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TERMINŲ ŽODYNAS1

LYTINė TAPATYBė susijusi su subjektyviu asmens socialinės lyties pajautimu, 
kuris gali tiek atspindėti, tiek neatspindėti asmens biologinės lyties, ir ap-
imti individualų savo kūno suvokimą bei kitas lyties išraiškos formas, pavyz-
džiui, aprangą, kalbą bei manieras. Asmens lytis dažniausiai yra nulemiama 
gimstant ir tampa socialiniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurių asmenų 
socialinė lytis nesutampa su jiems priskirta biologine lytimi – šie asmenys 
yra vadinami translyčiais asmenimis. Lytinė tapatybė neturėtų būti tapa-
tinama su asmens seksualine orientacija. Translyčiai asmenys gali būti tiek 
heteroseksualūs, tiek biseksualūs, tiek homoseksualūs.

NEAPYKANTOS NUSIKALTIMU LGBT* asmenų atžvilgiu yra laikoma nusikals-
tama veika dėl homofobinio ar transfobinio motyvo. Neapykantos nusikal-
timai apima bauginimą, grasinimus, padarytą žalą nuosavybei, užpuolimą, 
nužudymą ar bet kokią kitą nusikalstamą veiką, kai auka ar nusikaltimo tiks-
las yra pasirenkamas dėl realaus ar įsivaizduojamo ryšio, paramos ar pri-
klausymo LGBT* bendruomenei. Siekiant nusikaltimą kvalifikuoti kaip nea-
pykantos nusikaltimą, turi būti pakankamas pagrindas įtarti, jog kaltininko 
motyvas buvo būtent aukos seksualinė orientacija ar lytinė tapatybė.

NEAPYKANTOS KALBA LGBT* ASMENŲ ATŽVILGIU yra vieši pasisakymai, ku-
rie skatina ar pateisina neapykantą, diskriminaciją ar priešiškumą LGBT* 
asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos ar religinių lyderių išsakyti komenta-
rai spaudoje ar internetinėje erdvėje, turintys tikslą įžeisti ir pažeminti.

1 Terminų žodynas sudarytas remiantis terminų išaiškinimais, pateikiamais leidinyje 
„Discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Europe, Report, 
2nd edition“, Europos Taryba, 2011. <http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/
LGBTStudy2011_en.pdf>.
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HOMOFOBIJA apibrėžiama kaip išankstinėmis nuostatomis paremta neraci-
onali baimė ir bjaurėjimasis gėjais, lesbietėmis, biseksualiais ir translyčiais 
asmenimis. Bifobija ir transfobija yra laikomos homofobijos reiškinio sude-
damosiomis dalimis.

INTERSEKSUALūS ASMENYS yra asmenys, gimę su chromosominėmis, hor-
moninėmis ar genitalinėmis charakteristikomis, neatitinkančiomis stan-
dartinių „vyro“ ar „moters“ kategorijų pagal seksualinę ar reprodukcinę 
anatomiją. Šis terminas pakeitė sąvoką „hermafroditas“, kuri buvo plačiai 
naudojama praktikuojančių medikų XVII – XIX amžiuje. Interseksualumas 
gali pasireikšti įvairiomis formomis ir būdais.

LGBT* BENDRUOMENė AR LGBT* ASMENYS yra plati sąvoka, apimanti lesbie-
tes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis. Tai – heterogeninė grupė, kuri 
dažnai siejama su pilietiniu LGBT* teisių judėjimu socialinėje ir politinėje 
srityse. Kartais LGBT* sąvoka yra išplečiama apimant ir interseksualius bei 
queer asmenis (LGBTIQ).

SEKSUALINė (ARBA LYTINė) ORIENTACIJA suprantama kaip kiekvieno as-
mens galimybė emociškai, fiziškai ir seksualiai jausti potraukį skirtingos 
lyties asmenimis (heteroseksualai), tos pačios lyties asmenimis (homosek-
sualai) ir abiejų lyčių asmenims (biseksualai).

TRANSLYčIAI ASMENYS (angl. transgender persons) – tai asmenys, kurių 
socialinė lytis skiriasi nuo biologinės lyties, t. y. kuriems būdingas noras 
išreikšti savo lytinę tapatybę nesivadovaujant biologinės lyties padiktuo-
tomis normomis. Translyčiai asmenys jaučia vidinį poreikį savo apranga, 
aksesuarais, manieromis, kalba, naudojama kosmetika ar kūno pokyčiais 
pristatyti save priešingai nei reikalauja su jų biologine lytimi susiję socia-
liniai lūkesčiai. Tai – skėtinė sąvoka, kuri apima tiek transseksualius (angl. 
transsexual), tiek kitus asmenis, kurie nenori būti identifikuojami kaip „vy-
ras“ ar „moteris“. 

TRANSSEKSUALUMAS (angl. transsexualism) apibūdina faktą, kai asmuo yra 
transseksualios tapatybės ir savo lytinę tapatybę suvokia kaip kardinaliai 
priešingą savo biologinei lyčiai (t. y. „vyras“ – „moteris“). Kitaip tariant, 
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transseksualus vyras yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį yra „mote-
ris“, bet jo lytinė tapatybė yra „vyro“ arba apima vyriškos lytinės tapatybės 
spektrą. Transseksuali moteris yra asmuo, kuris pagal savo biologinę lytį 
yra „vyras“, bet pagal lytinę tapatybę yra moteris arba apima moteriškos 
lytinės tapatybės spektrą. Analogiški apibūdinimai yra naudojami apibrė-
žiant ir transseksualių asmenų seksualinę orientaciją, t. y. remiantis būtent 
jų lytine tapatybe, o ne biologine lytimi. Pavyzdžiui, heteroseksualus trans-
seksualus asmuo yra transseksualus vyras, kuris jaučia potraukį moterims. 
Lesbietė transseksuali moteris jaučia potraukį kitoms moterims.

TRANSFOBIJA yra į homofobiją panašus reiškinys, tik yra išskirtinai susijusi 
su baime ir nepalankumu translyčiams asmenims ar lyties neatitikimui. Ho-
mofobijos ar transfobijos išraiškos apima diskriminaciją, kriminalizavimą ir 
marginalizavimą, socialinę atskirtį ir fizinį smurtą seksualinės orientacijos 
ar lytinės tapatybės pagrindu. 

TERMINŲ ŽODYNAS
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APIE LEIDINĮ

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai (LGBT*) asmenys Lietuvoje išlie-
ka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių – tai rodo visuomenės 
nuomonės ir tikslinės LGBT* asmenų apklausos, statistiniai duomenys apie 
neapykantos nusikaltimus bei patyčias, žiniasklaidoje pateikiama viešoji in-
formacija bei žinomi diskriminacijos atvejai. 

Sudėtinga LGBT* asmenų teisių situacija nulemia būtinybę skirti ypatingą 
dėmesį šios visuomenės grupės patiriamų problemų sprendimui. Vis dėlto, 
Lietuvoje vis dar ryškus politinės valios trūkumas priimant reikalingus teisės 
aktus bei įgyvendinant politikos priemones, skirtas gerinti LGBT* asmenų 
teisių padėtį. Kaip pažymima Europos Tarybos Ministrų Komiteto Reko-
mendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos 2013 metų ataskai-
toje suformuluotose išvadose, valstybė vis dar nesiima pozityvių veiksmų, 
siekdama platesnės LGBT* asmenų įtraukties Lietuvos visuomenėje.2

Tikslinio LGBT* asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio vei-
klos plano būtinybę dar labiau sustiprina tai, kad dėmesys, kuris skiriamas 
diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 2015 m. sau-
sio 28 d. priimtame Nediskriminavimo skatinimo 2015-2020 metų tarpins-
tituciniame veiklos plane3 yra akivaizdžiai nepakankamas siekiant spręsti 
kompleksines LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos ir priėmimo visuo-

2 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms 
dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrin-
dais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/leidiniai>.

3 Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 2015-2020 (patvirtintas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006990>.
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menėje problemas. Plane numatyta tik viena specifiškai transseksualių as-
menų teisių apsaugai skirta priemonė, konkrečiai – Lietuvoje gyvenančių 
transseksualių asmenų padėties visuomenėje tyrimas. 

Taigi pagrindinis šio leidinio tikslas – atsižvelgiant į esamą LGBT* asmenų 
situaciją, pateikti rekomendacijas dėl nediskriminavimo principo užtikri-
nimo ir visapusiško LGBT* asmenų priėmimo visuomenėje didinimo. Lei-
dinys buvo parengtas konsultuojantis su LGBT* bendruomenės atstovais, 
teisės, socialinės politikos ir žmogaus teisių ekspertais, pateikiant užklau-
sas valstybinėms ir viešosios politikos įgyvendinimo funkciją atliekančioms 
institucijoms bei remiantis gerąja užsienio valstybių LGBT* teisių apsaugos 
praktika. 

Planą sudaro dvi dalys: A dalis „Situacijos apžvalga“, kurioje trumpai ap-
žvelgiama nediskriminavimo politika Lietuvoje bei aptariami pagrindiniai 
LGBT* asmenų padėties Lietuvoje probleminiai aspektai; ir B dalis „LGBT* 
asmenų nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas“, kurioje 
pateikiamas rekomendacinis priemonių sąrašas, skirtas nediskriminavimo 
principo LGBT* asmenų atžvilgiu Lietuvoje geresniam užtikrinimui. 

Leidinyje pateikiamos rekomendacinės priemonės buvo išskirtos atsi-
žvelgiant į 2010 metų kovo 31 dienos Europos Tarybos Ministrų komiteto 
rekomendaciją CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai 
su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais, 
atsižvelgiant į atskirų Europos valstybių gerąją praktiką, Lietuvos teisinį ir 
socialinį kontekstą bei aktualiausias LGBT* teisių apsaugos problemas. 

Šiuo leidiniu tikimasi atkreipti politiką formuojančių ir įgyvendinančių vals-
tybės institucijų dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria LGBT* asmenys, 
bei paskatinti nuoseklios nediskriminavimo strategijos formavimą bei įgy-
vendinimą valstybės lygmeniu.

APIE LEIDINĮ
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Išsamus leidinys, kuriame apibendrintai pristatomas ne-
diskriminavimo ir lygių galimybių principas, tarptautiniai 
įsipareigojimai bei geroji praktika užsienio valstybėse, su-
pažindinama su pagrindinėmis nediskriminavimo politiką 
formuojančiomis bei įgyvendinančiomis Lietuvos institucijo-
mis, įstaigomis ir organizacijomis, bei pateikiama 2014 me-
tais LGL atliktos valstybinių institucijų apklausos apžvalga, 
prieinamas LGL internetinėje svetainėje adresu: 

www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2015-m/.

APIE LEIDINĮ
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I. 

LIETUVOJE FORMUOJAMA 
NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA

Veikdama pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lygių galimybių įsta-
tyme, Darbo kodekse ir Baudžiamajame kodekse įtvirtintą nediskrimina-
vimo principą bei tarptautinius įsipareigojimus saugoti žmogaus teises ir 
orumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) formuoja ir 
įgyvendina nediskriminavimo politiką. Nediskriminavimo principas įtrau-
kiamas į strateginius Vyriausybės ir jos institucijų dokumentus, priimami 
bendrieji nediskriminavimo skatinimo tarpinstituciniai planai. 

2012 metais priimta Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa, kurioje tie-
siogiai įtvirtintas ir lygių galimybių bei asmens privataus gyvenimo gerbi-
mo principas (toliau – Vyriausybės programa)4. Vyriausybės programos 6 
straipsnyje numatoma, jog: „Lygios visų Lietuvos žmonių galimybės, lygių 
teisių užtikrinimas ir kova su bet kokios formos diskriminacija yra valstybės 
pareiga ir būtina sąlyga kuriant gerovės valstybę. Kiekvienas asmuo yra ver-
tingas, todėl jis turi jaustis visavertis mūsų visuomenės narys, kad ir kokios 
jis būtų lyties, amžiaus, neįgalumo, tautybės ir lytinės orientacijos.“ Toliau 
Vyriausybės programos 133 straipsnyje nustatyta, jog <...> „Neskleisime 
„kultūrinio karo“ ideologijos, nukreiptos prieš vaikus ir tradicinės šeimos 

4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 – 2016 m. programa (patvirtinta Lietuvos Res-
publikos Seimo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-51). <http://www.lrv.lt/lt/veikla/
vyriausybes-programa/>.
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sampratos neatitinkančias šeimas“ <...>, o 149 straipsnyje – „Laikysime šei-
mos gyvenimą asmens privataus gyvenimo dalimi, todėl valstybės tikslas 
bus ne nurodyti, kokį bendro šeimos gyvenimo modelį asmenims pasirinkti, 
o sureguliuoti šeimos santykius taip, kad neatsižvelgiant į pasirinktą gyve-
nimo modelį būtų vienodai užtikrinta bendrai gyvenančių asmenų tarpusa-
vio atsakomybė, tinkamas pareigų vykdymas, jų turtinių interesų apsauga 
ir, kai šie asmenys turi vaikų, – jų vaikų gerovė ir teisių gynimas.“ 

2015 metais Vyriausybė patvirtino jau trečią nediskriminavimo skatinimo 
tarpinstitucinį veiklos planą, kuriuo siekiama gerinti pažeidžiamų visuo-
menės grupių situaciją, ugdyti visuomenės toleranciją ir sąmoningumą. 
Lietuvoje nediskriminavimo planai grindžiami Lygių galimybių įstatymu ir 
yra bendro pobūdžio, t. y. apima visus minėtame įstatyme numatytus ne-
diskriminavimo pagrindus, įskaitant seksualinės orientacijos pagrindą. Ne-
diskriminavimo planuose greta bendrų visiems pagrindams priemonių taip 
pat išskiriamos atitinkamos priemonės atskirų pažeidžiamų grupių proble-
moms spręsti – tautinių mažumų, jaunimo, neįgaliųjų ir kt. 

Nors LGBT* asmenų situacija Lietuvoje išlieka viena sudėtingiausių, seksu-
alinės orientacijos pagrindui dar nėra buvę išskirta jokių atskirų priemonių. 
Tuo tarpu lytinės tapatybės pagrindas, nors ir nėra tiesiogiai minimas Lygių 
galimybių įstatyme, atskiros priemonės sulaukė tik naujajame 2015 - 2020 
metų nediskriminavimo plane, kuriame numatyta viena tikslinė priemonė: 
atlikti Lietuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje ir 
privataus gyvenimo apsaugos srityje tyrimą bei rezultatų analizę.

NEDISKRIMINAVIMO SKATINIMO 2015 - 2020 METŲ 
TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

2015 m. sausio 28 d. Vyriausybė nutarimu Nr. 46 patvirtino naująjį 
Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą, kurį nu-
matyta įgyvendinti 2015 – 2020 metų laikotarpiu.5 

5 Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, 2015-2020 (patvirtintas Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 46). <http://www3.lrs.lt/
pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1006990>.
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Plane iškeltas pagrindinis tikslas – didinant visuomenės sąmoningu-
mą ir ugdant pagarbą žmogui mažinti diskriminaciją Lygių galimybių 
įstatyme nustatytais pagrindais. Šiam tikslui pasiekti keliami du pa-
grindiniai uždaviniai: didinti visuomenės sąmoningumą nediskrimi-
navimo skatinimo ir lygių galimybių klausimais bei įvertinti asmenų 
grupių, kurioms reikia teisinės apsaugos, padėtį. Toliau plane numa-
tomos konkrečios priemonės kiekvieno uždavinio įgyvendinimui – 
dešimt priemonių pirmojo uždavinio įgyvendinimui bei keturios 
priemonės antrojo uždavinio įgyvendinimui.

Kaip ir ankstesniais atvejais, plano įgyvendinimą koordinuoti paskirta 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Plano įgyvendinime taip pat 
dalyvauja ir kitos institucijos: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 
Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo minis-
terija, Užsienio reikalų ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos darbo birža prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos teisės institutas. 

Svarbu paminėti, jog 2014 m. vasario mėn. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija sudarė specialią darbo grupę šiam nediskriminavi-
mo skatinimo tarpinstituciniam veiklos planui parengti. Darbo grupę 
sudarė ne tik Vyriausybės institucijų bei Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnybos atstovai, bet ir nevyriausybinių organizacijų atsto-
vai6. Dalyvauti šioje darbo grupėje buvo pakviesta ir asociacija LGL, 
kuri savo ruožtu pateikė konkrečius pasiūlymus dėl NVO įtraukimo į 
sprendimų priėmimo procesą, transseksualių asmenų nediskrimina-
vimo užtikrinimo priemonių bei švietėjiškų tarpinstitucinių nediskri-
minavimo skatinimo priemonių7. Visgi priimtame Nediskriminavimo 

6 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl darbo grupės 
Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų tarpinstitucinio veiklos plano projektui pa-
rengti sudarymo, 2014 m. vasario 25 d. Nr. A1-109. <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=20fca1409fae11e3aeb49a67165e3ad3>.

7 LGL raštas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „Dėl pasiūly-
mų Nediskriminavimo skatinimo 2015-2017 m. tarpinstitucinio veiklos plano rengimui“, 
201 m. kovo 25 d., Nr. LGL-20140325/1. 
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skatinimo tarpinstituciniame veiklos plane išliko tik viena asociacijos 
LGL siūlyta priemonė – atlikti Lietuvoje gyvenančių transseksualių 
asmenų padėties visuomenėje ir privataus gyvenimo srities apsau-
gos tyrimą bei rezultatų analizę, kurią įgyvendinti paskirta Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnybai.

Bendri visiems pagrindams nediskriminavimo veiklos planai yra daugelyje 
Europos valstybių. Pavyzdžiui, Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, priimtas bendras 
nediskriminavimo planas – Latvijos 2012-2018 metų gairės dėl nacionalinio 
tapatumo, pilietinės visuomenės ir integracijos politikos. Šios gairės apima 
eilę nediskriminavimo pagrindų, tarp jų ir seksualinės orientacijos pagrindą. 
Kaip pastebėta 2013 m. Briuselyje vykusio vyriausybinės ekspertų grupės 
gerosios praktikos dalinimosi seminare, skirtame aptarti viešąją politiką 
kovojant su LGBT* asmenų diskriminacija8, tokia bendra nediskriminavimo 
programa turi ir tam tikrų teigiamų savybių: tokiu būdu seksualinės orienta-
cijos pagrindas atsiduria Vyriausybės darbotvarkėje, užtikrinamas geresnis 
nediskriminavimo politikos veiklų koordinavimas, programos įgyvendini-
mui pritraukiama įvairių grupių parama ir kt. Tačiau kartu atkreipiamas dė-
mesys, jog šiuo atveju iškyla didelis pavojus, kad kai kuriems pagrindams 
bus skiriama kur kas daugiau dėmesio, o tam tikri pagrindai gali apskritai 
jo nesulaukti.

Tad atskirų diskriminuojamų ir atskirtį patiriančių grupių poreikius gali-
ma atliepti daug efektyviau, kai konkrečiu pagrindu specialiai sukuriamos 
ir atitinkamos politikos priemonės. Europos Sąjunga daug dėmesio skiria 
atskirų grupių (moterų, romų, neįgaliųjų) teisių užtikrinimui ir politikos for-
mavimui, o pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiria ir LGBT* žmonių 
teisių apsaugai. Specialių politikos priemonių poreikį pagrindžia vis dar itin 
sudėtinga LGBT* asmenų situacija – įvairių tyrimų duomenys, teisės aktų 
analizė bei politikos apžvalga vienareikšmiškai rodo, jog ši asmenų grupė 
yra viena labiausiai diskriminuojamų. Todėl reikalinga skirti atitinkamą dė-

8 A good practice exchange seminar on public policies to combat discrimination against 
Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) people, 10th and 11th October 2013. 
<http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/sem_lgbt_brussels2013_en.pdf>.
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mesį kompleksiškam ir visapusiškam problemos sprendimui, nes tik taip 
galima užtikrinti tvarų situacijos gerėjimą.   

Pastaraisiais metais nemažai Europos valstybių parengė ir priėmė konkre-
čius veiksmų planus ir strategijas, kuriomis siekiama kovoti su diskrimina-
cija LGBT* asmenų atžvilgiu, homofobija ir transfobija. Nediskriminavimo 
planai LGBT* pagrindais yra priimti Prancūzijoje, Norvegijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Belgijoje, Vokietijoje, Nyderlandų Karalystėje, Švedijoje. Kai 
kurioms valstybėms, – Albanijai, Italijai, Latvijai, Juodkalnijai, Lenkijai ir 
Serbijai, tokius planus sukurti padėjo Europos Tarybos LGBT* projektas9, o 
gaires šiems planams suteikė 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto Rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos 
su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių 
ir jos Priede suformuluoti principai.

9 Plačiau apie Europos Tarybos LGBT* projektą: <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Project/
Description1_en.asp>.
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II. 

NEDISKRIMINAVIMO POLITIKOS 
LGBT * ASMENŲ ATŽVILGIU 

POREIKIS 

2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija CM/
Rec (2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija sek-
sualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrindais (toliau – Rekomenda-
cija) siūlo peržiūrėti esamas įstatymines ir kitas priemones bei suderinti jas 
su rekomendacijoje pateiktomis sąlygomis, skirtomis užtikrinti lesbiečių, 
gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teises bei skatinti pakantumą jų 
atžvilgiu.10 

2011 m. sausio mėn. asociacija LGL paragino Lietuvos Respublikos Prezi-
dentę ir Ministrą Pirmininką suformuoti tarpžinybinę darbo grupę Reko-
mendacijos reikalavimų įgyvendinimo veiksmų planui parengti. 2011 metų 
vasario mėn. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė atsakymą11, 
kuriame teigiama, kad Lietuvos teisės aktuose nėra diskriminacinių normų 
ir jie yra suderinti su Europos Sąjungos teisės aktais, todėl poreikio sufor-

10 2010 m. kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomendacija Nr. CM/
Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos 
ar lyties tapatybės priemonių. <http://www.coe.int/t/dg4/lgbt/Documents/Introducti-
on%20text_EN.asp>. 

11 2011 metų vasario 14 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštas Nr. (21.4.7-82)
SD – 1001.
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muoti darbo grupę Lietuvos teisei analizuoti nėra, panašiai atsakė ir Lietu-
vos Respublikos Prezidento kanceliarija, teigdama, jog Rekomendacija CM/
Rec(2010)5 yra rekomendacinio pobūdžio, be to, nėra aiškūs tokios darbo 
grupės tikslai12. 

Tuo tarpu 2013 metais LGL iniciatyva atliktas tyrimas dėl Rekomendacijos 
įgyvendinimo bei šio tyrimo pagrindu parengta dokumentinė ataskaita at-
skleidžia, jog tarpinstituciniu lygmeniu imamasi nepakankamai priemonių, 
siekiant užkirsti kelią diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės darbo, švietimo, ap(si)rūpinimo būstu, sveikatos apsaugos, spor-
to ir kitose srityse.13 LGBT* asmenų nediskriminavimo politikos ir veiksmų 
plano poreikį pagrindžia ir toliau pateikiama probleminių LGBT* asmenų 
teisių apsaugos aspektų apžvalga.

SOCIALINIS KLIMATAS IR DISKRIMINACINES 
NUOSTATAS FORMUOJANT YS VEIKSNIAI

SOCIALINIS KLIMATAS

Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys yra viena labiausiai sti-
gmatizuojamų ir kartu viena dažniausiai diskriminaciją patiriančių visuome-
nės grupių. Diskriminacija pasireiškia ne tik tiesioginiais veiksmais bandant 
suvaržyti ar varžant asmenų teises, bet ir problemų ignoravimu bei neveiki-
mu. Kad seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė yra vieni labiausiai diskri-

12 2011 metų vasario 22 d. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos raštas Nr. (1D-
270)-2D-1154.

13 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.
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minuojamų pagrindų Europoje, patvirtina ir bendros europiečių apklausos. 
Pagal 2012 m. Europoje atlikto „Eurobarometro“14 visuomenės nuomonės 
tyrimo duomenis, europiečių nuomone, pagrindai, dėl kurių diskriminacija 
patiriama dažniausiai, yra etninė kilmė (56 %), seksualinė orientacija (46 %) 
ir negalia (46 %). Manančiųjų, jog diskriminacija dėl lytinės tapatybės pa-
grindo yra plačiai paplitusi procentas – taip pat labai panašus (45 %). 

Iš pirmo žvilgsnio, labai panašiai situaciją vertina ir Lietuvos gyventojai. 
2012 metais Lietuvoje Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu 
atliktas sociologinis tyrimas15 atskleidė, jog, Lietuvos gyventojų nuomone, 
Lietuvoje labiausiai paplitusi diskriminacija dėl amžiaus (kad labai paplitusi 
ar gana paplitusi mano 49 % respondentų), diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos – 41 % ir negalios – 40 %. 

2012 metais Lietuvoje atliktas tyrimas taip pat atskleidė, kad daugelis Lie-
tuvos gyventojų yra homofobiški ir situacija vis blogėja.16 Apklausos rezul-
tatai rodo, jog šalies gyventojai labiausiai nenorėtų gyventi šalia romų ir 
buvusių kalinių (atitinkamai po 59 % ir 57 %), o antroje vietoje mažiausiai 
pageidaujami kaimynai yra homoseksualūs asmenys (47 %) ir asmenys 
su psichikos negalia (44 %). Homoseksualūs asmenys taip pat patenka į 
labiausiai nepageidaujamų kolegų penketuką. Be to, tyrimo metu nusta-
tyta, jog per penkerius metus visuomenės požiūris (respondentų teigimu) 
labiausiai sumenko būtent į homoseksualius asmenis (rodiklio pokytis: – 
14). Šis nuomonės pasikeitimas buvo didžiausias iš visų tirtų socialinių 
grupių.

Diskriminacijos paplitimą taip pat iliustruoja pačių LGBT* asmenų patirtys. 
2012 metų Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra (PTA) ES mastu 
atliko pirmą tokio masto ir pobūdžio LGBT* žmonių apklausą apie patiria-

14 Special Eurobarometer 393. Discrimination in the EU in 2012 Report. <http://ec.europa.
eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf>.

15 Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms gru-
pėms įvertinimas, 2012. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>. 

16 Galimų diskriminacijos apraiškų bei visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms gru-
pėms įvertinimas, 2012. <http://lygybe.lt/lt/tyrimai-lygybes-srityje.html>.
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mą diskriminaciją.17 2013 m. gegužės 17 d. paskelbti apklausos rezultatai 
atskleidė, jog Lietuvoje gyvenantys LGBT* asmenys yra vieni labiausiai dis-
kriminuojamų visoje Europoje – net 61 % (beveik du trečdaliai) respondentų 
atsakė, kad per pastaruosius metus jautėsi diskriminuojami arba prie jų buvo 
priekabiaujama dėl seksualinės orientacijos, kai tuo tarpu taip atsakiusiųjų 
Europoje vidurkis siekė 47 %. Tyrimo duomenimis, tai – didžiausia diskrimi-
naciją patiriančių LGBT* asmenų dalis tarp visų ES šalių ir Kroatijos. 

Taip pat šis tyrimas patvirtina ir LGBT* asmenų nematomumo problemą, 
kurią rodo itin mažas atsiskleidžiančių netgi savo artimiausioje aplinkoje 
homoseksualių asmenų skaičius. Kalbant apie atsiskleidimą artimųjų tarpe, 
Lietuva ženkliai atsilieka nuo kitų šalių – tyrime paklausti, kiek jų šeimos na-
rių žino apie tai, jog respondentas yra lesbietė, gėjus, biseksualus ar trans-
seksualus asmuo, net 34 % atsakė, jog nėra atsiskleidę nė vienam šeimos 
nariui, 29 % yra atsiskleidę keletui šeimos nariui, ir tik 17 % – visiems. 

DISKRIMINACINES NUOSTATAS FORMUOJANTYS VEIKSNIAI 

Kiekvieno iš mūsų nuomonę bei nuostatas formuoja daugybė veiksnių – nuo 
to, ką išgirstame per televiziją iki draugų ar bendradarbių pozicijos vienu ar 
kitu klausimu. Todėl itin svarbu suvokti, kas daro didžiausią poveikį neigia-
mų Lietuvos visuomenės nuostatų įvairių jos grupių atžvilgiu formavimuisi, 
bei kokie veiksniai sudaro palankias sąlygas vystytis diskriminacijai, nes tik 
tuomet bus įmanoma veikti kryptingai siekiant keisti šias nuostatas. 

2014 metais VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos užsakymu atlikto visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminaci-
jos priežasčių tyrimo18 metu nustatyta, jog visuomenės nuomonę neigiama 
linkme pirmiausia veikia galios institucijų atstovų viešas diskriminaciją skati-

17 LGBT survey 2012, European Union Fundamental Rigths Agency. <http://fra.europa.eu/
DVS/DVT/lgbt.php>.

18 Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų anali-
zė, 2014 m. <http://www.socmin.lt/download/8783/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_
ataskaita_2014.pdf>.
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nančios pozicijos reiškimas bei diskriminaciją skatinančių įstatymų projektų 
siūlymas, nes panašūs visuomenėje atpažįstamų ir laikytinų sektinais pavyz-
džiais žmonių veiksmai galimai socialiai legitimuoja diskriminacijos apraiškas. 

Jau minėtas 2012 m. PTA tyrimas respondentų klausė, kaip, jų nuomone, 
jų šalyje paplitusi nepagarbi politikų retorika apie lesbietes, gėjus, bisek-
sualius ir transseksualius asmenis. Net 58 % Lietuvoje gyvenančių LGBT* 
respondentų atsakė, jog tokia retorika yra labai paplitusi, tuo tarpu Europos 
vidurkis šioje kategorijoje tesiekia 16 %. Tai nestebina, nes 2012 – 2014 m. 
laikotarpiu Seime įregistruoti net aštuoni akivaizdžiai diskriminaciniai įsta-
tymų pakeitimo projektai, nukreipti prieš LGBT* asmenų teises. Kai kurie 
šių projektų sėkmingai perėjo pirminius pateikimo etapus. Tuo tarpu dalis 
šių įstatymų iniciatorių ne tik atvirai įvardijo diskriminacinį tokių įstatymų 
projektų pobūdį ir tikslą, bet ir kitais aktyviais viešais veiksmais ne kartą 
siekė žeminti LGBT* asmenų orumą ir pažeisti jų teises19. 

Žiniasklaidos vaidmuo taip pat išskiriamas kaip svarbus aspektas, lemiantis 
nepalankaus jautrių visuomenės grupių įvaizdžio formavimą. Tyrime pažy-
mima, jog žiniasklaidoje neretai pateikiama stereotipais pagrįsta ir neade-
kvati informacija, kuri sustiprina neigiamas nuostatas minėtų grupių atžvil-
giu, taip pat ir tai, jog žiniasklaidoje trūksta dialogo kultūros, kuri skatintų 
visuomenės sąmoningumą bei viešas diskusijas.

Tuo tarpu 2010 metais atlikto žiniasklaidos tyrimo metu pastebėta, jog ži-
niasklaida vis dar vaizduoja homoseksualumą kaip nenatūralų ar pavojin-
gą, o LGBT* asmenis neretai skandalizuoja ir seksualizuoja.20 Tai formuoja 
neigiamą visuomenės nuomonę, toliau skatina priešiškas nuostatas, todėl 
pateikiant informaciją visuomenei itin svarbu laikytis neutralumo, nešališ-
kumo ir pozityvumo.

19 Pavyzdžiui, Seimo nario Petro Gražulio veiksmai, plačiau: „P. Gražulio „dovana“ gėjams 
pribloškė užsieniečius”, 2013 m. lapkričio 13 d. <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
p-grazulio-dovana-gejams-pribloske-uzsieniecius.d?id=63277576>.

20 Davydova, Darja „Fragmentiški veidai: besikečiantis Lietuvos LGBT veidai viešajame 
diskurse“. Besikeičiantys veidai. Pirmosios eitynės už LGBT teises Lietuvoje, 2012 m. 
<http://www.lgl.lt/lgl/veikla/publikacijos/lietuviu-k/2012-m/> P. 40.
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PAT YčIOS, NEAPYKANTOS KALBA IR 
NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI

NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI IR NEAPYKANTOS KALBA

Homofobiniai ir transfobiniai nusikaltimai yra žalingi ne tik asmeniui, nu-
kentėjusiam nuo tokio nusikaltimo, bet ir visai LGBT* bendruomenei, nes 
neapykantos nusikaltimas yra nukreiptas ne tiek prieš konkretų asmenį, 
kiek prieš savybę, kuria tas asmuo pasižymi, todėl ir kiti asmenys, pasižy-
mintys tokia pačia savybe, pasijaučia nesaugiai. Neapykantos nusikalti-
mai žalingi ir visai visuomenei: kaip pažymima Generalinės Prokuratūros 
metodinėse rekomendacijose, neapykantos išpuoliai dažnai esti išskirtinai 
žeidžiantys, žiaurūs, įžūlūs, įvykdomi viešojoje vietoje, matomi, todėl daro 
neigiamą poveikį ne tik viešajai tvarkai, visuomenės saugumui, bet ir for-
muoja nepagrįstai neigiamas visuomenės nuostatas, neigiamą požiūrį į tam 
tikras žmonių grupes ar jų narius.21 

PTA LGBT* tyrimo duomenimis, ketvirtadalis (26 %) visų šios ES apklausos 
LGBT* dalyvių per pastaruosius penkerius metus patyrė išpuolį arba grasi-
nimą smurtu. Maždaug trys iš dešimties apklausoje dalyvavusių translyčių 
žmonių teigė per metus iki apklausos smurtą arba grasinimą smurtu patyrę 
daugiau kaip tris kartus.22 Tuo tarpu LGBT* respondentai iš Lietuvos (31 % 
lesbiečių, 41 % gėjų ir 60 % translyčių asmenų), paklausti ar per pastaruo-
sius penkerius metus buvo fiziškai ar seksualiai užpulti arba dėl kokios nors 
priežasties jiems buvo grasinta smurtu namie ar kitur (gatvėje, viešajame 

21 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvirtintos 
Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, ikiteisminio 
tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://
www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumui/tabid/221/
Default.aspx>.

22 FRA LGBT Survey, 2012, Fact Sheet, LT. <http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-
2013_lgbt-survey-factsheet_lt.pdf>.
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transporte, darbo vietoje ir kt.), atsakė teigiamai.23 Šis homoseksualių vyrų 
ir translyčių žmonių patiriamo smurto Lietuvoje rodiklis yra pats aukščiau-
sias palyginus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis.

2013 metais LGL atlikto homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikal-
timų tyrimo24 metu gauta informacija apie 2013 metų sausio – lapkričio 
mėnesiais įvykdytus neapykantos nusikaltimus ar kitus incidentus. Iš viso 
pranešta apie 12 incidentų, iš kurių daugiausiai turto sugadinimo ir fizinio 
smurto atvejų, kurių daugelis įvyko viešose vietose. Dažniausiai nuken-
tėjo homoseksualūs vyrai, bendras nukentėjusiųjų amžiaus vidurkis – 26 
metai. Tyrimo metu pastebėta, jog neapykanta motyvuotų nusikaltimų ir 
incidentų skaičius ypatingai išauga su LGBT* bendruomene bei jų teisių 
problemomis susijusių viešų renginių ar socialinių kampanijų metu. Tyrimo 
metu nustatyta ne tik tai, jog vengiama apie tokius nusikaltimus praneš-
ti, bet ir tai, kad pranešant dažnai lieka nežinomas tikrasis šių nusikaltimų 
motyvas.

Kalbant apie neapykantos nusikaltimus, konstatuotina, jog dažniausiai 
pasitaikanti ir oficialiai užfiksuojama nusikalstama veika yra neapykantos 
kalba, arba kurstymas pagal Baudžiamojo kodekso 170 str., o tai tiesiogiai 
sietina ir su aktyviu žmogaus teisių srityje dirbančių nevyriausybinių orga-
nizacijų darbu pranešant apie tokius nusikaltimus. Pastebėtina, jog dau-
giausiai kurstymo atvejų užfiksuojama internetinėje erdvėje – internetinių 
publikacijų komentaruose, socialiniuose tinklapiuose bei internetiniuose 
forumuose yra padaroma daugiau kaip 90 % visų neapykantos kurstymo 
veikų.25 Taigi seksualinės orientacijos pagrindas yra vienas dažniausiai pasi-
taikančių neapykantos kurstymo pagrindų. 

23 FRA LGBT Survey, 2012. Detali informacijos paieška: <http://fra.europa.eu/DVS/DVT/
lgbt.php>.

24 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>. 

25 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>.
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Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Seime 2013 metais inicijuotas projektas, 
kuriuo siekiama panaikinti atsakomybę už „seksualinio elgesio kritiką“26. 
2013 m. birželio 11 d. Seimo narių grupė pateikė Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnio papildymo įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti, jog sek-
sualinio elgesio ar seksualinės praktikos, įsitikinimų ar pažiūrų kritika arba 
aptarimas,  įtikinėjimas pakeisti tokį elgesį, praktiką, įsitikinimus ar pažiū-
ras, savaime nelaikoma tyčiojimusi, niekinimu, neapykantos skatinimu, dis-
kriminavimu ar skatinimu diskriminuoti. 2013 rugsėjo 12 d. minėtai pataisai 
Seime pritarta po pateikimo (už balsavo 47 Seimo nariai, prieš – 15, susilai-
kė – 20), tad vis dar išlieka šio projekto priėmimo galimybė.

Šiuo metu Baudžiamojo kodekso nuostatos draudžia diskriminaciją ir nea-
pykantos kurstymą dėl seksualinės orientacijos, o neapykanta dėl asmens 
seksualinės orientacijos nusikalstamos veiklos kontekste yra laikoma sun-
kinančia aplinkybe. Vis dėlto, Baudžiamojo kodekso nuostatos neapima ly-
tinio tapatumo pagrindo, tad apie šiuos nusikaltimus nėra renkama ir jokia 
statistinė informacija. Tą patį galima pasakyti ir apie generalinio prokuro-
ro 2009 m. priimtas metodines rekomendacijas27, kuriose neaptariami su 
transfobija susiję nusikaltimai. Nors šios metodinės rekomendacijos ir su-
teikia tam tikras gaires neapykantos nusikaltimus tiriantiems prokurorams 
ir pareigūnams, atsižvelgiant į vis dar nepakankamą neapykantos nusikal-
timų tyrimą, tampa akivaizdu, jog trūksta išsamesnio vadovo bei specialių 
mokymų apie šių nusikaltimų specifiką.

Neapykantos nusikaltimų tyrimą apsunkina ir tai, jog neegzistuoja viena 
atsakinga institucija ar įstaiga. Kaip pažymima Rekomendacijos CM/Rec 

26 Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio papildymo įstatymo projektas (XIIP-687, 2013-06-
11).  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=450517&p_tr2=2>.

27 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu patvirtintos 
Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais, nacionalistiniais, 
ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, ikiteisminio 
tyrimo organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų Nr.12.14-40, 2009. <http://
www.prokuraturos.lt/nbspnbspNusikaltimai%C5%BEmoni%C5%A1kumui/tabid/221/
Default.aspx>.
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(2010)5 įgyvendinimo stebėsenos dokumentinėje ataskaitoje28, Generali-
nės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius, tyręs ir kaupęs duomenis apie 
neapykantos nusikaltimus, buvo panaikintas, o jo funkcijos išskirstytos ki-
tiems padaliniams. Tuo tarpu policijos pareigūnų profesiniai mokymai yra 
bendro pobūdžio ir neskiria papildomo dėmesio su seksualine orientacija ir 
lytine tapatybe susijusiems klausimams. Toks pat specializuotos informaci-
jos trūkumas identifikuotas ir įkalinimo įstaigų darbuotojams teikiamuose 
profesiniuose mokymuose. Neturėdami atitinkamo pasirengimo, policijos 
pareigūnai negali tinkamai reaguoti, atpažinti tokius nusikaltimus ir padėti 
nuo jų nukentėjusiesiems. Be to, trūksta ir proaktyvių veiksmų, visuomenės 
švietimo iniciatyvų bei tiesioginio kontakto su pažeidžiamomis visuomenės 
grupėmis ir bendruomenėmis, kurios neretai tampa panašių nusikaltimų 
aukomis.

Tai, kad būtina gerinti nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų asmenų 
apsaugą, rodo ir tyrimų rezultatai. PTA LGBT* tyrimo rezultatai atskleidžia, 
jog Lietuvoje nukentėjusieji nuo fizinio ar seksualinio smurto nepraneša po-
licijai, nes: net 38 % nukentėjusiųjų Lietuvoje bijo susidurti su homofobija ar 
transfobija iš policijos (Europos vidurkis – 24 %), galvoja, jog policija nieko 
nedarys (62 %, ES vidurkis – 43 %) arba mano, jog policija negali nieko pa-
daryti (57 %, ES vidurkis – 33 %).

2013 metais LGL atliktas homofobinių ir transfobinių neapykantos nu-
sikaltimų Lietuvoje tyrimas taip pat parodė, jog tik maža dalis nuken-
tėjusiųjų nuo neapykanta motyvuotų nusikaltimų ir incidentų ar kitos 
informacijos apie šiuos įvykius turinčių asmenų, kreipiasi į teisėsaugos 
institucijas. Tyrimo ataskaitoje pažymima, jog prie to prisideda ne tik 
baimė, jog pranešimas apie įvykį neigiamai paveiks nukentėjusiojo as-
meninį gyvenimą ar darbo santykius, bet ir tai, jog asmenys neretai ne-
mato tikslo kreiptis į minėtas institucijas, nes nesitiki iš jų sulaukti tinka-
mos pagalbos, o net ir pranešant apie įvykį policijai, tam tikrais atvejais 

28 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.
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nukentėję asmenys pareigūnų reakciją įvardija kaip atsainią, o kartais 
netgi pajuokiančią. 29

Tinkama parama aukoms yra labai svarbi siekiant užtikrinti, jog nusikaltimų 
aukos turėtų galimybę siekti teisingumo, ir, kad būtų gerbiamos jų teisės. 
PTA, atlikusi išsamų visoje Europos Sąjungoje aukoms teikiamų paslaugų 
vertinimą, pažymi, kad, nepaisant teigiamų poslinkių, daugelis valstybių 
narių susiduria su nemenkais iššūkiais. Pasak PTA, Lietuvoje (kaip ir dar sep-
tyniose ES šalyse) bendro pobūdžio pagalbos sistema visoms nusikaltimų 
aukoms neegzistuoja, apsiribojama tik pagalba konkrečiais atvejais (pavyz-
džiui, kai nusikaltimo auka tampa vaikas). Informacija apie tai, kur Lietuvoje 
galima sulaukti pagalbos, taip pat sistemiškai teikiama tik kai kurių nusikal-
timų aukoms (pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje atveju).30

PATYčIOS

Patyčios mokyklose yra sudėtinga ir kompleksiška problema. Patyčios vei-
kia ne tik tuos vaikus, kurie jose tiesiogiai dalyvauja (patyčių kaltininką ir 
auką), bet ir visą mokyklos bendruomenę: patyčias stebinčius moksleivius, 
mokytojus, kitus mokyklos specialistus bei tėvus. Nuo patyčių mokyklose 
nukentėti gali kone kiekvienas moksleivis, visgi labiausiai pažeidžiami yra 
tie moksleiviai, kurie išsiskiria iš bendraamžių, o ypač tie, kurie priklauso vi-
suomenėje itin stigmatizuojamoms grupėms – lesbietės, gėjai, biseksualūs 
ir jauni translyčiai žmonės. 

Kaip atskleidė asociacijos LGL užsakymu 2014 metais atliktas tyrimas apie 
homofobinių patyčių paplitimą mokyklose31, patyčios lytinės orientacijos 

29 Homofobiniai ir transfobiniai neapykantos nusikaltimas Lietuvoje: LGL stebėsenos 
ataskaita, 2013. <http://www.lgl.lt/assets/Stebesenos-ataskaitaLT-internet1.pdf>.

30 Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for victims, FRA, 2015. 
<http://fra.europa.eu/en/publication/2014/victims-crime-eu-extent-and-nature-sup-
port-victims>.

31 Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos, 2015. 
<www.lgl.lt/leidiniai>.
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pagrindu mokyklose yra plačiai paplitęs, tačiau pakankamai dėmesio vis 
dar nesulaukiantis reiškinys, kuris paliečia ne tik LGBT* mokinius, bet ir 
jaunuolius, kurie savo elgesiu ar išvaizda neatitinka stereotipinio savo lyties 
įvaizdžio. Tyrime teigiama, jog patyčios dėl lytinės orientacijos mokyklose – 
klestinti problema, su jomis yra susidūrę aštuoni iš dešimties apklaustų mo-
kinių. Daugiau kaip trečdalis tyrime dalyvavusių mokinių teigė mokykloje 
nesijaučiantys saugiai. 

Tuo tarpu apibendrinant tyrimo rezultatus apie mokytojų nuostatas ir po-
ziciją, teigiama, jog daugelis mokytojų tiesiog nepastebi homofobinių pa-
tyčių mokyklose problemos arba ją ignoruoja, kartu pažymint, jog Lietuvos 
mokytojai taip pat nepastebi ir pačių LGBT* mokinių – vos dešimtadalis 
mokytojų pripažįsta, kad jų mokykloje mokosi homoseksualūs ir biseksu-
alūs mokiniai. Tai nestebina, nes, remiantis tyrimo duomenimis, vos penk-
tadalis mokytojų palaiko seksualinės orientacijos atskleidimą mokykloje ir 
mano, jog mokiniai mokykloje turėtų jaustis pakankamai saugiai, kad galė-
tų aplinkiniams atskleisti šią informaciją apie save. Tuo tarpu daugiau kaip 
pusės mokytojų įsitikinimu, mokykla nėra tinkama vieta kalbėti apie lytinę 
orientaciją. 

Patyčių mastas gali būti siejamas su prastesniais akademiniais pasiekimais, 
mažesniu moksleivių pasitenkinimu mokykliniu gyvenimu, nesaugumo 
jausmu, kurį išgyvena tiek moksleiviai, tiek mokytojai32. Todėl patyčių pro-
blemą būtina pirmiausia matyti, o paskui ir imtis atitinkamų priemonių jai 
spręsti.

32 Daugiau informacijos apie patyčių padarinius galima rasti kampanijos „Be patyčių“ 
internetinėje svetainėje: <http://www.bepatyciu.lt/mokykloms/apie-patycias/patyci-pa-
dariniai/>.
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SAVIRAIŠKOS LAISVėS IR 
INFORMACIJOS RIBOJIMAS

Objektyvios žinios ir informacija yra itin svarbi, nes padeda žmonėms pa-
žinti įvairią juos supančią tikrovę ir, tokiu būdu, atsikratyti klaidingų stereo-
tipų apie nepažintus reiškinius bei skirtingas žmonių grupes, o tokios infor-
macijos trūkumas tiesiogiai lemia neigiamų nuostatų formavimąsi ir pliti-
mą. Todėl švietimas yra itin svarbus ir bene svarbiausias keičiant klaidingas 
neigiamas visuomenės nuostatas bei, tuo pat metu, gerinant pažeidžiamų 
grupių padėtį bei įtrauktį į visuomenės gyvenimą. Jau minėtoje 2014 metų 
visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo33 analizėje 
teigiama, jog svarbiausiu aspektu, norint pakeisti diskriminacinę aplinką, 
laikytinas švietimo sistemos stiprinimas bei neformalaus švietimo svarba. 
Taip pat įvardijamas savarankiškai bei kritiškai mąstančio jaunimo ugdy-
mas, remiant neformalųjį švietimą, bei dalykų, kurie apima nediskriminavi-
mo visais pagrindais temas, įtraukimas į formaliojo švietimo programas. 

Visgi Lietuvoje visuomenės švietimas su LGBT* susijusiomis temomis iš-
lieka itin sudėtingas. Estijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei ir 
kai kurioms kitoms Europos Sąjungos valstybėms imantis įvairių priemo-
nių šviesti ir keisti neigiamas visuomenės nuostatas LGBT* asmenų atžvil-
giu, Lietuvoje pastebima priešinga tendencija: bandoma slopinti ir trukdyti 
skleisti informaciją, susijusią su LGBT* asmenų teisėmis, bei vienu ar kitu 
būdu siekiama apriboti šių asmenų saviraiškos laisvę34. 

Formaliojo švietimo programose LGBT* tema nėra minima, tuo tarpu pas-
tebimos visiškai priešingų tikslų turinčios iniciatyvos, kuriomis siekiama 
riboti ir padaryti neprieinamą informaciją visuomenei, ypač jaunimui. Kai 

33 Visuomenės nuostatų kitimo ir diskriminacijos priežasčių tyrimo ir rezultatų anali-
zė, 2014 m. <http://www.socmin.lt/download/8783/diskriminaciniu_nuostatu_kaitos_
ataskaita_2014.pdf>.

34 Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity in the EU Member States, FRA 2011. <http://fra.europa.eu/fraWebsite/
research/publications/publications_per_year/fra_homophobia_synthesis_en.htm>.
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kurie pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo siekį riboti LGBT* asmenų savi-
raiškos bei susirinkimų laisvę. Tokiu būdu neigiamos visuomenės nuostatos 
tik dar labiau sustiprinamos, o trūkstant pozityvios atsvaros paplitusiai nea-
pykantos kalbai ir viešoms patyčioms, blogėja LGBT* asmenų situacija. 

Akivaizdžiausios yra pastaraisias metais priimtos atitinkamos įstatymų 
nuostatos bei jų taikymas, taip pat – bandymai riboti LGBT* asmenų teisę į 
taikius susirinkimus. Šie atvejai detaliau aptariami toliau.

NEPILNAMEčIŲ APSAUGOS NUO NEIGIAMO VIEŠOSIOS 
INFORMACIJOS POVEIKIO ĮSTATYMAS 

Pakeistas Nepilnamečių apsaugos įstatymas įsigaliojo 2010 m. kovo 1 d. 
Jame įtvirtintos nuostatos, draudžiančios skleisti nepilnamečiams informa-
ciją, „kuria skatinami lytiniai santykiai“ (4 str. 2 d. 15 p.) bei „kuria niekina-
mos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos Respublikos Kons-
titucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos 
sudarymo ir šeimos kūrimo samprata“ (4 str. 2 d. 16 p.)35. Akivaizdu, jog 
šiomis nuostatomis yra siekiama riboti informaciją apie ne vyro ir moters, 
o tos pačios lyties asmenų susitarimu kuriamą šeimą. Įstatymas kritikuotas 
tiek užsienio politikų, tiek tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teises ginan-
čių organizacijų, apie jį ne kartą kritiškai pasisakė tarptautinės nevyriausy-
binės organizacijos Human Rights Watch bei Amnesty International36. Taip 
pat, kviečiant Lietuvą neriboti saviraiškos laisvės ir nediskriminuoti LGBT* 
asmenų, priimtos dvi Europos Parlamento rezoliucijos – 2009 m. rugsėjo 
17 d.37 ir 2011 m. sausio 19 d.38

35 Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos po-
veikio įstatymas (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=410367>.

36 Tarptautinės organizacijos Amnesty International vieši pareiškimai dėl padėties Lietu-
voje. <http://www.amnesty.org/en/region/lithuania?page=3>.  

37 Europos Parlamento rezoliucija 2009 09 17. <http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0019&language=EN>.

38 Europos Parlamento rezoliucija 2011 01 19. <http://www.europarl.europa.eu/sides/get-
Doc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0019+0+DOC+XML+V0//EN>.
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Pirmą kartą aptariamomis Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatomis, 
kaip pagrindu diskriminuoti LGBT* asmenis, buvo bandyta pasinaudoti sie-
kiant sukliudyti 2010 m. eitynių „Už lygybę“ organizavimą, tačiau – nesėk-
mingai. Tąkart 2010 metų kovo mėnesį net 53 Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai pasirašė peticiją, kuria buvo raginama atšaukti leidimą eitynėms, nes 
jos neva pažeistų Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatas.

Visgi realaus minimo įstatymo nuostatų pritaikymo siekiant riboti infor-
maciją, susijusią su LGBT* asmenimis, ilgai laukti neteko. 2013 m. liepos 
7 d. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) apribojo asociacijos LGL 
„Baltic Pride 2013“ reklaminio vaizdo klipo39 transliavimą, nustatydamas, 
jog klipas gali būti transliuojamas tik po 23 val. bei pažymint klipą ženklu „S“ 
(t. y. „skirta suaugusiems“)40. LGL apskundė šį LRT sprendimą Žurnalistų 
etikos inspektorei, kuri 2013 m. rugsėjo mėn. tik patvirtino LRT sprendimą. 

Panašus atvejis dėl vaizdo klipo transliavimo ribojimo pasikartojo 2014 me-
tais. Šįkart asociacijos LGL kampanijos „Keisk“ vaizdo klipui41 apribojimus 
nusprendė taikyti televizija TV3, o Žurnalistų etikos inspektorė vėl patvirtino 
tokių apribojimų reikalingumą ir nustatė, kad klipe pateikiama informacija 
gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams.42 Šiuo atveju asociacija LGL 
išbandė ir teismines gynybos priemones, kurios, deja, pasirodė neveiks-
mingos.43 Tuo tarpu 2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvos psichologų sąjunga 

39 LGL video klipas „Baltic Pride 2013“. <https://www.youtube.com/watch?v=8rDP_t2QcmI>.

40 „Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko: LRT socialinę „Baltic Pride“ reklamą 
prilygino pranešimams apie alkoholį ir tabaką“, 2013 07 12. <http://www.15min.lt/naujie-
na/aktualu/lietuva/lietuvos-geju-lygos-vadovas-vladimiras-simonko-lrt-socialine-baltic-
pride-reklama-prilygino-pranesimams-apie-alkoholi-ir-tabaka-56-353141>.

41 LGL kampanijos „Keisk“ video klipas. <https://www.youtube.com/watch?v=PlHljk_
IVQw>.

42  „Inspektorė Lietuvos gėjų lygai nurodė, kad seksualinių mažumų vaizdo klipas žalingas 
vaikams“, 2014 09 24, BNS. <http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sociumas/inspek-
tore-lietuvos-geju-lygai-nurode-kad-seksualiniu-mazumu-vaizdo-klipas-zalingas-vai-
kams-1240113/>.

43  „Gėjų lygos skundas dėl vaizdo klipo draudimo teismuose lieka nenagrinėtas“, 2014 12 
19, BNS. <http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/geju-lygos-skundas-del-
vaizdo-klipo-draudimo-teismuose-lieka-nenagrinetas-665831#.VOCMXuasVPE>.
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išplatino spaudos pranešimą, kuriame pažymėjo, jog, Lietuvos psichologų 
sąjungos specialistų nuomone, aptariamame vaizdo klipe nėra tokio turi-
nio, kuris mokslo žiniomis būtų įrodytas kaip darantis neigiamą poveikį ne-
pilnamečių emocinei, dvasinei, psichinei raidai bei sveikatai, ir kad žalą gali 
daryti ne minėtas vaizdo klipas, o draudimas viešoje erdvėje kalbėti apie 
LGBT* žmonių patiriamus sunkumus.44

Kitas aptariamų Nepilnamečių apsaugos įstatymo nuostatų pritaikymo 
atvejis susijęs su 2014 metais Neringos Dangvydės pasakų knygos „Ginta-
rinė širdis“ platinimo sustabdymu, todėl, kad pasakų knygoje, be kita ko, 
pateikiamos dvi pasakos apie meilę tarp tos pačios lyties žmonių.45

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog kai kurie komerciniai informaciniai porta-
lai, vadovaudamiesi Nepilnamečių įstatymo nuostatomis, su LGBT* susiju-
sius straipsnius talpina į suaugusiems skirtas skiltis arba taiko atitinkamus 
ribojimus (pavyzdžiui, amžiaus patvirtinimo reikalavimą), taip dar kartą 
patvirtindami, kad LGBT* tematika (nesvarbu, ar pristatoma neigiamai, ar 
teigiamai) yra žalinga nepilnamečiams.

Baltic Pride 2010 IR Baltic Pride 2013 EITYNIŲ BYLOS

Teisė į taikius susirinkimus yra viena pamatinių ir neatskiriamų demokratinės 
valstybės garantijų bei pilietinės visuomenės bruožų. Piliečiai turi teisę, nepa-
žeidžiant įstatymų, rinktis ir atitinkama forma išreikšti savo poziciją vienais 
ar kitais jiems rūpimais klausimais. Ši teisė garantuojama netgi tada, kai iš-
reiškiama pozicija sulaukia didelės opozicijos ar kuriai didelė visuomenės da-
lis galimai nepritaria. Nors ši teisė garantuojama visiems asmenims, LGBT* 
asmenų teisę į taikius susirinkimus buvo bandyta riboti jau du kartus – 2010 
ir 2013 metais organizuojant eitynes už LGBT* asmenų lygybę. Nors šios ei-

44 2014 m. lapkričio 25 d. Lietuvos psichologų sąjungos nuomonė dėl Lietuvos gėjų lygos 
socialinės reklamos poveikio nepilnamečiams (pranešimas žiniasklaidai). <http://www.
psichologusajunga.lt/index.php?p=407&lng=lt>.

45 „Sprendimas neplatinti pasakų primena sovietinę cenzūrą“, 2014 05 07. <http://mano-
teises.lt/straipsnis/sprendimas-neplatinti-pasaku-primena-sovietine-cenzura/>.
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tynės įvyko kaip planuota, tačiau abiem atvejais teko įveikti ne tik atskiras 
politikų iniciatyvas, bet ir pasinaudoti teisminėmis gynybos priemonėmis.

Be to, kalbant apie saviraiškos laisvę ir teisę į taikius susirinkimus, reikalinga 
paminėti ir kai kurias pastarųjų metų įstatymų pakeitimų iniciatyvas, kurio-
mis šioje srityje siekiama riboti LGBT* asmenų teises. Kaip vieną tokių inici-
atyvų galima išskirti 2013 rugsėjo 3 d. Seimo narių Petro Gražulio ir Andriaus 
Mazuronio pateiktą Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 11, 14 straips-
nių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama numatyti, jog 
susirinkimo organizatoriai, jų įgalioti asmenys, išskyrus valstybės ar savival-
dybės institucijas, privalo apmokėti susirinkimo organizavimo ir surengimo 
išlaidas.46 Iniciatyva pateikta po to, kai Policijos departamentas išplatino in-
formaciją apie 2013 m. liepos 27 d. Baltic Pride eitynių apsaugai skirtas lėšas.

Svarbu paminėti ir kitą su siekiu įtvirtinti atsakomybę už „šeimos vertybių 
niekinimą“ susijusią iniciatyvą. Dar 2013 gegužės 10 d. Seimo narys Petras 
Gražulis pateikė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 259(1) 
straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo 
projektą, kuriame buvo siūloma numatyti administracinę atsakomybę už 
viešą konstitucinių dorovinių vertybių bei Konstitucijoje įtvirtintų šeimos 
pagrindų niekinimą, taip pat visuomenės dorovei prieštaraujančių rengi-
nių organizavimą. 2014 m. sausio 15 d. buvo pateiktas patobulintas įsta-
tymo projektas, kuriame siūloma numatyti administracinę atsakomybę 
už viešą Konstitucijoje įtvirtintos vertybės – šeimos niekinimą kalbomis, 
demonstruojamais daiktais, plakatais, šūkiais, audiovizualinėmis priemo-
nėmis ir kitokiais veiksmais47. Kaip nurodoma projekto aiškinamajame 
rašte48, projekto iniciatorius siekia, jog „už teisingos ir darnios visuome-

46 Susirinkimų įstatymo 11, 14 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-940 
(2013-09-03). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=455236&p_tr2=2>.

47 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) straipsnių pakeitimo ir Kodek-
so papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projektas XIP-4490(3) (2014-01-15). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464145&p_tr2=2>.

48 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 259(1) straipsnių pakeitimo ir Ko-
dekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projekto aiškinamasis raštas (XIP-4490(2), 
2013-05-10).  <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448190>.
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nės dorovinių vertybių, Konstitucijoje įtvirtintų šeimos pagrindų viešą 
niekinimą, viešą raginimą jas niekinti, visuomenės dorovei prieštaraujan-
čių renginių, tokių kaip homoseksualų eitynės bei paradai, organizavimą, 
būtų įtvirtinta administracinė atsakomybė.“ Nors šio projekto tikslas yra 
akivaizdžiai diskriminacinis, 2014 m. sausio 21 d. Seimas plenariniame po-
sėdyje po svarstymo pritarė pataisoms (už naujas nuostatas balsavo 46 
Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė – 22)49. Nors 2014 m. kovo 13 d. svarstant 
darbotvarkę, ir buvo nutarta minimo projekto nepalikti tarp svarstytinų 
klausimų (už – 39, prieš – 34, susilaikė – 20),50 šis įstatymo projektas gali 
būti svarstomas ateityje.

TOS PAčIOS LY TIES ASMENŲ SANT YKIŲ 
TEISINIO PRIPAŽINIMO NEBUVIMAS 

Šiuo metu Lietuvoje tos pačios lyties asmenų teisės į šeimos gyvenimo 
gerbimą, t. y. teisė į santuoką ar partnerystės registravimą, nėra užtikrina-
mos. LR Konstitucijos 38 straipsnis numato, jog šeima yra visuomenės ir 
valstybės pagrindas, valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę 
ir vaikystę, o santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.51 2011 m. 

49 Balsavimo rezultatai dėl Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 ir 259(1) 
straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188(21) straipsniu įstatymo projekto (Nr. XIP-
4490(3)), svarstymas. Seimo posėdis Nr. 119 (2014-01-21). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/
w5_sale.bals?p_bals_id=-17616>.

50 Balsavimo rezultatai dėl  Seimo 2014 m. kovo 13 d. posėdžių darbotvarkės tvirtinimo, 
dėl pasiūlymo palikti darbotvarkėje Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224 bei 
2591 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 18821 straipsniu įstatymo projektą Nr. 
XIP-4490(3). Seimo posėdis Nr. 122 (2014-03-13). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.
bals?p_bals_id=-17656>.

51 Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014.) <http://www3.lrs.lt/home/
Konstitucija/Konstitucija.htm>.

NEDISKRIMINAVIMO POLITIKOS LGBT* ASMENŲ ATŽVILGIU POREIKIS



34

aiškindamas šią Konstitucijos nuostatą Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas išaiškino, jog „konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos 
narių tarpusavio atsakomybe, supratimu, emociniu prieraišumu, pagalba 
ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras tei-
ses ir pareigas, t. y. santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konsti-
tucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi“52, tokiu būdu griežtai 
nekildindamas šeimos santykių tik iš santuokos sudarymo, tėvystės ir mo-
tinystės. 

Vis dėlto, pagal šiuo metu galiojančias Civilinio kodekso nuostatas, teisė 
sudaryti santuoką ar partnerystę yra pripažįstama tik skirtingų lyčių asme-
nims.53 Tačiau net ir skirtingų lyčių asmenys neturi galimybės įregistruoti 
partnerystę, kadangi Seimas nėra priėmęs specialaus Partnerystės įstaty-
mo, kuris numatytų partnerystės registravimo sąlygas ir tvarką. 2013 m. 
spalio 11 d. Teisingumo ministerija pateikė Civilinio kodekso pakeitimo ir 
papildymo įstatymo projektą54, siūlantį kodekse apibrėžti partnerystę kaip 
faktinį gyvenimą kartu sukuriant šeiminius santykius, nereikalaujant par-
tnerystės įregistravimo. Tačiau šiuo projektu partnerystės institutas taiko-
mas tik skirtingų lyčių kartu gyvenančioms poroms ir neapima tos pačios 
lyties asmenų.

Rekomendacijos CM/Rec (2010)5 įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje55 
daroma išvada, jog partnerystės įstatymo nepriėmimas netgi skirtingos ly-
ties asmenų atžvilgiu labiausiai susijęs su nuogąstavimais, jog tokio įstaty-

52 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo  2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl Vals-
tybinės šeimos politikos koncepcijos“. <http://www.lrkt.lt/dokumentai/2011/n110928.
htm>.

53 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

54 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.16, 3.140, 3.150, 3.229, 3.230, 3.231, 
3.232, 3.233, 3.234, 3.235, 5.13 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3.229/1, 3.234/1 
straipsniais įstatymo projektas (2013-10-11, Nr. 13-3108-01). <http://www.lrs.lt/pls/proj/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=203482&p_org=8&p_fix=y&p_gov=n>.

55 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms narėms 
dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo pagrin-
dais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/leidiniai>.
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mo priėmimas galėtų atverti kelią tos pačios lyties poroms reikalauti tokių 
pačių, t. y. su šeimos santykių teisiniu pripažinimu susijusių, teisių. Pažy-
mėtina, jog 2013 m. lapkričio 7 d. EŽTT savo sprendime byloje Vallianatos 
ir Mylonas prieš Graikiją (Nr. 29381/09 ir 32684/09), konstatavo, jog 2008 
metais Graikijoje priimtas civilinės partnerystės įstatymas, suteikiantis ga-
limybę įregistruoti partnerystę tik skirtingos lyties poroms, pažeidžia EŽTK 
14 (diskriminacijos uždraudimas) ir 8 (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 
gerbimą) straipsnius. Teismas pareiškė, kad homoseksualių asmenų sąjun-
gų teisinis statusas turi būti prilygintas skirtingos lyties porų statusui. 

Pažymėtina, jog Seimui jau buvo pateikti ir įstatymų projektai dėl teisinio 
civilinės partnerystės reglamentavimo apimant ir tos pačios lyties asmenų 
partnerystę. Tokio projekto pavyzdžiu galėtų būti Seimo narės Marijos Auš-
rinės Pavilionienės 2011 m. pateiktas Partnerystės (bendro gyvenimo neį-
registravus santuokos) įstatymo projektas.56 Tačiau perspektyvos dėl tokio 
įstatymo projekto, apimančio ir tos pačios lyties porų partnerystę, priėmi-
mo išlieka itin miglotos, ypač turint omenyje homofobines atskirų Seimo 
narių iniciatyvas pastaraisiais metais.

Tarp tokių iniciatyvų galima būtų paminėti 2013 lapkričio 15 d. Seimo nario 
Rimanto Jono Dagio pateiktą Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakei-
timo įstatymo projektą, kuriuo siūloma 38 Konstitucijos straipsnį papildyti 
nuostatomis, nustatančiomis, jog „šeima sukuriama sudarius santuoką“, 
„šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės“, „valstybė saugo ir globoja 
santuoką“57. Šia pataisa iš esmės yra siekiama užkirsti kelią tolimesnėms 
diskusijoms apie LGBT* žmonių teises bei galimybę pripažinti kartu gyve-
nančių vienos lyties porų šeimos statusą.  

Dėl tos pačios lyties porų santykių teisinio pripažinimo nebuvimo kyla ir 
kitų susijusių problemų. Kaip pažymima Rekomendacijos CM/Rec (2010)5 

56 Partnerystės (bendro gyvenimo neįregistravus santuokos) įstatymo projektas (2011-
10-12, XIP-3687). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408151&p_
tr2=2>.

57  Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas XIIP-1217 (2013-
11-15). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=459884&p_tr2=2>.
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įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje58, atsižvelgiant į tai, jog tos pačios ly-
ties poros neturi galimybės teisiškai įteisinti savo santykių, tokiose šeimose 
augantiems vaikams nesuteikiama reikiama valstybės apsauga jų interesų 
užtikrinimui. Pavyzdžiui, sunkiai susirgus ar mirus biologiniam tėvui ar mo-
tinai, biologinio vaiko globa iš esmės negalėtų būti suteikiama kartu gyve-
nusiam partneriui ar partnerei. Su vaiku giminystės ryšiu nesusijęs partneris 
taip pat negali naudotis kitomis socialinėmis garantijomis, pavyzdžiui, vai-
ko priežiūros atostogomis.

Kalbant apie įsivaikinimą, nors įstatymas nenumato apribojimų vienišiems 
asmenims įsivaikinant ar nustatant vaiko globą būtent dėl seksualinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės, Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas 
tos pačios lyties poroms galimybės įsivaikinti nenumato. Šiuo metu Seime 
yra pateiktas projektas, kuriuo iš esmės siekiama faktinio ribojimo įsivai-
kinti tos pačios lyties asmenų poroms. 2013 m. balandžio 18 d. Seimo narys 
Rimantas Jonas Dagys įregistravo Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą59, numa-
tantį, jog kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į tėvą ir motiną, kylančią 
iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio papildomumo, o 
sprendžiant su vaiko įvaikinimu ar globa susijusius klausimus, prioritetas 
turi būti teikiamas vaiko poreikiui turėti abiejų lyčių tėvus (įtėvius), galin-
čius šeimoje prisiimti tėvystės ir motinystės pareigas. Šia iniciatyva aiškiai 
siekiama užkirsti kelią tolesnei visuomenės diskusijai dėl tos pačios lyties 
asmenų galimybės įsivaikinti. 

58 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.

59  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildy-
mo įstatymo projektas XIIP-473 (2013-04-18). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=446661&p_tr2=2>.

NEDISKRIMINAVIMO POLITIKOS LGBT* ASMENŲ ATŽVILGIU POREIKIS



37

SUDėTINGA TRANSLYčIŲ ASMENŲ 
SITUACIJA

2014 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra 
pristatė didžiausią lyginamąją studiją60, kurioje pateikė informaciją apie 
translyčių asmenų padėtį ES valstybėse narėse. Pagal šio tyrimo duomenis, 
bendrame LGBT* asmenų patiriamos diskriminacijos ir smurto kontekste, 
translyčių asmenų padėtis yra pati sudėtingiausia. Kartu pažymėtina ir tai, 
jog rodikliai apie translyčių asmenų patiriamą diskriminaciją ir smurtą Lie-
tuvoje neretai buvo didesni ar netgi didžiausi, lyginant su Europos Sąjun-
gos vidurkiu bei kitomis ES valstybėmis narėmis. Pavyzdžiui, Lietuvoje 62 
% translyčių respondentų teigė patyrę diskriminaciją dėl lytinės tapatybės 
per paskutinius 12 mėnesių (Europos vidurkis – 54 %), tuo tarpu net 19 % 
respondentų teigė patyrę neapykanta motyvuotą smurtą per pastaruosius 
12 mėn. ir tai yra aukščiausias rodiklis visose ES valstybėse narėse (Europos 
vidurkis – 8 %).

Tam, kad translyčių žmonių teisės būtų tinkamai apsaugotos, pirmiausia 
reikalingas tinkamas įstatyminis reglamentavimas, tačiau šiuo atžvilgiu 
Lietuvoje situacija išlieka itin sudėtinga. Kaip minėta ankstesniuose sky-
riuose, diskriminacijos draudimas lytinės tapatybės pagrindu tiesiogiai nėra 
įtvirtintas nė viename Lietuvos Respublikos teisės akte, apie transfobinius 
nusikaltimus taip pat neužsimenama ir jau minėtose 2009 m. Generalinio 
prokuroro priimtose metodinėse rekomendacijose, tad diskriminacija bei 
smurtas prieš translyčius asmenis praktikoje iš esmės negali būti nei atpa-
žintas, nei užfiksuotas.

Lietuvoje iki šiol taip pat nepriimti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką bei 
dokumentų keitimo tvarką reglamentuojantys įstatymai. Civilinio kodek-
so 2.27 straipsnyje numatyta, kad nesusituokęs pilnametis asmuo turi tei-

60 Being Trans in the EU - Comparative analysis of the EU LGBT survey data, 2014. <http://fra.
europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data>.
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sę pakeisti lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma61. Antrojoje šio straipsnio 
dalyje numatyta, jog lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato specialus 
įstatymas, tačiau įstatymų leidėjas iki šiol tokio įstatymo nėra priėmęs. Šis 
teisinis vakuumas egzistuoja faktiškai ignoruojant 2007 metų EŽTT spren-
dimą byloje L. prieš Lietuvą (Nr. 27527/03), kuriame būtent dėl šios situacijos 
užfiksuotas EŽTK 8-ojo straipsnio pažeidimas. 

Taigi dėl specialaus lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatančio įstaty-
mo nebuvimo, transseksualūs asmenys Lietuvoje negali gauti ir reikiamo 
medicininio gydymo ar atlikti lyties pakeitimo operacijos. Transseksualių 
asmenų gydymas sveikatos draudimo sistemos iš esmės nėra kompen-
suojamas – dėl šios priežasties transseksualūs asmenys negali naudotis 
nemokamu hormoniniu gydymu ar kitomis reikalingomis sveikatos prie-
žiūros paslaugomis. Todėl norintys pasikeisti lytį Lietuvos piliečiai yra pri-
versti vykti į užsienio šalis, kur lyties keitimo procedūros yra gana bran-
gios, ar dar blogiau – imasi savo nuožiūra vartoti hormonus ir tokiu būdu 
rizikuoja savo sveikata.

Dėl teisinio reglamentavimo trūkumo užsienyje lyties pakeitimo opera-
cijas atlikę asmenys susiduria su praktiniais sunkumais dėl naujų asmens 
dokumentų išdavimo. Transseksualūs asmenys, atlikę lyties keitimo ope-
raciją užsienyje, ir norintys atitinkamai pasikeisti asmens dokumentus 
Lietuvoje, iš esmės yra priversti kreiptis į teismą. Kaip pažymima Reko-
mendacijos CM/Rec (2010)5 įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoje, toks 
problemos sprendimo būdas neatitinka Rekomendacijoje numatytų rei-
kalavimų dėl asmens lyties pakeitimo fakto visapusiško pripažinimo „grei-
tu, skaidriu ir prieinamu būdu“.62

61 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

62 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacijos CM/Rec (2010)5 valstybėms na-
rėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinio tapatumo 
pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita. LGL, 2013. <www.lgl.lt/
leidiniai>.
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Tuo tarpu kai kurie LR Seimo nariai inicijavo LR Civilinio kodekso pataisas, 
kuriomis Lietuvoje atlikti lyties pakeitimą būtų apskritai draudžiama. 2012 
m. lapkričio 21 d. Seimo nariai Antanas Matulas, Vida Marija Čigriejienė ir 
Arimantas Dumčius pateikė Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo 
projektą, siūlantį oficialiai uždrausti medicinines lyties pakeitimo procedū-
ras.63 Projekto iniciatoriai teigia, jog šia įstatymo pataisa siekia užkirsti ke-
lią „nepagrįstų lūkesčių atsiradimui“ ir fiziškai sveikų žmonių „kastracijai“. 
Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „lyties pakeitimas yra labiau susijęs 
su išorinių bei vidinių lytinių požymių pakeitimu, tačiau pakeitus lyties po-
žymius, pati lytis nepasikeičia, nes ji yra genetiškai determinuota nuo pat 
prasidėjimo momento“ ir kad tokia operacija yra „negrįžtamas procesas“, 
po kurio nebegalima susigrąžinti „prigimtinės lyties“. Kadangi transsek-
sualumas yra psichinis lyties tapatumo sutrikimas, pasak parlamentarų, 
transseksualiems asmenims turėtų būti taikoma psichoterapija, o ne lyties 
keitimo operacija.64 2013 m. gegužės 23 d. Seime minėtam projektui buvo 
pritarta po pateikimo (už šį projektą balsavo 36 Seimo nariai, prieš – 3, su-
silaikė – 11).65

2013 m. kovo 26 d. Seimas po pateikimo pritarė ir kitam Civilinio kodekso 
pataisų projektui66, kuriuo, be kita ko, siūloma Civiliniame kodekse palikti 
nuostatą, kad „nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu 
pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma“, tačiau siūloma išbraukti 
dalį, numatančią, jog lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato įstatymai. 

63 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas XIIP-17 (2012-11-21).  
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437749&p_tr2=2>.

64 Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas (XIIP-
17, 2012-11-21). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437751>.

65 Balsavimo rezultatai dėl Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projek-
to XIIP-17, pateikimas. Seimo posėdis Nr. 56 (2013-05-23). <http://www3.lrs.lt/pls/inter/
w5_sale.bals?p_bals_id=-16029>.

66 Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 2.27, 3.8, 3.18, 3.24, 3.37, 3.66, 3.138, 3.139, 3.140, 3.142, 
3.143, 3.144, 3.145, 3.147, 3.152, 3.157, 3.167, 4.255 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 
3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25 straipsnių ir Kodekso trečiosios knygos VIII dalies pripaži-
nimo netekusiais galios įstatymo projektas (XIP-2018(2) , 2012-07-20). <http://www3.lrs.
lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430523>.
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Už šį dar 2012 m. liepos mėn. Teisingumo ministerijos parengtą projektą 
balsavo 47 Seimo nariai, 1 – prieš, 28 – susilaikė. Projektą pristatęs teisin-
gumo ministras Juozas Bernatonis teigė, kad tokiu būdu būtų įgyvendintas 
EŽTT sprendimas, kadangi Lietuvoje priimti tokį įstatymą nėra politinės 
valios.67

67  „Seime - pasiūlymai dėl lyties keitimo ir partnerystės registravimo“, 2013-03-26, BNS 
ir lrytas.lt informacija. <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/seime-pasiulymai-
del-lyties-keitimo-ir-partnerystes-registravimo.htm>.
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1. 

LGBT* ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA 

Tinkamai žmogaus teisių apsaugai užtikrinti pirmiausia yra reikalinga tin-
kama teisinė bazė. Todėl pirmiausia ypač svarbu dėti pastangas, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus ir visapusiškas teisinis reglamentavimas. 

Nediskriminavimo principas lyties ir seksualinės orientacijos pagrindais yra 
įtvirtintas tokiuose šalies įstatymuose kaip Lygių galimybių įstatymas, Mo-
terų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Baudžiamasis kodeksas bei Darbo 
kodeksas. Vis dėlto, yra teisės aktų, į kuriuos šis nediskriminavimo pagrin-
das dar nėra tiesiogiai įtrauktas. Kita vertus, ypatingai svarbu, jog Lietuvos 
teisės aktuose nebūtų diskriminacinio pobūdžio teisės normų ir tokių teisės 
normų taikymo praktikoje, taip pat, kad būtų laiku užkertamas kelias diskri-
minacinio pobūdžio teisėkūros iniciatyvoms Seime. 

Reikalinga gerinti ir valstybės institucijų darbą nediskriminavimo srityje bei 
jų atstovų informuotumą, nes vien tik įstatymų faktinis buvimas dar nega-
rantuoja, jog jų nuostatos bus įgyvendinamos tinkamai ir efektyviai.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Pagerinti LGBT* asmenų nediskriminavimo teisinį reglamen-1. 
tavimą

Padidinti institucijų galimybes įgyvendinti nediskriminavimo 2. 
įstatymus

LGBT* ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA



43

Kelti informuotumą apie tarptautinius standartus LGBT* tei-3. 
sių srityje

 

PRIEMONėS

Priimti Partnerystės įstatymą, reglamentuojantį tos pačios lyties • 
asmenų santykių įtvirtinimą, kartu priimti atitinkamus Civilinio ko-
dekso68 bei poįstatyminių aktų pakeitimus.

Pakeisti Administracinių teisės pažeidimų kodeksą• 69, papildant 
252 straipsnį nuostata, jog administracinio teisės pažeidimo byla 
nagrinėjama vadovaujantis visų piliečių lygybe prieš įstatymą ir 
bylą nagrinėjantį organą (pareigūną), nepriklausomai nuo, inter 
alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Baudžiamojo proceso kodeksą• 70, papildant 6 straipsnio 2 
dalį nuostata, jog teisingumas baudžiamosiose bylose vykdomas 
vadovaujantis principu, kad įstatymui ir teismui visi asmenys lygūs, 
nepaisant, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

Pakeisti Administracinių bylų teisenos įstatymą• 71, papildant 6 
straipsnį nuostata, jog teisingumą administracinėse bylose vykdo 

68 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864). <http://
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999>.

69 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (paskelbta Vyriau-
sybės žinios 1985, Nr. 1-1, i. k. 0841010KODE00X-4449). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=493978>.

70 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (patvirtintas 2002 m. kovo 
14 d. įstatymu Nr. IX-785). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=478615>.

71 Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (1999 m. sausio 14 d. Nr. 
VIII-1029, Nauja įstatymo redakcija nuo 2001 m. sausio 1 d: Nr. VIII-1927, 2000.09.19, Žin., 
2000, Nr.85-2566 (2000.10.11)). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=479155>.
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tik teismai, vadovaudamiesi visų asmenų lygybe įstatymui ir teis-
mui, nepaisant, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapa-
tybės.

Pakeisti Civilinio proceso kodeksą• 72 6 straipsnio nuostata, jog tei-
singumą civilinėse bylose vykdo tik teismai, vadovaudamiesi as-
menų lygybės įstatymui ir teismui principu, nepaisydami jų, inter 
alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės.

Pakeisti Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-• 
cijos poveikio įstatymą73 (4 straipsnio 2 dalies 16 punktas) taip, kad 
jame neliktų LGBT* asmenis diskriminuojančio ir nepagrįstai žo-
džio laisvę ribojančio pobūdžio.

Pakeisti Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą• 74, papildant 4 
straipsnio 3 punktą, jog kiekvienas vaikas turi lygias teises ir negali 
būti diskriminuojamas dėl savo, savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko at-
stovų, inter alia, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Valstybės tarnybos įstatymą• 75, papildant 3 straipsnio 2 
punktą nuostata, jog valstybės tarnautojas privalo vienodai tar-
nauti visiems gyventojams, nepaisydamas, inter alia, jų seksuali-
nės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Teikti atitinkamas išvadas dėl diskriminacinio pobūdžio įstatymų • 
projektų, kurie pažeidžia žmogaus teises ir tarptautinius Lietuvos 

72 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas  (patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įsta-
tymu Nr. IX-743). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493990>.

73 Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos po-
veikio įstatymas (2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067, Įstatymas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 
91-3890). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367>.

74 Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m. kovo 14 d. 
Nr. I-1234, paskelbtas: Žin., 1996, Nr. 33-807). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=279424>.

75 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Nr. IX-855, 2002-04-23, Žin., 2002, 
Nr. 45-1708). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471047>.
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Respublikos įsipareigojimus žmogaus teisių apsaugos srityje; imtis 
iniciatyvos viešai kritikuojant tokius projektus bei kitaip stabdant 
bet kokias diskriminacines iniciatyvas.

Sudaryti nuolat veikiančią tarpinstitucinę darbo grupę diskrimina-• 
cinėms apraiškoms bei teisiniam reglamentavimui dėl seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės vertinti bei pasiūlymams teisinės 
bazės tobulinimui rengti.

Priimti Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 ir jos Priedo įgyvendinimo • 
veiksmų planą, numatant priemones jos nuostatoms veiksmingai 
įgyvendinti.

Organizuoti valstybės institucijų tarnautojų bei darbuotojų švieti-• 
mą žmogaus teisių klausimais – rengti mokymus, renginius, vyk-
dyti kvalifikacijos kėlimą.

Skatinti valstybės institucijų bendradarbiavimą su LGBT* asmenų • 
žmogaus teises ginančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
priimant teisės aktus ar politikos priemones, kurie liečia LGBT* 
asmenų teises bei šios bendruomenės interesus.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Teisingumo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija, Vidaus reikalų ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba 
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2. 

TRANSLYčIŲ ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ 
APSAUGA

Translyčių asmenų situacija Lietuvoje išlieka ypatingai sudėtinga, kadangi 
įstatymų leidėjas nededa jokių efektyvių pastangų, kad apsaugotų transly-
čių asmenų teises. Iki šiol Lietuvos Respublikos Seimas nėra priėmęs speci-
alaus įstatymo dėl lyties pakeitimo, kuris numatytas Civilinio kodekso 2.27 
straipsnyje. Kaip minėta anksčiau, šis teisinis vakuumas susidarė ignoruo-
jant 2007 m. EŽTT sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, kuriame užfiksuotas 
EŽTK 8-ojo straipsnio pažeidimas.

Dėl lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustatančio įstatymo nebuvimo, trans-
seksualūs asmenys Lietuvoje negali gauti reikiamo medicininio gydymo ar 
atlikti lyties pakeitimo operacijos. Dar daugiau, dėl teisinio reglamentavi-
mo trūkumo, užsienyje lyties pakeitimo operacijas atlikę asmenys dėl naujų 
asmens dokumentų išdavimo susiduria su praktiniais sunkumais. Lietuvoje 
susiformavo ydinga ir žmogaus teises pažeidžianti praktika, kai dėl įrašų as-
mens dokumentuose keitimo ar naujų dokumentų išdavimo transseksualūs 
asmenys yra priversti kreiptis į teismą. 

Lytinės tapatybės pagrindas kaip nediskriminavimo pagrindas taip pat iki 
šiol nėra įtvirtintas nė viename Lietuvos Respublikos įstatyme ar kitame 
teisės akte, todėl translyčių asmenų teisės Lietuvoje teisės aktais nėra tie-
siogiai saugomos. 

Iki šiol Lietuvos valdžios institucijos nedėjo pastangų, kad išsiaiškintų 
translyčių asmenų socialinę ir teisinę padėtį Lietuvoje, nėra atlikta jokių ty-

TRANSLYčIŲ ASMENŲ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA



47

rimų apie translytiškumo reiškinį, translyčių asmenų patirtis, diskriminaci-
jos ar neapykantos nusikaltimų paplitimą, visuomenės nuomonę.

Ypatingai trūksta tiek valstybės institucijų tarnautojams bei darbuotojams, 
tiek visuomenei skirtų tikslinių švietimo kampanijų (renginių, leidinių, mo-
kymų), kurios supažindintų su translytiškumo reiškiniu ir taip padėtų atsi-
kratyti nepagrįstų baimių ir stereotipų. 

STRATEGINIAI TIKSLAI

Pagerinti translyčių asmenų teisių apsaugos teisinį reglamen-1. 
tavimą

Padidinti institucijų galimybes įgyvendinti nediskriminavimo 2. 
įstatymus

Kelti informuotumą apie translyčių asmenų teisių apsaugos 3. 
tarptautinius standartus

PRIEMONėS

Remiantis tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos standartais pri-• 
imti Lyties pakeitimo įstatymą, nustatantį lyties pakeitimo proce-
dūros tvarką ir sąlygas, naujų dokumentų po lyties pakeitimo išda-
vimo tvarką bei sąlygas.

Priimti atitinkamus įstatymų bei poįstatyminių aktų pakeitimus, • 
kurie užtikrintų, jog transseksualūs asmenys turėtų veiksmingą 
priėjimą prie visų reikalingų lyties pakeitimo paslaugų, įskaitant 
psichologines, endokrinologines ir chirurgines priemones.

Priimti atitinkamus įstatymų bei poįstatyminių aktų pakeitimus, • 
nustatančius procedūras, užtikrinančias, jog nauji su pakitusia 
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asmens lytimi susiję dokumentai (pavyzdžiui, draudimo sutartys, 
banko paslaugų dokumentai bei mokslo įstaigų išduoti diplomai) 
asmeniui pakeitus lytį būtų išduodami ne valstybinių institucijų, o 
atitinkamų paslaugų teikėjų.

Įtraukti lytinę tapatybę kaip draudžiamos diskriminacijos pagrindą • 
į visus teisės aktus76, įskaitant:

º  Lygių galimybių įstatymą77;

º  Baudžiamąjį kodeksą 60 (1)(12) str., 169 str., 170 str., 1701 str.78;

º  Darbo kodeksą79.

Atlikti Lietuvoje gyvenančių translyčių asmenų padėties visuome-• 
nėje bei privačiame gyvenime tyrimą, kuris nustatytų patiriamo 
smurto ir diskriminacijos paplitimą; pristatyti rezultatus valstybės 
institucijoms bei visuomenei.

Organizuoti valstybės institucijų tarnautojų bei darbuotojų švie-• 
timą translyčių asmenų žmogaus teisių klausimais – organizuoti 
mokymus, renginius, vykdyti kvalifikacijos kėlimą.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Teisingumo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba

76 Įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose taip pat reikalinga įtraukti lytinės tapatybės ne-
diskriminavimo pagrindą (kartu su seksualinės orientacijos nediskriminavimo pagrindu) 
aptariami ankstesniame skyriuje i. „LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga“.

77 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (2003 m. lapkričio 18 d., Nr. IX-1826). 
<http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179>.

78 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741). <http://www3.
lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404447>.

79 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569). <http://www3.lrs.lt/pls/
inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404220>.
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3. 

SOCIALINIS LGBT* ASMENŲ PRIėMIMAS

LGBT* asmenys yra viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių ir šių 
asmenų priėmimas visuomenėje vis dar išlieka sudėtingas. Problemą dar 
labiau pagilina tai, jog LGBT* asmenys yra mažai matomi kasdieniame gy-
venime – dėl paplitusių neigiamų nuostatų ir atstūmimo, diskriminacijos ar 
net smurto baimės, LGBT* asmenys vengia atsiskleisti ne tik darbe, mokslo 
įstaigose ar platesniame visuomeniniame gyvenime, bet ir savo artimie-
siems, šeimai ir draugams. Tokiu būdu visuomenėje formuojasi „užburtas 
ratas“ – neigiamas socialinis klimatas skatina LGBT* asmenis gyventi už-
darą gyvenimą, o LGBT* asmenų neatsiskleidimas atima galimybę visuo-
menei pažinti aplink esančią įvairovę bei atsikratyti nepagrįstų baimių ir 
stereotipų.

Lietuvos visuomenė didele dalimi yra homofobiška – nemažai asmenų vis 
dar laiko homoseksualumą liga, nenatūraliu ar amoraliu, visuomenės tra-
dicijoms, nusistovėjusiems vyrų ir moterų tarpusavio santykių modeliams 
grėsmę keliančiu reiškiniu. Kartu pažymėtina, kad Lietuvos visuomenėje 
labiausiai matomas vyrų homoseksualumas, todėl išlieka lesbiečių, bisek-
sualių asmenų bei translyčių asmenų nematomumo problema.

Pažymėtina, jog prie neigiamo visuomenės klimato kūrimo ypač prisideda 
politikų viešai išsakomas LGBT* asmenis niekinantis požiūris ir viešai sklei-
džiama neapykanta homofobiniais, bifobiniais ir transfobiniais pagrindais. 
Problema ir tai, jog trūksta pozityvių iniciatyvų ir pareiškimų iš politikų bei 
valstybės institucijų atstovų, kurių didžioji dalis kol kas linkusi pasirinkti abe-
jingą poziciją. Geruoju pozityvios atsvaros kūrimo pavyzdžiu galėtų būti at-
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kakli tokių politikų kaip Marija Aušrinė Pavilionienė, Dalia Kuodytė, Giedrė 
Purvaneckienė pozicija bei Eligijaus Masiulio, Remigijaus Šimašiaus atskirais 
klausimais išreikštos nuomonės. Taip pat galima paminėti Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus viešai išreikštą palaikymą La-
tvijos užsienio reikalų ministrui po pastarojo atsivėrimo apie savo seksualinę 
orientaciją.80 Tačiau kol kas panašūs pozityvūs pasisakymai išlieka pavieniai. 

Didelį vaidmenį vaidina ir žiniasklaida, kuri iki šiol pastebimai demonstruoja 
žalingas tendencijas skandalizuodama ar išjuokdama su LGBT* asmenimis 
susijusius klausimus. Be to, remiantis diskriminacinio pobūdžio Nepilname-
čių nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, in-
formacijai apie LGBT* asmenis viešumoje taikomi apribojimai, tokiu būdu 
trukdant visuomenei gauti objektyvią ir pozityvią informaciją, kuri padėtų 
įveikti nepagrįstas neigiamas nuostatas ir stereotipus.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Skatinti LGBT* asmenų socialinį priėmimą visuomenėje ir vi-1. 
savertį socialinį gyvenimą

Didinti visuomenės sąmoningumą lygių galimybių ir nediskri-2. 
minavimo srityje

Tobulinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo po-3. 
litiką

PRIEMONėS

Organizuoti įvairius renginius bei visuomenės švietimo kampani-• 
jas, skirtas didinti įvairių visuomenės grupių žinias apie nediskrimi-

80 „Nudžiugino Latvijos ministro prisipažinimas, kad jis gėjus: L. Linkevičius pagyrė“. 2014 
m. lapkričio 7 d., BNS. <http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nudziugino-latvijos-mi-
nistro-prisipazinimas-kad-jis-gejus.d?id=66329858#ixzz3Rtr4w8JX>.
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navimą, tarp jų ir diskriminavimo draudimą seksualinės orientaci-
jos ir lytinės tapatybės pagrindais. 

Numatyti priemones, skirtas mažiau matomų LGBT* bendruome-• 
nės grupių (lesbiečių, biseksualių ir translyčių asmenų) matomu-
mui didinti ir priėmimui visuomenėje skatinti, numatant specifines 
švietimo ir sąmoningumo kėlimo priemones.

Plėtoti dialogą tarp atsakingų institucijų, vietos valdžios, teisėsau-• 
gos, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų, nevyriausybinių 
organizacijų bei pilietinės visuomenės atstovų dėl visapusiškos 
LGBT* asmenų įtraukties ir priėmimo visuomenėje skatinimo.

Priimti ir išplatinti gaires tarp be išimties visų valstybės instituci-• 
jų apie valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę 
susilaikyti nuo viešų pasisakymų, ypač žiniasklaidos priemonėse, 
kurie pagrįstai galėtų būti interpretuojami kaip pritariantys nea-
pykantos kurstymui ir asmenų diskriminavimui seksualinės orien-
tacijos ir lytinės tapatybės pagrindais; numatyti pareigą skatinti 
toleranciją ir pagarbą, įskaitant LGBT* asmenų žmogaus teisių 
atžvilgiu.

Gerinti LGBT* asmenims teikiamą paramą atsiskleidimo laikotar-• 
piu, teikti objektyvią informaciją ir emocinę paramą šeimoms bei 
su krizėmis susiduriantiems LGBT* asmenims, remti paramos ir 
informacijos teikimo veikla užsiimančias organizacijas.

Didinti LGBT* asmenų matomumą, stiprinti LGBT* bendruome-• 
nės organizacijas, remti LGBT* bendruomenės socialinę bei kultū-
rinę veiklą ir jos matomumą visuomenėje (įskaitant įvairius kultū-
rinius renginius, meno projektus, kino festivalius ir kt.).

Įtraukti į atmintinų dienų sąrašą• 81: Tarptautinę dieną prieš homofo-
biją ir transfobiją (gegužės 17-oji); Tarptautinę biseksualių asmenų 

81 Atmintinų dienų įstatymas (Nr. VIII-397, 2014-04-15). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/
dokpaieska.showdoc_l?p_id=469536 >.
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matomumo dieną (rugsėjo 23-oji), Tarptautinę translyčių asmenų 
atminimo dieną (lapkričio 20-oji).

Didinti žiniasklaidos atstovų jautrumą ir suvokimą apie LGBT* as-• 
menų padėtį ir žmogaus teises, gerinti bendradarbiavimą bei ska-
tinti pavyzdinį atskirų žiniasklaidos atstovų darbą.

Atlikti apklausas ir vykdyti situacijos analizę, siekiant nustatyti vi-• 
suomenės netolerancijos LGBT* asmenų atžvilgiu lygį bei priešiš-
kumo ir negatyvių nuostatų Lietuvos visuomenėje priežastis. 

Atlikti tikslinius tyrimus dėl mažiau matomų LGBT* bendruome-• 
nės grupių – lesbiečių, biseksualių ir translyčių asmenų situacijos 
bei šių grupių atstovų specifinių poreikių.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo 
ministerija, Kultūros ministerija, Lygių galimybių kontrolie-
riaus tarnyba, savivaldybės
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4. 

ŠVIETIMAS

Bendras švietimo ir mokymo sektoriaus tikslas yra užtikrinti, kad LGBT* 
asmenys nepatirtų atskirties ir diskriminacijos mokyklose bei kitose ugdy-
mo įstaigose, jog su švietimo srityje dirbančiais ir besimokančiais LGBT* 
asmenimis būtų elgiamasi lygiavertiškai ir pagarbiai. Kita vertus, švietimo 
sistema neturi ignoruoti moksleivių skirtumų ir specifinių iš to kylančių pro-
blemų bei poreikių.

Šiuo metu nėra jokių oficialių duomenų, kiek LGBT* moksleivių susiduria su 
patyčiomis, persekiojimu ir diskriminacija bendrojo lavinimo mokyklose ar 
universitete. Tačiau, kaip rodo 2014 metais LGL užsakymu atliktas patyčių 
Lietuvos mokyklose tyrimas, homofobinės patyčios mokyklose yra klestinti 
problema, kuri vis dar nesulaukia pakankamo mokytojų bei kitų mokyklos 
darbuotojų dėmesio. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo homofobinių ir transfo-
binių patyčių nukenčia ne tik LGBT* mokiniai, bet ir savo elgesiu ar išvaizda 
išsiskiriantys bei neatitinkantys standartinio savo lyties įvaizdžio („pernelyg 
moteriški“ vaikinai, ar „pernelyg vyriškos“ merginos) jauni žmonės. 

2013 metų Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo stebėjimo atas-
kaitoje pažymima, jog valstybės institucijos nėra priėmusios jokių specialių 
priemonių, kuriomis būtų siekiama apsaugoti LGBT* moksleivius ir studen-
tus nuo patyčių ar socialinės atskirties mokymo įstaigose. Tuo pat metu 
pabrėžiama, jog nėra informacijos ir apie lygybės bei įvairovės strategijų 
patvirtinimą, elgesio kodeksų priėmimą ar profesinių mokymų darbuoto-
jams, kuriais būtų siekiama skatinti suvokimą ir pagarbą LGBT* asmenims, 
organizavimą. 
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Lietuvoje iki šiol nėra oficialiai pavirtintos privalomos bendrojo lavinimo 
mokyklų lytinio švietimo programos, kuri apimtų ir objektyvią informaci-
ją apie su homoseksualumu ir transseksualumu susijusius klausimus. Tuo 
tarpu visuomenės nuomonė šiuo klausimu yra gana vienareikšmiška – 2013 
metų gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis, lytiniam švietimui pri-
taria net 90,2 procentai gyventojų82.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Didinti lygių galimybių ir nediskriminavimo principo integra-1. 
vimą į švietimo sistemą

Užtikrinti saugią ir pagarbią aplinką LGBT* moksleiviams, 2. 
studentams bei darbuotojams

Didinti žinias apie homofobinių ir transfobinių patyčių papliti-3. 
mą bei tokių patyčių kontekstą

Įgyvendinti kovai su patyčiomis seksualinės orientacijos ir 4. 
lytinės tapatybės pagrindais švietimo įstaigose skirtas prie-
mones

Sukurti mokymo metodologiją bei priemones, skirtas moky-5. 
ti apie lytiškumą, atsižvelgiant ir į specifinius LGBT* asmenų 
poreikius

PRIEMONėS

Teikti informaciją, paramą ir kvalifikacijos kėlimą mokymo įstaigų • 
darbuotojams lygių galimybių, nediskriminavimo srityje, įskaitant 

82 Visuomenės nuomonės tyrimas lytinio švietimo klausimais, Spinter, 2013: <http://www.
spinter.lt/site/lt/vidinis/menutop/9/home/publish/NjAxOzk7OzA>.
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su seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais susiju-
sius specifinius aspektus.

Remti mokymo įstaigų iniciatyvas, renginius, sąmoningumo kėli-• 
mo kampanijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje, įtrau-
kiant seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindus bei 
informuojant apie patyčias ir neapykantos nusikaltimus.

Patvirtinti rekomendacijas švietimo įstaigų darbuotojams, užtikri-• 
nančias, jog LGBT* moksleiviai ir studentai galėtų mokytis saugio-
je aplinkoje be smurto, patyčių, socialinės atskirties, diskriminaci-
jos ar kito žeminančio elgesio.

Parengti patyčių ir smurto įveikimo strategijas bei taikyti preven-• 
cijos programas mokyklose, atsižvelgiant į, be kita ko, LGBT* 
moksleivių poreikius.

Atlikti anonimines apklausas švietimo įstaigose, siekiant įvertinti • 
LGBT* moksleivių ir studentų patiriamų patyčių, persekiojimo ir 
diskriminacijos mastą.

Plėtoti profesionalias ir kokybiškas pagalbos ir paramos paslaugas • 
LGBT* moksleiviams, gerinti socialinių darbuotojų bei psichologų 
pasirengimą teikiant pagalbą.

Patvirtinti privalomą lytinio švietimo programą mokykloms, kuria • 
informacija homoseksualumo ir transseksualumo klausimais būtų 
pateikiama objektyviai ir pagarbiai.

Plėtoti dialogą tarp mokyklos vadovybės, mokytojų, vietinės val-• 
džios, socialinių paslaugų teikėjų, teisėsaugos institucijų bei nevy-
riausybinių organizacijų.
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PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos, Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, sa-
vivaldybės  
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5. 

LGBT* ASMENŲ SAUGUMAS IR APSAUGA 
NUO SMURTO

Neapykantos nusikaltimai daro didelę žalą taikiam visuomenės sambūviui 
ir itin skaudžiai paveikia ne tik nukentėjusįjį asmenį, bet ir žmonių grupes, 
išsiskiriančias tam tikru požymiu, prieš kurį šie nusikaltimai nukreipti. Ho-
mofobinių ir transfobinių nusikaltimų atveju, siunčiama žinia visai LGBT* 
bendruomenei ir visuomenei. Visuomenės nuomonės tyrimai, LGBT* as-
menų apklausos bei statistiniai duomenys rodo, jog neapykantos nusikal-
timai seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu Lietuvoje yra 
aktuali problema.

Tiek visuomenėje, tiek pažeidžiamų grupių, įskaitant ir LGBT* bendruome-
nę, tarpe vis dar stinga suvokimo apie neapykantos nusikaltimus. Taip pat 
nėra patogaus bei šių nusikaltimų aukoms priimtino būdo saugiai pranešti 
apie neapykantos nusikaltimus. Dėl nepakankamo teisėsaugos pareigūnų 
pasirengimo, šių nusikaltimų aukos negauna tinkamos paramos bei pagal-
bos, o didelė dalis neapykantos nusikaltimų lieka neišaiškinti arba apskritai 
neišaiškinamas jų motyvas. Pažymėtina, jog Lietuva iki 2015 lapkričio 16 d. 
turės į Lietuvos teisę perkelti Nusikaltimų aukų direktyvos nuostatas bei už-
tikrinti jų įgyvendinimą, tad nukentėjusiųjų nuo neapykantos nusikaltimų 
teisių padėties gerinimas yra itin aktualus.

Pasitikėjimo teisėsaugos institucijomis problema yra itin aktuali. Darytina 
prielaida, jog dėl LGBT* asmenų vengimo kreiptis į teisėsaugos pareigūnus 
ir atsisakymo viešinti neapykantos nusikaltimų atvejus, pastarieji tampa la-
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tentiniu reiškiniu, todėl siekiant nustatyti jo mastą ir jį iki galo suvokti, rei-
kalinga imtis papildomų priemonių.

Nors priimtos tokių nusikaltimų tyrimo rekomendacijos, šiuo metu aki-
vaizdu, jog trūksta vieningos tokių nusikaltimų aiškinimo ir tyrimo siste-
mos. Be to, priimtos metodinės rekomendacijos bei baudžiamieji įsta-
tymai visiškai neapima lytinės tapatybės pagrindo, kas iš esmės palieka 
šiuos žmones be tiesioginės teisinės apsaugos nuo neapykanta motyvuo-
to smurto.

Remiantis statistiniais duomenimis, šiuo metu didžiausią neapykantos nu-
sikaltimų dalį sudaro neapykantos kalba arba neapykantos kurstymas, ku-
rie dažniausiai yra pastebimi internetinėje erdvėje. Pastaraisiais metais už-
fiksuoti ir atskirų Lietuvos politikų viešai skleidžiamos neapykantos kalbos 
atvejai, kurie, deja, vis dar išlieka nebaudžiami.

STRATEGINIAI TIKSLAI

Didinti policijos pareigūnų ir darbuotojų jautrumą bei suvo-1. 
kimą apie LGBT* asmenų patiriamas problemas ir poreikius 
neapykantos nusikaltimų kontekste

Skatinti bendradarbiavimą ir pasitikėjimą tarp policijos ir 2. 
LGBT* bendruomenės

Gerinti pranešimo apie neapykantos nusikaltimus sistemą 3. 
bei tokių nusikaltimų tyrimo metodiką

Didinti LGBT* bendruomenės saugumą, įskaitant individualų 4. 
saugumą, renginių saugumą ir socialinio gyvenimo saugumą
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PRIEMONėS

Parengti ir priimti įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimus, reika-• 
lingus tinkamai įgyvendinti Nusikaltimų aukų direktyvos perkėli-
mą ir nuostatų įgyvendinimą Lietuvoje.

Užtikrinti, kad profesiniuose mokymuose teisėsaugos institucijų • 
pareigūnams būtų informuojama apie dėl homofobinių ir transfo-
binių motyvų padarytų neapykantos nusikaltimų tyrimą.

Užtikrinti, jog profesiniuose bei teisėjų, advokatų ir prokurorų kvalifi-• 
kacijos kėlimo mokymuose būtų informuojama apie dėl homofobinių 
ir transfobinių motyvų padarytų neapykantos nusikaltimų tyrimą.

Užtikrinti, kad profesinio mokymo programos įkalinimo įstai-• 
gų darbuotojams perteiktų informaciją dėl pagarbaus elgesio su 
LGBT* asmenimis įkalinimo įstaigose.

Policijos įstaigose priimti policijos pareigūnų ir kitų darbuotojų tar-• 
pusavio elgesio taisykles, garantuojančias LGBT* draugišką darbo 
aplinką, kurioje nepriimtinos patyčios ir neapykantos kalba pažei-
džiamų grupių, įskaitant LGBT* asmenis, atžvilgiu.

Parengti ir patvirtinti rekomendacijas teisėsaugos pareigūnams • 
dėl pagarbaus ir nediskriminacinio elgesio su LGBT* asmenimis, 
užtikrinant saugios aplinkos sukūrimą, įgalinantį nukentėjusius ir 
liudininkus nesibaiminti pranešti apie padarytus neapykantos nu-
sikaltimus.  

Įsteigti ir tinkamai parengti darbui specialų policijos padalinį arba • 
apmokyti pareigūnus, atsakingus už neapykantos nusikaltimų si-
tuacijos ir prevencijos priežiūrą, informacijos teikimą bei tokių nu-
sikaltimų tyrimą.

Tobulinti neapykantos nusikaltimų statistikos rinkimą, apimant ir • 
informaciją apie neapykantos nusikaltimus lytinės tapatybės pa-
grindu. 
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Įsteigti ir tinkamai parengti darbui prieglaudos (globos) įstaigą nuo • 
smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems LGBT* asmenims.

Įkurti ir tinkamai parengti darbui specializuotą pagalbos ir infor-• 
macijos teikimo liniją nukentėjusiems nuo neapykantos nusikal-
timų asmenims, įskaitant LGBT* asmenis, remti tokios pagalbos 
linijos veiklą.

Bendradarbiauti su LGBT* bendruomenės organizacijomis bei ki-• 
tomis žmogaus teisių organizacijomis – remti ir kartu įgyvendinti 
veiklas neapykantos nusikaltimų prevencijos srityje.

Parengti nesudėtingą leidinį apie neapykantos nusikaltimus, įskai-• 
tant nusikaltimus seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pa-
grindu, bei užtikrinti plačią šio leidinio sklaidą visuomenėje bei pa-
žeidžiamose visuomenės grupėse.

Įgyvendinti jaunimui skirtas švietėjiškas kampanijas, bendradar-• 
biauti su mokyklomis, moksleiviais, jaunimo centrais, jaunimo or-
ganizacijomis, didinti suvokimą ir žinias apie priekabiavimo, paty-
čių, neapykantos kalbos ir nusikaltimų daromą žalą.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos, Generalinė prokuratūra, Teisingumo minis-
terija, savivaldybės
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6. 

UŽIMTUMAS

Vengdami galimos diskriminacijos ir jausdami homofobiškas visuomenės 
nuostatas dauguma homoseksualių ir biseksualių asmenų slepia savo seksu-
alinę orientaciją, todėl sudėtinga įvertinti diskriminacijos paplitimo užimtu-
mo srityje mastą. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir nacionaliniams 
teismams yra pateikiamas itin nedidelis skaičius skundų dėl diskriminacijos 
seksualinės orientacijos pagrindu darbo santykių srityje – skundai dėl diskri-
minacijos seksualinės orientacijos pagrindu sudaro vos kelis procentus visų 
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos gaunamų skundų. 

Nors Lygių galimybių įstatymas ir draudžia diskriminaciją dėl seksualinės 
orientacijos, tačiau šis įstatymas neapima lytinės tapatybės pagrindo. Įsta-
tyme numatytas draudimas diskriminuoti dėl asmens lyties, tačiau nėra 
aišku, ar Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir nacionaliniai teismai šią 
įstatymo sąvoką aiškintų plečiamai, t. y. apimant ir lytinę tapatybę. Diskri-
minacijos draudimas dėl seksualinės orientacijos darbo santykių srityje yra 
įtvirtintas ir Darbo kodekso normose, tačiau taip pat neapima lytinės tapa-
tybės pagrindo. Taigi translyčiai asmenys užimtumo srityje įstatymais nėra 
tiesiogiai saugomi nuo diskriminavimo. Nėra žinoma ir apie jokias viešosios 
politikos priemones, siekiant užtikrinti nediskriminavimą translyčių asme-
nų atžvilgiu užimtumo srityje.

Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo įgyvendinimą darbo rinkoje, 
būtina aktyviai bendradarbiauti su Lietuvoje veikiančiomis darbuotojų pro-
fesinėmis sąjungomis, darbdavių asociacijomis bei pavieniais darbdaviais, 
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kurie galėtų rodyti gerąjį pavyzdį visuomenei. Svarbus ir bendradarbiavi-
mas su įdarbinimo tarnybomis, jaunimo organizacijomis bei nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, bendrų švietėjiškų kampanijų su socialiniais partne-
riais įgyvendinimas.

Nediskriminavimo principas turi būti užtikrinamas valstybės institucijo-
se bei įstaigose, įskaitant ir tas sritis, kur LGBT* kolegos gali būti priimti 
jautriau. Pavyzdžiui, Karių etikos kodeksas, draudžiantis diskriminaciją 
Lietuvos karinėse pajėgose, neapima seksualinės orientacijos ar lytinės ta-
patybės pagrindų. Panašiai ir Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas, 
kuriame tarp pagrindų, dėl kurių policijos pareigūnai negali varžyti vieni kitų 
teisių ar teikti privilegijų, nėra numatyti seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindai. Pažymėtina, jog 2011 metais Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnyba po to, kai buvo gautas skundas dėl Karių etikos kodekse 
nenumatomo draudimo diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindu, 
nenustatė Lygių galimybių įstatymo pažeidimo, bet rekomendavo šį pa-
grindą į kodeksą įtraukti.  

STRATEGINIAI TIKSLAI

Didinti apsaugą nuo diskriminacijos užimtumo srityje, įskai-1. 
tant translyčių asmenų teisių apsaugą

Didinti darbuotojų ir darbdavių suvokimą apie lygias galimy-2. 
bes ir nediskriminavimo principą, įskaitant nediskriminavimą 
LGBT* asmenų atžvilgiu, bei įvairovės teikiamą naudą

Skatinti bendradarbiavimą ir gerąją nediskriminavimo prak-3. 
tiką
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PRIEMONėS

Priimti atitinkamus Lygių galimybių įstatymo bei Darbo kodekso • 
pakeitimus, kurie užtikrintų translyčių asmenų apsaugą nuo diskri-
minacijos užimtumo srityje.83

Pakeisti Karių etikos kodeksą• 84, papildant 13 punkto nuostatą, jog 
diskriminacija draudžiama, inter alia, dėl seksualinės orientacijos 
ir lytinės tapatybės. 

Pakeisti Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksą• 85, papildant 6 
straipsnį nuostata, jog policijos pareigūnai negali varžyti vieni kitų 
teisių ar teikti privilegijų, inter alia, dėl seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės. 

Vykdyti suvokimo didinimo, informavimo ir švietimo kampani-• 
jas apie nediskriminavimo principą užimtumo srityje, skirtas tiek 
darbdaviams, tiek darbuotojams, tiek plačiajai visuomenei.

Skatinti darbdavius darbo vietose priimti lygybės ir įvairovės pro-• 
gramas (strategijas) ar darbo etikos kodeksus, apimančius nedis-
kriminavimo klausimus, įskaitant seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės pagrindais.

Viešai apdovanoti ar kitaip paskatinti gerąją praktiką nediskrimi-• 
navimo srityje taikančius darbdavius.

Atlikti diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-• 
bės užimtumo srityje tyrimus ir padėties analizę.

83 Įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose reikalinga įtraukti lytinės tapatybės nediskrimina-
vimo pagrindą (kartu su seksualinės orientacijos nediskriminavimo pagrindu) aptariami 
ankstesniame skyriuje i. „LGBT* asmenų žmogaus teisių apsauga“, taip pat skyriuje ii. 
„Translyčių asmenų žmogaus teisių apsauga“.

84 Karių etikos kodeksas (patvirtintas Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-561, 2005-
05-09). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=256186>.

85 Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas (patvirtintas Lietuvos policijos genera-
linio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347). <http://www.policija.lt/index.
php?id=3516>.

UŽIMTUMAS
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Didinti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir jos veiklos ma-• 
tomumą diskriminacijai pažeidžiamose grupėse, įskaitant LGBT* 
bendruomenę, taip prisidedant prie pasitikėjimo šia institucija di-
dinimo.

Skatinti bendradarbiavimą tarp valstybės institucijų, darbuotojų • 
profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų, įdarbinimo tarnybų, jau-
nimo organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba  

UŽIMTUMAS
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7. 

SVEIKATOS APSAUGA* 

Šiuo metu nėra žinoma, kad būtų patvirtintos kokios nors priemonės dėl 
specialių LGBT* bendruomenės poreikių užtikrinimo teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas. Trūksta informacijos ir apie LGBT* bendruomenei tei-
kiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, nėra atlikta jokių tyrimų, ku-
riais būtų siekiama išsiaiškinti šių asmenų situaciją ir specifinius poreikius. 
Mokymo programos medicinos studentams taip pat neapima su seksualine 
orientacija ir lytine tapatybe susijusių temų. 

Dėl plačiai paplitusios homofobijos, bifobijos ir transfobijos, LGBT* asme-
nys patiria daugiau neigiamų emocijų, streso, kurį neretai, kaip ir daugelis 
žmonių, sprendžia sveikatai žalingomis priemonėmis – rūkymu, alkoholio 
vartojimu ir pan. Dėl priešiškos aplinkos LGBT* asmenys taip pat patiria di-
desnę riziką susirgti depresija bei kitais emocinės būklės sutrikimais. Todėl 
itin svarbu dėti pastangas kuriant visuomenės priežiūros sveikatos sistemą, 
kurioje būtų atsižvelgiama ir į specifinius LGBT* asmenų poreikius.

Pažymėtina, jog sveikatos apsaugos sistemoje pasitaiko ir diskriminacijos 
apraiškų. Pavyzdžiui, 2011 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 
gavo homoseksualaus vyro skundą dėl draudimo tapti kraujo donoru sek-
sualinės orientacijos pagrindu. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nu-
statė, jog tokia praktika prieštarauja Lygių galimybių įstatymui ir pasiūlė 
Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti reikalavimus dėl kraujo donorys-
tės. Nepaisant to, šie reikalavimai kraujo donorams išlieka.

SVEIKATOS APSAUGA

* Neapimant specifinių su transseksualumu susijusių sveikatos apsaugos klausimų.
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STRATEGINIAI TIKSLAI

Didinti LGBT* asmenų prieigą prie sveikatos priežiūros pas-1. 
laugų bei skatinti rūpinimąsi sveikata

Kelti sveikatos priežiūros darbuotojų kompetencijas bei di-2. 
dinti jautrumą LGBT* asmenų poreikiams sveikatos priežiū-
ros srityje

Didinti LGBT* bendruomenės pasitikėjimą sveikatos priežiū-3. 
ros įstaigomis

PRIEMONėS

Organizuoti sveikatingumo skatinimo kampanijas, specialias akci-• 
jas ir renginius, siekiant paskatinti LGBT* asmenis labiau rūpintis 
savo sveikata bei pasitikėti sveikatos priežiūros specialistais.

Atlikti tyrimą apie LGBT* asmenų sveikatos poreikius ir rizikas tiek • 
fizinės, tiek psichinės sveikatos srityje.

Plėtoti bendradarbiavimą tarp Sveikatos apsaugos ministerijos, • 
sveikatos priežiūros institucijų ir įstaigų, medicinos profesionalus 
rengiančių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų.

Užtikrinti, kad profesiniai mokymai sveikatos apsaugos ir prie-• 
žiūros srities darbuotojams perteiktų informaciją LGBT* asmenų 
sveikatos klausimais, įgalinančiais profesionalus suteikti aukščiau-
sio lygio paslaugas pagarbiu ir objektyviu būdu.  

Pakeisti kraujo donorystės sąlygas, panaikinant diskriminacinio • 
pobūdžio klausimus (Nr. 8 ir 9), kuriuose klausiama apie homo-
seksualius santykius tarp vyrų ir tuo pagrindu atsisakoma priimti 
donorų kraują. 86

86 Kraujo ir kraujo sudėtinių dalių donorų apklausos anketa, Kraujo ir kraujo sudėtinių 
dalių donorų sveikatos tikrinimo ir donorų kraujo ir kraujo sudėtinių dalių paėmimo tvar-

SVEIKATOS APSAUGA
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PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės

kos aprašo priedas, Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-84 ,,Dėl Kraujo donorų 
sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo, privalomųjų tyrimų sąrašo, reikiamų sveikatos rodi-
klių ir kraujo donorų apklausos anketos patvirtinimo“ pakeitimo” (2014 m. kovo 27 d. Nr. 
V-411). <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=468387&p_tr2=2>.

SVEIKATOS APSAUGA
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8. 

SPORTAS

Kūno kultūra ir sportas, kaip vienas iš sveikatą stiprinančių veiksnių, yra ska-
tintinas visuomenėje, įskaitant ir LGBT* bendruomenę, o pastaruoju metu 
Europos Sąjungoje vis labiau pabrėžiama ir socialinė sporto svarba. 2009 
m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kuri numato, jog Europos 
Sąjunga savo veiksmais sieks plėtoti europinę dimensiją sporto srityje, ska-
tinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose bei už sportą atsakingų 
organizacijų bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač jauniau-
siųjų, fizinį ir moralinį integralumą, sportas oficialiai pateko į Europos Są-
jungos kompetencijos sritį.

Todėl itin svarbu užtikrinti lygiavertišką visų asmenų dalyvavimą kūno kul-
tūros ir sporto srityje, apsaugant nuo patyčių ir diskriminacijos dėl, be kita 
ko, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Taip pat svarbus yra įvairių 
LGBT* sporto grupių kūrimosi ir veiklos rėmimas, LGBT* sportininkų palai-
kymas bei LGBT* bendruomenės sporto renginių skatinimas, įskaitant tiek 
politinę, tiek finansinę paramą.87

Visgi Lietuvos kūno kultūros ir sporto srityje nėra skiriamas joks kryptin-
gas dėmesys diskriminacijai dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-
bės mažinti, ar siekiant skatinti LGBT* asmenų dalyvavimą kūno kultūros 

87 Kaip tokios politinės paramos pavyzdys paminėtinas JAV prezidento Barako Oba-
mos sveikinimas 2014 m. rugpjūčio 9 d. devintojo tarptautinio LGBT* sporto renginio 
„Gay Games“ atidarymo proga. <https://www.youtube.com/watch?v=wrmLN7fr-8-
c&feature=player_embedded#t=0>.

SPORTAS
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ir sporto srityje. Atsakingos valstybės institucijos nėra patvirtinusios jokių 
priemonių, kuriomis būtų siekiama sumažinti galimą atskirties dėl seksuali-
nės orientacijos ar lytinės tapatybės riziką sporte. Nėra žinoma ir apie spor-
to klubuose ir sporto organizacijose priimtas ar platinamas elgesio taisykles 
dėl pagarbaus elgesio bei nediskriminavimo seksualinės orientacijos ir lyti-
nės tapatybės pagrindais, ar apie kitas priimtas apsaugos nuo diskriminavi-
mo ar patyčių šioje srityje priemones. 

STRATEGINIAI TIKSLAI

Skatinti lygių galimybių ir nediskriminavimo principo užtikri-1. 
nimą LGBT* asmenų atžvilgiu kūno kultūros ir sporto srityje

Didinti kūno kultūros ir sporto srities darbuotojų suvokimą 2. 
apie LGBT* asmenų situaciją ir specifinius poreikius

Skatinti sportą ir aktyvų gyvenimo būdą tarp LGBT* ben-3. 
druomenės narių

PRIEMONėS

Atlikti tyrimus, siekiant nustatyti LGBT* asmenų diskriminavimo • 
paplitimą bei poreikius kūno kultūros ir sporto srityje.

Sporto klubuose ir organizacijose priimti bei išplatinti elgesio tai-• 
sykles ir kodeksus, kuriuose būtų išsamiai aptarti klausimai dėl ne-
leistino diskriminacinio pobūdžio elgesio bei patyčių seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais.

Skatinti dialogą tarp Kūno kultūros ir sporto departamento, LGBT* • 
bendruomenės organizacijų, neformalių LGBT* sporto grupių bei 
kitų sporto organizacijų.

SPORTAS
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Didinti kūno kultūros ir sporto darbuotojų suvokimą apie LGBT* • 
asmenų situaciją ir specifinius poreikius – parengti specialius leidi-
nius, organizuoti susitikimus bei švietėjiškus renginius.

Remti LGBT* bendruomenės sporto grupes bei kitą aktyvų da-• 
lyvavimą kūno kultūros ir sportinėje veikloje, įskaitant politinę ir 
finansinę paramą. 

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerija, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės  

SPORTAS
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9. 

LGBT* TURIZMAS

Dėl sudėtingos LGBT* asmenų situacijos, Lietuva kol kas nėra labai patrau-
kli užsienio LGBT* turistams. Priešingai, praeityje Lietuva pateko net į kelis 
šalių, kuriose LGBT* turistams nerekomenduojama lankytis, o lankantis 
būtina imtis atsargumo priemonių, sąrašus užsienio spaudoje. Lietuvos 
tarptautiniam įvaizdžiui ypač kenkia tarptautinėje erdvėje plačiai nuskam-
bantys diskriminacijos atvejai, pavyzdžiui, homofobiškos Seimo teisėkūros 
iniciatyvos, siekis uždrausti Baltic Pride eitynes ar vieša Lietuvos politikų 
neapykantos kalba LGBT* asmenų atžvilgiu. Natūralu, kad turistai yra ma-
žiau linkę lankytis šalyse, kuriose pažeidžiamos žmogaus teisės, ypač jei jie 
priklauso asmenų grupėms, kurių atžvilgiu tos teisės yra pažeidžiamos. 

Tuo tarpu Lietuvos valdžios institucijos nededa pakankamai pastangų, kad 
kurtų patrauklesnį Lietuvos įvaizdį ir tokiu būdu pritrauktų ne tik LGBT* as-
menis, bet ir žmogaus teisių padėčiai neabejingus asmenis iš viso pasaulio. 
Nors LGBT* asmenys, kaip ir visi kiti turistai, lankosi Lietuvoje, tačiau ofi-
cialioje Lietuvos turizmo informacijoje dėmesys jiems nėra skiriamas. Atsi-
žvelgiant į užsienio valstybių praktiką, turizmo informacijoje įprasta pateik-
ti LGBT* lankytinų ir draugiškų vietų žemėlapius, trumpai pristatyti LGBT* 
teisių judėjimo istoriją. Vis dėlto, Lietuvoje tokių žemėlapių sudarymu kol 
kas užsiima tik privatūs iniciatoriai.

Taip pat svarbu didinti pasiūlą LGBT* (ir ne tik) turistams – reikalinga remti 
LGBT* kultūrinius renginius, meno projektus, kino festivalius, didinti pana-
šios veiklos matomumą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

LGBT* TURIZMAS
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STRATEGINIAI TIKSLAI

Gerinti Lietuvos, kaip saugios turistinės šalies, kurioje gerbia-• 
mos žmogaus, įskaitant LGBT* asmenis, teisės, įvaizdį

Didinti turizmo srityje dirbančių specialistų gebėjimus atliep-• 
ti LGBT* turistų poreikius

Skatinti Lietuvos, kaip LGBT* turistams patrauklios šalies, • 
įskaitant vietos ir užsienio turistus, vaizdinį

PRIEMONėS

Atlikti turizmo srities tyrimus, siekiant nustatyti vietos ir užsienio • 
LGBT* turistų poreikius.

Didinti žinias bei suvokimą apie LGBT* turizmo rinką ir ištirti naci-• 
onalines galimybes šioje srityje.

Atnaujinti nacionalinę turizmo plėtros programą 2014 – 2020 me-• 
tams, įtraukiant LGBT* asmenų turizmą skatinančias priemones.

Sudaryti LGBT* lankytinų ir draugiškų vietų Lietuvoje žemėlapį • 
bei platinti jį oficialiuose turizmo informaciniuose centruose ir in-
ternetinėse svetainėse.

Remti informacijos apie LGBT* renginius, meno projektus, kino • 
festivalius bei panašias iniciatyvas sklaidą ir matomumą tiek už-
sienio, tiek Lietuvos vartotojams.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos, Kultū-
ros ministerija, savivaldybės

LGBT* TURIZMAS
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10. 

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS

2013 metais atlikto tyrimo dėl Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendi-
nimo metu nustatyta, jog, nors seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-
bės pagrindas ir nėra tiesiogiai įtvirtintas kaip vienas iš teisėtų pagrindų 
siekiant prieglobsčio Lietuvoje suteikimo, Migracijos departamentas gali 
priimti sprendimą suteikti pabėgėlio statusą ar papildomą apsaugą dėl 
pagrįstos baimės, ar kitų realių su seksualine orientacija ir lytine tapatybe 
susijusių pavojų, jei kyla grėsmė prieglobsčio prašytojo gyvybei ar laisvei 
kilmės šalyje.

Šiuo metu nėra informacijos, jog valstybės institucijos būtų priėmusios 
kokias nors priemones, skirtas apsaugoti prieglobsčio prašytojus nuo dis-
kriminacijos dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Už prašymų 
dėl prieglobsčio suteikimo vertinimą atsakingiems darbuotojams taip pat 
nėra organizuojami atitinkami profesiniai mokymai, kurie atkreiptų dėmesį 
į specifines LGBT* bendruomenės problemas. 

STRATEGINIAI TIKSLAI

Užtikrinti prieglobsčio teikimą seksualinės orientacijos ir lyti-• 
nės tapatybės pagrindu

Užtikrinti, kad LGBT* asmenys nepatirtų diskriminacijos • 
prieglobsčio suteikimo proceso metu

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS
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Didinti migracijos srities darbuotojų suvokimą apie LGBT* • 
nediskriminavimą bei situaciją

PRIEMONėS

Pakeisti „Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, • 
sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašą“88, papildant 
66.1 punktą nuostata, pagal kurią persekiojimas arba persekioji-
mo grėsmė, kurie turi būti pripažinti pagrindu suteikti pabėgėlio 
statusą Lietuvos Respublikoje, turi būti susiję su prieglobsčio pra-
šytojo, inter alia, seksualine orientacija ir lytine tapatybe.

Užtikrinti, jog Migracijos departamento pareigūnams, atsakin-• 
giems už pabėgėlio statuso prašymų nagrinėjimą, būtų organi-
zuojami mokymai dėl specifinių problemų, su kuriomis susiduria 
LGBT* pabėgėlio statuso prašytojai.

Užtikrinti, kad sulaikymo įstaigų administracijos darbuotojams, • 
policijos pareigūnams, medicinos darbuotojams ir nevyriausybi-
nėms organizacijoms, dirbančioms su prieglobsčio prašytojais, 
būtų organizuojami mokymai bei suteikiama informacija apie sek-
sualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimus.

 

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Vi-
daus reikalų ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba

88 Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų 
vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 1V-361). <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.
html?documentId=TAR.ACEA7CF7DEAC>.

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS
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11. 

LGBT* NEDISKRIMINAVIMO POLITIKA 
TARPTAUTINIU LYGMENIU

Demokratiškumo, teisinės valstybės bei žmogaus teisių apsaugos principai 
įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Lietuva yra pagrindinių tarp-
tautinių bei regioninių organizacijų (tokių kaip Jungtinių Tautų Organizacija, 
Europos Sąjunga, Europos Taryba, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija ir kt.), kurios skatina žmogaus teisių, įskaitant LGBT* teises, 
apsaugą, narė. 

Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautinės bendruomenės politiniame gyveni-
me, todėl gali daryti poveikį atitinkamų tarptautinių ir regioninių institucijų 
formuojamai politikai, teikti savo pasiūlymus ar išreikšti palaikymą atski-
roms žmogaus teises remiančioms ir skatinančioms iniciatyvoms. 

Europos Sąjunga kaip vieną iš savo užsienio politikos tikslų taip pat numato 
diskriminacijos draudimą, įskaitant ir diskriminacijos prieš lesbietes, gėjus, 
biseksualius, translyčius ir interseksualius (LGBTI) asmenis draudimą. ES 
siekia šalinti diskriminacinio pobūdžio įstatymus ir politiką, skatina homo-
seksualumo dekriminalizavimą, mirties bausmės už tos pačios lyties asme-
nų santykius panaikinimą, skatina lygybę ir nediskriminavimą užimtumo, 
sveikatos apsaugos ir švietimo srityse, kovoja su prieš LGBTI asmenis nu-
kreiptu valstybiniu ar individualiu smurtu, remia ir siekia užtikrinti žmogaus 
teisių gynėjų saugumą.89

89 Informacija apie Europos Sąjungos užsienio politiką adresu internete: <http://eeas.eu-
ropa.eu/human_rights/lgbt/index_en.htm>.

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS
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Pažymėtina, jog 2013 m. birželio 24 d. buvo priimtos itin svarbios ES gairės 
dėl prioritetinių veiklos sričių skatinant ir saugant LGBTI asmenų teises (angl. 
Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by LGBTI 
persons)90. Šios gairės yra skirtos ES darbuotojų ir ES valstybių narių ambasa-
dų visame pasaulyje darbui žmogaus teisių srityje. Gairės pateikia veiksmų, 
siekiant LGBTI asmenų žmogaus teisių apsaugos, sąrašą, taip pat aiškiai api-
brėžia translyčių ir interseksualių asmenų žmogaus teisių apsaugą. 

STRATEGINIAI TIKSLAI

Remti tarptautiniu lygmeniu priimtus žmogaus teisių ap-• 
saugos standartus bei nediskriminavimo politiką, įskaitant 
LGBT* asmenų nediskriminavimo politiką

Gerinti Lietuvos, kaip demokratiškos ir visų žmonių teises bei • 
laisves gerbiančios valstybės, įvaizdį

PRIEMONėS

Laikytis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių apsaugos srity-• 
je, teikti žmogaus teisių padėties Lietuvoje ataskaitas.

Skatinti tarptautinių žmogaus teisių apsaugos standartų tobulini-• 
mą ir laikymąsi tarptautiniu lygmeniu. 

Tarptautiniu lygmeniu įgyvendinti nuoseklią palaikymo politiką • 
dėl LGBT* asmenų žmogaus teisių padėties gerinimo.

Remti tarptautinių dokumentų, gerinančių LGBT* teisių apsaugą, • 
priėmimą.

90 ES gairės dėl prioritetinių veiklos sričių skatinant ir saugant LGBTI asmenų teises (Liuk-
semburgas, 2013 birželio 24 d.). <http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf>.

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS
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Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio • 
valstybėmis dalinantis gerąja praktika, informacija bei patirtimi 
lygių galimybių, nediskriminavimo ir LGBT* žmogaus teisių ap-
saugos srityje.

Per diplomatines tarnybas užsienio valstybėse puoselėti bendra-• 
darbiavimą su užsienio lietuvių LGBT* bendruomenėmis.

PAGRINDINėS INSTITUCIJOS

Užsienio reikalų ministerija, Teisingumo ministerija, Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnyba 

PRIEGLOBSčIO TEIKIMAS
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APIE NACIONALINĘ LGBT* TEISIŲ 
ORGANIZACIJĄ LGL 

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) asmenų teisių 
gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės intere-
sams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pra-
dėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir 
stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis 
asociacijos veiklą apibūdinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių 
politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT* bendruomenės 
įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuose-
klaus LGBT* asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt 
veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir ben-
druomenės stiprinimo srityse.

Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF, www.
nlif.lt) bei Žmogaus teisių koalicijos narė. LGL taip pat priklauso tokioms 
tarptautinėms organizacijoms kaip ILGA (The International Lesbian and 
Gay Association), IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The European Pri-
de Organisers Association), TGEU (The European Transgender Network) ir 
ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student Organizations). 
LGL savo tikslus suvokia ir jų siekia matydama LGBT* teisių klausimą pla-
tesniame žmogaus teisių diskurse, todėl aktyviai remia įvairias iniciatyvas 
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, organizuoja žmogaus tei-
sių skatinimo informacines kampanijas, imasi kitokių komunikacijos bei 
advokacijos priemonių.

APIE NACIONALINĘ LGBT* TEISIŲ ORGANIZACIJĄ LGL
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Daugiau informacijos apie asociaciją LGL, įgyvendinamus 
projektus bei veiklas:

www.LGL.LT  
www.FACEBOOK.COM/LGL.LT 

APIE NACIONALINĘ LGBT* TEISIŲ ORGANIZACIJĄ LGL
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Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) 
asmenų organizacija





Lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai (LGBT*) asmenys 
Lietuvoje išlieka viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės 
grupių. Sudėtinga LGBT* asmenų teisių situacija nulemia 
būtinybę skirti ypatingą dėmesį šios visuomenės grupės 
patiriamų problemų sprendimui. 

Šio leidinio pagrindinis tikslas – atsižvelgiant į esamą 
LGBT* asmenų situaciją, pateikti rekomendacijas dėl ne-
diskriminavimo principo užtikrinimo ir visapusiško LGBT* 
asmenų priėmimo visuomenėje didinimo. Leidinį sudaro 
situacijos apžvalga ir LGBT* asmenų nediskriminavimo 
skatinimo tarpinstitucinis veiklos planas, kuriame patei-
kiamas rekomendacinis priemonių sąrašas, skirtas nedis-
kriminavimo principo LGBT* asmenų atžvilgiu Lietuvoje 
geresniam užtikrinimui. 

Leidiniu tikimasi atkreipti politiką formuojančių ir įgyven-
dinančių valstybės institucijų dėmesį į problemas, su ku-
riomis susiduria LGBT* asmenys, bei paskatinti nuoseklios 
nediskriminavimo strategijos formavimą bei įgyvendinimą 
valstybės lygmeniu.

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) 
asmenų organizacija

www.lgl.lt
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