidí, za což byl odsouzen k dvanáctiletému trestu odnětí svobody. 258 O
čtyři roky později dne 1. srpna vtrhl maskovaný střelec do suterénu budovy organizace Aguda a
bezmyšlenkovitě začal střílet do lidí, kteří se sem dostavili na týdenní setkání s mládežnickou
skupinou LGBT Bar Noar. Dvaceti čtyřletý Nir Katz a sedmnáctiletý Liz Trubishi byli zabiti. Dvanáct
dalších bylo zraněno, dvě z obětí budou po celý zbytek svého života na invalidním vozíku. Tato
událost na dlouhou dobu traumatizovala izraelskou LGBT komunitu. 259 V roce 2015 došlo k dalšímu
médii zaznamenanému útoku na LGBT. Po deseti letech byl již zmiňovaný Schlissel propuštěn na
svobodu, šest týdnů na to svůj čin z roku 2005 zopakoval na dalším gay pride v Jeruzalému. Tentokrát
přitom usmrtil šestnáctiletou dívku a dalších šest lidí zranil, za což byl soudem odsouzen na
doživotí.260
Izraelská komunita LGBT má spojence takřka v celém sekulárním politickém spektru, mezi ně
patří například poslanec Ofir Akunis z vládní strany Likud či poslankyně Orly Levy-Abekasis ze strany
Jisra'el Beitenu, se silným zastoupením v Knessetu261 jsou to dále strany Yesh Atid, Hatnua, Labour
nebo Meretz, v níž se nejvíce za LGBT práva angažuje poslanec Nitzan Horowitz, který se otevřeně
hlásí ke své homosexualitě. Proti nim stojí v tomto případě společensky konzervativní pravoslavné a
arabské frakce.262 V roce 2009, kdy se stal Horowitz poslancem v Knessetu, existovala podle jeho slov
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velmi silná náboženská pravicová opozice, která po jeho proslovu na protest opustila parlamentní
komoru.263
Izrael bývá však často kritizován kvůli takzvanému pinkwashingu. V roce 2005 byla v Izraeli za
pomoci amerických marketingových expertů zahájena kampaň, která měla představovat Izrael jako
moderní a významný stát, který se zavázal k demokratickému ideálu svobody pro všechny, včetně
LGBT. Vláda později rozšířila marketingový plán tím, že využila LGBT komunitu k přeměně svého
globálního obrazu, kdy byl Izrael označován za ,,mezinárodní gay destinaci" s podporou ministerstva
pro cestovní ruch. 264 Izraelský prezident Benjamin Netanjahu často ve svých projevech používá pro
srovnání benevolentnost své země vůči LGBT s veřejným věšením homosexuálů v Íránu, 265 a právě
tato strategie tak bývá označována za taktický pinkwashing, který má sloužit k obnovení liberálního
obrazu Izraele pošramoceného okupací palestinských území, a vykreslovat Izrael jako jedinou zemi
přátelskou k LGBT v jinak nepřátelském region.266 Jak prohlásil Imri Kalman, spolupředseda Aguda,
největší izraelské LGBT nevládní organizace: ,,Vláda vynaložila 1,5 milionu šekelů,267 aby namalovala
duhu na dopravní letadlo plné turistů, což je směšné." Podle místních i zahraničních kritiků se tímto
způsobem Izrael snaží čelit rostoucí pověsti imperiálního agresora. 268 Politický obraz Izraele totiž stále
není ideální. LGBT Izraelci již dlouho čelili problémům při zajišťování svých práv prostřednictvím
legislativy, jelikož například stejnopohlavní manželství stále nejsou v Izraeli povolena,269 proti čemuž
izraelští LGBT často protestují. Sňatek dvou lidí stejného pohlaví může být uzavřen pouze v zahraničí,
ale bude následně v Izraeli uznán za platný. V tomto případě LGBT stále čelí různým formám
diskriminace, zejména v otázce rodičovství, a změna veřejnoprávního mínění ve prospěch LGBT je
proto rozhodující.270
Co se poté týká osvojení potomka, dosud neexistuje žádná judikatura, která by opravňovala
adopci v Izraeli údajnými partnery dětí, které nemají žádný příbuzenský vztah k jednomu z nich.
Nicméně v únoru 2008 generální prokurátor rozhodl, že adoptivní zákon by měl být vykládán tak, aby
se vztahoval také na osvojení dětí páry stejného pohlaví, i přesto, že nejsou v příbuzenském vztahu.
Adopce manželů stejného pohlaví se tak stala od roku 2008 v Izraeli legální, v praxi to však bylo téměř
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nemožné a nerovnosti mezi homosexuálními a heterosexuálními páry jsou stále znatelné vzhledem k
tomu, že páry opačného pohlaví jsou vždy upřednostňovány. 271 V současné době mají právo na
náhradní matku pro jejich potomka pouze heterosexuální páry. Homosexuální páry jsou většinou
nucené řešit tuto otázku v zahraničí.272 Homosexuálové se tedy mohou stát v Izraeli adoptivními
rodiči, vždy ale budou upřednostněny páry heterosexuální.273
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10 LGBT v Palestinské autonomii
Palestinská autonomie zahrnuje území Západního břehu a pásma Gazy, která jsou navzájem dosti
odlišná a především má každé jiné velení. V pásmu Gazy je faktickým vládcem Hamás od roku 2007
poté, co v parlamentních volbách porazil dlouho dominantní stranu Fatahu prezidenta Mahmúda
Abbáse. Situace LGBT osob se tak na obou těchto územních celcích značně liší. Na Západním břehu,
včetně východního Jeruzaléma, zůstává v platnosti trestní zákoník z roku 1951, jenž byl z velké části
upraven v roce 1960.274 V tomto upraveném znění trestního zákoníku, který byl v důsledku tehdejší
britské mandátní správy v této oblasti platný také v Jordánsku do roku 1951 a v Izraeli až do roku
1988, není nyní uveden žádný zákaz sexuálních činů mezi osobami stejného pohlaví.275 Kdežto v Gaze
jsou sexuální vztahy mezi muži stejného pohlaví zakázány a sankcionovány deseti lety vězení podle
tehdejšího britského trestního zákoníku z roku 1936, který začal v Gaze platit od roku 2009 a platí
dodnes.276 Článek 152 odstavec 2 trestního zákoníku číslo 74 uvádí, že: ,,Každý, kdo: a) spáchá
pohlavní styk s jinou osobou proti pořádku přírody, nebo (b) spáchá pohlavní styk se zvířetem, nebo c)
povolil či povolila, aby se výše uvedené činy proti přírodě považovaly za spáchaný zločin, za něž bude
potrestán vězením po dobu deseti let."277 Pozměňovací návrhy týkající se trestné činnosti u sexuálních
vztahů osob stejného pohlaví byly vypracovány již v roce 2010 na Západním břehu, včetně
východního Jeruzaléma, kdy měly být tyto vztahy penalizovány trestem odnětí svobody, v Gaze se
poté jednalo o trest smrti. Dosud tyto návrhy nebyly nikde přijaty.278
Otázka situace LGBT v zemi je často považována za nedůležitý či nelegitimní sociální problém
a je rovněž kontroverzním tématem. Společenské odmítnutí řešit LGBT situaci v zemi má široký záběr
mezi různými skupinami, občanskou společností, ale i v blízkém kruhu rodiny. Vzájemně je propojuje
myšlenka, že práva LGBT jsou něco, co je spojeno se Západem a Izraelem.279 V palestinském kontextu
jsou LGBT navíc často vnímáni vnitřně jako špióni a spiklenci, kteří pracují na podpoře izraelské
okupace.280

Ve skutečnosti otázka palestinských LGBT s Izraelem úzce souvisí. Většina LGBT
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národnosti.281 I přes zřejmé bezprostřední ohrožení jejich životů, jsou palestinští LGBT považováni
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deportaci do jejich země.282 Pokud se LGBT osobám podaří do Izraele dostat, čeká je tak
pronásledování i zde, kde jsou považovány za bezpečnostní a demografickou hrozbu.283 Ti, jenž žijí v
Izraeli již řadu let, se obávají návratu do své rodné vlasti, jelikož budou vnímáni jako spolupracovníci
Izraele. Izraelská organizace Aguda dříve vydávala členské karty a podávala hlášení izraelské policii, že
každý, kdo je držitel oné karty, čelí životu ohrožující situaci na palestinském území kvůli své sexuální
orientaci, a neměl by tak být zpětně deportován. Před rokem 2001 v některých případech izraelští
policisté neformálně upouštěli od deportace LGBT Palestinců, nicméně po Druhé intifádě (povstání)
mezi lety 2000 až 2004 se situace změnila a Palestinci jsou tak prakticky bez výjimky vyhoštěni z
Izraele.284 Odhady počtu homosexuálních Palestinců, kteří tiše a obvykle nelegálně našli útočiště v
Izraeli, se pohybuje od 300 do 600. Ačkoli Izrael je signatářem Úmluvy o právech uprchlíků z roku
1951 a uznává partnerství osob stejného pohlaví pro účely přistěhovalectví, odmítá zkrátka
LGBT Palestince kvůli bezpečnostnímu riziku přijímat.285
Klinika pro práva uprchlíků (Refugee Rights Clinic) na univerzitě v Tel Avivu zastupuje a
pomáhá malému počtu homosexuálních Palestinců od roku 2002 a snaží se jim najít bezpečné místo
jakoukoli formální cestou.286 Kromě toho, že jsou oběťmi vyhrožování, zastrašování a fyzických útoků
od místních gangů, tak ani ,,vraždy ze cti" spáchané jejich vlastními rodinami nejsou zcela ojedinělé.
Nejen, že se úřady k tomuto problému staví zády, ale zdroje svědčí také o tom, že na neoficiální
úrovni se palestinské bezpečnostní služby zapojují do systematického pronásledování místních LGBT,
a ti se tak často stávají terčem obtěžování a zneužívání bezpečnostních důstojníků.287 Palestinská
policie totiž podezřívá každého homosexuálního a transgender jedince z izraelské špionáže. Ti,
kterým se někdy podařilo do Izraele utéci, a poté se vrátili, jen toto tvrzení posílili. Existují některé
případy hlášeného obtěžování LGBT osob policejními silami, které jsou praktikovány mimo jakoukoli
legitimitu. Pokud zadržení odmítají spolupracovat, jsou biti, mučeni, uvězněni a mnohdy i nakonec
zabiti. Oproti ostatním LGBT v regionu Blízkého východu jsou tak LGBT Palestinci vnímáni nejen jako
narušitelé veřejné morálky, ale především jako kolaboranti palestinského režimu. Na situaci LGBT v
zemi má tak velmi značný vliv izraelsko-palestinský konflikt.288 Případy porušování práv LGBT ze
strany palestinských bezpečnostních sil byly nejvíce intenzivní zejména v době Druhé intifády, kdy
opět policie obviňovala tyto osob ze spolupráce s izraelskými silami. V roce 2002 vyšel v americkém
časopise The New Republic článek popisující příběh osmnáctiletého homosexuálně orientovaného
Palestince z Gazy, jenž se setkal s neznámým mužem za sexuálním účelem. Jeho sexuální partner byl
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ovšem ve skutečnosti policejní agente vyhledávající palestinské homosexuály. Mladík dostal návrh, že
pokud by se chtěl vyhnout vězení, musí se stát jedním z dalších tajných ,,lovců homosexuálů", což ale
odmítl, a byl tak následně mučen, zneužit a uvězněn.289
I přes veškerá společenská či právní úskalí orodují za LGBT Palestince hned dvě palestinské
organizace. Jednou z nich je Aswat (Hlas). Jde o skupinu lesbických, bisexuálních, transsexuálních a
intersexuálních palestinských žen, která vznikla v roce 2002, na podporu řešení jejich osobních,
společenských a politických bojů jako národní domorodé menšiny. Sídlo asociace se nalézá v Izraeli,
odkud je řízena veškerá činnost.290 Osobních setkání se účastní jen hrstka členů, jelikož se snaží
udržet svou sexuální orientaci v tajnosti, navíc izraelské omezení pohybu v důsledku okupace
palestinských území rovněž mnohým brání v účasti. Většina členů však mezi sebou udržuje kontakt
prostřednictvím emailu a online diskusních fór.291 Al-Qaws (Duha) je LGBT palestinská organizace
fungující od Druhé intifády roku 2001. V roce 2007 se LGBT aktivisté odtrhli od organizace Jerusalem
Open House292 a založili al-Qaws, jejíž aktivity nyní probíhají na území Západního břehu, konkrétně ve
Východním Jeruzalémě a Ramalláhu. Tento krok znamenal, že se skupina stala nezávislou na
izraelském aktivismu. Al-Qaws má v tomto ohledu pevný postoj a je proti jakékoli spolupráci s
izraelskými skupinami LGBT, rovněž se také odmítají účastnit každoročních průvodů gay pride v Tel
Avivu a Jeruzalémě. Důvodem je především již zmiňovaný izraelský pinkwashing. Organizace si klade
za cíl zejména přispět k budování spravedlivé palestinské společnosti, jež respektuje odlišnou
sexuální orientaci a genderovou identitu.293
Dalších informací o současné situaci LGBT osob v Palestině není mnoho. V únoru 2016
ozbrojené křídlo Hamásu zastřelilo jednoho ze svých bojovníků Mahmouda Ishtiwiho za krádež a
"porušení chování a morálky", čímž Hamás míní vztahy stejného pohlaví.294 Ani situace transgender
osob není nijak široce dokumentována, organizaci al-Qaws se však v posledních letech podařilo
nahlédnout do této marginalizované skupiny. Mezi hlavní problémy, o nichž hlásí transgender osoby
patří jejich genderově odlišná viditelnost, kvůli níž se stávají oběťmi přímého násilí. Al-Qaws proto
dne 1. května roku 2013 spustila projekt s názvem ,,Singing Sexuality" především prostřednictvím
Facebooku, Twitteru, YouTube a webových stránek Ghanni.net, který měl oslovit palestinskou mládež
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a otevřít nové diskuze o sexuální a genderové diverzitě, a zamezit tak stigmatizaci transgender
osob.295
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11 LGBT v Jordánsku
Jak jsem již zmiňovala ve dvou předchozích kapitolách, v Jordánském království, v jehož čele stojí král
Abdulláh II., byl do roku 1951 platný tentýž trestní zákoník jako na Západním břehu v Palestině a
Izraeli. Jordánsko v tomto roce upustilo od britské legislativy a vytvořilo ústavu a nový trestní zákoník.
Jordánsko je považováno za poměrně umírněnou muslimskou zemi, ale ačkoli jeho trestní zákoník
nerozlišuje mezi soukromými, dospělými a heterosexuálními či homosexuálními vztahy,296 jordánská
společnost podobně jako jiné muslimské a arabské společnosti nahlíží na homosexualitu dosti
kriticky. Společenské tlaky a konzervativní islámské postoje utváří různé stupně sociálního stigmatu.
V důsledku toho je to společnost, kdo určuje legitimitu sexuální orientace a sexuálních vztahů, nikoli
zákon.297 V jordánském trestním zákoníku tedy nenalezneme žádné zákony, které by trestaly jedince
kvůli jejich sexuální orientaci, jediný způsob, jak stíhat homosexuálně orientovaného jedince je,
pokud by se sexuálního styku se stejnou osobou dopustil násilím. V tomto případě by byl ovšem
trestně stíhaný i heterosexuálně orientovaný jedinec.298
Rok 2007 dal v Jordánsku vzniknout prvnímu online časopisu My.Kali, určenému pro
homosexuály a transgender osoby. Je pojmenován podle svého vydavatele, otevřeně
homosexuálního jordánského modela a aktivisty Khalida Abdel-Hadiho, jehož přezdívka zní Kali.299
My.Kali začal vycházet nejprve v angličtině, ale na žádost autorů, kteří chtěli do časopisu přispívat
arabskými články a rozšířit tak povědomí v celé jordánské společnosti, vyšlo v květnu roku 2016 první
číslo také v arabštině.300 Ředitel úřadu pro média a sdělovací prostředky Dr. Amjad al-Qadi ovšem
neudělil povolení pro jeho vydávání a prohlásil, že pokud dojde k dalšímu vydávání časopisu v
arabském jazyce, budou jeho autoři a všichni, kdo se na vydání podílejí, trestně stíháni.301 Následně
byly v červnu stránky časopisu My.Kali zablokovány a vydávání časopisu přerušeno. Důvodem bylo, že
členové časopisu nepožádali o licenci, která je vyžadována podle zákona o tisku a publikaci online od
roku 2012.302 Zákon definuje online publikace podléhající licenčnímu požadavku jako ty, které se
zabývají vydáváním zpráv a článků, jež se týkají vnitřních nebo vnějších záležitostí království.303 Dnes
jsou stránky My.Kali opět plně v provozu, k dalšímu vydání čísla v arabštině ale již nedošlo.304
Podobné krátkodobé eskapády potkaly i několik vyhlášených jordánských gay barů a kaváren. V
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pod záminkou porušování zdravotních norem a nezákonného prodeje alkoholu během měsíce
ramadánu. V tomto období byla uzavřena řada dalších takovýchto zařízení.305 Stejně tak dopadl gay
bar RGB a také LGBT klub Fab. Všechny tyto provozy byly do konce roku 2008 opět otevřeny.306
V říjnu téhož roku se navíc jordánské úřady rozhodly zahájit kampaň proti homosexuálním
prostitutům, kteří nabízeli své služby v západním Ammánu. Podle nejmenovaných bezpečnostních
zdrojů měla kampaň pokračovat do té doby, dokud nedošlo k úplnému vymizení homosexuálů z ulic
hlavního města. Na základě této skutečnosti byli v Ammánu zadrženi minimálně čtyři muži a odvedeni
do vazby.307
V květnu roku 2015 několik LGBT aktivistů a členů My.Kali uspořádalo malou akci v centru
Ammánu jako Mezinárodní den proti homofobii a transfobii (IDAHOT), akce se účastnili i členové
evropských velvyslanectví a amerického velvyslanectví, aby tak vyjádřili LGBT komunitě podporu. Za
americké velvyslanectví v Ammánu vyjádřila podporu akci velvyslankyně Alice Wells. Tímto svým
činem však spustila vlnu kritiky místních vysokých představitelů a bylo na ni podáno trestní oznámení
jordánským státním zástupcem Táriqem Abú al-Raghibem, jenž označil počínání americké
velvyslankyně v hostitelské zemi za nezákonné a nelicencované, jelikož sami organizátoři akce
neinformovali příslušné orgány o jejím konání. Velvyslanectví USA v Ammánu odmítlo vyjádřit svůj
názor k této otázce.308 Média navíc přiživovala již tak napjatou situaci titulky jako například ,,Setkání
homosexuálů a deviantů v Jordánsku, které sponzoruje americké velvyslanectví" a jiné. V důsledku
toho došlo v zemi ke znatelnému nárůstu fyzických a verbálních útoků proti LGBT.309
I přesto k zatýkání LGBT osob na území Jordánska dochází poměrně zřídka. V roce 2008 došlo k
zatčení čtyř homosexuálních mužů. Ti ovšem nebyli zatčeni za homosexuální styky nebo svou
orientaci, nýbrž pro podezření z prostituce, která je v Jordánsku nezákonná. Muži byli propuštěni
poté, co jim bylo zaručeno, že takovou věc nevykonají v budoucnu. 310 V únoru roku 2014 zatkla
jordánská policie deset homosexuálních mužů ve východním Ammánu, kde v hale uspořádali
večírek. Bezpečnostní úředník obhájil zatýkání slovy, že chtěl zabránit rušení nočního klidu. Záleží
tedy čistě na správních orgánech, aby rozhodly, jak se s těmito problémy vypořádají, včetně toho, jak
dlouho moho LGBT osoby zadržovat. 311
V prosinci roku 2015 ovšem pro změnu Státní bezpečnostní úřad odsoudil islámského
aktivistu a klíčovou postavu salafismu v Jordánsku Iyada Qunaibiho ke dvěma letům odnětí svobody
za nenávistné příspěvky, které Qunaibi publikoval na svém facebookovém profilu. V příspěvcích
305
306

Sexual Minorities – Jordan: The United States Department of Justice. 2013-12-04. s. 7.
 شباب األردن يشفطون صدورهم والفتيات يشفطن األرداف المزيد على دنيا الوطن:الراغب بتغيير الجنس يسافر للمغرب او للعراق.  دنيا الوطن.2004-11-

29.
307

In Jordan, Eradicating 'every trace of male homosexuals'. Menassat. 2008-11-04.
What's life like for Jordan's LGBTQ community?. The Open Learn University. 2017-01-30.
309 Jordan activists targeted after MP says gay people unwelcome. Middle East Eye. 2017-08-11.
310 Sexual Minorities – Jordan: The United States Department of Justice. 2013-12-04. s. 6-7.
311 Jordan arrests 10 gays over get-together party. Alarabiya. 2014-02-27.
308

44

kritizoval několik činů, které považoval za neislámské, jedním z nich bylo i shromáždění homosexuálů,
kterého se zúčastnila americká velvyslankyně v Ammánu. Jeho trest byl později snížen na jeden rok
vězení.312
V dubnu 2016 jordánské ministerstvo vnitra zrušilo koncert libanonské kapely Mašru' Lajla v
Ammánu, údajně proto, že kapela podporuje přílišnou náboženskou a sexuální svobodu.313 Znovu
bylo její vystoupení zakázáno i v roce 2017.314 Jordánská poslankyně Dima Tahboub, která je i členem
Muslimského bratrstva v Jordánsku, v reakci na to prohlásila v rozhovoru s britským novinářem
Timem Sebastienem, že homosexuálové zkrátka nejsou v Jordánsku vítáni a není prý jediná, kdo je
takového názoru. 315 Ne všichni ovšem sdílí názory jordánské poslankyně. Vysoký komisař OSN pro
lidská práva (OHCHR), Zeid Ra'ad al-Hussein, který je členem královské rodiny v Jordánsku, vyzval
všechny země, aby poskytly právní ochranu partnerstvím stejného pohlaví a vyjádřily se rovněž k
přijetí zákazů ,,konverzní terapie", která má představovat léčbu pro homosexuály. Učinil také několik
návrhů na ochranu pro osoby intersexuální, které se narodily bez jasně anatomických znaků včetně
návrhu na ukončení genitální chirurgie, která se mnohdy provádí na intersexuálních kojencích.316
Pro transgender osoby je situace v zemi o něco složitější a nebezpečnější. Článek
307 jordánského trestního zákoníku uvádí, že: "Každý muž, který bude maskovaný v ženských šatech
a vstoupí do místa vyhrazeného pouze ženám, bude potrestán odnětím svobody na dobu
nepřesahující šest měsíců."317 Nicméně záznamy o zatčení osob na základě tohoto článku se mi
nepodařilo nalézt. Jisté je ovšem to, že transgender osoby čelí obtěžování a diskriminaci i ve
veřejném prostoru.318 Potýkají se rovněž s rostoucími obtížemi při získávání přístupu ke vzdělání a
přístupu k veřejným službám. Kromě toho, je pro ně daleko obtížnější nalézt zaměstnání, v důsledku
toho se uchylují k prostituci jako jediné možnosti, jak vydělat nějaké peníze.319 Jak jsem již zmiňovala,
prostituce je ovšem v Jordánsku nelegální, a tak hrozí transgender osobám riziko zatčení policií.320
Jedním z takových příkladů je případ Farah, původně muže, nyní transgender ženy, která byla v roce
2015 okradena skupinou mladíků. Svědek této události zavolal policii, která na místě požadovala
identifikační průkaz Farah, údaje na něm se ovšem neshodovaly s jejím ženským zevnějškem.321 V
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Jordánsku je možné změnit údaje v průkazu totožnosti pouze, pokud dotyčný prokáže i fyzickou
změnu pohlaví, operace změny pohlaví se ovšem v zemi neprovádí.322 Zmatení policisté odvedli Farah
na stanici, kde proběhl výslech o jejím vzhledu a způsobu oblékání, namísto toho, že byla přepadena.
Následně byla obviněna z prostituce a zatajování své identity. Po dvou dnech zadržení byla
odsouzena k šestiměsíčnímu domácímu vězení. Domácí vězení znamená, že dotyčný musí být doma
každý den do páté hodiny odpolední, a musí se denně přihlásit na policejní stanici, aby tak prokázal,
že neopustil město. Po skončení trestu se Farah rozhodla z Jordánska z bezpečnostních důvodů odejít
a emigrovala do Evropy.323
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12 LGBT v Libanonu
Libanon se vzhledem k jeho historii a značně heterogennímu etnickému i náboženskému složení zdá
být více připravený na řešení otázky menšin a marginalizovaných skupin společnosti. Otázka LGBT
komunity ovšem není tak zcela jednoznačná. Provozovat neheterosexuální praktiky je v Libanonu de
facto i de jure zločinem. Dalo by se ovšem říci, že jde také o nový, tiše vzkvétající životní styl v jedné z
nejliberálnějších arabských zemí na Blízkém východě.324 LGBT jsou v Libanonu stále perzekuováni na
základě článku 534 libanonského trestního zákoníku z roku 1943. V článku se uvádí, že: ,,Každá
osoba, která se dopustí sexuálního jednání proti přírodě, bude potrestána na jeden rok odnětí
svobody."325 Co je ve skutečnosti míněno jednáním proti přírodě není nikde explicitně řečeno, a
zákon tak ponechal velký prostor pro interpretaci tohoto článku na jednotlivých soudcích. 326 Výklad
tohoto pojmu je spojen s tehdejším režimem Vichy Francie,327 která okupovala území Libanonu od
roku 1940 do 1941. Článek o ,,nepřirozeném jednání" byl během tohoto francouzského koloniálního
mandátu do libanonského trestního zákoníku později začleněn.328 V roce 2002 vydala libanonská
vláda návrh nového trestního zákoníku, mezi reformované články se řadil i článek 534, kdy mělo být
,,sexuální jednání proti přírodě" zaměněno za ,,pohlavní styk", v komentáři k tomuto článku stálo, že
platí pro gaye i lesbičky.329 Návrh nikdy nevstoupil v platnost, o což se zasloužila organizace Hurriyat
Khassa, jež na mimořádné konferenci s názvem ,,Lidská důstojnost v trestním zákoníku" v roce 2003
tvrdě prosazovala zavržení tohoto nového návrhu zákona.330
K zatýkání LGBT na základě sexuálně neutrálního článku číslo 534 dochází, oproti jiným
arabským zemím v regionu Blízkého východu, poměrně vzácně.331 Je ovšem zřejmé, že uplatňování
článku 534, se neomezuje pouze na vztahy s veřejností, ale často zahrnuje i očividné zasahování do
soukromí.332 V srpnu roku 2002 byly v Mount Libanonu, v jedné z osmi libanonských provincií,
zadrženy dvě ženy - lesbičky, kvůli porušení článku 534 tedy praktikování ,,nepřirozeného sexuálního
jednání". Ženy se samy doznaly, že mají vztah již několik let, a touží po manželském životě. Policie se
do domu žen vydala na základě stížnosti matky jedné z žen, která svou dceru obvinila z krádeže
cenností. Obě ženy tak byly rovněž obviněny z krádeže, která se podle článku 636 trestá od dvou
měsíců do tří let odnětí svobody.333
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Dne 8. ledna 2014 bylo na policejní stanici Moussaitbeh odvedeno hlídkou bezpečnostního
úřadu pro ochranu morálky (ISF)334 pět mužů z pronajatého bytu v Bejrútu. Původně byla hlídka
přivolána na místo kvůli údajné potyčce mezi mladými muži, následně však hlídka všech pět mužů
zadržela pro podezření ze spáchání činů ,,proti přírodě". Všichni zatčení muži, původem Syřané, byli
na stanici drženi po dobu tří dnů a byli několikrát vyslýcháni. Jako uprchlíci požádali o kontakt s
Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky (UNHCR), v této žádosti jim však nebylo vyhověno. 335 Po
výslechu nebylo zřejmé, zda se jedná o homosexuály, a tak se policisté vrátili do bytu a prohledali jej,
vyslechli vrátného a pokojskou, ale nic nového nezjistili. Z tohoto důvodu se rozhodli muže podrobit
análnímu testování.336 Lékař, který test prováděl, nepodal mužům žádné informace o svých závěrech,
ačkoli zprávy obsažené v policejním spisu naznačují, že výsledky byly negativní. Státní zastupitelství
ovšem navrhlo, že nebude brát anální testování jako důkaz, a dali proto znovu vyslechnout pokojskou
i vrátného. Pro nedostatek důkazů však museli případ uzavřít. Muži museli podepsat slib o následném
neporušování morálky a byl jim rovněž nařízen zákaz přiblížení se do čtvrti, v níž byli zadrženi.337
V dalším případě dne 9. srpna 2014 důstojníci ISF vtrhli do tureckých lázní Hammám al-Agha v
Bejrútu, kde zatkli celkem 28 osob z toho 12 zaměstnanců, původem Syřanů, a 15 návštěvníků lázní
pro podezření na ,,přítomnost homosexuálních jedinců". Veřejný žalobce v Bejrútu Bilal Dennawi se
rozhodl stíhat všechny zatčené pro nepřirozené chování, které je v rozporu s článkem 534, a dále pro
porušování veřejné morálky a etiky podle článku 532. 338 Zatčení zaměstnanci byli rovněž obviněni z
tajné prostituce podle článku 523,339 jelikož vyšetřování prokázalo, že většina z nich poskytovala
návštěvníkům lázní soukromé masáže. Na místě bylo nalezeno údajně také značné množství
prezervativů, které měly patřit výhradně zaměstnancům. Všichni zatčení poté byli nuceni podrobit se
testování na HIV a testům na přítomnost narkotik, všem bylo rovněž vyhrožováno provedením
análního testování, pokud se nedoznají k homosexualitě. Právní agenda organizace pro lidská práva v
Bejrútu oznámila, že muži byli drženi déle, než zákonem povolených 48 hodin. Někteří v zadržovací
cele strávili i deset dní. Následně bylo všech 28 mužů propuštěno na kauci, která byla stanovena ve
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výši sto tisíc až tři sta tisíc libanonských liber.340
Podle neoficiálních statistik organizace HELEM se zatýkání LGBT osob podle článku 534 v zemi
zvyšuje. V roce 2012 činil počet zatčených 43 osob, v roce 2016 již 76 osob.341 Avšak i přesto, že
dochází k diskriminaci a útlaku LGBT, a to nejen ze strany libanonské státní bezpečnosti, je Libanon
jedním z možných adeptů na postupnou dekriminalizaci homosexuality, o čemž mohou svědčit
následující události. V roce 2009 byl vynesen trestním soudem v Batrounu rozsudek, jenž zastavil
stíhání dvou mužů, kteří byli pro trestný čin ,,chování proti přírodě" zadrženi místní policií.342 Soudce
argumentoval tím, že muži nebyli chyceni ,,při činu" a že každá lidská bytost je součástí přírody, a
proto nelze považovat žádné lidské jednání nebo chování za nepřirozený čin. V roce 2013 Libanonská
psychiatrická společnost (LPS) vydala prohlášení, v němž uvedla, že nepovažuje homosexualitu za
duševní poruchu,343 homosexualita sama o sobě nemá za následek žádné mentální vady a není
důsledkem narušení rodinné dynamiky nebo nevyrovnaného psychologického rozvoje.344 LPS dále
rozhodla, že takzvaná ,,konverzní terapie", také známá jako termín Ex-Gay, která se snaží přeměnit
homosexuály na heterosexuály, nemá žádnou vědeckou podporu, a požádala tak odborníky z oblasti
zdravotnictví o spoléhání se pouze na vědecky podloženou léčbu.345 V lednu roku 2017 soudce Rabih
Maalouf prohlásil, že je homosexualita osobní volbou a nikoli trestným činem s odvoláním na článek
183 libanonského trestního zákoníku, který uvádí, že: ,,Porušení činu spáchaného při výkonu práva se
nepovažuje za protiprávní jednání," neboli také ,,nepředstavuje trestný čin jednání, které se
uskutečňuje při výkonu práva bez zneužití tohoto práva." Ačkoli jsou tato rozhodnutí jakkoli
průkopnická, je ale stále možné LGBT na základě článku 534 nadále perzekuovat.346
Pokud jde o LGBT aktivismus v zemi, dalo by se říci, že občanské války, jež zasáhly Libanon v
letech 1975 až 1990, sehrály poměrně klíčovou roli v utváření prostoru pro LGBT politiku lidských
práv a následnou organizaci LGBT komunity.347 Stálá slabost státu pomohla různým organizacím
občanské společnosti utvořit si v zemi poměrně stabilní základnu a pracovat svobodně bez vládního
zásahu. Navíc emigrace stovek tisíc lidí během války, z nichž někteří se vrátili poté, co válka skončila,
přispěla ke snoubení odlišného životního stylu a nové identity, které si s sebou přinesli Libanonci
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navracející se zpět nejčastěji z Evropy a USA. Za těchto podmínek se objevila i libanonská pro-LGBT
hnutí.348 HELEM v překladu ,,Sen" celým názvem ,,Libanonská ochrana pro gaye a lesbičky",349 se
utvářela v Libanonu počátkem roku 2000 z bývalých členů Huriyat Khassa.350 A přestože byla HELEM
prvotně zaměřena na problematiku LGBT, její kořeny v Hurriyat Khassa vedly k přijetí antisektářské,
antirasistické a antixenofobní pozice zejména v marginalizovaných komunitách. Poprvé o sobě dala
organizace více vědět během americké invaze do Iráku a otevřeně se zúčastnila protestního pochodu
na Mezinárodním dni mobilizace 15. února 2003, kde její členové během pochodu nesli po domácku
vyrobenou duhovou vlajku na znamení podpory všech LGBT. 351 V roce 2005 zahájila organizace
HELEM také spolupráci s libanonským ministerstvem veřejného zdraví, která se týkala zejména
zvýšení povědomí o HIV a AIDS mezi místními LGBT. Toto ministerstvo v roce 2008 otevřeně vyzývalo
k dekriminalizaci homosexuality v zemi, kterou pojalo jako součást své strategie boje proti těmto
onemocněním.352
Dne 28. července 2012 bylo při policejním nájezdu na bejrútské kino Cinema Plaza zatčeno 36
mužů, kteří byli údajně obviněni ze ,,sexuálního jednání proti přírodě" a následně přinuceni
podstoupit anální test homosexuality. Příběh začal, když se na hlavním kanálu libanonské MTV
stanice353 objevila bulvární televizní show Enta Horr354 v překladu ,,Ty jsi svobodný", která vysílala
videoklipy, jenž zachycovaly muže věnující se homosexuálním aktivitám.355 MTV přímo odkazovala na
bejrútská kina, o nichž je známo, že se zde muži stýkají s jinými muži za účelem sexuálního
potěšení.356 Nevládní organizace, zejména HELEM, se vzbouřily a zahájily kampaň, která vyzývala k
bojkotu MTV.357 HELEM dále odsoudila program Enta Horr a kritizovala MTV za to, že zveřejnila
záběry mužů bez jejich vědomí.358 Po tomto sledu událostí byla společnost MTV kritizována napříč
místními médii.359 Došlo především na ostrou výměnu názorů mezi hlavním moderátorem stanice
MTV Joem Maaloufem a jedním ze zakladatelů organizace HELEM Georgesem Azzim, který prohlásil,
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že Joe Maalouf a MTV se zabývají levnou senzací proti LGBT osobám, stejně jako dříve útočili
například na migrující pracovníky.360 V důsledku této události v září 2012 tehdejší libanonský ministr
spravedlnosti Shahib Qortbawi veřejně oznámil svůj nesouhlas s análními testy a vyzval k jejich
ukončení, i přesto, že jsou soudy v zemi nezávislé a mohou tak v této záležitosti samy rozhodovat.361
Značně pozitivní pro libanonské LGBT se jeví také událost nazvaná Beirut Pride, která je historicky
vůbec prvním pochodem na podporu LGBT v blízkovýchodních zemích s výjimkou Izraele. Akce Beirut
Pride se konala ve dnech 14. až 21. května 2017 v zájmu oslavy lidstva a jeho rozmanitosti proti
nenávisti.362 Sunnitská extrémistická organizace Hajat al-Ulamá al-Muslimín363 vydala na své
facebookové stránce varování pro LGBT a z důvodu obav se z prvního dne pochodu stala soukromá
akce. Dne 17. května se v rámci oslav uskutečnil i ,,Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a
bifóbii". Druhý Beirut Pride se má uskutečnit v květnu 2018.364
Pokud jde výlučně o transgender osoby v zemi, nejednoznačné znění trestního zákona bylo
použito nejen ke stíhání osob podezřelých z homosexuality, ale i členů transgender komunity.365 V
lednu roku 2014 soudce Naji al-Dahda z okresu Matn v Bejrútu odmítl soudit transgender ženu
obviněnou z homosexuálního chování podle článku 534. Al-Dahda prohlásil, že pohlaví člověka by
nemělo být založeno na identifikačním průkazu, ale především na vnějším fyzickém vzhledu a
sebepozorování.366 Tato žena se narodila s intersexuální podobou a při narození jí byla přiřazena
mužská identita, když ale dospěla, měla pocit, že je ženou, a podstoupila proto operaci změny
pohlaví. Nicméně její doklady totožnosti ji stále označovaly jako muže a podle státních zástupců tím
porušila článek 534 libanonského trestního zákoníku, když byla přistižena při sexuálních praktikách s
jiným mužem.367 Místní aktivisté uvítali rozhodnutí soudce jako skromný krok vpřed pro transgender
práva v regionu.368 Z průzkumu Genderového a sexuálního centra v Bejrútu odpověděla malá většina
obyvatel (55%), že operace změny pohlaví jsou přijatelné, pokud pro ně existuje zdravotní nebo
biologický důvod. Většina (83%) ji ale považovala za nepřijatelnou, pokud by šlo pouze o vlastní
volbu.369
V polovině ledna roku 2016 zvítězil transgender muž, původně žena, s diagnózou pohlavní
dysforie v odvolacím soudu poté, co byl odmítnut nižším soudem. U odvolacího soudu v Bejrútu
360
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soudce Janet Hanna dospěl k závěru, že právo člověka získat nezbytnou léčbu pro jakékoli fyzické a
psychické onemocnění je základ a naprostá přirozenost, a potvrdil v tomto případě také právo na
změnu úředních dokladů, žadatelé se tak mohou obracet na toto rozhodnutí u odvolacího soudu jako
na precedens.370 Až dosud bylo vydávání dokladů, které by oficiálně uznalo pohlaví dané osoby,
závislé na souboru přísných pravidel, jako například, že žadatel o změnu pohlaví nesmí být v
manželském svazku, nesmí mít žádné děti a měl by být schopen prokázat, že operace pro
přizpůsobení pohlaví je nutná a nezvratná.371 Nicméně získání příznivého rozhodnutí v Libanonu je
často také záležitostí štěstí a peněz. Operace na změnu pohlaví se v Libanonu údajně pohybuje
obvykle něco kolem 20 000 amerických dolarů.372
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13 LGBT v Sýrii
Ze Sýrie, kterou již téměř sedm let sužuje občanská válka a přítomnost militantních extrémistických
skupin, se stalo jedno z nejnebezpečnějších míst na světě, a to nejen pro sexuální a genderové
menšiny. Je proto značně obtížné zmapovat situaci LGBT v zemi, kde jsou každým dnem hrubě
porušována lidská práva, a denně umírají desítky lidí. Většinu území Sýrie ovládá syrská vláda Baas v
čele s prezidentem Bašárem Assadem, kde je platný syrský trestní zákoník z roku 1949, který
podobně jako Libanon implicitně perzekuuje homosexuální praktiky na základě článku 520, jenž
stanoví, že: ,,Sexuální jednání proti přírodě se trestá odnětím svobody až na tři roky."373
Na přelomu let 2010 a 2011 zažila Sýrie boom týkající se sociálních sítí, které byly v té době
poprvé spuštěny bez pomoci zahraničních proxy serverů.374 Spolu s tím začaly být i LGBT vztahy více
pro společnost viditelné, syrští LGBT si prostřednictvím sociálních sítí domlouvali setkání v kavárnách
a parcích a byla rovněž na Facebooku a Youtube vytvořena skupina na podporu syrských LGBT pod
názvem Aná mithlí mithlak v překladu ,,Jsem stejný jako ty".375 Vládní orgány ji ale nechaly brzy
odstranit.376 V tomto období také policie podnikla proti LGBT osobám v parcích a jiných veřejných
prostranstvích razie. Jen během března a dubna 2010 zadržela více než 25 mužů podezřelých z
homosexuálního jednání. Ty poté zadržovala i několik týdnů ve vyšetřovací vazbě.377
Před revolucí 2011 a ani po ní nebyly v zemi evidovány žádné vládní ani nevládní asociace na
podporu LGBT. LGBT pořádaly soukromé oslavy na odlehlých místech, kde doufaly, že zůstanou bez
povšimnutí. Úřady, ačkoliv nejspíše věděly o těchto setkáních, měly při nejmenším tendenci je jinak
většinou přehlížet.378 Existovala také vyhlášená místa, zejména v Damašku, která byla mezi místními
proslulým útočištěm pro homosexuální muže. Jedním z takových míst byl i damašský gay bar Karnak.
V listopadu 2016, kdy byl o tomto místu vydán článek Američanem Bradem Hoffem, však
Karnak prohlásil, že od roku 2011 již není a nebude nikdy více gay barem.379
Když došlo v březnu roku 2011 k rozsáhlým celonárodním protestům proti syrskému režimu v
rámci Arabského jara, toužili syrští LGBT po změně a doufali tak, že protesty povedou k demokratické
vládě, která bude respektovat všechny bez ohledu na jejich náboženství, etnickou příslušnost či
orientaci.380 Obavy z nástupu konzervativních islamistů byly rovněž na místě.381 Nyní během
konfliktu, který již zaznamenal více než čtvrt milionu úmrtí, však existují mnohem naléhavější obavy.
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Muchábarát, jak se arabsky přezdívá tajné policii ve většině arabských zemí, je spolu s celou
společností zaneprázdněna válkou a sexuální vztahy mezi jedinci stejného pohlaví tak nejsou hlavním
předmětem zájmu.382 To ovšem nelze říci o územích spravovaných teroristickými frakcemi jako je
Džabha an-Nusrá, Ahrár aš-Šám a především Islámský stát dále jen ISIS (DAEŠ).383 ISIS má v Sýrii v
současné době jen minimum území, jde o malou část při severovýchodních hranicích s Irákem, tato
oblast severní Sýrie již spadá pod Kurdskou autonomii, dále ISIS drží malou část na východ od Palmýry
a nepatrný zlomek území u hranic s Libanonem a Jordánskem nedaleko syrského města Dara'a.384 I
přesto, že nadále ztrácí území v Sýrii i v Iráku, v pronásledování a vraždách LGBT nepolevuje. Jeden z
mnoha incidentů, kdy byl shozen ze střechy domu muž kvůli údajnému nařčení z homosexuality, se
udál v prosinci roku 2016 v Aleppu. Muž pád ze střechy přežil, přihlížející dav jej ovšem následně po
jeho dopadu ukamenoval, což je na území pod kontrolou ISIS běžnou praxí. 385 Podle ideologie ISIS je
homosexuální sex urážkou fitra.386 Takto tvrdými tresty pro LGBT osoby se radikálové z ISIS inspirovali
v extrémistických interpretacích Koránu a islámských pramenech, konkrétně jde například o hadíth
Abú Bakra as-Siddiqiho, jenž vysvětluje, že prosazoval pro zprovinilce jako trest shazování z vysoko
postavených míst.387 Aby ISIS přidal na důrazu, a více propagoval své systémové pronásledování LGBT
osob, vydává četné videozáznamy a fotky zachycující tyto veřejné popravy.388 V roce 2015 bylo v Sýrii
zabito nejméně 36 mužů na základě obvinění ze sodomie, podle mezinárodní organizace OutRight
Action International389 je však nemožné potvrdit sexuální orientaci u obětí, a tak jsou tato čísla velmi
nepřesná.390 Během prosince 2014 a srpna 2015 OutRight Action International zdokumentovala
rovněž čtrnáct veřejných poprav osob obviněných ze sodomie na syrských územích, která byla pod
kontrolou ISIS. Média Islámského státu tyto události potvrzovala zprávami s fotografiemi a
videozáznamy, které sdíleli i příznivci ISIS na sociálních sítích.391
Dne 15. prosince 2014 byl vydán dokument týkající se trestního zákona ISIS. Dokument byl
nazván ,,Objasnění hudúd",392 a obsahuje seznam zločinů a jejich následný trest podle práva šaría. V
dokumentu se hovoří i o homosexuálním styku, za který je stanovena smrt jak pro osobu, která se
382
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činu dopouští, tak pro osobu, které je čin prováděn.393 V květnovém vydání z roku 2017 svého online
magazínu Rumiyah vyzval ISIS k útokům zaměřeným proti nevěřícím kuffar a sodomitům, kdy by
cílovými místy měly být noční kluby, kina, rušná nákupní centra, koncertní haly a univerzitní kampusy
po celém světě. Nejvíce smrtící homofobní útok, který si ISIS vyžádal v zahraničí, byl spáchán
Omarem Mateenem v červnu roku 2016 v gay klubu v Orlandu ve státě Florida. V časných ranních
hodinách 12. června 2016 Mateen, o němž následně vyšlo najevo, že byl na ISIS napojen, zastřelil 49
lidí a nejméně 44 dalších zranil. O den později převzal ISIS za tento čin zodpovědnost. 394
I syrské povstalecké frakce mají na svědomí zabití či zneužívání LGBT osob. Ke konci roku
2013 bojovníci Džabha an-Nusrá395 zahájili nájezd proti podezřelým ze spáchání sodomie ve městě
Nahas Maaret al-Numan, kde následně zadrželi dvacet pět mužů, přičemž oznámili skrze
reproduktory mešity, že hodlají očistit celé město od homosexuálů.396 Syrská transgender žena Zeva
Guorani tvrdí, že neexistuje žádný rozdíl v zacházení, které se jí dostalo od syrského režimu, syrských
protivládních milic či Islámského státu, kdy se pokaždé stala obětí diskriminace a násilí. Zeva
podstoupila proces změny pohlaví v Turecku ve městě Gaziantep předtím, než byla nucena odejít do
kanadského Toronta kvůli pokračujícím hrozbám, jimž čelila.397 Výjimkou se stala událost ze dne 10.
února 2018, kdy syrské úřady poprvé umožnily intersexuální osobě oficiálně zaregistrovat svůj nový
rodový status. Nejmenovaná syrská dospívající dívka získala souhlas syrského soudu na změnu jejího
pohlaví. Její změna totiž nastala postupně a samovolně, bez chirurgických a hormonálních úprav,
načež byla označena za androgynní, tedy vykazující mužské i ženské tělesné znaky, a soud proto
povolil její změnu identity včetně operace pohlaví na výlučně mužské.398
Ať už v důsledku pronásledování či kvůli válečnému stavu a strachu o holý život, volí většina
LGBT osob útěk ze země. Počet LGBT uprchlíků zůstává nezjištěn, jelikož se mnoho Syřanů odmítá
otevřeně označit za homosexuální kvůli obavám z pronásledování a diskriminace. Statistiky uvádí, že
nejméně 216 LGBT Syřanů se zaregistrovalo u Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
v letech 2013 až 2015. Velké množství LGBT prchá právě do Libanonu. Zde však čelí nejen diskriminaci
kvůli jejich sexualitě, ale rovněž kvůli národnosti.399 Pro syrské LGBT uprchlíky je tak Libanon spíše
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tranzitním místem na cestě do Evropy či USA.400
LGBT aktivismus je v zemi na bodu mrazu. Mawaleh syrský online magazín zaměřující se
především na otázku syrských LGBT, byl na svých webových stránkách činný do roku 2016, v
současnosti jeho aktivita pokračuje na Facebooku Mawaleh Magazine, kde má více než dva a půl
tisíce příznivců, a je tak zřejmě jedinou aktivní doménou zabývající se LGBT v Sýrii.401 V březnu roku
2017 byla na území Sýrie založena první jednotka LGBT bojující proti ISIS nazvaná The Queer
Insurrection and Liberation Army zkráceně TQILA, která je součástí Mezinárodní revoluční Lidové
partyzánské síly (IRPGF) spadající pod kurdské jednotky YPG.402 Zatímco založení TQILA bylo v
západních médiích hojně chváleno, na Blízkém východě byla kritizována za syrský pinkwashing,
kterým má být zakryta krutost a skutečná tvář syrské občanské války.403
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14 LGBT v Iráku
Během vlády strany Baas v Iráku v 1968-2003 bylo k dispozici o otázkách LGBT v zemi jen málo
informací. Zdroje uvádějí, že v Iráku od roku 2001, tehdy stále ještě za vlády Saddáma Husajna, bylo
homosexuální jednání mezi dospělými jedinci trestáno smrtí podle pozměňovacího návrhu z roku
1990 původního trestního zákoníku číslo 111 z roku 1969. Předpokládá se, že údajné náhlé zavedení
trestu smrti pro tyto činy, bylo spojeno s touhou Saddáma Husajna získat podporu islámských
konzervativců.404 Oficiálně tomu tak ovšem zřejmě nikdy nebylo. Ani samotný pozměňovací návrh se
mi nepodařilo k této záležitosti nalézt. Trest za homosexuální jednání či orientaci tak pravděpodobně
nikdy uzákoněn nebyl a doposud není, s výjimkou oblastí spravovaných Islámským státem. I přesto
však, že během vlády Saddáma Husajna nebyla homosexualita technicky vzato zakázána, obtěžování
a mučení LGBT osob nebylo místním bezpečnostním silám cizí.405
Po invazi USA do Iráku, k níž došlo v roce 2003, vydala americká Prozatímní koaliční správa
(CPA) řadu nařízení, usnesení a memorand, která přímo upravovala a doplňovala stávající zákony
Iráku a až na malé výjimky, jež upravila sama irácká vláda v roce 1985, zůstaly tyto zákony CPA v
platnosti doposud.406 Bezprostředně po invazi rovněž získalo mnoho Iráčanů přístup k internetu a
západním médiím, což jim umožnilo dozvědět se, jak jsou lidé LGBT vnímáni v jiných zemích,
domlouvat se na setkáních a stát se tak více viditelnými. Vzhledem k tomu, že se tato zvýšená
viditelnost LGBT časově shodovala s americkou invazí, mnoho Iráčanů začalo zviditelněnou existenci
LGBT osob přirovnávat ke zvýšenému působení Západu a rovněž mnoho z nich tvrdilo, že LGBT v Iráku
do doby americké invaze neexistovaly.407 V průběhu let tak odstartovala vlna násilí vůči všem
diskriminovaným skupinám irácké společnosti, jako byly ženy, náboženské menšiny a především také
osoby LGBT. 408 K prvním útokům došlo již v roce 2004, kdy se v zemi formovaly extrémistické
milice.409 Nacionalistická ší'itská milice Džajš al-Mahdí, tedy Mahdího armáda vytvořená ší'itským
duchovním Muqtadou as-Sadrem, byla zpočátku zapojena do bojů s americkými i iráckými vládními
silami,410 připojila se však také k útokům na homosexuály a transgender osoby a
obhajovala své činy jako způsob, jak zastavit ,,feminizaci" iráckých mužů.411
Nejvyšší ší'itský duchovní Iráku Alí Sistání, jímž je dodnes, vydal na jaře roku 2006 fatwu, ve
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které vyzýval k zabití homosexuálů ,,nejhorším a nejsilnějším možným způsobem".412 Místní nevládní
organizace Iraqi LGBT okamžitě požadovala její stažení. Po dvou týdnech byla fatwa z oficiálních
webových stránek Alího Sistáního odstraněna.413 Toto prohlášení však s největší pravděpodobností
ještě více podnítilo sektářské násilí vůči marginalizovaným skupinám, které na přelomu let 2006 a
2007 eskalovalo.414 V únoru roku 2009 došlo k další násilné vlně vůči LGBT osobám, které přišlo zcela
bez varování.415 Tentokrát byly útoky velmi sadistické. Web Alarabiya uvedl, že útočníci používali
speciální lepidlo, pomocí nějž zalepili obětem konečník, a následně je přinutili vypít tekutinu
vyvolávající průjem, čímž došlo k protržení střev. 416 Dne 6. března 2009 se do situace zapojila i
mezinárodní nezisková organizace Human Rights Watch, která zpravidla vyšetřuje porušování
lidských práv, následně vydává o těchto porušeních zprávy a jen zřídka zasahuje přímo do situace. V
tomto případě tak učinila výjimku, a pomohla dvaceti třem homosexuálním mužům utéci ze země a
zajistit jim azyl v USA.417
Přestože irácký trestní zákoník mlčí o sexuálním chování osob stejného pohlaví, odvolávají se
mnohé milice na šaríatské soudy, které za homosexuální činy odsuzují jedince k trestu smrti.418 V
srpnu roku 2009 zveřejnila organizace Human Rights Watch zprávu o rozsáhlé kampani
mimosoudních poprav, únosů a mučení homosexuálů, které v Iráku znovu odstartovaly začátkem
roku 2009. 419 Vraždy a mučení LGBT osob měly na svědomí opět milice Džajš al-Mahdí, které své činy
obhajovaly slovy, že šlo o nápravu společnosti.420 Násilí a diskriminace vůči LGBT jedincům v Iráku
nadále narůstalo a obětem nebyla nikdy zajištěna žádná ochrana.
V roce 2012 se stal znovu okres Sadr City v Bagdádu místem útoku a vraždění LGBT osob. V
únoru byly v kavárnách a na ulicích vyvěšovány plakáty se jmény mužů a vyzývaly, aby tyto osoby, jež
byly identifikovány jako homosexuální, transgender či vyznávající styl ,,emo",421 změnily své cesty,
jinak riskují smrt.422 K první vraždě došlo dne 6. února 2012, přičemž série vraždění trvala až do 7.
března toho roku. 423 Počet obětí, které byly z pravidla zastřeleny či ukamenovány, nebyl nikdy
upřesněn, čísla se pohybují mezi padesáti až stovkou osob.424 Vláda na konci roku 2012 zřídila výbor
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LGBT, který se měl zneužíváním komunity LGBT zabývat, vyšetřování však nepřineslo žádný valný
výsledek.425 Rovněž nebylo nikdy zjištěno, kdo za vraždami skutečně stál, místní LGBT aktivisté se
však domnívají, že byla za vraždy odpovědná již zmíněná Džajš al-Mahdí.426
Nenávist vůči LGBT subkultuře v zemi navíc přiživují místní veřejná média. Jako příklad lze
uvést jednu z největších iráckých televizních stanic al-Sumaria, která šíří stereotypní a často i lživé
informace o LGBT osobách v jednom z jejích populárních pořadů s názvem al-Hawa ilak,427 což ve
volném překladu znamená "Vzduch je váš".428 Do pořadu mohou diváci živě psát své připomínky,
které jsou obvykle velmi urážlivé a výhružné. V únoru roku 2013 a poté také v březnu roku 2015 byla
odvysílána epizoda o LGBT komunitě v Iráku, kdy byla homosexualita představována jako abnormalita
v sexuální oblasti, která vzniká v důsledku špatného rodičovství, nezaměstnanosti a dalších sociálních
a zdravotních problémů.429 Šířením těchto informací tak dochází k podněcování násilí proti iráckým
LGBT osobám a pocitu beztrestnosti za násilí páchané na této komunitě. V důsledku toho tak nejsou
ani ,,vraždy ze cti" v Iráku ničím výjimečným.430 Článek 409 iráckého trestního zákoníku číslo 111
navíc takřka ospravedlňuje tyto činy tím, že je za smrt člověka uložen trest odnětí svobody na dobu
nejvýše tří let, a to v případě, kdy jedinec přistihne svou ženu nebo jednu ze svých ženských
příbuzných při cizoložství.431
Irák se stejně jako Sýrie zmítá v područí radikálů z Islámského státu, který se v současné době
zdržuje na severozápadě Iráku v pouštní oblasti guvernorátu Ninive.432 Jeho praktiky vůči LGBT
komunitě byly popsány v kapitole LGBT v Sýrii, a ačkoliv se nyní Islámský stát prakticky zhroutil, jeho
likvidací násilné praktiky uplatňované na komunitě LGBT zdaleka nekončí.433 Jak informuje asociace
Iraqi LGBT, násilných homofobně motivovaných činů se nedopouští jen extrémistické ozbrojené
milice, ale právě i irácké vládní a bezpečnostní složky. V zemi je navíc být otevřeně homosexuální
stejně nebezpečné jako prosazování určitých genderových stereotypů, tedy například délka vlasů
člověka nebo jeho oblečení, které mnohdy rozhodují o jeho zadržení či dokonce přežití.434 Amir
Ashour tvrdí, že většina vražd, ke kterým v zemi dochází, je kvůli fyzickému výjevu jedince, který je
pouze vnímán jako homosexuálně orientovaný.435 Dne 5. července roku 2017 očití svědci vypověděli,
že tři muži, jevící se jako homosexuální, s dlouhými vlasy a v přiléhavém oblečení, byli ve městě
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Násiríja zajati a vtlačeni do vozu, který patřil iráckému ministerstvu vnitra. Od té doby o nich nebyly
žádné zprávy.436 V tomto období byli další dva muži fyzicky napadeni a poté zatčeni policií v centru
města Nadžaf. Policie měla podezření, že jsou muži kvůli jejich účesu homosexuální, avšak poté, co se
dozvěděla, že jsou ženatí a mají děti, byli propuštěni.437 Jediný rozdíl mezi útoky a vražděním ze
strany ISIS, ozbrojených milic či policie je ten, že ISIS o svých jednáních dává vědět, a
veškerá brutalita je všem očím veřejnosti přístupná.438
Na podporu iráckých LGBT vznikla v roce 2015 organizace s názvem IraQueer zabývající se
lidskými právy LGBT, se zaměřením i na LGBT komunitu v přilehlém Kurdistánu.439 Jejím zakladatelem
je tehdy stíhaný irácký homosexuál Amir Ashour440 pocházející z kurdské Sulajmáníje. Veškerá činnost
IraQueer musí probíhat anonymně a nejčastěji prostřednictvím internetu, kdy i její aktivisté jsou
nuceni používat pseudonymy. V červenci roku 2016 se však většina jejích členů mohla poprvé setkat
tváří tvář na semináři v Libanonu, kde se učili, jak se udržet v bezpečí online pomocí šifrovaného
softwaru Tor, který zajišťuje anonymitu uživatele při pohybech na internetu. 441 Její předchůdkyně, již
zmiňovaná Iraqi LGBT, je organizace zabývající se lidskými právy, která byla založena již v září roku
2005 po vzestupu vlny násilí proti komunitě LGBT v Iráku. Organizace v Iráku působí tajně a z velké
části jsou veškeré její aktivity řízeny pobočkou z Londýna.442
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15 LGBT v Turecku
Po oficiálním uznání Turecka jako kandidáta na vstup do Evropské unie na summitu EU v Helsinkách v
roce 1999 vzrostla mezinárodní očekávání týkající se mimojiné reforem zaměřených na zlepšení
spravedlivého procesu a podmínek pro menšiny v Turecku a občanskou společnost obecně.443 S
nástupem konzervativní strany AKP k moci od roku 2002, kterou vedl tehdejší předseda vlády a
nynější prezident Turecka Recep Tayyip Erdoğan, došlo během krátké doby ke změnám,444 kdy se i
LGBT v Turecku stali aktivnější při prosazování antidiskriminace a vyzdvihování problémů specifických
pro jejich komunitu.445 Souběžně s tímto vývojem na domácí frontě bylo Turecko podrobeno rostoucí
kontrole na mezinárodní úrovni. To vyvrcholilo společným úsilím Amnesty International a místních
nevládních organizací, kdy tlačily na tureckou vládu, aby přijala řadu politických opatření, jako
zejména nediskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity.446
Během prvního desetiletí u moci strana AKP jinak téměř mlčela o otázkách LGBT. V roce 2010
Selma Aliye Kavaf, tehdejší státní tajemnice pro otázky žen a rodinné záležitosti, uvedla, že
homosexualita je biologická porucha a nemoc, a měla by být léčena.447 Slova ministryně způsobila
velký rozruch v médiích a došlo také k řadě protestů ze stran aktivistů za práva LGBT. Erdoğan věřil,
že rok před volbami do Národního shromáždění je nejvhodnější se záležitostí LGBT komunity vůbec
nedotýkat, zejména pro možnou ztrátu hlasů ze strany liberálů. Po volbách byla Kavaf jednou z těch
několika členů ministerstva, kteří ztratili své postavení, a byla tak nahrazena Fatmou Šahin, jež se
hned krátce po jejím jmenování naopak se členy LGBT komunity setkala.448
Türkan Dağoğlu, istanbulský poslanec a místopředseda výboru pro zdraví, rodinu, práci a
sociální věci uvedl v roce 2013, že být LGBT je mimo hranice normálnosti.449 Tato prohlášení vládních
úředníků s právní odpovědností jen slouží k propagaci nepřátelských postojů, diskriminaci a násilí vůči
této marginalizované minoritě. Ve skutečnosti jsou navíc tato tvrzení také v rozporu s Výborem pro
lidská práva z roku 2012, v němž Turecko kodifikovalo právní ochranu osob LGBT. 450
V turecké ústavě ani v trestním zákoníku neexistují žádná právní ustanovení, která by se
mohla vztahovat k sexuálním aktivitám mezi jedinci stejného pohlaví. Tureckou společností je ovšem
odlišná sexuální orientace či genderová identita u osob do jisté míry považována za nemorální a
nepřirozené chování. Jelikož neexistují ani žádné předpisy, které by zabraňovaly stigmatizaci,
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diskriminaci či násilí výlučně na těchto osobách, musí se proto turečtí LGBT, stejně jako ve většině
jiných muslimských státech, s těmito úskalími stále potýkat.451 V období od ledna 2010 do listopadu
2014 došlo nejméně k 47 hlášeným vraždám jedinců, kteří sami sebe označovali za homosexuálně
orientované.452 LGBT v Turecku jsou také často vyřazováni z pracovišť, zejména pokud se rozhodnou
dát otevřeně najevo svou sexuální orientaci.453 Nedostatek explicitní právní ochrany založené na
sexuálních aktivitách jedinců stejného pohlaví umožnil vládním úředníkům, aby využívali své vlastní
interpretace u některých paragrafů místní legislativy. Kupříkladu článek 125 E, odstavec G zákona o
státních zaměstnancích v Turecku obsahuje doložku, která umožňuje propuštění, pokud je státní
zaměstnanec přistižen při hanebném a nečestném jednání, které je nevhodné pro postavení státního
zaměstnance.454 V roce 2009 amatérský fotbalový rozhodčí Halil Ibrahim Dinčdağ byl poté, co vyšel na
veřejnost s tím, že je homosexuál, prohlášen za neschopného dále vykonávat tuto činnost a byla mu
odebrána licence rozhodčího fotbalu.455 V roce 2015 ovšem turecká fotbalová federace nařídila, aby
byl Halil za odebrání licence z důvodu sexuální orientace odškodněn. Následně mu byla
vyplacena částka 23 000 tureckých lir.456
V turecké armádě jsou LGBT rovněž diskriminováni. Armáda do svých řad nepřijímá
homosexuály, jelikož považuje homosexualitu za psychosexuální poruchu.457 Armagan Kuloğlu, bývalý
generál turecké armády, řekl, že otevřeně homosexuální muži v armádě způsobují disciplinární
problémy, poněvadž vytváří rušivou a nákladnou potřebu v podobě oddělených zařízení,
samostatných kolejí, sprch i tréninkových oblastí.458 V Turecku platí všeobecná branná povinnost pro
každého muže od 20 do 41 let.459 Ti, kteří žádají o osvobození od povinné vojenské služby z důvodu
homosexuality, se musí podrobit psychologickému testování, rozhovorům a rovněž rektálnímu
vyšetření či alespoň poskytnout fotografii, která by měla prokazovat jejich sexuální orientaci.460
Podle tureckého práva bylo regulováno pouze právní postavení transgender osob. Jde o
nařízení z roku 1988, kdy bylo v oficiální legislativě umožněno osobám, které již podstoupily operaci
změny pohlaví, uvést svou změnu pohlaví i v úředním rejstříku. V současné době je právní postavení
transgender osob upraveno článkem 40 tureckého občanského zákoníku z roku 2002, který říká, že:
,,Osoba, která si přeje znovu určit své pohlaví, může osobně požádat u soudu o toto povolení. Pro
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povolení by osoba měla být starší osmnácti let a měla by být svobodná. Dále by osoba měla mít
transsexuální charakter, osoba musí tuto skutečnost doložit formální zprávou vydanou zdravotní
radou ve vzdělávací a výzkumné nemocnici, která uvádí, že změna pohlaví je nezbytná pro duševní
zdraví a že má osoba trvalou ztrátu reprodukční schopnosti." Následně na základě splnění všech
těchto podmínek mohou být identifikační údaje o osobě v úředním rejstříku změněny.461 Ačkoliv je
tedy změna pohlaví v Turecku za daných podmínek legální, místní organizace LGBT a aktivisté za
lidská práva často volají po zrušení povinnosti sterilizace při změně pohlaví, která neplatí ovšem
pouze v Turecku, ale i v několika evropských zemích jako je například Lichtenštejnsko, Litva,
Lucembursko, Maďarsko a v řadě dalších.462 V případě Turecka v dubnu roku 2017 soudce v Edirne
podal tureckému ústavnímu soudu návrh na zrušení povinné sterilizace při požadavku na uznání
změny pohlaví se slovy, že tento akt je porušováním lidských práv, načež ústavní soud v červnu téhož
roku rozhodl alespoň o přezkoumání tohoto návrhu. Na konečný verdikt soudu si ale transgender
osoby ještě počkají.463
Oněch nevládních organizací, které orodují za zlepšení situace LGBT komunity, je v Turecku
nespočet.464 Jednou z nich je například Lambdaistanbul, která vznikla v červenci 1993 s původním
názvem Gokkušaği (Duha). V letech 2003 a 2004 pořádala organizace dvě sympozia o problematice
LGBT společně s univerzitou Istanbul Bilgi465 a květnu 2008 byly její aktivity přerušeny. Důvodem
mělo být údajné porušování morálky, ale v dubnu roku 2009 mohla organizace ve své činnosti opět
pokračovat, nikdy však již nebyla natolik aktivní.466 Daleko věhlasnější se stala organizace Kaos GL,467
která vznikla roku 1994 v Ankaře. Cílem tohoto sdružení je podporovat lesbické, homosexuální,
bisexuální a transgender jedince. Od svého založení Kaos GL vydává také každé čtvrtletí svůj magazín
jak v elektronické, tak tištěné podobě. V roce 2005 se organizace z Ankary stala první tureckou LGBT
organizací, která byla legálně registrována jako asociace.468 V roce 1996 byla založena další
organizace s názvem LEGATO469 jako organizace tureckých vysokoškoláků, absolventů a akademiků,
kteří se seznámili na jednom z meetingů organizace Kaos GL a následně založili svou první kancelář
na Technické univerzitě Blízkého východu (METU) v Ankaře Kaos METU a posléze se přejmenovali na
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LEGATO, přičemž spolupráci s Kaos GL nikdy nepřerušili.470
V roce 2003 se Turecko stalo vůbec první zemí s muslimskou většinou, v níž se konala akce
gay pride v Istanbulu,471 a až do roku 2013 probíhala událost poměrně v poklidu.472 V roce 2013 došlo
27. května k protestům, které měly z počátku charakter komunitního shromáždění v parku zvaném
Gezi,473 na podporu zachování tohoto místa před výstavbou nákupního střediska. Později událost
vyvrcholila v masové protesty proti sociální politice v té době ještě premiéra Erdoğana, které se
rozšířily po celém Turecku zejména ve velkých městech jako je Ankara, Izmir a Antalya. K protestům
se rovněž připojila komunita LGBT pro níž park symbolizoval místo k seznamování a setkávání.474
Policie proti demonstrantům zasáhla pomocí vodních děl, slzného plynu a obušků, park se nakonec
podařilo zachovat, ale za cenu údajně až 8 000 zraněných a 11 mrtvých.475 V roce 2015 datum
každoročního istanbulského gay pride připadlo na postní měsíc ramadán, z toho důvodu bylo
aktivistům LGBT údajně odepřeno povolení v tomto roce pochod uspořádat, akce se i přesto
uskutečnila, ale byla následně ukončena policejním zásahem za pomoci vodních děl.476 O rok později
úřad istanbulského guvernéra pochod gay pride zakázal úplně kvůli obavám o veřejný pořádek a
zajištění bezpečnosti, důvodem mohlo být rovněž to, že se Turecko v tomto roce potýkalo s řadou
teroristických útoků.477
V červnu 2017 se opět několik aktivistů LGBT sešlo na náměstí Taksim, aby zde uspořádali
istanbulský gay pride a vyjádřili nesouhlas s jeho zákazem. Turecká policie však jejich pokus zmařila a
dav násilně rozehnala pomocí gumových projektilů.478 Následně dne 18. listopadu úřad ankarského
guvernéra znovu potvrdil zákaz, který se v tomto případě vztahoval na všechny LGBT kulturní akce
včetně projekcí, divadel i výstav a je platný až do odvolání z důvodu ohrožení veřejného pořádku. 479
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16 LGBT v Íránu
Íránská společnost a její kulturní rysy se v průběhu minulého století výrazně změnily, zejména po
islámské revoluci založené na tradiční ší'itské jurisprudenci, kdy se řešení otázky genderu a sexuality
stalo ústředním bodem.480 Dalo by se říci, že před revolucí 1979 nikdo nevěnoval pozornost tomu, co
dívky nebo chlapci dělají, když se setkávají. Homosexualita byla praktikována, ale nehovořilo se o
ní.481 V roce 1991 byl íránským madžlisem482 utvořen islámský trestní zákoník, který se skládal z pěti
knih.483 Tento zákoník ukládal za sodomii všem těm, kteří se jí dopustí, trest smrti dle článku 110 a
111.484 V roce 2013 byly první čtyři knihy zákoníku pozměněny.485 Článek 233 definuje sodomii (liwát)
jako proniknutí mužského pohlavního orgánu až po bod obřízky do konečníku jiného muže. Článek
234 říká, že: ,,Trestem hadd za sodomii je trest smrti pro toho, kdo provádí penetraci, a dopustil se
činu penetrace prostřednictvím síly, nátlaku nebo v případech, kdy splňuje podmínky pro ihsán;486
jinak bude odsouzen ke sto ranám bičem. Trestem hadd pro pasivního jedince, kterému je penetrace
prováděna, je v každém případě (bez ohledu na to, zda splňuje podmínky pro ihsán), trest smrti."487
Tradičně je totiž osoba, která představuje pasivního jedince, považována za více poníženého, jelikož v
tomto případě replikuje roli ženy, kdežto aktivní jedinec zůstává v roli muže a vyjadřuje svou
nadřazenost. Pokud tedy muž převezme pasivní roli v análním styku s jiným mužem, neexistuje pro
něho v tomto případě žádné ospravedlnění a musí být potrestán smrtí.488
Článek 235 se týká tzv. tafchíz489, který je definován jako vložení mužského pohlavního
orgánu (penisu) mezi stehna nebo hýždě jiného muže. Za tento čin je v článku 236 uložen trest
následující: ,,V případě tafchíz bude trestem hadd pro aktivního i pasivního jedince sto ran bičem a
neplatí žádný rozdíl, ať už pachatel splňuje podmínky ihsán, nebo pokud se pachatel dopustil činu
nátlakem."490 V článku 237 se dále uvádí, že: ,,Homosexuální jednání mužského pohlaví v případech
jiných než v liwát a tafchíz, jako je líbání nebo dotýkání se v důsledku chtíče, se potrestá 30 až 74
ranami bičem ta'zírského trestu šestého stupně."
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Článek 238 říká, že: ,,Musahaqa je definován jako situace, kdy žena umístí svůj pohlavní orgán na
pohlavní orgán jiné osoby stejného pohlaví." Trestem hadd za musahaqa je podle článku 239 sto ran
bičem.491 Nicméně, i přes všechna tato právní opatření v roce 2007 tehdejší prezident Mahmúd
Ahmadínežád na Columbia University v New Yorku odpověděl na otázku týkající se represí a poprav
homosexuálů v Íránu, že: "V Íránu nemáme homosexuály jako ve vaší zemi. V Íránu nemáme tento
jev. Nevím, kdo vám řekl, že to tak máme." Přičem za toto prohlášení sklidil na půdě univerzity
značný posměch.492
Jeden z posledních případů, kdy došlo v Íránu k popravě jedince za homosexuální styk, se
odehrál 18. července 2016. V tomto roce šlo o první případ veřejné popravy devatenáctiletého
studenta Hassana Afshara, který měl anální styk s jiným mladíkem za použití násilí. Hassan byl zatčen
za tento čin již ve svých sedmnácti letech, ovšem mezinárodní právo včetně Úmluvy o právech dítěte,
jíž je Írán smluvní stranou, zcela zakazuje použití trestu smrti za zločiny spáchané u osob mladších 18
let.493 V dubnu 2017 íránská policie vtrhla na soukromou párty, kde zadržela více než třicet lidí
obviněných ze sodomie, konzumace alkoholu a užívání drog ve městě Isfahán. Muži, ve věku od 16 do
30 let, byli přemístěni do isfahánské věznice Dastgerd. Případ je zatím nadále v šetření.494 Nejvyšší
duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí popsal západní legalizaci homosexuálního manželství a
odmítnutí kriminalizovat homosexuální činy jako výsledek šíření nemravnosti, který údajně
prostupuje íránskou kulturou.495
Írán je velmi represivní, a tak je i jakýkoliv aktivismus LGBT v zemi nemyslytelný. V roce 2011
se íránská komunita LGBT snažila získat nějaké uznání tím, že zveřejnila videa na Facebooku v
kampani zaměřené na zdůraznění diskriminace vůči sexuálním menšinám v Íránu. Stovky Íránců se
tak připojily na stránku s názvem ,,We are everywhere" (Jsme všude), dnes je ale již stránka
nedohledatelná. Organizace zaměřené na práva LGBT v Íránu mají svá sídla mimo zemi a i veškerá
aktivita je tak řízena zvenčí.496 Jednou z takových je například Iranian Railroad for Queer Refugees
(IRQR) v Torontu, kterou založil íránský aktivista Arsham Parsi, žijící rovněž v kanadském exilu. IRQR
se zaměřuje především na pomoc LGBT Íránců, kteří hledají útočiště v Kanadě nebo jinde ve světě. 497
Co činí Írán v otázce LGBT výjimečným, je řešení problému pohlavní dysforie. Existují tvrzení,
že Írán v současné době provádí více operací změny pohlaví, než kterákoli jiná země po Thajsku.
Íránský zdravotnický systém započal s praktikováním operací změny pohlaví ještě před oficiálním
povolením ajatolláha Rúholláha Chomejního, který tak učinil po revoluci v roce 1979 vydáním fatwy.
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V roce 1982 fatwu zdůraznil slovy: ,,Neexistuje žádná islámská překážka pro operaci změny pohlaví,
pokud je schválena spolehlivým lékařem." Výsledkem bylo, že transsexualita začala být v Íránu
vnímána jako psychologický problém nebo také jako porucha genderové identity (GID), tedy stav,
kdy osoba odmítá fyziologickou strukturu svého pohlaví. Žadatel o změnu pohlaví musí projít
řadou lékařských a soudních procesů, jde konkrétně o třináct psychiatrických léčebných schůzek na
Teheránském psychiatrickém institutu (TIP). Pokud zde žadatel uspěje, je dále předán organizaci
právního lékařství (LMO), která působí pod dohledem ministerstva spravedlnosti. Pokud LMO potvrdí
diagnózu GID, toto potvrzení je následováno certifikátem pro operaci změny pohlaví, který vydává
správní soud na ministerstvu spravedlnosti. V případě, že psychiatři TIP diagnostikují žadatele jako
homosexuála, bude tak považován za duševně nemocného, a odkázán na jinou psychoterapeutickou
léčbu. 498 Veškerá léčba je dotována státem, přičemž na jednoho pacienta údajně připadne částka 122
tisíc dolarů.499 Ačkoli medicinalizace problému související s genderovou identitou umožnila určité
legální uznání transgender osob, posílila také stigma, že tyto osoby trpí psychickými a sexuálními
poruchami, a proto, aby mohly být ,,normální", musí podstoupit léčbu. 500 Přestože se tedy na první
pohled jeví íránský přístup k transgender osobám jako liberální, je zde problém v případě, že jedinci
bývají do operací nuceni. Je totiž také spousta transgender osob, které chtějí být jednoduše přijati
tak, jak jsou, což ovšem íránský systém nepovoluje.501
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17 LGBT v Saúdské Arábii
V saúdskoarabském království je sexualita něco, co by mělo zůstat společnosti skryto. Ve skutečnosti
se v Saúdské Arábii navíc zdá být mnohdy jednodušší v homosexuálním vztahu nežli ve vztahu
heterosexuálním. Úřady totiž dělají vše, co mohou, aby od sebe dostatečně segregovaly opačné
pohlaví, ať už jde o dívčí a chlapecké školy nebo veřejné dopravní prostředky.502 Internet může být
jedním ze způsobů, jak mohou mezi sebou LGBT utvářet kontakty. Stát blokuje spoustu webových
stránek, ale spousta uživatelů ví, jak blokaci obejít. V červnu 2003 saúdské úřady blokovaly přístup ke
stránce Gay Middle East, která obsahuje zprávy a informace ze světa gayů v blízkovýchodním
regionu. Správci tohoto webu se vzápětí ozvali, že jde o porušení svobody projevu a Všeobecné
deklarace lidských práv. Následně celá záležitost přilákala i zahraniční publicitu a o pár týdnů později
byl web odblokován. Důvod mohl být ten, že Saúdská Arábie v tomto období vynakládala značné úsilí
na zlepšení své image v USA.503 Přístup k webové stránce ovšem neměl příliš dlouhého trvání a v
březnu 2004 byl znovu zablokován spolu s několika dalšími webovými stránkami jako například
gay.com, gaydar.com a 365_gay.com.504
Co se týká legislativy, Saúdská Arábie nemá žádný trestní zákoník. Právní systém Saúdské
Arábie sestával vždy z královských dekretů a práva šaría. I ta je v království nekodifikovaná, proto
mohou islámští soudci uplatnit své vlastní interpretace v souladu s právem šaría. Pokud jde o otázku
homosexuálních vztahů, opírají se o dílo505 hanbalovského právníka Mar'i ibn Yúsufa al-Karmí alMaqdisiho,506 který v díle uvedl, že pro ženatého muže by mělo být trestem za sodomii ukamenování,
zatímco svobodný muž má být potrestán sto ranami bičem a uvězněn po dobu jednoho roku. Pro
nemuslima, který provozuje sodomii s muslimem, je rovněž trestem ukamenování. Současně jsou
veškeré sexuální vztahy mimo manželský svazek zakázány v jakékoli formě.507
Pro absenci kodifikovaného trestního zákoníku zde proto také existuje morální orgán pro
vymáhání práva a nápravu morálky takzvaný ,,Výbor pro podporu cti a prevenci zločinů" zkráceně v
arabštině Hai'a, mnohdy rovněž nazýván jen mutaw'ín,508 jenž, jak je z překladu názvu vypovídající,
zatýká osoby dopouštějící se činů, které jsou v rozporu s právem šaría, v tomto smyslu tak má Hai'a
pole působnosti takřka neomezené.509 V roce 2013 ovšem proběhla reforma, která členům umožnila
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zadržovat podezřelé pouze s podporou doprovodných policistů, v praxi tomu tak ale nebývá.510
K případům zadržení, mučení či dokonce k usmrcení LGBT osob dochází poměrně často, jen
zřídka jsou ale tyto případy medializovány. To ovšem není pouze záležitost LGBT komunity, nýbrž celé
řady dalších kauz souvisejících s porušováním lidských práv a svobod, o nichž arabská i zahraniční
média mlčí. V březnu 2005 došlo k případu, kdy bylo více než 100 mužů zadrženo členy Hai'a za
napodobování žen, a odsouzeno v soudních řízeních k trestu odnětí svobody a bičování poté, co Hai'a
vtrhla na jejich soukromý večírek v Džiddě. Následně v červenci toho roku byli všichni muži
propuštěni.511 Podobný případ se odehrál o čtyři roky později, kdy bylo zatčeno 67 mužů v Rijádu dne
13. června 2009 za nošení dámského oděvu. Human Rights Watch vyzvala saúdské úřady, aby
upustily od obvinění proti skupině mužů, která byla tvořena z velké části cizinci z Filipín a Jemenu. V
tomto případě došlo k propuštění všech zadržených o několik dnů později po zaplacení stanovené
kauce.512 V květnu 2012 výbor Hai'a pro změnu dostal za úkol dohlédnout na dodržování nového
nařízení, které se týkalo zákazu vstupu homosexuálních chlapců a chlapecky vypadajících dívek do
všech veřejných škol. V nařízení se neuvádělo, kdo jej vydal, výboru Hai'a byly pouze dány příkazy,
aby okamžitě začal prosazovat nová pravidla, a zvýšil úsilí v boji proti tomuto jevu a jinému
nepřijatelnému chování na veřejných místech.513 V červenci 2015 tak Hai'a dohlédla na to, že
soukromá mezinárodní škola Talai' al-Noor překryla svou fasádu duhovými barvami, které měly
symbolizovat komunitu LGBT. Za tento počin byla škole uložena tučná pokuta ve výši 100 000 riálů,
což odpovídá přibližně částce 25 000 eur, a následně musela fasádu přemalovat. Ředitel školy byl až
do soudního řízení držen ve vazbě.514 V roce 2014 byl čtyřiadvacetiletý Saúd zadržen za to, že si
domlouval pomocí sociální sítě Twitter milostnou schůzku s jiným mužem, který byl ve skutečnosti
členem Hai'a, a na mladého Saúda tak byla nalíčena past. U soudu se poté mladík přiznal, že za tímto
účelem využil Twitter již několikrát. Následně byl odsouzen na tři roky vězení a k 450 ranám bičem.515
Médii poslednímu zaznamenanému stíhání LGBT osob došlo v únoru 2017, kdy Hai'a podnikla
nájezd směrem na jih nedaleko Rijádu, a zadržela zde třicet pět pákistánských mužů, kteří zde
organizovali soukromou gay párty. Muži byli předáni policii, dva z nich přitom byli údajně policií
utýráni k smrti. Policie však tuto zprávu popřela. Na tuto oblast měly bezpečnostní složky políčeno již
delší dobu, věděly také o tom, že se zde muži převlékají do ženských šatů a nosí make-up,516 v
zahraničních médiích byli proto označováni za transgendery.517
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Změnu pohlaví mohou v Saúdské Arábii podstoupit pouze intersexuální jedinci, tedy tací,
kteří se již narodili s neurčitým pohlavím, a jde tak v jejich případě o vrozenou vadu. V roce 2011
saúdské ministerstvo zdravotnictví vydalo o této záležitosti vyhlášku, v níž rovněž stálo, že o tom,
které pohlaví bude jedinci nakonec přiřazeno, rozhodnou pouze lékaři, nikoli jedinec sám. Jediným
lékařským centrem v Saúdské Arábii, který provádí tyto procedury je Centrum korekce pohlaví v
nemocnici King Abdulaziz University. V roce 2012 bylo zaznamenáno, že nemocnice za posledních 27
let provedla celkem 425 takových operací od novorozenců až po čtyřicetileté pacienty.518
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18 LGBT v malých státech Perského zálivu
Malé státy Zálivu jako Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Katar jsou zeměmi, kde značnou
část populace tvoří přistěhovalci,519 nejčastěji z Filipín, Bangladéše, Pákistánu a Indie, na jejichž
pracovní síle jsou tyto země prakticky závislé.520 Podle slov kuvajtských orgánů však s vysokým
počtem zahraničních pracovníků je i přítomen zvýšený počet LGBT osob v zemi. Kuvajt se v otázce
LGBT práv angažuje nejvíce ze všech zemí Zálivu a dne 6. října 2013 se rozhodl posílit
prosazování protihomosexuální legislativy a jednat s cílem snížit tento jev jak v Kuvajtu, tak v
ostatních zemích v Perském zálivu. Oficiální představitel ministerstva zdravotnictví Kuvajtu Yusuf
Mindkar oznámil, že na zasedání ústředního výboru GCC521 v Ománu v listopadu 2013 navrhne jeho
stát zákon, který stanoví, že bude zavedena rutinní lékařská prohlídka expatriátů, kteří se snaží
vstoupit do zemí Zálivu, zaměřená na jejich sexuální orientaci. Pracovníkům, kteří by byli považováni
za homosexuální, by byl odepřen vstup do Kuvajtu a do jakéhokoli jiného státu v Perském zálivu.
Amnesty International odsoudila návrh a vyzývala Kuvajt a země GCC, aby se zdržely přijímání
právních předpisů zaměřených na marginalizaci osob s odlišnou sexuální orientací. Ačkoliv měl návrh
několik sympatizantů nejen z řad kuvajtských poslanců, nebyl dosud přijat.522
Kuvajtský trestní zákoník z roku 1960 kriminalizuje homosexuální styky na základě článku 193,
v němž se uvádí, že: ,,Pokud měl muž pohlavní styk s jiným mužem,523 dosáhl věku jednadvaceti let a
souhlasil s tímto stykem, bude potrestán odnětím svobody až na sedm let."524 V roce 2007 byl navíc
upraven článek 198, který se následně vztahoval na transgender osoby. 525 Článek 198 stanoví:
,,Pokud se na veřejném místě osoba dopustí neslušného jednání, kde může být vidět nebo slyšet na
veřejném místě nebo jakýmkoliv způsobem připomíná opačné pohlaví, podléhá trestu odnětí svobody
na dobu nepřesahující jeden rok a pokutu nepřesahující tisíc dinárů,526 nebo jedné z těchto dvou forem
trestu."527 Tento pozměňovací návrh nekriminalizoval žádné konkrétní jednání, ale spíše fyzický
vzhled, jehož přijatelné parametry měly být libovolně definovány dle uvážení jednotlivých policistů.
Navíc zveřejnění obrázku nebo videa osob napodobujících opačné pohlaví v sociálních médiích, je
potrestáno stejným zákonem, jelikož jsou sociální média považována za součást veřejné sféry.
Dochází často ke zneužívání či páchání násilí na těchto osobách a to i ze strany policistů. Transgender
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osoby ovšem nemohou nahlásit, že jsou oběťmi jakéhokoli druhu zločinu, protože jejich genderová
identita je sama o sobě potrestána zákonem a podání stížnosti může vést k jejich zatčení.528 V srpnu
roku 2017 Kuvajt deportoval 76 mužů cizinců, kteří byli považováni za homosexuální. Muži byli
zatčeni během celostátního zásahu výborem, který se skládal ze zástupců ministerstva práce a
sociálních věcí, ministerstva obchodu, ministerstva vnitra a magistrátu Kuvajtu. Bylo uzavřeno na
dvacet dva masážních salonů, v nichž byly nalezeny sexuální hračky, dámské spodní prádlo a makeup. Kuvajt také hodlá prosadit zákony upravující podmínky pro masážní salony. Pracovník kuvajtské
univerzity doktor Rashid al-Azmi dodal, že masáž je povolená jako forma terapie, ale je zakázáno
svlékat si oděv a dotýkat se holé kůže.529
Práva LGBT jsou rovněž silně potlačována i v emirátech Dubaj, Abú Dhabí, Ras al-Chajma,
Umm al-Quwajn, Ajmán, Fudžajra a Šardžá, které společně tvoří Spojené arabské emiráty. Článek 354
federálního trestního zákoníku číslo 3 z roku 1989 říká, že: ,,Bude odsouzen k trestu smrti, kdo použil
nátlak při sexuálním styku se ženou nebo při sodomii s mužem. O nátlak se jedná, pokud je oběť
mladší než 14 let v okamžiku spáchání trestného činu."530 Vedle občanského práva je soudní systém
Spojených arabských emirátů založen také na právu šaría, podle nějž jsou všechny sexuální činy mimo
heterosexuální manželství zakázány. Trest poté platí stejný jako pro zina (cizoložství), pro ženatého
jedince platí trest smrti, pro svobodného sto ran bičem a rok vyhnanství.531 Emiráty Abú Dhabí a
Dubaj mají navíc své vlastní trestní zákoníky. V zákoníku Abú Dhabí článek 80 kriminalizuje činy, které
jsou v ,,rozporu s přírodou", odnětím svobody až na čtrnáct let,532 přičemž opět toto jeho vágní znění
je otevřeno libovolnému výkladu. Oficiální dubajský trestní zákoník se mi nepodařilo nalézt, nicméně
organizace ILGA a jiné další zdroje uvádí, že článek 177 tohoto zákoníku ukládá desetiletý trest odnětí
svobody za sodomii.533 V takto stanoveném rozsahu nebyl rozsudek o výkonu trestu médii dosud
zaznamenán.
V září 2008 byly v Dubaji odsouzeny dvě na pláži se líbající ženy, jedna libanonského a druhá
bulharského původu, k měsíčnímu trestu odnětí svobody. Po výkonu trestu byly následně obě ženy
deportovány ze země.534 V roce 2012 poslal dubajský přestupkový soud dva muže původem z Indie
do vězení na šest měsíců za to, že spolu provozovali anální styk na veřejných záchodcích u
autobusového nádraží al-Ghubajba. Muži se k činu doznali a po výkonu trestu byli oba z Dubaje
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vyhoštěni.535
Když v roce 2007 Kuvajt kriminalizoval napodobování příslušníků opačného pohlaví,
následovaly jej o dva roky později i Spojené arabské emiráty, které zahájily akci v překladu s názvem
,,Dovolte, já jsem dívka",536 jejímž cílem bylo zamezit šíření transsexualismu. Akce byla zaměřena
především na dívky, které na sebe přejímaly mužskou podobu, pro tento jev se vžil termín boyat z
anglického slova boy (chlapec) a at, které v arabštině představuje plurálovou koncovkou slov
ženského rodu - př. banát (dívky). Na zajištění těchto boyat byly do ulic a nákupních center nasazeny
policistky v civilu, zda nakonec došlo k zatýkání, není ze zdrojů zřejmé.537 Nicméně psychiatr z emirátu
Šardžá uvedl, že je nutné podrobit tyto osoby včasné léčbě, než se z tohoto problému stane určitý
druh anomálie.538
V roce 2010 Abú Dhabí pokračovalo v omezování svobody mužů a žen, když vydalo tzv.
kodex správného chování ve dvanácti různých jazycích platící zejména pro zahraniční turisty, ve
kterém byl mimo jiné uveden zákaz nošení oděvů příslušných spíše opačnému pohlaví.539 V září roku
2016 naopak došlo ke změně, když vláda Spojených arabských emirátů schválila vyhlášku číslo 4 s
cílem snížit trestní odpovědnost lékařů především za výkonávání operací genitálií. Podle federálního
zákona mohou lékaři nově provádět korekci pohlaví, pokud pacient prokáže, že trpí pohlavní
dysforií.540 Článek 7 federálního zákona o zdravotní odpovědnosti uvádí, že operace pohlavní korekce
může být provedena, pokud není zřejmé, že osoba je muž nebo žena, a má sexuální a fyzické rysy
neslučitelné s jejími fyziologickými, biologickými a genetickými vlastnostmi. Tato ustanovení jsou
prokázána lékařskými zprávami a schválením specializované zdravotní péče vytvořené zdravotnickým
subjektem za účelem definovat pohlaví pacienta a schválit korektivní úkon a rovněž potřebnou
psychologickou přípravu.541 Operace je tak povolená pouze pro intersexuální jedince stejně jako je
tomu například v Saúdské Arábii. Doktor Amin al-Amiri, asistent státního zástupce pro veřejnou
politiku a vydávání licencí na ministerstvu zdravotnictví a prevence uvedl, že je stále nutné rozlišovat
mezi pojmy ,,korekce pohlaví" a ,,změna pohlaví", která v zemi zůstává nelegální.542
Bahrajn je malé ostrovní království označované za nejliberálnější zemi na Arabském
poloostrově, kde šaría je hlavním zdrojem legislativy. Soudní systém zahrnuje občanské a šaríatské
soudy pro záležitosti týkající se osobního statusu. V záležitostech, o nichž občanské právní předpisy
mlčí nebo jsou nejasné, jsou soudci povinni uchýlit se k právu šaría. Bahrajn jako jediná země Zálivu,
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nekriminalizuje sexuální aktivitu mezi osobami stejného pohlaví.543 Co je ovšem nezákonné podle
bahrajnského trestního zákoníku, který byl vytvořen v roce 1976,544 a nahradil tak původní britský
zákoník,545 je prostituce a podněcování k nemorálnostem, jak uvádí článek 324: ,,Každá osoba, která
přiměje muže nebo ženu, aby se dopustili nemravnosti nebo prostituce nebo napomáhá k takovým
činům jakýmkoli způsobem, se potrestá odnětím svobody. Je-li oběť mladší 18 let, je trest odnětí
svobody na dobu nepřesahující 5 let."546 Na základě tohoto článku, jehož výklad je opět velmi nejasný,
byly zaznamenány případy, kdy byly LGBT osoby stíhány místními bezpečnostními složkami.547 Dne 3.
února 2011 došlo k masovému zatčení téměř dvou set lidí pro podezření páchání nemorálnosti ve
městě Muharraq. K zatčení došlo po stížnostech obyvatel na rušení nočního klidu. Když policie
dorazila na místo, nalezla zde osoby, které byly oděny do dámských šatů. Některá arabská média
popsala místo jako homosexuální párty,548 jinak se incidentu nedostala příliš velká pozornost.
Obžalovaní byli od 3. února drženi ve vězení, případ byl postoupen dále k šetření, jak se celá
záležitost nakonec vyvinula, není ovšem zřejmé.549
V roce 2008 se bahrajnská islamistická strana al-Minbar snažila různými způsoby potlačit
homosexualitu v zemi a představila vládě řadu návrhů, které by homosexuální vztahy jasně
kriminalizovaly. Bylo například vyžadováno, aby ministerstvo vnitra přestalo vydávat povolení k
pobytu homosexuálním cizincům. Rovněž byl stanoven plán, aby se uskutečnil státní sponzorský
průzkum, který by posoudil, jak je homosexualita v Bahrajnu rozšířená. Orgány činné v trestním řízení
zároveň zahájily pravidelné kontroly masérských a kosmetických salonů. Poslanec Jamal Dawood se
domnívá, že transgender osoby a homosexuálové, zejména ti z Thajska a Filipín, migrují do Bahrajnu,
aby pracovali v kosmetickém oboru, který údajně používají jako zástěrku pro své homosexuální a
nemorální chování.550 Ačkoliv jsou na tom transgender osoby v Bahrajnu o poznání lépe než v
Kuvajtu, kde za svůj vzhled čelí právním sankcím, snaží se bahrajnská společnost od těchto osob, co
nejvíce distancovat. V květnu 2016 ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že vzhledem k tomu,
že je napodobování osob opačného pohlaví islámským právem šaría nepřijatelné, ministerstvo
doporučuje takové chování kriminalizovat jasnou legislativou. V návrhu poslance Dawooda, jenž
tvrdí, že jde o kulturní invazi, která musí být potlačena, stálo, aby bylo všem zahraničním transgender

 بإصدار قانون العقوبات1976 ) لسنة15( مرسوم بقانون رقم. Legislation & Legal Opinion Commission. ?.
كيف تتعاطى القوانين العربية مع المثلية الجنسية؟. Raseef22. 2016-04-04.
545 Článek 377 tehdejšího britského zákoníku trestal sodomii deportací po dobu dvaceti let, odnětím svobody až na deset let
nebo pokutou.
WHITAKER, Brian. Unspeakable love: gay and lesbian life in the Middle East. 2006. s. 106.
546  بإصدار قانون العقوبات1976 ) لسنة15( مرسوم بقانون رقم. Legislation & Legal Opinion Commission. ?.
547 Human Rights Report. The Council for Global Equality. 2013.
548  رجل في حفل للمثليين200 البحرين تعتقل. Al-Anba. 2011-02-11.
549 Bahrain arrests 200 men at gay party - newspapers. Reuters. 2011-02-09.
550 LAKE, A. Government of Bahrain seeks to punish ‘homosexual children’. Pink News.;
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zaměstnancům zrušeno pracovní povolení, a byli vyhoštěni ze země.551 Tato záležitost zůstává v
Bahrajnu stále předmětem řešení.552
Posledním malým státem Perského zálivu je Katar, který je oproti Bahrajnu daleko více
konzervativní. Trestní zákoník Kataru z roku 1971 novelizovaný v roce 2004 obsahuje článek 296, kde
odstavec 3 říká, že: ,,Trest odnětí svobody na dobu nejméně jednoho roku a nepřesahující pět let platí
pro každého, kdo: podněcoval, sváděl nebo lákal mužské pohlaví jakýmkoli způsobem k tomu, aby se
dopustil sodomie nebo nemorálních činů.553 V anglickém překladu tohoto článku se za porušení
odstavce 3 ukládá trest odnětí svobody na dobu od jednoho roku do tří let.554 Co se týče
homosexuálních vztahů u žen, nejsou v katarské legislativě výslovně kriminalizovány, ovšem může se
na ně vztahovat trest za zina podle práva šaría či odstavec 4 z článku 296, kdy platí ,,trest odnětí
svobody na dobu nejméně jednoho roku a nepřesahující pět let pro každého, kdo svádí či podněcuje
mužské nebo ženské pohlaví jakýmkoli způsobem, aby se dopustili nelegálních nebo nemorálních
činů."555 O uplatňování článku 296 v praxi nejsou žádné záznamy, jediná zpráva, která byla v poslední
době médii zaznamenána, se udála v srpnu roku 2016, kdy byl známý polský instragrammer
vystupující pod přezdívkou Luxy zadržen na katarském mezinárodním letišti Dauhá Hamad. Jeho
extravagantní vzhled se spíše typickými ženskými rysy se úředníkům pasové kontroly nezdál, a tak byl
Luxy podroben výslechu. Následně mu byl prohledán telefon a na základě nevhodného
fotografického materiálu a mobilní konverzace byl usvědčen a obviněn z homosexuality a páchání
nemorálnosti. Po 63 dnech strávených v centrální věznici Dauhá byl propuštěn na kauci.556
V roce 2016 vyšel do světových kin film Dánská dívka, který je inspirován skutečným
příběhem Lili Elbe, jež podstoupila jako vůbec první člověk operaci změny pohlaví a hormonální
léčbu. Poté, co byl snímek odvysílán i v několika katarských kinech, začaly se na sociálních sítích
objevovat stížnosti. Katarské ministerstvo kultury proto zakročilo a snímek byl po čtyřech dnech od
vysílání v zemi zakázán. Kroky Kataru poté následovaly i Spojené arabské emiráty, Omán, Bahrajn,
Kuvajt a Jordánsko a film zakázaly dříve, než stačil být v kinech odvysílán . V Saúdské Arábii na zákaz
nedošlo, jelikož v zájmu udržení morálky nejsou v království žádná kina.557
Postoj Kataru vůči LGBT komunitě se stal předmětem diskuzí i v době, kdy Mezinárodní
fotbalová asociace rozhodla o tom, že se Katar stane v roce 2022 hostitelem Světového poháru FIFA,
aktivisté LGBT a bojovníci za lidská práva z celého světa se ovšem domnívají, že nešlo o šťastnou
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volbu. Prezident FIFA Sepp Blatter v roce 2010 uvedl, že homosexuální fanoušci, kteří se chtějí
zúčastnit šampionátu v Kataru, by se měli zdržet jakékoli sexuální aktivity.558 Naopak Greg Clarke,
předseda britské fotbalové asociace, v lednu 2018 slíbil, že FIFA bude podporovat začlenění LGBT
osob do šampionátu.559 Očekává se totiž, že Katar do konání mistrovství kriminalizaci homosexuálních
aktivit zruší.560
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19 LGBT v Ománu
Omán je sultanátem řízeným sultánem Qábusem bin Sa'íd bin Tajmúr as Sa'ídem, který je poměrně
liberální ve svých postojích a otevřený modernímu světu.561 To má za následek relativní harmonii v
zemi mezi různými náboženskými i kulturními etniky,562 a rovněž se tato určitá benevolence Ománu
letmo odráží i na situaci LGBT osob v zemi, které se zde obvykle nestávají oběťmi násilí a nejsou na ně
pořádány nájezdy ze strany bezpečnostních složek, tak jako například v Egyptě nebo Iráku.563 Omán je
ovšem v situaci, kdy se očekává, že v čele státu usedne nový nástupce, a to zejména kvůli sultánovu
chatrnému zdraví a pokročilému věku. Sultán ovšem nemá žádné potomky, se svou sestřenicí, kterou
v roce 1976 pojal za ženu, se brzy rozvedl a znovu se již nikdy neoženil.564 To se také stalo jedním z
důvodů, proč se internetem začaly šířit fámy o možné sultánově homosexuální orientaci.565
Informací o situaci LGBT v Ománu není mnoho. Ománský trestní zákoník z roku 1974
obsahuje článek 33, který uvádí patnáct zločinů, které jsou považovány za neuctivé či zostuzující,
mezi něž je zde zařazena i sodomie a lesbismus.566 Homosexuální styk je poté kriminalizován článkem
223, který zní: ,,Bude odsouzen k trestu odnětí svobody od šesti měsíců do tří let každý, kdo se dopustí
sexuálního činu jako je sodomie a lesbismus, bez předchozí stížnosti, jestliže čin povede ke
skandálu.567 Podezřelé z lesbického pohlavního styku mezi předky, potomky nebo sestrami mohou být
stíhány pouze na základě stížnosti od přímých příbuzných nebo nepřímých příbuzných do 4.
stupně."568 Ačkoliv jsou homosexuální vztahy dle zákona trestné, k zatýkání osob na základě dvou
uvedených článků prakticky nedochází, a ani médii nebyly o těchto událostech vedeny žádné zprávy.
Údajně se k soudu dostanou především ty případy, které se stanou veřejnými skandály.569
Analýza o lidských právech amerického ministerstva zahraničí z roku 2014 uvádí, že v roce 2012 bylo
v Ománu postoupeno k šetření 18 případů týkajících se sodomie,570 nepodařilo se mi však žádné
záznamy o těchto případech dohledat v anglicky ani arabsky psaných médiích.
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Za určitou progresivitu by se dalo považovat napřílad to, že je sám sultán rozvedený. Je známý také pro své pragmatické
postoje v blízkovýchodní i zahraniční politice, například při intervenci Saúdské Arábie do Jemenu byl Omán jediným státem
Zálivu, který odmítl Saúdskou Arábii v tomto kroku podpořit.
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Pokud jde o omezení svobody projevu v Ománu, dne 5. září 2013 byla po dobu jednoho týdne
pozastavena činnost online časopisu TheWeek, který vychází v zemi bezplatně každý týden, poté, co
týdeník 29. srpna otiskl článek o komunitě LGBT v Ománu,571 který prohlašoval, že Omán je vůči
homosexuálům poměrně otevřený. Rovněž jej nazýval ,,bezpečným přístavem" pro osoby LGBT v
Perském zálivu, jelikož je Omán více tolerantní k homosexualitě, než jsou jeho sousedé.

Po

zveřejnění článku ománské úřady oznámily, že proti časopisu podniknou právní kroky. Časopis byl
následně nucen článek odstranit z jeho webových stránek a vydavatel vydal omluvu, v níž uvedl, že
nebylo úmyslem, ať už přímo či nepřímo, v článku kohokoli urážet. Tawfiq al-Lawati, člen správní rady
ománského parlamentu (šúra), řekl pro noviny Gulf News, že záměrem článku byl naopak pokus, jak
propagovat nepřirozený akt jako přirozený.572 Na Twitteru al-Lawati dále napsal, že je podpora
takového jednání a propagace Ománu jako bezpečného útočiště pro homosexualitu zcela
nepřijatelná.573 K podobné události došlo, když v říjnu roku 2015 francouzská rozhlasová stanice
Monte Carlo Doualiya, vysílající na mnoha místech blízkovýchodního regionu včetně Ománu, pozvala
do svého studia ománského homosexuálního aktivistu, který v rozhovoru mimo jiné prohlásil, že je
připraven pomoci ostatním homosexuálům v Ománu. Rozhovor vyvolal u řady místních posluchačů
značné rozhořčení, tvrdili, že podpora homosexuality napomáhá šíření nemorálnosti v zemi, a jde tak
o urážku státu a poškození jeho reputace. Žádali proto, aby byl host rádiového vysílání předán
ománským úřadům k dalšímu vyšetřování a aby byla Monte Carlo Doualiya okamžitě vypnuta.
Ománské ministerstvo informací reagovalo rychle a uvedlo, že podnikne právní kroky proti
rozhlasové stanici, načež bylo její vysílání na celé dva dny pozastaveno.574 I přesto, že se tedy Omán
může jevit jako více tolerantní než jiné státy Zálivu, otázka potvrzení existence LGBT je v zemi
společensky i právně stále tabu.575
Vedle svobodného projevu je navíc poměrně obtížné zakládat v zemi nevládní organizace.
Každý, kdo tak chce učinit, potřebuje získat licenci, aby ji ale získal, musí prokázat, že organizace bude
mít legitimní záměr a nebude nepřátelská vůči společenskému řádu.576 Vláda obecně zakázala
vytváření organizací na podporu lidských práv, a jak uvádí mezinárodní nezisková organizace
Freedom House, mnoho lidskoprávních aktivistů bylo mezi lety 2013 a 2014 zatčeno. Existence
organizací na podporu LGBT osob je tak v zemi vzhledem ke kriminalizaci homosexuálních styků
prakticky nemožná.577
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V Ománu se lze setkat se zajímavou subkulturou transsexualismu, konkrétně jde o osoby
označované termínem chanith, psáno častěji xanith,578 které se vyskytují především na
severovýchodním pobřeží Ománu. Tímto termínem se označují zženštilí muži, kteří sami o sobě mluví
jako o ženách. Jejich oděv není čistě ženský, ani mužský, obvykle jsou oblečeni do dlouhé pánské
tuniky pastelových barev, sahající až ke kotníkům, která je zabraná v pase, jak je tomu typické u žen.
Nenosí obvykle žádnou pokrývku hlavy, bývají často nalíčeni a celkově svými pohyby a gestikulací
připomínají spíše ženy. Živí se především prostitucí nebo jako domácí služebníci.579 S xanith osobami
se lze údajně setkat i v jiných částech Arabského poloostrova, ovšem pouze v Ománu jim byla
věnována určitá pozornost. V 70. letech 20. století zde tuto subkulturu zkoumala norská antropoložka
Unni Wikan, která ji následně popsala ve své knize Behind the Veil in Arabia. V té době, se dle jejích
slov v Soharu, ve městě s přibližně tří tisícovou populací, v němž prováděla svůj výzkum, nacházelo
asi šedesát osob, které identifikovala jako xanith.580 Dnes o této skupině osob však nejsou téměř
žádné informace.
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20 LGBT v Jemenu
Jemen je jednou z nejchudších zemí světa, o níž se v posledních letech hovoří především ve spojitosti
s krvavým mocenským konfliktem, který na území Jemenu probíhá od roku 2015.581 Situace LGBT
osob je zde zmapována asi podobně jako v Sýrii. Ve stavu válečném, kdy Jemenci čelí neustálým
bezpečnostním hrozbám či se vypořádávají s narůstající chudobou, je otázka LGBT komunity
záležitostí poměrně podřadnou a nepříliš znepokojující. Oficiální stanovisko v zemi je navíc takové, že
v Jemenu LGBT osoby neexistují, i přesto, že jemenský zákon pamatuje na trest za praktikování
homosexuálního styku.582 Sexuální styky mezi osobami stejného pohlaví jsou v Jemenu nezákonné
podle práva šaría. Islámská jurisprudence dále koexistuje se sekulárním právem, které bylo právem
šaría inspirováno.583 Článek 264 jemenského trestního zákoníku z roku 1994 stanoví, že: ,,Sodomie je
styk jednoho muže s druhým skrze jeho zadní část. Sodomité či sodomita, ať byl mužem nebo v ženské
kůži, bude potrestán sto ranami bičem, pokud nebude ženatý. Je přípustné ho potrestat uvězněním na
dobu nepřesahující jeden rok a trestem ukamenováním k smrti, pokud bude ženatý."584 Slovním
spojením v ,,ženské kůži" (antha bi-l-džild) lze chápat muže, který podstoupil změnu pohlaví či na
sebe bere podobu ženy, jde však pouze o mou osobní domněnku, zákon se k této části článku dále
nevyjadřuje, a zda se skutečně článek 264 vztahuje i na transgender osoby, není zřejmé. Jemenský
trestní zákoník se věnuje zvlášť i homosexuálním vztahům mezi ženami, a to v článku 268, kde se
uvádí, že: ,,Lesbismus je styk mezi jednou ženou a druhou. Potrestána bude každá, co se lesbismu
dopustí s jinou ženou, odnětím svobody na dobu nepřesahující tři roky, a pokud se tento čin
stane pod nátlakem, může být trest prodloužen na sedm let.585
Kriminalizace LGBT osob přiměla mezinárodní skupiny bojující za lidská práva k apelování na
jemenskou vládu, aby zrušila zákony, které považují vztahy stejného pohlaví za trestný čin. Letta
Tayler vedoucí výzkumná pracovnice společnosti Human Rights Watch uvedla, že otázku jemenských
LGBT řešila organizace písemně i přímo během advokátní schůzky s jemenskými vládními úředníky,
ale žádného závazku o změně zákona se organizaci nedostalo. Výbor OSN pro lidská práva a Amnesty
International přišly s podobnými návrhy pro jemenskou vládu, načež Fuád al-Ghaffari, poradce
jemenského ministra pro lidská práva prohlásil, že v Jemenu se homosexuálové nevyskytují, a není si
vědom, že by byly tyto osoby v zemi stíhány nebo zadržovány.586
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Informací o zatýkání či potrestání jemenských LGBT osob není mnoho. Zpráva o lidských právech
amerického ministerstva zahraničí z roku 2014 uvádí, že od roku 2004 do roku 2014 nebyly
zaznamenány žádné popravy LGBT osob na území Jemenu.587 Nicméně informace o tom, zda byly či
nebyly v zemi tresty smrti skutečně provedeny, nejsou spolehlivé vzhledem ke stále zesilující mediální
cenzuře, kdy jemenská vláda důkladně kontroluje vše, co má být uveřejněno.588 Mladí LGBT se proto
sdružují především na sociálních sítích pod smyšlenými přezdívkami, které jim zajišťují určitou formu
svobody. Na Facebooku existuje od roku 2013 stránka, která má v současné době necelých tisíc dvě
stě členů, a nese název  صفحة وطن بديل لكل المثليين في اليمنgays in Yemen v překladu z arabštiny
,,Alternativní domovská stránka pro všechny homosexuály v Jemenu". Správce stránky žijící v
Jordánsku a vystupující pod doslovnou přezdívkou Ahmed Methli Hadrami zveřejňuje na stránce
upozornění o možném nebezpečí pro homosexuály v určitých oblastech, kde se nalézají povstalci, a
rovněž informuje o událostech týkajících se gayů z celého světa. Poslední příspěvek byl zveřejněn 10.
prosince 2017, a stránka se tak zdá být jemenskou vládou prozatím ignorována.589
Naopak v květnu 2004 odsoudil jemenský soud tři novináře již zmíněného týdeníku TheWeek
za to, že publikovali rozhovory s muži, kteří byli dříve uvězněni za homosexualitu. Soud rozhodl, že
tento čin je porušením jemenské morálky a zvyklostí, jeden z novinářů dostal tří měsíční podmíněný
trest a zbylým dvěma udělil pětiměsíční zákaz činnosti. Všichni tři novináři podali proti rozhodnutí
soudu odvolání.590 Dne 31. dubna 2012 jemenský spisovatel a režisér Hamid Aqabi žijící v Paříži
prohlásil v článku, který se týkal recenze na egyptský film Hena Maysara,591 v němž byla vyobrazena i
lesbická scéna, že homosexualita je nedělitelnou součástí každé společnosti. Zašel ještě dál, když
vyzval parlament, aby se práva zaměřovala i na homosexuály a aby jemenská vláda zvážila povolení
homosexuálních sňatků.592 Netřeba zdůrazňovat, že tento jeho konfrontační komentář, který se
objevil v časopise al-Thaqafiya sponzorovaném jemenskou vládou, vyvolal bouřlivé reakce mezi
muslimskými duchovními, řadou členů národního parlamentu a obecnou jemenskou populací a
mnozí z nich požadovali, aby byl Aqabi potrestán a uvězněn. Brzy poté byla činnost časopisu
ukončena.593
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Vzhledem k decentralizaci státu a destabilizaci vlády se stávají LGBT spíše terčem nevládních
radikálních milic či společnosti,594 které berou věci do vlastních rukou.595 V prosinci roku 2008 byli tři
mladí muži zabiti militanty v provincii Abjan kvůli podezření, že jsou homosexuálové. Jeden z nich,
dvaadvacetiletý Sa'íd Abdulláh Hannan, byl zastřelen na ulici před hlavním trhem v Dža'áru, jenž
militanté označili za svůj islámský emirát.596 Během července a srpna roku 2013 bylo zabito v ulicích
Jemenu asi osm mužů za to, že se jevili jako homosexuálové. Útočníky byli podle všeho členové alQá'idy na Arabském poloostrově (AQAP), které válka umožnila znovu oživit svou moc a převzít
kontrolu nad většinou území jižního Jemenu, kde ukládají jemenským obyvatelům své vlastní
zákony.597 V srpnu roku 2013 ve městě al-Houta v guvernorátu Lahidž byl členy jemenské al-Qá'idy
zabit mladík, o němž zdroje uvádí, že byl homosexuální. Svědci vypověděli, že útočníci jeli na motorce
a následně začali na mladíka střílet. V tomto městě šlo již o čtvrtou vraždu homosexuálního jedince v
období od července do srpna 2013. 598 Smrt čtyř nebo pěti homosexuálů zůstává uprostřed válečného
konfliktu takřka bez povšimnutí. Podobně jako al-Qá'ida, představuje znepokojení nejen pro LGBT
osoby i ší'itská sekta Húthíů, kteří mají pod kontrolou hlavní město Sana'a a celou severozápadní část
země.599 Do července 2015 měli v držení i strategický přístav Aden a dosud se snaží o jeho
znovudobytí.600 Aden jako bývalá britská kolonie zůstává pro LGBT baštou progresivismu a určité
liberálnosti. Podle slov některých LGBT osob má Aden větší genderovou rovnost, rasovou rozmanitost
a je také vůči homosexualitě více ,,slepý". Pokud tedy existuje nějaké místo, kde by se mohl v Jemenu
zrodit LGBT aktivismus, bylo by to patrně v Adenu. 601 Rychlé obnovení vládní a vojenské kontroly nad
Adenem a restrukturalizace sil by zvýšila pravděpodobnost, že Jemen bude v blízké budoucnosti
sjednocen, a jemenští LGBT by tak měli nové příležitosti k prosazování svých práv.602
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21 Závěr
Hlavním cílem této práce bylo poskytnout ucelený přehled o situaci LGBT osob ve dvaceti státech
Blízkého východu především s ohledem na právní aspekty těchto jednotlivých zemí. Různé
interpretace článků kriminalizujících sexuální činy mezi osobami stejného pohlaví jsou zakódovány do
právních legislativ napříč blízkovýchodním regionem, z nichž některé za neheterosexuální aktivity
vedou až k trestu smrti, jiné zase k finančním postihům či k trestům odnětí svobody, které začínají na
několika málo měsících a končí u čtrnácti let, což je případ kupříkladu emirátu Abú Dhabí. Zřejmě
nejtvrdší tresty pro LGBT osoby jsou v Íránu, kde za sodomii platí trest sto ran bičem nebo smrt v
závislosti na okolnostech týkajících se tzv. ihsán, a dále v Saúdské Arábii, kde za homosexuální
praktiky zaplatí svobodní jedinci sto ranami bičem. V případě, že jsou ve svazku manželském, je
trestem ukamenování. Dále lze země třídit na úrovni právních textů podle způsobu, jakým se zabývají
homosexuálními činy. Jsou to buď legislativy, které otevřeně a explicitně kriminalizují aktivity mezi
osobami stejného pohlaví a poté ty, jež působí velmi vágně, a zahrnují praktikování homosexuálních
činů v obecných pojmech, které soudní doktrína chápe po svém.
S přímou zmínkou o homosexuálních činech, to jsou takové, které hovoří o sodomii nebo
lesbismu, se lze setkat u celkem sedmi států Blízkého východu, jmenovitě je to Tunisko, Írán, Kuvajt,
Spojené arabské emiráty, Katar, Omán a Jemen. Vyjma Tuniska, všechny tyto země navíc uplatňují
právo šaría, ovšem kromě Íránu, nebyly médii zaznamenány žádné události, které by LGBT osoby na
základě práva šaría sankcionovaly. Všeobecně bylo zmapování situace LGBT na Arabském poloostrově
poměrně složité, z hlediska nedostatku medializovaných zpráv a informací je tak tudíž obtížné utvářet
závěry o zemi, kde o LGBT osobách takřka neslyšíme. Nedostatek těchto podkladů nijak nenaznačuje,
že by se LGBT osob nacházelo na Arabském poloostrově méně, nýbrž jde o fakt, že je ve většině
těchto zemí patrná internetová cenzura a vládní dohled nad veškerými médii. Navíc silný náboženský
a sociální konzervatismus a takřka nulové aktivistické projevy na podporu LGBT nutí tuto
neheterosexuální skupinu osob žít v utajení, a činí ji tak de facto neviditelnou.
Z dvaceti zemí je celkem pět, jejichž právní legislativy o sexuálních aktivitách mezi osobami
stejného pohlaví mlčí. Jde o Izrael, Jordánsko, Irák, Turecko a Bahrajn. Nicméně absence zákonů vůči
homosexuálnímu jednání nemusí nutně znamenat pro LGBT svobodu ani lepší životní podmínky. Co
se totiž Iráku týče, podmínky pro LGBT osoby se zde zdají být vůbec jedny z nejhorších v celém
blízkovýchodním regionu. LGBT jsou zde vystaveni tvrdému násilí a pronásledování. Zemi navíc stále
ohrožuje přítomnost radikálů z Islámského státu a extrémistických milic, které uplatňují vůči LGBT své
vlastní tvrdé tresty. Pokud jde o Jordánsko, navzdory faktu, že jordánský trestní zákoník rovněž
neobsahuje články, které by jakkoli kriminalizovaly homosexuální činy, byla v říjnu 2008 zahájena
akce, která měla vymýtit homosexuály z ulic Ammánu. Ani Bahrajn nemá přímý právní text, který by
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kriminalizoval konsensuální vztahy osob stejného pohlaví, v zemi ovšem platí právo šaría, kde jsou
mimomanželské a tedy i homosexuální styky nepřípustné. Co se týká Turecka, skutečnost, že nikdy
nebylo kolonizováno a nedědilo protihomosexuální zákony dovezené Brity a Francouzi, může vytvářet
domněnku, že jde o jeden z důvodů, proč se turecká legislativa o homosexualitě nezmiňuje. V
posledních letech se ovšem i Turecko začalo určitým způsobem vymezovat vůči komunitě LGBT, když
v roce 2017 zakázalo veškeré akce s LGBT osobami spojené.
Libanon, Sýrie, Libye a Gaza v Palestině ve svých trestních zákonících uvádí formulace jako
"jednání proti přírodě" či "neslušné činy". Tato relativistická rétorika zákona poskytuje široký rámec
pro zatčení těch, kteří údajně nesplňují právní standardy. Stručně řečeno tak legitimizuje homofobii
tím, že uděluje povolení heteronormativitě. Zde poté nastává problém definování toho, co je ve
skutečnosti míněno nepřirozeným či neslušným jednáním, a prostor pro výklad těchto jednotlivých
článků je tak značně široký. Právě Libanon je však jednou ze zemí Blízkého východu, která má určitý
potenciál pro dekriminalizaci neheterosexuálních činů. Ačkoliv je zde zaznamenáno mnoho případů,
kdy LGBT osoby končí před soudem, existují i výjimky, které představují precedens pro další podobné
případy. Jiná situace panuje v Sýrii a v Libyi, kde řada výzev, v podobě sektářských ozbrojených milic,
špatné životní úrovně a slabé či zkorumpované vlády, přispívá k nejistotě země a regionu a vytváří
hluboký pocit strachu mezi všemi obyvateli bez rozdílu národnosti, pohlaví i sexuální orientace.
Situace palestinských LGBT v Gaze a na Západním břehu je taktéž velmi obtížná. Ve většině zemí jsou
LGBT často skryti ve velkých městech, případně migrují do nejbližších bezpečných zemí. Pro LGBT
Palestince je ovšem takové řešení takřka nemožné kvůli prostorovému omezení v podobě izraelské
okupace. S tím je spojený i strach z obvinění z vlastizrady v případě, že se některým z nich podaří do
Izraele nelegálně uprchnout. Izrael poté pro LGBT na Blízkém východě představuje doslova protipól,
kdy je v zemi zřízeno několik organizačních center na podporu LGBT, rovněž jsou každoročně
pořádány gay pride pochody a izraelské ulice celoročně zdobí barvy duhy jako symbol této komunity.
Tato druhá tvář Izraele neboli cílený pinkwashing poté zakrývá skutečnost, že na Izraelem
okupovaných palestinských územích dochází často k porušování lidských práv, a rovněž je LGBT
Palestincům z bezpečnostních důvodů znemožněno získat v Izraeli azyl.
Zvláštní případ představuje Egypt, kde se s počátkem jednadvacátého století začaly
organizovat kampaně k pronásledování LGBT osob. Tyto akce dosáhly svého vrcholu v případě Queen
Boat na konci roku 2001, kdy bylo zatčeno 52 osob podezřelých z praktikování homosexuálních činů,
a dodnes se tyto nájezdy na LGBT v zemi konají. K zatýkání dochází na veřejných místech, ale i v
soukromých residencích. Hony na LGBT se uskutečňují zejména prostřednictvím internetu, mobilních
aplikací nebo skrze tajné informátory s vytvořenou falešnou identitou. To vše na základě článku o
fudžúr egyptského trestního zákoníku, s nímž operuje ve svém právním kodexu i Katar.
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Transgender osoby jsou z LGBT komunity nejvíce zranitelnou podskupinou, kdy se pouhý
jejich vzhled stává důvodem k diskriminaci, zatýkání nebo fyzickému napadání. Záležitost je o to
komplikovanější, když stát zbavuje tyto osoby jejich práv a namísto podpory je vystavuje trestnímu
stíhání na základě článků konkrétních trestních zákoníků. Takový případ platí pro Kuvajt, který za
napodobování osob opačného pohlaví ukládá trest rok odnětí svobody a pokutu jeden tisíc dinárů v
přepočtu asi 68 432 Kč, což z této sankce činí nejvyšší možný peněžní trest. Za ním následuje Tunisko,
které v článku 226 trestního zákoníku, jenž se rovněž vztahuje na osoby transgender, ukládá za
porušování veřejné morálky pokutu v přepočtu 8 469 Kč. Peněžní tresty ukládá i trestní zákoník
Maroka a Alžírska, ovšem nikoliv za napodobování opačného pohlaví, nýbrž za homosexuální jednání,
v tomto případě jsou tyto aktivity označovány společným výrazem šuzúz. Dále lze uvést také Egypt,
kde je naopak za nemorální chování v rámci zákona o fudžúr stanovena nejnižší pokuta v přepočtu
asi 351 Kč.
Téměř

všechny

tyto

zkoumané

státy

Blízkého

východu

pro

samou

posedlost

heteronormativitou zapomněly na svou historii, která, jak bylo možné zjistit, zahrnovala rozšířenou
praxi a tiché přijetí toho, pro co se později vžil název homosexualita. Tato ,,historická amnézie" je
spojena s pokračující a více viditelnou existencí praktik mezi osobami stejného pohlaví.
Je však zřejmé, že jednání LGBT osob se nezastaví na hranicích soudního rozsudku, či na hranicích
nespravedlivé či nejednoznačné právní doložky. Zlepšení situace LGBT osob na Blízkém vyžaduje při
nejmenším přehodnocení soudního systému více založeného na lidských právech a přeformulování
konkrétních právních textů, které jinak v tomto širokém rozsahu bez jakýchkoliv přesností mohou
vést k mnoha přestupkům, a k svévolnému zneužívání trestního zákona. Taková změna však stále
představuje pro země Blízkého východu značnou výzvu, která se pro většinu z nich zdá být prozatím
nepřekonatelná.
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23 Resumé
Many people around the world face up to a violence and discrimination and in many cases also a
torture or death for their gender identity or sexual orientation. This case relates with most of the
Middle Eastern countries. The aim of this master's thesis is to map and present a comprehensive
overview of the current situation of lesbians, gays, bisexuals and transgender persons (LGBT) in the
countries of Middle East since the beginning of the 21st century focusing on the legal codes and
social attitudes of these individual states and taking into account a number of pivotal events and
cases of LGBT people in the country. It is not easy to conduct a study on homosexuality in the
legislatures of Arab countries. This is due to a number of obstacles which this work faces up. The
main problem is terminology that is not united for all Middle East states. I examine the situation of
LGBT namely in the following countries: Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Israel, Palestine,
Jordan, Lebanon, Syria, Turkey, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar,
Oman and Yemen. In this thesis I also briefly focus on the historical summary, which is greatly differs
from the current situation of LGBT people. Homosexuality and homosexual acts and relations were
very visible and silently tolerated in the Middle East until the advent of colonialism, i.e. late 19th and
early 20th centuries. Colonialism has had an extensive impact on the national legislatures and penal
codes of those individual countries.Based on the adoption of the British and French laws, most of the
countries of the Middle East took homosexuality as a crime. Other than heterosexual relationships
have become de facto taboo in the Middle East. An exception is only Israel, which is, on the contrary,
referred to as LGBT tourist destination.
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24 Přílohy
Příloha č. 1 - Seznam organizací a internetových platforem k podpoře LGBT v jednotlivých
zemích Blízkého východu
Maroko

Collectif Aswat

Neexistující web, nyní pravděpodobně
jen ve Španělsku
Facebook, Twitter

Alžírsko

Lexo Fanzine
Alouen - magazín El Shad

https://lexofanzine.jimdo.com/
Facebook, Twitter

Tunisko

Kelmty - Collectif des LGBT
Tunisiens
Gayday Magazine

Facebook

Šams

Facebook, http://shams-tunisie.com/

Quzah

Facebook, https://quzah.wordpress.com/

Egypt

Rainbow Egypt
Gayegypt.com

Twitter
Nefunkční web

Izrael

Aguda

Facebook,
https://www.lgbt.org.il/english
Nenalezeno
https://www.joh.org.il/welcome

Libye

Kif-Kif + magazín Mithly

Alef
Jerusalem Open House
Palestinská autonomie
Jordánsko

Aswat
Al-Qaws
My.Kali + magazín

Libanon

Hurriyat Khassa

Sýrie
Irák

HELEM
Ana mithlí mithlaka
Mawaleh magazine
Iraqi LGBT
IraQueer

https://gaydaymagazine.wordpress.com/

http://www.aswatgroup.org/
http://alqaws.org/
https://www.mykalimag.com/en/homepage/
Již neexistuje
Facebook, Twitter,
http://www.helem.net/ - pozastaveno
Facebook - zrušeno
Facebook, Twitter
Twitter, https://www.iraqilgbt.org.uk/
Facebook, Twitter
https://www.iraqueer.org/
http://www.lambdaistanbul.org/s/
Nenalezeno
http://www.kaosgl.org/

Turecko

Lambdaistanbul
LEGATO
Kaos GL

Írán

Iranian Railroad for Queer
Refugees (IRQR)
We are Everywhere

Sídlo v Torontu

صفحة وطن بديل لكل المثليين في
 اليمنgays in Yemen

Facebook

Jemen
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Facebook - zrušeno

