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Apie LGL
Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų teisių gynimo asociacija LGL 
– vienintelė išimtinai LGBT bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lie-
tuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną1, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir 
stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibū-
dinantis principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efekty-
vios LGBT bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklios 
LGBT asmenų žmogaus teisių pažangos, pasitelkdama per dvidešimt penkeris veiklos metus sukauptą 
patirtį advokacijos, sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 4 bendruomeninės Valdybos nariai, 6 nuolatiniai darbuotojai, taip 
pat virš 20 savanorių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mūsų komanda – jaunatviška, dinamiška, besikei-
čianti ir visuomet atvira naujiems nariams, idėjoms ir projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos 
veikloje dalyvauja ne tik homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia LGBT bendruomenei priklausan-
čių 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, V. Šopeno g. 1-1. Čia LGL komanda administruoja bei įgy-
vendina daugybę projektų, organizuoja susitikimus bei reguliariai kviečia LGBT bendruomenės narius 
ir juos palaikančius asmenis į įvairiausius renginius. LGL biure veikiančiame vieninteliame Lietuvoje 
LGBT centre įsikūrusi su organizacijos veikla susijusios literatūros skaitykla, galima pasinaudoti ne-
mokamu interneto ryšiu bei užsukti puodeliui kavos ar arbatos. LGBT centras atviras visiems gerano-
riškai 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) bei Žmogaus teisių organizacijų 
koalicijos (ŽTOK) narė. LGL taip pat priklauso tarptautinėms organizacijoms ILGA (tarptautinė LGBTI 
teisių asociacija), IGLYO (tarptautinė LGBTQI jaunimo organizacija), EPOA (Europos „Pride“ organi-
zatorių asociacija) ir TGEU (tarptautinė translyčių asmenų teisių organizacija). 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.

Daugiau aktualios informacijos apie LGL veiklas bei LGBT bendruomenės aktualijas visada galite rasti 
kasdien atnaujinamoje svetainėje www.lgl.lt bei LGL „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/lgl.lt.

1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įregistruota 1995 metų gegužės 4 dieną.
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LGBT TEISIŲ APŽVALGA 2019  

METAIS: IŠŠŪKIAI IR LAIMĖJIMAI

2019-ieji Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL buvo jaudinančių iššūkių ir įkvepiančių laimėjimų 
metai. Jūsų paskatinimo ir paramos dėka LGL įgyvendino daugybę svarbių veiklų siekiant pagerinti 
LGBT žmogaus teisių situaciją Lietuvoje.

2019 metais LGL įgyvendino eilę sėkmingų projektų. Ryškiausias jų – birželio 4-9 dieną Vilniuje vykęs 
„Baltic Pride“ festivalis, įėjęs į LGBT žmogaus teisių judėjimo istoriją kaip sėkmingiausias ir ambicin-
giausias LGBT bendruomenės festivalis nepriklausomoje Lietuvoje. Vien „Baltic Pride“ eitynėse „Už 
lygybę!“ dalyvavo 10 000 žmonių.
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2019 METŲ LGL VEIKLOS ATASKAITA
Asociacija LGL savo veikloje siekia šių pagrindinių tikslų:

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų minėtų strateginių tikslų, asociacija LGL 2019 
metais įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiausios iš kurių trumpai apibendrinamos žemiau.

Žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimo

Lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimo

Socialinės aprėpties ir integracijos skatinimo

Organizacijos gebėjimų ir kompetencijos ugdymo

Šeimos teisių bei šeiminių santykių įvairovės 
pripažinimo ir lygybės skatinimo

Narių gebėjimų ugdymo ir atstovaujamų visuomenės 
grupių dalyvavimo organizacijos veikloje skatinimo
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VEIKLOS
„Baltic Pride“ 2019

Tarptautinė „Baltic Pride“ 2019 žmogaus teisių konferencija

Birželio 6 dieną Tolerancijos centre vyko tarptautinė „Baltic Pride“ 2019 žmogaus teisių konferencija 
„Naujos Europos politikos gairės LGBT teisių apsaugos srityje“. Tai buvo unikali proga aptarti išky-
lančius iššūkius, pasidžiaugti pasiekimais bei nubrėžti ateities politikos gaires, siekiant dar didesnės 
LGBTI asmenų įtraukties Europoje ir Lietuvoje.
Konferencijoje dalyvavo Maltos Europos reikalų ir lygybės ministrė Helena Dalli, Škotijos vyresnių 
žmonių ir lygybės ministrė Christina McKelvie, Airijos Senato narys Davidas Norrisas, Latvijos Res-
publikos Saeimos Pirmininkės pavaduotoja Marija Golubeva, Norvegijos parlamento narys Grunde 
Almeland, Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius ir tarptautinės LGBTI teisių organizacijos 
„ILGA-Europe“ vadovė Evelyne Paradis.
Konferencijos dalyvius sveikino užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius, Norvegijos Karalys-
tės ambasadorius Lietuvoje J. E. p. Karsten Klepsvik, „Swedbank“ Lietuvoje valdybos pirmininkė Dovi-
lė Grigienė ir Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko. Konferencijos 
dalyviams vaizdo sveikinimą taip pat įrašė už teisingumą, vartotojų teises ir lyčių lygybę atsakinga 
Europos komisarė Vera Jourova bei Kanados Ministro Pirmininko Justino Trudeau specialusis patarė-
jas LGBTIQ2 klausimais Randy Boissonnault.
Konferenciją vedė JAV žurnalistas ir LGBTI žmogaus teisių aktyvistas Jamesas Kirchick‘as.
Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama 15min.lt portale su vertimu į lietuvių kalbą.
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Priemimas Norvegijos ambasadoje „Baltic Pride“ atidarymo proga

Birželio 6 dieną Norvegijos ambasadoriaus rezidencijoje vyko oficialus priėmimas „Baltic Pride“ 2019 
atidarymo proga. Į priėmimą LGBT bendruomenės draugus pakvietė Norvegijos ambasadorius Lietu-
voje J. E. Karsten Klepsvik ir LGL vadovas Vladimiras Simonko.
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Įspūdinga „Pasididžiavimo balsų“ šventė

Birželio 7 dieną Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL „Baltic Pride“ 2019 festivalio rėmėjus ir 
draugus pakvietė kartu švęsti įvairovę ir lygybę išskirtinėje „Pasididžiavimo balsų“ šventėje Lietuvos 
rusų dramos teatre.

Šis renginys suteikė unikalią galimybę išgirsti LGBT bendruomenės narių Lordo Michaelo Cashmano 
(Jungtinė Karalystė), Jeanette Solstad Remø (Norvegija) ir Latvijos Respublikos Saeimos Pirmininkės 
pavaduotojos Marijos Golubevos istorijas bei stebėti kerintį ir rafinuotą pasirodymą su Europos drag  
scenas užkariavusiomis divomis La Diva Live (Prancūzija), Sharonne (Ispanija) ir Catherine d’Oex 
(Šveicarija).
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Eitynės „Už lygybę!“ ir „Pride Parkas“

Birželio 8 dieną vykusios eitynės „Už lygybę!“ – ne tik renginys, kuriame švenčiame tai, kuo esame, 
bet ir protestas, kuriuo reikalaujame lygių teisių LGBT bendruomenės nariams. Oficialus šių metų 
eitynių šūkis buvo „Mes esame šeima“.

2019 metais „Baltic Pride“ eitynės Vilniuje vyko jau ketvirtąjį kartą. 2018 metais Rygoje vykusiose ei-
tynėse dalyvavo daugiau kaip 8 000 dalyvių. O 2019 metais Vilniuje nuo Bernardinų sodo iki Lukiškių 
aikštės per B. Radvilaitės g., Šventaragio g. ir pagrindinę Vilniaus miesto gatvę – Gedimino prospektą 
– žygiavo 10 000 žmonių.

Po eitynių „Už Lygybę!“ parke prie „Paviljono“, vaivorykštės spalvų perėjos ir LGL būstinės vyko „Pride 
parko“ šventė po atviru dangumi, kurios metu gerą nuotaiką kūrė DJ Daniel Mariuma (Izraelis), LGBT 
choras „Vikerlased“ (Estija), Ruslanas Kirilkinas (Lietuva), LaDiva Live (Prancūzija), ir Catherine d’Oex 
(Šveicarija).
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„Pride namai“

Birželio 4 dieną atidaryti „Pride namai“, kurie įsikūrė bare „Pavilijonas“. Atidarymo metu buvo prista-
tyta „Baltic Pride“ 2019 festivalio, „Pride namų“ programa bei „Baltic Pride“ paroda „Kai nematoma 
tampa matoma“.

„Pride namų“ atidarymą vainikavo Vitalijaus Špokaičio pasirodymas – aktoriaus bei dainininko Domi-
nyko Vaitiekūno alter ego  performansas tapo nuotaikingu startu visai „Baltic Pride“ 2019 savaitei.

Visos savaitės metu Pride namuose vyko įvairios diskusijos bei dirbtuvės: diskusijos apie LGBT svei-
katos problemas, translyčių asmenų patirtis pasikeitus asmens dokumentus, tvarių santykių ir queer   
dirbtuvės.

Penktadienio vakarą „Pride namai“ organizavo drag naktį – akį traukiančiais pasirodymais dalinosi 
drag karalienės iš Lietuvos ir Danijos. Sekmadienį „Baltic Pride“ savaitę uždarė vėlyvieji pusryčiai 
„Pride namuose“.
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Diskusija apie neapykantos nusikaltimus su policijos  
pareigūnais iš Švedijos

Birželio 7 dieną „Pride namuose“ vyko diskusija su policijos pareigūnais iš Švedijos, dirbančiais Stok-
holmo policijos Demokratijos ir neapykantos nusikaltimų skyriuje bei Lietuvos policijos mokyklos 
atstovu.

Kaip kovoti su neapykantos nusikaltimų reiškiniu? Kodėl būtina pranešti apie neapykantos nusikal-
timus LGBT žmonių atžvilgiu? Kuo naudingi LGBT jautrumo mokymai policijos pareigūnams? Kodėl 
svarbu, kad policijos pajėgose būtų atvirai apie savo seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę kalban-
čių policijos pareigūnų? Kodėl svarbu dalintis gerąja patirtimi kovojant su neapykantos nusikalti-
mais?

Šie ir kiti klausimai buvo aptarti diskusijoje su Stokholmo policijos Demokratijos ir neapykantos nusi-
kaltimų skyriuje tarnaujančiais policijos pareigūnais bei Lietuvos policijos mokyklos atstovais.

Stokholmo policijos atstovai taip pat pasidalino gerąja patirtimi tiriant neapykantos nusikaltimus, 
teikiant paramą nukentėjusiems nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės 
tapatybės pagrindu, vedant mokymus Lietuvos policijos pareigūnams bei saugant Stokholmo „Pride“ 
eitynių dalyvius.
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„Baltic Pride“ 2019 plakatai

Festivalio savaitės metu Vilniaus gatves papuošė spalvingi „Baltic Pride“ 2019 plakatai.
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15min tapo „Baltic Pride“ informaciniu partneriu

15min – pirmasis žiniasklaidos kanalas Lietuvoje, atvirai išreiškęs paramą LGBT judėjimui. 2019 metais 
15min tapo oficialiu „Baltic Pride“ renginių informaciniu partneriu.

Nuo kovo 15 d. visas naujienas apie „Baltic Pride 2019“ renginius buvo galima rasti 15min portale. Iki 
pat birželio mėnesio 15min specialiame polapyje buvo dalinamasi LGBT žmonių istorijomis, o rengi-
nio savaitę rengti fotoreportažai, straipsniai bei tiesioginės transliacijos.
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„Baltic Pride“ 2019 organizatoriai pristatė specialiai Vilniuje birželio 4-9 dienomis vykusiam festiva-
liui parengtą nemokamą mobiliąją programėlę „Baltic Pride“. Programėlė buvo skirta padėti festiva-
lio dalyviams sužinoti apie visus festivalio renginius, susipažinti su pranešėjais ir atlikėjais, bendrauti 
su kitais dalyviais, atrasti LGBT draugiškas vietas Vilniuje bei susikurti individualią festivalio progra-
mą. Siekiant užtikrinti, jog informacija būtų prieinama visiems festivalio svečiams, programėlė buvo 
prieinama lietuvių ir anglų kalbomis.

„Baltic Pride“ 2019 festivaliui Vilniuje – nemokama 
mobilioji programėlė
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Niujorko „Times“ aikštėje – palaikymo Lietuvos LGBT  
bendruomenei žinutė „Nasdaq“ bokšte

2019 m. birželio 6 d. vakarą milžinišką Niujorko „Times“ aikštėje įsikūrusios „Nasdaq“ būstinės bokšto 
ekraną papuošė solidarumo Lietuvos LGBT bendruomenei žinutė. Tokiu būdu „Nasdaq“ padalinys Lie-
tuvoje pasveikino Lietuvos LGBT bendruomenę „Baltic Pride“ 2019 festivalio proga. Niujorko miesto 
širdyje mirganti reklama patraukė praeivių dėmesį.

„Mums svarbu, kad kiekvienas mūsų organizacijos narys būtų išgirstas, jaustųsi vertinamas, turėtų 
galimybę realizuoti save, kurti ir tobulėti nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, negalios, 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar religinių įsitikinimų. Tai – pamatinės „Nasdaq“ verty-
bės, kuriomis vadovaujamės patys ir prie kurių sklaidos visuomenėje aktyviai prisidedame – šįkart 
išreikšdami palaikymą „Baltic Pride“ 2019 eitynėms ir LGBTI bendruomenės teisėms,“ – komentavo 
„Nasdaq“ vadovė Lietuvoje Arminta Saladžienė.
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Žinomi žmonės kvietė dalyvauti „Baltic Pride“ eitynėse

Žinomi žmonės įrašė vaizdo sveikinimus LGBT bendruomenei ir kvietė dalyvauti artėjančiose „Baltic 
Pride“ eitynėse. Vaizdo klipuose filmavosi Seras Ianas McKellenas, Seimo narė Aušrinė Armonaitė, 
lyčių lygybės ekspertė Margarita Jankauskaitė, komunikacijos specialistė Dovilė Filmanavičiūtė, Lie-
tuvos ir Didžiosios Britanijos teatro ir operos režisierė Dalia Ibelhauptaitė bei populiari Lietuvos dai-
nininkė Erica Jennings.
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KITOS LGL VEIKLOS
Vilniuje startavo projektas  

„Speak Out“

2019 m. sausio 17-19 dienomis Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL organizavo projekto „Speak 
Out“ pradžios partnerių susitikimą Vilniuje.
Projektu „Speak Out“ bus siekiama pasipriešinti nepageidaujamiems neapykantos nusikaltimų ir 
neapykantos kalbos LGBT asmenų atžvilgiu reiškiniams Europos Sąjungoje. Projekte dalyvauja ne-
vyriausybinės organizacijos iš Vengrijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Jungtinės 
Karalystės, Belgijos ir Portugalijos.
Projekto „Speak Out“ pradžios partnerių susitikime buvo aptarti būsimo projekto tikslai, veiklos ir 
tolesni žingsniai siekiant pasipriešinti neapykantai LGBT asmenų atžvilgiu.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdoma LGBT asmenų apklausa apie neapykantos incidentus, 
organizuojama sąmoningumo didinimo kampanija bei rengiamas leidinys apie neapykantos kalbą ir 
neapykantos nusikaltimus.



19

LGL atstovė dalyvavo susitikime  
„Twitter“ būstinėje Dubline

2019 m. sausio 21 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuk-
toraitė dalyvavo Europos Komisijos, socialinių tinklapių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų su-
sitikime dėl neapykantos kalbos stebėsenos socialiniuose tinkluose, kuris vyko socialinio tinklapio 
„Twitter“ būstinėje Dubline (Airija).
Susitikimo metu Europos Komisijos, „Google+“, „Facebook“, „Twitter“, „Instagram“ ir „Youtube“ at-
stovai aptarė LGL bei kitų Europos nevyriausybinių organizacijų atliktos socialinių tinklapių stebė-
senos dėl neapykantą kurstančių komentarų rezultatus. Ketvirtojo socialinių tinklapių stebėsenos 
rezultatai rodo, kad tinklapiai vis efektyviau šalina neapykantą kurstantį turinį.
LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė taip pat pasinaudojo galimybe asmeniškai padėkoti su-
sitikime dalyvavusiems socialinio tinklapio „Facebook“ atstovams, kurie tapo oficialiais artėjančio 
„Baltic Pride“ 2019 festivalio rėmėjais skirdami paramą renginio komunikacijos reikmėms.
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Sofijoje įvyko pirmasis projekto  
„Direction Employment“  

partnerių susitikimas

2019 m. vasario 14-15 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje įvyko pirmasis projekto „Direction Emplo-
yment“ partnerių susitikimas. Susitikimo metu projekto partneriai iš Bulgarijos, Italijos, Portugalijos, 
Airijos ir Lietuvos aptarė būsimas projekto veiklas.
Projekto metu bus siekiama sukurti naują švietimo modelį, skirtą kovai su jaunimo nedarbu. Įgyven-
dinant projekto veiklas bus taikomi progresyvūs metodai ir interaktyvios praktikos.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus organizuojami informacinių technologijų kursai 18-30 metų 
pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams, kurie padės įsidarbinti ilgai darbo negalintiems susirasti 
jaunuoliams.
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LGL viešėjo Suomijos LGBTI  
organizacija „Seta“

2019 m. vasario 17-18 dienomis Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL biure viešėjo projekto „Vai-
vorykštės teisės: LGBT lygybės Europoje skatinimas“ partneriai Suomijos LGBTI organizacija „Seta“.
Susitikimo metu LGL ir „Seta“ atstovai aptarė diskriminacijos dėl amžiaus LGBT bendruomenėje iššū-
kius bei dalinosi gerąja patirtimi sprendžiant šią problemą. Susitikime dalyvavę vyresnio amžiaus LGL 
ir „Seta“ atstovai dalinosi savo asmenine patirtimi susiduriant su diskriminacija dėl amžiaus.
2019 m. vasario 18 dieną LGL ir „Seta“ atstovai susitiko su Suomijos ambasadoriumi Lietuvoje J. E. 
Christer Michelsson ir ambasadoriaus pavaduotoja Anni Salmia. Susitikimo metu buvo aptartos to-
lesnio bendradarbiavimo per „Baltic Pride“ galimybės.
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LGL atstovė dalyvavo kovos su smurtu 
švietimo aplinkoje ekspertų  

diskusijoje Venecijoje

2019 m. kovo 21-22 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuk-
toraitė dalyvavo kovos su smurtu LGBTI jaunuolių atžvilgiu švietimo aplinkoje ekspertų apskritojo 
stalo diskusijoje Europos Tarybos biure Venecijoje (Italija).
Renginio metu buvo pristatyta Europos Tarybos ir „UNESCO“ ataskaita „Saugūs mokymosi aplinkoje: 
Švietimo ir mokslo sektoriaus atsakas į smurtą seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties 
požymių pagrindais Europoje“.
Kovos su smurtu LGBTI jaunuolių atžvilgiu švietimo aplinkoje ekspertų apskritojo stalo diskusijos 
metu taip pat buvo aptarti tolesni valstybių narių žingsniai siekiant užtikrinti saugią ir įtraukią mo-
kymosi aplinką kiekvienam moksleiviui.
Susitikimo metu LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė pristatė gerąją organizacijos patirtį vyk-
dant LGBT moksleivių padėties Lietuvos mokyklose stebėseną bei įgyvendinant advokacijos veiklas, 
kuriomis siekiama pasipriešinti patyčioms LGBT jaunuolių atžvilgiu švietimo aplinkoje.
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LGL atliktas tyrimas parodė:  
Lietuviai – vieni mažiausiai tolerantiškų 

LGBT žmonėms Europos Sąjungoje

Tyrimo duomenimis, Lietuva yra viena mažiausiai tolerantiškų LGBT teisių atžvilgiu valstybių Europos 
Sąjungoje – net ketvirtadalis lietuvių nesutinka, kad gėjai, lesbietės, biseksualūs ir translyčiai asme-
nys turėtų būti laisvi gyventi taip, kaip nori.
2018 metų rugpjūčio mėnesį nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atlikto tyrimo metu paaiškė-
jo, kad Lietuva yra viena mažiausiai tolerantiškų LGBT teisių atžvilgiu valstybių ES. Net ketvirtadalis 
apklaustųjų nesutiko, kad gėjai, lesbietės, biseksualūs ir translyčiai asmenys turėtų būti laisvi gyventi 
taip, kaip nori, o daugiau nei pusė apklaustųjų teigė, kad nesijaustų patogiai, jei kaimynystėje gyven-
tų LGBT asmenys.
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LGL – tarp 6 proc. skaidriausių  
Lietuvos įmonių ir organizacijų

Lietuvos įmonių ir organizacijų katologas „Rekvizitai.lt“ Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL 
įteikė „2018 m. Top įmonės“ sertifikatą, kuriuo pažymi, kad organizacija patenka tarp 6 proc. skai-
driausių Lietuvos įmonių ir organizacijų.
Portalas „Rekvizitai.lt“ įtraukė asociaciją LGL į rekomenduojamų įmonių ir organizacijų sąrašą bei 
įteikė diplomą, kuriame pažymima, jog LGL „plėtoja skaidrią veiklą, puoselėja organizacijos finansinę 
reputaciją, konkurencingumą, atsakomybę ir pagarbą savo aplinkai.“
Šiuo įvertinimu portalas „Rekvizitai.lt“ pažymi organizacijos ekonominį stabilumą ir patikimumą. 
„Lietuvoje tokius aukštus atrankos kriterijus atitinka tik 6 įmonės iš 100, todėl tikėtina, kad ši orga-
nizacija ateityje išliks stabili ir gebės vykdyti savo finansinius įsipareigojimus,“ – rašoma „Rekvizitai.
lt“ diplome.
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Kampanija #WeDeserveBetter:  
politiniame dialoge nėra  

vietos neapykantai

#WeDeserveBetter – #MesNusipelnomeGeriau. Ši asociacijos LGL bei kitų Europos nevyriausybinių or-
ganizacijų rengiama kampanija tęsėsi nuo gegužės pradžios iki Europos Parlamento rinkimų gegužės 
26 d. Kampanijos tikslas – stiprinti empatiją skaitmeninėje erdvėje, toleranciją ir pagarbą diskusijose 
ir viešajame diskurse.
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Artėjančio „Baltic Pride“ 2019 festivalio 
proga naujai nušvito vaivorykštės  

spalvų perėja Vilniuje

2019 m. balandžio 19 d. Vilniuje artėjančio „Baltic Pride“ 2019 festivalio proga naujai perdažyta prie 
Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL biuro įsikūrusi vaivorykštės spalvų perėja.

„Džiaugiamės, kad artėjant „Baltic Pride“ 2019 festivaliui turėjome galimybę atnaujinti po žiemos su-
sidėvėjusią vaivorykštės spalvų perėją. Festivalio metu šalia perėjos įsikūręs skveras taps pagrindiniu 
LGBT bendruomenės traukos centru. Čia veiks „Baltic Pride“ informacijos centras, visą festivalio savai-
tę bus organizuojami bendruomeniniai renginiai, o po „Baltic Pride“ eitynių vyks koncertas po atviru 
dangumi“, – komentavo Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Vaivorykštės spalvų perėjos perdažymui paramą skyrė Kanados ambasados biuras Lietuvoje, Ameri-
kos lietuvis Auris Jarasunas su sutuoktiniu Robbie Sutton ir Suomijos LGBTI teisių organizacija „Seta“.
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Didžiųjų Lietuvos miestų gyventojų  
pašto dėžutėse – lankstinukas apie 

 neapykantos kalbą

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL išleido lankstinuką apie neapykantos kalbą „Neapykanta 
nėra šeimos vertybė“. 2019 m. gegužės 14-18 dienomis 10 000 šio lankstinuko kopijų pasiekė Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių gyventojų pašto dėžutes. Tikimasi, kad šis lankstinukas taps 
veiksmingu atsaku gyventojų pašto dėžutes užplūdusiai neapykantos kalbai, kuria raginta „uždraus-
ti“ birželio 8 dieną Vilniuje vyksiančias „Baltic Pride“ 2019 eitynes.

Asociacijos LGL išleistame lankstinuke pateikiami neapykantos kalbos ir neapykantos kurstymo sąvo-
kų apibrėžimai, įvardijami LR įstatymai, garantuojantys apsaugą nuo neapykantos kalbos ir neapy-
kantos kurstymo, bei pateikiama informacija apie tai, kodėl verta pranešti apie neapykantos kalbos 
atvejus socialiniuose tinkluose.
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LGL atstovė dalyvavo Pasaulio švietimo 
ateities kongrese Meksikoje

2019 m. gegužės 20-24 d. Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuk-
toraitė dalyvavo XVII-ajame Pasaulio švietimo ateities kongrese, kuris vyko Majų Rivjeroje (Meksika).

Pasaulio švietimo ateities kongreso metu LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė pristatė gerąją 
organizacijos patirtį vykdant LGBT moksleivių apklausą apie jų patirtis mokyklose.

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama su JAV organizacija GLSEN, LGBT 
moksleivių apklausą vykdė 2017 metų vasarą. LGL atlikta apklausa parodė, kad daugiau kaip pusė 
LGBT jaunuolių Lietuvos mokyklose jaučiasi nesaugiai dėl savo seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės 
tapatybės. LGL tyrimas taip pat atskleidė, kad vos 5 proc. LGBT moksleivių mokymosi aplinkoje nieka-
da nesusidūrė su homofobine, bifobine ar transfobine neapykantos kalba.
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LGL dalyvavo susitikime dėl  
neapykantos nusikaltimų ir kalbos  

generalinėje prokuratūroje

2019 m. liepos 10 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL komunikacijos vadovė Eglė Kukto-
raitė dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros organizuotame susitikime dėl neapy-
kantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos.

Susitikime dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, apygardų prokuratūrų vyriau-
sieji prokurorai bei neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos srityje dirbančių nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.

Susitikimu siekta užtikrinti efektyvesnį baudžiamąjį procesą dėl neapykantos nusikaltimų ir neapy-
kantą kurstančių kalbų, taip pat glaudesnį bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Susitikimo metu aptartos neapykantos nusikaltimų ir neapykantą kurstančių kalbų aktualijos, pro-
blemos ir kiti klausimai.
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LGL atstovai dalyvavo pirmajame 
 projekto „CHOICE“ partnerių  

susitikime Atėnuose

2019 m. liepos 25-26 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai dalyvavo pirmajame 
projekto „CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos skatinimas“ partnerių susitikime Atėnuose (Graikija).

Susitikimo metu buvo aptartos būsimos projekto veiklos, projekto tikslai, uždaviniai ir laukiami re-
zultatai.

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL bus atsakinga už projekto kontekste vykdomas poreikių 
vertinimo veiklas. Projekto partneriai iš Graikijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Rumunijos ištirs, ko reikia 
LGBT ir heteroseksualiems moksleiviams bei mokyklų specialistams; sukurs diskriminacijos ar neto-
lerancijos incidentų mokyklos aplinkoje šalinimo mechanizmą bei didins sąmoningumą apie LGBT 
moksleivių poreikius mokymosi aplinkoje.
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LGL rengė LGBT jautrumo mokymus  
žurnalistikos profesionalams

2019 m. vasarą Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL surengė LGBT jautrumo mokymus pagrindi-
nio šalies portalo „15min.lt“, populiariausio šalies žurnalo „Žmonės“ bei nacionalinio transliuotojo 
LRT žurnalistams.

LGL surengtų mokymų metu siekta padidinti žurnalistikos profesionalų sąmoningumą kovojant su 
nepageidaujamais homofobijos, bifobijos ir transfobijos reiškiniais žiniasklaidoje.

Mokymų metu žurnalistams buvo pristatytos LGL kartu su tarptautiniais „E.T.HO.S.“ projekto partne-
riais parengtos gairės žiniasklaidos atstovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais. Žurnalistai 
taip pat atliko įvairias praktines užduotis ir analizavo publikacijas LGBT klausimais Lietuvos žinias-
klaidoje.
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Bratislavoje įvyko pirmasis projekto 
„R.I.S.E“ partnerių susitikimas

Rugsėjo 9 dieną Bratislavoje (Slovakija) Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai organiza-
vo pirmąjį projekto „Sąmoningumo didinimas dėl vaivorykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose 
visuomenėse (R.I.S.E.)“ susitikimą.

LGBT teisių advokacijos organizacijos iš Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Slovakijos, ve-
damos asociacijos LGL, suvienijo jėgas siekdamos sukurti geresnę socialinę ir teisinę aplinką LGBT 
šeimoms.

Susitikimo metu partneriai aptarė pagrindinius projekto tikslus ir uždavinius, taip pat konkrečias 
veiklas ir laukiamus rezultatus.
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LGL susitiko su Lietuvos policijos  
atstovais

2019 m. spalio 17 dieną Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL atstovai susitiko su Vilniaus aps-
krities vyriausiojo policijos komisariato atstovais. Susitikimo metu buvo aptarti probleminiai neapy-
kantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos LGBT bendruomenės atstovų atžvilgiu klausimai bei ben-
dradarbiavimo galimybės.

LGL Lietuvos policijos atstovams pristatė naujausių tyrimų dėl neapykantos nusikaltimų ir neapykan-
tos kalbos LGBT bendruomenės atstovų atžvilgiu rezultatus, pabrėžė sėkmingo bendradarbiavimo 
„Baltic Pride“ festivalio metu svarbą bei pristatė projektus, kuriais siekiama pasipriešinti neapykan-
tos nusikaltimams ir neapykantos kalbai LGBT bendruomenės atstovų atžvilgiu.

Tikimasi, kad tolesnis sėkmingas Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL bendradarbiavimas su 
Lietuvos policija reikšmingai prisidės prie neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos LGBT ben-
druomenės atstovų atžvilgiu problemos sprendimo.
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Europos Parlamente aptartos  
„Zonos be LGBTI“ ir neapykantos 

kurstymas prieš LGBTI žmones

Lapkričio 26 dieną Europos Parlamento nariai diskutavo apie LGBTI asmenų diskriminaciją ir neapy-
kantos kurstymą prieš LGBTI bendruomenę, įskaitant „zonas be LGBTI“. Šie debatai buvo inicijuoti 
LGBTI grupės Europos Parlamente.

Prieš debatus LGBTI grupė į Europos Parlamento spaudos konferenciją pakvietė keturis aktyvistus 
pasidalinti savo patirtimi kovojant su neapykanta LGBTI bendruomenių atžvilgiu: KPH politikos va-
dovę Mirka Makuchowska (Lenkija), „Lewica Razem“ valdybos narį Kamil Maczuga (Lenkija), „Rzeszow 
Equality March“ organizatorių ir „zonų be LGBTI“ tyrimo bendraautorių Jakub Gawron (Lenkija) ir 
Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovą Vladimirą Simonko.
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Atėnuose įvyko tarptautinė  
konferencija „Kova su homofobiniais 

stereotipais ir išankstiniu  
nusistatymu žiniasklaidoje“

2019 m. gruodžio 13 dieną Dienraščių žurnalistų sąjungos ESIEA konferencijų salėje (Atėnai, Graikija) 
įvyko tarptautinė konferencija „Kova su homofobiniais, bifobiškais ir transfobiniais stereotipais ir iš-
ankstiniu nusistatymu žiniasklaidoje“.

Konferenciją organizavo Atėnų LGBT jaunimo bendruomenė „Colour Youth“, bendradarbiaudama su 
KMOP – Socialinių  veiksmų  ir  inovacijų  centru. Konferencija – Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir 
pilietybės programos lėšomis finansuojamo projekto „E.T.Ho.S. – „Pasipriešinti transfobiniams, ho-
mofobiniams ir bifobiniams stereotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ dalis. Projektą 
Graikijoje įgyvendina „KMOP“ ir „Colour Youth“, Lietuvoje – Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, 
o Kroatijoje – Porečo Socialinių iniciatyvų centras.

Konferencijos tikslas buvo pristatyti projekto „E.T.Ho.S“ rezultatus trijose Europos Sąjungos valsty-
bėse narėse. Konferencijos metu taip pat buvo pristatytos įgyvendintos veiklos, projekto metu sufor-
muotos politikos rekomendacijos, paskatintas atviras dialogas tarp nacionalinių ir Europos Sąjungos 
ekspertų, žiniasklaidos profesionalų ir LGBTI žmogaus teisių organizacijų atstovų kovojant su neigia-
mų stereotipų LGBT bendruomenės atžvilgiu kūrimu bei neapykantos kalba, tokiu būdu skatinant 
etišką LGBTI klausimų aptarimą žiniasklaidoje.
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PROJEKTAI
„Skatinti LGBT žmogaus teises Lietuvoje 

užtikrinant nacionalinės LGBT teisių  
organizacijos tvarumą“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2021 m. kovas

Finansavimo šaltinis: Atviros visuomenės fondas

Pagrindinis projekto „Skatinti LGBT žmogaus teises Lietuvoje užtikrinant nacionalinės LGBT teisių 
organizacijos tvarumą“ tikslas yra įtvirtinti asociacijos LGL kaip Nacionalinės LGBT teisių organiza-
cijos statusą šalyje įgyvendinant strategines sąmoningumo didinimo, advokacijos ir bendruomenės 
stiprinimo veiklas, tokiu būdu pasipriešinant diskriminacijai vietos LGBT bendruomenės atžvilgiu ir 
šios bendruomenės socialinei atskirčiai.
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„Pokytis versle, viešajame sektoriuje, 
visuomenėje – nauji standartai  

diskriminacijos mažinimui“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužė – 2020 m. balandis

Finansavimo šaltinis: Europos socialinio fondo agentūra

Projektas „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos maži-
nimui“ įgyvendinamas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo 
institutu. Taip pat prie projekto veiklų aktyviai prisidės Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo na-
riai.
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„Pasipriešinti transfobiniams,  
homofobiniams ir bifobiniams stereoti-

pams per geresnį reprezentavimą  
žiniasklaidoje“ (E.T.HO.S.)

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektas „E.T.HO.S.“ incijuotas dėl būtinybės pasipriešinti egzistuojantiems stereotipams ir nusista-
tymams prieš LGBT (lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius) žmones Europos Sąjungoje, siekiant 
sutelkti dėmesį į vieną svarbiausių reprezentavimo priemonių – žiniasklaidą. Žiniasklaidos vaidmuo 
yra ypatingai svarbus sprendžiant sudėtingus homofobijos, bifobijos ir transfobijos reiškinius.
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„Vadinkite tai neapykanta: didinant  
sąmoningumą apie prieš LGBT asmenis 
nukreiptus neapykantos nusikaltimus“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektu siekiama kovoti su neapykantos nusikaltimais prieš LGBT asmenis didinant sąmoningumą 
LGBT bendruomenėse bei plačiojoje visuomenėje apie poreikį pranešti apie šiuos neapykantos nusi-
kaltimus. Šių tikslų bus siekiama dirbant su šiomis grupėmis tiesiogiai ir skiriant dėmesį sąmoningu-
mo didinimo ir įgalinimo veikloms.
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„#LGBT_LT: didinant sąmoningumą ir 
LGBT bendruomenės  

matomumą Lietuvoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. sausis – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektu siekiama skatinti LGBT asmenų teisių įtvirtinimą Lietuvoje organizuojant sąmoningumo 
didinimo ir informacijos sklaidos veiklas. Organizuojant LGBT bendruomenės matomumo didinimo 
iniciatyvas, tokias kaip „Vaivorykštės dienos“, „Baltic Pride“ ir LGBT kino festivalis „Kreivės“, projektu 
siekiama skatinti aktyvesnes viešas diskusijas LGBT temomis, susijusias tiek su socialine, tiek su teisi-
ne sritimis.
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„Baltic Pride 2019: LGBT žmogaus teisių 
skatinimas bendradarbiaujant  

Šiaurės ir Baltijos šalims“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželis – 2019 m. birželis

Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų taryba

Projektas „Baltic Pride 2019: LGBT žmogaus teisių skatinimas bendradarbiaujant Šiaurės ir Baltijos 
šalims“ vienija Baltijos šalių LGBT* teises ginančias organizacijas – LGL (Lietuva), „Mozaika“ (Latvija) 
ir Estijos LGBT asociacija – bei partnerius iš Šiaurės šalių – „Amnesty International Denmark“ ir SETA 
(Suomija).
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„Speak Out: Stabdant prieš LGBT  
asmenis nukreiptą neapykantos kalbą ir 

neapykantos nusikaltimus“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausis – 2021 m. sausis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektas „Speak Out: stabdant neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus prieš LGBT asmenis“ 
siekia stiprinti teisėsaugos gebėjimus kovojant su neapykantos kalba bei neapykantos nusikaltimais, 
nukreiptais prieš LGBT asmenis. To bus siekiama stiprinant pagarbą aukų teisėms ir poreikiams, ku-
riant stiprius partnerystės tinklus, skatinant gerąsias praktikas ir vystant priemonių rinkinį teisė-
saugos pareigūnų mokymams. Projekto veiklos taip pat sieks didinti sąmoningumą apie prieš LGBT 
asmenis nukreiptą neapykantos kalbą bei žodžio laisvę, įgalinti LGBT bendruomenes ieškoti būdų 
priešintis neapykantos kalbai internete, skatinti pranešti apie neapykantos kalbą ir neapykantos nu-
sikaltimus, ir lengvinti pranešimo procedūras.
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„Kryptis: įsidarbinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. spalis – 2022 m. kovas

Finansavimo šaltinis: regioninio EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fon-
das

Projektas atskleis nebesimokančio ir nedirbančio jaunimo, kenčiančio nuo daugialypės diskriminaci-
jos (t. y. romų, LGBTI, pabėgėlių, vienišų motinų, neįgaliųjų), potencialą pritaikydamas eksperimen-
tinį jaunimo edukacijos modelį, pagrįstą progresyvia pedagogika, žaidimų elementais paremtomis 
metodologijomis. Projektas prisidės skatinant įvairovės ir įtraukties į darbo rinką vertybes dėl rasės 
ar etninės kilmės, lyties ir lyties tapatybės, seksualinės orientacijos, negalios ir pasaulinio bei skai-
tmeninio pilietiškumo.
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„Baltic Pride 2019: LGBT teisių skatini-
mas per Baltijos šalių ir Norvegijos  

bendradarbiavimą“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. vasaris – 2019 m. gruodis

Finansavimo šaltinis: EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Projektas „Baltic Pride 2019: LGBT teisių skatinimas per Baltijos šalių ir Norvegijos bendradarbiavi-
mą“ siekia stiprinti bendradarbiavimą tarp trijų pagrindinių LGBT* organizacijų Baltijos šalyse (LGL 
Lietuvoje, „Mozaika“ Latvijoje, Estijos LGBT asociacija) ir jų partnerių iš valstybės donorės Norvegijos 
(t.y. Oslo Pride) ir skatinti LGBT žmogaus teises „Baltic Pride“ festivalio metu.



45

„Sąmoningumo didinimas dėl vaivo-
rykštės šeimų Europoje priėmimo 
įtraukiose visuomenėse (R.I.S.E.)“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. rugsėjis – 2021 m. rugsėjis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Sąmoningumo didinimo dėl vaivorykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose visuomenėse (R.I.S.E.) 
projektas atsirado iš partnerių pasiryžimo mesti iššūkį de facto LGBT šeimų teisių nepripažinimui 
Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje per įvairovės propagavimą ir 
socialinio LGBT šeimų priėmimo pagerinimą, bei užtikrinti visišką LGBT piliečių naudojimąsi teise 
į judėjimo laisvę Europos Sąjungoje padidinant pilietinį supratimą apie esamų nacionalinių teisės 
aktų pasekmes socioekonominėms sąlygoms ir tos pačios lyties porų gyvenimo kokybei. Pasak įvairių 
tarptautinių tyrimų, teisinė/institucinė sistema ir socialinis klimatas pamatinių žmogaus teisių LGBT 
asmenims atžvilgiu išlieka labai problematiški. Visos 6 šalys yra reitinguotos žemiau nei 30 vietoje iš 
49 Europos valstybių kalbant apie pilietines ir politines teises LGBT žmonėms (t. y. paskutinės šešios 
šalys, gerbiančios žmogaus teises ir lygybę) „ILGA-Europe“ „Vaivorykštės žemėlapyje 2017“.
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„CHOICE: Įtraukios mokymosi aplinkos 
skatinimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. liepa – 2021 m. liepa

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

„CHOICE“ projekto idėja kilo dėl organizacijų partnerių pastangų kovoti su homofobinėmis, bifobi-
nėmis ir transfobinėmis patyčiomis mokyklose. Projektu bus siekiama prisidėti prie įtraukios moky-
klos aplinkos lytinės tapatybės ir seksualinės orientacijos pagrindais skatinimo Lietuvoje, Bulgarijoje, 
Graikijoje ir Rumunijoje. Projekto veiklos sustiprins vidurinių mokyklų specialistų gebėjimus remti 
įvairovę ir kurti įtraukią mokyklos aplinką; palengvins pranešimą apie smurto ir netolerancijos atve-
jus bei sudarys sąlygas patiriantiems patyčias sulaukti reikiamos paramos. Projektu taip pat siekiama 
didinti mokyklos bendruomenės ir platesnės visuomenės informuotumą apie su seksualine orientaci-
ja ir lytine tapatybe susijusią diskriminaciją, patyčias bei smurtą mokyklos aplinkoje.
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„ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines 
nuostatas apie vaikų tapatumo  

įvairovę Europoje“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. spalis – 2021 m. spalis

Finansavimo šaltinis: Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programa

Projektu „ĮVAIRI VAIKYSTĖ: Keičiant socialines nuostatas apie vaikų tapatumo įvairovę Europoje“ sie-
kiama apibrėžti gerąsias praktikas dėl vaikų įvairovės mokymosi aplinkos, sveikatos, šeimos, viešųjų 
erdvių ir žiniasklaidos srityse, bei skatinti tarpžinybinį ir tarpdisciplininį viešųjų įstaigų, NVO ir kitų 
susijusių įstaigų, dirbančių su vaikais ir smurtu dėl lyties, bendradarbiavimą.
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LEIDINIAI
Gairės žiniasklaidos atstovams 
pranešant LGBT žmogaus teisių  

klausimais

2019 m. kovo mėnesį LGL išleido informacinį leidinį žiniasklaidos atstovams „Gairės žiniasklaidos at-
stovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais“.

Leidinys suskirstytas į dvi dalis. Pirmojoje dalyje apibūdinamos pagrindinės sąvokos, kurias turėtų 
vartoti žiniasklaidos profesionalai ir studentai, įskaitant pagrindinių žodžių ir terminų apibrėžimus, 
diskriminacinio pobūdžio reiškinių apibūdinimą, neapykantos kalbos ir neapykantos nusikaltimų 
apibrėžtis, tinkamos kalbos vartojimo būdus ir bendrąsias gaires žiniasklaidos profesionalams ir stu-
dentams. Antrojoje dalyje pristatomas Lietuvos atvejo tyrimas, pagrįstas minėtų tyrimų rezultatais.

Šis leidinys yra ypatingai naudingas žiniasklaidos specialistams ir studentams, kurie pasirenka tapti 
LGBT bendruomenės rėmėjais rengdami publikacijas LGBT klausimais, didindami šios bendruome-
nės matomumą, tinkamai atliepdami LGBT bendruomenės patiriamas problemas bei pasipriešindami 
stereotipinio ir diskriminuojančio požiūrio formavimui žiniasklaidoje. Tai – ne tik puiki priemonė 
žiniasklaidos profesionalams ir studentams, bet ir pilietinei bei plačiajai visuomenei, prisidedanti 
prie holistinio požiūrio į šį klausimą formavimo, tokiu būdu skatinant pagarbą žmogaus teisėms ir 
socialinei sanglaudai.
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Mokymų vadovas žiniasklaidos  
atstovams apie pranešimą  

LGBT klausimais

Šis mokymų vadovas buvo parengtas remiantis trijose Europos Sąjungos šalyse (Kroatijoje, Graikijoje 
ir Lietuvoje) atliktais tyrimais. Tyrimai buvo atlikti atliekant interviu su žiniasklaidos profesionalais 
bei organizuojant diskusijas su žurnalistikos studentais ir profesionalais. Pagrindiniai šio leidinio 
tikslai yra: didinti (būsimų) žiniasklaidos profesionalų sąmoningumą apie homofobijos, transfobijos 
ir bifobijos reiškinį žiniasklaidoje; supažindinti (būsimus) žiniasklaidos profesionalus su pagrindine  
LGBT  terminologija  ir  problematika  (pavyzdžiui,  lytinių  tapatybių  ir seksualinių orientacijų įvai-
rove, santuokos, tėvystės ir teisinio lyties pripažinimo iššūkiais); egzistuojančia  Europos  (ir  naci-
onaline)  teisės  sistema  dėl  neapykantos  kalbos žiniasklaidoje LGBT žmonių atžvilgiu; geraisiais 
pavyzdžiais veiklų, kurias įgyvendino žiniasklaida (įskaitant LGBT žiniasklaidą), viešosios įstaigos, 
institucijos ir pilietinė visuomenė siekiant etiškai informuoti LGBT žmogaus teisių klausimais bei ska-
tinti LGBT žmogaus teises.
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„Baltic Pride“ 2019 žurnalas

„Baltic Pride“ 2019 festivalio proga nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL išleido išskirtinį nemo-
kamą žurnalą, kuriame pateikiamos LGBT žmogaus teisių judėjimo žvaigždžių istorijos ir pristatoma 
festivalio programa.

Išskirtiniame „Baltic Pride“ žurnale pateikiami interviu su tarptautinėje „Baltic Pride“ 2019 žmogaus 
teisių konferencijoje dalyvausiančia Maltos Europos reikalų ir lygybės ministre Helena Dalli ir Airijos 
senatoriumi Davidu Norrisu. Leidinyje savo asmeninėmis istorijomis taip pat dalinasi „Pasididžiavimo 
balsų“ renginio žvaigždės: „B“ raidei atstovausiantis Alexanderis Bardas iš „Army of Lovers“, ištikimas 
LGBT žmogaus teisių judėjimo Lietuvoje rėmėjas Lordas Michaelas Cashmanas bei nepamirštamus 
įspūdžius „Baltic Pride“ eitynių išvakarėse garantuosiantis DJ Mariuma ir drag divų trio: LaDiva Live, 
Catherine D‘oex ir Sharonne.

Apie poreikį aktyviai remti LGBT žmogaus teises tiek savo šalyje, tiek užsienyje skaitytojams papasa-
kos Norvegijos ambasadorius Lietuvoje J. E. Karsten Klepsvik ir J. E. Graikijos ambasadorė Lietuvoje 
Dr. Vassiliki Dicopoulou.

Žurnale aptariamos ir svarbios, bet mažai dėmesio sulaukiančios temos. Suomijos LGBTI organizaci-
jos „Seta“ atstovai interviu pasakoja apie gerąją patirtį kovoje su daugialype LGBTI senjorų diskrimi-
nacija, o Švedijos LGBTI policijos atstovai dalinasi patirtimi tiriant neapykantos nusikaltimus LGBT 
žmonių atžvilgiu.
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Požiūrio į LGBT asmenis Lietuvoje  
tyrimas: Visuomenės požiūris į  

neapykantos nusikaltimus ir  
neapykantos kalbą

2018 metų rugpjūčio mėnesį Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL užsakymu buvo vykdoma 
Lietuvos gyventojų apklausa, atskleidusi visuomenės požiūrį į neapykantos nusikaltimus ir neapy-
kantos kalbą LGBT žmonių atžvilgiu. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai jaučia žymiai 
mažiau empatijos tos pačios lyties porai ar translyčiam asmeniui, užpultiems gatvėje, nei toje pačioje 
situacijoje atsidūrusiai heteroseksualiai porai.
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„Baltic Pride“ 2019 nuotraukų albumas

2019 m. gruodį Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL išleido „Baltic Pride“ 2019 nuotraukų albu-
mą, kuriame užfiksuotos svarbiausios praėjusių metų vasarą vykusio festivalio akimirkos.
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Duomenys apie pajamas ir išlaidas 2019 metais

Nepanaudotos projektinės lėšos (2018-12-31)

Europos Komisija

152.124 €

Pajamos € %

Išlaidos € %

195.575 € 51

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais) 158.377 € 37

LGBT centro išlaidos 29.433 € 10

Projektinės veiklos 200.837 € 53

Europos socialinis fondas 60.675 € 16

EEE ir Norvegijos parama 32.800 € 9

Socialiai atsakingo verslo parama 35.000 € 9

Atviros visuomenės institutas 36.288 € 10

Kiti rėmėjai 20.287 € 10

Metinės pajamos: 380.625 € 100

Metinės išlaidos: 388.647 € 100

Nepanaudotos projektinės lėšos (2019-12-31) 139.473 €

FINANSINĖ ATASKAITA


