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Visais laikais visose visuomenėse buvo ku-

riamos pseudoteorijos (pseudo – gr. pseύdos – 
melas) tam, kad lengviau būtų valdyti žmonių 
protus ir emocijas, kiršinti visuomenės grupes 
savo politiniams tikslams pasiekti, išsaugoti 
valdžią. Šiuolaikinėje visuomenėje patriarcha-
linio pasaulio tradicijos ir lytiškumo stereoti-
pai pasitelkiami kaip pseudoteorijos žmogaus 
teisėms ir laisvėms paneigti, gyvenimo tiesai 

užgožti. Kalbant apie lytines mažumas, tiesa yra ta, kad žmonės yra skir-
tingos lytinės prigimties ir lytinės tapatybės, tačiau iki XX a. vidurio tik 
heteroseksualumas buvo laikomas lytiškumo norma, o homoseksualūs, bi-
seksualūs ir transseksualūs žmonės buvo persekiojami, teisiami, žudomi, 
diskriminuojami. Lygių galimybių įstatymai demokratinėje visuomenėje 
įteisino įvairias lytines orientacijas kaip lytiškumo atmainas ir tų pačių ly-
čių bendro gyvenimo galimybę, tačiau konservatyviai mąstantys iki šiol 
nesugeba priimti socialinės lygybės idėjos ir susitaikyti su pagarba visų 
socialinių grupių žmonėms, jų teisėms ir laisvėms, jų lygioms galimybėms. 

Todėl konservatyviai mąstantys ir kuria tradicinio pasaulio ir tradici-
nės šeimos griūties pseudoteorijas, siekdami ir toliau klasifi kuoti žmones, 
žeminti ir diskriminuoti lytinių mažumų individus. Tačiau griūva ne tradi-
cinis pasaulis ir ne tradicinė šeima. Iš religinio fundamentalizmo dogmų, 
konservatoriškos pasaulėžiūros, hierarchinių struktūrų pasaulėvaizdžio va-
duojasi žmogaus protas. Žmogus ima suvokti, jog tautinės tradicijos kinta, 
jog nėra amžinųjų ir hierarchinių tradicijų ir vertybių, o yra tik žmogaus 
troškimas manipuliuoti tariamai amžinomis tradicijomis ir vertybėmis 
tam, kad žmonės taptų nuolankūs ir paklusnūs, bijotų Dievo ir valdžios. 
Demokratinėje visuomenėje kiekvienam žmogui suteikta teisė puoselėti 
tam tikras tradicijas, kurti savo šeimos gyvenimo tradicijas, nepažeidžiant 
kitų žmonių gyvenimo ir žmogiškojo orumo. Šiandien, gerbiant žmogaus 
teises ir laisves, žmogaus savivalė skleidžiant smurtą ir neapykantą šeimoje 

PSEUDOTEORIJOS IR LYTINĖS 
MAŽUMOS

Marija Aušrinė Pavilionienė
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ir visuomenėje, žmonių žeminimas, persekiojimas ir tyčiojimasis iš žmo-
gaus yra baustini dalykai.

Pasirengimas lytinių mažumų eisenai Vilniuje atskleidė tai, kad kai ku-
rie Lietuvos politikai, visuomenės veikėjai, nevyriausybinių asociacijų, ka-
talikų bendrijos atstovai nepripažįsta pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių 
bei humanizmo vertybių. Kad jie minėtas vertybes tik veidmainingai de-
klaruoja, jas priskiria tik heteroseksualiems žmonėms ir skirtingų lyčių su-
situokusiems piliečiams, tarsi patys būtų Dievo išrinktieji. Lytinių žmonių 
eitynes šie žmonės įvardija dar viena pseudoteorija – neva homoseksualu-
mas ir kitos lytinės atmainos į Lietuvą kaip blogis, kaip „ciniška kultūrinė 
svetimybė“ atėjo iš Europos Sąjungos. Lytinės mažumos visada gyveno ša-
lia mūsų, tik slėpė savo tikrąją būtį, nes bijojo isteriškų homofobų persekio-
jimo. Pseudoteorijos yra atgrasios ir todėl, kad pseudoteoretikai nesibjauri 
Europos Sąjunga, kai naudojasi Europos Sąjungos Lietuvai garantuojamu 
saugumu, judėjimo laisve, galimybe įsiterpti į ES mokslo ir studijų, darbo 
bei paslaugų erdvę, projektų fi nansavimo ir struktūrinių lėšų gavimo gali-
mybe.

Pasirengimas lytinių mažumų eitynėms vyko nepakantumo atmosfe-
roje, kuri sklido ir iš įvairių žiniasklaidos kanalų. Nė vienas Lietuvos politi-
nis lyderis atvirai ir aiškiai nepalaikė eisenos idėjos. Tai rodo, kad Lietuvoje 
tyliai pritariama minėtoms pseudoteorijoms, nes Lietuva jau šiandien ren-
giasi naujiems savivaldybių ir Seimo rinkimams, ir kad politikų tylėjimas 
provincialioje Lietuvoje jiems užtikrina išlikimą valdžioje.

Net Katalikų bažnyčios hierarchai skleidė įvairias pseudoteorijas, kad 
eitynės yra socialinis pavojus, kuris niekina tipiškąjį moteriškumą ir vy-
riškumą, tarsi lytinių mažumų žmonės nebūtų vyrai ir moterys, tarsi jie 
nebūtų gimę šeimoje, negerbtų savo motinos ir tėvo, brolių ir seserų, patys 
nesiektų kurti ofi cialių šeimų.

Eitynių priešininkai, siekdami uždrausti eitynes, kalbėjo, jog žmogaus 
laisvė nėra absoliuti, nes žmogus nėra Dievas ir todėl žmogaus pasirinki-
mas turėtų atitikti kūrėjo numatytą lytiškumo struktūrą. Tačiau, jei žmogus 
nėra Dievas, tai Dievo vietininkai žemėje tuo labiau neturi teisės riboti lyti-
nių mažumų žmonių teisių, t.y. tų individų, kurie gimė žmonėmis. 

Kita eitynių priešininkų skleidžiama pseudoteorija teigia, kad žmogus 
sąmoningai renkasi lytinę tapatybę tarsi ji būtų kas vakarą keičiamas rū-
bas. Tačiau žmogus gimsta su tam tikru lytiškumu. Bręsdamas lytiškai ima 
suvokti savo lytinę tapatybę arba lieka jos nesupratęs, kai aklai priima so-
cialinės aplinkos peršamus lytiškumo ir lyčių vaidmenų stereotipus. Dar 
viena artėjanti prie absurdo ribos pseudoteorija yra samprotavimai apie 

tai, jog lytinės mažumos niekina kūniškumą ir mėgina išsivaduoti iš mote-
riškojo ir vyriškojo kūno. Žmogaus kūnas visą gyvenimą yra džiaugsmo ir 
kančios šaltinis. Nuo kūno atsiriboti yra neįmanoma. Tai ypatingai aštriai 
suvokia lytinių mažumų žmonės, kuriuos už kūno, lytiškumo ypatumus ir 
persekioja Lietuvos homofobai. Tik mirties patale, gęstant sąmonei, žmo-
gus praranda kūniškumo suvokimą. Todėl jokiais paradais negalima pa-
neigti žmogaus kūniškumo, atvirkščiai, susirinkimo teisės pagrindu galima 
įrodyti, jog kitokie žmonės visada buvo, yra ir bus šalia mūsų.

Vilniaus lytinių mažumų eisena Lietuvai taps demokratijos pažangos 
šalyje išbandymu: kokie pasirodysime Europai ir pasauliui – kaip barba-
rai, trokštantys kitokių žmonių kraujo; kaip nacionalistai, teigiantys naci-
onalinių įstatymų viršenybę prieš ES teisę, kaip tariamo tautinės kultūros 
pranašumo šlovintojai, kurie nesuvokia, kad aukštinamu tautiškumu yra 
skleidžiama neapykanta ir smurtas lytinių mažumų atžvilgiu. 

Vilniaus lytinių mažumų eisena pirmą kartą Lietuvoje parodys, kad 
tarp mūsų gyvena kitokie nei dauguma žmonės, kad jie nori būti gerbiami. 
Kad jie daugiau nenori slėpti savo lytinės tapatybės ir baimintis dėl savo 
gyvybės. Tikiu, kad į eiseną rinksis visi, kurie gerbia ir gina universaliąsias 
žmogaus teises. Tikiu, kad Lietuvos piliečiai, stebėdami eiseną, susimąstys 
apie žmogaus prigimties sudėtingumą ir dėl to kitokių neniekins, supratę, 
kad žmogus visų pirma yra gerbiamas už kūrybinę visuomeninę raišką, už 
visuomenės gerovės kūrimą. Tikiu, kad ne pseudoteorijos, o žmonių lygy-
bės ir žmogaus teisių apsaugos suvokimas užtikrins taikią lytinių mažumų 
eitynių eigą. Tikiu, nes noriu didžiuotis demokratiška Lietuva.
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LGBT ŽMONIŲ IR JŲ BIČIULIŲ SĄJUNGA 
„MOZAIKA“ DŽIAUGIASI GALĖDAMA 
DALYVAUTI „BALTIC PRIDE VILNIUS 2010“

Nors LGBT žmonių teisės Baltijos šalyse po truputį imamos pripažinti, 
tačiau tam, kad lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių žmonių situacija iš 
tiesų pagerėtų, reikia dar daug nuveikti. Baltic Pride yra puikus būdas su-
sivienyti vietinei ir Europos LGBT bendruomenėms bei, skatinant viešas 
diskusijas, kovai su diskriminacija, neapykantos kurstymu ir išankstinėmis 
nuostatomis. Tai galimybė mums visiems prabilti apie diskriminacinius 
įstatymus ir konstitucijos nuostatas, kurios neleidžia daugybei mylinčių 
porų pasinaudoti pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Nereikia baimintis 
viešų diskusijų – išdrįskime pasisakyti už savo teises. Tad pasimatysime 
„Baltic Pride Vilnius 2010“!

Olga Dragiļeva
LGBT žmonių ir jų bičiulių sąjunga “Mozaika”

ESTIJOS HOMOSEKSUALUS JAUNIMAS EHJ 
SVEIKINA „BALTIC PRIDE VILNIUS 2010“

„Baltic Pride Vilnius 2010“ yra labai svarbus renginys kovoje už LGBTQ 
žmonių teises visose Baltijos šalyse. Baltic Pride reikšmingumą atskleidžia 
jau vien Lietuvoje priimtas homofobiškas įstatymas dėl Nepilnamečių ap-
saugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Akivaizdu, kad Estiją, 
Latviją ir Lietuvą vienija bendra realybė, kalbant apie LGBTQ žmonių tei-
ses, ir tai, ko gero, yra susiję su panašia šalių istorija ir mentalitetu. Dėl 
šios priežasties Estijos homoseksualus jaunimas tiki, kad tik Baltijos šalims 
bendradarbiaujant galima pasiekti gerų rezultatų žmogaus teisių srityje. 
Estijos homoseksualus jaunimas yra pasiryžę padaryti viską, kad paremtų 
savo kolegas aktyvistus ir draugus Lietuvoje. 

Madle Saluveer
Estijos homoseksualus jaunimas

„BALTIC PRIDE 2010“ 
KOMANDOS 
SVEIKINIMO ŽODIS

„Baltic Pride 2010“ – pir-
masis lesbiečių, gėjų, biseksualų, 
transseksualų (LGBT) renginys 
Lietuvoje, kurio programoje – fi l-
mų festivalis, paroda, Žmogaus 
teisių konferencija ir eitynės „Už 
lygybę“. 

Tai istorinis įvykis, kuris ypatingai svarbus ne tik visai LGBT bendruo-
menei, bet ir Lietuvos visuomenei. „Baltic Pride 2010“ renginys glaudžiai 
siejasi su tolerancijos, lygybės ir žmogaus teisių idėjomis, kurias gerbia 
visas civilizuotas pasaulis. „Baltic Pride 2010“ sumanytas skatinti toleran-
ciją LGBT atžvilgiu, šviesti visuomenę ir tuo pačiu kviesti homoseksua-
lius, biseksualius ir transseksualius žmones kovoti už save, už lygias teises 
Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.

„Baltic Pride 2010“ taip pat sumanytas reprezentuoti ir pristatyti uni-
kalią, spalvingą LGBT kultūrą, kuri, šio renginio dėka, atsiveria miestui ir 
visuomenei bei tikisi tapti jos dalimi. Tad „Baltic Pride 2010“ laikome ne tik 
socialiniu, bet ir kultūriniu judėjimu, kuris, tikime, išliks gražia tradicija.

Vienas iš svarbiausių šio renginio akcentų – pirmosios LGBT ir juos 
palaikančiųjų eitynės „Už lygybę“. Tai pirmasis savarankiškas ir viešas 
Lietuvos LGBT bendruomenės žingsnis lygybės ir žmogaus teisių užtikri-
nimo keliu.

Organizuodami šį ir kitus renginius neišvengiamai susidūrėme su 
trukdžiais ir kliūtimis, su neapykanta ir priešiškumu, tačiau tai tik įrodė, 
kad tokie renginiai Lietuvai ir pačiai bendruomenei yra būtini. Tad didelių 
pastangų dėka džiaugiamės galėdami pristatyti „Baltic Pride 2010“ būtent 
čia, Vilniuje, ir būtent dabar.

Geriausias mūsų darbo įvertinimas – jūsų dalyvavimas „Baltic Pride 
2010“ renginiuose, geriausia pagalba – solidarumas. Todėl kviečiame jus vi-
sus dalyvauti pirmajame Lietuvos LGBT festivalyje ir tapti istorinio įvykio 
liudininkais. Mūsų vėliava simbolizuoja įvairovę, lygybę ir žmogaus teises. 
Neškime ją kartu!

Nuoširdžiai, 
„Baltic Pride 2010“ komanda, Vilnius
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 Gegužės 6 d.

19:00 – Filmų festivalio atidarymas
Kompozitorius ir violončelininkas André Mergenthaler bei jo muzikinė kompozicija

20:00 – „Vaikinų namas “ („House of Boys“)
Rež.: Jean-Claude Schlim.
(drama, Liuksemburgas, Vokietija, 2009, angl., liet., subt., 127 min.)

Spalvinga istorija, kuri seka dramatiška vidurinės mokyklos mokinio 
Frank‘o gyvenimo kelione 1984 -aisiais. Istorija, pasakojanti apie patrau-
klų sekso ir muzikos pasaulį, žvelgia į paauglio išgyvenimus, kai didelė ir 
nauja aistra staiga perauga į drąsą kovoti susidūrus su nauja ir netikėta 
liga – „gėjų vėžiu“. Istorija pasakoja apie aistrą, virtusią stipria meile ir 
skaudžia kančia išgyvenant savo draugo mirtį.

Gegužės 7 d.

16:30 – „Netikėtai, prėjusią žiemą“ („Suddenly, last winter“)
Rež. Gustav Hofer, Luca Ragazzi
(dokumentinis, Italija, 2008, orig. k., liet. subt., 80 min.)

Luca ir Gustav‘as – tvirta, aštuonerius metus kartu gyvenanti pora. Tačiau 
netikėtai, žiemą, jų nuobodžiai jaukų ir paprastą gyvenimą sujaukia partne-
rystės įstatymo svarstymo peripetijos, supurčiusios visą Italiją. Gustav‘as įtiki-
na besispyriojantį Luca kilti į kovą už savo pilietines teises su kamera rankose. 
Vyrai pasileidžia į bauginančią, stereotipų, homofobijos ir nepakantumo per-
smelktą, tačiau neįprastai komišką ir prikaustančią kelionę.

19:00 – „I.Š.P.R.O.T.Ė.J.Ę.S.“ („C.r.a.z.y.“)
Rež. Jean-Marc Vallée.
(drama, Kanada, 2005, pran., liet., subt., 127 min.)

Tai yra beprotiška ir magiška, šiek tiek mistinė ir seksuali, labai juo-
kinga ir jausminga, kupina puikios muzikos ir gerų dialogų vienos šeimos 
istorija, kuri prasideda 1960-ųjų šv. Kalėdų rytą. Tarsi koks šiuolaikinis Jėzus 
Kristus tą dieną pasaulį išvysta berniukas vardu Zacharijus. Jis yra ketvirta-
sis sūnus daugiavaikėje katalikiškoje šeimoje, bet akimirksniu tampa tėčio 
favoritu ir mylimiausiu sūneliu, tačiau ne ilgam. Graži vaikystė ir pernelyg 
didelis artimųjų dėmesys išpaikina Zacharijų ir išveda jį pusiausvyros. 

21:30 – „Už rožinės užsklandos “ („Beyond the pink curtain“)
Rež. Mathew Charles
(dokumentinis, UK, 2009, angl. k., liet., subt., 70 min.)

Komunizmo žlugimas Europoje grąžino atkurtą nepriklausomybę 
milijonams Rytuose ir, nors homoseksualumas buvo legalizuotas, homo-
fobija visuomenėje išlieka įsišaknijusi šioje pasaulio dalyje. Dokumentiniai 
kadrai užfi ksavo regiono problemas. Jie charakterizuoja Rožinę užsklandą, 
kuri perėmė Geležinės užsklandos vietą, už kurios slypi smurtas ir ne-
apykanta kitokiems. Dokumentinis fi lmas pasakoja apie „Pride“ eisenas, 
virtusias smurtu, ir atskleidžia tikrąjį postkomunistinių šalių veidą.

Gegužės 8 d.

16:40 –„Miestas sienų apsupty “ („City of Borders“)
Rež.: Yun Suh
(dokumentinis, JAV, 2009, angl. k., liet., subt., 66 min.)

Jeruzalės širdyje stovi neįprastas vienybės simbolis, kuris meta iššū-
kį segregacijos kartoms, smurtui ir išankstiniam nusistatymui: gėjų baras 
„Shushan“. „Miestas sienų apsupty“ eina į kunkuliuojančio energija ir ryš-
kių spalvų nušviestą požemio prieglobstį Rytų / Vakarų sienos pakrašty-
je – Šventajame mieste. Požemyje, kuriame skirtingų tautybių, religijų ir 
skirtingos seksualinės orientacijos žmonės kuria bendruomenę.

18:00 – „Prakeikta pievelė“ („Gazon maudit“)
Rež. Josiane Balasko
(komedija, Prancūzija, 1995, org. k., liet. subt., 104 min.)

Loranas ir Loli – laiminga šeima. Jie augina du vaikučius ir gyve-
na žaviame nuosavame name. Loranas yra nekilnojamojo turto agentas 
ir nepataisomas mergišius. Loli apie tai nieko nežino. Ji prižiūri namus 
ir augina vaikus. Tačiau netikėtas keistos merginos Marijo pasirodymas 
sudrumsčia šeimos idiliją. Marijo ir Loli – visiškai skirtingos, tačiau, pasi-
rodo, jos abi neabejingos moterims...
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18:30 – „Raudonas be mėlynos “ („Red Without Blue“)
Rež.:  B. Sebold, B. Sills
(dokumentinis, JAV, 2007, angl. k., liet., subt., 74 min.)

Raudonas be mėlynos yra artistiškas ir novatoriškas lyties, tapatybės 
portretas, atskleidžiantis dviejų dvynių gyvenimus ir glaudų ryšį tarp jų 
nepaisant vieno iš jų transformacijos. Nuoširdus šeimos portretas nera-
mumų apsuptyje „Raudonas be mėlynos“ pasakoja identiškų dvynių, iš 
kurių vienas tampa moterimi, istoriją. Filmas sukurtas trijų metų laikotar-
pyje, kuriame užfi ksuotos dvynių ir jų tėvų akimirkos bei Farley išgyveni-
mai ir sunkumai iš naujo atrandant šeimą.

20:00 – „Liudininkai“ („Les témoins“)
Rež.:  André Téchiné 
(drama, Prancūzija, 2007, pranc., angl., liet., subt., 112 min.)

Paryžius, 1984 metai, turistiniame miesto parke išsilavinęs vidutinio 
amžiaus gydytojas Adrien sutinka Manu – žvalų aštuoniolikmetį. Manu 
atsisako Adrien  pasiūlymo – kai tuo tarpu paprašo palaikyti jo švarką ir 
pasislepia krūmuose. Ne pats geriausias būdas pradėti santykius, tačiau 
Andrien priglaudžia jaunąjį vaikiną. Manu reikia pamokymų, patarimų, 
tuo tarpu Andrien pagyvėja, kai jis vaikštinėja po Paryžių kartu su savo 
energingu atvykėliu. Andrien draugė Sarah nerimauja dėl savo draugo iš-
naudojimo, tačiau Andrien nesutinka su tuo atkirsdamas: „Tu gali prašyti 
iš savo draugų bet ko“. 

20:00 – „Vandens lelijos“ („Water lilies“)
Rež.  Celine Sciamma
(drama, Prancūzija, 2007, pranc.., liet., subt., 85 min.)

Šis fi lmas atskleidžia trijų draugių seksualinius išgyvenimus vasaros 
metu. Surasdamos privatumą baseine, persirengimo kambariuose paau-
glės Marie (Pauline Acquart), Anne (Louise Blachère) ir Floriane (Adele 
Haenel) ieško tikrosios susijaudinimo ir lytinio potraukio prasmės.

21:50 – „Tėvystės svajos “ („Fatherhood dreams“)
Rež. Julia Ivanova
(dokumentinis, Kanada, 2008, orig. k., liet. subt., 55 min.)

Ką reiškia tapti tėvu? Kamera seka Scott, Randy, Steve ir Drew sie-
kį įgyvendinti savo tėvystės svajas. Pasiryžimas šeiminiam gyvenimui 
ir džiaugsmas jį kuriant, regis, neturi ribų, tačiau realybė yra kitokia. 
Homoseksualams, siekiantiems auginti vaikus, tenka daug paaukoti. Ar 
gėjų auginami vaikai bus laimingi? Sveiki? „Taps“ gėjais? Iš jų šaipysis kiti 
vaikai? Nors homoseksualai, norintys auginti vaikus, yra „mažuma mažu-
moje“, tačiau tradicinės šeimos vertybes puoselėjančios organizacijos juos 
iš anksto pasmerkia šeimos, moralės ir visuomenės griovėjų vaidmenims. 
Julijos Ivanovos fi lmas – tai proga patiems įsitikinti, kuo kitokie ar tokie 
patys yra homoseksualūs tėvai.

23:00 – „Vaikinų namas “ („House of Boys“)
Rež.: Jean-Claude Schlim.
(drama, Vokietija, 2009, angl., liet., subt., 127 min.)

Gegužės 9 d.

17:00 – „Ji– vaikinas, kurį pažinojau” („She‘s a boy I knew“)
Rež. Gwen Harworth
(dokumentinis, Kanada, 2007, orig. k., liet. subt., 70 min.)

Tėvai prarado sūnų, seserys – brolį, o žmona – vyrą, kai Steven‘as 
Haworth‘as nusprendė nebegalįs ilgiau gniaužti savyje tikrosios prigim-
ties. Drąsiame, atvirame autobiografi niame fi lme Gwen pasakoja savo 
istoriją. Tačiau tai nėra tiesiog fi lmas apie lyties pasikeitimą ir paslaptin-
gą žmogaus seksualumo prigimtį. Nelengvais pokalbiais su artimaisiais, 
asmeninio archyvo ir šmaikščiais animacijos intarpais režisierė pateikia 
atvirą, nuoširdžią ir neįtikėtiną praradimo ir besąlygiškos meilės istoriją.
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PENKTADIENIS, gegužės 7 d.

Tarptautinė konferencija „Žmogaus teisės: įveikiant baimę ir 
išankstines nuostatas” 
(anglų ir lietuvių kalba, sinchroninis vertimas)

Laikas: 09:30–17:45

Vieta: Viešbutis „Conti“, Raugyklos g. 7, Vilnius, www.contihotel.lt 

Sveikinimo kalbos
09:30–10:15 „Baltic Pride Vilnius 2010“: Žmogaus teisės 
 visiems – norma ar iššūkis naujose ES valstybėse
 narėse?

Turbūt niekas neabejoja, kad žmogaus teisės yra viena svarbiausių ver-
tybių šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse. Ypač didelis dėmesys žmo-
gaus teisėms skiriamas Europoje. Nors šios teisės yra pripažįstamos kiekvie-
nam asmeniui lygiai, tačiau kai susiduriama su klausimu kokia apimtimi ir 
kam jos turi būti taikomos, deja, dažnai nuomonės vis dar išsiskiria. 

Homofobija bei iš jos atsirandanti diskriminacija seksualinės orienta-
cijos pagrindu išlieka didele problema, jos priežastys – daugialypės, todėl 
pokyčiai dažnai vyksta lėčiau nei norėtųsi. Stiprėjančių nepakantos ten-
dencijų banga ypač pastebima Europos Sąjungos „naujokėse“, tarp jų – ir 
trijose Baltijos valstybėse Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Nors Baltijos valstybės savo naryste ES bei tokiose tarptautinėse or-
ganizacijose kaip Europos Taryba iš esmės rodo savo pritarimą Europos 
žmogaus teisių politikai, vis dar dažnai pritrūksta politinės valios nuosekliai 
įgyvendinti tai, kas jau priimta ir deklaruojama tarptautiniu lygmeniu. 

Europos Komisijos viceprezidentės Viviane Reding video pasveikinimas. 
Sveikinimo kalbas sako: Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė, Švedijos 
ES reikalų ministrė Birgitta Ohlsson, Nyderlandų Karalystės ambasadorius 
Lietuvoje Joep Wijnands, Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
atstovas.

Diskusija
10:15–11:15 LGBT teisių vieta bendroje pagrindinių teisių   

 darbotvarkėje ES ir nacionaliniu lygmeniu

Galima pastebėti, jog LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transsek-
sualų) teisės pasaulyje vis dažniau pripažįstamos ir įtraukiamos į pagrin-
dinių teisių katalogą tarpvalstybinių tarptautinių organizacijų bei atskirų 
valstybių žmogaus teisių strategijas bei nacionalinę teisę. Vienas pavyzdžių 
galėtų būti Džokjakartos principai, kurie įtvirtina tarptautinius žmogaus 
teisių taikymo principus dėl seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto.

Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos ar lytinio iden-
titeto plačiai pripažįstamas Europos valstybėse. Šis draudimas diskrimi-
nuoti asmenis įtvirtintas tiek Europos Sąjungos, tiek Europos Tarybos pa-
grindinių žmogaus teisių gairėse. 2010 kovo mėn. 31 d. Europos Tarybos 
Ministrų Komitetas priėmė istorinį dokumentą – Rekomendacijas kovai 
su diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto pagrindu. 
Tai yra pirmasis tarpvyriausybinis susitarimas dėl žmogaus teisių apim-
ties taikymo LGBT žmonių atžvilgiu. Rekomendacijos pateikia būdus kaip 
tarptautinės žmogaus teisės turi būti taikomos LGBT žmonių atžvilgiu bei 
konkrečias priemones valstybėms narėms kaip jos turėtų pagerinti įstaty-
mus, politiką ir praktiką tam, kad sumažintų diskriminaciją tokiose srityse 
kaip neapykantos nusikaltimai, neapykantos kurstymas, asociacijų laisvė, 
saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvė, užimtumas ir švietimas.

Nacionaliniai valstybių įstatymai turėtų atitikti bendrus visai Europai 
principus ir standartus užtikrinant žmogaus teisių apsaugą visiems. 

Diskusijos moderatorius – Vokietijos parlamento (Bundestago) na-
rys Volker Beck, diskusijoje dalyvauja: Danijos parlamento narys Kamal 
Qureshi, tarptautinės organizacijos „Human Rights Watch“ atstovas Boris 
Dittrich, tarptautinės organizacijos ILGA-Europe vykdančioji direktorė 
Evelyne Paradis, Nyderlandų Karalystės žmogaus teisių ambasadorius Arjan 
Hamburger, Estijos parlamento narė Evelyn Sepp.

11:15–11:45 Kavos pertrauka
11:45–12:55 Lygios teisės LGBT žmonėms praktikoje – svarbūs  

 ne tik įstatymai 

Lygių galimybių bei nediskriminavimo politika Baltijos valstybėse 
dar labai trapi bei viešai mažai akcentuojama. Žiniasklaidoje bandoma ją 
dirbtinai supriešinti su šeimos vertybėmis. 

Diskusijos moderatorė – LGBT grupės Europos parlamentė vice prezi-
dentė Sophie in ‘t Veld,  diskusijoje dalyvauja: „Baltic Pride“ atstovas Vytautas 
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Valentinavičius, tarptautinės organizacijos „Amnesty International“ atstovas 
Nicolas Berger, Prancūzijos kovai su ŽIV išrinktųjų asociacijos (ELSC) pre-
zidentas J.-L. Romero, Estijos Socialinių reikalų ministerijos Šeimos ir soci-
alinės politikos sekretorius Riho Rahuoja, Latvijos organizacijos „Mozaika“ 
valdybos pirmininkė Linda Freimane, Estijos jaunimo organizacijos EGN 
atstovas Ilke Jaspers.

13:00–14:30 Pietūs
13:15–13:45 Spaudos konferencija

Prezentacijos
14:30–15:50 Nuoseklus partnerių bendradarbiavimas – kelias 
 į lygybę visuomenėje

Kovojant už žmogaus teises ir siekiant LGBT teisių užtikrinimo lygia-
vertėmis priemonėmis, kuriomis užtikrinamos ir kitų grupių bei asmenų 
teisės, apsikeitimas gerąja praktika ir patirtimi, bendradarbiavimo stiprini-
mas tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų yra ypač svarbus. 

Geruosius bendradarbiavimo pavyzdžius pristato ir diskusijoje daly-
vauja: Švedijos organizacijos RFSL atstovai Lars Jonsson, Linda Elstad, Karol 
Vieker, Lietuvos gėjų lygos atstovai Vladimiras Simonko ir Vilma Gabrieliūtė, 
Vokietijos organizacijos LSVD atstovas Klaus Jetz.

15:50–16:20 Kavos pertrauka
16:20–17:45 Ar lengvai prieinamos bei taikomos teisinės 
 gynybos priemonės?

Žmogaus teisių užtikrinimui reikalingos realios įgyvendinimo priemonės 
ir teisiniai instrumentai, įgalinantys asmenis apginti pažeistą teisę. Europos ly-
giu priimami teisės aktai rodo teisinės bazės pažangą užtikrinant LGBT teises. 
Tuo tarpu nacionaliniai šalių įstatymai privalo atitikti ir neprieštarauti tarp-
tautiniams šalies įsipareigojimams ginti visų žmonių, įskaitant LGBT, teises. 

Diskusijoje dalyvauja: Europos Parlamento LGBT teisių tarptautinės 
grupės prezidentas Michael Cashman, Europos Komisijos Darbo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių direktorato vadovė Belinda Pyke, Lietuvos žmo-
gaus teisių stebėjimo instituto tyrimų vadovė Jolanta Samuolytė, advokatė, 
Mykolo Romerio universiteto lektorė, Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė. 

Leidinį „Džokjakartos principai“ pristato Lietuvos gėjų lygos atstovas 
Eduardas Platovas.

17:45 Konferencijos pabaiga

DISKUSIJA „AR AUKŠTASIS MOKSLAS ATVIRAS 
ĮVAIROVEI?“

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) jau nuo 2005 m. dirba aukštojo moks-
lo prieinamumo neįgaliesiems srityje. Siekdama praplėsti savo veiklą dis-
kriminacijos srityje Lietuvos studentų sąjunga pradėjo įgyvendinti projektą 
„Kova su diskriminacija: teorijoje lengva, įgyvendinti (praktikoje) sudėtin-
ga“. Egzistuojanti diskriminacija aukštajame moksle lyties, lytinės orienta-
cijos, neįgalumo ir etniškumo pagrindais verčia pažvelgti į šią problemą 
giliau ir nuosekliau. Siekdamos kurti aukštojo mokslo antidiskriminacinę 
politiką savo šalyse ir įtvirtinti lygiateisiškumą aukštajame moksle įvairios 
užsienio šalių nacionalinės studentų organizacijos jau keletą metų dirba 
diskriminacijos srityje.

Svarbu, kad siekdamos keisti diskriminacines nuostatas aukštajame 
moksle ir įgyvendinti lygiateisiškumo politiką, studentų organizacijos ir 
studentų atstovybės didintų universitetų bendruomenės supratimą apie 
diskriminaciją, jos padarinius ir žalą. Lietuvos studentų sąjungos organi-
zuojama diskusija akademinei bendruomenei „Ar aukštasis mokslas atvi-
ras įvairovei“ bus vienas iš bandymų pažvelgti į diskriminacijos problemas 
aukštajame moksle.

Diskusijos data ir laikas: 2010 m. gegužės 5 d. 15–17 val.
Viešbutis „Crowne Plaza“, konferencijų salė, M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius



Eitynės už lygybę
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ŠEŠTADIENIS, gegužės 8 d.

12:00–14:30 „Baltic Pride Vilnius 2010” eitynės „Už lygybę”

Politikų bei renginio organizatorių baigiamosios kalbos 
MEP Ulrike Lunacek (patvirtinta) 

Vieta: Upės gatvės atkarpa nuo pramogų centro „Forum Palace” 
(Konstitucijos pr. 26) iki automobilių stovėjimo aikšelės prie kazino 
„Olimpic Casino” (Upės g. 5) Vilniuje.

16.30–18.00 Diskusija po eitynių „Už lygybę“ (anglų kalba)

Viešbutis „Conti”, Raugyklos g. 7, Vilnius

Nesvarbu, jūs ėjote su mumis eitynėse, ar tiesiog stovėjote minioje. Ar 
jaučiate, kad norite dar kažką išsakyti? Ar norite sužinoti ką matė ir jautė 
kiti? Kviečiame į diskusiją, skirta eitynių tematikai, LGBT bendruomenės 
matomumui, LGBT žmonių teisėms aptarti ir daug daugiau.

Renginį organizuoja Estijos jaunimo organizacija „Estonian Gay Youth” 
ir Belgijos nevyriausybinė organizacija „Wel Joung Niet Hetero”. Renginio 
moderatorius Ilke Jaspers.
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NUOTRAUKŲ PARODA „IŠDIDUMAS IR PRIETARAI“ 

 
Unikalių ir jausmingų akimirkų paroda “Išdidumas ir prietarai” atke-

liauja į Lietuvą. Parodos iniciatorius – Europos Parlamento narys, švedas 
Christofer Fjellner, priklausantis Europos liaudies partijos (krikščionių de-
mokratų) grupei. Jo atvežama paroda suteikia puikią progą nuotraukose 
atrasti ir susipažinti su LGBTQ žmogaus teisių ir situacijos atspindžiais 
Europos Sąjungos šalyse.

Bendruomenės nariai ir juos palaikantys smalsuoliai galės pamatyti 
ypatingai įžvalgius fotografų darbus, kuriuose fi ksuojamos akimirkos iš 22 
Europos šalyse vykusių eitynių už gėjų, lesbiečių, biseksualų ir transeksualų 
teises. Tiesa, tarp nuotraukų paliktos ir 5 tuščios vietos. Lietuva, Kipras, 
Čekija, Slovakija ir Bulgarija – tai tos penkios šalys, kuriose žmogaus teisė 
mylėti ne tik dar nebuvo išgirsta, tačiau pasisakyti šiai bendruomenei vie-
šai iki šiol nebuvo leista.

Darbai savo nuotaikomis labai skirtingi ir spalvingi. Gretinami mo-
mentai kelia dviprasmiškus, kardinaliai skirtingus jausmus: nuo džiaugs-
mo ir netikėtumo iki nežinia iš kur atsirandančio liūdesio ir pasipiktinimo. 
Įkvepianti Švedijos Pride nuotrauka (Pride dalyvavo apie 500.000 žmonių), 
suteikia viltį, kad ir mes kada nors pajusime laisvę ir pasididžiavimą būti 
savimi. 

Norisi tikėtis, kad paroda taps motyvu palaikyti LGBTQ bendruome-
nę Lietuvoje. Pirmą kartą mūsų šalyje vyksiantis Baltic Pride taps istoriniu 
įvykiu ir, tikėkimės, užpildys tuščias vietas ateityje vyksiančiose panašiose 
nuotraukų ekspozicijose. 

Parodą Vilniečiai ir svečiai galės apžiūrėti „Conti“ viešbutyje gegužės 6–9 
dienomis. Parlamentaras Christofer Fjellner parodą Baltic Pride dalyviams 
pristatys Gegužės 8 d. 16 val. iškart po eitynių „Už lygybę”. 

KETVIRTADIENIS, gegužės 6 d.

23:00 Susipažinimo vakarėlis „Soho” klube

 Klubas „Soho”, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius

PENKTADIENIS, gegužės 7 d.

22:00  Vakarėlis „Soho” klube

 Klubas „Soho”, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius

ŠEŠTADIENIS, gegužės 8 d.

22:00  Baigiamasis vakarėlis „Soho“ klube

 Klubas „Soho”, Švitrigailos g. 7/16, Vilnius

 
Vakarėliai

Įėjimas. Visi Baltic Pride vakarėliai vyks Vilniaus gėjų ir lesbiečių klu-
be „Soho“. Jeigu turite Baltic Pride registruoto dalyvio kortelę, į klubą 
pateksite su nuolaida. Dalyvio korteles išduoda organizatoriai. Visiems 
kitiems lankytojams galioja įprastinės kainos.

Adresas. Vilniaus gėjų ir lesbiečių klubas „Soho“ Švitrigailos g. 7/16, 
LT-03110 Vilnius



Trumpa istorija apie „Baltic Pride“ pradžią
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„BALTIC PRIDE VILNIUS 2010“  ISTORINĖS AKIMIRKOS 

Tarptautinio renginio „Baltic Pride Vilnius 2010“ reikšmė Lietuvos LGBT 
bendruomenei – sunkiai išmatuojama. Keturių organizacijų: Lietuvos gėjų 
lygos, Tolerantiško jaunimo asociacijos, Estijos homoseksualaus jaunimo, ir 
Latvijos LGBT ir bičiulių sąjungos „Mozaika” renginys sunkiai skynėsi kelią į 
viešąją erdvę. Kaip ir prieš metus Rygoje vykusiame Baltic Pride, taip ir Vilniuje 
daugiausiai pasipriešinimo sulaukė eitynės – jas buvo bandyta drausti, atšauk-
ti, viešai pasmerkti. Tik dėl organizatorių atkaklumo ir nuoširdaus bičiulių pa-
laikymo renginys sugebėjo išvysti dienos šviesą.

Pirmieji organizaciniai „Baltic Pride Vilnius 2010“ susitikimai įvyko 
dar 2009 metų rudenį, tačiau veiksmas suaktyvėjo tik po Naujųjų metų, kai 
trys Lietuvos LGBT bendruomenės atstovai, Vladimiras Simonko, Vytautas 
Valentinavičius ir Eduardas Platovas, pateikė prašymą Vilniaus Savivaldybei 
dėl leidimo eitynėms „Už lygybę”.

Ne paslaptis, kad valdžios pareigūnų reakcija į Baltic Pride renginį iš pra-
džių buvo nepalanki. Iki tol Savivaldybė jau ne vieną kartą buvo blokavusi 
mėginimus Vilniuje surengti renginius, skirtus kovai su diskriminacija. 2008 
metais tuometinis meras Juozas Imbrasas neleido Vilniuje stovėti Europos 
Komisijos vilkikui „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą“, o 1997 metais savival-
dybė neleido LGL renginio organizuoti Rotušės aikštėje. Tad išduotą leidimą 
pirmosioms Lietuvoje LGBT eitynėms galima vadinti tikrai istoriniu įvykiu.

Dėl visuomenėje gajų stereotipų ir žiniasklaidoje sukurto neigiamo eitynių 
įvaizdžio kilo didelis pasipriešinimas eitynėms „Už lygybę”. Protesto akcijos, ne-
sibaigiančios patyčios viešojoje erdvėje, žeminantys politikų ir visuomenės vei-
kėjų pareiškimai – tokia atmosfera nepalengvino darbo su valdžios pareigūnais. 

Tiesa, net ir gavus leidimą, dar nebuvo galima atsikvėpti. Savivaldybė nesu-
tiko rengti eitynių Senamiestyje, o alternatyvus variantas, praktiškai ištremian-
tis LGBT žmones iš miesto centro, neatitiko Baltic Pride organizatorių lūkesčių. 
Diskusijos dėl eitynių vietos ir maršruto keitimai tęsėsi iki pat balandžio mėne-
sio vidurio. Galiausiai, su užsienio partnerių pagalba, Savivaldybė sutiko leisti 
rengti eitynes perkeliant jas prie Baltojo tilto. Pavyko pasiekti ir konstruktyvaus 
bendradarbiavimo su policija, kuri prisiėmė atsakomybę už renginio saugumą. 

„Baltic Pride Vilnius 2010“ organizavimas suvienijo tiek Lietuvos, tiek ir 
visų Baltijos šalių LGBT bendruomenę, padėjo užmegzti dar tvirtesnius ry-
šius su užsienio partneriais bei padėjo pagrindus tolimesniam bendravimui su 
Lietuvos institucijomis. Dar net nepraėjus renginiui galima tvirtai ištarti – mes 
pasiekėme daug ir pasieksime dar daugiau jei sieksime kartu. Baltic Pride sti-
prybė – atvirumas, vienybė ir orumas.  

Asociacija LGL – tai nepriklausoma nevyriausybinė nacionalinė organizacija, 
vienijanti homoseksualius ir biseksualius piliečius nuo 18 metų. Asociacija LGL – 
Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) tikroji narė nuo 1994 metų.

 Asociacija LGL pradėjo kurtis 1993 metų gruodžio 3 dieną. Vilniuje vyku-
siame tarptautiniame vakarėlyje dalyvavo apie 120 žmonių. 1994 metų sausio 
mėnesį pasirodė pirmasis laikraščio “Amsterdamas” numeris. 1994 metų balan-
džio mėnesį Palangoje įvyko Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) 
Rytų Europos konferencija. 1995 metų sausio 20 dieną buvo atidarytas pirma-
sis Lietuvos lesbiečių ir gėjų centras Vilniuje, Basanavičiaus 18. LGL ofi cialiai 
įregistruota Teisingumo ministerijoje 1995 metų gegužės 4 dieną.

 Pagrindiniai Asociacijos LGL tikslai:
 • mažinti šalies gėjų ir lesbiečių izoliaciją ir priespaudą sukuriant in-

formacijos ir komunikacijos tinklą bei homoseksualų informacijos ir 
paramos centrus; 

• skleisti objektyvią informaciją apie homoseksualumą visuomeninėms 
institucijoms siekiant mažinti homoseksualų diskriminaciją; 

• dalyvauti rengiant antidiskriminacinius ir registruotos partnerystės 
įstatymus; 

• organizuoti visuomeninius ir kultūrinius renginius homoseksualams.
 
Pagrindinės Asociacijos LGL veiklos:
 • pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių plėtojimas 

Lietuvoje;
• veiklos, orientuotos į gėjų, lesbiečių ir biseksualų greitesnę integraciją 

į darbo rinką;
 • veiklos, mažinančios netradicinės seksualinės orientacijos žmonių so-

cialinę atskirtį;
•  šeimų įvairovės skatinimas;
•  narių sutelkimas ir įvairių socialinių grupių pritraukimas dalyvauti or-

ganizacijos veiklose;
•  informacijos suteikimas ir homoseksualių žmonių konsultavimas ly-

gių galimybių darbe klausimais;
•  seminarų, mokymų, susitikimų ir kitų šviečiamųjų, taip pat labdaros 

renginių organizavimas;
•  socialinių ir kultūrinių renginių organizavimas netradicinės seksuali-

nės orientacijos žmonėms;
•  organizacijos narių kompetencijos ir komandinio darbo ugdymas.

ASOCIACIJA LGL
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„Baltic Pride Vilnius 2010“ organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems, 
prisidėjusiems prie renginio sėkmės! 

Dėkojame kino teatrui „Skalvija“, priėmusiam fi lmų festivalį, viešbu-
čiui „Conti“, leidusiam rengti konferenciją bei įkurdinti nuotraukų parodą, 
klubui „Soho“. Taip pat Vilniaus miesto policijai, užtikrinusiai renginio sau-
gumą. Ypatingą padėką norėtume išreikšti: Danijos, Nyderlandų karalystės, 
Norvegijos, Švedijos, Prancūzijos ir Liuksemburgo ambasadoms, ir jų ger-
biamiems ambasadoriams. Didelis ačiū visiems mūsų draugams žmogaus 
teisių srityje: Amnesty International, Human Rights Watch. Ačiū ir patiems 
artimiausiems bendražygiams: Latvijos organizacijai „Mozaika“, Estijos 
jaunimo organizacijai EGN, bei ILGA-Europe. 

Taip pat norime padėkoti visiems savanoriams, dirbusiems milžinišką 
darbą iki renginio ir jo metu, bei aktyviai dalyvavusiems programoje. 
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Rėmėjai:
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