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Nuomonės, išreikštos šiame leidinyje, nebūtinai sutampa su oficialia rėmėjų pozicija.
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Apie LGL trumpai

A p i e

L G L

t r u m p a i

Nacionalinė lesbiečių, gėjų, bisseksualių ir transseksualių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija
LGL – vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija
Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio
3 dieną1, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų
šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis
principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT*
bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos
Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT*
asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per
dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos,
sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo
srityse.

4

Šiuo metu LGL komandą sudaro 5 bendruomeninės
Valdybos nariai, 7 nuolatiniai darbuotojai, 2 tarptautiniai savanoriai (prie organizacijos veiklos prisidedantys Europos savanorių tarnybos projektų rėmuose), taip pat virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška,
besikeičianti ir visuomet atvira naujiems nariams,
idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos veikloje dalyvauja ne tik homoseksualios
orientacijos asmenys. Šalia LGBT* bendruomenei
priklausančių asmenų didžiuojamės mūsų draugais
ir rėmėjais, kuriems parama LGBT* teisėms visų
pirmiausia yra demokratijos ir efektyvios žmogaus
teisių apsaugos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams be išimties klausimas.
Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, A. Jakšto g. 22-15. Čia LGL komanda administruoja bei įgyvendina daugybę projektų, organizuoja susitikimus
bei reguliariai kviečia LGBT* bendruomenės narius
ir juos palaikančius asmenis į įvairiausius renginius.
1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įregistruota 1995 metų gegužės 4 dieną.

LGL biure veikiančiame LGBT* centre įsikūrusi su
organizacijos veikla susijusios literatūros skaitykla,
galima pasinaudoti nemokamu interneto ryšiu bei
užsukti puodeliui kavos ar arbatos. LGBT* centras
atviras visiems geranoriškai nusiteikusiems lankytojams, norintiems sužinoti daugiau apie organizacijos
vykdomą veiklą bei LGBT* asmenų žmogaus teisių
padėtį Lietuvoje.
Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės
forumo (NLĮF, www.nlif.lt) bei Žmogaus teisių organizacijų koalicijos (ŽTOK) narė. LGL taip pat priklauso tokioms tarptautinėms organizacijoms kaip
ILGA (The International Lesbian and Gay Association), IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The European Pride Organisers Association), TGEU (The European Transgender Network).
Tikime, jog savo tikslų efektyviausiai galime siekti
tik matydami LGBT* teisių klausimą platesniame
žmogaus teisių diskurse, todėl aktyviai remiame įvairias iniciatyvas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu
lygmeniu.

Padėka

•

•

•

•

asociacijos LGL savanoriams, prisidėjusiems
prie Vaivorykštės dienų 2014 ir kitų bendruomenės renginių organizavimo;
nacionaliniams bei tarptautiniams ekspertams
ir konsultantams, prisidėjusiems prie įvairių
ataskaitų ir leidinių rengimo bei renginių ir seminarų organizavimo;
Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui
(NLĮF) ir Žmogaus teisių organizacijų koalicijai
priklausančioms organizacijoms už konstruktyvų bendradarbiavimą bei solidarumą žmogaus
teisių apsaugos srityje;
Amnesty International organizacijos sekcijoms
Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje bei
centriniam biurui Londone už moralinę, idėjinę
bei ekspertinę paramą puoselėjant LGBT* asmenų žmogaus teises Lietuvoje;

•

Europos Parlamento narėms Ulrike Lunacek ir
Sophie in ‘t Veld bei Europos Parlamente veikiančiai LGBT* asmenų teisių grupei už nuosek
lų dėmesį LGBT* asmenų žmogaus teisių klausimams Europos Sąjungos institucijose;

•

Lietuvos Respublikos Seimo narėms Daliai Kuodytei, Marijai Aušrinei Pavilionienei bei Giedrei Purvaneckienei už idėjinę paramą LGBT*
sąjūdžiui Lietuvoje;

•

Tolerantiško jaunimo asociacijai (TJA), Įvairovės ir edukacijos namams bei asociacijai In
Corpore už aktyvų indėlį prisidedant prie LGBT*
asmenų žmogaus teisių diskurso plėtojimo ir
LGBT* judėjimo įvairinimo.

Mūsų darbas būtų neįmanomas be mūsų finansinių
rėmėjų indėlio.2 Ypatingą ačiū tariame:
•

ILGA-Europe – Tarptautinės lesbiečių ir gėjų
asociacijos Europos skyriui – už prie vietinės
LGBT* bendruomenės poreikių pritaikytų projektinių veiklų finansavimą bei visapusišką paramą puoselėjant LGBT* asmenų žmogaus teises
Lietuvoje;

•

Atviros visuomenės fondui (angl. Open Society
Foundations) už asociacijai skirtą institucinę paramą;

•

Europos Komisijai už programos PROGRESS
rėmuose skirtą finansinę paramą įgyvendinant
Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF)
veiklas;

•

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programai už finansinę paramą
projektui „Link praktinio LGBT* teisių įgyvendinimo Lietuvoje“;

•

Lietuvoje reziduojančioms LGBT* asmenų žmogaus teisėms draugiškų valstybių diplomatinėms atstovybėms;

•

individualiems rėmėjams bei donorams už pasitikėjimą LGL ekspertinėmis žiniomis ir kompetencija.
Pa d ė k a

Asociacijos LGL bendruomeninės Valdybos nariai ir
darbuotojai prisiima didžiulį darbo krūvį tiek darbo
santykių, tiek savanorystės pagrindais. Be šių žmonių užsidegimo, atsidavimo bei ryžto asociacija LGL
nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, besimokanti iš savo klaidų ir drąsiai žengianti pirmyn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų
savanoriai, draugai bei rėmėjai – aistringai palaikančiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja.
Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi prisidėjusiems prie asociacijos veiklos 2014 metais. Ypatingą ačiū tariame:

2 Pilną finansinių rėmėjų sąrašą galite rasti „Finansinės ataskaitos“ skiltyje.
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Priemonės strateginiams
tikslams pasiekti
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KOMUNIKACIJA

SĄMONINGUMO DIDINIMAS

Teikti objektyvią ir nešališką informaciją vietinės
bendruomenės nariams, tarptautiniams partneriams, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės atstovams, sprendimų priėmėjams bei politikos formuotojams (tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu) yra vienas efektyviausių asociacijos LGL veiklos
metodų. Su LGBT* asmenų teisėmis susijusią informaciją skleidžiame pasinaudodami organizacijos internetinėmis svetainėmis (www.lgl.lt ir www.atviri.
lt), socialinės žiniasklaidos priemonėmis (www.facebook.com/lgl.lt ir www.facebook.com/BalticPride),
asociacijos naujienlaiškiu, viešais pasisakymais televizijos bei radijo eteryje, spaudoje ir internetinėje
žiniasklaidoje, tiesiogiai bendraudami su vietinės
LGBT* bendruomenės nariais.

Iššūkių, su kuriais susiduria vietinės LGBT* bendruomenės nariai, žinomumo didinimas bei „žmogaus
veido suteikimas žmogaus teisių problemai“ yra vienas efektyviausių veiklos metodų skatinant LGBT*
bendruomenės socialinę integraciją Lietuvos visuomenėje. Šiuo tikslu rengiame viešus renginius, Baltic
Pride eitynes „Už lygybę!”, Vaivorykštės dienas, įvairias socialines akcijas, mokymus plačiosios visuomenės atstovams, užtikriname LGBT* asmenų žmogaus teisių klausimo atstovavimą viešojoje erdvėje.
Nesiekiame nieko „demonstruoti“, tačiau norime
gyventi atvirai – sau ir kitiems.

ADVOKACIJA
Efektyvus tarptautinių žmogaus teisių standartų
(įtvirtintų Europos Sąjungos, Europos Tarybos ir
Jungtinių Tautų dokumentuose) įgyvendinimas nacionaliniu lygiu yra Lietuvos Respublikos savanoriškai prisiimtas įsipareigojimas prieš savo LGBT* piliečius. Nedelsiame mūsų valdžios atstovams nuolatos
priminti, kurie „namų darbai“ dar neatlikti. Antrarūšių piliečių Lietuvoje būti negali!

BYLINĖJIMASIS
Potencialių teisinių situacijų, galinčių išplėsti LGBT*
asmenų žmogaus teisių apsaugos standartus nacionaliniu lygiu, identifikavimas ir tokių situacijų sprendimas pasinaudojant teisinės gynybos priemonėmis.
Strateginis bylinėjimasis – efektyvus, tačiau brangiai kainuojantis „malonumas“. Dalyvavimas šiame
procese reikalauja didelių finansinių, organizacinių ir
žmogiškųjų išteklių.

BENDRUOMENĖS STIPRINIMAS
LGBT* bendruomenės nariai Lietuvoje pamažu supranta, jog žmogaus teisės nėra savaiminė duotybė – už lygias galimybes reikia pakovoti ir ši kova
vyksta kiekvieną dieną. Šiuo tikslu siekiame mūsų
bendruomenės nariams suteikti būtinų žinių šioje
kovoje už mūsų ir Jūsų lygybę. Rengiame įvairius seminarus, mokymus, teikiame individualias konsultacijas bei siekiame padidinti bendruomenės teisinį
sąmoningumą žmogaus teisių srityje. Taip pat siekiame suburti motyvuotą ir reikiamų žinių bei įgūdžių
turinčią savanorių komandą, kuri galėtų pasinaudoti
asociacijos LGL suteikta platforma savo idėjoms bei
projektams įgyvendinti.

INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ
DIDINIMAS
Siekdami efektyviai įgyvendinti sau keliamus uždavinius LGBT* asmenų žmogaus teisių atstovavimo
srityje, siekiame įgyti papildomų įgūdžių bei kompetencijų advokatavimo, sąmoningumo didinimo
bei bendruomenės stiprinimo srityse. Norime dirbti

s t r ateg i n i am s

t i k s lam s

p a s i e k t i

joje esantys savanoriai iš asociacijos LGL pasisemtų
dar daugiau žinių bei įgūdžių. Stipriname organizacijos bei LGBT* centro materialinę bazę, kuria naudotis gali visi be išimties LGBT* bendruomenės nariai.

P r i em o n ė s

geriau ir efektyviau. Tuo tikslu patys dalyvaujame
įvairiuose mokymuose, seminaruose bei diskusijose,
planuojame, kaip pritraukti papildomų lėšų organizacijos veikloms finansuoti, norime, kad organizaci-
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Lgl 2014 metų
ve i k l o s ata s k a i ta
Asociacija LGL savo veikloje siekia šių pagrindinių
tikslų:

menės grupių dalyvavimo organizacijos veikloje
skatinimo;

(a) žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimo;

(f) organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymo.

(b) lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimo;
(c) socialinės aprėpties ir integracijos skatinimo;
(d) šeimos teisių bei šeiminių santykių įvairovės pripažinimo ir lygybės skatinimo;
(e) narių gebėjimų ugdymo ir atstovaujamų visuo-

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų
minėtų strateginių tikslų, asociacija LGL 2014 metais
įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiausios iš kurių
trumpai apibendrinamos žemiau.

V e i k l o s
SĄMONINGUMO DIDINIMAS

L gl

2 0 1 4

metų

ve i k l o s

ata s k a i ta

Vaivorykštės dienos 2014
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Vaivorykštės dienos 2014 buvo asociacijos LGL organizuota trijų savaičių trukmės socialinė kampanija, skirta paminėti Tarptautinę dieną prieš homofobiją ir transfobiją (angl. International Day Against
Homophobia and Transphobia, IDAHO). Festivalis
vyko 2014 metų gegužės 7-30 dienomis. Pirmasis
festivalio renginys įvyko gegužės 7 dieną Vilniuje,
viešbučio „Neringa“ konferencijų salėje. Aktyvistas
iš Maskvos Andrey Obolensky dalinosi įžvalgomis
apie žmogaus teisių įgyvendinimą Rusijoje ir prob
lemas, su kuriomis šioje šalyje susiduria žmogaus
teisių gynėjai. Pranešėjas daugiausiai dėmesio skyrė
LGBT bendruomenės narių teisinei padėčiai ir Rusijos nevyriausybinių organizacijų, siekiančių įgyvendinti ir ginti LGBT žmogaus teises, patiriamiems
sunkumams. Jis taip pat pristatė Maskvoje įsikūrusią LGBT žmogaus teisių organizaciją „Vaivorykštės
asociacija“ (angl. Rainbow Association).
Antrasis LGL organizuotas Vaivorykštės dienų 2014
renginys, Žmogaus teisių protmūšis, įvyko gegužės

13 d., populiariame Vilniaus bare SoulBox. Renginyje dalyvavę seni ir nauji LGL draugai draugiškai, bet
aršiai kovojo tarptautinėje žmogaus teisių viktorinoje. Klausimai, privertę aštuonias dalyvavusias komandas vieningai pasukti galvas, buvo susiję ne tik
su LGBT* teisėmis, bet ir su moterų teisėmis, žydų
istorija Lietuvoje bei imigrantų, prieglobsčio prašančių asmenų ir pabėgėlių teisėmis.
Trečiasis turiningos Vaivorykštės dienų 2014 prog
ramos renginys įvyko gegužės 15 d. Skalvijos kino
teatre, Vilniuje. Jo metu buvo rodomas Kareem
Mortimer (Bahamai) režisuotas filmas „Dievo vaikai“ (angl. Children of God), kurį pamatyti susirinko
apie 70 žmonių. Filmas pasakoja apie dviejų jaunų
vyrų Bahamose gyvenimus, lydimus abejonių dėl
savo seksualinės orientacijos ir visuomenėje įsišak
nijusios homofobijos. Po filmo vyko diskusija apie
LGBT* bendruomenės aktyvizmą, matomumą ir
diskriminaciją, žodžio laisvę bei cenzūrą, kurioje
dalyvavo žmogaus teisių aktyvistas Donatas Paulauskas, LGL advokacijos koordinatorė Aliona Polujanova ir menininkė bei scenaristė Gabrielė Labanauskaitė. Diskusiją moderavo LGL darbuotojas
Marius Gorochovskis.

Gegužės 23 d. LGL perdavė šventinę estafetę (ir
vaivorykštės spalvų vėliavas) Kaunui, kuriame
Vaivorykštės dienų proga suorganizavome du renginius. Pirma, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita Jankauskaitė vedė paskaitą apie
socialinę lyties prigimtį. Dėmesys buvo skiriamas
istoriniam kontekstui, kuriame formavosi lyties
samprata, visuomenėje vykstantiems pokyčiams
ir jų reikšmei transseksualių asmenų problemoms.
Paskaita vyko Kauno technologijos universitete.
Po paskaitos kino teatre „Romuva“ buvo rodomas
filmas „Dievo vaikai“. Pasibaigus filmo peržiūrai, Marius Gorochovskis moderavo diskusiją apie
LGBT bendruomenės matomumą bei žodžio laisvę,
kurioje dalyvavo knygų vaikams autorė Neringa
Dangvydė, režisierius Romas Zabarauskas ir Vytauto Didžiojo universiteto studentas bei aktyvistas
Tomas Marcinkevičius.

Gegužės 21 d. asociacija LGL išleido Baltic Pride
2013 festivalio nuotraukų albumą. LGL komanda
ir jos rėmėjai dalyvavo renginyje Šiuolaikinio meno
centre, Vilniuje. Baltic Pride 2013 festivalis buvo nepaprastai svarbus įvykis Lietuvos LGBT* bendruomenei. Jis suteikė mums matomumą, pademonstravo gausią pačiai LGBT bendruomenei nepriklausančių žmonių paramą mūsų tikslams ir simbolizavo
pergalę įgyvendinant visų Lietuvos piliečių teisę į
taikaus susibūrimo laisvę. Nuotraukų albumo publikavimas buvo puiki proga visiems kartu paminėti šį
prieš metus suorganizuotą svarbų įvykį. Albumą pristatė LGL vadovas Vladimiras Simonko, Norvegijos
ambasadorius Leif Arne Ulland, prisidėjęs prie projekto tiek morališkai, tiek finansiškai, bei fotografas Augustas Didžgalvis, kurio nuotraukos ir sudaro
leidinį. Elektroninę albumo versiją galima pamatyti
čia. Po albumo pristatymo vyko meno kritikės Laimos Kreivytės paskaita apie queer meno iššūkius.

Europos Parlamento rinkimai

Gegužės 22 d. LGL savanoriai, draugai ir rėmėjai
susirinko filmo „Romų berniūkščiai“ (angl. Roma
Boys) peržiūrai. Filmas režisuotas čekų režisierės
Rozálie Kohoutovos ir pasakoja apie homoseksualių
romų sunkumus Čekijoje. Po peržiūros dalyviai diskutavo apie daugialypę diskriminaciją bei dalinosi
asmenine patirtimi ir nuomonėmis šiomis temomis.
Tiek filmo peržiūroje, tiek vėlesnėje diskusijoje dalyvavo du išskirtiniai svečiai: Čekijos respublikos
ambasadorius Radek Pech, prisidėjęs prie renginio
įgyvendinimo, bei Romų bendruomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja.

Asociacija LGL, kartu su Lietuvos žmogaus teisių
centru (LŽTC), remdamasi ILGA ir ENAR organizacijų pateiktomis rekomendacijomis Europos Parlamentui, įgyvendino projektą „Už žmogaus teises
Lietuvoje“. ILGA Europe (International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex Association) ir ENAR
(European Network Against Racism) būsimiems Europos Parlamento nariams parengė du siūlomų atlikti priemonių sąrašus. Pirmasis dokumentas – Come
Out 2014 European Election Pledge apėmė 10 su
LGBTI teisėmis susijusių punktų, o antruoju, kurį parengė ENAR – 7 Key Equality Demands for the New

Vaivorykštės dienos 2014 pasibaigė Klaipėdoje, kurioje gegužės 30 d. įvyko paskutinis šventės renginys. Dieną pradėjo asociacijos LGL žmogaus teisių
aktyvistės Aliona Polujanova ir Raminta Biziulevičiūtė, kurios skaitė paskaitą apie daugialypius ir
sudėtingus ryšius tarp bendruomenių ir socialinių
judėjimų. Pasibaigus paskaitai vyko filmo „Dievo
vaikai“ peržiūra, po jos – diskusija, kurią moderavo
LGL savanoris Tomas Reves. Jos metu Aliona Polujanova, Raminta Biziulevičiūtė ir Liberalų sąjūdžio
bei Klaipėdos savivaldybės narys Simonas Gentvilas
diskutavo apie prieštaringą ryšį tarp religijos ir žmogaus teisių, ypatingą dėmesį skiriant Katalikų bažnyčios pozicijai bei LGBT teisėms.

V E IK L OS

Gegužės 17 d., minint Tarptautinę dieną prieš homofobiją ir transfobiją, asociacijos LGL komanda susėdo
į geltonąjį autobusą atviru stogu ir keliavo Vilniaus
gatvėmis protestuodama prieš bet kokias bifobijos,
homofobijos ir transfobijos apraiškas. Autobusas
pajudėjo nuo LGL biuro 10 valandą ryto ir miesto gat
vėmis keliavo apie tris valandas. Pripildytas muzikos
ir plevėsuojančių vėliavų, autobusas Vilniaus centre
dalijosi gera nuotaika. Gatvėse sutikti žmonės palaikė mus ir visą LGBT* judėjimą savo šypsenomis,
džiaugsmingai mosuojamomis rankomis ir šokiais.
Autobusas sustojo trijose svarbiausiose Vilniaus vietose: prie Prezidentūros, miesto rotušės ir Vilniaus
miesto savivaldybės. Kiekvienoje stotelėje LGL savanoriai ir draugai, išlipę iš autobuso, išskleisdavo 100
metrų ilgio vaivorykštės spalvų vėliavą.
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European Parliament, buvo siekiama ginti mažumų
teises ir kovoti prieš rasizmą Europoje.

Socialinė reklama: plakatai
mieste

Projekto įgyvendinimą paskatino poreikis didinti Lietuvos piliečių sąmoningumą apie dalyvavimo
Europos Parlamento rinkimuose svarbą bei skatinti kandidatus pasirinkti žmogaus teisių užtikrinimą
kaip vieną pagrindinių tikslų. Pirmuoju žingsniu
įgyvendinant projektą „Už žmogaus teises Lietuvoje“ tapo LGL ir LŽTC parengtas Pasižadėjimas dėl
žmogaus teisių. Pasižadėjimas buvo išsiųstas visoms
Lietuvos politinėms partijoms, kurį kandidatai į Europos Parlamentą galėjo pasirašyti iki gegužės 24 d.
Kandidatai, išreiškę palaikymą šiai iniciatyvai, pasižadėjo laikytis 8 dokumente įvardintų punktų, susijusių su pagarbiu ir aktyviu žmogaus teisių įgyvendinimu, diskriminacijos prieš mažumas panaikinimu
bei neapykantą kurstančio elgesio pasmerkimu. Visą
pasižadėjimo tekstą galimą pamatyti čia. Dokumentą pasirašė 18 kandidatų iš 5 skirtingų partijų: Lietuvos socialdemokratų partijos (7 kandidatai), Liberalų
sąjūdžio (6 kandidatai), Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos (3 kandidatai), Tėvynės sąjungos – Lietuvos
krikščionių demokratų (1 kandidatas) bei Liberalų ir
centro sąjungos (1 kandidatas). Visą pasižadėjimą
pasirašiusių kandidatų sąrašą galima rasti čia.

Eurobarometro apklausoje apie diskriminaciją ir jos
matomumą ES tik 12 % lietuvių teigė turintys LGB
draugų ar pažįstamų ir vos 3 % – tikino pažįstantys
nors vieną translytį asmenį. Siekdami paskatinti
žmones susimąstyti, jog už neraminančių apklausos
rezultatų glūdi realių asmenų veidai ir gyvenimo istorijos, asociacija LGL 2014 m. rugpjūčio 13 d. pradėjo socialinės reklamos kampaniją „Keisk“. Daugiau
nei 100 reklaminių stendų trijuose didžiausiuose
Lietuvos miestuose pasirodė nauji plakatai. Fotografės Arcanos Feminos ir LGL savanorės Mayinos
Mukhammadjanovos sukurtuose plakatuose vaizduojami LGBT* bendruomenės atstovų veidai, atkreipiant gyventojų dėmesį į tai, jog jų įsitikinimai,
kad LGBT* žmonių jų gyvenime nėra, yra netikslūs.
Šiuos plakatus galima pamatyti ir internete.

Parengus pasižadėjimą ir jį išplatinus kandidatams,
buvo pradėta agitacijos kampanija, kuria Lietuvos
piliečiai skatinti balsuoti už žmogaus teises palaikančius kandidatus. LGL ir LŽTC paruošė 200 plakatų, kuriuose buvo vaizduojami gerai žinomi žmogaus teisių aktyvistai, įžymybės ir kitos viešos asmenybės, skatinančios sąmoningą pasirinkimą savo
balsais remti žmogaus teises. Be to, kartu su kitų už
žmogaus teises kovojančių NVO pagalba, įvairiuose
Lietuvos miestuose buvo išdalinta 1000 nemokamų
ženkliukų su tokiais šūkiais kaip „Aš balsuosiu Europos Parlamento rinkimuose, o tu?“ ar „Šiemet balsuoti madinga“. Be šių iniciatyvų, LGL ir LŽTC taip
pat stebėjo visų partijų pasisakymus rinkimų kampanijų metu ir rinko informaciją apie neapykantą
kurstančius atvejus. Su šios iniciatyvos rezultatais
galima susipažinti čia. Rinkimuose labiausiai sekėsi
politikams, priklausiusiems Liberalų sąjūdžiui, kuris
atvirai palaikė LGBTI teises. Į Europos Parlamentą
pateko 2 Liberalų sąjūdžio kandidatai bei po vieną
iš Lietuvos socialdemokratų partijos bei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų.

Socialinė reklama:
vaizdo klipas
2014 rugpjūtį pradėtos socialinės kampanijos „Keisk“
dalimi taip pat tapo LGL narių susuktas klipas, kuriuo buvo siekiama keisti neigiamas visuomenės
nuostatas LGBT* bendruomenės atžvilgiu. Vaizdo
klipas, režisuotas prancūzų režisierių Francois Message ir Nathalie Sibille, vaizduoja Vilniuje gyvenančius realius LGBT* asmenis ir kviečia žiūrovus stoti
į akistatą su vyraujančiais stereotipais. Nors vaizdo
klipą siekta parodyti per lietuviškus televizijos kanalus, dėl galiojančių LGBT bendruomenei nepalankių
įstatymų, jį buvo galima išvysti tik LGL YouTube kanale. 2014 m. rugsėjo 15 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertai nusprendė, jog vaizdo
klipas gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečiams.
Remdamiesi šiuo sprendimu, lietuviški televizijos
kanalai nusprendė, jog ši socialinė reklama gali būti
transliuojama tik po 11 val. vakaro su S ženklu (t. y.
„tik suaugusiems“). Klipą galima pamatyti čia.

Tarptautinė biseksualių asmenų
matomumo diena 2014
Minėdama Tarptautinę biseksualių asmenų matomumo dieną, asociacija LGL išsiuntinėjo atvirukus

Tarptautinė translyčių asmenų
atminimo diena 2014
2014 m. lapkričio 20 d. asociacija LGL kvietė pagerbti visus, žuvusius dėl prieš translyčius asmenis
nukreiptos neapykantos ir uždegti jiems atminimo
žvakutes. LGL priminė, jog kiekvieno žmogaus giminaičių ar pažįstamų rate gali būti translyčių asmenų.
Tarptautinė translyčių asmenų atminimo diena suteikė progą nebūti abejingiems, stoti draugėn ir uždegant žvakutę pagerbti transfobinio smurto aukas.
Lapkričio 22 d. LGL neformalioje aplinkoje surengė
poezijos skaitymus. LGL Valdybos nariai ir savanoriai skaitė savo mėgstamiausias eiles apie savęs suvokimą ir su lytine tapatybe susijusias patirtis.

ADVOKACIJA
Susitikimai su tarptautiniais
partneriais
2014 m. sausio 24 d. asociacija LGL savo biure Vilniuje pasitiko LGBT tinklo, priklausančio Norvegijos
socialdemokratams, atstovus. Daugeliui Europos
šalių rodydami pozityvų pavyzdį LGBT asmenų teisių srityje, svečiai iš Norvegijos aktyviai domėjosi
ir įvykiais Lietuvoje. Susitikimo metu LGL atstovai
dešimčiai Norvegijos „Homonettverket“ valdybos
narių pristatė svarbiausius pastarųjų metų įvykius ir

pokyčius. Apribojimai siekiant parodyti Baltic Pride
2010 festivaliui skirtus vaizdo klipus ir tiesioginė LGL
narių patirtis aiškiai parodė, jog LGBT asmenų kasdienybė Lietuvoje vis dar labai skiriasi nuo Skandinavijos. Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo susijęs
su Seime vykstančiais įvykiais – vienas po kito buvo
pasiūlyti net keli homofobija dvelkiantys įstatymai.
Vis dėlto, LGL su svečiais galėjo pasidalinti ir teigiamais pasiekimais: vasarą sėkmingai įvykusiu Baltic
Pride festivaliu, stiprėjančia vietine ir tarptautine parama LGBT bendruomenei ir gausėjančiu savanorių
bei rėmėjų, prisidedančių prie LGBT žmogaus teisių
apsaugos Lietuvoje, skaičiumi. Norvegijos socialdemokratų atstovai pakvietė LGL prisijungti prie savo
veiklų EuroPride festivalio metu, kuris įvyko 2014 m.
birželį Osle.
2014 m. vasario 21 d. LGL aplankė delegacija iš Danijos Edukacijos, kultūros ir mokslo ministerijos. Vizitu
siekta geriau pažinti istorinius ir šiuolaikinius visuomenės pasiekimus bei iššūkius naujosiose ES šalyse
narėse. LGL atstovai svečiams pristatė asociacijos
darbą ir iššūkius, su kuriais susiduriama kovojant už
lygias teises LGBT asmenims.
2014 m. vasario 22-26 dienomis LGL nariai susitiko su
penkiomis QuPid projekte dalyvaujančiomis organizacijomis. Susitikimas pavadinimu „LGBT*Q – bendrininkai, kolegos ar priešininkai?” vyko Varšuvoje,
Lenkijoje. QuPid (angl. Queer Paths into Diversity;
liet. Kitokiais keliais į įvairovę) projektu siekiama skatinti bendradarbiavimą tarp organizacijų, kovojančių prieš diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos
ar lytinės tapatybės. Projektas skirtas dalintis gerąja
patirtimi ir organizacijų darbotvarkėje įtvirtinti tinkamą suaugusiųjų švietimą.
QuPiD projekte dalyvauja šios organizacijos: Kampania przeciw homofobii, KPH (Lenkija), Lietuvos
gėjų lyga, LGL (Lietuva), Verein Niedersächsischer
Bildungsinitiativen e.V., VNB (Vokietija), Akademie
„Waldschlösschen“, AW (Vokietija), Gay Older Brothers and Sisters, G.O.B.S. (Jungtinė Karalystė) ir
Malta Gay Rights Movement, MGRM (Malta). Susitikimo metu visų šešių organizacijų atstovai pristatė
LGBT judėjimų istoriją savo šalyse, esamus LGBT*IQ
asmenų teises ginančius įstatymus ir aptarė žinių bei
sutarimo tarp bendruomenių ir plačiosios visuomenės trūkumą. Dalyviai nagrinėjo būdus, kuriais bi-,

V E IK L OS

Seimo nariams. Atvirukai, kuriuose buvo pristatomas biseksualumas ir pagrindiniai su juo susiję faktai,
pasiekė visų 140 Seimo narių pašto dėžutes 2014 m.
rugsėjo 23 d. LGL siekė geresnio biseksualių asmenų
atstovavimo ir kovos prieš visuomenėje paplitusius
išankstinius nusistatymus ir mitus apie biseksualumą. Tarptautinės biseksualių asmenų matomumo
dienos proga LGL savanoriai pagamino ir nemokamai dalino atvirukus bei ženklelius. Renginys atkreipė ir žiniasklaidos dėmesį. Rugsėjo 23 d. LGL taip pat
organizavo dirbtuves LGBT* centro savanoriams ir
svečiams. Jų metu buvo nagrinėjamos su biseksualumu susijusios temos. Dalyviai mėgavosi sušiu, dalyvavo aktyviose diskusijose, „biseksualiame Bingo“
ir kituose žaidimuose bei dalinosi asmeninėmis istorijomis. Paruoštus atvirukus ir nuotraukas iš renginio
galima pamatyti čia.
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trans- ir inter- klausimai yra reprezentuojami šių
organizacijų planuose ir kasdienėse veiklose. Buvo
prieita išvados, jog penkios projekte atstovaujamos
šalys daugeliu požiūrių ganėtinai skiriasi, tačiau jas
vienija tai, jog visose šalyse biseksualūs, translyčiai
ir interseksualūs asmenys yra nepakankamai reprezentuojami teisinėje sistemoje, valstybės politikoje
ir visuomenėje.
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2014 m. vasario 28 d. spaudos konferencijoje Seime
dalyvavo Robertas Biedrońas. R. Biedrońas yra Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pranešėjas LGBT asmenų teisių klausimais. Vasario 27 dieną
R. Biedrońas LGBT centre susitiko su Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovais. Susitikime dalyvavo asociacijos LGL, TJA, Lietuvos žmogaus teisių centro ir Lygių galimybių plėtros centro
atstovai. Susitikimo metu R. Biedrońas pristatė savo
kaip Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos
pranešėjo LGBT asmenų teisių klausimais pareigas
ir prioritetines veiklos sritis: būtinybę panaikinti
Rusijoje priimtus vadinamosios „homoseksualumo
propagandos“ įstatymus; galutinai įgyvendinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus; panaikinti translyčių asmenų patiriamą diskriminaciją; didinti homoseksualių ir biseksualių moterų matomumą
Europoje. Renginio dalyviai turėjo galimybę R. Biedrońui užduoti klausimus ir aptarti kovos su nelygybe ir diskriminacija strategiją.
Kovo 6 d. LGBT centrą Vilniuje aplankė šeši mokytojai iš Orestad gimnazijos (Danija). Apsilankymo
tikslu tapo siekis išsiaiškinti homofobijos paplitimą
Lietuvoje ir jos formų įvairovę. Susitikimo metu LGL
nariai pristatė LGBT asmenų padėtį Lietuvoje. Dalyviai nagrinėjo Lietuvoje teikiamus homofobiškus
įstatymų projektus, iššūkius, susijusius su neapykantą kurstančių nusikaltimų pranešimu. Mokytojai
iš Danijos domėjosi bendra LGBT asmenų padėtimi
Baltijos šalyse ir Vilniuje vykusiu Baltic Pride 2013 festivaliu. Svečius ypač domino homofobijos tendencijų Lietuvoje kontekstas ir kaip LGBT temos pateikiamos žiniasklaidoje, filmuose ir literatūroje, kokios
paramos sulaukia jauni LGBT asmenys mokyklose,
kaip homofobiški įstatymai veikia jų gyvenimus.
Asociacija LGL aktyviai bendradarbiavo su įvairių
užsienio šalių ambasadomis Lietuvoje, teikdama
ir atnaujindama informaciją apie LGBT žmogaus
teisių padėtį Lietuvoje. Gegužės 16 d. Prancūzijos

rezidencijoje įvyko 14-os ambasadų organizuotas
bendras priėmimas minint Tarptautinę dieną prieš
homofobiją ir transfobiją. Prancūzijos ambasadorė
Maryse Berniau pabrėžė šios dienos minėjimo svarbą Lietuvoje, kurioje LGBT* asmenys vis dar negali
gyventi saugiai ir atvirai. Šia proga vaikų knygų autorei Neringai Dangvydei buvo įteiktas Vaivorykštės
apdovanojimas, pagerbiant jos kovą už žodžio laisvę Lietuvoje. Neringa parašė pasakų knygą vaikams
„Gintarinė širdis“, kurios pardavimai buvo nutraukti
dėl joje vaizduojamų romantinių santykių tarp tos
pačios lyties veikėjų.
2014 m. liepos 2-6 dienomis LGL atstovai dalyvavo
QuPiD projekto partnerių susitikime Carlisle, Jungtinėje Karalystėje. Jo metu buvo galima išgirsti interseksualių aktyvistų gyvenimo istorijas ir prisipažinimus, susipažinti su profesionalų įžvalgomis apie
Jungtinėje Karalystėje veikiančias LGBT*IQ organizacijas, pasidalinti gerąja praktika, generuoti idėjas
seminaruose bei dalyvauti galybėje kitų formalių ir
neformalių veiklų. Daugiausia dėmesio susitikimo
metu buvo skirta profesionaliam ir bendraamžių
(angl. peer-to-peer) konsultavimui bei skirtumų ir
panašumų analizei įvairiuose kontekstuose, ypač susijusiuose su profesine etika, patirtimis, įgūdžiais ir
mokymais. Diskusijų šiomis temomis metu atsiskleidė daug skirtumų tarp šalių ir įvairių kontekstų. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje buvo galima stebėti
valstybės remiamos pagalbos sistemos ir paramos
tinklo LGBT*IQ asmenims vystymąsi, kai Lietuvoje
tokios paramos neteikia nei viešos, nei privačios institucijos. Plačiau apie susitikimą galima skaityti čia.
2014 m. birželio 2-8 dienomis Taline ir Tartu vyko
Baltic Pride 2014 festivalis, savaitę masinęs gausybe įvairių renginių. Asociacija LGL aktyviai dalyvavo
Baltic Pride 2014 festivalyje ir suorganizavo diskusiją
apie LGBT asmenų padėtį Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Diskusija vyko birželio 5 d. ir buvo remiama
Nyderlandų ambasados Latvijoje. Renginio metu
LGL taip pat pristatė neseniai išleistą Baltic Pride
2013 festivalio nuotraukų albumą, kuriame užfiksuotos svarbiausios praeitais metais Vilniuje vykusio
renginio akimirkos. Nuotraukas iš festivalio galima
peržiūrėti čia.
2014 m. birželio 28 d. Norvegijos sostinėje Osle vyko EuroPride eitynės. Renginys į vieną vietą subūrė daugybę

2014 m. spalio 1-5 dienomis asociacija LGL organizavo ketvirtąjį projekto „QuPiD. Kitokiais keliais į įvairovę“ susitikimą Vilniuje, kurio tema – teisiniai ir politiniai LGBT* suaugusiųjų švietimo aspektai. Keturias dienas vykusių veiklų metu dalyviai dalinosi savo
patirtimi, gerąja praktika, idėjomis ir mintimis apie
būdus įveikiant teisines ir politines kliūtis LGBT*IQ
saugusiųjų švietime bei išnaudojant įstatymiškai
suteiktas priemones, finansines galimybes bei politinius pokyčius. Nepaisant didelio LGBT* padėties
skirtingose šalyse skirtumo, organizacijos turėjo
galimybę praplėsti savo požiūrį ir gauti paskatinimų
„iš išorės“, padėsiančių įveikti kliūtis, su kuriomis jos
susiduria savo kasdienėse veiklose. Nuotraukas iš
renginio galima peržiūrėti čia.
2014 m. spalio 9-11 dienomis Rygoje vyko kasmetinė tarptautinės LGBTI* teisių organizacijos
„ILGA-Europe“ rengiama konferencija. Konferencijos programoje aktyviai dalyvavo keturi nacionalinės
LGBT* teisių organizacijos LGL atstovai. Kartu su
kolegomis, LGL komanda surengė dirbtuves teisinio lyties tapatybės pripažinimo tema bei pristatė
dokumentinį filmą „We Can Be Gay Today. Baltic
Pride 2013“ , įamžinusį svarbiausias Vilniuje vykusio
Baltic Pride 2013 festivalio akimirkas. Asociacijos LGL
atstovai taip pat dalyvavo „ILGA-Europe“ metinės
konferencijos žmogaus teisių dirbtuvėse. Susitikime
„Siekiant teisinio lyties tapatybės pripažinimo: skirtingi šalių kontekstai“ LGL Valdybos narė Ing Stankė
akcentavo teisinio lytinės tapatybės nepripažinimo
pasekmes mūsų šalyje. Tuo tarpu dirbtuvėse „LGBTI* lygybė naujose Europos Sąjungos šalyse narėse:
bendri iššūkiai ir tolesni veiksmai” LGL Valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko kalbėjo apie neigiamai LGBTI* žmogaus teisių padėtį veikiančias įstatymines iniciatyvas mūsų šalyje.

2014 m. spalio 27-31 d. LGL atstovai dalyvavo 27oje „ILGA-World“ konferencijoje „Dekolonizuoti mūsų kūnus“ (angl. De-colonizing our bodies),
kuri vyko Meksiko mieste, Meksikoje. Konferencija
suteikė galimybę sustiprinti LGBTI judėjimą tarp
konferencijoje dalyvavusių organizacijų iš skirtingų
šalių. Vienai savaitei į konferenciją susirinko daugiau
kaip 400 pilietinės visuomenės organizacijų atstovų
iš viso pasaulio. Renginio metu vykusias diskusijas
praturtino ir valstybės tarnautojai, įstatymų leidėjai,
akademikai, įvairių bendradarbiavimo institucijų vadovai bei Jungtinių Tautų atstovai.

Advokacija
Asociacija LGL skatino socialdemokratų frakciją
Seime nepritarti įstatymų pataisoms, nagrinėtoms 2014 m. sausio 24 d. Šios pataisos bei jų tikslai
panašūs į Rusijoje neseniai priimtus įstatymus dėl
„homoseksualumo propagandos“, kurie šalyje apribojo žmogaus teises. Remiantis Seime nagrinėtomis
pataisomis, siūlyta uždrausti daugelį su homoseksualumu susijusių veiklų: viešus pasisakymus, simboliką, plakatų demonstravimą, šūkių ir audiovizualinės
medžiagos naudojimą, o taip pat – tokius viešus renginius kaip LGBT* bendruomenės eitynes. 46 parlamento nariai pritarė šioms Administracinių teisės
pažeidimų kodekso pataisoms, 10 narių nepritarė,
22 – susilaikė. Verta pastebėti, jog pataisoms nepritarė nė vienas socialdemokratas.
2014 m. balandžio 6-8 dienomis Vilniuje vyko konferencija, kurioje dalyvavo nacionalinių parlamentų
pirmininkai. Konferencijoje dalyvavusių šalių atstovams asociacija LGL išsiuntė laiškus, kuriuose
jie buvo raginami išreikšti nepritarimą siūlomoms
įstatymų pataisoms, kuriomis siekta apriboti
LGBT asmenų laisves. Delegacijų atstovams išsiųstame laiške LGL atkreipė dėmesį į penkias seimūnų
pasiūlytas homofobija dvelkiančias pataisas, kurios
priminė V. Putino neseniai patvirtintus įstatymus
prieš vadinamąją „gėjų propagandą“. „Mes esame
įsitikinę, jog tokia kai kurių Lietuvos Respublikos
Seimo narių išreikšta pozicija, paskatinusi juos siūlyti šias pataisas, pažeidžia tarptautinius žmogaus teisės standartus, todėl turi būti persvarstyta iš naujo
siekiant užtikrinti geresnę žmogaus teisių apsaugą
visiems Europos Sąjungos piliečiams“ - rašoma LGL

V E IK L OS

LGBT bendruomenės narių ir juos palaikančių žmonių iš įvairiausių šalių. Nors tikslaus dalyvavusių
žmonių skaičiaus dar nežinoma, beveik neabejotina,
kad jis viršijo praėjusių metų eitynių Osle rezultatą,
kurių metu į gatves išėjo apie 12500 žmonių. EuroPride eitynėse dalyvavo ir nacionalinė LGBT teisių
gynimo organizacija LGL bei Norvegijoje gyvenantys lietuviai. Praeiviai žygiuojančius Oslo LGBT bendruomenės narius ir svečius iš įvairių šalių pasitiko
entuziastingu palaikymu, plojimais ir šypsenomis.
Nuotraukas iš šio renginio galima peržiūrėti čia.
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laiške. Atsižvelgdami į padėtį Lietuvoje, įvairūs JAV
ir ES politikai yra ne kartą išreiškę paramą nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL.
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LGL inicijavo susitikimus su Seimo Pirmininke bei
Darbo partijos lydere Loreta Graužiene. Abu kartus
dėl susitikimų susitarti nepavyko. Seimo Pirmininkės sekretoriato teigimu, D. Graužinienė neturėjo
laiko susitikimams su LGL atstovais. Seimo rudens
sesijos metu LGL nustatė 8 įstatymų pataisų pasiūlymus, kurie tiesiogiai pažeistų LGBT* asmenų teises. Seimo Pirmininkės vyriausiasis teisės patarėjas
Egidijus Rumbutis patvirtino, jog Pirmininkę LGL
pasiūlymas aptarti LGBT* klausimus pasiekė, tačiau
suorganizuoti susitikimo tiesiog nebuvo įmanoma
ir Seimo Pirmininkė negalėjo pasiūlyti konkrečios
datos susitikimui. Apie Seimo Pirmininkės sprendimą rašė Lietuvos žiniasklaida. Paviešinus šią informaciją, susitikimą su LGL atstovais inicijavo vienas
iš Pirmininkės pavaduotojų. Susitikimo metu buvo
aptartos rudens sesijos metu Seime pasiūlytos 8
įstatymų pataisos, kurios tiesiogiai pažeidė LGBT*
asmenų teises.
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Europos Taryba perspėjo Lietuvą dėl nesugebėjimo priimti įstatymų, įteisinančių lyties keitimą.
2014 m. rugsėjį Europos Tarybos Ministrų Komitetas, kuris prižiūri Strasbūre esančio Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą, Lietuvai
pritaikė „sustiprintos priežiūros“ procedūrą. Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į nesėkmingus
ankstesnius bandymus įteisinti lyties keitimą. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas leidžia asmenims
keisti savo lytį, tačiau ši nuostata realiai neveikia,
nes Seimas jau daugiau nei dešimt metų nepriima
tokią procedūrą reguliuojančių įstatymų. Dėl šios
įstatymų spragos 2007 m. Lietuva pralaimėjo bylą
Europos žmogaus teisių teisme. Spalio 7 d. pasiūlymas taisyti kodeksą ir į jį įtraukti lyties keitimą reguliuojančias nuostatas buvo atidėtas. Taigi, translyčių
asmenų teisėms nesulaukiant Seimo pritarimo, šių
asmenų teisinė padėtis išlieka akligatvyje.

Šešėlinės ataskaitos
2014 m. balandį asociacija LGL pateikė ataskaitą dėl
Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių
teisių pakto, kurioje nagrinėtas 12-ojo straipsnio –

teisės į sveikatos apsaugą – įgyvendinimas. Ataskaitoje LGL pateikė Lietuvoje susidariusią situaciją,
susijusią su lyties pakeitimo neprieinamumu translyčiams asmenims. Ataskaitoje LGL nurodė, jog prieigą prie šių procedūrų translyčiams asmenims, kuriems šios paslaugos reikalingos, riboja trys skirtingi
veiksniai: lyties pakeitimą reguliuojančių įstatymų
trūkumas; tam reikalingų medicininių priemonių
trūkumas Lietuvoje; valstybės negebėjimas padengti nors dalį lyties keitimo procedūrai reikalingų lėšų.
Lyties keitimo procedūras reguliuojančių įstatymų
trūkumas jau buvo paminėtas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime byloje L. prieš Lietuvą. Kadangi nėra priimtas įstatymas, apibrėžiantis lyties keitimo sąlygas ir procedūras, translyčiai asmenys neturi
teisiškai apibrėžtų galimybių legaliai pretenduoti į
endokrininį ar chirurginį gydymą. Savo ataskaitoje
LGL daro išvadą, jog nesugebėdama suteikti lyties
keitimui reikalingų tinkamų priemonių ir užtikrinti,
jog šios medicininės procedūros būtų visiškai arba iš
dalies kompensuotos privalomuoju sveikatos draudimu, Lietuvos valstybė dar kartą įrodo nesilaikanti
pareigos visiems savo piliečiams suteikti prieinamą
medicininę priežiūrą be diskriminacijos. Visą ataskaitos tekstą (anglų kalba) galima skaityti čia.
2014 m. birželį asociacija LGL 58-tajam Jungtinių
Tautų Komisijos dėl visų diskriminacijos prieš moteris formų panaikinimo posėdžiui (birželio 30 d. - liepos 18 d.) pateikė ataskaitą dėl Visų diskriminacijos prieš moteris formų konvencijos (angl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, CEDAW) įgyvendinimo Lietuvoje.
Ataskaitoje LGL pabrėžė, jog Lietuvos valdžios atsisakymas priimti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą
apibrėžiančius įstatymus vykdant Europos Žmogaus
Teisių Teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą, iš esmės kliudo translyčiams asmenims gauti su lyties
keitimu susijusias paslaugas ir reiškia nepagarbų
ir sąmoningą translyčių žmonių, kuriems tokia procedūra yra reikalinga, teisių pažeidimą. Nesugebėdama suteikti lyties keitimui reikalingų priemonių
ir užtikrinti, jog šios procedūros būtų visiškai arba iš
dalies padengtos privalomuoju sveikatos draudimu
nediskriminuojant, Lietuvos valstybė dar kartą įrodo
nesilaikanti pasižadėjimo visiems savo piliečiams
suteikti prieinamą lyties pakeitimą be diskriminacijos. Visą ataskaitos tekstą (anglų kalba) galima
skaityti čia.

Strateginis bylinėjimasis
2014 m. birželio 24 d. koncerto Linksmakalnio kaime
metu į dainininką Ruslaną Kirilkiną buvo mestas
sprogstamasis užtaisas. Laimei, įvykio metu dainininkas smarkiai nenukentėjo. Nors pats atlikėjas
skundo policijai nepateikė, Kauno policijos departamentas pradėjo įvykio tyrimą. Jo metu kaltinimai
buvo pateikti 1988 metais gimusiam vyrui. Remiantis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, vyras pažeidė 176-ojo straipsnio
1 paragrafą dėl pirotechninių priemonių įsigijimo ir
netinkamo naudojimo. Jis taip pat pažeidė 174-ąjį
straipsnį dėl nedidelio chuliganizmo. Už chuliganizmą buvo paskirta 150 Lt (43 eurų) bauda, už netinkamą pirotechnikos naudojimą – 75 Lt (22 eurų) bauda. Deja, bet tai nebuvo pirmas kartas, kai Kirilkinas
tapo homofobinio išpuolio auka. 2014 metų vasario
23 d. R. Kirilkinas surengė koncertą Aukštadvaryje, kurio metu į jį iš publikos buvo mesti kiaušiniai.
Greitoji pagalba atlikėją išvežė į ligoninę, kurioje jis
buvo gydomas nuo sužeidimų. LGL ragino gyventojus apie neapykantos nusikaltimus pranešti policijai
arba užpildyti anoniminę pranešimų apie neapykantos nusikaltimus anketą, esančią oficialiame
asociacijos puslapyje.
Du Lietuvos komerciniai televizijos kanalai atsisakė
transliuoti LGL sukurtą vaizdo klipą, skirtą socialinei kampanijai „Keisk“. Klipu siekta pasipriešinti
neigiamoms nuostatoms LGBT bendruomenės atžvilgiu. 2014 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnyba priėmė sprendimą,
jog šis klipas gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Remdamiesi šiuo sprendimu, televizijos

kanalai nusprendė, jog klipas gali būti rodomas tik
po 23 valandos vakaro su ženklu „S“ (t. y. „tik suaugusiems“). Klipą galimą pamatyti čia.
2014 m. rugpjūčio 23 d. LGL kreipėsi į Vilniaus rajono administracinį teismą, siekdami panaikinti
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą, kuriuo remiantis socialinio vaizdo klipo LGBT*
klausimais demonstravimas turėtų būtų ribojamas
pagal prieštaringą Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą. Apeliacijoje Vilniaus apygardos administraciniam teismui nacionalinė LGBT*
teisių organizacija LGL nurodė, jog šis tarnybos
sprendimas paskatino TV3 televiziją sutikti klipą
transliuoti tik po 23 valandos vakaro su ženklu, žyminčiu, jog reklamoje pateikta informacija tinkama tik suaugusiems. Skunde taip pat teigiama, jog
žurnalistų etikos inspektoriaus išvada „padaro informaciją apie LGBT asmenis visiškai neprieinamą
nepilnamečiams.“ 2014 m. rugpjūčio 24 d. Vilniaus
apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą atmesti LGL skundą, teigdamas, jog Lietuvos
žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pateikta
išvada dėl galimo neigiamo vaizdo klipo poveikio
nepilnamečiams yra tik rekomendacinio pobūdžio,
todėl negali suteikti jokių teisių ar įpareigojimų.
Daugiau apie LGL teismui pateiktą apeliaciją galite
skaityti čia.
2014 m. spalio 25 d. nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL kreipėsi į Europos Komisiją (EK) dėl
Lietuvos įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos
(ES) teisę nevykdymo. Oficialiame skunde, parengtame bendradarbiaujant su Europos LGBTI asmenų
organizacija „ILGA-Europe“, buvo akcentuojama,
kad neproporcingai ribodama LGBT* bendruomenės teises į žodžio ir saviraiškos laisvę, Lietuva pažeidė ES sutartį, ES pagrindinių teisių chartiją bei
Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą.
Šios teisės turi būti užtikrinamos kiekvienam individui, nepriklausomai nuo jo tautybės, įsitikinimų,
amžiaus, lytinės orientacijos bei kitų aplinkybių, ir
nepilnamečių apsauga negali būti priežastimi pažeisti šį principą. Anksčiau minėtam vaizdo klipui
pritaikyti transliavimo apribojimai buvo per griežti
ir pažeidė Pagrindinių teisių chartijos 11-ąjį ir 21-ąjį
straipsnius. Apie LGL kreipimąsi į Europos Komisiją
galite skaityti čia.

V E IK L OS

2014 m. rugpjūtį LGL paskelbė ECRI stebėjimo
ataskaitą LGBT klausimais. Dokumente LGL detalizuoja egzistuojančią įstatyminę bazę, susijusią su
neapykantos kurstymu dėl seksualinės orientacijos
ir/ar lytinės tapatybės; smurtu prieš homoseksualius
ir transeksualius asmenis; teisinėmis ir politinėmis
priemonėmis, naudojamomis kovojant prieš smurtą
ir neapykantos kurstymą. Dokumente taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl politinių priemonių
kovojant prieš diskriminaciją ir netoleranciją LGBT
asmenų atžvilgiu. Visą dokumento tekstą (anglų kalba) galima skaityti čia.
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2014 m. lapkričio 5 d. nacionalinė LGBT* teisių
organizacija LGL kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl Vilniaus apygardos
administracinio teismo atsisakymo priimti skundą dėl socialinės reklamos cenzūros. Vyriausiajam
administraciniam teismui skirtame apeliaciniame
skunde organizacija nurodo, jog dabar galiojantis
Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas
turi aiškių teisinių spragų. Konkrečių teisinių santykių kontekste, ŽEIT išvada įgyja privalomąjį pobūdį
ir sukelia konkrečias teisines pasekmes tiek viešosios informacijos rengėjui (t. y. LGL), tiek skleidėjui
(komercinei televizijai). „ŽEIT išvados pagrindu visuomenės informavimo priemonės yra netiesiogiai
įpareigojamos vadovautis joje nurodytais informacijos ribojimais, kadangi jų nepaisymas užtraukia
atsakomybę“, – pabrėžiama skunde. Daugiau apie
LGL skundą galite skaityti čia.

L gl
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TRANS* advokacija
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Teisinės problemos, su kuriomis Lietuvoje susiduria
translyčiai asmenys, nėra matomos visuomenėje,
todėl nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL ir
organizacija „Transgender Europe“ (TGEU) surengė
renginių ciklą „Būti translyčiu žmogumi Europoje:
požiūris, perspektyvos ir iššūkiai“, kuris vyko rugpjūčio 27-28 dienomis Europos lyčių lygybės instituto
(EIGE, angl. European Institute for Gender Equality)
salėje Vilniuje, Lietuvoje. Rugpjūčio 27 d. vyko diskusija su gerai žinomais vietiniais ir tarptautiniais žmogaus teisių ekspertais. Viešuose susitikimuose buvo
aptariama tarptautinė teisė ir asmeninės translyčių
asmenų ir jų šeimos narių patirtys. Rugpjūčio 28 d.
asociacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko EIGE
salėje skaitė pranešimą apie labiausiai pažeidžiamas LGBT* bendruomenės grupes. Asmeninę perspektyvą teisinių iššūkių atžvilgiu pristatė Oskaras,
renginyje atstovavęs Lietuvos translyčius asmenis
ir pristatęs savo asmeninę patirtį. Oskaras pabrėžė
translyčių asmenų patiriamą teisinį, emocinį ir finansinį nesaugumą. Viešų renginių ciklas „Būti translyčiu žmogumi Europoje: požiūris, perspektyvos ir
iššūkiai“ sukėlė gyvybingas diskusijas tarp įvairių
politikos formuotojų, sprendimų priėmėjų, nevyriausybinių organizacijų atstovų ir translyčių asmenų. Nuotraukas iš renginių galima peržiūrėti čia.

Tarptautinė konferencija apie
homofobines ir transfobines
patyčias
2014 m. spalio 2 d. nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL Vilniuje organizavo tarptautinę žmogaus
teisių konferenciją „Homofobinės ir transfobinės
patyčios: iššūkiai ir efektyvus atsakas“. Pranešimus apie homofobines ir transfobines patyčias skaitė
tarptautinių ekspertų komanda: Marinus Schouten
(Pasaulinis LGBT* švietimo aljansas (Nyderlandai),
The Global Alliance for LGBT* Education), Michael
Barron (BeLongTo – Airijos LGBT* jaunimo organizacija), Jurgita Smiltė-Jasiulionė („Vaikų linijos“ psichologė), Ausma Sakalauskaitė („Jaunimo linijos“
savanorė ir mokytoja) ir Rugilė Butkevičiūtė (Moterų
informacijos centro projektų vadovė). Pranešėjai iš
Nyderlandų, Airijos ir Lietuvos dalinosi gerąja patirtimi kovojant su homofobinių ir transfobinių patyčių
reiškiniu bei apžvelgė naujausias tarptautines LGBT*
jaunimo nediskriminavimo programas ir strategijas.
Konferencijoje taip pat dalyvavo daug garbingų svečių: Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Čekijos, Airijos, Austrijos, Italijos ir Nyderlandų ambasadoriai,
Pirmasis Švedijos ambasados sekretorius. Pasiklausius pranešimų tapo aišku, kad psichologinis smurtas dėl lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos
neigiamai veikia visus, esančius patyčių aplinkoje ir
silpnina švietimo kokybę. Todėl organizatoriai kvietė
konferencijos dalyvius pasirašyti specialų kreipimąsi į LR Švietimo ir mokslo ministrą Dainių Pavalkį,
raginantį kurti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų
planą prieš homofobines ir transfobines patyčias.
Nuotraukas iš konferencijos galima peržiūrėti čia.

Bendruomenės STIPRINIMAS
Savanorių telkimas
2014 m. sausio 25-26 d. LGL organizavo savanorių
mokymų savaitgalį. Į jį buvo pakviesti aktyvistai ir
savanoriai, norintys prisidėti prie asociacijos tikslų
ir veiklų. Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę
geriau susipažinti su LGL veiklomis, neformalaus
mokymo metodais, dalyvauti komandos formavimo ir lyderystės mokymuose. Dirbtuves vedė
Ashley Fowler, Elono universiteto lyderystės programos direktorius, ir LGL savanorių koordinatorė

Aliona Polujanova. Mokymuose dalyvavo 32 vietos
bendruomenės nariai, 11 iš jų – gyvenantys ne Vilniuje.
2014 m. balandį prie LGL prisijungė ir EVS projektą
asociacijos LGL biure pradėjo savanoriai iš Italijos ir
Čekijos.
LGL stengėsi rengti savanorių susirinkimus kiekvieną mėnesį. Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 susitikimai, prie LGL prisijungė 8 nauji vietiniai savanoriai.
Nuo 2014 m. rugpjūčio LGL pradėjo darbuotis nauja
savanorių koordinatorė Gabija Morkūnaitė.
Kas antrą ketvirtadienį LGL savanoriai organizuoja
ir sukviečia bendruomenės narius filmų peržiūrai
ir žaidimų vakarui LGBT* centre. 2014 m. rugsėjį,
Tarptautinės biseaksualių asmenų matomumo dienos proga, LGL savanoriai padėjo gaminti ir platinti
nemokamus atvirukus bei ženklelius. 2014 rugsėjo
23 d. LGL savanoriams ir LGBT* centro svečiams
suorganizavo dirbtuves, kurių metu buvo nagrinėtos su biseksualumu susijusios temos. LGL savanorė
Nadežda Petruchina padėjo paruošti ir susisteminti
elektroninį LGL bibliotekos knygų, periodinių leidinių ir publikacijų iš užsienio katalogą.

spalio 18 d. Vilniuje surengė strateginio planavimo
sesiją, kurioje dalyvavo LGL darbuotojai, Valdybos
nariai ir savanoriai. Atsižvelgiant į kintantį socialinį,
kultūrinį ir politinį organizacijos veiklos kontekstą,
sesijos metu buvo aptarti svarbiausi iššūkiai ir gairės
bei išgryninta strateginio plano koncepcija 20152018 metams. Susitikimas suteikė galimybę prie
organizacijos ateities vizijos formavimo prisidėti
visiems, kurie dalyvauja LGL veiklose. Dalyviai atlikinėjo tiek individualias, tiek komandines užduotis.
Dirbdami kartu jie apibrėžė LGL viziją, misiją, svarbiausias vertybes ir tikslus. Tai padėjo LGL dar aiškiau nusistatyti savo veiklos prioritetus: įgyvendinti
LGBT* teises ir skatinti pagarbią socialinę aplinką
LGBT* asmenims Lietuvoje.

Kai kurie LGL darbai yra gerai matomi ir sulaukia
didelio žiniasklaidos dėmesio. Tačiau daug svarbių
darbų nuveikiama „užkulisiuose“. Tarp tokių darbų – susitikimai su politikais, skundų Prokuratūrai
rašymas, emocinės, socialinės ir teisinės paramos
teikimas jos stokojantiems LGBT* asmenims. LGL
labai svarbu pasiekti įvairios seksualinės orientacijos
ir lytinės tapatybės žmones iš įvairiausių Lietuvos regionų. LGL taip pat svarbu palaikyti ryšį su tarptautinėmis organizacijomis, institucijomis, politikais, siekiant atkreipti jų dėmesį į problemas Lietuvoje. 2014
m. rugsėjį LGL organizavo lėšų rinkimo kampaniją,
kurios metu visuomenės nariai buvo skatinami finansiškai prisidėti prie asociacijos veiklos.

Bendruomeniniai darbai
Siekdama užtikrinti savo veiklos tęstinumą ir nuoseklumą, nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL

V E IK L OS

Viešieji ryšiai
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P r o je k ta i
link praktinio LGBT teisių
įgyvendinimo Lietuvoje
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. sausis – 2015
m. liepa

•

Finansavimo šaltinis: Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
link-praktinio-lgbt-teisiu-igyvendinimo-lietuvoje-2014-01-2015-08/

Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti LGBT*
teisių patekimą į Lietuvos politinę darbotvarkę, aktyviai sprendžiant praktinius iššūkius, su kuriais kasdien susiduria vietos LGBT* bendruomenė.

L gl

2 0 1 4

metų

ve i k l o s

ata s k a i ta

Šiuo projektu siekiama LGBT bendruomenės integracijos ir platesnės socialinės įtraukties Lietuvos visuomenėje, atsižvelgiant į specifinius šios bendruomenės poreikius.
Projekto uždaviniai: (a) identifikuoti ir atkreipti visuomenės, įstatymų leidėjų, politikos formuotojų,
sprendimų priėmėjų ir pačios LGBT bendruomenės
dėmesį į praktines problemas, su kuriomis dėl Lietuvos visuomenėje paplitusios homo-, bi- ir transfobijos susiduria vietinė LGBT bendruomenė; (b) suformuluoti ir pasiūlyti konkrečius praktinių problemų
sprendimo būdus, strategijas ir metodikas, kuriomis
siekiama integruoti LGBT aspektą į sprendimų priėmimo, politikos formavimo ir viešosios politikos įgyvendinimo procesus; (c) taikyti konkrečias poveikio
priemones, kuriomis siekiama realių teigiamų pokyčių LGBT bendruomenės gyvenime.

QuPiD: kitokiais keliais į
įvairovę
•
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Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. rugsėjis – 2015
m. liepa

•

Finansavimo šaltinis: Grundtvig mokymosi visą
gyvenimą programa

•

Projektą įgyvendina: Kampania przeciw homofobii, KPH (Lenkija), asociacija LGL (Lietuva), Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen, VNB e.V. (Vokietija), Stiftung Akademie
Waldschlösschen, AW (Vokietija) Gay Older
Brothers and Sisters, GOBS (Jungtinė Karalystė)
ir the Malta Gay Rights Movement, MGRM (Malta)

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/vykdomi-projektai/qupid-kitokiais-keliais-ivairove-buvimas-kitokiu-kaip-pagrindinisveiksnys-lgbtiq-europos-suaugusiuju-svietime/

„QuPiD. Kitokiais keliais į įvairovę. Buvimas kitokiu
kaip pagrindinis veiksnys LGBT*I*Q Europos suaugusiųjų švietime“ (angl. Queer Paths into Diversity) –
tai Grundtvig mokymosi visą gyvenimą partnerystės
programos projektas. Projekte dalyvauja šešios organizacijos iš penkių šalių (Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Maltos ir Jungtinės Karalystės). Projektas QuPiD daugiausia dėmesio skiria politiniam švietimui,
kuriuo skatinama kritiškai pažvelgti į heteronormatyvumą bei iš jo kylančias problemas.
Projekto partneriai laiko LGBT*I*Q suaugusiųjų
švietimą pagrindiniu įrankiu kovojant prieš neheteronormatyvių gyvenimo būdų stereotipizavimą ir
marginalizaciją. Šeši projekto partneriai siekia išsiaiškinti poreikius, išteklius, temas, tikslines grupes,
metodus ir tikslus LGBT*I*Q suaugusiųjų švietime,
dalindamiesi patirtimi bei geriausiomis praktikomis.

Nacionalinio lygybės ir
įvairovės forumo (NLĮF)
tvarios plėtros stiprinimas
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. spalis – 2015
m spalis

•

Finansavimo šalinis: Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa

•

Projektą įgyvendina: Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF)

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/vykdomi-projektai/nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlif-tvarios-pletros-stiprinimas-2014-2015/

Šio projekto tikslas – sustiprinti NLĮF NVO koaliciją
užtikrinant tvarią plėtrą per koalicijoje dalyvaujančių
organizacijų gebėjimų bei bendradarbiavimo potencialo didinimą.
Projekto uždaviniai: (a) sustiprinti NLĮF, kaip neformalios NVO koalicijos, integralumą, veiklos efektyvumą, gebėjimus ir žinomumą visuomenėje taikant į
Forumo vidų nukreiptas poveikio priemones; (b) sustiprinti Forumo veikloje dalyvaujančių organizacijų
gebėjimus dalyvauti politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose siekiant efektyviai atstovauti bendriesiems NLĮF tikslams bei prioritetams.

Projekto tikslai: (a) užmegzti ryšius ir ilgalaikį bendradarbiavimą su policijos pareigūnais ir policijos
pajėgomis veikiant prieš neapykantos nusikaltimus,
efektyviai ir objektyviai į juos reaguojant; (b) sukurti
ir palaikyti bendradarbiavimo platformą, kurioje dalyvautų su neapykantos nusikaltimais dirbančios žmogaus teisių NVO, policija ir teisininkai; (c) užtikrinti,
kad LGL sėkmingai tęstų neapykantos nusikaltimų
prevenciją, stebėseną ir praktinę veiklą, dirbant kartu
su nukentėjusiais nuo neapykantos nusikaltimų.

ĮVAIROVĖ.LT
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. kovas – 2014
m. vasaris

•

Finansavimo šaltinis: Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programa
PROGRESS (2007-2013)

Požiūrio keitimas: policijos
įsitraukimo didinimas
kovoje prieš homofobinius
ir transfobinius
nusikaltimus

•

Projektą įgyvendina: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pagrindiniai projekto partneriai –
Lietuvos neįgaliųjų forumas ir Lietuvos gėjų
lyga; projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu
(NLĮF)

•

Įgyvendinimo laikotarpis 2014 m. lapkritis – 2015
m. kovas

•

Internetinis puslapis: http://nlif.lt/projektai/ivairove-lt/

•

Finansavimo šaltinis: ILGA-Europe

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
poziurio-keitimas-policijos-isitraukimo-didinimas-kovoje-pries-homofobinius-ir-transfobinius-nusikaltimus-2014-11-2015-03/

Pagrindinis projekto tikslas – pradėti bendradarbiavimą su policijos pajėgomis dėl homofobinių ir
transfobinių nusikaltimų. Nors valdžios įstaigose
pripažįstama, jog šie nusikaltimai yra problema,
teisėsaugą užtikrinančios institucijos – policija ir
jai priklausančios policininkų pajėgos – šių problemų beveik nepastebi ir skiria joms nepakankamai
dėmesio. Todėl šis projektas – tai pirmas žingsnis
siekiant bendradarbiauti su policija, į kurį siekiama
įtraukti ir teisės ekspertus iš akademinės bendruomenės bei bendruomenines nevyriausybines organizacijas.

Svarbiausias projekto tikslas – didinti visuomenės sąmoningumą apie problemas, kylančias dėl neigiamų
diskriminacijos padarinių, ir skleisti tolerancijos bei
įvairovės idėjas. Projektas apima kovos priemones
prieš diskriminaciją šiais pagrindais: lyties, amžiaus, religijos, negalios, tautybės ir seksualinės orientacijos.
Projekto metu vykdomos veiklos: (a) aktyvi informacinė kampanija Įvairovės dienos 2013 visuose 10
Lietuvos regionų, (b) Įvairovės apdovanojimų 2013
organizavimas ir įgyvendinimas, (c) mokytojų padėjėjų, dirbančių su romų vaikais, palaikymas, (d) NVO
atstovų ir ekspertų mokymai daugialypės diskriminacijos tema, (e) lygių galimybių tyrimai, (f) Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) internetinio puslapio vystymas.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti atsinaujinusiame NLĮF internetiniame puslapyje www.
nlif.lt (lietuvių ir anglų kalbomis).
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C.O.D.E.: Atsiverkime
įvairovei ir lygybei
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014. gegužė – 2015
m. kovas

•

Finansavimo šaltinis: Europos Bendrijos bendrojo užimtumo ir socialinio solidarumo programa
PROGRESS (2007-2013)

•

Projektą įgyvendina: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, pagrindiniai projekto partneriai – Lietuvos neįgaliųjų forumas ir asocijacija
LGL; projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu
(NLĮF)

L gl
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Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
c-o-d-e-atsiverkime-ivairovei-ir-lygybei-201405-2015-05/

Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir dviems nevyriausybinėms organizacijoms: Lietuvos neįgaliųjų forumui
(LNF) ir Lietuvos gėjų lygai (LGL). Projektas paruoštas atsižvelgiant į esamus poreikius ir nacionalinį
strateginį planą 2013-2014 metams. Siekdami pasidalinti ir įtvirtinti sėkmingai pasiektus PROGRESS
programos įgyvendinimo Lietuvoje rezultatus,
projekto parteriai bendradarbiavo su Nacionaliniu
lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF), kuriam priklauso nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios
diskriminaciją patiriančias pažeidžiamas gyventojų
grupes.
Projekto uždaviniai: (a) stiprinti NLĮF, kaip konsultacinio organo, įgūdžius ir kompetenciją efektyviam nediskriminavimo principo integravimui į
politikos formavimą; (b) dokumentuoti ir stebėti
diskriminacijos atvejus įvairiose situacijose plėtojant įrodymais pagrįstas advokacijos strategijas; (c)
įgyvendinti priemones, skirtas socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių (neįgaliųjų, romų, LGBT asmenų) stiprinimui ir pripažinimui; (d) inovatyviais
būdais ir interaktyviomis priemonėmis didinti visuomenės suvokimą apie lygias galimybes bendrai
ir apie specifines problemas, su kuriomis susiduria
socialinės mažumos.

Nacionalinio lygybės
ir įvairovės forumo
(NLĮF) bendradarbiavimo
efektyvumo plėtros
projektas
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. liepa – 2015
m. sausis

•

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL; projektas
įgyvendinamas bendradarbiaujant su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu (NLĮF)

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
nacionalinio-lygybes-ir-ivairoves-forumo-nlifbendradarbiavimo-efektyvumo-pletros-projektas-2014-07-2015-01/

Šiuo projektu siekta padidinti NLĮF, kuriam priklauso
asociacija LGL, veiklos efektyvumą ir sustiprinti gebėjimus rengiant NLĮF 2015 – 2016 m. strategijos ir
veiklos planą, kurį sudarė tokie tikslai ir veiklos kaip:
aktyvus diskriminuojamų asmenų grupių poreikių
išsakymas ir atstovavimas; pagalba diskriminacijos
aukoms ieškant teisingumo; lygybės ir įvairovės idėjų skleidimas visuomenėje bei jų įtraukimas į politinę
darbotvarkę; siekimas įtvirtinti nediskriminuojamo,
lygybe paremto elgesio standartus politikoje, kitose
viešojo gyvenimo srityse bei visuomenėje; valdžios
institucijų, privačių įmonių raginimas ir skatinimas
imtis veiksmų prieš diskriminaciją; diskriminacijos
atvejų stebėjimas, dokumentavimas ir viešinimas.
Projekto metu organizuojamais mokymais taip pat
buvo pagerinti NVO, dalyvaujančių NLĮF veikloje,
gebėjimai ir bendradarbiavimo įgūdžiai, Projekto
metu vykdytu viešinimu buvo siekiama informuoti
apie NLĮF veiklą politikus, kitas tikslines grupes ir
plačiąją visuomenę.
Pagrindinis projekto tikslas – nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių pažeidžiamų visuomenės
grupių teises, bendradarbiavimo efektyvumo plėtra
sustiprinant vienintelio šalyje Nacionalinio lygybės ir
įvairovės forumo gebėjimus didinti toleranciją, ugdyti
pagarbą žmogui, mažinti diskriminacijos apraiškas,

kelti diskriminavimo problemos suvokimo lygį visuomenėje ir dirbti lygių galimybių užtikrinimo srityje.

siekiama oficialiame organizacijos internetiniame
puslapyje www.lgl.lt.

PROJEKTAS „LGL institucinių
gebėjimų stiprinimas“

Užtikrinti LGL kaip
nacionalinės LGBT*
organizacijos gyvavimą

•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. sausis – 2014
m. liepa

•

Finansavimo šaltinis: Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondas

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. gruodis – 2015
m. gruodis

•

Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės fondas

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
uztikrinti-lgl-kaip-nacionalines-lgbt-organizacijos-gyvavima-2013-12-2014-12/

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
paprojektis-lgl-instituciniu-gebejimu-stiprinimas/

Projekto tikslas – stiprinti asociacijos LGL institucinius gebėjimus tam, kad būtų sėkmingai pasiekti
organizacijos 2011 – 2014 metų strateginiame plane nustatyti tikslai: tvariai plėtoti žmogaus teises,
lygias galimybes ir socialinę aprėptį tarp Lietuvos
LGBT bendruomenės narių, skatinti LGBT asmenų ir
kitų visuomenės narių pilietinį aktyvumą.
Projekto uždaviniai: (a) pagerinti LGL darbuotojų ir
savanorių gebėjimus atstovauti bendruomenės interesus viešojoje politikoje; (b) padidinti LGL išteklius
ir potencialą savanorių ir narių pritraukimo, motyvavimo ir vadovavimo jiems srityse plėtojant veiklas
vieninteliame šalyje LGBT centre; (c) padidinti LGL
finansinį savarankiškumą diversifikuojant lėšų pritraukimą; (d) padidinti organizacijos matomumą ir
žinomumą pilietinėje visuomenėje.
Projekto uždaviniai buvo įgyvendinami per keturias
pagrindines veiklų grupes. Pirmoji grupė apėmė dokumentavimą, ataskaitos dėl ET Ministrų Komiteto
rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo rengimą ir advokaciją. Antrąja veiklų grupe kurta savanorių programa bei stiprinta LGBT centro materialinė
bazė. Trečioji veiklų grupė buvo skirta lėšų pritraukimo plano parengimui ir įgyvendinimui. Ketvirtąja
veiklų grupe siekta didinti organizacijos matomumą
plačiojoje visuomenėje.
Informacija apie LGL lėšų pritraukimo planą, savanorių programą, susijusius projektus ir renginius pa-

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti LGL kaip nacionalinės LGBT* organizacijos gyvavimą ir jos veiklų tęstinumą sąmoningumo didinimo, advokacijos,
strateginio bylinėjimosi ir bendruomenės stiprinimo
srityse sprendžiant diskriminacijos ir LGBT* bendruomenės atskirties Lietuvoje klausimus.
Pagrindiniai projekto uždaviniai atspindi keturias
pamatines organizacijos veiklų sritis: sąmoningumo
didinimo, advokacijos, strateginio bylinėjimosi ir
bendruomenės stiprinimo.
•

Organizuojant plataus masto socialines kampanijas, didinti vietinės LGBT* bendruomenės matomumą bendrai ir atliepti specifinius iššūkius,
kylančius dėl homofobijos ir transfobijos Lietuvos visuomenėje.

•

Taikyti proaktyvias advokacijos strategijas siekiant tinkamai įgyvendinti ir apginti LGBT* asmenų žmogaus teises nacionaliniu lygmeniu:
kovojant prieš homofobinių ir transfobinių įstatymų iniciatyvas bei patyčias bei kuriant nacionalinę politiką LGBT* bendruomenės socialinei
atskirčiai mažinti ir sprendžiant translyčių asmenų problemas.

•

Ginčyti diskriminacinį Nepilnamečių apsaugos
nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio
įstatymo taikymą, susijusį su informacija apie
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•

LGBT*, nacionaliniuose teismuose siekiant jį pakeisti ar panaikinti.

•

Stiprinti LGL kaip atvirą, įtraukiančią ir reaguojančią į LGBT* bendruomenės poreikius organizaciją skatinant savanoriavimą ir dalyvavimą
bendruomenės veikloje.

Šio projekto metu LGL priėmė du EST savanorius –
Rocco iš Italijos ir Maksy iš Suomijos. Savanoriai
prisidėjo atliekant administracines užduotis, organizuojant įvairius renginius, bendradarbiavo su užsienio partneriais ir atliko kitą organizacijai svarbią
veiklą, o taip pat įgyvendino savo iniciatyvas.

L gl
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EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBOS
(EST) PROJEKTAI:
„KERTANT SIENAS DĖL
ĮVAIROVĖS“ IR
„ĮGALINTI JAUNIMĄ SIEKTI
SOCIALIAI ĮTRAUKIOS EUROPOS“

22

•

Finansavimo šaltinis: Europos savanorių tarnyba
pagal programą „Veiklus jaunimas”

•

Projektą įgyvendina: asociacija LGL

Europos savanorių tarnyba (EST) suteikia jauniems
europiečiams unikalią galimybę išreikšti savo asmeninį atsidavimą užsiimant neapmoka, bet intensyvia
savanoriška veikla užsienio šalyse Europos sąjungoje
ir už jos ribų. Tokiu būdu siekiama vystyti jaunų žmonių tarpusavio solidarumą, bendrą supratimą ir toleranciją, prisidedant prie socialinės Europos sąjungos
vienybės ir skatinat jaunimo pilietinį aktyvumą.
EST projektai padėjo asociacijai LGL susieti organizacines savo galimybes su naujai atvykusių tarptautinių savanorių idėjomis ir kultūrinėmis iniciatyvomis
rengiant LGBT* bendruomenės renginius, skatinant
aktyvų dalyvavimą LGL organizuojamose veiklose,
renginiuose ir programose bei stiprinant Europos
regionų bendradarbiavimą. Šiais projektais taip pat
siekta tarptautiniams savanoriams pristatyti socialinę ir kultūrinę Lietuvos visuomenės realybę, suteikti
jiems reikalingus įgūdžius ir gebėjimus bei galimybes mokytis ir ugdyti asmenybę. 2014 metais LGL
asociacija įvykdė du EST projektus ir priėmė keturis
tarptautinius savanorius.

„KERTANT SIENAS DĖL
ĮVAIROVĖS“
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013 m. birželis – 2014
m. rugpjūtis

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/en/?page_
id=3866 (anglų kalba)

„ĮGALINTI JAUNIMĄ SIEKTI
SOCIALIAI ĮTRAUKIOS EUROPOS“
•

Įgyvendinimo laikotarpis: 2014 m. balandis –
2015 m. vasaris

•

Internetinis puslapis: http://www.lgl.lt/lgl/veikla/
projektai/2014-2011-metais-vykdyti-projektai/
igalinti-jaunima-siekti-socialiai-itraukios-europos-2014-04-2015-02/

Projektas „Įgalinti jaunimą siekti socialiai įtraukios
Europos“ vykdytas Vilniuje, Lietuvos gėjų lygos biure, kuris yra vienintelis LGBT bendruomenės centras
Lietuvoje. 10 mėnesių bėgyje du savanoriai iš Čekijos
ir Italijos atliko savo savanorišką tarnybą. Pagrindinis projekto „Įgalinti jaunimą siekti socialiai įtraukios
Europos“ tikslas – sujungti žinias, patirtį, inovatyvias
savanorių idėjas ir kūrybines iniciatyvas bei sukurti
naujus būdus veikiant prieš homofobiją bei socialinę
atskirtį tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Projektas siekė
paskatinti LGBT* jaunimą dalyvauti 2014 metų Europos Parlamento rinkimuose, lavinti kritinį mąstymą ir pilietiškumą. Vienas iš savanorių buvo atsakingas už pagalbą įgyvendinant tarptautinius LGL projektus, užsiėmė vykstančių projektų administravimu
bei prisidėjo prie LGL jaunimo grupės koordinatorės
darbo. Kitas savanoris vykdė komunikacines funkcijas rūpindamasis informacijos sklaida Facebook, blogais, Youtube kanalu, LGL tinklapiu, naujienlaiškiais
ir pan. bei stiprindamas ir vystydamas tarptautinį
bendravimą ir bendradarbiavimą. Jie taip pat padėjo
ruoštis Taline vykusiam Baltic Pride 2014 festivaliui.

L e i d i n i a i

•

Neapykantos nusikaltimai: praktinis vadovas
policijos pareigūnams

2014 m. spalį LGL paruošė ir išleido metodologinį
leidinį „Neapykantos nusikaltimai: praktinis vadovas
policijos pareigūnams“. Leidinyje pateikiama informacija apie neapykantos nusikaltimus prieš lesbietes, gėjus, biseksualus ir translyčius (LGBT*) asmenis. Nors leidinys skirtas policijos pareigūnams, jis
gali būti naudingas visiems profesionalams, kurie
dirba su neapykantos nusikaltimų aukomis, pvz., gydytojams, prokurorams, žmogaus teisių aktyvistams
ir advokatams. Metodologinis leidinys „Neapykantos nusikaltimai“ papildė besiplečiančią LGL viešąją
biblioteką ir tinklapio turinį. Leidinio egzemplioriai
buvo išdalinti Lietuvos viešosioms bibliotekoms ir
institucijoms, kurios ruošia policijos pareigūnus. LGL
tikisi, kad knyga papildys Lietuvos pareigūnų žinias
ir padės jiems greitai bei skaidriai reaguoti į neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis.

Reikšmingas balsas už
žmogaus teises, 2014
•

Reikšmingas balsas už žmogaus teises

•

A Significant Vote for Human Rights

2014 m. kovo 1 d. asociacija LGL ir Lietuvos žmogaus
teisių centras pradėjo kampaniją „Reikšmingas balsas už žmogaus teises“. Kampanijos metu kandidatai į Europos Parlamentą buvo skatinami pasižadėti
veikti žmogaus teisių labui, o rinkėjai – atsakingai
rinktis, už ką balsuoti. 2014 m. kovo 19 d. kai kurios
didžiausios politinės Europos Parlamento grupės
pasirašė pasižadėjimą vykdyti savo politines kampanijas be jokios diskriminacijos ir netolerancijos. Kandidatai, kurie savo politinėse programose akcentavo
lygybę ir žmogaus teises, buvo pakviesti pasirašyti
Žmogaus teisių pasižadėjimą. Kartu kampanijos
metu balsuotojai buvo prašomi balsuoti sąmonin-

gai. Projekto metu taip pat buvo vykdomi viešųjų
vietų stebėjimai. Stebėjimų tikslas – fiksuoti kandidatų į Europos Parlamentą politinių kampanijų,
pažeidžiančių pagarbos ir žmogaus teisių principus,
atvejus. Leidinyje pateikiami šių stebėjimų rezultatai. Leidinys gali būti ypač įdomus besidomintiems
žmogaus teisių būkle Lietuvoje.

Baltic Pride 2013 Nuotraukų
albumas
•

Baltic Pride Vilnius 2013

2014 m. gegužės 21 d. LGL išleido Baltic Pride 2013
festivalio nuotraukų albumą. Ta proga LGL komanda
ir jos rėmėjai dalyvavo renginyje Šiuolaikinio meno
centre, Vilniuje. Baltic Pride 2013 festivalis buvo nepaprastai svarbus įvykis Lietuvos LGBT* bendruomenei. Jis suteikė mums matomumą, pademonstravo gausią pačiai LGBT bendruomenei nepriklausančių žmonių paramą mūsų tikslams ir simbolizavo
pergalę įgyvendinant visų Lietuvos piliečių teisę į
susibūrimo laisvę. Nuotraukų albumo publikavimas
buvo puiki proga visiems kartu paminėti šį prieš metus suorganizuotą svarbų įvykį. Albumą pristatė LGL
vadovas Vladimiras Simonko, Norvegijos ambasadorius Leif Arne Ulland, prisidėjęs prie projekto tiek
morališkai, tiek finansiškai, bei fotografas Augustas
Didžgalvis, kurio nuotraukos ir sudarė šį leidinį.

Viskas, ką norite žinoti apie
LGL, 2014
•

Viskas, ką norite žinoti apie LGL

•

Everything you want to know about LGL

2014 metais LGL išleido leidinį, kuriame trumpai pristatomi LGL vykdomi darbai ir su bendruomene susijusi veikla. Šiuo leidiniu siekta didinti susidomėjimą
dalyvavimu LGL veiklose, pateikti informaciją apie
savanoriavimą organizacijoje ir kitokius būdus prisidėti prie LGL darbų. Leidinyje LGBT* bendruomenė
ir plačioji visuomenė gali skaityti apie nacionalinės

L E IDINI A I

Neapykantos nusikaltimai:
praktinis vadovas policijos
pareigūnams, 2014
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lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų teisių organizacijos LGL istoriją, tikrus LGL komandos
narių įspūdžius, savanoriavimą ir bendruomenines
veiklas organizacijoje, pagrindinius LGL tikslus ir
veiklas bei rasti atsakymą į klausimą „Kam reikalinga LGL?“.

Jungtinių Tautų
Organizacija ir LGBT
asmenų padėtis Lietuvoje:
tarptautinių žmogaus teisių
apsaugos mechanizmų
teikiamos galimybės, 2014
•

Jungtinių Tautų Organizacija ir LGBT asmenų
padėtis Lietuvoje: tarptautinių žmogaus teisių
apsaugos mechanizmų teikiamos galimybės

L gl

2 0 1 4

metų

ve i k l o s

ata s k a i ta

2014 m. sausį LGL išleido leidinį „Jungtinių Tautų
Organizacija ir LGBT asmenų padėtis Lietuvoje:
tarptautinių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų
teikiamos galimybės“. Šiame leidinyje siekta aiškiai
ir išsamiai pristatyti Visuotinės periodinės priežiūros
(UPR, angl. Universal Periodic Review) bei Tarptau-
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tinio pilietinių ir politinių teisių pakto (ICCPR, angl.
International Covenant on Civil and Political Rights)
priežiūros mechanizmus. Ypatingas dėmesys skirtas
lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT)
asmenų teisėms bei pagrindinėms laisvėms.
Pirmoji ataskaita pagal Visuotinės periodinės priežiūros mechanizmą pateikta 2011 metais, ir trečioji
2012 metais pateikta periodinė ataskaita dėl Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimo atskleidė, kad remiantis suinteresuotų šalių
vertinimu, LGBT asmenų žmogaus teisės Lietuvos
Respublikoje nėra patikimai užtikrinamos. JT institucijos pateikė Lietuvai nemažai rekomendacijų,
susijusių su LGBT asmenų žmogaus teisėmis, kurias
Lietuvos vyriausybė pasižadėjo įgyvendinti šalies
mastu. Su šių rekomendacijų įgyvendinimo procesu
susijusių dokumentų analizė parodė, jog Lietuvos
valstybė nesiima pakankamų priemonių siekiant
įtvirtinti visų savo piliečių žmogaus teises. Leidinys
parengtas remiantis nacionalinės LGBT teisių asociacijos LGL patirtimi dalyvaujant JT žmogaus teisių
apsaugos mechanizmuose, t. y. teikiant šešėlines
ataskaitas ir dalyvaujant JT žmogaus teisių institucijų posėdžiuose.

A ta s k a i t o s

2014 m. gegužę LGL paskelbė savo metinę veiklos
ataskaitą 2012-2013 metams. Šis laikotarpis buvo
labai svarbus mūsų organizacijai, nes jo metu buvo
suorganizuota ir įgyvendinta daugybė renginių bei
iniciatyvų, kurios leido LGL būti geriau matomai
Lietuvos visuomenėje ir prisidėjo prie sąmoningumo LGBT teisių klausimais didinimo. Didžiausiais
šio laikotarpio LGL pasiekimais tapo Vaivorykštės
dienos 2012 ir Baltic Pride 2013. Organizuojant šiuos
renginius organizacijai teko įveikti kliūtis, siekiant
pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtinta teise į taikius
susirinkimus. Šiuo laikotarpiu taip pat įgyvendinome
13 projektų, išleidome 15 leidinių ir, remiantis tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais,
paruošėme 3 šešėlinės ataskaitas. Sėkmingai dalyvavome susitikimuose su įvairių institucijų atstovais,
atnaujinome savo tinklalapį, pagerinome organizacijos matomumą socialiniuose tinkluose. Asociacijos
draugai ir rėmėjai per šį laikotarpį sulaukė 68 naujienlaiškių.

ECRI CRC Stebėjimo ATASKAITA
LGBT klausimais, 2014
2014 rugpjūtį LGL paskelbė ECRI CBC stebėjimo
ataskaitą LGBT klausimais. Ataskaitoje LGL pateikia
įžvalgas apie su neapykantos kurstymu dėl seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės, smurtu prieš
homoseksualius ir transeksualius asmenis susijusią
įstatyminę bazę. Dokumente taip pat pateikiamos
rekomendacijos dėl politinių priemonių, siekiant
pasipriešinti diskriminacijai ir netolerancijai LGBT
asmenų atžvilgiu.

LGL ataskaita Moterų
diskriminacijos panaikinimo
komitetui, 2014
2014 m. birželį asociacija LGL 58-tajam Jungtinių
Tautų Komisijos dėl visų diskriminacijos prieš moteris formų panaikinimo posėdžiui (birželio 30 d. - liepos 18 d.) pateikė ataskaitą dėl Visų diskriminacijos
prieš moteris formų konvencijos (angl. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, CEDAW) įgyvendinimo Lietuvoje.
Ataskaitoje LGL pabrėžė, jog Lietuvos vyriausybės
atsisakymas priimti teisinį lyties pakeitimo pripažinimą apibrėžiančius įstatymus vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą byloje L. prieš Lietuvą,
iš esmės kliudo translyčiams asmenims gauti reikalingas paslaugas ir reiškia nepagarbų ir sąmoningą
translyčių žmonių, kuriems tokia procedūra yra reikalinga, teisių pažeidimą. Nesugebėdama suteikti
lyties keitimui reikalingų priemonių ir užtikrinti, jog
šios medicininės procedūros būtų visiškai arba iš
dalies padengtos privalomuoju sveikatos draudimu
nediskriminuojant, Lietuvos valstybė dar kartą įrodė nesilaikanti pasižadėjimo visiems savo piliečiams
suteikti prieinamą medicininę priežiūrą be diskriminacijos.

A T A SK A I T OS

Asociacijos LGL 2012 – 2013
metų veiklos ataskaita, 2014
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Darbuotojai

Vladimiras Simonko

Eduardas Platovas

Sigita Aleknė

Vadovas

Programų vadovas

Advokacijos koordinatorė

Tomas Vytautas Raskevičius

Eglė Kuktoraitė

Odeta Makaveckaitė

Žmogaus teisių politikos
koordinatorius

Komunikacijos koordinatorė

Finansininkė

Aliona Polujanova

Raminta Biziulevičiūtė

Rūta Ruolytė-Verschoore

Advokacijos vadovė

Komunikacijos koordinatorė

Komunikacijos koordinatorė

Šarūnas Sodonis

Marius Gorochovskis

Gabija Morkūnaitė

Advokacijos koordinatorius

Komunikacijos koordinatorius

Savanorių koordinatorė

Dainius Dikšaitis

D A R B UO T O J A I

Savanorių koordinatorius
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Savanoriai

•

Dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose,
mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;

Savanorių komanda – vienas iš stipriausių asociacijos LGL veiklos ramsčių. Asociacijoje darbavosi tiek
savanoriai iš Lietuvos, tiek ir iš įvairių užsienio valstybių: Italijos, Suomijos, Vokietijos, Nyderlandų. Visi
jie aukoja savo laiką, idėjas, energiją bei patirtis, taip
prisidėdami prie LGL tikslų įgyvendinimo ir visokeriopai praturtindami asociacijos veiklą.

•

Susipažinti su LGL darbo „virtuve“, naudojamais
metodais bei vykdomų projektų gausa;

•

Įgyti darbo patirties, žinių, taip pat mokytis grįžtamojo ryšio dėka;

•

Patobulinti anglų kalbos įgūdžius;

•

Susipažinti su daugybe įkvepiančių, įdomių
žmonių, praplėsti savo pažinčių ratą.

Savanoriauti LGL verta, nes galite:
•

Prisidėti prie aktyvizmo LGBT asmenų žmogaus teisių srityje, tapti žmogaus teisių istorijos
dalimi;

LGL savanorių veiklos spektras yra labai platus. Jis
apima tokias veiklas kaip straipsnių rašymą, pagalbą
atliekant administracines biuro funkcijas; taip pat į
LGBT bendruomenės įtraukimą orientuotas veiklas –

dirbtuvių, paskaitų, susitikimų, filmų peržiūrų organizavimą.

siai užduodamų klausimų (DUK) sąrašą, kurį galite
rasti mūsų tinklalapyje sekdami šia nuoroda:

LGL džiaugiasi visais savanoriauti pasiryžusiais žmonėmis bei tuo, kaip savo individualumu, idėjomis ir
darbu jie prisideda prie organizacijos sėkmės. Savanoriai kiekviename žingsnyje palaiko vieni kitus,
o tam, kad būtų lengviau susidoroti su iššūkiais,
orientuotis gausybėje organizacijos veiklų bei išlikti
motyvuotais, LGL komandoje yra savanorių koordinatorė, nuolat pasiruošusi padėti.

http://www.lgl.lt/prisijunk/savanoryste/duk/

Norėdami suteikti kuo platesnės ir išsamesnės informacijos apie savanorystę LGL, paruošėme dažniau-

el. pašto
gay.lt

Jeigu jame nerandi atsakymo į tave dominantį klausimą, turi pastabų, komentarų, pasiūlymų arba nori
prisidėti prie mūsų komandos jau dabar, kreipkis į
LGL savanorių koordinatorę
volunteers@

D A R B UO T O J A I

adresu:
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Finansinė ataskaita

F IN A NSINĖ

A T A SK A I T A

Duomenys apie pajamas ir išlaidas 2014 metais
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Projektinių lėšų likutis (iki 2013-12-31)

61608.26

Pajamos

€

%

Amnesty International

10,563 €

4

EEA Grants and Norway Grants

37,615 €

13

Kanados ambasada

1,051 €

0

Prancūzijos ambasada Vilniuje

633 €

Europos Komisija, PROGRESS 2012 ir 2013

101,247 €

35

Europos Komisija, programa „Veiklus jaunimas”

19,286 €

7

Europos gėjų ir lesbiečių sporto federacija (EGLSF)

762 €

Europos socialinis fondas Lietuvoje

50,915 €

Flandrijos vyriausybės atstovybė Lenkijoje ir Baltijos šalyse

250 €

Gaysir AS, Norvegija

1,200 €

ILGA Europe

14,358 €

Individuali parama

370 €

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondas

6,169 €

2

Nyderlandų karalystės Užsienio reikalų ministerija

1,460 €

1

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2,544 €

1

Atviros visuomenės fondas

37,435 €

13

Karališkoji Norvegijos ambasada Vilniuje

869 €

Solar Association, Vokietija

100 €

Metinės pajamos

286,828 €

Iš viso:

348,436 €

Išlaidos

€

%

Vykdomų projektų balansas 2014.12.31

104,548 €

30

Turtas

10,793 €

0

Atlyginimai (brutto)

112,598 €

0

Sumokėti mokesčiai

53,760 €

15

Atlyginimai

58,839 €

17

LGBT centro išlaidos

26,693 €

8

Projektinės veiklos

104,596 €

30

Iš viso:

348,436 €

100

18

5

100
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2014

METŲ
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*
* Nacionalinė lesbiečių, gėjų,
biseksualių ir transseksualių (LGBT*)
asmenų gynimo asociacija

Išleido asociacija LGL
A. Jakšto 22-15,
Vilnius, LT-01105
Tel.: +370-5-2130762
el. paštas: office@gay.lt

w w w. l g l . l t
w w w. a t v i r i . l t
30

w w w. f a c e b o o k . c o m / l g l . l t

