






Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL translyčių asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos srityje dirba nuo 2012 metų. Nors pirminis organi-
zacijos įdirbis šioje srityje prasidėjo nuo Europos Žmogaus Teisių Tesimo 
(EŽTT) sprendimo byloje L. prieš Lietuvą (2007) įgyvendinimo proceso 
stebėsenos, ilgainiui buvo suvokta, jog neįmanoma tinkamai atstovauti 
translyčių asmenų interesams tol, kol nėra suteikta galimybė translyčiams 
asmenims patiems savarankiškai pasisakyti, kokie yra tikrieji jų poreikiai. 
Translyčių asmenų bendruomenės telkimas ir įtraukimas į nevyriausybinių 
organizacijų veiklą išlieka itin sudėtingu procesu dėl Lietuvos visuomenė-
je paplitusių transfobinių nuostatų. 2015 metų gruodžio mėnesį asociacija 
LGL visuomenei pristatė socialinės kampanijos „#TRANS_LT“ vaizdo 
klipus, kuriuose tikri ir realūs translyčiai žmonės papasakojo apie savo pa-
tirtis būnant translyčiu asmeniu Lietuvoje. Šie vaizdo klipai socialiniuose 
tinkluose buvo peržiūrėti daugiau kaip 50 000 kartų, o apie 2 000 žmonių 
pasirašė elektroninę peticiją, kuria Lietuvos politikai yra raginami sukurti 
galimybę pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomojo opera-
cijos reikalavimo. Šis leidinys yra vienas iš tęstinės „#TRANS_LT” kam-
panijos, kuria siekiama aktyviai įtraukti translyčius asmenis į juos tiesiogiai 
liečiančius viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus, rezultatų. 
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— TERMINŲ ŽODYNAS —

Translyčių asmenų tapatybes ir patirtis apibūdinanti terminologija 
dėl tariamo temos „naujumo“ lietuvių kalboje vis dar nėra pakankamai 
gerai išplėtota. Remiantis Lietuvių kalbos instituto suteikta konsultacija[1], 
sąvokos „translytis“ ir „transseksualas“ lietuvių kalboje vartotinos sinoni-
miškai, nes, esą, negalima griežtai teigti, jog šie terminai tarpusavyje turi 
reikšmingų skirtumų. Kita vertus, pažymėtina, jog terminai „translytis“ 
(angl. „transgender“) ir „transseksualas“ (angl. „transsexual“) savo reikšme vis 
dėlto nėra tapatūs. Siekiant įvesti papildomo aiškumo, šiame leidinyje var-
tojami lietuviški terminai atitinka pažodinį anglų kalboje vartojamų termi-
nų vertimą.

Translyčių asmenų tapatybėms ir patirtims apibūdinti pastaruoju 
metu vis rečiau naudojama medicininė terminologija. Pereinama prie aka-
demikų ir žmogaus teisių aktyvistų siūlomų sąvokų ir apibrėžimų, tokiu 
būdu siekiant sumažinti translyčių tapatybių patologizavimą ir stigmatiza-
ciją. Vis dėlto, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės diskusija 
šioje srityje dar nėra baigta, o ateityje galima žemiau pateiktų terminų bei 
sąvokų reikšmių revizija.    

Cislytis asmuo (angl. „cisgender person“) yra asmuo, kurio lytinę tapa-
tybę sudarantys dedamieji aspektai (t.y. biologinė lytis, lyties raiška ir savęs 
priskyrimas vienai ar kitai lyčiai) dera tarpusavyje ir atitinka su tam tikra ly-
timi susijusius visuomenės lūkesčius (pavyzdžiui, vyrams būdinga išvaizda). 
Kadangi cislyčiai asmenys visuomenėje sudaro daugumą, ši lytinė tapatybė 
yra laikoma norma, o cislyčiams asmenims yra suteikiamos atitinkamos 
socialinės privilegijos. Šios privilegijos pasireiškia socialinių ir institucinių 
praktikų visuma, sistemiškai marginalizuojančia ir į blogesnę padėtį statan-
čia tuos asmenis, kurių lytinė tapatybė ir lyties raiška neatitinka socialinių 
normų ir stereotipų.    

Lyties pakeitimas (angl. „gender reassignment“) yra procesas, kurio 

[1]  Lietuvių kalbos instituto konsultacija, atsakymas į Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL 
prašymą (registracijos Nr. 01-12-407),  2014 m. gruodžio 10 d.
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metu individai įvairių pokyčių ir procedūrų pagalba iš naujo apibrėžia savo 
kūno santykį su individualia lytine tapatybe. Šis procesas gali, tačiau nepri-
valo apimti įvairias medicinines procedūras (pavyzdžiui, hormonų terapi-
ją), kurių pagalba translyčiai ar transseksualūs asmenys „sinchronizuoja“ 
savo fizinę išvaizdą su savo tikrąja lytimi. Lyties pakeitimo procesas yra 
susijęs ir su sudėtingais socialiniais bei teisiniais pokyčiais, pavyzdžiui, atsi-
skleidimu šeimos nariams, draugams bei bendradarbiams, aprangos įpro-
čių ir manierų koregavimu, asmens tapatybės dokumentų pakeitimu ir kitų 
teisinių procedūrų išpildymu pagal nacionalinių teisės aktų keliamus reika-
lavimus. Lyties pakeitimo proceso trukmė yra individuali ir gali trukti nuo 
keleto metų iki kelių dešimtmečių. Europos Sąjungos teisėje diskriminacija 
dėl asmens atliekamos ar ketinamos atlikti lyties pakeitimo procedūros dar-
bo santykių srityje yra laikoma diskriminacija lyties pagrindu.     

Lyties raiška (angl. „gender expression“) apibūdintina kaip ženklų ir 
simbolių visuma, apimanti individualias lytinės tapatybės raiškos priemo-
nes ir aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno 
asmens lyties raiška yra itin individuali bei glaudžiai susijusi su šio asmens 
lytine tapatybe. Kita vertus, dviejų tą pačią lytinę tapatybę turinčių asmenų 
lyties raiška gali būti itin skirtinga. Dėl savo individualumo lyties raiška ir 
su ja susiję simboliai bei ženklai neturėtų būti ribojami dichotominių „mo-
teriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų. 

Lytinė tapatybė (angl. „gender identity“) apibūdina unikalų kiekvieno 
asmens lyties pajautimą bei su tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą konkrečiai 
lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, socialinės ly-
ties ir lyties raiškos patirčių pagrindu. Lytinės tapatybės pajautimas tam 
tikrais atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo kūnu bei fizine išvaizda. 
Dėl šios priežasties gali būti atliekamos tam tikros fizinės išvaizdos korega-
vimo procedūros, potencialiai apimančios ir medicinines bei chirurgines 
procedūras (pavyzdžiui, transseksualiam asmeniui atliekama lyties keitimo 
operacija). 

Netiesioginė diskriminacija (angl. „indirect discrimination“) yra 
draudžiama diskriminacijos rūšis, kuri LR lygių galimybių įstatyme yra 
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apibrėžiama kaip „veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kri-
terijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, 
bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis nau-
dojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo 
teikimas lyties, [...] lytinės orientacijos, [...] pagrindu, nebent šį veikimą ar 
neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina 
teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.“ 

Priekabiavimas (angl. „harassment“) yra draudžiama diskriminacijos 
rūšis, kuri LR lygių galimybių įstatyme yra apibrėžiama kaip „nepageidau-
jamas elgesys, kai lyties, [...] lytinės orientacijos, [...] pagrindu siekiama 
įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama 
bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka.“ 

Seksualinis priekabiavimas (angl. „sexual harassment“) yra drau-
džiama diskriminacijos rūšis, kuri LR lygių galimybių įstatyme yra api-
brėžiama kaip „užgaulus, žodžiu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio 
pobūdžio elgesys su asmeniu, su kuriuo sieja darbo, tarnybiniai ar kitokio 
priklausomumo santykiai.“ 

Tiesioginė diskriminacija (angl. „direct discrimination“) yra drau-
džiama diskriminacijos rūšis, kuri LR lygių galimybių įstatyme yra api-
brėžiama kaip „elgesys su asmeniu, kai lyties, [...], lytinės orientacijos, [...] 
pagrindu jam taikomos mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplin-
kybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui.“ 

Trans arba trans* (angl. „trans“) yra skėtinė sąvoka, apibūdinanti 
asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška nevisiškai sutampa su 
biologine šių asmenų lytimi bei su socialinės lyties padiktuotomis normo-
mis. Ši sąvoka apima transseksualius bei translyčius asmenis, transvestitus, 
androginus (t. y. asmenis, tuo pačiu metu išreiškiančius tiek vyriškas, tiek 
moteriškas savybes), polilyčius asmenis (t. y. asmenis, priskiriančius save 
daugiau nei vienai lyčiai), genderqueer asmenis (t. y. asmenis, kurių lytinė 
tapatybė nepriklauso dvinarės lyčių sistemos modeliui), alyčius asmenis (t.y. 
asmenis, nepriskiriančius savęs jokiai lyčiai), kintančios lytinės tapatybės 
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asmenis ir visus kitus asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška 
neatitinka tradicinių „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų.

Transfobija (angl. „transphobia“) – išankstiniu nusistatymu, pasišlykš-
tėjimu, baime ir/arba neapykanta pasireiškiantis neigiamas visuomenės ir 
individų požiūris į asmenis, kurie neatitinka visuomenėje vyraujančių lyties 
normų. Institucionalizuota transfobija pasireiškia per teisines sankcijas, pa-
tologizuojančias praktikas ir neegzistuojančius ar nepakankamus mecha-
nizmus, kovojant su smurtu ir diskriminacija. Socialinė transfobija pasireiš-
kia per fizinio ar kitokio pobūdžio prievartą bei smurtą, neapykantos kalbą, 
diskriminaciją, grasinimus, marginalizaciją, socialinę atskirtį, pažeminimus 
ir patyčias.   

Translytis asmuo (angl. „transgender“) yra asmuo, kurio lytinė ta-
patybė priklauso tarp „moters“ ir „vyro“ kategorijų esančiam lyčių spek-
trui. Šie asmenys savo lytinę tapatybę konstruoja derindami su įvairiomis 
lytimis sietinus aspektus ir dažniausiai nesiekia atlikti pilnos lyties keitimo 
procedūros. Tai reiškia, jog ne visi translyčiai asmenys yra transseksualūs. 
Norėdami atspindėti savo lytinės tapatybės unikalumą, translyčiai asmenys 
vietoj įvardžio „jis“ ar „ji“ vienaskaitos trečiajam asmeniui apibūdinti kar-
tais vartoja įvardį „jie“ arba kitą gramatinę konstrukciją (pavyzdžiui, anglų 
kalboje vartojami įvardžiai „ze“, „xe“ „ou“ ir pan.). Kai kuriuose kultū-
riniuose ir lingvistiniuose kontekstuose sąvoka „translytiškumas“ vartotina 
skėtinės sąvokos „trans“ reikšme.

Transseksualus asmuo (angl. „transsexual“) yra asmuo, kuris tapa-
tinasi su priešinga dvinarės lyčių sistemos reprezentuojama lytimi ir siekia, 
tapatindamasis su šia lytimi, gyventi nuolatos. Transseksualūs asmenys jau-
čiasi „įkalinti svetimame kūne“ ir siekia modifikuoti pirminius bei antrinius 
biologinės lyties požymius, kad šie taptų kuo panašesni į priešingai lyčiai 
būdingas charakteristikas. Transseksualūs asmenys pageidauja atlikti lyties 
keitimo procedūrą, kuri dažniausiai apima hormonų terapiją bei lyties pa-
keitimo operaciją.      
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— ĮVADAS —

Plėtojant diskusiją dėl efektyvaus translyčių asmenų žmogaus teisių 
užtikrinimo Lietuvoje, dažnai susiduriama su klaidingu požiūriu, jog spe-
cifiniai šių asmenų poreikiai iš esmės apsiriboja medicininiu lyties keitimu 
ir (ar) teisiniu lyties pakeitimo pripažinimu (t. y. galimybe pasikeisti asmens 
tapatybės dokumentus). Vis dėlto toks požiūris redukuoja translyčius asme-
nis iki jų lytinės tapatybės ir ignoruoja papildomus su socialinės integraci-
jos tendencijomis susijusius šių asmenų poreikius. Kitais žodžiais tariant, 
translyčiai asmenys ne tik siekia medicininiu ir (ar) teisiniu būdu pasikeisti 
savo lytį, bet ir pasirinktoje lytyje gyventi pilnavertį ekonominį bei socialinį 
gyvenimą be diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto.

Nors diskriminaciją darbo santykių srityje įvairiais pagrindais drau-
džia Lygių galimybių įstatymas[1], Moterų ir vyrų lygių galimybių įstaty-
mas[2] bei Darbo kodeksas[3], įvairių tarptautinių tyrimų duomenimis, 
translyčiai asmenys Lietuvos darbo rinkoje integruojasi itin sunkiai. 2012 
metų Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros atlikto lesbiečių, 
gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT*) respondentų tyrimo duomenimis[4], 
38 proc. translyčių respondentų iš Lietuvos teigė susidūrę su diskriminacija 
darbe per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį (blogiausias rezultatas tarp 28 
ES valstybių narių), o 52 proc. respondentų jautėsi diskriminuojami dar-
bo paieškų metu (antras blogiausias rezultatas tarp 28 ES valstybių narių). 
Analogiškas problemas atspindi ir Lietuvos visuomenės nuomonės tyrimai. 

[1]  Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Nr. X-1602, Valstybės žinios, 2008 m. liepos 5 
d., Nr. 76-2998.

[2]  Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Nr. VIII-947, Valstybės žinios, 
1998 m. gruodžio 23 d., Nr. 112-3100.

[3]  Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Nr. IX-
926, Valstybės žinios, 2002 m. birželio 26 d., Nr. 64-2569.

[4]   Disagreguotus tyrimo duomenis (šiuo atveju, translyčių asmenų subgrupės Lietuvoje atsakymus į 
tyrimo klausimus) galima rasti čia: http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php. Pažymėtina, jog tyrime da-
lyvavo 821 LGBT* respondentas iš Lietuvos. Tyrimo techninę ataskaitą, kurioje aptariami ir tyrimo reprez-
entatyvumo bei imties klausimai, galima rasti čia: https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-sur-
vey-technical-report_en.pdf.
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2015 metų Eurobarometro duomenimis[5], 49 proc. Lietuvos gyventojų 
jaustųsi nepatogiai dirbdami su translyčiu kolega (blogiausias rezultatas 
tarp 28 ES valstybių narių), o 43 proc. respondentų nepritaria teiginiui, jog 
translyčiai ar transseksualūs asmenys turėtų turėti galimybę pasikeisti as-
mens tapatybės dokumentus pagal savo lytinės tapatybės pajautimą (ketvir-
tas blogiausias rezultatas tarp 28 ES valstybių narių). Šie duomenys reiškia, 
jog dėl Lietuvos visuomenėje paplitusių transfobinių nuostatų translyčiai 
asmenys susiduria su didele socialine atskirtimi, kas, savo ruožtu, trukdo 
šiems asmenims sėkmingai įsilieti į darbo rinką ir tokiu būdu užsitikrinti 
oraus bei ekonomiškai pakankamo gyvenimo perspektyvą. 

Kadangi Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja teisinės „lytinės ta-
patybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijos, Lietuvos Respublikos įstatymai de 
jure nesaugo translyčių asmenų nuo diskriminacijos darbo rinkoje. Kita 
vertus, remiantis įvairiais tarptautiniais dokumentais, darytina prielaida, 
jog Lietuvos teisinėje sistemoje galiojantis diskriminacijos lyties pagrindu 
draudimas tam tikrais atvejais galėtų būti taikomas ir translyčių asmenų 
atžvilgiu. Nepaisant skirtingų teisinių interpretacijų, galima konstatuoti, 
jog tol, kol Lietuvos sprendimų priėmėjams, politikos formuotojams bei 
įgyvendintojams trūksta pagrindinių žinių apie specifinius translyčių as-
menų poreikius, ši socialinė grupė išlieka labiausiai pažeidžiama LGBT* 
bendruomenės dalimi, nes jiems nėra prieinamas kitiems bendruomenės 
nariams galiojantis teisinės apsaugos minimumas. 

Šis leidinys yra vienas iš Nacionalinės lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
translyčių (LGBT*) asmenų organizacijos LGL pastangų rezultatų, inici-
juojant platesnio pobūdžio diskusiją tarp sprendimų priėmėjų, politikos 
formuotojų bei įgyvendintojų, plačiosios visuomenės ir LGBT* bendruo-
menės narių dėl translyčių asmenų padėties Lietuvoje. Remiantis koky-
binių interviu su translyčiais asmenimis metu surinkta informacija bei 
atsižvelgiant į kritinę šios socialinės grupės padėtį darbo rinkoje, leidiniu 
siekiama pagrįsti būtinybę Lietuvos teisinėje sistemoje užtikrinti diskrimi-

[5]  Special Eurobarometer 437, Discrimination in the EU in 2015, Report, 
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/Document-
Ky/68004, p. 61-67.
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nacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais draudimą darbo santy-
kių ir kitose srityse.

Pirmojoje šio leidinio dalyje aptariami besiformuojantys tarptauti-
niai žmogaus teisių apsaugos standartai, draudžiantys diskrimina-
ciją lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais darbo santykių srityje. 
Šalia glausto tarptautinės teisės normų Europos Tarybos (ET) lygmeniu 
aptarimo, ypatingas dėmesys skiriamas Europos Sąjungos (ES) direktyvo-
je įtvirtintam teisiniam reguliavimui, kuris privalo būti efektyviai perkeltas 
į nacionalinę teisę.  Būtent dėl šios priežasties Lietuvos teisinės sistemos 
„aklumas“ teisinėms „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijoms gali 
sukurti situacijas, generuojančias nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės 
normų koliziją.

Antrojoje šio leidinio dalyje aptariama teisinė ir socialinė trans-
lyčių asmenų padėtis Lietuvoje. Šiuo tikslu pateikiama su lyties pakei-
timo reglamentavimu susijusių iššūkių analizė bei Europos Žmogaus Tei-
sių Teismo (EŽTT) sprendimo byloje L. prieš Lietuvą (2007) įgyvendinimo 
proceso nacionaliniu lygmeniu apžvalga. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog nuo 
2001 metais priimtos naujosios Civilinio kodekso redakcijos, įtvirtinusios 
teisę į lyties keitimą, įsigaliojimo praėjo jau daugiau nei penkiolika metų, 
darytina išvada, jog Lietuvos įstatymų leidėjai sąmoningai vilkina lyties pa-
keitimo sąlygų reglamentavimą šalyje. Būtent dėl neegzistuojančios gali-
mybės pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir atlikti medicininio pobū-
džio procedūras, translyčiai asmenys susiduria su įvairiomis diskriminacijos 
apraiškomis darbe. Tai, savo ruožtu, sąlygoja dar didesnę šios socialinės 
grupės marginalizaciją bei socialinę atskirtį.

Trečiojoje šio leidinio dalyje siekiama kokybiškai įvertinti transly-
čių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje. Dešimties pusiau struk-
tūruotų pokalbių su Lietuvoje gyvenančiais translyčiais asmenimis metu 
surinkta informacija atskleidžia, jog šie asmenys darbo rinkoje susiduria 
su įvairiomis draudžiamos diskriminacijos formomis. Dauguma užfiksuotų 
incidentų kvalifikuotini kaip priekabiavimo atvejai, kuriais siekiama sukurti 
bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Siekiant paska-
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tinti tolimesnę diskusiją dėl efektyvaus translyčių asmenų žmogaus teisių 
užtikrinimo Lietuvoje, formuluojamos atitinkamos rekomendacijos spren-
dimų priėmėjams, politikos formuotojams bei įgyvendintojams. Darytina 
išvada, jog diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais 
draudimas darbo santykių srityje reikšmingai prisidėtų prie gerėjančios so-
cioekonominės translyčių asmenų padėties šalyje.

Pažymėtina, jog efektyvus translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos 
užtikrinimas bendrąja prasme neapsiriboja vien tik diskriminacijos lytinės 
tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimu darbo santykių srityje. 
Toks teisinis reglamentavimas yra pakankamai specifinis, tačiau itin svar-
bus aspektas įtvirtinant istoriškai marginalizuotos ir stigmatizuotos transly-
čių asmenų bendruomenės teisinę lygybę. Kita vertus, svarbu suvokti, jog 
instrumentinis formalios lygybės principų įtvirtinimas pats savaime neužti-
krina socialinės ir ekonominės šių asmenų integracijos. Dėl šios priežasties 
papildomai būtina sukurti sąlygas greitai, skaidriai ir prieinamai lyties (pa)
keitimo procedūrai, didinti su specifiniais translyčių asmenų poreikiais su-
sijusios problematikos žinomumą visuomenėje bei kovoti su giliai įsišakni-
jusia priekabiavimo ir patyčių kultūra. Nors ateityje laukia didelis darbas 
siekiant visų be išimties Lietuvos Respublikos piliečių teisinės lygybės bei 
įvairių grupių socialinės integracijos, įstatyminis diskriminacijos draudimas 
translyčių asmenų atžvilgiu yra žingsnis, kurį privaloma žengti jau dabar. 
Ne veltui sakoma, jog įstatymais neįmanoma išspręsti visko, tačiau tai labai 
gera sritis pradėti. 
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— TRANSLYČIŲ ASMENŲ APSAUGOS NUO  
DISKRIMINACIJOS DARBO SANTYKIŲ SRITYJE  

STANDARTAI — 

Tarptautiniai žmogaus teisių instrumentai apsaugą nuo diskrimi-
nacijos įtvirtina visiems asmenims be išimties. Nepaisant aplinkybės, jog 
diskriminacijos draudimas lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrin-
dais tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugos dokumentuose dažniausiai 
nėra minimas tiesiogiai, šiuose dokumentuose įtvirtinti nediskriminavimo 
principai translyčiams asmenims galioja per nebaigtinį diskriminacijos 
pagrindų sąrašą. Pastaruoju metu tarptautinių ir regioninių organizacijų 
lygmeniu vis dažniau pripažįstama, jog efektyvi apsauga nuo diskriminaci-
jos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais reikalauja imtis konkrečių 
priemonių, kuriomis būtų atsižvelgta į specifinius translyčių asmenų ben-
druomenės poreikius. Viena iš galimų priemonių – „lytinės tapatybės“ ir 
„lyties raiškos“ teisinių kategorijų detalizavimas įvairiuose tarptautiniuose 
dokumentuose, siekiant užtikrinti žmogaus teisių apsaugos standartų įgy-
vendinimą visiems asmenims be jokios diskriminacijos. Šioje dalyje apžvel-
giami translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartai Europos Ta-
rybos (ET) ir Europos Sąjungos (ES) lygmeniu. Nors šioms organizacijoms 
priklausančios valstybės narės ir yra įsipareigojusios laikytis tarptautiniuose 
dokumentuose įtvirtinto teisinės apsaugos minimumo, vis dėlto tai neužker-
ta kelio siekiant žmogaus teisių apsaugą nacionaliniu lygmeniu užtikrinti ir 
platesne apimtimi. Pažymėtina, jog diskriminacijos draudimas lytinės ta-
patybės ir/ar lyties raiškos pagrindais darbo santykių srityje yra tik vienas 
iš efektyvios translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos bendrąja prasme 
aspektų. Kita vertus, galimybė integruotis į darbo rinką translyčiams asme-
nims dažnai tampa būtina sąlyga, siekiant įsilieti į ekonominį ir socialinį 
šalies gyvenimą. 
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— EUROPOS TARYBA

Europos Tarybą (ET), t. y. 47 Europos valstybes vienijančią regioninę 
organizaciją, pelnytai galima įvardyti tarptautine lydere translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos srityje. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių lais-
vių apsaugos konvencijos[6] (EŽTK) 14-asis straipsnis teigia, jog: 

„Naudojimasis šios Konvencijos pripažintomis teisėmis ir laisvėmis 
turi būti garantuojamas be jokios diskriminacijos dėl lyties, rasės, 
odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ir kitokių įsitikinimų, nacio-
nalinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavy-
bės, gimimo ar kitokio statuso.“ (išskirta autoriaus)

2010 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) byloje P. V. prieš 
Ispaniją[7] konstatavo, jog, nors lytinė tapatybė ir nėra tiesiogiai minima dis-
kriminaciją draudžiančiame 14-ame Konvencijos straipsnyje, „transseksu-
alumo“ pagrindas vienareikšmiškai patenka po „kitokio statuso“ kategorija. 
Šis Strasbūro teismo sprendimas yra aktualus ir Lietuvai, nes visi EŽTT 
išaiškinimai yra privalomi visoms ET valstybėms narėms be išimties. Kita 
vertus, pažymėtina, jog EŽTT įtvirtintas diskriminacijos lytinės tapatybės 
pagrindu draudimas tik papildo kitas esmines Konvencijos ir jos protokolų 
nuostatas. Kitais žodžiais tariant, apsaugos nuo diskriminacijos lytinės ta-
patybės pagrindu reikalavimas gali būti taikomas tik kartu su kitomis Kon-
vencija saugomomis teisėmis ir laisvėmis. Šią situaciją koreguotų ratifikuo-
tas Konvencijos protokolas Nr. 12[8], įtvirtinantis bendrąjį diskriminacijos 
draudimo principą, tačiau Lietuvos Respublika nėra šio Protokolo dalyvė.

2010 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Ministrų Komitetas priė-

[6]  „Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija“, Valstybės žinios, Nr. 40-987, 
1995 m. gegužės 16 d.

[7]  P.V. v. Spain (App no. 35159/09), EŽTT, 2010 m. lapkričio 30 d.

[8]  Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of  Human Rights and Fundamental Freedoms, 
Roma, 2000 m. lapkričio 4 d.
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mė istorinę rekomendaciją CM/Rec2010(5)[9] valstybėms narėms dėl prie-
monių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės 
pagrindais. Nors ši rekomendacija nėra teisiškai įpareigojanti, šio doku-
mento tekstui pritarė visų 47 Europos Tarybai priklausančių valstybių na-
rių atstovai, tokiu būdu išreikšdami savanorišką nacionalinių vyriausybių 
pasiryžimą laikytis rekomendacijoje įtvirtintų nuostatų. Svarbu pažymėti, 
jog šiame dokumente „lytinės tapatybės“ teisinė kategorija yra pripažįsta-
ma kaip savarankiškas diskriminacijos pagrindas, reikalaujantis konkrečių 
valstybių narių poveikio priemonių, siekiant efektyvaus lygybės principo 
įgyvendinimo. Rekomendacijos priedo tekstas, numatantis konkrečias ko-
vos su LGBT* asmenų diskriminacija priemones, ne tik integruoja „lytinės 
tapatybės“ kategoriją į visas rekomendacijos taikymo sritis, bet ir siekia atsi-
žvelgti į specifinius translyčių asmenų bendruomenės poreikius. Pavyzdžiui, 
Rekomendacijos priedo skyriuje „Užimtumas“ (29-asis ir 30-asis) straips-
niai teigiama, kad: 

„29. Valstybės  narės turėtų  numatyti ir įgyvendinti atitinkamas prie-
mones, kurios veiksmingai apsaugotų nuo diskriminacijos dėl seksu-
alinės orientacijos ar lyties tapatybės užimtumo ir darbo srityse tiek 
viešajame, tiek privačiame sektoriuose. Šios priemonės turėtų apimti 
įsidarbinimo, paaukštinimo, atleidimo iš darbo, darbo užmokesčio 
ir kitas darbo sąlygas, įskaitant priekabiavimo ir kitų persekiojimo 
formų prevenciją, kovą su jomis ir bausmes už jas.

30. Ypatingai svarbu veiksmingai apsaugoti transseksualių asmenų 
teisę į privatumą užimtumo srityje, ypač kreipiantis dėl priėmimo į 
darbą, kad jų lyties istorija ar ankstesnis vardas ir pavardė nebūtų be 
reikalo atskleisti darbdaviui ir kitiems darbuotojams.“ (išskirta auto-
riaus)

Iš esmės šios rekomendacijos nuostatos įtvirtina translyčių asmenų 
diskriminacijos draudimą darbo santykių srityje bei pabrėžia, jog dėl speci-

[9]  Recommendation CM/2010(5) of  the Committee of  Ministers to Member States on Measures to 
Combat Discrimination on grounds of  Sexual Orientation and Gender Identity, priimta Europos Tarybos 
Ministrų Komiteto 1081-ajame susitikime, 2010 m. kovo 31 d.
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finių translyčių asmenų bendruomenės poreikių efektyvi apsauga nuo dis-
kriminacijos negali būti pasiekta remiantis bendrojo poveikio priemonėmis 
(pavyzdžiui, diskriminacijos draudimu lyties pagrindu). Nepaisant teisiškai 
neįpareigojančio šio dokumento pobūdžio, Europos Tarybos lygmeniu yra 
vykdomas rekomendacijos nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse stebė-
jimo procesas. 2013 metų kovo mėnesį Europos Tarybos Vykdomasis žmo-
gaus teisių komitetas patvirtino bendrąją ataskaitą[10] dėl rekomendacijos 
CM/Rec2010(5) nuostatų įgyvendinimo valstybėse narėse. Nacionalinės 
LGBT* teisių asociacijos LGL vertinimu[11], Lietuvos Respublika nesiėmė 
absoliučiai jokių pozityvių priemonių, siekdama efektyviai įgyvendinti mi-
nimos rekomendacijos nuostatas nacionaliniu lygmeniu.

2015 metų balandžio mėnesį Europos Tarybos (ET) Parlamenti-
nė Asamblėja priėmė Rezoliuciją Nr. 2048 (2015) „Dėl translyčių asme-
nų diskriminacijos Europoje“,[12] kuria nustatomos pagrindinės efektyvios 
translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos gairės lygių galimybių politikos, 
teisinio lyties pakeitimo pripažinimo, medicininio lyties keitimo ir sąmo-
ningumo didinimo srityse. Šioje rezoliucijoje įtvirtinti translyčių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos standartai remiasi gerąja užsienio valstybių prak-
tika (pavyzdžiui, Maltos „Lytinės tapatybės, lyties raiškos ir seksualinių 
charakteristikų“ įstatymo nuostatomis[13]). Šių progresyvių principų įtvir-
tinimas tarptautinės organizacijos lygmeniu leidžia šią rezoliuciją pelnytai 
pavadinti istorine. Nors šiame tarptautiniame dokumente įvardyti žmo-

[10]  Steering Committee for Human Rights (CDDH), Report on the Implementation of  the Committee 
of  Ministers’ Recommendation CM/Rec(2010)5 on Measures to Combat Discrimination on Grounds of  
Sexual Orientation or Gender Identity, CDDH(2013)R77, 77-asis susitikimas, 2013 m. kovo 19-22 d. 

[11]  Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Europos Tarybos Ministrų Komiteto Rekomen-
dacijos CM/Rec(2010)5 valstybėms narėms dėl priemonių kovai su diskriminacija seksualinės orientacijos 
ar lytinio tapatumo pagrindais įgyvendinimo stebėsenos dokumentinė ataskaita, 2013, http://www.lgl.lt/
assets/LT-ataskaita-Sveicarai-internet.pdf.

[12]  Parliamentary Assembly of  the Council of  Europe, Resolution 2048 (2015), Discrimination 
Against Transgender People in Europe, 2015 m. balandžio 22 d., http://assembly.coe.int/nw/xml/
XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21736&lang=en.

[13]   “Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (2015)“, Nr. XI, 2015 m. 
balandžio  14 d.,
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/04/Malta_GIGESC_trans_law_2015.pdf.  
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gaus teisių apsaugos standartai nėra teisiškai įpareigojantys, jie labai aiškiai 
identifikuoja viešosios politikos kryptį, kuria turėtų sekti Europos valstybės, 
siekdamos užtikrinti efektyvią translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugą 
nacionaliniu mastu.  

Nediskriminavimo ir lygių galimybių politikos srityse ET Parlamenti-
nės Asamblėjos Rezoliucija Nr. 2048 (2015) įtvirtina šiuos translyčių asme-
nų žmogaus teisių apsaugos standartus, turinčius tiesioginės įtakos transly-
čių asmenų galimybėms sėkmingai įsilieti į nacionalinę darbo rinką:

„6.1.1. tiesiogiai įtraukti diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu 
draudimą į nacionalinius lygių galimybių įstatymus ir suteikti šiuos 
teisės aktus įgyvendinančioms institucijoms mandatą dirbti transly-
čių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje;

[...]

6.1.3. rinkti bei apdoroti informaciją ir duomenis apie translyčių as-
menų padėtį, įskaitant diskriminaciją lytinės tapatybės pagrindu ir 
daugialypę diskriminaciją [...]; 

[...]

6.1.5. suteikti efektyvią apsaugą nuo diskriminacijos lytinės tapatybės 
pagrindu darbo santykių srityje viešajame ir privačiame sektoriuose 
bei apsirūpinimo būstu, teisingumo ir sveikatos priežiūros srityse;

6.1.6. įtraukti ir konsultuotis su translyčiais asmenimis bei jų inte-
resams atstovaujančiomis organizacijomis, rengiant ir įgyvendinant 
viešosios politikos priemones bei teisės aktus, susijusius su jų interesų 
apsauga.“ (neoficialus vertimas, išskirta autoriaus) 

Pažymėtina, jog kaip vieną pagrindinių priemonių, suteikiant efek-
tyvią apsaugą nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu darbo san-
tykių srityje viešajame ir privačiame sektoriuose, Rezoliucijos Nr. 2048 
(2015) tekstas įvardija galimybę įtraukti diskriminacijos lytinės tapatybės 



#T
RA

NS
_L

T:
 tr

an
sly

čių
 a

sm
en

ų 
pa

tir
tys

 L
iet

uv
os

 d
ar

bo
 ri

nk
oje

 

19

pagrindu draudimą į nacionalinius lygų galimybių įstatymus bei suteikti 
šiuos teisės aktus įgyvendinančioms institucijoms mandatą dirbti translyčių 
asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje. Darytina prielaida, jog tiesioginis 
diskriminacijos draudimas lytinės tapatybės ir/ar lyties raiškos pagrindais 
nacionaliniuose teisės aktuose ne tik suteiktų teisinio aiškumo užtikrinant 
visų piliečių lygiateisiškumo principą, bet ir laiduotų pirmaujantį vaidmenį 
tarptautinio konsensuso dėl translyčių asmenų diskriminacijos draudimo 
formavimosi procese.

Remiantis aukščiau pateikta Europos Tarybos lygmeniu suformuluo-
tų translyčių asmenų apsaugos nuo diskriminacijos darbo santykių srityje 
standartų analize, darytinos dvejopos išvados dėl šių standartų įgyvendi-
nimo Lietuvos nacionalinės teisės sistemoje. Visų pirma, remiantis EŽTT 
jurisprudencija, diskriminacija lytinės tapatybės pagrindu Lietuvoje yra 
draudžiama ta apimtimi, kuria yra įgyvendinamos pagrindinės EŽTK nu-
matytos teisės ir laisvės. Visų antra, translyčių asmenų apsaugos nuo dis-
kriminacijos darbo santykių srityje principo įgyvendinimas yra priklauso-
mas nuo Lietuvos Respublikos pasiryžimo taikyti Rekomendacijoje CM/
Rec2010(5) bei Rezoliucijoje Nr. 2048 (2015) suformuluotas nuostatas. 
Turint omenyje, jog Lietuvos Respublikos oficiali valstybės pozicija yra 
siekti kuo efektyvesnio savanoriškai prisiimtų[14] tarptautinių įsipareigojimų 
žmogaus teisių apsaugos srityje įgyvendinimo, teisinių „lytinės tapatybės“ ir 
„lyties raiškos“ kategorijų įvedimas į nacionalinę teisės sistemą laiduotų tei-
sinio aiškumo ir valstybinės pozicijos nuoseklumo galimybę. Tai ypatingai 
pasitarnautų įgyvendinant ne tik rekomendacinio pobūdžio, bet ir teisiškai 
saistančius iš tarptautinių sutarčių kylančius Lietuvos Respublikos įsiparei-
gojimus žmogaus teisių srityje.

[14]  Rekomendacijos CM/Rec(2010) tekstą patvirtino visų 47 Europos Tarybos veikloje dalyvau-
jančių valstybių narių – taip pat ir Lietuvos Respublikos – Vyriausybių atstovai. Balsavimo dėl Rezoliucijos 
Nr. 2048 (2015) priėmimo metu, už rezoliucijos tekstą balsavo trys Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos 
nariai (būtent – Birutė Vėsaitė, Dalia Kuodytė ir Emanuelis Zingeris), prieš balsavo vienas delegacijos 
narys (Artūras Skardžius). Įdomu pastebėti, jog, įvykus balsavimui, Lietuvos delegacijos atstovas Eman-
uelis Zingeris savo balsą „už“ norėjo atšaukti ir tuo tikslu kreipėsi į posėdžio pirmininką. Posėdžio steno-
gramą galima rasti adresu: http://assembly.coe.int/Documents/Records/2015/E/1504221630E.htm. 
Balsavimo rezultatus galima rasti adresu: http://assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-VotesResults-EN.
asp?VoteID=35498&DocID=15407&MemberID=&Sort=2
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— EUROPOS SĄJUNGA 

Nepaisant aplinkybės, jog Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo[15] ir 
Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių chartija[16] tiesiogiai nemini dis-
kriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimo, ES 
teisėje egzistuoja keturios sritys, kuriose translyčiai ir (arba) transseksualūs 
asmenys yra apsaugoti nuo diskriminacijos. Translyčių ir transseksualių as-
menų diskriminacijos draudimas yra įtvirtintas ES direktyvose[17] prekių ir 
paslaugų, darbo santykių ir socialinės apsaugos, nukentėjusių nuo nusikal-
timų asmenų teisių ir su prieglobsčio suteikimu susijusiose srityse.

Prekių ir paslaugų sritis: direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti 
vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekė-
mis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo.

Darbo santykių ir socialinės apsaugos sritis: direktyva 
2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į mo-
teris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo 
(nauja redakcija).

Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų teisių sritis: direktyva 
2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nukentėjusių nuo nusikaltimų as-
menų teisių, paramos jiems ir jų apsaugos standartai.

Prieglobsčio suteikimo sritis: direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų 
šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos 
gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems 
gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (nauja re-
dakcija) ir direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir 
panaikinimo bendros tvarkos (nauja redakcija).

[15]  Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, 2012/C 326/01, 2012 m. spalio 26 d.

[16]  Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, 2010/C 83/02, 2010 m. kovo 30 d.

[17]  Direktyva yra teisiškai įpareigojantis ES teisės aktas, numatantis rezultatą, kurį šalys narės privalo 
pasiekti iki tam tikros konkrečios datos (pavyzdžiui, sukurti teisinę bazę efektyviai kovai su diskriminacija). 
Siekdamos įgyvendinti šį tikslą, valstybės narės dažniausiai turi priimti naujus nacionalinius teisės aktus 
arba atitinkamų įstatymų pataisas.
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asmenims. Vis dėlto teismas nenurodė, kas konkrečiai yra laikoma 
„lyties pakeitimu“. Byloje P. prieš. S. ar kitose ES Teisingumo teismo 
bylose nėra jokių nuorodų, esą lyties pakeitimo operacija yra priva-
loma apsaugos nuo diskriminacijos lyties pakeitimo pagrindu sąlyga. 
Ši aplinkybė palieka tam tikros erdvės teisinėms interpretacijoms. 
Dėl ribotos teismo jurisprudencijos šiuo klausimu nėra iki galo aišku, 
ar translyčiai asmenys, kurie neketina atlikti chirurginės lyties pakei-
timo procedūros, būtų apsaugoti nuo diskriminacijos lyties pagrin-
du. Būtent dėl šios priežasties teisinės „lytinės tapatybės“ ir „lyties 
raiškos“ kategorijos plačiau atspindi translyčių tapatybių spektrą.

— Darbo santykių ir socialinės apsaugos direktyva

Šia naujos redakcijos direktyva siekiama kovoti su diskriminacija lyties 
pagrindu darbo santykių ir socialinės apsaugos srityse, apimančiose:

 ▶ įsidarbinimą: „įsidarbinant, savarankiškai įsidarbinant ar profesi-
nėje srityje, įskaitant atrankos kriterijus ir priėmimo į darbą sąlygas 
visoms veiklos rūšims ir visais profesinės karjeros etapais, įskaitant 
paaukštinimą“ (straipsnis Nr. 14.1a);

 ▶ profesinį mokymą: „galimybės gauti visų rūšių ir visų lygių pro-
fesinį orientavimą, profesinį mokymą, sudėtingesnį profesinį moky-
mą ir perkvalifikavimą, įskaitant praktinę darbo patirtį” (straipsnis 
Nr. 14.1b);

 ▶ darbo sąlygas: „užimtumo ir darbo sąlygų, įskaitant atleidimus 
iš darbo, taip pat užmokesčio, kaip numatyta šioje direktyvoje“ 
(straipsnis Nr. 14.1c);

 ▶ profesinių sąjungų veiklą: „narystės ir dalyvavimo darbuotojų 
ar darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose, kurių nariai 
turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų teikiamą nau-
dą“ (straipsnis Nr. 14.1d);
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 ▶ socialinę apsaugą: diskriminaciją profesinės socialinės apsaugos 
sistemų rėmuose, suteikiančių apsaugą ligos, neįgalumo, senatvės 
(įskaitant ankstyvą išėjimą į pensiją), nelaimingų atsitikimų darbe 
ir profesinių ligų bei nedarbo atvejais, įskaitant „socialines išmokas, 
mokamas grynaisiais arba natūra, ypač maitintojo netekimo išmo-
kas ir šeimos pašalpas“ (straipsnis Nr. 7.1).

— Direktyva draudžiamos diskriminacijos apibrėžimas

Darbo santykių ir socialinės apsaugos direktyvoje diskriminacija api-
brėžiama kaip:

 ▶ tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija (straipsniai Nr. 1a ir 1b);

 ▶ priekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas (straipsniai Nr. 1c ir 
1d);

 ▶ nurodymas diskriminuoti (straipsnis Nr. 2b); 

 ▶ papildomai: bet koks mažiau palankus požiūris į moterį dėl nėštu-
mo arba motinystės atostogų (straipsnis Nr. 2c).

— Direktyvos svarba translyčiams asmenims

 ▶ socialinės garantijos nedarbingumo išmokų pavidalu potencialiai 
apima ir tą laikotarpį, kurio metu translytis asmuo negali atvykti į 
darbą dėl gydymo, susijusio su medicinine lyties keitimo procedūra, 
ta apimtimi, kuria šios garantijos taikomos ir kitam (t. y. su transly-
čių asmenų specifiniais poreikiais nesusijusiam) medicininiam gy-
dymui;

 ▶ socialinės garantijos neįgalumo išmokų pavidalu potencialiai api-
ma ir laikiną arba nuolatinį neįgalumą, susijusį su lyties pakeitimo 
procedūra;

 ▶ draudžiama atleisti asmenį iš darbo dėl atliekamos, ketinamos atlik-
ti ar atliktos lyties pakeitimo procedūros (žr. P. prieš S.);
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 ▶ socialinių garantijų bei išmokų kontekste diskriminacijos draudi-
mas taikomas ir translyčio darbuotojo parneriui (-ei) arba transly-
čiam darbuotojo partneriui (-ei) ta apimtimi, kuria diskriminacijos 
draudimas taikomas ir analogišką teisinį statusą turinčioms cisly-
tėms poroms[19], pavyzdžiui, našlio (-ės) pensija arba su tėvystės/
motinystės atostogomis susijusios išmokos.

Translyčių asmenų diskriminacijos darbe pa-
vyzdžiai

Tiesioginė diskriminacija: translytį psichologą atsisakoma regis-
truoti nacionalinės psichologų asociacijos nariu.

Netiesioginė diskriminacija: translytį vyrą atsisakoma priimti į 
policijos akademiją, nes mokslo įstaigos sveikatos apžiūros standar-
tuose yra numatyta, kad vyriškos lyties studentai privalo turėti bent 
vieną funkcionuojančią sėklidę.

Priekabiavimas: klientų aptarnavimo srities mokymuose lektorius 
užgauliai kritikuoja translyčio asmens balsą, manieras ir aprangą 
kaip atgrasius klientams.

Seksualinis priekabiavimas: darbo pokalbio metu darbdavys 
įdėmiai apžiūrinėja translytės moters krūtinę ir užduoda intymius 
klausimus apie lyties keitimo operaciją.

Direktyvą 2006/54/EB Lietuvos Respublikoje įgyvendina LR vyrų 
ir moterų lygių galimybių įstatymas. Šis įstatymas darbo santykių srity-
je darbdavius įpareigoja „taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas“ 
(straipsnis 5.1), „sudaryti vienodas darbo sąlygas“ (straipsnis 5.2), „už tokį 
patį ar vienodos vertės darbą mokėti vienodą darbo užmokestį” (straipsnis 
5.3) bei „imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio prieka-

[19]  Tam tikrų privilegijų taikymas susituokusioms poroms ES teisėje nėra laikomas diskriminacija 
lyties pagrindu nesusituokusių arba civilinę partnerystę įregistravusių porų atžvilgiu; plačiau žr. C-117/01, 
K.B. v. NHS Pensions Agency, CJEU, 2004 m. sausio 7 d., [30].
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biavimo“ (straipsnis 5.4). Socialinės apsaugos srityje įstatymas diskrimi-
naciją lyties pagrindu draudžia „nustatant ir taikant socialinės apsaugos 
nuostatas“ (straipsnis 5.(3)1) bei „nustatant ir taikant socialinės apsaugos 
nuostatas ligos, neįgalumo, senatvės, įskaitant išankstinį išėjimą į pensiją, 
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nedarbo atvejais“ (straipsnis 
5(3)2). Remiantis ES Teisingumo Teismo jurisprudencija, apsauga nuo šių 
diskriminacijos rūšių potencialiai turėtų būti taikoma ir asmenims, kurie 
ketina atlikti, atlieka arba jau atliko lyties keitimo procedūrą. Kita vertus, 
nors įstatymo įgyvendinimo priežiūrą atliekanti ir individualius skundus dėl 
diskriminacijos nagrinėjanti LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 
teigia, jog „vadovaujantis [...] direktyvos 2006/54/EB nuostatomis galimi 
translyčių asmenų skundai dėl diskriminavimo lytinės tapatybės pagrin-
du Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje būtų tiriami kaip nevienodas 
traktavimas lyties pagrindu Moterų ir vyrų lygių galimybių arba Lygių gali-
mybių įstatymų taikymo srityje“[20], yra žinoma atvejų, kai Tarnyba atsisakė 
nagrinėti translyčių asmenų skundus dėl galimos diskriminacijos būtent dėl 
minimuose įstatymuose tiesiogiai neįtvirtinto diskriminacijos lytinės tapaty-
bės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimo.[21] 

Atlikus ES teisės normų, potencialiai saugančių translyčius ir (arba) 
transseksualius asmenis nuo diskriminacijos darbo santykių ir socialinės 
apsaugos srityse, analizę, darytinos dvejopos išvados apie šių nuostatų įgy-
vendinimą Lietuvos nacionalinėje teisėje. Visų pirma, remiantis ES Tei-
singumo teismo jurisprudencija byloje P. prieš S., konstatuotina, jog lyties 
keitimo procedūrą ketinančių atlikti, atliekančių arba jau atlikusių asmenų 
diskriminacijos draudimas darbo santykių ir socialinės apsaugos srityse yra 
interpretuojamas kaip diskriminacijos lyties pagrindu draudimas. Šią sritį 
reglamentuojančią direktyvą į nacionalinę teisę perkelia LR vyrų ir moterų 
lygių galimybių ir LR lygių galimybių įstatymai. Darytina išvada, jog del-

[20]  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Dėl nediskriminavimo principo taikymo translyčiams 
asmenims“, Nr. (1.4)S-484, 2015 m. gegužės 20 d.

[21]  „Rumunės skundas – dėl kauniečių atsisakymo padidinti krūtis“, lrytas.lt, 2015 m. liepos 
22 d., http://sveikata.lrytas.lt/palata-6/rumunes-skundas-del-kaunieciu-atsisakymo-padidinti-kru-
tis-20150722162409.htm.
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simas ar nenoras apsaugoti translyčius asmenis nuo diskriminacijos darbo 
santykių ir socialinės apsaugos srityse potencialiai pažeidžia ES teisės nor-
mas. Visų antra, atsižvelgiant į besiformuojantį tarptautinės bendruomenės 
sutarimą dėl būtinybės apsaugoti translyčius asmenis nuo diskriminacijos, 
Lietuvos teisinės sistemos „aklumas“ „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ 
teisinėms kategorijoms potencialiai apsunkins efektyvų ES teisės nuostatų 
perkėlimo į nacionalinę teisę procesą ir ateityje. Atsižvelgiant į šias išvadas, 
konstatuotina, jog „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ teisinių kategorijų 
įvedimas į nacionalinę teisės sistemą ne tik užtikrintų efektyvią diskrimi-
nacijos šiais pagrindais prevenciją, bet ir sudarytų palankias sąlygas šiuo 
aspektu harmonizuoti nacionalinę teisę su ES teisės normomis.

— TEISINĖ IR SOCIALINĖ TRANSLYČIŲ ASMENŲ  
PADĖTIS LIETUVOJE —

Translyčių asmenų socialinė padėtis Lietuvoje yra sudėtinga. Europos 
Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūros atlikto lesbiečių, gėjų, biseksu-
alių ir translyčių (LGBT*) respondentų tyrimo duomenimis[22], 60 proc. 
translyčių asmenų Lietuvoje per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrė 
fizinį smurtą arba seksualinę prievartą, o 55 proc. translyčių responden-
tų susidūrė su diskriminacija ar priekabiavimu dėl savo lytinės tapatybės 
per paskutinius 12 mėnesių. Vis dėl to, šios problemos mūsų visuomenėje 
yra nematomos. 2012 metų Eurobarometro apklausos duomenimis[23], viso 
labo 3 proc. Lietuvos gyventojų asmeniškai pažįsta bent vieną translytį as-
menį. Darytina išvada, jog translyčiai asmenys dėl Lietuvos visuomenėje 
vyraujančių transfobinių nuotaikų nėra linkę atsiskleisti.

Translyčių asmenų bendruomenės teisinė padėtis taip pat apibūdin-
tina kaip kritinė. Kadangi Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuoja teisinės 
„lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijos, Lietuvos Respublikos lygių 

[22]  Supra 5.

[23]  Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2012, Report, http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_393_en.pdf, p. 231.
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galimybių įstatymas faktiškai nedraudžia translyčių asmenų diskriminaci-
jos, o pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatas trans-
fobinis smurtas ir užgaulūs komentarai nėra laikomi neapykantos nusikal-
timais ir neapykantos kalba. Darytina išvada, jog translyčiai asmenys yra 
labiausiai pažeidžiama LGBT* bendruomenės grupė Lietuvoje, nes jiems 
nėra prieinamas kitiems bendruomenės nariams galiojantis teisinės apsau-
gos minimumas.

— LYTIES PAKEITIMO REGLAMENTAVIMAS

2001 metais įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos Civilinio ko-
dekso redakcijoje buvo įtvirtinta asmens teisė medicininiu būdu pakeisti 
lytį, jeigu tai yra mediciniškai įmanoma. Šios procedūros sąlygas ir tvarką 
turėjo sureguliuoti specialus Lyties pakeitimo įstatymas, kuris išlieka nepri-
imtas. 2007 metais Lietuvai nepalankų sprendimą byloje L. prieš Lietuvą pri-
ėmęs Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) konstatavo, jog įstatymo 
leidėjo delsimas reglamentuoti lyties pakeitimo procedūrą pažeidė ieškovo 
teisę į privataus gyvenimo gerbimą. Strasbūro teismas Lietuvos Vyriausybę 
įpareigojo arba per tris mėnesius priimti Lyties pakeitimo įstatymą, arba 
ieškovui atlyginti 40 000 eurų įvertintą turtinę (t. y. su medicininio lyties 
keitimo išlaidomis susijusią) žalą. Lietuvos Vyriausybė greituoju laikotarpiu 
sprendimui įgyvendinti pasirinko antrąją priemonę.

Kadangi Lyties pakeitimo įstatymas Lietuvoje išlieka nepriimtas, nėra 
ir atitinkamo teisinio lyties pakeitimo pripažinimo reglamentavimo. Lyties 
pakeitimo procedūrą užsienyje atlikę transseksualūs asmenys yra priversti 
administracine tvarka kreiptis į teismą, kuris, savo ruožtu, įpareigoja ci-
vilinės metrikacijos įstaigas išduoti naujus asmens tapatybės dokumentus. 
Tokia praktika yra ydinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, brangiai kai-
nuojančio ir ilgą laiką trunkančio teisinio bylinėjimosi perspektyva jokiu 
būdu negali būti laikoma greitos, skaidrios ir prieinamos lyties pakeitimo 
procedūros sudedamąja dalimi. Visų antra, norėdami pasikeisti asmens ta-
patybės dokumentus, transseksualūs asmenys privalo atlikti pilną medicini-
nį „gydymą“, įskaitant chirurginę lyties pakeitimo operaciją. Dėl neegzis-



#T
RA

NS
_L

T:
 tr

an
sly

čių
 a

sm
en

ų 
pa

tir
tys

 L
iet

uv
os

 d
ar

bo
 ri

nk
oje

 

28

tuojančio teisinio reguliavimo atlikti šių procedūrų Lietuvoje neįmanoma.

— Byla L. prieš Lietuvą

Byla L. prieš Lietuvą[24] Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT) yra 
susijusi su valstybės delsimu priimti teisės aktus, reglamentuojančius trans-
lyčių asmenų teisę atlikti lyties keitimo procedūrą ir įgyti tikrąją lytinę ta-
patybę atspindinčius asmens tapatybės dokumentus. Lietuvos Respublikos 
Civilinio kodekso (priimto 2001 metais) 2.27 straipsnio pirmojoje dalyje 
teigiama, jog „nesusituokęs pilnametis asmuo turi teisę medicininiu būdu 
pakeisti savo lytį, jeigu tai mediciniškai įmanoma.“ To paties straipsnio 
antrojoje dalyje skelbiama, kad „lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką nustato 
įstatymai. “ Tačiau jokie šią teisės normą įgyvendinantys teisės aktai nie-
kada nebuvo priimti – įstatyminėje bazėje liko spraga. Strasbūro teismo 
sprendime teigiama: 

„Lietuvos teisėje pripažįstama jų [transseksualų] teisė pasikeisti ne 
tik lytį, bet ir civilinės būklės aktų įrašus <...>. Tačiau egzistuoja 
teisės spraga – nėra įstatymo, reglamentuojančio visiško lyties pa-
keitimo operacijas. Kol nebus priimtas toks įstatymas, neatrodo, kad 
Lietuvoje būtų teikiamos tinkamos ir prieinamos medicininės lyties 
pakeitimo paslaugos. “ [57] 

Teismas konstatavo, kad anksčiau paminėta teisinė spraga lėmė tai, 
kad pareiškėjas atsidūrė kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyve-
nimo ir tikrosios lytinės tapatybės pripažinimo. Ribotas valstybės kom-
pensuojamoms sveikatos priežiūros paslaugoms skirtas biudžetas galėjo 
pateisinti tam tikrą pirminį delsimą įgyvendinti translyčių asmenų teises, 
numatytas Civiliniame kodekse, tačiau šis delsimas negalėjo būti pernelyg 
ilgas. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotų asmenų, norinčių pasikeisti lytį, 
skaičius yra ribotas, biudžetinė našta valstybei nebūtų pernelyg sunki. To-
dėl darytina išvada, jog valstybė nesugebėjo išlaikyti teisingos pusiausvyros 
tarp viešojo intereso ir pareiškėjo teisių, tokiu būdu pažeidžiant 8-ąjį Kon-

[24]  Preliminarų EŽTT sprendimo byloje L. prieš Lietuvą vertimą į lietuvių į kalbą galima rasti čia: 
http://lrv-atstovas-eztt.lt/uploads/L._2007_sprendimas.pdf.
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vencijos straipsnį dėl teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą. Stras-
būro teismas įpareigojo Lietuvą priimti reikiamus teisės aktus (t. y. specialų 
įstatymą, reglamentuojantį lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką) per tris mė-
nesius nuo galutinio sprendimo įsigaliojimo datos. Nepavykus to padaryti 
– išmokėti pareiškėjui 40 000 eurų dydžio išmoką, tokiu būdu bent iš dalies 
padengiant išlaidas, reikalingas lyties keitimo operacijai užsienyje atlikti. 
Lietuvos institucijos trumpuoju laikotarpiu pasirinko pastarąjį sprendimo 
įgyvendinimo variantą. Kita vertus, pažymėtina, jog kompensavus turtinę 
žalą pareiškėjui, t. y. pritaikius individualiąsias sprendimo įgyvendinimo 
priemones, EŽTT įpareigojimas priimti lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką 
reglamentuojantį įstatymą niekur neišnyko. Praėjus penkiolikai metų nuo 
Civilinio kodekso priėmimo ir devyneriems metams nuo Strasbūro teismo 
sprendimo, ši spraga Lietuvos teisinėje sistemoje išlieka nepašalinta.

Delsimas įgyvendinti sprendimą byloje L. prieš Lietuvą iš dalies gali būti 
paaiškintas tiek plačiosios visuomenės, tiek ir politinio elito priešiškumu 
translyčiams asmenims Lietuvoje. Pačiame teismo sprendime tokio priešiš-
kumo apraiškos minimos net keletą kartų.[25] 2013 metų balandžio mėnesį 
Lietuvos Vyriausybės Europos Tarybai pateiktoje atnaujintoje informaci-
joje apie sprendimo įgyvendinimo priemones[26] minimas „politinės valios 
trūkumas“, kliudantis „pasiekti konkrečių rezultatų“. Nepaisant Strasbūro 
teismo įpareigojimo užtikrinti efektyvią translyčių asmenų teisės į privataus 
gyvenimo gerbimą apsaugą nacionaliniu lygiu, 2013 metų kovo mėnesį 
Parlamente po pateikimo buvo pritarta Civilinio kodekso pataisoms, ku-
riomis lyties pakeitimo operacijos Lietuvoje būtų apskritai draudžiamos.[27] 

[25]  Ten pat: [23], [30], [36], [38], [50].

[26]  “Updated Information on the Execution of  the ECHR Judgment in the Case L. v. Lithu-
ania”, Nr. DH-DD(2013)657, 2013 m. balandžio 18 d., https://wcd.coe.int/com.instranet.In-
straServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2322499&SecMode=1&Do-
cId=2022874&Usage=2, psl. 2.

[27]  Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, Nr. XIIP-17, 2012 m. lapkričio 
21 d., 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437749&p_tr2=2. Pažymėtina, kad po 
pateikimo stadijos šis įstatymo projektas toliau svarstomas nebuvo.  
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Minėtų įstatymo pataisų aiškinamajame rašte[28] teigiama, jog chirurginiu 
būdu asmens lyties pakeisti neįmanoma, kadangi „ji yra genetiškai deter-
minuota nuo pat prasidėjimo momento“, o lyties pakeitimo procedūra „yra 
susijusi su radikaliu žmogaus suluošinimu, nes fiziškai sveiki asmenys, galin-
tys pradėti ir auginti savo vaikus, yra kastruojami <...>“. Taip pat teigiama, 
kad „pagalba transseksualiems asmenims turi būti psichoterapinė, siekiant 
atstatyti asmens kūno ir mąstymo harmoniją.“ Pažymėtina, jog tokie pa-
reiškimai kardinaliai prieštarauja Europos Tarybos standartams translyčių 
asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje.[29] 

Konstatuodamas bylos L. prieš Lietuvą aplinkybes, EŽTT atkreipė dė-
mesį ir į Lietuvos Katalikų bažnyčios pasipriešinimą lyties pakeitimą regla-
mentuojančioms pataisoms:

„<...> straipsnyje apie Ministro Pirmininko susitikimą su Lietuvos 
Katalikų bažnyčios vadovais, buvo pacituoti Ministro Pirmininko 
žodžiai, kad Lietuvai per anksti priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo 
ir kad „nėra reikalo skubėti“ ar „kopijuoti principus, kurie yra vieno-
je ar kitoje valstybėje“. Straipsnyje teigiama, kad Katalikų bažnyčia 
buvo viena aktyviausių tokio įstatymo priešininkių.“[30] 

Lietuvos Katalikų bažnyčia ir toliau užima oponuojančią poziciją dėl 
bet kokio translyčių asmenų žmogaus teisių pripažinimo nacionalinėje tei-
sėje. Šios konfesijos atstovai priešinosi ir Europos Tarybos Konvencijos dėl 
smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo[31] ratifika-
vimui dėl, inter alia, šiame tarptautiniame žmogaus teisių apsaugos doku-
mente įtvirtinamo draudimo diskriminuoti dėl „socialinės lyties“ ir „lyti-

[28]  Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas, Nr. XIIP-17, 
2012 m. lapkričio 21 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437751. 

[29]  Supra 14.

[30]  Supra 49, [23].

[31]  Council of  Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domes-
tic Violence, 2011 m. balandžio 12 d., http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
convention/Convention%20210%20English.pdf. 
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nės tapatybės“. 2013 metų spalio mėnesį LR Vyriausybė išplatino oficialų 
pareiškimą, kuriuo išreiškiamas nepritarimas Civilinio kodekso pataisoms, 
kuriomis siekiama uždrausti lyties pakeitimo operacijas.[32] 2013 metų rug-
sėjo 23 dienos Vyriausybės posėdžio, kuriame buvo svarstomas minėtas 
klausimas, protokolas atskleidžia, kad Lietuvos Katalikų bažnyčios atstovai 
ne tik dalyvavo posėdyje, bet ir bandė įtikinti Vyriausybės atstovus pritarti 
visiškam medicininių lyties pakeitimo procedūrų uždraudimui Lietuvoje.[33]

Šiuo metu medicininiu būdu pasikeisti lytį Lietuvoje yra neįmano-
ma, nes nėra šios procedūros sąlygas ir tvarką reglamentuojančio įstatymo. 
Užsienyje pilną lyties keitimo procedūrą – įskaitant chirurginę operaciją 
– atlikę asmenys turi kreiptis į nacionalinius Lietuvos teismus, kurie, savo 
ruožtu, įpareigoja civilinės metrikacijos įstaigas lytį pakeitusiam asmeniui 
išduoti atitinkamus asmens tapatybės dokumentus. Tokia teisinio lyties pa-
keitimo pripažinimo procedūra ne tik neatitinka teisėtų lūkesčių principo, 
bet ir vienareikšmiškai prieštarauja greitos, skaidrios ir prieinamos 
lyties pakeitimo procedūros standartams. Taip pat pažymėtina, jog trans-
lyčiai asmenys Lietuvoje neturi galimybės įgyti lyčių pagrindu neutralaus 
vardo ir (ar) pavardės, tokiu būdu palengvinant šių asmenų socialinės in-
tegracijos siekį iki teisinio lyties pakeitimo pripažinimo. Pagal Teisingumo 
ministro 2001 metais patvirtintas asmens vardo ir pavardės pakeitimo tai-
sykles, „pareiškėjui leidžiama keisti vardą, jeigu pasirinktas vardas atitinka 
jo lytį.“[34] Kitais žodžiais tariant, valstybė translyčiams asmenims, siekian-
tiems asmens tapatybės dokumentuose pasikeisti viso labo savo vardą ne-
atlikus pilnos lyties keitimo procedūros, tokios galimybės nesuteikia. Toks 

[32]  Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvada Civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projektui, Nr. XIIP-17, 2013 m. spalio 21 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_
id=458143. 

[33]  Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento 
Socialinių ir sveikatos reikalų skyrius, „Pažyma dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.27 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto NR. XIIP-17 (Nr. 13-0194-02-IS, 13-2481-02)“, Nr. NV-1461,  2013 
m. spalio 2 d., http://www.lrv.lt/Posed_medz/2013/131016/12.pdf, p. 3.

[34]  Dėl Teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. 111 „Dėl Asmens vardo, pavardės, 
tautybės pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Nr. 1R-415, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dok-
paieska.showdoc_l?p_id=329828&p_query=&p_tr2=. 
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translyčių asmenų teisės į privataus gyvenimo gerbimą ribojimas, nors ir 
numatytas įstatymu, yra akivaizdžiai neproporcingas. Galiausiai, atkreip-
tinas dėmesys, jog Lietuvos nacionaliniai teismai nėra išplėtoję nuoseklios 
praktikos, kuria remiantis translyčiams asmenims būtų kompensuojamos 
užsienyje patirtos su medicininiu lyties pakeitimu susijusios išlaidos. Tokio 
pobūdžio turtinė žala ieškovui buvo atlyginta tik 2012 metų gegužės 30 d. 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimu byloje Nr. 3K-3-257/2012. Kita 
vertus, pažymėtina, jog šis sprendimas nėra viešai prieinamas, todėl įtvir-
tintu precedentu pasinaudoti ateityje yra neįmanoma. Atsižvelgiant į šias 
aplinkybes, konstatuotina, jog šiuo metu Lietuvos Respublikoje lyties 
pakeitimo procedūra paprasčiausiai neegzistuoja. 

— Ateities perspektyvos

Translyčių asmenų interesams atstovaujančios nevyriausybinės orga-
nizacijos – Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas (ŽTSI) – atlieka aktyvią sprendimo byloje L. prieš Lie-
tuvą įgyvendinimo proceso stebėseną nacionaliniu mastu. Šios nevyriausy-
binės organizacijos Strasbūro teismo sprendimų įgyvendinimą prižiūrin-
čiam Europos Tarybos Ministrų Komitetui pateikė jau keturias šešėlines 
ataskaitas dėl Lietuvos valstybės neveikimo įgyvendinant minimą teismo 
sprendimą.[35] Atsižvelgiant į šiuos pastebėjimus, 2014 metų rugsėjo mėne-
sį Ministrų Komitetas bylai L. prieš Lietuvą pritaikė sustiprintos priežiūros 
procedūrą,[36] kuri įpareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę reguliariai 
atsikaityti Europos Tarybos lygmeniu dėl konkrečių žingsnių įgyvendinant 
EŽTT sprendimą. Šis pasiekimas laikytinas vienu didžiausių laimėjimų 
translyčių asmenų žmogaus teisių advokacijos srityje Lietuvoje.[37]    

[35]  Išsamų susirašinėjimą tarp Europos Tarybos Ministrų Komiteto, Lietuvos Vyriausybės atstovo Eu-
ropos Žmogaus Teisių Teisme ir translyčių asmenų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų 
galite rasti čia: http://www.coe.int/en/web/execution/submissions-lithuania. 

[36]  „Seimas prisižaidė – ET pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą byloje dėl lyties keitimo draudi-
mo“, lgl.lt, 2014 m. rugsėjo 29 d., http://www.lgl.lt/naujienos/seimas-prisizaide-et-pritaike-sustiprin-
tos-prieziuros-procedura-byloje-del-lyties-keitimo-draudimo.

[37]  „Pralaužti ledai užtikrinant translyčių asmenų žmogaus teises“, advokacija.lt, http://www.ad-
vokacija.lt/advokacija/translyciai-asmenys.
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2015 metų liepos mėnesį Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija 
parengė pasiūlymą dėl „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo as-
menims, turintiems lyties tapatumo sutrikimų, reikalavimų aprašo“. Nors 
pasiūlymas dėl tokio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų 
aprašo laikytinas itin reikšmingu žingsniu, siekiant užtikrinti, jog transly-
čiai asmenys galėtų gauti prie jų specifinių poreikių pritaikytas sveikatos 
priežiūros paslaugas Lietuvoje, nevyriausybinių organizacijų atlikta aprašo 
analizė atskleidė, jog suformuluotas pasiūlymas reikšmingai prasilenkia su 
tarptautiniais translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos standartais.[38] 

Visų pirma, parengtas reikalavimų aprašas nesukuria greitos, skai-
drios ir prieinamos medicininio lyties keitimo procedūros. Pavyzdžiui, 
siekiant įgyti „transseksualumo“ diagnozę, translyčiams asmenims bus ke-
liamas dviejų metų realios gyvenimiškos patirties (t. y. „siekiant, kad išvaiz-
da kuo artimiau atspindėtų priešingą lytį“) reikalavimas. Remiantis šiuo 
reikalavimu, darytina prielaida, jog iš translyčių asmenų bus reikalaujama 
ne tik vadovautis stereotipiniais lyčių vaidmenimis, bet šie žmonės taip pat 
bus verčiami gyventi priešingoje lytyje be atitinkamų asmens tapatybės do-
kumentų, pasmerkiant šiuos asmenis nuolatinės diskriminacijos, priekabia-
vimo ar net smurto atvejams. Be to, siūlomas medicininio lyties pakeitimo 
procesas sunkiai galėtų būti apibūdintas kaip skaidrus. Apraše minimos 
įvairios medicinos specialistų „grupės“, „komandos“ ir „konsiliumai“, to-
kiu būdu suteikiant šiems subjektams lemiamą sprendimo teisę dėl transly-
čiams asmenims teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų. Galiausiai, 16-asis 
gydymo aprašo straipsnis numato, jog „gydytojo specialisto konsultacijos 
apmokamos bendra tvarka Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudže-
to lėšomis“. Iš esmės tai reiškia, jog specifinės sveikatos priežiūros paslaugos 
(išskyrus gydytojo specialisto konsultacijas) translyčiams asmenims taps ne-
prieinamos, nes nebus kompensuojamos privalomojo sveikatos draudimo 
lėšomis.

[38]  Joint Submission by the National LGBT* Rights Association LGL and the Human Rights Mon-
itoring Institute (HRMI) to the Committee of  Ministers of  the Council of  Europe in the Case of  L. v. 
Lithuania (Application No. 27527/03), Nr. LGL-20150910/2, 2015 m. rugsėjo 10 d., 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen-
tId=09000016804b0b10. 
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Visų antra, parengtas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikala-
vimų aprašas išimtinai remiasi translyčių tapatybių patologizavimo 
paradigma. Pateikti „transseksualumo“ diagnostikos kriterijai iš esmės su-
kuria situaciją, kai bet kokių specifinių sveikatos priežiūros paslaugų teiki-
mas translyčiams asmenims tampa priklausomas nuo psichiatro diagnozės. 
Be to, kai kurie diagnostikos kriterijai, pavyzdžiui, „sumažėjusi seksualinė 
funkcija arba homoseksualumas“, yra sunkiai paaiškinami remiantis šiuo-
laikinio psichiatrijos mokslo prieigomis. Turint omenyje, jog Rezoliucijos 
Nr. 2048 (2015) straipsnis Nr. 6.3.3. ragina valstybes nares atsisakyti psi-
chiatrinės diagnozės reikalavimo translyčiams asmenims, galima teigti, jog 
siūlomas medicininio lyties keitimo proceso reglamentavimas Lietuvoje ne-
atitinka besiformuojančių tarptautinių standartų translyčių asmenų žmo-
gaus teisių apsaugos srityje.

Galiausiai, siūlomas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavi-
mų aprašas gausus gramatikos, skyrybos ir terminologijos netiks-
lumų. Pavyzdžiui, apraše vartojama sąvoka „iš moters į vyro“ skirta api-
būdinti transseksualioms moterims, nors, kalbant apie translyčius asmenis, 
derėtų referuoti į jų lytinę tapatybę, o ne į biologinę lytį (t. y. sąvoka „iš mo-
ters į vyrą“ turėtų būti vartojama apibūdinant translyčius vyrus). Taip pat 
įdomu pastebėti, jog pateiktame dokumente yra išplėtotas gydytojo aku-
šerio-ginekologo kompetencijos ir veiksmų aprašas, teikiant specializuotas 
sveikatos priežiūros paslaugas translyčiams vyrams, o analogiško gydytojo 
urologo kompetencijų ir veiksmų aprašo, teikiant sveikatos priežiūros pas-
laugas translytėms moterims, paprasčiausiai nėra. Atsižvelgiant į šias deta-
les, galima konstatuoti, jog išplėtotas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
reikalavimų aprašas buvo parengtas paskubomis, t. y. iki galo neišanaliza-
vus visų su specifinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu translyčiams 
asmenims susijusių aspektų.

Nors siūlomas sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų apra-
šas buvo parengtas dar 2015 metų liepos mėnesį, šis svarbus dokumentas 
vis dar yra nepriimtas, o su medicininiu lyties keitimu susijusios specifinės 
sveikatos priežiūros paslaugos translyčiams asmenims Lietuvoje išlieka ne-
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prieinamos. Tuometinės LR Sveikatos apsaugos ministrės teigimu, specifi-
nes sveikatos priežiūros paslaugas translyčiams asmenims bus galima teikti 
tik tuomet, kai bus panaikinta Civilinio kodekso nuostata, įpareigojanti 
įstatymų leidėją lyties pakeitimo sąlygas ir tvarką sureguliuoti įstatymu.[39] 
Pažymėtina, jog Teisingumo ministerijoje parengtoms atitinkamoms Ci-
vilinio kodekso pataisoms[40] nebuvo pritarta Vyriausybės lygmeniu ir šios 
pataisos taip ir nebuvo perduotos svarstyti Lietuvos Respublikos Seimui. 
Galima konstatuoti, jog praėjus beveik penkiolikai metų po LR Civiliniame 
kodekse įtvirtintos subjektinės teisės pasikeisti lytį ir devyneriems metams 
po Strasbūro teismo sprendimo byloje L. prieš Lietuvą, Lietuvos įstatymų 
leidėjai ir politikos įgyvendintojai nesiėmė jokių realių žingsnių, siekdami 
reglamentuoti lyties keitimo procedūrą Lietuvoje ir tokiu būdu reikšmingai 
prisidėti prie translyčių asmenų socialinės integracijos tendencijų.

2016 metų birželio mėnesį Europos Tarybos (ET) Ministrų Komi-
tetas priėmė sprendimą Nr. H46-17, kuriuo „primygtinai ragina Lietuvos 
valdžios institucijas užbaigti [su lyties pakeitimo proceso reglamentavimu] 
susijusį įstatymų leidybos procesą (įskaitant ir poįstatyminius teisės aktus)“.  
Šiuo sprendimu Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat yra įpareigoja-
ma iki 2017 metų sausio mėnesio informuoti ET Ministrų Komitetą apie 
pasiektus rezultatus reglamentuojant lyties pakeitimo procedūrą Lietuvoje.

— TRANSLYČIŲ ASMENŲ PADĖTIS DARBO RINKOJE

Diskriminacija darbo santykių srityje yra viena opiausių problemų, 
su kuriomis susiduria translyčiai asmenys. Ji pasireiškia itin specifinėmis, 
t. y. būtent šiai socialinei grupei, būdingomis formomis. Tuo atveju, kai 
translyčių asmenų tapatybės dokumentuose ar akademiniuose sertifikatuo-
se (pavyzdžiui, universiteto diplomuose) nurodyta lytis nesutampa su šių 

[39]  „Vyriausybė neapsisprendžia dėl lyties keitimo“, delfi.lt, 2015 m. rugsėjo 28 d., http://www.
delfi.lt/news/daily/lithuania/vyriausybe-neapsisprendzia-del-lyties-keitimo.d?id=69125868.

[40]  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.27 straipsnio pakeitimo įstatymo projek-
tas, Nr. 15-12302, 2015 m. lapkričio 9 d., https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAP/84b7908086ea11e5bca4ce385a9b7048?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=0f-
7520cc-e223-4310-a07a-742abe0bca76. 
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asmenų lyties reprezentacija, itin dažnai atsisakoma priimti į darbą dėl esą 
„netinkamos“ ar „nepageidaujamos“ išvaizdos. Problemų šaltiniu gali tapti 
ir darbo vietoje skirtingų lyčių pagrindu segreguoti persirengimo, vonios 
ar poilsio kambariai bei reikalavimas vilkėti išimtinai vyrams ar moterims 
pritaikytas darbo uniformas. Net ir atlikus lyties keitimo procedūrą, į trans-
seksualius asmenis darbovietėje gali būti kreipiamasi naudojant su ankstes-
niąja lytimi sietinus įvardžius ar epitetus, tokiu būdu sukuriant bauginan-
čią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką. Be to, su lyties pakeitimo 
procedūra gali būti susiję ir tam tikri su tinkamo pensinio amžiaus nusta-
tymu sietini iššūkiai. Iki 2026 metų Lietuvoje egzistuoja skirtingas vyrų ir 
moterų išėjimo į pensiją amžius,[41] todėl nėra aišku ar, pavyzdžiui, sociali-
nės apsaugos sistema patenkintų „iš vyro į moterį“ transseksualaus asmens 
prašymą į pensiją išeiti anksčiau. Visi šie konkretūs pavyzdžiai iliustruoja, 
jog translyčių asmenų diskriminacija darbo santykių srityje yra realus ir 
žalingas reiškinys, iš esmės ribojantis šių asmenų galimybę savo potencialu 
prisidėti prie ekonominės ir socialinės gerovės kūrimo.

Siekiant įvertinti translyčių asmenų padėtį darbo rinkoje nacionali-
niu mastu, pastebimas su šia tema susijusių duomenų trūkumas. Iki šiol 
Lietuvoje nebuvo atliktas nė vienas tyrimas, kuriuo būtų siekiama įvertinti 
translyčių asmenų padėtį šalyje. Dėl šios priežasties, vieninteliu patikimu 
duomenų šaltiniu, vertinant ekonominę, socialinę ir teisinę translyčių as-
menų situaciją, tampa disagreguoti įvairių tarptautinių tyrimų ir apklausų 
rezultatai, leidžiantys išskirti Lietuvos segmento rezultatus translyčių asme-
nų žmogaus teisių apsaugos srityje. Pagrindiniais tokių tarptautinių tyri-
mų ir apklausų pavyzdžiais laikytini ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) 
LGBT* asmenų apklausa (2013)[42], specialusis Eurobarometras 393 (2012)[43] 
ir specialusis Eurobarometras 437 (2015)[44]. Šių tarptautinių tyrimų rezultatai 
atskleidžia, jog translyčiai asmenys darbe susiduria su įvairiomis diskrimi-

[41]  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas  Nr. 836 „Senatvės pensijos 
amžiaus lentelė“, http://www.pensijusistema.lt/index.php?619557871. 

[42]  Supra 5.

[43]  Supra 25.

[44]  Supra 6.
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nacijos apraiškomis, o Lietuvos visuomenės požiūris į translyčius kolegas 
išlieka neigiamas:

 ▶ 38 proc. translyčių asmenų iš Lietuvos teigia susidūrę su diskrimi-
nacija darbe per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį, o 52 proc. jautėsi 
diskriminuojami darbo paieškų metų (PTA LGBT* apklausa);

 ▶ viso labo 3 proc. Lietuvos gyventojų asmeniškai pažįsta bent vieną 
translytį asmenį (Eurobarometras 393);

 ▶ 49 proc. Lietuvos gyventojų jaustųsi nepatogiai dirbdami su trans-
lyčiu kolega, o 43 proc. nepritaria teiginiui, jog translyčiai ar trans-
seksualūs asmenys turėtų galimybę pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus pagal savo lytinės tapatybės pajautimą (Eurobarometras 
437).
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— TRANSLYČIŲ ASMENŲ PATIRTYS LIETUVOS 
DARBO RINKOJE —

Remiantis tarptautinių apklausų duomenimis, translyčiai asmenys 
Lietuvoje susiduria su diskriminacija darbe. Kita vertus, galima įtarti, jog 
dėl mūsų visuomenėje paplitusių transfobinių nuostatų, apie daugumą iš 
šių atvejų nėra pranešama nei atsakingoms valdžios institucijoms, nei ki-
toms suinteresuotoms šalims. Translyčių asmenų diskriminacija darbo san-
tykių srityje Lietuvoje išlieka mažai nagrinėta ir didžiąja dalimi nematoma 
problema.

Reaguodama į Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo tei-
sinio-administracinio modelio kontekste rengiamą naujojo Darbo kodekso 
projektą, asociacija LGL kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
ją[45] bei Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą[46] su pasiūlymu į nau-
jąjį Darbo kodeksą įtraukti diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos 
pagrindais draudimą. Atsakydama į šiuos pasiūlymus, ministerija pateikė 
poziciją, jog „nustatytas Darbo kodekse reglamentavimas yra pakankamas 
uždraudžiant visų formų dėl lyties diskriminaciją ir papildomai išskirti vie-
ną iš jos formų yra netikslinga“.[47] Nepaisant nuoseklių bandymų atkreipti 
įstatymų leidėjų ir politikos formuotojų dėmesį į būtinybę užtikrinti dis-
kriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais draudimą darbo 
santykių srityje, naujojo Darbo kodekso projektui preliminariai pritarta ne-
atsižvelgiant į specifinius translyčių asmenų poreikius.

Plėtojant įrodymais paremtą advokacijos strategiją dėl būtinybės 
įtraukti „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijas į nacionalinius tei-
sės aktus ir tokiu būdu suteikti papildomų teisinių garantijų translyčiams 

[45]  „Dėl pasiūlymo pateikimo dėl Darbo kodekso pateikimo“, Nr. LGL-20141112/1, 2014 m. 
lapkričio 12 d.; „Dėl pasiūlymo pateikimo dėl Darbo kodekso pateikimo“, Nr. LGL-20150402/1, 2015 
m. balandžio 2 d.

[46]  „Dėl apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir lyties raiškos pagrindais Lietuvos Respub-
likos darbo kodekso projekte nustatymo“, Nr. LGL-20150831/1, 2015 m. rugpjūčio 31 d.

[47]  „Dėl pasiūlymo pateikimo dėl Darbo kodekso pakeitimo“, Nr. (11.6-53)SD-2353, 2015 m. 
balandžio 10 d.
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asmenims, siekiama dokumentuoti subjektyvias šių asmenų patirtis įvairio-
se gyvenimiškose situacijose. Asmeniniai pasakojimai vaizdžiai iliustruoja 
kasdienius iššūkius, su kuriais susiduria translyčių asmenų bendruomenės 
nariai Lietuvoje. Pokalbiai su translyčiais asmenimis, turinčiais darbo pa-
tirties, atskleidė, jog šių asmenų lytinė tapatybė ir (ar) lyties raiška darbe 
dažnai sukelia įvairių nemalonių situacijų bei nesusipratimų, reikšmingai 
ribojančių šių asmenų galimybes įsilieti į darbo rinką. Nors ne visi tyrimo 
metu užfiksuoti epizodai gali būti klasifikuojami kaip teisinės diskriminaci-
jos atvejai, tačiau jie vaizdžiai byloja apie Lietuvos visuomenėje paplitusias 
transfobines nuostatas.

Translyčių asmenų istorijų apie jų patirtis darbo rinkoje analize sie-
kiama dviejų pagrindinių tikslų. Visų pirma, norima parodyti, jog šalies 
įstatymuose įtvirtintas diskriminacijos lyties pagrindu draudimas darbo 
santykių srityje nėra pakankamas, atsižvelgiant į specifinius translyčių as-
menų poreikius. Visų antra, siekiama perteikti žinutę, jog prie specifinių 
iššūkių, su kuriais susiduria translyčiai asmenys darbe, reikšmingai priside-
da ir neegzistuojanti lyties pakeitimo procedūra bei neigiamos didžiosios 
Lietuvos visuomenės dalies nuostatos šios socialinės grupės atžvilgiu. Dėl 
šios priežasties su translyčių asmenų socialine integracija susiję iššūkiai turi 
būti sprendžiami kompleksiškai, t. y. nuosekliai taikant viešosios politikos 
poveikio priemones visose translyčių asmenų gyvenimo srityse. 

— METODOLOGIJA

Įgyvendindama projektą „Siekiant pripažinimo: TRANS* asmenų 
patirčių darbo rinkoje tyrimas“, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija 
LGL siekė surinkti įrodymais paremtus duomenis apie translyčių asme-
nų patirtis darbo rinkoje Lietuvoje. Šiuo tikslu buvo atlikta dešimt pusiau 
struktūruotų interviu su translyčių asmenų bendruomenės nariais. Tyrimas 
buvo skirtas išimtinai translyčiams asmenims, turintiems patirties darbo 
rinkoje, arba, kitais žodžiais tariant, translytė tapatybė ir darbo santykiais 
grindžiama gyvenimiška patirtis buvo būtinos sąlygos dalyvauti tyrime. 

Asociacijos LGL kompetencija atliekant translyčių asmenų apklausą 
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apie jų patirtis darbo rinkoje grindžiama organizacijos įdirbiu atstovaujant 
translyčių asmenų interesams politiniu lygmeniu, telkiant translyčių asme-
nų bendruomenę Lietuvoje ir didinant visuomenės sąmoningumą su lytine 
tapatybe ir (ar) lyties raiška susijusiais klausimais.[48] Subjektyvių asmeni-
nių patirčių integravimas į advokacijos ir sąmoningumo didinimo veiklas 
yra laikomas vienu iš efektyviausių diskriminacijos ir socialinės atskirties 
atžvilgiu pažeidžiamų visuomenės grupių atstovavimo modelių, nes yra 
įsiklausoma į realius bendruomenės narių poreikius (t. y. „nieko apie mus 
be mūsų“). Būtent dėl šios priežasties siekta identifikuoti konkrečius gyve-
nimiškus iššūkius, su kuriais susiduria translyčiai asmenys darbo santykių 
srityje Lietuvoje.

Atsižvelgiant į aplinkybę, jog kai kurie translyčiai asmenys nėra atvi-
ri apie savo lytinę tapatybę aplinkiniams, buvo siekiama užtikrinti visišką 
tyrimo respondentų anonimiškumą. Tai buvo įgyvendinta ne tik nuasme-
ninant pokalbių metu surinktą informaciją – kiekvienam tyrime dalyvavu-
siam asmeniui vietoje tikrojo vardo buvo suteiktas identifikacinis indeksas, 
– bet ir iš surinktų duomenų eliminuojant bet kokias faktines detales, kurio-
mis remiantis būtų galima identifikuoti respondentų tapatybę (pavyzdžiui, 
darbo vietos pavadinimą). Tyrimo metu taip pat buvo siekiama atsižvelg-
ti į aplinkybę, jog sąmoningas reflektavimas apie patirtus diskriminacijos, 
priekabiavimo ar net smurto atvejus didžiajai daliai respondentų gali būti 
itin psichologiškai nemalonus ir sudėtingas procesas. Dėl šios priežasties 
respondentai buvo laisvi atsisakyti atsakyti į bet kurį iš tyrimo klausimų, 
o, pokalbio metu pasijutus nepatogiai, interviu buvo galima apskritai nu-
traukti. Pagrindiniai tyrimo tikslai, etiniai principai ir surinktų duomenų 
panaudojimo būdai aiškia ir suprantama kalba buvo nurodyti sutikimo for-
moje, kurią tyrime dalyvaujantys asmenys buvo kviečiami pasirašyti prieš 
prasidedant pokalbiui su tyrėju. 

Interviu su translyčiais asmenimis atliko asociacijos LGL parinktas 
kompetentingas tyrėjas, turintis ne tik reikiamų teorinių žinių, bet ir prakti-

[48]  Vienas aktualiausių translyčių asmenų bendruomenės telkimo ir sąmoningumo didinimo veiklų 
pavyzdžių – sėkmingai įgyvendinta socialinė kampanija „#TRANS_LT“. Plačiau: http://www.lgl.lt/
lgl/kampanijos/trans_lt/.
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nių įgūdžių įgyvendinant su translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusias 
veiklas. Šis ekspertas taip pat reikšmingai prisidėjo rengiant pusiau struk-
tūruoto interviu gaires, tokiu būdu užtikrinant tyrimo tikslų įsisąmoninimą 
ir išankstinę teorinę tiriamo reiškinio analizę. Aktyvus interviuotojo įsitrau-
kimas į translyčių asmenų bendruomenę Lietuvoje užtikrino galimybę pel-
nyti interviuojamų asmenų pasitikėjimą, laiduojantį tyrimui reikalingą at-
sivėrimą, išgyvenimų ar apmąstymų atskleidimą. Giluminių interviu metu 
tyrinėti jautrūs, stigmatizuoti ar net tabu visuomenėje laikomi su lytine ta-
patybe ir (ar) lyties raiška susiję klausimai buvo nagrinėjami dėmesingumo, 
palaikymo ir padrąsinimo atmosferoje. 

— Pokalbio gairės

Įgyvendinant tyrimą ir siekiant surinkti įrodymais paremtų duomenų 
apie subjektyvias translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje, buvo 
parengtos pusiau struktūruoto pokalbio gairės. Šiomis gairėmis remtasi at-
liekant išsamius interviu su translyčių asmenų bendruomenės nariais, turin-
čiais su darbo santykiais susijusios gyvenimiškos patirties. Pagal parengtas 
gaires struktūruoti pokalbiai leido lengviau klasifikuoti surinktą informaci-
ją, tokiu būdu palengvinant tyrimo analizę bei sudarant prielaidas formu-
luoti atitinkamas rekomendacijas valdžios institucijoms. Struktūruoto po-
kalbio gairėse identifikuotos keturios tematinės sritys, būtent – „bendrieji 
klausimai“, „translyčių asmenų padėties Lietuvoje vertinimas“, „žinios apie 
diskriminaciją darbe“ ir „asmeninės su diskriminacija susijusios patirtys“, 
sudarė prielaidas ne tik tyrinėti subjektyvias translyčių asmenų patirtis Lie-
tuvos darbo rinkoje, bet ir pateikti jas platesniame su efektyviu translyčių 
asmenų žmogaus teisių užtikrinimu susijusiame kontekste.  

Skiltyje „bendrieji klausimai“ siekta išsiaiškinti tyrimo kontekste 
aktualias su respondento lytine tapatybe susijusias charakteristikas (t. y. su-
bjektyvų savęs priskyrimą vienai ar kitai tapatybei ir atvirumo apie tai laips-
nį), išsilavinimą, dabartinę darbovietę bei darbo patirtį per pastarųjų trejų 
metų laikotarpį. Skirtimi tarp dabartinės ir pastarųjų trejų metų laikotarpiu 
įgytos darbo patirties buvo siekiama identifikuoti integracijos į darbo rin-
ką tendencijas ilgojoje perspektyvoje. Respondentų taip pat buvo prašoma 
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priskirti save vienai ar kitai profesijai bei nurodyti, ar jie mato profesinio 
tobulėjimo galimybes šioje srityje. Tokiu būdu buvo siekiama įvertinti iššū-
kius, su kuriais galimai susiduria translyčiai asmenys siekdami kilti karjeros 
laiptais Lietuvoje. Galiausiai buvo teiraujamasi apie respondentų svajonių 
darbą bei prašoma nurodyti, kuria apimtimi ir kodėl dabartinė darbinė 
veikla neatitinka svajonių profesijos ar darbo. Tokiu būdu siekta išsiaiškinti, 
kaip translyčiai asmenys vertina savo ateities perspektyvas Lietuvos darbo 
rinkoje.

Skiltyje „translyčių asmenų padėties Lietuvoje vertinimas“ 
respondentų buvo prašoma įvardyti, jų manymu, didžiausias problemas, su 
kuriomis susiduria translyčiai asmenys. Taip pat buvo teiraujamasi, ar, jų 
nuomone, translyčiai asmenys Lietuvoje susiduria su diskriminacija darbe 
(t. y. subjektyvus kolektyvinės tapatybės vertinimas) ir ar su diskriminaci-
ja darbe jau susidūrę asmenys yra linkę ieškoti kokios nors pagalbos (t. y. 
„nepakankamo pranešimo“ tendencijų vertinimas). Šiais klausimais siekta 
išsiaiškinti, kaip respondentai vertina translyčių asmenų bendruomenės pa-
dėtį šalyje ir kokia apimtimi šis vertinimas daro įtaką respondentų požiūriui 
į diskriminacijos darbo santykių srityje reiškinį. 

Skiltyje „bendrosios žinios apie diskriminaciją darbe“ respon-
dentai buvo supažindinami su keturiomis Lietuvos Respublikos įstatymais 
draudžiamos diskriminacijos rūšimis, būtent – tiesiogine diskriminacija, ne-
tiesiogine diskriminacija, priekabiavimu ir seksualiniu priekabiavimu. Res-
pondentams buvo pateikiami bendriniai šių sąvokų apibrėžimai, pastaruo-
sius iliustruojant gyvenimiškais pavyzdžiais, kurie, esant galimybei, buvo 
pateikiami specifiniame su translyčių asmenų žmogaus teisėmis susijusiame 
kontekste. Tokiu būdu siekta sudaryti sąlygas geriau atpažinti įvairias dis-
kriminacijos reiškinio apraiškas turimos su darbo santykiais susijusios gy-
venimiškos patirties kontekste. Respondentų taip pat buvo teiraujamasi, ar, 
jų nuomone, kokie nors Lietuvos Respublikos įstatymai saugo translyčius 
asmenis nuo diskriminacijos darbe ir kur būtų galima kreiptis, susidūrus su 
šiuo reiškiniu. Tokiu būdu siekta išsiaiškinti, kaip respondentai vertina vals-
tybės institucijų vaidmenį, kovojant su translyčių asmenų diskriminacija.
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Skiltyje „asmeninės su diskriminacija darbe susijusios pa-
tirtys“ respondentai buvo kviečiami pasidalinti asmeninėmis patirtimis, 
kurios potencialiai galėtų būti identifikuojamos kaip diskriminacijos lyti-
nės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais atvejai. Respondentų buvo 
prašoma trumpai apibūdinti konkrečias situacijas bei identifikuoti asmenis, 
atlikusius diskriminacinio pobūdžio veiksmus. Taip pat buvo teiraujamasi, 
ar apie konkretų atvejį buvo pranešta darbuotojų kolektyvui, atsakingoms 
valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms. Be to, buvo sie-
kiama įvertinti emocinės paramos ar psichologinės pagalbos poreikį susidū-
rus su diskriminacija darbe bei nustatyti, kokias ilgalaikes pasekmes konkre-
tus atvejis turėjo respondento profesiniam ir asmeniniam gyvenimui. Nors 
respondentai buvo kviečiami pasidalinti jiems patiems reikšmingiausiomis 
istorijomis, platus pateiktų klausimų spektras sudarė sąlygas identifikuoti 
konkrečius draudžiamos diskriminacijos atvejus. Pažymėtina, jog tyrimo 
metu buvo siekiama atsieti to paties respondento pasakojamas istorijas vie-
na nuo kitos ir tokiu būdu jas klasifikuojant kaip atskirus galimai diskrimi-
nacinio pobūdžio atvejus darbo santykių kontekste. 

Tyrimo interviu buvo baigiamas klausimais apie poreikį papildyti po-
kalbio metu pateiktą informaciją ir pasiūlyti galimus potencialius tyrimo 
dalyvius iš respondentų pažįstamų rato („sniego gniūžtės“ efektas).      

— Tyrimo dalyviai

Siekiant identifikuoti respondentus, atitinkančius būtinas dalyvavimo 
tyrime sąlygas (t. y. translytė tapatybė ir su darbo santykiais susijusi gy-
venimiška patirtis), buvo taikomi šie dalyvių paieškos metodai: asmeninis 
kvietimas į asociacijos LGL veiklą įsitraukusiems translyčiams asmenims 
(5 respondentai), skelbimas uždaroje translyčiams asmenims skirtoje gru-
pėje socialiniame tinkle „Facebook“ (3 respondentai) ir tyrime dalyvavusių 
asmenų rekomendacijos (2 respondentai). Tyrime dalyvavusių translyčių 
asmenų sąrašas pateikiamas lentelėje:  
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nės, skirtos užtikrinti tyrimo dalyvių anonimiškumą, absoliučiai daugumai 
tyrime dalyvavusių translyčių asmenų buvo itin svarbios – dauguma paš-
nekovų norėjo būti tikri, jog informacija apie konkrečią darbovietę nebus 
viešinama tyrimo analizės kontekste.

— Tyrimo iššūkiai

Atliekant tyrimą apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rin-
koje, buvo identifikuoti tam tikri iššūkiai, galintys turėti pakankamai reikš-
mingos įtakos tyrimų rezultatų objektyvumui ir reprezentatyvumui. Kai 
kurie probleminiai aspektai (pavyzdžiui, tyrėjo tapatybė) buvo akivaizdūs 
jau tyrimo pradžioje. Tuo tarpu kitos detalės (pavyzdžiui, translyčių mote-
rų trūkumas tarp tyrimo respondentų ir nelegalaus darbo metu įgytų pa-
tirčių klasifikavimo problema) išryškėjo jau atliekant išsamius interviu su 
tyrime dalyvaujančiais asmenimis. Identifikuoti probleminiai aspektai buvo 
sprendžiami priimant tyrimo metodologijos kontekste strateginės reikšmės 
sprendimus.

Pagrindinis su tyrėjo tapatybe susijęs iššūkis – išsamius interviu atlie-
kančiam asmeniui (t. y. cislyčiam vyrui) gali būti sunku užmegzti pasitikėji-
mu grindžiamus tarpusavio santykius su tyrime dalyvaujančiais translyčiais 
respondentais. Kitais žodžiais tariant, daroma prielaida, jog translyčiai as-
menys yra linkę atsiverti apie savo gyvenimiškas patirtis būtent tiems asme-
nims, su kuriais jaučiamas tapatybės (t. y. priklausymo tam tikrai socialinei 
grupei) bendrumas. Kita vertus, tyrimo metu ši prielaida nepasitvirtino. 
Translyčiai asmenys atvirai bendravo su tyrimo tyrėju, pokalbių metu dau-
guma iš jų jautėsi pakankamai komfortabiliai. Ši situacija galimai susidarė 
dėl aplinkybės, jog tyrėjas translyčių asmenų bendruomenėje yra žinomas 
kaip translyčių asmenų žmogaus teisių aktyvistas.

Tyrimo metu susidurta su nepakankamu translyčių moterų atstovavi-
mu tarp tyrimo respondentų. Net septyni iš dešimties tyrime dalyvavusių 
asmenų save apibūdino kaip translyčius vyrus. Atsižvelgiant į iššūkius, su 
kuriais vis dar susiduriama siekiant užtikrinti lygias moterų ir vyrų galimy-
bes Lietuvos visuomenėje, darytina prielaida, jog translyčių moterų patirtys 
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darbo rinkoje turėtų reikšmingai skirtis nuo translyčių vyrų patirčių. Kitais 
žodžiais tariant, galima manyti, jog translytėms moterims yra sunkiau įsi-
lieti į Lietuvos darbo rinką ne tik dėl translytės tapatybės, bet ir todėl, kad 
visuomenės akyse jos yra matomos kaip moterys. Šią prielaidą patvirtina 
aplinkybė, jog net dvi iš trijų tyrime dalyvavusių translyčių moterų šiuo 
metu aktyviai ieško darbo ir jo neranda ilgesnį nei dvylikos mėnesių lai-
kotarpį. Translyčių moterų „nematomumą“ galimai lemia aplinkybė, jog 
translytės moterys susiduria su papildoma socialine atskirtimi ir stigmatiza-
cija. Dėl šios priežasties, tiriant translyčių asmenų patirtis Lietuvoje, būtina 
atsižvelgti ir į specifinius iššūkius, su kuriais susiduria būtent translytės mo-
terys kaip atskira translyčių asmenų bendruomenės subgrupė.

Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, jog kai kurie translyčiai asmenys dir-
ba ar dirbo nelegaliai. Atsiribojant nuo vertybinio tokio reiškinio vertini-
mo, pažymėtina, jog nuo galimos diskriminacijos atvejų nelegalaus darbo 
kontekste nukentėję asmenys yra itin nelinkę pranešti apie šiuos incidentus 
tiek atsakingoms valdžios institucijoms, tiek kitoms suinteresuotoms šalims 
(pavyzdžiui, nevyriausybinėms organizacijoms). Siekiant didinti informuo-
tumą apie šį reiškinį buvo nuspręsta neeliminuoti užfiksuotų galimos diskri-
minacijos atvejų nelegalaus darbo kontekste iš tyrimo analizei panaudotų 
duomenų. Kita vertus, tokio reiškinio paplitimas siunčia rimtą signalą už 
lygių galimybių politikos įgyvendinimą atsakingoms valdžios institucijoms 
apie būtinybę plėtoti konkrečias viešosios politikos priemones, kuriomis 
būtų siekiama ne tik kovoti su nelegalaus darbo reiškiniu, bet ir surasti gali-
mus metodus, kuriais remiantis, būtų reaguojama į diskriminacijos atvejus 
tokio darbo kontekste. 

— POKALBIŲ SU TRANSLYČIAIS ASMENIMIS REZULTA-
TAI

Visi tyrime dalyvavę pašnekovai savo lytinę tapatybę priskyrė prie 
skėtinės translytiškumo kategorijos: šeši respondentai save identifikavo kaip 
translyčius vyrus, trys respondentai – kaip translytes moteris, vienas res-
pondentais – kaip translytį asmenį (t. y. nesivadovaujantį binarine lyčių sis-
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tema) ir vienas respondentas – kaip alytį asmenį. Respondentai tarpusavyje 
skyrėsi atvirumo apie savo tapatybę aplinkiniams laipsniu. Paprašius įver-
tinti savo atvirumą aplinkiniams skalėje nuo 1 („gyvenu visiškai uždarai“) 
iki 10 („gyvenu visiškai atvirai“), dviejų respondentų atsakymai priskirtini 
skalei nuo 4 iki 6, dviejų respondentų – skalei nuo 6 iki 8, o likusių šešių 
respondentų – skalei nuo 8 iki 10. Pažymėtina, jog du respondentai nurodė 
gyvenantys visiškai atvirai. Šie asmenys taip pat atstovauja translyčių asme-
nų interesams viešojoje erdvėje.

Keturi tyrime dalyvavę asmenys nurodė turintys vidurinį išsilavini-
mą, du asmenys – profesinį išsilavinimą, du asmenys – nebaigtą aukštąjį 
išsilavinimą, o du asmenys – aukštąjį išsilavinimą. Skirtingo išsilavinimo 
translyčiai asmenys nurodė turintys skirtingas profesijas. Tarp tyrimo daly-
vių užfiksuotas profesijų spektras apima pardavėjo-kasininko, automecha-
niko, grafikos dizainerio, kosmetologo, mokslininko ir filologo profesijas. 
Remiantis šia informacija, galima daryti prielaidą, jog translyčiai asmenys 
save realizuoja dirbdami įvairius darbus, o su translyčių asmenų diskrimina-
cijos apraiškomis galima susidurti įvairiose profesinėse srityse. Trys tyrime 
dalyvavę translyčiai asmenys neturėjo tyrimo kontekste aktualios su darbo 
santykiais Lietuvoje susijusios gyvenimiškos patirties per pastarųjų dvylikos 
mėnesių laikotarpį (vienas pašnekovas šiuo metu gyvena ir dirba užsienyje, 
o dvi pašnekovės šiuo metu aktyviai ieško darbo). Tuo tarpu trys tyrimo 
dalyviai tokios patirties neturėjo per ankstesnių trejų metų laikotarpį (įvai-
rios priežastys, pavyzdžiui, itin jaunas amžius, studijos, kiti įsipareigojimai). 

Dauguma tyrime dalyvavusių translyčių asmenų nurodė, jog pasi-
rinkta profesija ir (ar) veiklos sritis teikia profesinio tobulėjimo galimybių, 
respondentai teigė pageidaujantys dirbti panašų darbą ir ateityje. Tais atve-
jais, kai dabartinė darbinė veikla nesutapdavo su respondentų profesija ar 
svajonių darbu, pagrindinėmis tokio neatitikimo priežastimis buvo įvardi-
jami „poreikis derinti darbą ir studijas“, „išsilavinimo trūkumas“ ir pan. 
Kitais žodžiais tariant, dauguma respondentų nebuvo linkę spekuliuoti, jog 
translytė tapatybė ir su ja susijusios diskriminacijos darbo santykių srityje 
apraiškos reikšmingai apribotų jų galimybes siekti pageidaujamos profesi-
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jos. Kita vertus, dvi respondentės – translytės moterys – teigė negalinčios 
susirasti pageidaujamo darbo jau ilgiau kaip dvylika mėnesių būtent dėl 
savo lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos. 

Vienas iš tyrime dalyvavusių translyčių asmenų, pasiteiravus apie ga-
limas kliūtis dirbti svajonių darbą ateityje, teigė: „Kliūčių tai visada yra 
tokiems, kaip aš.“ Nors translyčių asmenų galimybės integruotis į Lietuvos 
darbo rinką iš dalies yra lemiamos ir individualių gebėjimų bei charakte-
ristikų (tokių kaip įgytas išsilavinimas, pasirinkta profesinė sritis, atvirumas 
apie savo lytinę tapatybę aplinkiniams), iš tolesnių pokalbių su tyrime daly-
vavusiais translyčiais asmenimis aiškėja, jog visi pašnekovai susidūrė su gali-
mais diskriminacijos atvejais darbo santykių srityje. Nepaisant individualios 
patirties skirtumų, translyčiai asmenys Lietuvos visuomenėje vis dėlto susi-
duria su socialinės atskirties reiškiniu, kas, savo ruožtu, mažesne ar didesne 
apimtimi lemia šių asmenų galimybes sėkmingai integruotis į darbo rinką.               

— Translyčių asmenų padėties Lietuvoje vertinimas

Nagrinėjant, kaip tyrimo respondentai vertina translyčių asmenų 
padėtį Lietuvoje, siekta nustatyti, kokia apimtimi institucinės su efektyvia 
translyčių asmenų apsauga susijusios problemos daro įtaką translyčių as-
menų integracijos į darbo rinką tendencijoms. Paprašius įvardyti didžiau-
sias problemas, su kuriomis susiduria translyčiai asmenys Lietuvoje, prak-
tiškai visi be išimties tyrimo respondentai nurodė analogišką problemų 
spektrą, būtent – (a) neegzistuojanti galimybė pasikeisti asmens tapatybės 
dokumentus, (b) neprieinamos su medicininiu lyties keitimu susijusios pro-
cedūros; (c) visuomenės priešiškumas ir su lytine tapatybe ir (ar) lyties raiška 
susijusių žinių trūkumas.

„Didžiausios problemos... [...] Tai, kad nėra jokių medicininių gali-
mybių keisti lytį. Kad dokumentų negali pasikeisti. Ir šiaip gal ben-
dra situacija Lietuvoje, požiūris į translyčius asmenis, ir kad žmonės 
nežino apie tai – tai automatiškai labai bijo šito dalyko.“ (translytis 
vyras, 20 metų)
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Pažymėtina, jog net jei visi tyrime dalyvavę asmenys ir nurodė pana-
šias institucines su translyčių asmenų apsauga susijusias problemas, identi-
fikuotų probleminių aspektų „hierarchija“ nebuvo identiška. Nors neegzis-
tuojanti galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus ir neprieinamos 
sveikatos priežiūros paslaugos laikytinos pačiomis svarbiausiomis proble-
momis, medicininę lyties keitimo procedūrą pageidaujantys atlikti transly-
čiai asmenys su neprieinamomis sveikatos priežiūros paslaugomis susijusias 
problemas laikė svarbesnėmis. Tuo tarpu kiti tyrimo dalyviai galimybę pa-
sikeisti asmens tapatybės dokumentus identifikavo kaip absoliučiai būtiną 
sėkmingos socialinės integracijos sąlygą. Šiam „neatitikimui“ iliustruoti 
buvo parinktos dvi tyrime dalyvavusių asmenų citatos:  

„[...] reikia pasidaryti tą ope-
raciją, o po to dokumentus 
keisti. Bet problema, kad yra 
komplikuotai ir su ta operacija. 
Man tai atrodo operacija kuo 
greičiau – tuo greičiau ir doku-
mentai tada. [...] daktarai šios 
temos neišmano. Galėtų dak-
tarams būti daugiau ta tema 
kažkoks paruošimas, kad speci-
alistų būtų.“ (translytė moteris, 
23 metai)

„[...] didžiausia problema, kad 
aš negaliu pasikeisti dokumen-
tų. Pavyzdžiui, aš nenoriu at-
likti operacijos, man yra gerai 
ir taip. [...] susiduriu su labai 
daug problemų, kad mano do-
kumentuose yra nurodytas ki-
tas vardas. [...] kiekvieną kartą, 
kai turiu parodyti dokumentus, 
visi sako, kad čia ne mano do-
kumentai.“ (translytė moteris, 
28 metai)

Pasiteiravus, ar, jų manymu, translyčiai asmenys susiduria su diskrimi-
nacija darbe, absoliučiai visi tyrime dalyvavę respondentai atsakė teigiamai. 
Atsižvelgiant į aplinkybę, jog subjektyviam kolektyvinės tapatybės vertini-
mui įtakos turi ir individualios su diskriminacija darbe susijusios patirtys, 
pašnekovų buvo prašoma savo atsakymą detalizuoti. Dauguma pašnekovų 
savo atsakymą pateikė platesniame, t. y. su translyčių asmenų socialine pa-
dėtimi Lietuvoje susijusiame, kontekste.

„[...] ateini ir bijai prisistatyti savo tikru vardu, nes aš asmeniškai bi-
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jau, kad manęs nepriims. Ta prasme, kad pasakys „ačiū, viso gero“ ir 
kad nenorės nieko bendra turėt su manim. O jeigu ir priims į darbą, 
[...] jeigu yra uniforma, turėsi moterišką uniformą vilkėt, o ne tokią, 
kokią Tu pasirinkai.“ (translytis asmuo, 18 metų)

Panašias vertinimo tendencijas galima pastebėti ir nagrinėjant res-
pondentų atsakymus į klausimą, ar darbe galimai su diskriminacija susi-
dūrę translyčiai asmenys yra linkę ieškoti pagalbos. Dauguma respondentų 
manė, jog translyčiai asmenys nėra linkę ieškoti pagalbos, nes nesitiki ir 
(arba) negali gauti pagalbos. Iš esmės toks vertinimas atskleidžia tarp trans-
lyčių asmenų bendruomenės narių paplitusį beviltiškumo ir nusivylimo 
jausmą, esą jų problemos nėra traktuojamos rimtai, o specifiniai iššūkiai, su 
kuriais susiduriama kiekvieną dieną, yra sąlygojami bendros nepakantumo 
atmosferos šalyje. 

„Kur kreiptis, jeigu tiesiog Tu nepatinki, jeigu netoleruoja Tavęs? 
Galbūt Tu atėjai į darbo pokalbį į darbovietę ir maždaug Tu sakai: 
„Aš esu translytis asmuo ir aš norėčiau, kad į mane kreiptumėtės tais 
įvardžiais ir tuo vardu.“ Ir va, pavyzdžiui, tasai darbdavys nesutinka 
su tuo tiesiog ir nenori Tavęs priimti.“ (translytis vyras, 19 metų)

Kai kurių su diskriminacija darbe galimai susidūrusių translyčių as-
menų galimybes ieškoti pagalbos gali apriboti ir nevisiškas atvirumas apie 
savo lytinę tapatybę. Vieno pašnekovo teigimu, „nėra taip lengva kalbėti 
apie diskriminaciją, ypač jeigu esi neatsiskleidęs ir kiti to nežino.“ Dėl šios 
priežasties, siekiant identifikuoti ir efektyviai kovoti su diskriminacijos lyti-
nės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais reiškiniu darbo santykių srityje 
būtina sukurti tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp translyčių 
asmenų bendruomenės atstovų, už lygių galimybių politikos įgyvendinimą 
atsakingų valdžios institucijų ir kitų suinteresuotų struktūrų (pavyzdžiui, 
nevyriausybinių organizacijų). Tik tokiu būdu taps įmanoma įvertinti  
tikrąjį translyčių asmenų diskriminacijos paplitimo mastą šalyje.
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Įdomu pastebėti, jog, paprašyti įvertinti su kolektyvine tapatybe su-
sijusias patirtis (pavyzdžiui, „Ar translyčiai asmenys susiduria su diskrimi-
nacija?“), atsakydami dauguma tyrimo respondentų vartojo vienaskaitos 
antrąjį asmenį (t.y. „Tu“). Tai rodo, jog translyčiai asmenys yra linkę savo 
individualias patirtis sieti su platesne translyčių asmenų bendruomenės ko-
lektyvine tapatybe, o lytinė tapatybė ir (ar) lyties raiška atsiskleidžia kaip 
itin svarbus tapatybės elementas socialinės integracijos proceso kontekste. 
Darytina prielaida, jog kovai su diskriminacija lytinės tapatybės ir (ar) ly-
ties raiškos pagrindais skirtos viešosios politikos poveikio priemonės turėtų 
teigiamą poveikį ne tik individualiems asmenims, bet ir platesnei translyčių 
asmenų bendruomenės socialinei grupei.

— Žinios apie diskriminaciją darbe

Paprašyti įvertinti, ar kokie nors Lietuvos Respublikos įstatymai saugo 
translyčius asmenis nuo diskriminacijos darbe, dauguma tyrime dalyvavu-
sių asmenų nebuvo tikri dėl galimų atsakymo variantų. Nors diskriminaci-
jos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais draudimas iš tiesų nėra 
tiesiogiai įtvirtintas Lietuvos teisinėje sistemoje, respondentams sunkiai se-
kėsi įvardyti teisės aktus, kurie galėtų būti aktualūs susidūrus su diskrimi-
nacija darbo santykių srityje. Trys tyrime dalyvavę respondentai manė, jog 
apskritai jokie Lietuvos Respublikos įstatymai nesaugo translyčių asmenų 
nuo diskriminacijos. Penki respondentai negalėjo nurodyti, kokie įstatymai 
galėtų būti taikomi susidūrus su diskriminacija darbe. Du respondentai 
teisingai nurodė, jog pagrindiniai įstatymai, draudžiantys diskriminaciją 
darbo santykių srityje, yra Lygių galimybių įstatymas ir Darbo kodeksas. 
Nors būtų galima teigti, jog didžiajai daliai tyrime dalyvavusių translyčių 
asmenų trūksta specifinių teisinių žinių, pažymėtina, jog aukštesnį išsilavi-
nimą turintys respondentai į klausimą apie galiojančius teisinės apsaugos 
standartus gebėjo atsakyti tiksliau ir išsamiau. Vienas respondentas trans-
lyčių asmenų santykį su Lietuvos teisinėje sistemoje galiojančiu bendruoju 
diskriminacijos draudimo principu apibūdino absoliučiai tiksliai:

„[...] tiek Darbo kodeksas, tiek Lygių galimybių įstatymas, jie egzis-
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tuoja, bet jie yra mažai apibrėžti, jeigu juose nėra nurodyta tokia 
[lytinės tapatybės – TVR] kategorija, tai tuomet jų interpretacija 
tampa laisva, o čia ir yra pagrindinė problema. [...] galima inter-
pretuoti, kad ir saugo, bet galima interpretuot, kad nesaugo, viskas 
priklauso nuo to, kas interpretuoja ir kokio rezultato nori.“ (translytis 
vyras, 27 metai)

Paprašyti nurodyti (galimi keli atsakymo variantai), į kokias institucijas 
rekomenduotų kreiptis su diskriminacija darbe susidūrusiam translyčiam 
asmeniui, septyni tyrimo respondentai nurodė LGBT* žmogaus teisių sri-
tyje dirbančias nevyriausybines organizacijas, po vieną tyrimo responden-
tą nurodė nacionalinius teismus ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą 
(LGKT), o du respondentai apskritai negalėjo įvardyti nė vienos institu-
cijos. Šiame kontekste įdomu pažymėti, jog tik vienas respondentas, susi-
dūrus su diskriminacija darbe, rekomenduotų kreiptis į Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą (LGKT), t. y. į tiesiogiai už Lygių galimybių įstatymo 
nuostatų įgyvendinimą atsakingą instituciją. Darytina išvada, jog Tarnybos 
vykdoma veikla bei Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymo galimybė-
mis su lytine tapatybe ir (ar) lyties raiška susijusių klausimų kontekste nėra 
pakankamai žinoma tarp translyčių asmenų bendruomenės narių. Nė vie-
nas respondentas neįvardijo Valstybinės darbo inspekcijos, savo veikloje be-
sivadovaujančios Darbo kodekso nuostatomis, kaip institucijos, į kurią būtų 
galima kreiptis, susidūrus su diskriminacija darbe. Įdomu pažymėti, jog net 
du respondentai suabejojo dėl galimybės dėl patirto diskriminacijos atvejo 
kreiptis į policijos pareigūnus. Esą į tokį skundą nebūtų žiūrima rimtai: 

„ [...] tikrai nepatarčiau kreiptis į policiją. Įvykį įregistruotų, bet jokio 
ikiteisminio tyrimo nepradėtų dėl to. Nebūtų efektyvus toks skun-
das.“ (translytis vyras, 19 metų)

Siekiant suvienodinti tyrimo kontekste vartojamas sąvokas, pokalbio 
metu translyčiams respondentams buvo trumpai pristatytos keturios Lie-
tuvos Respublikos įstatymais draudžiamos diskriminacijos formos, būtent 
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– tiesioginė diskriminacija, netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas ir 
seksualinis priekabiavimas. Bendrinis draudžiamos diskriminacijos formų 
apibrėžimas buvo iliustruojamas gyvenimiškų situacijų pavyzdžiais, sieti-
nais su specifiniais translyčių asmenų poreikiais (žr. „Terminų žodynas“).

— Tiesioginės diskriminacijos atvejai

Pokalbių su translyčiais asmenimis metu buvo užfiksuoti keli atvejai, 
kurie galėtų būti klasifikuojami kaip potencialūs tiesioginės diskriminacijos 
atvejai darbo santykių srityje. Visi identifikuoti atvejai buvo susiję su įsidar-
binimo procesu (t. y. atsisakoma translyčius asmenis priimti į darbą dėl jų 
lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos). Pagrindinėmis tokio traktavimo prie-
žastimis pašnekovai nurodė „nepageidaujamą išvaizdą“ bei aplinkybę, kai 
asmens tapatybės dokumentai neatitinka faktinės translyčio asmens išvaiz-
dos. Žemiau pateikiama trumpa tyrimo metu užfiksuotų galimų tiesioginės 
diskriminacijos atvejų suvestinė:

 Pažymėtina, jog visi galimi tiesioginės diskriminacijos atvejai buvo 

Darbo, 
veiklos sritis

Tiesioginės diskriminacijos atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„[...] jis labai įdomiai į mane 
pasižiūrėjo, šnekėjo ir aiškiai 
matėsi iš jo veido tiesiog, kad aš 
jam nepatinku ir kad jis nori 
greičiau su manim pašnekėt, 
praspirt greičiau ir pasiimt kokį 
nors kitą žmogų. [O kaip manai, 
kodėl jam nepatikai?] Dėl savo 
išvaizdos. Kai pas Tave 
parašytas vienas vardas, o Tu 
paskui ateini ir, ta prasme, 
neatitinki nei savo vardo, nei 
pažymėjimų visų...“ 
(translytis vyras, 19 metų)

Įstaigos vadovas

Situacijos 
aprašymas

Atsisakyta priimti į 
darbą, galimai dėl 
kandidato lytinės 

tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos

Viešasis maitinimas
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„[...] aš galvojau pradėsiu kokio 
darbo ieškotis, ir aš norėjau eit į 
[įmonės pavadinimas], ir, galima 
sakyt, na ten 99 proc. žmonių 
priima, jei jie ten neturi jokių 
sveikatos sutrikimų, nieko. [...] aš 
užpildžiau anketą, viskas gerai. Ir 
mano dokumentai, aišku buvo, 
kur aš ilgais plaukais. [...] aš 
parodžiau dokumentus, atrodo, 
viskas gerai, bet manęs 
nepriėmė. Paskui aš kalbėjau su 
drauge, ji sakė, kad greičiausiai 
dėl to, kad dokumentai neatitinka 
išvaizdos. [O kodėl Tu manai, kad 
jie žinojo, kad tavo faktinė 
išvaizda neatitinka tavo išvaizdos 
dokumentuose?]
Nes pradžioj ta sekretorė ar kas 
ten, vadino mane vyriška gimine 
[...], o paskui pamatė dokumen-
tus ir [...] pradėjo moteriška 
gimine vadinti.“ 
(translytis vyras, 19 metų)

Žmogiškųjų išteklių 
administratorė

Atsisakyta priimti į 
darbą, galimai dėl 
kandidato lytinės 

tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos

Maisto produktų 
gamyba

„[...] tą saloną man rekomendavo 
bičiulė. [...] kadangi aš gerai 
mokėjau daryti nagus, o jiems 
kaip tik reikėjo manikiūristės, su 
šeimininke sutarėm labai greitai. 
Liepė buhalterei atnešti paso 
kopiją ir socialinio draudimo 
pažymėjimą. Tai po to skambino, 
ir sakė, kad miestelis mažas, 
sunku man bus pritraukti klientų. 
[...] po to į tą vietą dar kelis 
mėnesius negalėjo surasti 
žmogaus.“ 
(translytė moteris, 28 metai) 

Įstaigos vadovė
Atsisakyta priimti į 
darbą, galimai dėl 
kandidato lytinės 

tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos

Grožio paslaugos 

užfiksuoti nekvalifikuoto darbo kontekste (paslaugų, aptarnavimo ir 
gamybos sektoriai), o kandidatų galimybes įsidarbinti apribojantys veiks-
niai (t. y. išvaizda, lytinė tapatybė ir (ar) lyties raiška ir neatitikimas tarp 
asmens tapatybės dokumentų ir faktinės išvaizdos) situacijoje dalyvaujan-
čioms šalims buvo žinomi nuo pat pradžių. Tyrimo metu pašnekovai da-
lijosi ir tokiais atvejais, kai atsiskleidimas ir (ar) reikšmingi išvaizdos po-
kyčiai įvykdavo jau įsidarbinus, t. y. vėlesniuose darbo etapuose. Vienas 
pašnekovas, dirbęs paslaugų, konkrečiai – dviračių nuomos, sektoriuje, po 
atsiskleidimo susidūrė su bendradarbių ir vadovaujančių asmenų priešiš-
kumu, kurį potencialiai būtų galima kvalifikuoti kaip priekabiavimo atvejį 
(t. y. sąmoningai atsisakoma į asmenį kreiptis pageidaujamu įvardžiu). Tuo 
tarpu kiti du pašnekovai, dirbę akademinėje (universitetinėje) aplinkoje, po 
atsiskleidimo nesusidūrė su neigiamomis pasekmėmis darbo santykių srity-
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je. Kitais žodžiais tariant, tyrimo metu nebuvo užfiksuoti atvejai, kai pašne-
kovai susidurtų su tiesiogine diskriminacija (pavyzdžiui, atleidimas iš darbo, 
atsisakymas suteikti laisvadienius ir pan.) po atsiskleidimo dėl savo lytinės 
tapatybės darbovietėje. Kita vertus, nereikėtų spekuliuoti, jog tokie atvejai 
nėra aktualūs ir (ar) neegzistuoja. Lietuvoje didžioji dalis translyčių asmenų 
gyvena uždarai, o su diskriminacija susidūrę asmenys nebūtinai yra linkę 
apie šiuos atvejus pranešti atsakingoms valdžios institucijoms ar kitoms su-
interesuotoms šalims (pavyzdžiui, nevyriausybinėms organizacijoms).      

— Netiesioginės diskriminacijos atvejai

Tyrimo apie translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje metu 
užfiksuoti galimi netiesioginės diskriminacijos atvejai didžiąja dalimi buvo 
susiję su iš pirmo žvilgsnio neutralių darbovietės taisyklių taikymu trans-
lyčių asmenų atžvilgiu, neatsižvelgiant į specifinius šios socialinės grupės 
poreikius. Tokių taisyklių, galimai sąlygojančių netiesioginės diskriminaci-
jos atvejus, pavyzdžiais laikytini reikalavimai vilkėti lyties pagrindu segre-
guotas darbo uniformas arba segėti vardo korteles, atskleidžiančias asmens 
tapatybės dokumentuose užfiksuotus asmens vardą ir (ar) lytį. Trūkstant 
pagrindinių žinių apie specifinius translyčių asmenų poreikius, darbovietėje 
susiduriama su situacijomis, kai, siekiant vadovautis darbuotojų kolektyvui 
taikomomis bendrojo pobūdžio taisyklėmis, neproporcingai apribojamos 
translyčių asmenų teisės, šie asmenys jaučia psichologinę įtampą, krenta jų 
darbo produktyvumas. Žemiau pateikiama trumpa tyrimo metu užfiksuotų 
galimų netiesioginės diskriminacijos atvejų suvestinė:

Nagrinėjant tyrimo metu užfiksuotus galimus netiesioginės diskrimi-

Darbo, 
veiklos sritis

Netiesioginės diskriminacijos atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„Nuėjau pas vadybininkę, 
padėjau ant stalo kortelę tą ir 
sakiau, kad šitos kortelės 
nenešiosiu, nes viena ten valgiusi 
moteris salėje pradėjo kabinėtis 
ir man sukėlė prieš visus žmones 
žiauriai nemalonią situaciją. Kada 
aš atbėgau, padėjau kortelę ir 
pasakiau, kad jos nenešiosiu, tai 
man leido tą kortelę nusiimti 
porai valandų. Paskui reikėjo vėl 
užsidėt. [...] ten buvo kažkokia 
moteriškė, [...] ji sugebėjo 
perskaityt mano vardą ant tos 
kortelės ir ji pradėjo labai garsiai 
šaukt, kad [...] aš tipo atrodau 
kaip vaikinas, nors čia parašyta 
ant kortelės kitaip, [...] ji ten 
pradėjo rėkt ant visos salės, visi 
žmonės žiūrėt pradėjo. Tai buvo 
baisi situacija.“ 
(translytis vyras, 20 metų)

Klientas

Situacijos 
aprašymas

Translytis asmuo 
priverstas nešioti vardo 

kortelę su asmens 
tapatybės dokumentu-

ose užfiksuotu 
asmenvardžiu, kas, 

savo ruožtu, sąlygoja 
nepagarbias klientų 

replikas

Viešasis maitinimas

„[...] aš pradėjau dirbti [parduotu-
vėje], bet nieks nežinojo, kad aš 
trans, aš to niekam nesakiau. [...] 
kai man atėjo laikas duoti 
uniformą ir aš su direktore ėjau į 
rūsį pasiimti uniformos – papraši-
au jos [...] kad apsaugočiau save 
aš paklausiau, ar galėčiau gauti 
vyrišką uniformą. Ir ji man 
pasakė, nusižvengė, ir pasakė, 
kad čia visiška nesąmonė, ir kad 
vyrai gauna vyrišką uniformą, o 
moterys gauna moterišką. [...] 
buvo toks atsakymas iš jos.“
(translytis vyras, 20 metų)

Įstaigos vadovė

Translytis asmuo 
priverstas nešioti pagal 
biologinę lytį parinktą 

darbo uniformą
Mažmeninė prekyba 

„[kino teatre] buvo vyriškos ir 
moteriškos aprangos. Jos 
skiriasi, nes moteriškos liemenės 
buvo su didesne iškirpte. Ir kai 
atėjo laikas, kai man davė 
aprangą [...] vadybininkė pasakė, 
kad reikia man nešioti šią 
uniformą. Aš apsiverkiau ir 
pasakiau, kad nenešiosiu šios 
uniformos. O jei privalau ją 
nešioti, tai išeinu iš darbo. [...] 
Leido man vyrišką nešioti. [...] 
ten buvo dar vardo kortelės, 
kurias privalėjome nešioti, [...] aš 
jos nenešiojau. Pyko ant manęs, 
šaukė, kad aš nenešiojau, bet aš 
pasakiau, kad aš nenešiosiu šito 
dalyko. [...] priėjom prie tokio 
sprendimo, kad aš nenešioju tos 
kortelės, bet jei [viršininkas] 
ateina, tai aš turiu ją kišenėje 
turėti, kad užsidėčiau, kai ateis 
[...].“
(translytis vyras, 20 metų)

N.B. Vadybininkė 
bandė atsižvelgti į 

specifinius translyyčio 
asmens poreikius

Translytis asmuo 
priverstas nešioti pagal 
biologinę lytį parinktą 

darbo uniformą ir 
vardo kortelę su 

asmens tapatybės 
dokumentuose 

nurodytu 
asmenvardžiu

Pramogų sritis
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Darbo, 
veiklos sritis

Netiesioginės diskriminacijos atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„Nuėjau pas vadybininkę, 
padėjau ant stalo kortelę tą ir 
sakiau, kad šitos kortelės 
nenešiosiu, nes viena ten valgiusi 
moteris salėje pradėjo kabinėtis 
ir man sukėlė prieš visus žmones 
žiauriai nemalonią situaciją. Kada 
aš atbėgau, padėjau kortelę ir 
pasakiau, kad jos nenešiosiu, tai 
man leido tą kortelę nusiimti 
porai valandų. Paskui reikėjo vėl 
užsidėt. [...] ten buvo kažkokia 
moteriškė, [...] ji sugebėjo 
perskaityt mano vardą ant tos 
kortelės ir ji pradėjo labai garsiai 
šaukt, kad [...] aš tipo atrodau 
kaip vaikinas, nors čia parašyta 
ant kortelės kitaip, [...] ji ten 
pradėjo rėkt ant visos salės, visi 
žmonės žiūrėt pradėjo. Tai buvo 
baisi situacija.“ 
(translytis vyras, 20 metų)

Klientas

Situacijos 
aprašymas

Translytis asmuo 
priverstas nešioti vardo 

kortelę su asmens 
tapatybės dokumentu-

ose užfiksuotu 
asmenvardžiu, kas, 

savo ruožtu, sąlygoja 
nepagarbias klientų 

replikas

Viešasis maitinimas

„[...] aš pradėjau dirbti [parduotu-
vėje], bet nieks nežinojo, kad aš 
trans, aš to niekam nesakiau. [...] 
kai man atėjo laikas duoti 
uniformą ir aš su direktore ėjau į 
rūsį pasiimti uniformos – papraši-
au jos [...] kad apsaugočiau save 
aš paklausiau, ar galėčiau gauti 
vyrišką uniformą. Ir ji man 
pasakė, nusižvengė, ir pasakė, 
kad čia visiška nesąmonė, ir kad 
vyrai gauna vyrišką uniformą, o 
moterys gauna moterišką. [...] 
buvo toks atsakymas iš jos.“
(translytis vyras, 20 metų)

Įstaigos vadovė

Translytis asmuo 
priverstas nešioti pagal 
biologinę lytį parinktą 

darbo uniformą
Mažmeninė prekyba 

„[kino teatre] buvo vyriškos ir 
moteriškos aprangos. Jos 
skiriasi, nes moteriškos liemenės 
buvo su didesne iškirpte. Ir kai 
atėjo laikas, kai man davė 
aprangą [...] vadybininkė pasakė, 
kad reikia man nešioti šią 
uniformą. Aš apsiverkiau ir 
pasakiau, kad nenešiosiu šios 
uniformos. O jei privalau ją 
nešioti, tai išeinu iš darbo. [...] 
Leido man vyrišką nešioti. [...] 
ten buvo dar vardo kortelės, 
kurias privalėjome nešioti, [...] aš 
jos nenešiojau. Pyko ant manęs, 
šaukė, kad aš nenešiojau, bet aš 
pasakiau, kad aš nenešiosiu šito 
dalyko. [...] priėjom prie tokio 
sprendimo, kad aš nenešioju tos 
kortelės, bet jei [viršininkas] 
ateina, tai aš turiu ją kišenėje 
turėti, kad užsidėčiau, kai ateis 
[...].“
(translytis vyras, 20 metų)

N.B. Vadybininkė 
bandė atsižvelgti į 

specifinius translyyčio 
asmens poreikius

Translytis asmuo 
priverstas nešioti pagal 
biologinę lytį parinktą 

darbo uniformą ir 
vardo kortelę su 

asmens tapatybės 
dokumentuose 

nurodytu 
asmenvardžiu

Pramogų sritis
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nacijos atvejus, darytina prielaida, jog darbdaviai nėra linkę atsižvelgti į 
specifinius translyčių asmenų poreikius, tokiu būdu sukurdami šiems asme-
nims sudėtingas situacijas darbe. Siekiant spręsti susidariusią padėtį, reko-
menduojama modifikuoti darbuotojų kolektyvui taikomas iš pirmo žvilgs-
nio neutralias taisykles, tokiu būdu sudarant sąlygas translyčiams asmenims 
darbo vietoje jaustis komfortabiliai bei išvengti nemalonių situacijų, ben-
draujant tiek su kolegomis, tiek su klientais. Galimi tokių modifikacijų pa-
vyzdžiai – galimybė translyčiams asmenims pasirinkti pageidaujamos lyties 
uniformą, o ant vardo kortelės nurodyti pasirinktą asmenvardį. Taip pat 
pažymėtina, jog galimos diskriminacijos požymių turinčios situacijos daž-
niausiai kyla ne iš blogų paskatų, o iš bendro žinių trūkumo apie su lytine 
tapatybe ir (ar) lyties raiška susijusius klausimus. Dėl šios priežasties dar-
buotojų kolektyvui rekomenduojama organizuoti mokymus LGBT* tema, 
į kuriuos nuosekliai būtų integruojami ir su specifiniais translyčių asmenų 
poreikiais susiję klausimai. Priešingu atveju galima sukurti translyčiams as-
menims bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką, kuri, 
savo ruožtu, prilygsta įstatymu draudžiamiems priekabiavimo atvejams.    

— Priekabiavimo atvejai

Dėl neegzistuojančios galimybės pasikeisti asmens tapatybės doku-
mentus bei atlikti norimas su lyties pakeitimu susijusias medicinines pro-
cedūras, translyčiai asmenys itin dažnai susiduria su nemaloniomis situa-
cijomis dėl neatitikimo tarp faktinės asmens išvaizdos ir asmens tapatybės 
dokumentuose nurodytų lyties bei vardo. Atsižvelgiant į bendrą žinių trū-
kumą apie su lytine tapatybe ir (ar) lyties raiška susijusius klausimus bei į 
Lietuvos visuomenėje plačiai paplitusias transfobines nuostatais, translyčiai 
asmenys darbo vietoje patenka į įvairias situacijas, kurios kvalifikuotinos 
kaip galimi priekabiavimo atvejai. Tokių situacijų pavyzdžiais laikytini už-
gaulūs komentarai, replikos, apkalbos, atsisakymas kreiptis į asmenį pagei-
daujamu įvardžiu ir pan. Pažymėtina, jog, siekiant kvalifikuoti nepageidau-
jamo elgesio epizodus kaip galimo sistemingo priekabiavimo atvejus, turėtų 
būti vertinamas siekis translyčiams asmenims sukurti bauginančią, priešiš-
ką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką darbovietėje. Žemiau pateikiama 



#T
RA

NS
_L

T:
 tr

an
sly

čių
 a

sm
en

ų 
pa

tir
tys

 L
iet

uv
os

 d
ar

bo
 ri

nk
oje

 

58

trumpa tyrimo metu užfiksuotų priekabiavimo atvejų suvestinė:

Prieš konstatuojant užfiksuotų galimų priekabiavimo atvejų teisines 

Darbo, 
veiklos sritis

Priekabiavimo atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„[...] aš asmeniškai nekalbu 
rusiškai, bet suprantu, ir labai 
dažnai būna, kad aš ateinu ir jie 
nežino nei mano vardo, nei 
nieko. [...] vieną kartą buvo, kad 
kolektyve susiginčijo dvi 
moteriškės ar aš esu berniukas 
ar mergaitė. [...] būna visokių 
komentarų [...] o tai čia 
berniukas ar mergaitė, kaip čia 
kreiptis ir tada jie susipyksta ir 
vienas vienaip kreipiasi, kitas 
kitaip kreipiasi. [...] niekas 
niekada nepaklausia. [O Tu pats 
dar bandai kažkaip pasakyti, 
nurodyti kaip į Tave kreiptis?] Ne, 
aš tiesiog sau tyliai dirbu savo 
darbą.“ 
(translytis asmuo, 18 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Situacijos 
aprašymas

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, replikos, 
siekiant identifikuoti 

tranlsyčio asmens lytį
Aptarnavimo paslaugos

„[...] atėjo kita pamaina, ir ten yra 
toks elektrikas, su kuriuo aš 
pradėjau dirbt, [...] tada buvo 
toks įdomus atvejis, kad pirmą 
kartą su visais paspaudėm 
rankas, pasisveikinom, o jis 
neištiesė man rankos, sako: „Aš 
žinau, kas tu“. [...] paskui kažkaip 
automatiškai įsivedė servise 
tvarka, kad su visais kitais bičais 
jie paspaudžia rankas, o su 
manim žaibą duoda.“
(translytis vyras, 20 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Translytis asmuo 
darbuotojų kolektyve 
traktuojamas kitaip 

negu visi kiti 

Remonto (mechanikos) 
paslaugos

„[...] kai aš jam pasakiau, jis kurį 
laiką bendravo su manim visiškai 
kitaip. [...] su manim bendravo 
daug mažiau. [Ar galėtum 
pasakyti, kad jis tavęs vengė?] 
Jo, truputį. Ir dar būna momentų, 
kad jis pradeda mėtytis tarp 
įvardžių, juoktis – tai nėra malonu 
bet kokiu atveju.“ (translytis vyras, 
23 metai)

Tiesioginis viršininkas
Po atsiskleidimo 
pasikeitė vadovo 

elgesys su translyčių 
asmeniu

Akademinė veikla

„[...]dirbi dviračių nuomoj, ateina 
daug žmonių per dieną ir, [...] 
kartais dirbau su viršininke (irgi 
kartu, arba ji šiaip šalia būdavo), 
[...] kai mane kažkas pavadinda-
vo vyriška gimine, ji visada 
puldavo taisyt, nors aš jai buvau 
sakęs, kad noriu, kad į mane taip 
kreiptųsi. Ir ne vien tai, kad ji į 
mane nesikreipė, labiausiai 
nervindavo, kad, ta prasme, prie 
kitų žmonių ji puola taisyt. Galėtų 
bent jau patylėti.“ (translytis vyras, 
19 metų)

Tiesioginis viršininkas

Bendraujant su 
klientais, darbo 

vadovas atsisako 
kreiptis į translytį 

asmenį pageidaujamu 
įvardžiu

Pramogų sritis

„[...], paskui dar buvo persirengi-
mo kabinos, ir jos buvo bendros 
vyrams ir moterims. Ir aš 
persirenginėjau, o aš tuo metu 
binderį [įtvaras/raištis, kurio 
pagalba maskuojamas 
moteriškos krūtinės iškilumas] 
jau nešiojau. Ir kažkuri moteris 
pamatė, kad aš buvau su 
binderiu, ir prasidėjo pokalbiai 
visoje [parduotuvėje] apie tai, 
kodėl aš binderį nešioju. [...] Man 
tai absurdas. Aš nepykstu, man 
neliūdna, man absurdas ir man 
juokinga, aš nesuprantu kodėl 
taip turi būti.“ 
(translytis vyras, 20 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, užgaulūs 

komentarai
Mažmeninė prekyba

„[...] būdavo, kad nelabai gražiai 
mane vadindavo kolektyve, 
ypatingai keli asmenys, tokie, kur 
visada iš visų žvengdavo. 
Sakydavo ant manęs „gėjus“, 
„vištgaidis“, „transvestitas“. [...] 
Būdavo ir koridoriuje, 
pagalbinėse patalpose ir 
valgykloje. [...] Aš niekam nieko 
nesakiau, nesiskundžiau, bet 
man vieną kartą pasakojo [...] 
mane apkalbinėjo prie 
buhalterės, tai ji juos 
sudrausmino ir sake: „Visokių 
yra, visokių reikia.“ 
(translytė moteris , 26 metai)

Kolegos, 
bendradarbiai

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, užgaulūs 

komentarai, 
įžeidinėjimai

Mažmeninė prekyba
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implikacijas, reikėtų įvertinti ir sisteminį nepageidaujamo elgesio epizodų 
pobūdį, t. y. nuolatos pasikartojančiais incidentais turėtų būti siekiama su-
kurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką darbovie-
tėje. Tokius požymius sunku įvertinti ne tik su lytine tapatybe ir (ar) lyties 
raiška susijusios diskriminacijos kontekste, bet ir kovojant su nepageidauja-
mu priekabiavimo reiškiniu įvairiais pagrindais. Kita vertus, tyrimo metu 
užfiksuoti atvejai atskleidžia, jog translyčiai asmenys darbovietėje susiduria 
su užgauliais komentarais, kurie laikytini Lietuvos visuomenėje paplitusių 

Darbo, 
veiklos sritis

Priekabiavimo atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„[...] aš asmeniškai nekalbu 
rusiškai, bet suprantu, ir labai 
dažnai būna, kad aš ateinu ir jie 
nežino nei mano vardo, nei 
nieko. [...] vieną kartą buvo, kad 
kolektyve susiginčijo dvi 
moteriškės ar aš esu berniukas 
ar mergaitė. [...] būna visokių 
komentarų [...] o tai čia 
berniukas ar mergaitė, kaip čia 
kreiptis ir tada jie susipyksta ir 
vienas vienaip kreipiasi, kitas 
kitaip kreipiasi. [...] niekas 
niekada nepaklausia. [O Tu pats 
dar bandai kažkaip pasakyti, 
nurodyti kaip į Tave kreiptis?] Ne, 
aš tiesiog sau tyliai dirbu savo 
darbą.“ 
(translytis asmuo, 18 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Situacijos 
aprašymas

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, replikos, 
siekiant identifikuoti 

tranlsyčio asmens lytį
Aptarnavimo paslaugos

„[...] atėjo kita pamaina, ir ten yra 
toks elektrikas, su kuriuo aš 
pradėjau dirbt, [...] tada buvo 
toks įdomus atvejis, kad pirmą 
kartą su visais paspaudėm 
rankas, pasisveikinom, o jis 
neištiesė man rankos, sako: „Aš 
žinau, kas tu“. [...] paskui kažkaip 
automatiškai įsivedė servise 
tvarka, kad su visais kitais bičais 
jie paspaudžia rankas, o su 
manim žaibą duoda.“
(translytis vyras, 20 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Translytis asmuo 
darbuotojų kolektyve 
traktuojamas kitaip 

negu visi kiti 

Remonto (mechanikos) 
paslaugos

„[...] kai aš jam pasakiau, jis kurį 
laiką bendravo su manim visiškai 
kitaip. [...] su manim bendravo 
daug mažiau. [Ar galėtum 
pasakyti, kad jis tavęs vengė?] 
Jo, truputį. Ir dar būna momentų, 
kad jis pradeda mėtytis tarp 
įvardžių, juoktis – tai nėra malonu 
bet kokiu atveju.“ (translytis vyras, 
23 metai)

Tiesioginis viršininkas
Po atsiskleidimo 
pasikeitė vadovo 

elgesys su translyčių 
asmeniu

Akademinė veikla

„[...]dirbi dviračių nuomoj, ateina 
daug žmonių per dieną ir, [...] 
kartais dirbau su viršininke (irgi 
kartu, arba ji šiaip šalia būdavo), 
[...] kai mane kažkas pavadinda-
vo vyriška gimine, ji visada 
puldavo taisyt, nors aš jai buvau 
sakęs, kad noriu, kad į mane taip 
kreiptųsi. Ir ne vien tai, kad ji į 
mane nesikreipė, labiausiai 
nervindavo, kad, ta prasme, prie 
kitų žmonių ji puola taisyt. Galėtų 
bent jau patylėti.“ (translytis vyras, 
19 metų)

Tiesioginis viršininkas

Bendraujant su 
klientais, darbo 

vadovas atsisako 
kreiptis į translytį 

asmenį pageidaujamu 
įvardžiu

Pramogų sritis

„[...], paskui dar buvo persirengi-
mo kabinos, ir jos buvo bendros 
vyrams ir moterims. Ir aš 
persirenginėjau, o aš tuo metu 
binderį [įtvaras/raištis, kurio 
pagalba maskuojamas 
moteriškos krūtinės iškilumas] 
jau nešiojau. Ir kažkuri moteris 
pamatė, kad aš buvau su 
binderiu, ir prasidėjo pokalbiai 
visoje [parduotuvėje] apie tai, 
kodėl aš binderį nešioju. [...] Man 
tai absurdas. Aš nepykstu, man 
neliūdna, man absurdas ir man 
juokinga, aš nesuprantu kodėl 
taip turi būti.“ 
(translytis vyras, 20 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, užgaulūs 

komentarai
Mažmeninė prekyba

„[...] būdavo, kad nelabai gražiai 
mane vadindavo kolektyve, 
ypatingai keli asmenys, tokie, kur 
visada iš visų žvengdavo. 
Sakydavo ant manęs „gėjus“, 
„vištgaidis“, „transvestitas“. [...] 
Būdavo ir koridoriuje, 
pagalbinėse patalpose ir 
valgykloje. [...] Aš niekam nieko 
nesakiau, nesiskundžiau, bet 
man vieną kartą pasakojo [...] 
mane apkalbinėjo prie 
buhalterės, tai ji juos 
sudrausmino ir sake: „Visokių 
yra, visokių reikia.“ 
(translytė moteris , 26 metai)

Kolegos, 
bendradarbiai

Kolegų ir bendradarbių 
apkalbos, užgaulūs 

komentarai, 
įžeidinėjimai

Mažmeninė prekyba
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transfobinių nuostatų išraiška. Dėl šios priežasties atsakingos valstybės ins-
titucijos turėtų apsvarstyti galimybę imtis atitinkamų sąmoningumo didini-
mo priemonių, kuriomis būtų siekiama informuoti Lietuvos visuomenę su 
lytine tapatybe ir (ar) lyties raiška susijusiais klausimais. 

— Seksualinio priekabiavimo atvejai

Seksualinio priekabiavimo atvejai savo prigimtimi yra panašūs į anks-
čiau aptartus priekabiavimo požymių turinčius incidentus. Įvairiais seksua-
linio pobūdžio komentarais, pastabomis apie intymius privataus gyvenimo 
aspektus yra siekiama sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžei-
džiančią aplinką darbovietėje. Atsižvelgiant į aplinkybę, jog su lyties pa-
keitimo procedūra susiję privataus gyvenimo aspektai patys savaime yra 
itin asmeniški ir intymūs, darytina prielaida, jog translyčiai asmenys dažnai 
susiduria ir su šia Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamos diskrimi-
nacijos rūšimi. Tyrimo pokalbių metu užfiksuotas vienas epizodas, kurį 
būtų galima klasifikuoti kaip potencialų seksualinio priekabiavimo atvejį. 
Žemiau pateikiamas trumpas šio incidento aprašymas:

Tyrimo metu užfiksuotą nedidelį potencialių seksualinio priekabiavi-

mo atvejų skaičių galimai sąlygoja dvi pagrindinės priežastys. Visų pirma, 
atsižvelgiant į aplinkybę, jog translytės moterys statistiškai dažniau susidu-
ria su seksualinio priekabiavimo atvejais, darytina prielaida, jog, didėjant 

Darbo, 
veiklos sritis

Seksualinio priekabiavimo atvejai

Diskriminacinio 
pobūdžio 

veiksmus atliko
Citata

„[...]kai aš dirbau [kino teatre] [...] 
pareidavo daug klausimų, kurie 
nėra labai gražūs. „Kaip tu 
myliesi?“, „Ar turi penį?“ ir 
panašiai. Tie klausimai man buvo 
labai nemalonūs. [...] Prastai 
jaučiausi.“ 
(translytis vyras, 20 metų)

Kolegos, 
bendradarbiai

Situacijos 
aprašymas

Translyčiam asmeniui 
užduodami su jo lytimi 
ir (ar) lytine tapatybe 

susiję intymūs 
klausimai

Pramogų sritis
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translyčių moterų skaičiui tarp tyrimo respondentų, būtų užfiksuota dau-
giau galimų seksualinio priekabiavimo atvejų. Visų antra, seksualinio prie-
kabiavimo požymių turintys incidentai dažniausiai yra itin traumuojantys 
dėl savo sąsajų su asmens privataus gyvenimo sritimi. Dėl šios priežasties 
galima spekuliuoti, jog translyčiai asmenys nėra linkę dalintis būtent su šio 
pobūdžio diskriminacija susijusiomis patirtimis. Kita vertus, atsižvelgiant 
į didelį antrinės viktimizacijos pavojų, už lygybės politikos įgyvendinimą 
atsakingų valdžios institucijų atstovai ir specializuotosios pagalbos paslau-
gas nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims teikiantys specialistai turėtų 
įgyti specifinių žinių, dirbant su nuo seksualinio priekabiavimo ir (ar) sek-
sualinio smurto nukentėjusiais translyčiais asmenimis. Tik tokiu būdu taps 
įmanoma efektyviai spręsti su tokio pobūdžio incidentais susijusius klausi-
mus translyčių asmenų bendruomenės kontekste. 

— Reakcija į diskriminacijos atvejus darbe

Absoliuti dauguma tyrime dalyvavusių translyčių asmenų apie patirtus 
galimus diskriminacijos atvejus dėl lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos ne-
pranešė nei atsakingoms valdžios institucijoms (pavyzdžiui, Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybai ar policijai), nei translyčių asmenų interesams 
atstovaujančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Pagrindinėmis nepra-
nešimo priežastimis dažniausiai buvo įvardijamos tokios priežastys kaip 
„nesitikiu sulaukti pagalbos“, „pranešimas nebūtų traktuojamas rimtai“, 
„incidentas nebuvo pakankamai rimtas“. Konstatuotina, jog tarp transly-
čių asmenų bendruomenės narių Lietuvoje pastebimai paplitęs socialinio 
beviltiškumo jausmas, t. y. nėra tikima, jog atsakingos valdžios institucijos 
yra suinteresuotos ir (ar) turi reikalingų gebėjimų imtis efektyvių žingsnių, 
kovojant su translyčių asmenų diskriminacija. Šią tendenciją iškalbingai 
iliustruoja viena tyrime dalyvavusio translyčio asmens citata:

„ [...] mes priskiriami propagandai, kad per mažai mūsų, kad [...] 
vieno žmogaus gyvybė nerūpi, to principo, kurį mes turim Lietuvoj 
visko atžvilgiu – toks jausmas,  kad jei tai nėra dauguma, tai čia ne-
rūpi...“ (translytis vyras, 18 metų)
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Susidūrę su galimos diskriminacijos atvejais darbe, translyčiai asme-
nys emocinės pagalbos ir paramos dažniausiai ieško artimųjų bei pažįsta-
mųjų rate, jiems svarbu išsikalbėti, papasakoti apie nemalonias situacijas 
ar incidentus. Tyrimo pokalbių kontekste taip pat išryškėjo dvi pagrindinės 
strategijos, kuriomis vadovaujasi translyčiai asmenys, siekdami spręsti su 
galimos diskriminacijos (dažniausiai – priekabiavimo) atvejais susijusias si-
tuacijas darbovietėje. Visų pirma, bandoma kreiptis į tiesioginį viršininką, 
paaiškinti susidariusią situaciją, ieškoma kompromiso ir galimų situacijos 
sprendimo būdų. Net penki tyrime dalyvavę translyčiai asmenys nurodė 
kreipęsi į tiesioginį viršininką su prašymu padaryti išimtį dėl lyties pagrindu 
segreguotoms darbo uniformoms keliamų reikalavimų (pavyzdžiui, vardi-
nių darbo kortelių, vyriškų ar moteriškų aprangos detalių) ar išreiškė pa-
geidavimą, jog darbovietėje į juos būtų kreipiamasi vienu ar kitu įvardžiu. 
Pažymėtina, jog keturi iš penkių šią strategiją pasitelkusių translyčių asme-
nų susidūrė su daugiau ar mažiau palankia tiesioginio viršininko reakci-
ja. Antroji strategija, kurią translyčiai asmenys dažnai taiko darbovietėje, 
apibūdintina kaip „atsiribojimo“ taktika. Šeši tyrimo respondentai nurodė 
„nekreipiantys dėmesio“, „neimantys į širdį“, „vengiantys nemalonių situa-
cijų“ ar panašiais būdais besistengiantys atsiriboti nuo su jų lytine tapatybe 
ir (ar) lyties raiška susijusių nemalonių incidentų darbovietėje. Pažymėtina, 
jog nors ši strategija ir gali būti interpretuojama kaip pakankamai efektyvi 
taktika vengiant kasdienių nemalonių situacijų ar incidentų, ji niekaip ne-
sprendžia su galima translyčių asmenų diskriminacija darbovietėje susiju-
sių sisteminių problemų.

Dauguma tyrime dalyvavusių translyčių asmenų nurodė, jog galimi 
diskriminacijos atvejai darbovietėje turėjo ilgalaikės neigiamos įtakos jų 
profesiniam ir (ar) asmeniniam gyvenimui. Trys translyčiai respondentai 
teigė, jog po patirto incidento jie kurį laiką nenorėjo eiti į darbą, jiems buvo 
liūdna, krito darbo našumas ir produktyvumas. Dar du respondentai nuro-
dė, jog nuolatiniai priekabiavimo atvejai darbovietėje juos paskatino ieškoti 
kito darbo. Kita vertus, pažymėtina, jog galimi diskriminacijos atvejai, su 
kuriais susiduria translyčiai asmenys darbovietėje, vargu ar gali būti anali-
zuojami atsiribojant nuo bendrąja prasme translyčiams asmenims priešiš-
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kos socialinės atmosferos šalyje. Šią tendenciją iškalbingai iliustruoja tyrime 
dalyvavusio translyčio asmens teiginys:

„Aš pastebėjau ir mano draugai pradėjo sakyti, kad prieš kokią porą 
metų, kai  pradėjau lįsti iš spintos, [...] tai labai pasikeitė mano asme-
nybė. [...] Tapau daug atšiauresnis žmonėms, kurių nepažįstu, visą 
laiką stebiu aplinką. [...] Ir visą laiką pas mane galvoje eina toks, aš 
vadinu, „rolodex of  hate“ – jeigu man kas nors ką nors pasakys, [...] 
kad aš galėčiau atsišaut.“ (translytis vyras, 18 metų)

Atsižvelgiant į tyrimo metu surinktus duomenis, darytina išvada, jog 
translyčiai asmenys Lietuvoje susiduria su įvairiomis diskriminacijos dėl ly-
tinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos darbo santykių srityje formomis, tačiau 
apie šiuos incidentus nėra pranešama atsakingoms valdžios institucijoms. 
Dėl šios priežasties būtina imtis papildomų poveikio priemonių, skatinant 
tarpusavio pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius tarp 
vietinės translyčių asmenų bendruomenės narių, už lygybės politikos įgy-
vendinimą atsakingų valdžios institucijų ir translyčių asmenų interesams 
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų. 

— REKOMENDACIJOS 

Siekiant efektyviai kovoti su diskriminacija lytinės tapatybės ir (ar) ly-
ties raiškos pagrindais bei užtikrinti translyčių asmenų integraciją į Lietuvos 
darbo rinką, būtina imtis papildomų viešosios politikos poveikio priemonių, 
kuriomis būtų atsižvelgiama į specifinius translyčių asmenų bendruome-
nės poreikius. Atsižvelgiant į atlikto tyrimo metu surinktus duomenis apie 
translyčių asmenų patirtis Lietuvos darbo rinkoje, įstatymų leidėjams 
rekomenduojama:

1. papildyti Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisi-
nio-administracinio modelio kontekste rengiamą naujojo LR dar-
bo kodekso projektą teisinėmis „lytinės tapatybės“ ir (ar) „lyties 
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raiškos“ kategorijomis; 

2. papildyti LR lygių galimybių įstatyme įtvirtintą baigtinį draudžia-
mos diskriminacijos pagrindų sąrašą teisinėmis „lytinės tapaty-
bės“ ir (ar) „lyties raiškos“ kategorijomis.

Šių nacionalinių teisės aktų papildymas teisinėmis „lytinės tapatybės“ 
ir (ar) „lyties raiškos“ kategorijomis užtikrintų formalų teisinės apsaugos mi-
nimumą translyčiams asmenims darbo santykių srityje. Kita vertus, siekiant 
iš tiesų efektyvios apsaugos nuo diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) ly-
ties raiškos pagrindais, rekomenduojama imtis kur kas platesnio poveikio 
priemonių, t. y. ne tik užtikrinti formalią teisinę translyčių asmenų lygybę, 
bet ir skatinti socialinę šios pažeidžiamos visuomenės grupės integraciją.

Siekiant skatinti translyčių asmenų bendruomenės integraciją Lietu-
vos darbo rinkoje bei kovoti su diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos pagrindais apraiškomis darbo santykių srityje, Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybai rekomenduojama:

1. pagrindinių Tarnybos funkcijų įgyvendinimo kontekste suformu-
luoti ir įgyvendinti principinę poziciją, jog, remiantis ES Teisin-
gumo Teismo jurisprudencija, transseksualių (t. y. lyties keitimo 
procedūrą ketinančių atlikti, šiuo metu atliekančių ar jau atlikusių) 
asmenų diskriminacija yra traktuojama kaip diskriminacija lyties 
pagrindu;

2. atlikti nacionalinį translyčių asmenų padėties tyrimą, kuriame ne 
tik būtų įvertinta Lietuvos gyventojų nuomonė dėl diskriminacijos 
lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais, bet ir būtų atskleis-
tas translyčių asmenų Lietuvoje patiriamos teisinės bei socialinės 
diskriminacijos mastas;

3. vystyti konstruktyvų dialogą su translyčių asmenų bendruomenės 
interesams atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
dėl tolesnių Tarnybos žingsnių siekiant efektyvios lygių galimybių 
politikos įgyvendinimo translyčių asmenų bendruomenės atžvilgiu. 
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Siekiant skatinti translyčių asmenų bendruomenės integraciją Lietu-
vos darbo rinkoje bei kovoti su diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos pagrindais apraiškomis darbo santykių srityje, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai rekomenduojama:

1. įpareigoti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės ap-
rėpties ir bendruomenių departamento Lygių galimybių skyrių pa-
rengti tarpinstitucinio veiksmų plano dėl translyčių asmenų socia-
linės integracijos skatinimo projektą, kuriame numatytos poveikio 
priemonės apimtų ir darbo santykių sritį;

2. vystyti konstruktyvų dialogą su translyčių asmenų bendruomenės 
interesams atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis 
dėl tolesnių Ministerijos žingsnių siekiant efektyvios translyčių as-
menų bendruomenei priklausančių individų socialinės integracijos 
Lietuvos visuomenėje.
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— IŠVADOS —

Translyčiai asmenys kasdieniame gyvenime susiduria su įvairiomis 
socialinėmis ir teisinėmis problemomis. Šią situaciją lemia ne tik specifi-
niai translyčių asmenų bendruomenės poreikiai, bet ir aplinkybė, jog šiems 
asmenims nėra prieinamas kitiems lesbiečių, gėjų ir biseksualių (LGB) as-
menų bendruomenės nariams užtikrintas teisinės apsaugos minimumas, t.y. 
LR lygių galimybių įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas apsaugos 
nuo diskriminacijos draudimas. Pažymėtina, jog translyčių asmenų diskri-
minacija įvairiose gyvenimo srityse turi itin konkrečių praktinių pasekmių. 
Su diskriminacija lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais darbo 
santykių srityje susiduriantys translyčiai asmenys sunkiai integruojasi darbo 
rinkoje, kas, savo ruožtu, didina šios visuomenės grupės socialinę atskirtį.

Pokalbiai su translyčių asmenų bendruomenės nariais atskleidė, jog šie 
asmenys darbe susiduria su įvairiomis galimos diskriminacijos formomis, 
o apie šiuos atvejus nėra pranešama atsakingoms valdžios institucijoms. 
Trūkstant tarpusavio pasitikėjimo tarp translyčių asmenų bendruomenės 
narių ir už nacionalinės lygybės politikos įgyvendinimą atsakingų instituci-
jų atstovų, konstatuotina, jog tik nuo įstatymų leidėjų, politikos formuotojų 
ir įgyvendintojų priklauso, kokia apimtimi Lietuvos teisinėje sistemoje bus 
įtvirtintas diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais 
draudimas. Kovojant su neigiamais visuomenės stereotipais pažeidžiamų 
socialinių grupių atžvilgiu, kritinę reikšmę turi pagrindinių sprendimų priė-
mėjų sugebėjimas būti vienu žingsneliu priekyje, priimant socialiai atsakin-
gus, tačiau trumpuoju laikotarpiu galbūt nepopuliarius sprendimus. Be šios 
iniciatyvos bet koks progresas žmogaus teisių apsaugos srityje yra sunkiai 
tikėtinas.

Lietuvoje iki šiol nėra atliktas nė vienas nacionalinės reikšmės tyri-
mas, kuriuo būtų siekiama įvertinti faktinę translyčių asmenų padėtį šalyje. 
Šiame leidinyje analizuojamo kokybinio tyrimo duomenys atskleidžia, jog 
translyčiai asmenys darbe susiduria su draudžiamais tiesioginės ir netie-
sioginės diskriminacijos bei priekabiavimo atvejais, o bauginanti, priešiška, 
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žeminanti ar įžeidžianti aplinka darbovietėje yra tapusi šių asmenų kasdie-
nybe. Siekiant įvertinti tikrąją translyčių asmenų padėtį šalyje, 2015 metais 
Vyriausybės nutarimu patvirtintame „Nediskriminavimo skatinimo tar-
pinstituciniame veiklos plane“ numatyta priemonė Nr. 2.1., būtent – „Lie-
tuvoje gyvenančių transseksualių asmenų padėties visuomenėje ir privataus 
gyvenimo apsaugos srityje tyrimas ir rezultatų analizė“. Šią priemonę iki 
2017 metų įgyvendins Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Tik įverti-
nus tikrąjį translyčių asmenų diskriminacijos mastą Lietuvoje taps įmano-
ma plėtoti konkrečias viešosios politikos poveikio priemones. Kita vertus, 
tam tikrų žingsnių būtų galima imtis jau dabar, o įstatyminis diskriminaci-
jos draudimas suteiktų puikią galimybę pradėti.

Diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties raiškos pagrindais drau-
dimas pagrindiniuose darbo santykius reglamentuojančiuose teisės aktuo-
se, būtent – Darbo kodekse ir Lygių galimybių įstatyme, ne tik būtų socialiai at-
sakingas žingsnis, bet ir laiduotų Lietuvos teisinės sistemos suderinamumą 
su tarptautinės teisės normomis. „Lytinės tapatybės“ bei „lyties raiškos“ 
teisinės kategorijos yra minimos net trijose Europos Sąjungos direktyvose, 
o, remiantis ES Teisingumo teismo jurisprudencija, transseksualių asmenų 
diskriminacija darbo santykių srityje yra traktuojama kaip diskriminacija 
lyties pagrindu. 

Leidinyje analizuojamo tyrimo metu surinkti duomenys atskleidė, 
jog translyčių asmenų diskriminacija Lietuvos darbo rinkoje yra sąlygoja-
ma ne tik neegzistuojančio diskriminacijos lytinės tapatybės ir (ar) lyties 
raiškos pagrindais draudimo, bet ir platesnių su teisiniu lyties pakeitimo 
pripažinimu bei medicinine lyties pakeitimo procedūra susijusių iššūkių. 
Pavyzdžiui, negalėdami pasikeisti asmens tapatybės dokumentų, translyčiai 
asmenys yra nuolatos priversti atskleisti savo translytę lytinę tapatybę, kas, 
savo ruožtu, lemia padidintą diskriminacijos ir priekabiavimo atvejų rizi-
ką. Dėl šios priežasties, siekiant efektyvios translyčių asmenų integracijos 
į Lietuvos darbo rinką, neužtektų papildyti Darbo kodekso ir Lygių galimybių 
įstatymo teisinėmis „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijomis. Sie-
kiant efektyvios, t. y. kompleksinio pobūdžio, apsaugos nuo diskriminacijos 
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darbo santykių srityje, leidinyje rekomendacijos suformuluotos ne tik įstaty-
mų leidėjams, bet ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai.

Galiausiai pažymėtina, jog, kalbėdami apie translyčių asmenų pro-
blemas, dažnai perdėtai viktimizuojame ir stigmatizuojame šią socialinę 
grupę. Nereikėtų pamiršti, jog translyčiai asmenys – tai mūsų kaimynai, 
draugai ir pažįstami. Tai ypatingi, unikalūs ir saviti mūsų visuomenės na-
riai, savo asmeniniu indėliu prisidedantys prie mūsų visuomenės įvairovės 
ir su ja susijusio socialinio dialogo. Nors translyčių asmenų bendruomenė 
ir nėra gausi savo skaičiumi, tačiau kalbant apie įvairių socialinių grupių 
integraciją, svarbūs ne kiekybiniai rodikliai, o pats principas. Principas, jog 
kiekvienas žmogus nusipelno galimybės būti savimi. Būtent šio principo 
praktinis įgyvendinimas ir turėtų būti laikomas nacionalinės lygybės poli-
tikos prioritetu.
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