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Apie LGL
Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) as-
menų teisių gynimo asociacija LGL – vienintelė išimtinai LGBT 
bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė orga-
nizacija 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 efekty-
vios LGBT bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lie-
tuvoje. 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, dinamiš-
ka, besikeičianti ir visuomet atvira naujiems nariams, idėjoms ir 
projektams. Svarbu pabrėžti, jog organizacijos veikloje dalyvau-
ja ne tik homoseksualios orientacijos asmenys. Šalia LGBT ben-
druomenei priklausančių asmenų didžiuojamės mūsų draugais 
ir rėmėjais, kuriems parama LGBT teisėms visų pirmiausia yra 
demokratijos ir efektyvios žmogaus teisių apsaugos visiems Lie-
tuvos Respublikos piliečiams be išimties klausimas.

Asociacijos LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, V. Šopeno g. 1-1. Čia 
LGL komanda administruoja bei įgyvendina daugybę projektų, 
organizuoja susitikimus bei reguliariai kviečia LGBT bendruome-
nės narius ir juos palaikančius asmenis į įvairiausius renginius. 
LGL biure veikiančiame vieninteliame Lietuvoje LGBT centre įsi-

1 Oficialiai asociacija LGL Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijoje buvo įre-
gistruota 1995 metų gegužės 4 dieną.
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kūrusi su organizacijos veikla susijusios literatūros skaitykla, ga-
lima pasinaudoti nemokamu interneto ryšiu bei užsukti puode-
liui 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) 
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“ organizatorių asociacija) 
ir TGEU (tarptautinė translyčių asmenų teisių organizacija). Ti-
kime, jog savo tikslų efektyviausiai galime siekti tik matydami 
LGBT teisių klausimą platesniame žmogaus teisių diskurse, to-
dėl aktyviai remiame įvairias iniciatyvas tiek nacionaliniu, tiek 
tarptautiniu lygmeniu. 

Daugiau aktualios informacijos apie LGL veiklas bei LGBT ben-
druomenės aktualijas visada galite rasti kasdien atnaujinamoje 
svetainėje www.lgl.lt bei LGL „Facebook“ paskyroje www.face-
book.com/lgl.lt.

http://www.lgl.lt 
http://www.facebook.com/lgl.lt
http://www.facebook.com/lgl.lt
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LGBT TEISIŲ APŽVALGA 2020 
METAIS: IŠŠŪKIAI IR LAIMĖJIMAI

2020 metai Nacionalinei LGBT teisių organizacijai LGL buvo sudėtingų iššūkių ir 
įkvepiančių laimėjimų metai. Jūsų paskatinimo ir paramos dėka LGL įgyvendino 
daugybę svarbių veiklų siekiant pagerinti LGBT žmogaus teisių situaciją Lietuvoje.

Šiais metais LGL įgyvendino nemažai sėkmingų projektų. Nepaisant COVID-19 
pandemijos, „Vaivorykštės dienų 2020“ festivalį šventėme internetu. Karantino metu 
draugiškos LGBT žmogaus teisėms užsienio šalių ambasados Vilniuje Tarptautinės 
dienos prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją (angl. akronimas IDAHOT) proga 
iškėlė vaivorykštės spalvų vėliavas kaip paramos LGBT bendruomenei simbolį.

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių dienos proga LGL pristatė emocinės paramos platformą 
patyčias patiriantiems LGBT moksleiviams. Mūsų savanoriai jau daugiau nei 360 
valandų konsultavo per 100 LGBT vaikų ir jaunuolių.

Taip pat atidarėme naują LGBT bendruomenės centrą, kuriame aplinkybėms leidus 
vyks IT kursai įsidarbinti negalintiems LGBT ir kitoms pažeidžiamoms visuomenės 
grupėms priklausantiems jaunuoliams!



7

2020 METŲ LGL VEIKLOS 
ATASKAITA

Tam, kad įgyvendintų savo strateginį planą ir siektų minėtų strateginių tikslų, 
asociacija LGL 2020 metais įgyvendino skirtingas veiklas, svarbiausios iš kurių 

trumpai apibendrinamos žemiau.

ASOCIACIJA LGL SAVO VEIKLOJE 
SIEKIA ŠIŲ PAGRINDINIŲ TIKSLŲ:

Žmogaus teisių ir lygių galimybių skatinimo

Lygybės užimtumo ir darbo srityse skatinimo

Socialinės aprėpties ir integracijos skatinimo

Narių gebėjimų ugdymo ir atstovaujamų 
visuomenės grupių dalyvavimo organizacijos 

veikloje skatinimo

Organizacijos gebėjimų ir kompetencijos 
ugdymo

Šeimos teisių bei šeiminių santykių įvairovės 
pripažinimo ir lygybės skatinimo
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VEIKLOS

„VAIVORYKŠTĖS DIENOS“ 2020
LGL paminėjo Tarptautinę 
dieną prieš homofobiją kam-
panija socialiniuose tinkluo-
se

2020 metais dėl pasaulinės 
COVID-19 pandemijos Nacio-
nalinė LGBT teisių organiza-
cija LGL paminėjo Tarptau-
tinę dieną prieš homofobiją, 
transfobiją ir bifobiją kam-
panija socialiniuose tinkluo-
se. Gegužės 7-17 dienomis 
LGL į paskyras socialiniuo-
se tinklapiuose „Facebook“, 
„Instagram“ ir „Twitter“ kėlė 
specialiai Tarptautinei dienai 
prieš homofobiją, transfobiją 
ir bifobiją bei „Baltic Pride“ 
dešimtmečiui Vilniuje skirtus 
įrašus.

LGL vykdytos socialinės kam-
panijos tikslas buvo išlaikyti 

vietos LGBT bendruomenės matomumą viešojoje erdvėje bei didinti sąmoningu-
mą apie socialinius ir teisinius iššūkius, su kuriais susiduria LGBT bendruomenės 
atstovai.

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL taip pat paskelbė ypatingą interviu su 
Norvegijos ambasadoriumi Lietuvoje J.E. Karsten Klepsvik, kuris yra įsitikinęs, kad 
fizinė distancija neturėtų reikšti socialinės distancijos, o Tarptautinė diena prieš 
homofobiją, transfobiją ir bifobiją suteikė galimybę didinti sąmoningumą apie iš-
šūkius, su kuriais susiduria LGBTI bendruomenė globalios sveikatos ir ekonominės 
krizės metu.
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IDAHOT DIENOS PROGA 
UŽSIENIO ŠALIŲ AMBASA-

DOS VILNIUJE IŠKĖLĖ VAIVO-
RYKŠTĖS SPALVŲ VĖLIAVAS

2020 m. gegužės 17 dieną, Tarp-
tautinės dienos prieš homofo-
biją, transfobiją ir bifobiją (angl. 
akronimas IDAHOT) proga drau-
giškos LGBT žmogaus teisėms 
užsienio šalių ambasados Vilniu-
je iškėlė vaivorykštės spalvų vė-
liavas kaip paramos LGBT ben-
druomenei simbolį. Vaivorykštės 
spalvų vėliava pasipuošė JAV, 
Švedijos, Vokietijos, Suomijos, 
Jungtinės Karalystės, Nyderlan-
dų, Danijos ir Prancūzijos diplo-
matinės atstovybės Lietuvoje bei 
Prancūzų institutas Lietuvoje.

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL sveikina užsienio šalių ambasadų Vil-
niuje sprendimą išreikšti paramą šalies LGBT bendruomenei. Tikime, jog užsienio 
valstybių ambasadų pozicija turi esminės reikšmės inicijuojant platesnę diskusiją 
apie LGBT asmenų teisių klausimus Lietuvoje.

Gegužės 17 diena ypatinga tuo, kad šią dieną Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) išbraukė homoseksualumą iš psichinių sutrikimų sąrašo. Visame pasaulyje 
ši diena minima nuo 2004-ųjų, o Lietuvoje pirmą kartą asociacijos LGL organizuo-
jamais „Vaivorykštės dienų“ renginiais paminėta 2007 metais.
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KITOS VEIKLOS
EŽTT SPRENDIMAS: KIEKVIENAS NEA-
PYKANTOS KALBOS PRIEŠ LGBT BEN-

DRUOMENĘ ATVEJIS TURI BŪTI TIRIAMAS 
ATSAKINGAI 

2020 m. sausio 14 d. Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas  (toliau – Teismas) 
paskelbė sprendimą byloje Beizaras 
ir Levickas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 
41288/15), kuriuo konstatavo, kad Lie-
tuva pažeidė Žmogaus teisių ir pagrin-
dinių laisvių konvencijos (toliau – Kon-
vencija)  14 straipsnį (diskriminacijos 
uždraudimas) kartu su 8 straipsniu (tei-
sė į privataus ir šeimos gyvenimo ger-
bimą) ir 13 straipsnį (teisė į veiksmingą 
teisinės gynybos priemonę). Teismas 
kiekvienam pareiškėjui priteisė po 5 
000 Eur neturtinės žalos ir 5 000 Eur 
bylinėjimosi išlaidų.

Teismas nurodė, kad internetas Lietuvoje yra rimta terpė, kurioje yra kurstoma ne-
apykanta prieš seksualines mažumas, todėl komentarų paskelbimas  „Facebook“ 
socialiniame tinkle yra pakankamas pagrindas konstatuoti pažeidimą.

„Apmaudu, kad LRV savo pozicijoje šios bylos kontekste ginčijo  asociacijos LGL 
kaip pilietinės visuomenės organizacijos  suinteresuotumą bylos baigtimi, tokiu 
būdu bandant paneigti esmines nevyriausybinių organizacijų funkcijas pliuralisti-
nėje, demokratinėje visuomenėje“ – problemą įvardijo nuo proceso nacionalinėse 
instancijose pradžios pareiškėjus atstovavusios asociacijos LGL vadovas Vladimi-
ras Simonko.

Vis dėlto sprendime Teismas aiškiai nustatė teisėtą  pagrindą ir interesą  LGL ats-
tovauti neapykantos nusikaltimų aukas.
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KOVA SU NEAPYKANTOS KALBA SOCIAL-
INIUOSE TINKLUOSE: LGL PRANEŠĖ DAUGI-
AUSIAI NEAPYKANTOS KALBOS ATVEJŲ ES 

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL, bendradarbiaudama su Europos Komi-
sija, „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Google+“, vykdo socialinių tin-
klapių stebėseną dėl neapykantos kalbos seksualinės orientacijos pagrindu. 2019 
m. lapkričio-gruodžio mėnesiais LGL pranešė „Facebook“ apie 1000 neapykantą 
seksualinės orientacijos pagrindu kurstančių komentarų. Tai – didžiausias prane-
šimų apie neteisėtus komentarus skaičius Europos Sąjungoje.

Penktasis Elgesio kodekso kovojant su neteisėta neapykantos kalba internete ver-
tinimas rodo, kad Kodeksas ir toliau duoda teigiamų rezultatų. Vidutiniškai 90 
proc. pranešimų peržiūrima per 24 valandas ir 71 proc. turinio pašalinama. Nors 
vidutinis pašalinimo procentas, palyginus su ankstesne stebėsena, yra stabilus, 
tarp platformų yra tam tikrų skirtumų. Daugelis IT bendrovių turi patobulinti savo 
atsiliepimus į vartotojų pranešimus.
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PROJEKTAS R.I.S.E. KVIEČIA ATKREIPTI 
DĖMESĮ Į KASDIENES PROBLEMAS, SU 
KURIOMIS SUSIDURIA VAIVORYKŠTĖS 

ŠEIMOS 

Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Bul-
garijoje ir Slovakijoje nesant pakankamo viena-
lyčių porų šeiminių santykių reglamentavimo, 
šešios LGBT asmenų teises šiose šalyse atsto-
vaujančios organizacijos sutelkė savo ilgametę 
patirtį siekdamos šeimų įvairovei palankesnių 
socialinių ir teisinių sąlygų.

Projektas „Sąmoningumo didinimas dėl vaivo-
rykštės šeimų Europoje priėmimo įtraukiose 
visuomenėse“ (angl. Raising awareness for In-
clusive Societies to Embrace rainbow families 
in Europe, R.I.S.E.) kviečia atkreipti dėmesį į 
kasdienes problemas, su kuriomis susiduria šios 
šeimos.

Daugelis vaivorykštės šeimų dar labai atsargiai vertina didesnį savo santykių ma-
tomumą visuomenėje, o vienokios ar kitokios formos nelygybė tebėra jų kasdienė 
palydovė. Lietuvoje teisinė bazė nesukuria galimybės vienalytėms poroms susi-
tuokti ar registruoti civilinės partnerystės, įsivaikinti ar kartu tapti globėjais.
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
TRISDEŠIMTMEČIO PROGA EUROPOS 

TARYBOJE EKSPONUOTA PARODA 
„ĮVAIROVĖS VEIDAI“ 

2020 metų kovo 9 – 14 dienomis Europos Tarybos būstinėje Strasbūre Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio proga eksponuota paroda „Įvairo-
vės veidai“. Parodoje eksponuojamose nuotraukose menininkai užfiksavo įvairo-
vės kasdienybėje atspindžius, realybę, istorijas, (ne)tradicijas, kultūrą bei patirtis. 
Paroda „Įvairovės veidai“ siekta sudaryti sąlygas pažinti diskriminaciją patiriančius 
žmones per jų žmogiškumo iliustravimą, portretus ir kasdienybės vaizdus, kelti 
klausimus apie negalią, lytinę bei tautinę tapatybę ir kitus Lygių galimybių įstaty-
me įtvirtintus pagrindus.
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STARTAVO EMOCINĖS PARAMOS 
PLATFORMA PATYČIAS PATIRIANTIEMS 

LGBT MOKSLEIVIAMS 

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL pristatė emocinės paramos platformą 
patyčias patiriantiems LGBT moksleiviams.

„Mokslo ir žinių dienos proga ypatingai svarbu, kad kiekvienas moksleivis galėtų 
siekti išsilavinimo saugioje mokymosi aplinkoje be diskriminacijos ir patyčių“ – 
sakė projektą koordinuojanti LGL komunikacijos vadovė Eglė Kuktoraitė.

Prisiregistravusiems LGBT vaikams ir paaugliams teikiamos konsultacijos ir emo-
cinė parama. Paramą sunkumus patiriantiems moksleiviams teiks apmokyti sava-
noriai, turintys reikiamą išsilavinimą ir pasirengimą.

„Patyčias dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės patiriantys LGBT jau-
nuoliai neretai nesulaukia nei tėvų, nei mokytojų paramos. Todėl ypatingai svar-
bu, kad šie jaunuoliai galėtų sulaukti emocinės paramos iš specialistų, kurie yra 
baigę specialius jautrumo LGBT klausimais mokymus,“ – komentavo LGL vadovas 
Vladimiras Simonko.

Su patyčiomis ir sunkumais susiduriantys LGBT jaunuoliai kviečiami registruotis 
konsultacijai svetainėje https://lithuania.livewithoutbullying.com/.

https://lithuania.livewithoutbullying.com/
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PATYČIŲ EKSPERTAS IŠ ŠVEDIJOS VEDĖ 
SEMINARĄ LGL EMOCINĖS PARAMOS PLAT-

FORMOS SAVANORIAMS

2020 m. liepos 1 d. Naciona-
linė LGBT teisių organizacija 
LGL kartu su Švedijos orga-
nizacija „Friends“ organiza-
vo internetinį seminarą LGL 
emocinės paramos platfor-
mos savanoriams. Seminaro 
metu „Friends“ tyrimų ir plė-
tros vadovas Henrik Karlsson 
LGL savanoriams pristatė 
gerąją organizacijos patirtį 
kovojant su patyčiomis.

„Friends“ tyrimų ir plėtros vadovas Henrik Karlsson pristatė LGBTI jaunuolių pa-
dėtį Švedijoje, aptarė naujausių apklausų rezultatus bei atsakė į LGL savanorių 
klausimus.

Nors Švedijos organizacija „Friends“ dirba su visų tipų patyčiomis, tačiau homo-
fobinės patyčios yra visada integruotuos į perspektyvą, kai skatinama įtrauktis 
mokyklose. Švedijos mokykloms privaloma dėti pastangas, kad LGBTI moksleiviai 
nepatirtų diskriminuojančio ar žeminančio elgesio.



16

NEMOKAMI IT KURSAI PADĖS 
JAUNUOLIAMS IKI 29 METŲ ĮSIDARBINTI 

Nacionalinė LGBT teisių organi-
zacija LGL organizavo nemoka-
mų IT kursų ciklą Vilniuje. 5 mė-
nesius trunkantys informacinių 
technologijų kursai skirti nesi-
mokantiems ir ilgą laiką negalin-
tiems susirasti jaunuoliams iki 29 
metų.

Sėkmingai baigusiems mokymų 
programą bus teikiama pagalba 
siekiant įsidarbinti IT sektoriuje. 
Pirmieji kursai prasidės jau gruo-
džio mėnesį.

Įgyvendinant projektą „Kryptis: 
įsidarbinimas“ iš viso bus rengia-
mi 3 kursų ciklai, kuriuose daly-
vaus po 15 jaunuolių.

Nemokami informacinių technologijų kursai padės ilgai darbo negalintiems rasti 
jaunuoliams sėkmingai įsidarbinti informacinių technologijų sektoriuje.
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PALANGOJE ĮVYKO PROTMŪŠIS 
„ĮVAIROVĖS VEIDAI“ 

2020 m. liepos 24 d. Palangos klube „Kablys + Jūra“ įvyko protmūšis „Įvairovės vei-
dai“ su Pauliumi Ambrazevičiumi. Atsakiusieji į klausimus apie visuomenės įvai-
rovę bei lygias galimybes ir patekusieji į sumaniausių komandų trejetą laimėjo 
šaunius prizus.

„Protmūšis ne tik suteikė galimybę pasitikrinti žinias apie Lietuvoje gyvenančias 
mažumas, jų kultūrą, gyvenimą ir istoriją, bet ir nemažai sužinoti apie tai, kas vyks-
ta ar vyko Lietuvoje. Taip pat klausimų ir atsakymų keliu pakeliavome po likusį 
pasaulį – ko dabar labai trūksta,“ – sako protmūšio vedėjas Paulius Ambrazevičius.

„Drįstame teigti, kad tai buvo unikalus protmūšis. Tai, jei galima taip sakyti, ne 
šiaip sau, o edukacinis protmūšis, kuris supažindino su Lietuvoje gyvenančiomis 
mažumomis, jų kultūra ir istorija,“ – tikina „Kablys + Jūra“ komanda.
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VILNIUJE SURENGTAS PROTMŪŠIS 
„ĮVAIROVĖS VEIDAI“ 

2020 m. spalio 23 d. „O‘Learys“ restorane Vilniaus „Akropolyje“ įvyko protmūšis 
„Įvairovės veidai“ su Pauliumi Ambrazevičiumi. Atsakiusieji į klausimus apie visuo-
menės įvairovę bei lygias galimybes ir patekusieji į sumaniausių komandų trejetą 
laimėjo šaunius prizus.

Žaidime buvo 5 turai po 10 klausimų. Žaidimą laimėjo daugiausiai taškų per visus 
penkis turus surinkusi komanda.
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LGL ATSTOVAI SUSITIKO SU PARTNERIAIS 
NORVEGIJOJE 

Rugsėjo 24-27 dienomis Naciona-
linės LGBT teisių organizacijos LGL 
atstovai buvo išvykę į Norvegiją, kur 
dalyvavo susitikimuose su įvairių 
Oslo institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovais.

LGL atstovai susitiko su Socialinių ir 
gerovės paslaugų agentūros Įvairo-
vės ir integracijos padalinio vadove 
Rowena B. Teodocio, Oslo Pride Art 
atstovu Ole Prin-Sand, Oslo savival-
dybės tarptautinių ryšių skyriaus 
atstovais Mari Eike Nilsen ir Toralv 
Moe bei buvusiu Norvegijos amba-
sadoriumi Lietuvoje Karsten Klep-
svik su žmona Heidi.

Tikimasi, kad šie susitikimai 
paskatins glaudesnį LGL ir Nor-
vegijos institucijų bei nevyriau-
sybinių organizacijų dvišalį ben-
dradarbiavimą.
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PROJEKTAI

„Skatinti LGBT žmogaus teises Lietuvoje užtikrinant na-
cionalinės 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 naciona-
linės LGBT teisių organizacijos tvarumą“ tikslas yra įtvirtinti asociacijos LGL kaip 
Nacionalinės LGBT teisių organizacijos 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 dis-
kriminacijos mažinimui“ įgyvendinamas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba ir Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Taip pat prie projekto veiklų akty-
viai prisidės Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nariai. 

http://nlif.lt/apie-foruma/


22

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 neapykan-
tos kalba bei neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBT asmenis. To bus 
siekiama stiprinant pagarbą aukų teisėms ir poreikiams, kuriant stiprius partne-
rystės tinklus, skatinant gerąsias praktikas ir vystant priemonių rinkinį teisėsaugos 
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 pra-
nešti apie neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus, 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 Jauni-
mo užimtumo fondas

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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„Sąmoningumo didinimas dėl vaivorykštės 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 priė-
mimo 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 gyve-
nimo kokybei. Pasak įvairių tarptautinių tyrimų, teisinė/institucinė sistema ir so-
cialinis 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 že-
mėlapyje 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 homo-
fobinėmis, bifobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis mokyklose. Projektu bus sie-
kiama prisidėti prie įtraukios mokyklos 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 netole-
rancijos atvejus bei sudarys sąlygas patiriantiems patyčias sulaukti reikiamos pa-
ramos. Projektu taip pat siekiama didinti mokyklos bendruomenės ir platesnės 
visuomenės informuotumą apie su seksualine orientacija ir lytine tapatybe susi-
jusią 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“ siekiama apibrėžti gerąsias praktikas dėl vaikų įvairovės moky-
mosi aplinkos, sveikatos, šeimos, viešųjų erdvių ir žiniasklaidos srityse, bei skatinti 
tarpžinybinį ir tarpdisciplininį viešųjų įstaigų, NVO ir kitų susijusių įstaigų, dirban-
čių su vaikais ir smurtu dėl lyties, bendradarbiavimą.
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LEIDINIAI
Atkuriamojo teisingumo vadovas

Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL kartu su 
tarptautiniais partneriais pristato leidinį „Atkuria-
mojo teisingumo galimybės neapykantos nusikalti-
mų srityje. Ekspertų straipsnių rinkinys ir praktiniai 
svarstymai devyniose Europos šalyse“.

Rengiant šį leidinį buvo paskelbtas atviras kvieti-
mas atkuriamojo teisingumo ekspertams kviečiant 
juos teikti straipsnius. Leidinyje publikuojami atku-
riamojo teisingumo ekspertų iš Bulgarijos, Jungti-
nės Karalystės, Belgijos ir Ispanijos straipsniai.

Šį vadovą sudaro ekspertų straipsnių rinkinys apie istoriją, politiką, praktiką ir pro-
cedūras, kurios susiformavo atkuriamojo teisingumo srityje. Leidinyje pateikiama 
atkuriamojo teisingumo raida ir įžvalgos apie dabartinę situaciją skirtingose ša-
lyse. Ypatingas dėmesys skiriamas galimybėms ir iššūkiams, kuriuos atkuriamojo 
teisingumo metodai pateikia LGBTI neapykantos nusikaltimų atveju.
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Alternatyvi ataskaita dėl LGBT teisių padėties Lietuvoje 
JT Žmogaus teisių komitetui

2018 m. Jungtinių Tautų (JT) 
Žmogaus teisių komiteto su-
formuluotos rekomendacijos 
CCPR/C/LTU/CO/ Lietuvai  LGBT 
teisių užtikrinimo srityje buvo 
įvertintos kaip skubios. Taip 
pat įvertintos tik rekomendaci-
jos pateiktos Belizui, Bulgarijai, 
Hondūrui, Mongolijai ir Suda-
nui.

2020 m. liepos 27 d. LGL pateiktoje alternatyvioje ataskaitoje vertinamas Lietuvai 
skirtų rekomendacijų LGBT žmogaus teisių srityje įgyvendinimo lygis.

Kartu su tarptautinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis ILGA World ir Center 
for Civil and Political Rights LGL parengtame dokumente atkreipiamas dėmesys 
į opiausias LGBT teisių Lietuvoje užtikrinimo problemas: radikalių politinių jėgų 
daromą neigiamą įtaką LGBT asmenų padėčiai Lietuvoje, LGBT šeimos santykių 
teisinį neapibrėžtumą, pasikartojantį LR Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo 
viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų diskriminacinį interpretavimą. 
LR įstatymuose taip pat vis dar neįtvirtinta administracinė procedūra, leidžianti 
translyčiams asmenims oriai ir mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis realizuoti 
teisę į lyties pripažinimą ir kt.

Nors alternatyvioje ataskaitoje įvardijami tam tikri teigiami postūmiai LGBT teisių 
srityje, LGL vertinimu, Lietuva Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto rekomen-
dacijų neįgyvendino visa apimtimi, taip neužtikrindama šalies piliečiams efekty-
vios apsaugos nuo socialinės, teisinės ir institucinės diskriminacijos seksualinės 
orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindais, tuo pačiu ir  neįvykdydama visų 
prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų. Tai patvirtina pavojingų institucinio abejin-
gumo bei neefktyvumo tendencijų egzistavimą, kas, be kita ko, prisideda prie 
demografinės padėties Lietuvoje prastėjimo – vadinamojo “protų nutekėjimo” ir 
bendrųjų emigracijos reiškinių, aukšto savižudybių skaičiaus šalyje ir kt.

Pagrindinių teisių agentūros 2020 m. tyrimo rezultatai atskeidė, jog LGBT asmenų 
psichologinė sveikata yra prasčiausia tarp visų ES valstybių narių, taip pat Lie-
tuvoje iš visų ES šalių LGBT asmenys jaučiasi diskriminuojami labiausiai, vis dar 
vengiama atskleisti savo LGBT tapatybę ir kt.
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FINANSINĖ ATASKAITA

Nepanaudotos projektinės lėšos 
(2019-12-31)

Europos Komisija

139.473 €

Pajamos € %

Išlaidos € %

91.389 € 47

Darbo užmokesčio fondas (su mokesčiais) 104.508 € 54

LGBT centro išlaidos 29.252 € 15

Projektinės veiklos 59.404 € 31

Atviros visuomenės fondas 35.024 € 18

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
Jaunimo užimtumo fondas 32.705 € 17

Europos socialinio fondo agentūra 26.221 € 14

Kiti rėmėjai 7.535 € 4

Metinės pajamos: 192.873 € 100

Metinės išlaidos: 193.164 € 100

Nepanaudotos projektinės lėšos 
(2020-12-31)

139.183 €

Duomenys apie pajamas ir išlaidas 
2020 metais


