


Projekto LLP-GRU-MP-2011-LT-00133 veikla buvo 
finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią 
Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
 

Skelbiama medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne 
Švietimo mainų paramos fondo,  Europos Komisijos ar jos 
institucijų požiūrį.

Europos  Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už 
galimą informacijos panaudojimą.







Sharing knowledge and strategies on improving 
support and social inclusion for the culturally 
diverse LGBT people living in Europe

http://beyondbordersproject.wordpress.com/



Partneriai

Schwulenberatung Berlin (Vokietija)

Asociacija LGL (Lietuva)

Stowarzyszenie Lambda Warszawa (Lenkija)

Diskursiv (Austrija) 

Equality Network (JK) 

CGIL Roma e Lazio (Italija)

Viršelio nuotrauka Augusto Didžgalvio

Redaktorius ir sudarytojas Eduardas Platovas

© Parengė ir išleido LGL, Vilnius, 2013



„Beyond Borders“ has brought together six organisations, 
among them five NGOs and a trade union, to share 
knowledge and strategies on improving support and 
social inclusion for the culturally diverse LGBT people 
living in Europe. The partners, all working on different 
angles of support for LGBT and minority ethnic people 
(also migrants) have met in their respective environments 
to get acknowledged about each others’ crucial working 
fields, discuss challenges and chances of the respective 
environments, meet other NGOs and protagonists being 
actively involved in LGBT and minority ethnic rights and 
support. This was done by conferences or informal get-
togethers, taking part in lectures and other means. The 
main outcome of the partnership is a homepage which 
provide support especially for minority ethnic LGBT people:
http://beyondbordersproject.wordpress.com/

Projektas „Be sienų“ subūrė šešias organizacijas (penkias 
NVO ir vieną profesinę sąjungą), kurios pasidalino savo 
patirtimis bei strategijomis kaip pagerinti pagalbą bei 
socialinę įtrauktį kultūriškai įvairiems LGBT žmonėms 
gyvenantiems Europoje. Partneriai, skirtingai integruojantys 
LGBT žmones ir etnines mažumas (taip pat ir imigrantus) 
savo veiklų kontekstuose, susitiko įvairiose šalyse ir 
susipažino su partnerių darbu, diskutavo apie iššūkius ir 
galimybes, bendravo su kitomis NVO ir veikėjais, aktyviai 
ginančiais LGBT ir etninių mažumų (EM) teises. Tai buvo 



pasiekta konferencijų ir neformalių suitikimų, paskaitų 
ir kitų metodų pagalba.  Pagrindinis partnerystės veiklos 
rezultatas – interneto svetainė, kuri skirta etninių mažumų 
LGBT žmonėms:
http://beyondbordersproject.wordpress.com/

Issues around intersectionality and multiple discrimination 
played a key role in the partnership as a whole, not only 
as it was focused on culturally diverse LGBT people living 
in Europe, but because we’ve also addressed and raised 
knowledge on the needs of culturally diverse trans* people, 
LGBT with impairments, special needs for LGBT people.

Partner organisations made the visits accessible for diverse 
staffers and learners (regarding age, ethnicity, gender 
identity, impairments). Not only adult learners being born 
or raised up in the respective countries did take part in the 
meetings, but especially many connected to non-European 
countries, or other European countries, and did contribute 
with an extended knowledge and way more perspectives 
to the partnership’s outcomes which was crucial for the 
project.





Edinburgas – Glazgas, 2012 vasaris

Edinburgas – Glazgas, 2012 vasaris



Edinburgas – Glazgas, 2012 vasaris

Vilnius, 2013 kovas



Edinburgas, 2012 vasaris

Edinburgas, 2012 vasaris



Edinburgas, 2012 vasaris

Viena, 2013 gegužė



Viena, 2013 gegužė

Viena, 2013 gegužė



Viena, 2013 gegužė

Vilnius, 2013 kovas



Vilnius, 2013 kovas

Vilnius, 2013 kovas



Vilnius, 2013 kovas

Edinburgas – Glazgas, 2012 vasaris



Edinburgas, 2012 vasaris

Edinburgas, 2012 vasaris



Vilnius, 2013 kovas

Glazgas, 2012 vasaris



 

15 geriausių Patarimų sėkmingai LgBt etninių 
mažumų įtraukčiai 

Visi naudojasi viešosiomis ar savanoriškai teikiamomis 
paslaugomis, ne išimtis ir etninės mažumos (EM), kurie taip 
pat gali save identifikuoti ir kaip LGBT asmenis (EM/LGBT). 
Tačiau viešųjų paslaugų teikėjams ne visada lengva suvokti 
sudėtingus ir įvairialypius iššūkius, su kuriais susiduria EM/
LGBT žmonės siekdami pasinaudoti tokiomis paslaugomis. 
Ne taip seniai mes suvokėme, jog daugybė žmonių 
dirbančių šiame sektoriuje noriai stengiasi pažinti šiuos 
iššūkius ir pagerinti situaciją. Todėl, mes surinkome galinčius 
pagelbėti patarimus. Jeigu turite minčių ar pasiūlymų, 
kaip šiuos patarimus galima būtų patobulinti ar atnaujinti, 
susisiekite su mumis el. paštu: office@gay.lt. 

 Prieš pradėdami dirbti su EM/LGBT žmonėmis, 
pasikonsultuokite ir įtraukite bendradarbius ir 
valdybos narius. Pasiruoškite aiškius argumentus 
pagrindžiančius EM/LGBT įtraukties svarbą, 
išsigryninkite mažus žingsnelius, kurių galėtumėte 
imtis ir parodykite kaip tokia veikla gali būti naudinga 
organizacijai. 



 Vadovaukitės į žmogų orientuotu požiūriu: būkite 
atviri kalbėtis su paslaugų gavėjais individualiai 
užuot darę bendro pobūdžio prielaidas. „Etninės 
mažumos“ nėra homogeniška žmonių grupė, kaip ir 
„LGBT bendruomenė“. EM/LGBT reiškia daugybę labai 
skirtingų žmonių su labai skirtingais poreikiais. 

 Aiškiai, nedviprasmiškai, tiek raštu tiek žodžiu 
išdėstykite savo organizacijos konfidencialumo 
politiką, kuri būtų prieinama visiems jūsų teikiamų 
paslaugų gavėjams. Niekas neturėtų jausti baimės dėl 
privačios informacijos išviešinimo, tyčia ar ne, o EM/
LGBT asmenys gali ypatingai to baimintis.

 Sukurkite santykius ir užmegzkite bendrą kalbą 
su EM/LGBT žmonėmis ir projektais. Susipažinkite 
su probleminiais aspektais su kuriais potencialūs 
paslaugų gavėjai susiduria ir dirbkite drauge, kad 
atrastumėte kūrybiškus ir efektyvius sprendimo 
būdus. Nuo pat teikiamų paslaugų tobulinimo 
pradžios aktyviai įtraukite EM/LGBT žmones ir jų 
grupes.

 Nebijokite klausti ir būti atvirais dėl savo žinių spragų, 
nes prisipažinimas, kad kažko nežinote, padeda 
vystytis abipusiam pasitikėjimui ir supratingumui. 
Turėkite omuenyje, kad sąvokos ir kalba apie 
seksualinę orientaciją ir lytinį tapatumą nėra lengvai 



išverčiamos. Neskubėdami daryti prielaidų ir klijuoti 
etikečių jūs padėsite EM/LGBT žmonėms, kurie 
turi sunkumų kalbėdami apie savo tapatumą ir 
patirtis – tam, kad žmogus savais žodžiais pradėtų 
dalintis asmenine informacija jam reikalingas laikas, 
padrąsinimas ir pasitikėjimas savimi.

 Išplėskite savo žinias, suvokimo ribas bei įtraukties 
galimybes vystydami santykius su skirtingomis 
siauresnėje srityje besispecializuojančiomis 
organizacijomis. Skirtingose srityse dirbančių 
organizacijų bendradarbiavimas siunčia aiškią žinutę 
paslaugų gavėjams – paslaugos kuriamos siekiant EM/
LGBT žmonių įtraukties.

 Stenkitės, kad informacija apie jūsų teikiamas 
paslaugas pasiektų kuo įvairesnes potencialių 
paslaugų vartotojų grupes: platinkite informaciją 
visai jūsų organizacijai prieinamais kanalais, taip pat 
pasirūpinkite informacijos sklaida kitų specializuotų 
organizacijų renginiuose. Dalyvaukite ir LGBT eitynėse 
(angl. Pride) ir etninių mažumų tradicinėse šventėse 
bei susitikimuose. Pažymėkite Transseksualumo 
atminimo dieną, LGBT istorijos mėnesį, etninių 
mažumų minėtinas dienas (pvz. Juodaodžių istorijos 
mėnuo, angl. Black history month), Tarptautinę dieną 
prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO) ir pan.



 Rengdami iliustracijas ir reklamas vaizduokite kuo 
daugiau įvairovės ir venkite stereotipizuojančių bei 
seksualizuotų vaizdų. Pavyzdžiui, ne visi LGBT žmonės 
yra baltaodžiai, viduriniajai klasei priklausantys vyrai. 

 Problemų gali kilti dėl vertimo ir interpretacijos 
kalbant apie finansavimą, mokymus, transofobiją 
ir homofobiją bei baimę kad nebus išlaikytas 
asmens konfidencialumas. Nors kai kurias iš šių 
problemų sunku visiškai išnaikinti, supratingumas 
ir sąmoningumas dėl šių aspektų gali būti puikus 
pirmasis žingsnelis jų sprendimo link.

 Visose organizacijos strategijose bei programose 
atkreipkite dėmesį (darykite nuorodas) į visas 
diskriminacijos rūšis ir formas bei socialinių kategorijų 
sąveiką (angl. intersectionality). Tai padės daugialypės 
diskriminacijos temai atsidurti jūsų organizacijos 
darbotvarkėje, primins darbuotojams apie įvairovę 
paslaugų gavėjų tarpe bei praneš apie tokią 
organizacijo politiką patiems paslaugų gavėjams.

 Drąsiai pareikškite savo poziciją apie būtinybę 
pažaboti rasizmą, homofobiją ir transfobiją, prieš 
atsirandant bent kokiems iššūkiams susijusiems su 
įtrauktimi. (Pvz.: jūs galite savo biuro fojė iškabinti 
elgesio etikos taisykles, kurios įvardija rasizmą, 
homofobiją ir transfobiją; sukurkite saugią erdvę 



kur įvairovės mokymų metu (angl. diversity training) 
darbuotojai ir savanoriai galėtų padėti vieni kitiems 
atsirakyti savo prietarų ir stereotipų.)

 Pasiruoškite atsakomąją strategiją ir teiginius 
negatyviam atgaliniam ryšiui – būkite pasiruošę 
spręsti iššūkius ir atsakinėti į klausimus kylančius 
iš pačių paslaugų gavėjų, motyvuojamų seksizmo, 
rasismo, homofobijos ar transfobijos. Naudokite tokią 
kalbą ir pasisakymus, kurios užuot metusios iššūkį 
žmonių asmeniniams įsitikinimams, telktų dėmesį 
ir išryškintų pagarbą įvairovei, laisvę nuo bet kokio 
persekiojimo ir padėtų kurti saugią erdvę. Užtikrinkite, 
kad kiekvienos žmonių grupės susirūpinimas būtų 
tinkmamai apsvarstomas ir gerbiamas. Laisvė turėti 
įsitikinimus bei teisė gauti paslaugas nepatiriant 
priekabiavimo ar persekiojimo yra vienodai svarbios ir 
turi būti užtikrintos visiems.

 Pasiūlykite susitikimo vietos alternatyvas tiems EM/
LGBT žmonėms, kurie yra susirūpinę savo, kaip tam 
tikros paslaugos gavėjo konfidencialumu (nenori būti 
pamatyti tam tikroje vietoje).

 Išsamūs įvairovės mokymai apie visus diskriminavimo 
pagrindus gali padaryti reikšmingą įtaką tam, kaip 
žmonės gauna paslaugas. Įsitikinkite, kad jūsų 
įvairovės mokymai apima visus diskriminavimo 



pagrindus ir papildomą dėmesį skiria socialinių 
kategorijų sąveikai apskritai, taip pat etninių mažumų 
bei LGBT socialinių kategorijų sąveikai konkrečiai.

 Žmonės skirtingai prioritetizuoja įvairius savo 
tapatybės aspektus priklausomai nuo juos supančios 
aplinkos. Susitaikykite su tuo ir būkite jautrūs tam, 
kad ne visi žmonės kiekvieną kartą norės pabrėžti 
visus savo tapatybės aspektus. Mes visi turime 
teisę neatskleisti tam tikrų savo gyvenimo detalių. 
Paslaugų gavėjai neturi būti „atviri“ (angl. come out) 
visoms paslaugoms visą laiką. Net jeigu nei vienas 
iš jūsų paslaugų gavėjų nėra atsiskleidęs kaip EM/
LGBT asmuo, tai nereiškia, kad tarp jūsų paslaugas 
gaunančių žmonių nėra nei vieno EM/LGBT asmens, 
lygiai kaip ir nereiškia, kad tai trugdo jūsų paslaugoms 
mesti iššūkį prietarams ir stereotipams bei skatinti 
įtrauktį.



Daugiau informacijos ieškokite:

www.lgl.lt
www.atviri.lt

www.facebook.com/lgl.lt



Projekto LLP-GRU-MP-2011-LT-00133 veikla buvo 
finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią 
Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas. 
 

Skelbiama medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne 
Švietimo mainų paramos fondo,  Europos Komisijos ar jos 
institucijų požiūrį.

Europos  Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už 
galimą informacijos panaudojimą.






