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2019 metai prasidėjo istoriniu Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo sprendimu dėl tos pačios ly-
ties sutuoktinio teisės apsigyventi Lietuvoje šeimos 
susijungimo pagrindu. Savo nutarimu Konstitucinis 
Teismas atkreipė dėmesį, kad pagrindinis mūsų ša-
lies įstatymas įtvirtina tos pačios lyties šeimų teises 
ir pagarbą piliečių teisėms nepaisant seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės.

Šis sprendimas nuteikia pozityviai ir suteikia vil-
tį, kad artėja taip ilgai laukti pokyčiai. Kaip sakė 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, 
advokatas Vytautas Mizaras, „labiausiai dėl to, 
kad jame pirmoje vietoje yra žmogus, kaip laisva 
asmenybė, jo orumas ir pagarba jo šeimos gy-
venimui. Ne taip dažnai būna, kad valdžios insti-
tucijos priimame akte pirmiausiai dėmesys būtų 
sukoncentruotas ties žmogumi ir pagarba jo pa-
sirinkimui.“

Esu tikras, kad jau greitai Lietuvoje bus parodyta 
politinė lyderystė, o Konstitucinio Teismo spren-
dimas bus įgyvendintas praktikoje ir atvers kelius 
tolesniems žingsniams siekiant tos pačios lyties 
porų santykių bei lytinės tapatybės teisinio pripa-
žinimo.

Šie metai išsiskiria ir rinkimų gausa. Tikiuosi, kad 
LGBT bendruomenė ir jos atstovų teisėms neabe-
jingi pilietiški rinkėjai balsuos už paramą LGBT žmo-
gaus teisėms išreiškusius kandidatus savivaldybių 
ir prezidento rinkimuose, o kandidatai į Europos 
Parlamentą dalyvaus tarptautinės LGBTI organiza-
cijos „ILGA-Europe“ kampanijoje „Come Out“ bei 
įsipareigos siekti visapusiško LGBT žmogaus teisių 
įtvirtinimo. Džiaugiuosi, kad tarptautinėje „Baltic 
Pride“ žmogaus teisių konferencijoje kartu su Mal-
tos Europos reikalų ir lygybės ministre Helena Dalli 
turėsime galimybę aptarti naują Europos Sąjungos 
LGBT žmogaus teisių politiką.

Simboliška, kad minint 50-ąsias „Stonewall“ riaušių 
metines, vienas pagrindinių LGBT bendruome-

2019 began with a landmark ruling by the Constitu-
tional Court of Lithuania on the right of a same-sex 
spouse of a Lithuanian citizen to reside in Lithuania 
on the ground of family reunification. With this deci-
sion, the Constitutional Court has drawn attention 
to the fact that the main law of our country guaran-
tees the rights of same-sex families and respect for 
citizens‘ rights regardless of their sexual orientation 
or gender identity.

This decision makes me feel optimistic and gives 
hope that the long-awaited change is coming. As 
professor at the Vilnius University Faculty of Law, 
lawyer Vytautas Mizaras has said, “mostly because 
a human being, as a free individual, comes first, as 
well as their dignity and respect for family life. It‘s 
not so often that an act by a State authority focuses 
on a human being and respect to their choice.”

I am certain that soon in Lithuania we will see more 
political leadership, and the Constitutional Court‘s 
decision will be implemented in practice and open 
doors for further action towards the legal recogni-
tion of same-sex relationships and gender identity.

This year also stands out by the abundance of elec-
tions. I hope that the LGBT community and citizens 
who are not indifferent to LGBT human rights will 
vote for the municipal and presidential candidates 
supportive of LGBT rights, and candidates to the Eu-
ropean Parliament will participate in ILGA-Europe‘s 
“Come Out” campaign, pledging to strive for the full 
implementation of LGBT human rights. I am glad 
that we will have the chance to discuss the new EU 
LGBT human rights policy with the Maltese Minister 
for European Affairs and Equality Helena Dalli du-
ring the International Human Rights Conference 
under the framework of the Baltic Pride.

It is symbolic that as we commemorate the 50th An-
niversary of the Stonewall riots, one of the main LGBT 
portals “GayStarNews” coined Baltic Pride march in 
Vilnius as the most politically significant LGBT com-

„WE ARE FAMILY“ – 
BALTIC PRIDE 2019 
SLOGAN

„MES ESAME 
ŠEIMA“ – „BALTIC 
PRIDE“ 2019 
LEITMOTYVAS
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nės portalų „GayStarNews“ įvardijo „Baltic Pride“ 
eitynes Vilniuje kaip didžiausią politinę reikšmę 
turinčias LGBT bendruomenės eitynes 2019 metais. 
„Stonewall“ riaušių dvasia Lietuvoje išlieka aktuali, 
nes mūsų šalyje vis dar kvestionuojama LGBT ben-
druomenės teisė į taikius susirinkimus, platinami 
lankstinukai, kuriais raginama uždrausti „Baltic Pride“ 
eitynes ir deginamos LGBT organizacijos bei aktyvis-
tų durys.

Tikiu, kad „Baltic Pride“ 2019 šūkis „Mes esame 
šeima“ taps šių metų eitynių leitmotyvu. Kartu žy-
giuodami eitynėse „Už lygybę!“ mes drąsiai ir aiškiai 
pasakysime tai, ką Konstitucinis Teismas tik patvirti-
no: tos pačios lyties poros yra šeima.

Esu tikras, kad „Baltic Pride“ 2019 festivalis bus pozi-
tyviausias Lietuvos LGBT judėjimo istorijoje. Pirmą 
kartą „Baltic Pride“ istorijoje festivalis sulaukė „Įvai-
rovės chartiją“ pasirašiusių verslo sektoriaus atsto-
vų, Vilniaus miesto savivaldybės, vieno pagrindinių 
naujienų portalo ir socialinio tinklapio „Facebook“ 
paramos. Džiaugiuosi, kad šiemet festivalio pro-
gramą ir naujienas galėsite rasti oficialioje „Baltic 
Pride“ programėlėje, o festivalio žvaigždžių istori-
jas – šiame išskirtiniame „Baltic Pride“ žurnale.

Prasmingo „Baltic Pride“ 2019 festivalio ir eitynių „Už 
lygybę!“

Vladimiras Simonko

Nacionalinės LGBT teisių organizacijos 
vadovas

munity march in 2019. The spirit of the Stonewall 
riots remains relevant in Lithuania, as the right of the 
LGBT community to peaceful assembly is still being 
questioned, leaflets calling for a ban of Baltic Pride 
march are being distributed, and the doors of LGBT 
organization and activists‘ homes are set on fire. 

I believe that the slogan of Baltic Pride 2019 „We Are 
Family“ will become the main theme of this year‘s 
march. Marching together during the March for 
Equality, we will clearly and fearlessly say what the 
Constitutional Court has only reaffirmed: same-sex 
couples are family.

I am sure that the Baltic Pride 2019 festival will be 
the most positive in the history of the Lithuanian 
LGBT movement. For the first time in the Baltic Pride 
history, the festival has received support from rep-
resentatives of the business sector who had signed 
the Diversity Charter, the Vilnius City Municipality, 
one of the main Lithuanian news portals, and the 
social network Facebook. I am happy that this year 
you will be able to find the program of the festival 
and all the news on our official Baltic Pride app, and 
you will be able to read the stories of the stars of 
the festival in this exclusive Baltic Pride magazine.

A meaningful Baltic Pride 2019 festival and March 
for Equality to everyone! Happy pride!

Vladimir Simonko

Executive Director
National LGBT Rights Organization LGL
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Savo rankose laikote išskirtinį „Baltic Pride“ žurnalą. 
Didžiuojuosi galėjusi prisidėti prie šio žurnalo ren-
gimo. Simboliška, kad šiais metais sugrįžome prie 
veiklos, kuria nacionalinė LGBT teisių organizacija 
LGL užsiėmė dar tuo metu kai nebuvo oficialiai įre-
gistruota. 1994 metais pradėtas leisti žurnalas „Ams-
terdamas“ to meto mūsų bendruomenei buvo bene 
vienintelis informacijos LGBT klausimais šaltinis.

Spaudai užleidus vietą internetui, „Baltic Pride“ 2019 
proga sąmoningai norėjome sugrįžti prie lėto skai-
tymo malonumo, kokybės ir išliekamosios vertės. 
Šį žurnalą rengėme pusę metų. Tai buvo nepamirš-
tama patirtis, dovanojusi pažintis su tikromis LGBT 
žmogaus teisių judėjimo žvaigždėmis. Žvaigždėmis, 
kurios nepaisant didelio užimtumo rado laiko pasi-
dalinti savo asmeninėmis istorijomis ir įžvalgomis su 
mūsų skaitytojais. Žvaigždėmis, kurios žavi savo pa-
prastumu, neišsenkančia energija ir begaliniu ryžtu 
siekti visapusiško LGBT žmogaus teisių įtvirtinimo.

Esu tikra, kad šiame žurnale pateikiamos istorijos 
įkvėps vilties, ryžto ir suteiks galimybę pasimokyti iš 
kitų Europos Sąjungos šalių patirties siekiant pažan-
gos LGBT žmogaus teisių srityje. Štai katalikiškai Mal-
tai tikėjimas nesutrukdė tapti LGBTI žmogaus teisių 
judėjimo lydere. Interviu mūsų žurnalui Maltos Eu-
ropos reikalų ir lygybės ministrė Helena Dalli mėgins 
paaiškinti Maltos fenomeno priežastis. Tarptautinėje 
„Baltic Pride“ žmogaus teisių konferencijoje taip pat 
dalyvausiantis Airijos senatorius Davidas Norrisas 
papasakos, kokių žingsnių jam asmeniškai teko imtis 
siekiant panaikinti baudžiamąją atsakomybę už tos 
pačios lyties asmenų santykius Airijoje, ir svarstys, 
kas nulėmė akivaizdžius LGBT žmogaus teisių poli-
tikos Airijoje ir Lietuvoje skirtumus nuo to laiko kai 
1993 metais abejose valstybėse homoseksualumas 
nebėra laikomas nusikaltimu.

You are holding an exclusive Baltic Pride magazine. I 
am proud to have been able to contribute to its crea-
tion. It is symbolic that this year we have returned to 
the same activity the National LGBT Rights Organiza-
tion LGL had been doing even before it was officially 
registered. Launched in 1994, the Amsterdam maga-
zine was probably the only source of information on 
LGBT issues for our community at that time.

As the press is replaced by the internet, on the occasion 
of Baltic Pride 2019 we wanted to go back to the joy 
of slow reading, quality and enduring value. We have 
been preparing this magazine for half a year. It has been 
an unforgettable experience, one that has awarded us 
with the chance to get to know some of the real stars of 
the LGBT human rights movement. Stars who, despite 
their busy schedule, have found the time to share their 
personal stories and insights with our readers. Stars who 
charm us with their simplicity, high energy and endless 
determination to continue working towards the full 
implementation of LGBT human rights. 

I am certain that the stories presented in this maga-
zine will inspire hope, determination, and give a 
chance to learn from other member states of the 
European Union striving for progress in the field of 
LGBT human rights. For example, religion did not 
stop Catholic Malta from becoming a leader of the 
LGBTI human rights movement. In an interview for 
our magazine, Maltese Minister for European Af-
fairs and Equality Helena Dalli will try to explain the 
reasons behind Malta‘s phenomenon. Irish Senator 
David Norris, who will also be a keynote speaker at 
the International Baltic Pride Human Rights Confe-
rence, will talk about the steps he personally had to 
take trying to end the criminalisation of homosexual-
ity in Ireland, and will discuss the key aspects behind 
the stark differences between the LGBT human rights 

„BALTIC PRIDE“ 
ŽURNALO HEROJAI – 
TIKROSIOS 
LGBT ŽMOGAUS 
TEISIŲ JUDĖJIMO 
ŽVAIGŽDĖS

STARS OF BALTIC 
PRIDE MAGAZINE – 
HEROES OF THE 
LGBT HUMAN 
RIGHTS MOVE -
MENT
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Apie tai, ko galime tikėtis „Baltic Pride“ festivalio 
„Pasididžiavimo balsų“ renginyje, kalbėjomės su „B“ 
raidei atstovaujančiu Alexanderiu Bardu iš „Army of 
Lovers“, ištikimu LGBT žmogaus teisių judėjimo Lie-
tuvoje rėmėju Lordu Michaelu Cashmanu bei nepa-
mirštamus įspūdžius „Baltic Pride“ eitynių išvakarėse 
garantuosiančiu 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 papasakos 
Norvegijos ambasadorius Lietuvoje J. E. Karsten 
Klepsvik ir J. E. Graikijos ambasadorė Lietuvoje Dr. 
Vassiliki Dicopoulou.

Džiaugiuosi, kad žurnale aptariamos ir svarbios, 
bet mažai dėmesio sulaukiančios temos. Suomijos 
LGBTI organizacijos „Seta“ atstovai interviu pasa-
koja apie gerąją patirtį kovoje su daugialype  
LGBTI senjorų diskriminacija, o Švedijos LGBTI poli-
cijos atstovai dalinasi patirtimi tiriant neapykantos 
nusikaltimus LGBT žmonių atžvilgiu. Straipsnyje 
„Neapykanta socialiniuose tinkluose: Pranešti ar 
likti pasyviu stebėtoju?“ skaitytojams pateikiamos 
gairės siekiant prisidėti prie įtraukios kiekvienam 
socialinio tinklapio vartotojui bendruomenės  
kūrimo.

Tikiuosi, kad „Baltic Pride“ žurnalas bus naudingas 
ir planuojantiems atostogas bei ieškantiems LGBT 
draugiškos turizmo krypties: skiltyje „LGBT turizmas“ 
pateikiami įspūdžiai iš Rio de Žaneiro bei Europoje 
organizuojamų LGBT kruizų.

„Baltic Pride“ festivalis šiemet Vilniuje vyks jau ket-
virtąjį kartą. Tai – puiki proga prisiminti, kaip  
„Baltic Pride“ keitėsi nuo 2010 iki 2016 metų. Žur-
nalo pabaigoje pateikiamas LGBT žmogaus teisių 
judėjimo Lietuvoje metraštininkės Eglės Digry-
tės autorinis straipsnis apie „Baltic Pride“ eitynių 
 transformaciją.

Nujaučiu, kad „Baltic Pride“ 2019 įeis į Lietuvos LGBT 
žmogaus teisių judėjimo istoriją kaip pozityviausias 
ir daugiausiai impulsų teigiamiems pokyčiams su-
teikęs LGBT bendruomenės renginys. Jūs irgi galite 
tapti šių pokyčių dalimi, kaip viršelio pora Karina ir 
Skaistė, kurių meilė, atvirumas ir drąsa, tikiu, palies 
žmonių širdis.

Malonaus skaitymo ir iki susitikimo „Baltic Pride“ 
2019 renginiuose!

Eglė Kuktoraitė

„Baltic Pride“ žurnalo vyriausioji redaktorė

policies in Ireland and Lithuania since homosexuali-
ty was decriminalised in 1993 in both countries.

If you are keen to hear more about what to expect 
from the Baltic Pride event Pride Voices Gala, we 
will discuss it with Alexander Bard from the Army 
of Lo vers, representing the B in LGBT acronym; Lord 
Michael Cashman, a staunch supporter of the Lithua-
nian LGBT human rights movement; DJ Daniel Mariu-
ma and the trio of drag divas who will guarantee 
unforgettable memories on the evening before the 
march: LaDiva Live, Catherine D‘oex and Sharonne. 

H. E. Karsten Klepsvik, Ambassador of Norway to 
Lithuania, and H. E. Dr. Vassiliki Dicopoulou, Ambassa-
dor of Greece to Lithuania, will tell our readers more 
about the need to actively support LGBT human 
rights both in one’s own country and abroad.

I am glad that in this magazine we will also discuss so-
me very important, although not very popular, topics. 
In an interview, representatives of the Finnish LGBTI or-
ganization Seta will tell us about the good practices of 
combatting multiple discrimination LGBTI senior peop-
le face, and Swedish LGBTI police representatives will 
share their experience in investigating anti-LGBT hate 
crimes. In an article “Hatred on social media: Report it, 
or observe passively?” our readers will find guidelines 
on how to contribute to the creation of an inclusive 
social media community for all of its users.

I hope that the Baltic Pride magazine will also be 
 useful to those planning their holidays and looking 
for LGBT friendly tourist destinations. In the “LGBT 
Tourism” section you will find some tips for LGBT 
 tourists visiting Rio de Janeiro.

This year, the Baltic Pride festival is taking place in 
Vilnius for the fourth time. It is a great opportunity to 
remember how Baltic Pride has changed from 2010 
to 2016. At the final pages of the magazine, you will 
find the retrospective of the Baltic Pride in Vilnius.

I have a feeling that Baltic Pride 2019 will go down in 
history of the Lithuanian LGBT human rights move-
ment as the most positive LGBT community event 
that will have inspired positive change. You can also 
become part of this change, just like cover couple 
Karina and Skaistė whose love, openness and cour-
age, I am sure, will touch our readers’ hearts.

I wish you pleasant reading, and see you at the Baltic 
Pride 2019 events!

Eglė Kuktoraitė

Chief Editor of the Baltic Pride magazine
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Idėja įamžinti vienalyčių porų meilę fotografei Deiman-
tei Rudžinskaitei kilo dėl poreikio suteikti LGBT poroms 
papildomo matomumo. „Mano draugų rate yra nema-
žai LGBT bendruomenės atstovų, tad neišvengiamai 
pastebiu didžiulę nelygybę tarp 
laisvai savo jausmus reiškiančių 
heteroseksualių ir LGBT porų, 
kurioms visuomenė „leidžia 
mylėti tik pasislėpus namuose“. 
Meilė yra pats gražiausias jaus-
mas, kuris, mano įsitikinimu, ne-
turėtų sukelti absoliučiai jokių 
neigiamų reakcijų“, – įsitikinusi 
fotografė.

Deimantė neslepia, kad 
daugelis vienalyčių porų 
dėl neigiamos visuomenės 
reakcijos yra priverstos slėpti 
savo meilę nuo artimųjų, 
darbdavių, kolegų ir praeivių. 
„Man dėl to labai skaudu, tad 
savo fotosesija siekiau švelninti 
netolerantišką visuomenės 
požiūrį į meilę. Suorganizavau 
drąsių, atvirų ir įsimylėjusių 
merginų fotosesiją vedama 
minties, kad jaukios ir švelnios 
šios poros nuotraukos palies 
žmonių širdis, o kažkam, galbūt, įkrės drąsos. Juk meile 
reikia džiaugtis, norisi rodyti ją visam pasauliui!“, – sako 
nuotraukų autorė.

Fotografijose įsiamžinusios Skaistė ir Karina džiaugiasi 
fotosesijos rezultatais. „Su Deimante praleidome labai 
smagią popietę! Jaukiai pabendravome, padiskutavome 
LGBT temomis. Džiaugiamės naujai atrasta pažintimi 
ir esame dėkingos Deimantei už mūsų meilės įamžini-
mą“, – šypsosi Skaistė.

„Fotosesija buvo jauki ir nuoširdi. Buvo labai malonu 
dirbti su Deimante ir įamžinti mūsų meilės akimirkas. 
Tikiuosi, kad ateityje dar turėsime progų bendradarbiau-
ti“, – pridūrė Karina.

The idea of photographing same-sex couples’ love came to 
photographer Deimantė Rudžinskaitė out of a need to bring 
visibility to LGBT couples. “Since there are quite a few LGBT 
people in my circle of friends, it’s impossible not to notice 

the massive double standard bet-
ween straight couples being able 
to freely express their feelings, and 
LGBT couples, whom society al-
lows to love each other only ‘in the 
privacy of their own homes’. Love 
is the most beautiful emotion, and 
one that I believe shouldn’t cause 
absolutely any negative reactions,” 
the photographer says.

Deimantė asserts that many same-
sex couples are forced to hide their 
love from their family, employers, 
colleagues and passersby due to 
negative reactions from society. 
“I find that a very painful thought, 
so I’m trying to soften society’s 
negative outlook towards love 
with this photoshoot. I organized 
this photo session with two girls 
who are brave, open and deeply 
in love, based on the idea that 
soft and intimate photos of this 
couple’s relationship would touch 

people’s hearts, or perhaps inspire courage in someone. 
After all, love is something to celebrate, you want to show 
it to the whole world!” the photographer continues.

Skaistė and Karina, the couple appearing in the photos,  
are pleased with the results. “We had such a fun after noon  
with Deimantė! We got along well and discussed LGBT 
topics together. We’re happy to have made a new friend, 
and we’re thankful to Deimantė for immortalizing our 
love,” Skaistė says.

“The photoshoot was intimate and sincere. We had a 
great time working with Deimantė and capturing this 
 moment of love. We hope we’ll have more opportunities 
to work together in the future,” Karina adds.

KARINA IR  
SKAISTĖ: „MūSŲ 
MEILĖ VERTA įAM-
ŽINIMO“

KARINA AND 
SKAISTĖ: “OUR LOVE 
IS WORTH IMMOR-
TALIZING”
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Suorganizavau drąsių, atvirų ir 
įsimylėjusių merginų fotosesiją 

vedama minties, kad jaukios ir 
švelnios šios poros nuotraukos 

palies žmonių širdis, o kažkam, 
galbūt, įkrės drąsos. Juk meile reikia 

džiaugtis, norisi rodyti ją visam 
pasauliui!

I organized this photo session with 
two girls who are brave, open and 
deeply in love, based on the idea 

that soft and intimate photos of this 
couple’s relationship would touch 
people’s hearts, or perhaps inspire 

courage in someone. After all, love is 
something to celebrate, you want to 

show it to the whole world!
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MALTOS EUROPOS REIKALŲ IR  
LYGYBĖS MINISTRĖ HELENA DALLI: 
„MALTOS GYVENTOJAI SUVOKIA,  
KAD POKYčIŲ SIEKIAMA PILIEčIŲ  
LAISVIŲ VARDAN“

Nuo 2013 metų Malta dramatiškai transformavo savo įvaizdį LGBTI teisių už-
tikrinimo srityje. Šioje šalyje buvo priimti civilinės sąjungos ir kohabitacijos 
įstatymų projektai bei pagrindines translyčių ir interseksualių asmenų teises 
įtvirtinantys įstatymai. Malta tapo pirmąja pasaulio valstybe, priėmusia inter-
seksualių žmonių teises ginantį įstatymą bei uždraudusia žalingas homoseksu-
alių asmenų „gydymo“ praktikas.
LGBTI aktyvistų ir žmogaus teisių gynėjų darbas niekada nesibaigia ir Malta yra 
puikus to pavyzdys. 2018 metų liepą Maltos Parlamentas didžiąja balsų dau-
guma nubalsavo už tos pačios lyties santuokos įteisinimą.
Visapusiškai palaikydama LGBTI teises, Maltos Europos reikalų ir lygybės minis-
trė Helena Dalli priminė politikos formuotojams, kad politikai vaidina svarbų 
vaidmenį formuodami teigiamą viešąją nuomonę lygybės klausimais. Šiame 
interviu ministrė pamėgins paaiškinti Maltos fenomeną ir papasakos mums 
apie tai, kaip katalikiška Malta ėmė remti LGBTI žmogaus teisių užtikrinimą.

L
G

B
T

 T
E

I
S

I
Ų

 
P

O
L

I
T

I
K

A
e g l ė k u k to r a i tė

Maltos Europos 
reikalų ir lygybės 
ministrė Helena 
Dalli.

Maltese Minister  
for European Affairs 
and Equality  
Helena Dalli.
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Pasaulis susižavėjęs stebėjo kaip Malta tapo LGBTI 
žmogaus teisių įtvirtinimo lydere Europoje. Ar ga-
lėtumėte pabandyti paaiškinti Maltos fenomeno 
priežastis? Kaip Maltai pavyko taip greitai atsidurti 
pirmoje tarptautinės LGBTI organizacijos „ILGA-
 Europe“ „Vaivorykštės žemėlapio“ vietoje?

„LGBTI teisės yra žmogaus teisių klausimas, ir kai tik tapau 
Socialinio dialogo, vartotojų reikalų ir pilietinių laisvių mi-
nistre 2013 metais, pradėjau siekti visapusiško žmogaus 
teisių įtvirtinimo. Teisėkūros ir politikos pasiūlymams 
rengti įkūriau LGBTI konsultacinę Tarybą, sudarytą iš visų 
LGBTI organizacijų atstovų. Tuo pačiu metu savo sekreto-
riate įdarbinau šios srities ekspertus ir atkreipiau dėmesį 
į Joanne Cassar situaciją – dėl jos translytės tapatybės 
Europos Žmogaus Teisių Teisme Joanne teko kovoti dėl 
teisės susituokti su savo partneriu.

Vyriausybės partnerystė su pilietine visuomene atsipir-
ko – vieną po kito pristatėme įstatymus, skirtus panaikinti 
LGBTI asmenų ir jų artimųjų teisinę diskriminaciją. Mes 
taip pat priėmėme veiksmų planą LGBTI klausimais su 
aiškiais tikslais, ir praėjusiais metais Žmogaus teisių ir in-
tegracijos direktorate įsteigėme Seksualinės orientacijos, 
lytinės tapatybės, lytinės raiškos ir lytinės charakteristi-

The world has seen the Maltese embrace of LGBTI 
rights with great admiration. Could you please 
try to define the reasons behind the Maltese 
phenomenon? How did you manage to reach the 
1st place on the ILGA-Europe Rainbow Map so 
quickly?

“LGBTI rights are human rights issues and the moment 
I became Minister for Social Dialogue, Consumer Affairs 
and Civil Liberties in 2013 I started working towards 
their affirmation in their entirety. Indeed, I set up an 
LGBTI Consultative Council consisting of representatives 
of all LGBTI organisations to formulate legislative and 
policy proposals. Concurrently, I recruited experts in the 
field to join my secretariat, and addressed the plight 
of Joanne Cassar, who was left fighting for her right 
to marry her partner to the European Court of Human 
Rights because of her trans past. 

Since then, Government’s partnership with civil society 
has paid back as we introduced one law after another to 
eradicate legal discrimination against LGBTI persons and 
their loved ones. We also adopted an LGBTI action plan 
with clear goals, and last year set up the Sexual Orienta-
tion, Gender Identity, Gender Expression and Sex Char-

MALTESE MINISTER FOR EUROPEAN 
 AFFAIRS AND EqUALITY HELENA DALLI: 
“THE MALTESE POPULATION UNDERSTAND 
THAT ALL CHANGES ARE BEING DONE IN 
THE SPIRIT OF INDIVIDUAL FREEDOMS”

Since 2013, Malta has dramatically transformed its image with regards to 
implementation of LGBTI rights. Civil Union and Cohabitation bills, as well 
as a law establishing basic rights for transgender and intersex people, have 
been passed. The latter was the first-ever law implemented by any country 
to protect the rights of intersex people. Malta was also the first country in 
the world to ban “homosexual conversion therapies”.
The work of LGBTI activists and human rights defenders is never done – 
and Malta is a perfect example. In July 2018, the Maltese Parliament over-
whelmingly voted to legalise same-sex marriage.
Through her extensive support for LGBTI rights, the Maltese Minister for 
European Affairs and Equality Helena Dalli reminded policymakers that 
politicians have a role to play in shaping positive public opinion on equa-
lity issues. In this interview, the Minister will try to deconstruct the Maltese 
phenomenon and tell us how Catholic Malta embraced LGBTI rights.
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kos (angl. „Sexual Orientation, Gender Identity, Gender 
Expression and Sex Characteristics“ – SOGIGESC) skyrių. 
Viso šio proceso metu turėjau visapusišką Ministro Pir-
mininko paramą – jis parodė pavyzdį viešai pareikšda-
mas, kad visus asmenis reikia gerbti vienodai, nepaisant 
jų asmeninių savybių“.

Kaip ir Lietuvoje, Maltoje Katalikų Bažnyčia vaidi-
na svarbų vaidmenį. Kokiais argumentais galima 
bandyti paskatinti dialogą su 
konservatyviąja visuomenės 
dalimi, siekiant užtikrinti 
LGBTI žmogaus teises?

„Tiek rinkimuose 2013 metais, 
tiek 2017 metais LGBTI lygybė 
buvo aiški Vyriausybės rinkimų 
programos dalis, ir abiejų rinki-
mų metu rinkėjai mums skyrė 
tvirtą daugumą. Bendraudama 
su vyskupais ir Bažnyčia pa-
prastai kalbu apie pagrindinius 
katalikų mokymo principus – pa-
vyzdžiui, kad Dievas visus mus 
sukūrė pagal savo paveikslą, ir 
kad mes visi turėtume mylėti 
vieni kitus, kaip mylime save 
patį. Visuomet atkreipiu dėmesį į 
tai, kad šie principai apima visus 
žmones, o ne tik vieną ar kitą 
žmonių grupę. Turiu pasakyti, 
kad pastaraisiais metais vysku-
pai patys randa būdų paraginti 
žmones priimti kitus. Pavyzdžiui, 
Maltos arkivyskupas aukodamas 
mišias išreiškė paramą krikščio-
niškoms LGBTI organizacijoms 
„Drachma“ ir „Drachma“ tėvų 
grupei bei minint Tarptautinę 
dieną prieš homofobiją, bifobiją ir transfobiją naciona-
linės televizijos eteryje paprašė tėvų mylėti savo vaikus 
nepriklausomai nuo seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės. Arkivyskupas taip pat nupirko „Drachma“ tėvų 
grupės išleistas knygas, kuriose kalbama apie tai, kaip 
tėvai priima savo LGBTI vaikus ir išplatino jas visose Mal-
tos parapijose.“

Norėtume pasveikinti Maltos Vyriausybę dėl nuo-
seklios lyderystės įgyvendinant žmogaus teises. 
Ar galėtumėte plačiau papasakoti apie savo ben-
dradarbiavimą su vietos nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis siekiant bendrų tikslų?

„Kaip jau minėjau, 2013 metų pradžioje įsteigėme LGBTI 
konsultacinę Tarybą būtent tam, kad užtikrintume, jog 

acteristics (SOGIGESC) Unit within the Human Rights 
and Integration Directorate. In all this process, I had the 
full support of the Prime Minister who led the way in af-
firming publicly the need to respect all persons equally 
regardless of their personal characteristics.” 

Like in Lithuania, the Catholic Church plays an im-
portant role in Malta. Which arguments could be 
used in trying to establish a dialogue with conser-

vative part of society in try-
ing to ensure LGBTI human 
rights?

“LGBTI equality was expressly a 
part of Government’s electoral 
manifesto and the electorate 
awarded us strong majorities 
in both the 2013 and 2017 
elections. In my dialogue with 
the Bishops and the Church 
in gene ral I always refer back 
to basic Catholic teachings, 
such as that we are all created 
in the image of God, and that 
we should all love one another 
as we love ourselves. I always 
point out that these principles 
are inclusive of everyone and 
not solely one group or another. 
I have to say that the Bishops 
have over these past years 
worked in their own way to 
pass on a message of inclusion. 
For example, the Archbishop 
of Malta asked parents to love 
their children regardless of 
sexual orientation and gender 
identity on primetime national 
TV, while he celebrates mass for 

Drachma and Drachma Parents Group – both Christian 
LGBTI organisations – on 17 May, the International Day 
against Homophobia and Transphobia. The Archbishop 
also bought books published by the Drachma Parents 
Group dealing with the parents’ coming to terms with 
their LGBTI children and distributed them to all the pa-
rishes in Malta.”

We would like to congratulate the Maltese Govern-
ment for its leadership in continuous strive for im-
plementation of human rights. Could you please 
tell us more about your collaboration with the lo-
cal NGOs in trying to reach the common goals?

“As I have already stated we set up the LGBTI Consulta-
tive Council early in 2013 precisely because we wanted 

Bendraudama su vyskupais ir 
Bažnyčia paprastai kalbu apie 

pagrindinius katalikų mokymo 
principus – pavyzdžiui, kad Dievas 

visus mus sukūrė pagal savo 
paveikslą, ir kad mes visi turėtume 
mylėti vieni kitus, kaip mylime save 

patį. Visuomet atkreipiu dėmesį į 
tai, kad šie principai apima visus 

žmones, o ne tik vieną ar kitą 
žmonių grupę.

In my dialogue with the Bishops 
and the Church in general I 

always refer back to basic Catholic 
teachings, such as that we are all 
created in the image of God, and 

that we should all love one another 
as we love ourselves. I always 

point out that these principles are 
inclusive of everyone and not solely 

one group or another.
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Maltos Europos reikalų ir lygybės ministrė Helena Dalli (trečia iš kairės), 
Kanados užsienio reikalų ministrė Chrystia Freeland (ketvirta iš kairės) ir 
Kanados Ministras Pirmininkas Justin Trudeau (ketvirtas iš dešinės).

Maltese Minister for European Affairs and Equality Helena Dalli (third on
the left), Minister of Foreign Affairs of Canada Chrystia Freeland (fourth on 
the left) and Prime Minister of Canada Justin Trudeau (fourth on the right).

visi veiksmai, kurių imamės šioje srityje, yra teisingi. Tary-
ba parengė įstatymų projektus, teikė politikos gaires, pa-
kvietė Vyriausybę į bendruomenės renginius ir apskritai 
palengvino pokyčių procesą. Šios Tarybos nariai neretai 
rašo man tiesiogiai, kviesdami į savo organizacijos rengi-
nius ar prašydami vienaip ar kitaip prisidėti. Tvirtai tikiu, 
kad toks Vyriausybės ir pilietinės visuomenės atvirumas 
buvo esminis veiksnys Maltos transformacijoje.“

Maltos Vyriausybė pademonstravo lyderystę ne 
tik nacionaliniu bei Europos, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu. Kurias gerąsias Maltos praktikas prista-
tėte tarptautinėje Lygių teisių koalicijos konferen-
cijoje Kanados uostamiestyje Vankuveryje?

„Buvau pakviesta kalbėti apie Maltos sukauptą patirtį ir 
LGBTI lygybės politikos pokyčius. Esminiai mano veiklos 
principai buvo žmogiškumas ir užuojauta. Teigiau, kad 
net jei įstatymai, kuriuos priėmėme, pagerintų tik vieno 
žmogaus gyvenimą, mūsų dėtos pastangos nenueitų 
veltui – juk taip užtikrintume to žmogaus pelnytą ge-
rovę. Siekiau įrodyti, kad lygybė nėra ribotas išteklius, 

to ensure that all steps that we take in this area are the 
right ones. The Council has drafted Bills, provided policy 
guidance, invited Government to community events 
and in general facilitated the process of change. It is not 
uncommon for members of this Council to write to me 
directly to invite me to their organisation’s events or to 
ask me to contribute in one way or another. I strongly 
believe that this openness on the part of Government 
and civil society was key to Malta’s transformation.”

The Maltese Government has demonstrated lea-
dership not only on a national, European, but 
also on an international level. Which best Maltese 
practices did you present at a global Equal Rights 
Coalition conference in Vancouver, Canada?

“I was invited to speak about Malta’s experience and 
the change that we brought about for all persons in 
the country as a result of our LGBTI equality policy. My 
contribution centred around basic principles of humani-
ty and compassion. I argued that even if the legislation 
that we introduced improved the life of only one per-
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tad nėra būtinybės dėl jos stoti į eilę ar turėti prioritetinį 
pirmiau sprendžiamų klausimų sąrašą. Užuot taip galvo- 
ję, turime užtikrinti, kad visų poreikiai būtų patenkinti 
ir imtis veiksmų, kad mūsų kalbos neliktų tik tuščiais 
žodžiais. Galiausiai, lygybė atsiperka, nes ją įgyvendinus 
visuomenė funkcionuoja geriau.“

Neseniai Maltos Vyriausybė paruošė bendrą do-
kumentą, pasirašytą 19-os Europos Sąjungos (ES) 
valstybių narių, raginantį ES šalis užtikrinti visa-
pusišką LGBTI teisių apsaugą. Kokie yra tolesni 
veiksmai, kurių ketina imtis Maltos Vyriausybė, 
siekdama formuoti Europos LGBTI politiką?

„Panašios iniciatyvos 2013 metais ėmėsi Nyderlandai. Ji 
davė rezultatų, nes ES priėmė Veiksmų planą LGBTI as-
menų lygybei skatinti. Malta prisijungė prie šio proceso 
ir su malonumu prisimenu pir-
mąjį Tarptautinės dienos prieš 
homofobiją ir transfobiją foru-
mą, vykusį Hagoje, kur Maltos 
Vyriausybės vardu pasirašiau 
Nyderlandų kvietimą. 

Šįkart mes ėmėmės iniciatyvos 
ir artimai dirbome su kitomis 
valstybėmis narėmis tam, kad 
pateiktume aiškų raginimą imtis 
tolesnių veiksmų, susijusių su 
Veiksmų planu LGBTI asmenų 
lygybei skatinti. Šie veiksmai privalo būti ambicingesni ir 
reikšmingesni nei anksčiau. Akivaizdu, kad bendro doku-
mento sudarymas ir pasirašymas yra tik proceso pradžia. 
Žinoma, mes imsimės tolesnių veiksmų ir bendradar-
biausime su naujai paskirta Komisija.“

son, we needed to make the effort to change laws and 
policies to provide the deserved wellbeing to that per-
son. I argued that equality is not a finite resource, and 
therefore there does not need to be a queue or a prio-
rity list of issues to be addressed first. Instead, we need 
to ensure that all are well served and put our money 
where our mouth is. Ultimately, equality pays back and 
society functions better when it is affirmed.”

Recently the Maltese Government has prepared a 
common paper, signed by 19 EU member states, 
calling for continued efforts within the EU to en-
sure full protection of LGBTI rights. What are the 
next steps the Maltese Government is willing to 
take in order to shape European LGBTI politics?

“A similar initiative was taken by the Kingdom of the 
Netherlands in 2013 and it gave 
us results as the EU adopted the 
LGBTI List of Actions. Malta had 
joined that process and I re-
member fondly the first IDAHOT 
Forum organised in The Hague 
where I signed the Dutch call on 
behalf of the Maltese Govern-
ment. 

This time we took the leadership 
and worked closely with the 
other member states to issue 

a clear call for a follow-up to the List of Actions, ideally 
more ambitious and far-reaching. Clearly, the formula-
tion and signing of the common paper is only the be-
ginning of the process. We will surely follow-up with the 
new Commission once it is instated.”

Vyriausybės ir pilietinės visuo
menės atvirumas buvo esminis 

veiksnys Maltos transformacijoje.

o penness on the part of 
Government and civil society 

was key to Malta’s transformation.

ES šalis užtikrinti visa-
pusišką LGBTI teisių 
apsaugą raginančio 
dokumento pasirašymo 
akimirka.

Signing of common pa-
per calling for continu-
ed efforts within the EU 
to ensure full protection 
of LGBTI rights.
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Šiuo metu Lietuvoje teisiškai nepripažįstama nei 
lytinė tapatybė, nei tos pačios lyties santykiai. 
Ką galėtumėte patarti LGBTI žmogaus teisių 
užtikrinimo srityje atsiliekančiai Lietuvos 
Vyriausybei?

„Visame pasaulyje Maltos gyventojai buvo laikomi 
konservatyviais. Niekas nesitikėjo, kad taip stipriai su-
sitelksime už lygybę tos pačios 
lyties poroms bei lytinės tapa-
tybės pripažinimą. Tačiau tai 
tebuvo stereotipinis mąstymas. 
Malta išlieka katalikiška, nors 
visi jos piliečiai yra laisvi sekti 
savo įsitikinimais. Nepaisant to, 
mes ėmėmės pokyčių, nes visų 
asmenų pagrindinės laisvės ir 
teisės privalo būti gerbiamos. 
Progresas Maltoje buvo sutiktas 
su džiaugsmu, nes gyventojai 
suprato, kad visa tai daroma dėl piliečių laisvių ir palai-
kė šiuos pokyčius.“ 

Neseniai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teis-
mas paskelbė nutarimą, teigiantį, kad atsisaky-
mas išduoti leidimą užsieniečiui laikinai gyventi 
Lietuvoje šeimos susijungimo atveju negali būti 
grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir 
(ar) seksualine orientacija. Ar galėtumėte mums 
plačiau papasakoti apie tos pačios lyties santykių 
teisinį pripažinimą Maltoje? Ar daug žmonių krei-
piasi dėl teisinio lyties pripažinimo bei tos pačios 
lyties santykių įteisinimo jūsų šalyje?

„Net prieš Maltai įteisinant civilinę sąjungą ir, kiek vėliau 
santuokos lygybę, mes pakeitėme savo nacionalinius 
įstatymus, kad pripažintume visas partnerystes ir san-
tuokas net tuo atveju, jei žmonės nori persikelti gyventi 
į Maltą. 2014 metais įteisinome santuokoms lygiavertes 
civilines sąjungas. Teisiniuose dokumentuose buvo iš-
samiai aprašytos visos užsienyje sudarytos partnerystės 
formos, taip palengvinant atvykimą ir apsigyvenimą 
Maltoje. Tai gali padaryti visos poros, nepriklausomai 
nuo lytinės tapatybės ir seksualinės orientacijos.

2015 metais priėmėme įstatymą dėl lytinės tapatybės 
pripažinimo, pagrįsto asmens apsisprendimo teise 
bei kiekvieno asmens lytinių požymių apsauga 
nuo nepageidaujamų intervencijų. Tai išplėtė 2014 
metais Civilinių sąjungų įstatymo garantuotas teises, 
kadangi visuose translyčių asmenų dokumentuose, 
įskaitant jų ankstesnius santuokos ar civilinės sąjungos 
pažymėjimus, jų vaikų gimimo liudijimus bei kitus 
dokumentus, tapo įmanoma teisiškai įtvirtinti savo 
lytinę tapatybę.

At the moment, Lithuania provides no legal recog-
nition of gender and same-sex relationships. What 
advice could you give to Lithuanian Government, 
which is lagging behind when it comes to ensuring 
LGBTI human rights?

“The Maltese were regarded as conservative the world 
over. No-one expected us to come out so strongly 

for equality for same-sex 
couples and for the recogni-
tion of gender in the way that 
we did. This however hinged 
on a stereotype. Malta today 
is still primarily Catholic and 
all remain free to follow their 
beliefs. Nonetheless, we have 
removed the influence of those 
beliefs from state marriage and 
processes related to the Public 
Registry as the fundamental 

freedoms and rights of all need to be respected. The 
changes implemented in Malta were always followed 
by celebration and the population understood that 
all was being done in the spirit of individual freedoms 
and supported the changes.”

Recently the Constitutional Court of the Republic 
of Lithuania announced its judgement that refusal 
to issue a temporary residence permit to stay in 
Lithuania to a spouse or partner cannot be based 
solely on the foreigner’s gender identity and/or 
sexual orientation. Could you please tell us more 
about legal recognition of same-sex relationships 
in Malta? Are there many applicants applying for 
legal recognition of gender and same-sex relation-
ships in your country?

“Even before Malta introduced civil unions and later 
marriage equality, we changed our national law to re-
cognise all partnerships and marriages for the purpose 
of movement to Malta. In 2014, we introduced civil 
unions that are equivalent to marriages in effect but 
carry a different name. A legal notice details all foreign 
partnerships that are recognised as civil unions in Malta, 
thus facilitating entry and residence in Malta. They were 
open to all couples regardless of gender and sexuality. 

In 2015, we introduced the law regarding the recogni-
tion of gender identity based on self-determination and 
the protection of everyone’s sex characteristics against 
unwanted interventions. This extended the rights of the 
2014 civil unions law as trans persons could have their 
gender identity affirmed in all documents including 
their past marriage/civil union certificates and their chil-
dren’s birth certificates amongst others. 

Lygybė atsiperka, nes ją įgy ven 
dinus visuomenė funkcio  

nuo ja geriau.

E quality pays back and socie
ty functions better when it 

is affirmed.
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2017 metais santuokos įstaty mas tapo neutralus lyties 
po žiūriu. Visuose oficialiuose dokumentuose buvo paša-
lintos nuorodos į asmens lytį. Tai užtikrina, kad su visais 
asmenimis būtų elgiamasi lygiai, ir kad seksualinės ori-
entacijos ir lytinės tapatybės klausimai taptų nereikšmin-
gi, kadangi valstybės pareigūnai apie tai nebesiteirauja.

Kalbant apie lytinės tapatybės pripažinimą, stipriai išau-
go prašymų skaičius. Labiausiai todėl, kad nemažai as-
menų negalėjo teisiškai pakeisti 
savo lyties pagal anksčiau tai-
kytą varžančią sistemą. Kalbant 
apie tos pačios lyties santykių 
pripažinimą, skaičiai yra net di-
desni nei kai kuriose didesnėse 
ES valstybėse narėse. Vėlgi, taip 
yra dėl įvairių priežasčių, pavyz-
džiui, vis labiau matomos LGBTI 
bendruomenės ir tarptautinių 
santuokų, kurios įregistruoja-
mos Maltoje.“

Ar jus domintų dalyvavimas 
dvišaliuose susitikimuose su 
Lietuvos Vyriausybės atsto-
vais? Kokio mis gerosiomis 
Maltos praktikomis skatinant 
LGBTI žmogaus teises norė-
tumėte pasidalinti tokių susi-
tikimų metu?

„Taip, žinoma. Pabrėžčiau pi-
lietinės visuomenės svarbą ir 
konstruktyvaus dialogo su ja 
būtinybę. Tai savaime yra pasie-
kimas. Kai šis dialogas bus sklandus, klausimas jau bus 
nebe „ar“, o „kada“. Esu gerai susipažinusi su ilgamečiu 
LGL darbu šioje srityje, ir esu tikra, kad tokioje diskusi -
joje tikrai galėtumėte pasiūlyti nemažai egzistuojančių 
problemų sprendimo būdų.“

Kokią pagrindinę žinutę norėtumėte perduoti Lie-
tuvos LGBTI bendruomenei savo vizito Lietuvoje 
metu?

„Nepasiduokite. Jūs nesate vieni. Maltos LGBTI bendruo-
menei buvo sunku įtikinti ankstesnes vyriausybes, kad 
yra būtinybė spręsti lygybės klausimus. Keletą metų ne-
pasiekėme daug pažangos. Nepaisant to, Maltos LGBTI 
žmogaus teisių judėjimas nuolat tęsė spaudimą ir kaupė 
patirtį Europoje. Šiandien LGBTI aktyvistai ir LGBTI bend-
ruomenė Maltoje raško savo darbo ir stiprybės vaisius.“

In 2017, we made marriage legislation gender neutral 
and thus amended all official forms to remove gendered 
references. This ensures that all persons are treated equal-
ly, and that sexual orientation and gender identity issues 
become secondary concerns as they are not elicited by 
public officials. 

In terms of gender identity recognition there was a steep 
increase in requests, mainly because several persons could 

not change their legal gender un-
der the restrictive system that we 
had before. As for same-sex rela-
tionship recognition, the numbers 
are higher than in some larger EU 
Member States. Again, this is due 
to different reasons such as an 
increasingly out and visible LGBTI 
community and international 
marriages organised in Malta.”

Are you interested in partici-
pating in bilateral meetings 
with the representatives of 
the Lithuanian Government? 
Which best Maltese practices 
in fostering LGBTI human 
rights would you like to share 
during such meetings?

“Yes, of course. I would highlight 
the importance of civil society 
and the need of having a con-
structive dialogue with it. That in 
itself is already a milestone. Once 
that is established, the question 

is only of ‘when’ rather than ‘if ’. I am well aware of the 
work of LGL over the years and I am sure that you would 
bring a lot to the table once invited.”

What key message would you like to give to the 
Lithuanian LGBTI community during your visit in 
Lithuania?

“You are not alone and don’t give up. The Maltese LGBTI  
community had a hard time trying to convince the pre-
vious government of the need to address the equality 
agenda, and for several years very little progress was 
achieved. Nonetheless, the core group of Malta LGBTI 
Rights Movement kept up the pressure and built expertise 
at the European level thanks to their involvement in ILGA-
Europe amongst others. Today they and the wider LGBTI 
community in Malta reap the fruit of their resilience.”

Malta išlieka katalikiška, nors 
visi jos piliečiai yra laisvi 

sekti savo įsitikinimais. Nepaisant 
to, mes ėmėmės pokyčių, nes visų 

asmenų pagrindinės laisvės ir teisės 
privalo būti gerbiamos. Progresas 

Maltoje buvo sutiktas su džiaugsmu, 
nes gyventojai suprato, kad visa tai 

daroma dėl piliečių laisvių ir palaikė 
šiuos pokyčius.

Malta today is still primarily 
Catholic and all remain free 

to follow their beliefs. Nonetheless, 
we have removed the influence of 

those beliefs from state marriage and 
processes related to the Public Registry 

as the fundamental free doms and 
rights of all need to be respected.

The participation of Maltese Minister for European Affairs and Equality 
Helena Dalli is supported by the Maltese Government.

Maltos Europos reikalų ir lygybės ministrės Helenos Dalli dalyvavi-
mą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia Maltos Vyriausybė.
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Davidas Norrisas.

David Norris.
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AIRIJOS SENATO-
RIUS DAVIDAS 
NORRISAS: 
„EŽTT BYLA 
NUTRAUKĖ TYLą 
DĖL HOMOSEKSU-
ALUMO KRIMINA-
LIZAVIMO“

IRISH SENATOR 
DAVID NORRIS: 
“THE ECHR CASE 
BROKE THE VEIL OF 
SILENCE AROUND 
THE CRIMINALISA-
TION OF HOMOSEx-
UAL ACTS”

Airių akademikas, nepriklausomas senatorius, 
pilietinių teisių aktyvistas ir kandidatas į Airijos 
prezidento postą 2011 metų spalį vykusiuose  
rinkimuose Davidas Patrickas Bernardas  
Norrisas visuomet buvo LGBT žmogaus teisių 
judėjimo priešakyje. Pirmasis atvirai homosek-
sualus Airijoje išrinktas valstybės pareigūnas ir 
kampanijos už baudžiamosios atsakomybės dėl 
tos pačios lyties asmenų santykių panaikinimo 
iniciatorius, Davidas Norrisas padavė Generali-
nį Prokurorą į teismą dėl homoseksualių santykių 
kriminalizavimo. Pralaimėjęs bylą Aukščiausiame 
Teisme, D. Norrisas kreipėsi į Europos Žmogaus 
Teisių Teismą (Norrisas prieš Airiją). 1988 metais 
EŽTT nusprendė, kad baudžiamosios atsako-
mybės už tos pačios lyties santykius taikymas 
prieštarauja Europos žmogaus teisių konvencijai. 
Įstatymas panaikintas 1993 metais.
Davidas Norrisas bus vienas iš birželio 6 d.  
vyksiančios „Baltic Pride“ tarptautinės žmogaus  
teisių konferencijos pranešėjų. Šiame straipsnyje 
Davidas Norrisas apžvelgs istorinę EŽTT bylą ir 
tai, kokį poveikį ji turėjo pasikeitusiam katalikiš-
kosios Airijos požiūriui į LGBT žmogaus teises.

Irish scholar, independent Senator, civil rights 
activist and candidate for President of Ireland 
in the October 2011 election David Patrick 
Bernard Norris has been at the forefront of 
the Irish LGBT human rights movement. Being 
the first openly gay person to be elected to 
public office in Ireland and founder of the 
Campaign for Homosexual Law Reform,  
Norris took the Attorney General to the High 
Court over the criminalisation of homosexual 
acts. Having lost the case in the High Court 
and the Supreme Court, Norris took his case 
to the European Court of Human Rights (Norris 
v. Ireland). In 1988, the European Court ruled 
that the law criminalising same sex activities 
was contrary to the European Convention on 
Human Rights. This law was repealed in 1993.
David Norris will be amongst the keynote 
speakers at the international Baltic Pride 
Human Rights Conference on 6th June.  
In this article, David Norris looks back at the 
historic ECHR case and the effects it had on 
Catholic Ireland’s recent embrace of LGBT 
human rights.

e g l ė k u k to r a i tė e g l ė k u k to r a i tė

Ar galėtumėte skaitytojams papasakoti apie savo 
sprendimą kreiptis į Europos Žmogaus Teisių 
Teismą? Jūsų skundas, kuriame teigėte, jog bau-
džiamosios atsakomybės už tos pačios lyties as-
menų santykius taikymas Airijoje pažeidė Europos 

Could you please tell us more about your decision 
to apply to the European Court of Human Rights? 
You successfully charged that Ireland’s criminalisa-
tion of certain homosexual acts between consen-
ting adult men was in breach of Article 8 of the 
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žmogaus teisių konvencijos 8-ąjį straipsnį (garan-
tuojantį teisę į privataus ir šeimos gyvenimo ger-
bimą – red. past.), buvo patenkintas. Kaip ši byla 
paveikė jūsų gyvenimą? Ar ji turėjo lemiamos įta-
kos jūsų karjerai? Ar sulau-
kėte vietos politikų ir LGBT 
bendruomenės paramos?

„Sprendimui kreiptis į EŽTT 
daugiausiai įtakos turėjo mano 
patirtis pirmininkaujant Airijos 
gėjų teisių judėjimo grupei. Su-
sidūrėme su vyrais – daugiausiai 
dirbančiais vedusiais vyrais, atsi-
dūrusiais kompromituojančiose 
situacijose. Norėjau, kad vienas 
jų pateiktų konstitucinį skundą, 
tačiau, suprantama, jie nepagei-
davo su tuo susijusio viešumo. 
Tuomet pateikėme skundą 
remdamiesi mano asmenine 
patirtimi. Vienas iš sunkumų 
buvo locus standi identifikavi-
mas. Laimei ar nelaimei, nualpau 
viename Dublino restorane ir 
su greitosios pagalbos automo-
biliu buvau nuvežtas į Baggot 
gatvėje esančią ligoninę. Būnant 
ten jie sužinojo, jog esu gėjus, ir 

European Convention on Human Rights (right to 
respect for private and family life). What impact 
did this case have on your life? Was it a turning 
point of your career? Were you supported by the 

local politicians and LGBT 
community?

“My decision to go to the Euro-
pean Court of Human Rights 
was taken by my experience 
as Chairman of the Law Group 
in the Irish Gay Rights Move-
ment. We dealt with men – 
mainly professional married 
men – found in compromising 
circumstances. I wanted one of 
them to take a constitutional 
angle, but naturally enough, 
they didn’t want any further 
publicity. We then built a case 
around my own experience. 
One of the difficulties is locus 
standi. Luckily I had a collapse in 
a Dublin restaurant, was taken 
to Baggot Street Hospital in the 
heart ambulance. While there 
it was transpired that I was gay, 
they sent me to a psychiatrist, 
who advised me that in the 

Susidūrėme su vyrais – dau
giausiai dirbančiais vedu siais  

vyrais, atsidūrusiais komp
romituojančiose situacijose. 

Norėjau, kad vienas jų pateiktų 
konstitucinį skundą, tačiau, 

suprantama, jie nepageidavo su 
tuo susijusio viešumo. Tuomet 
pateikėme skundą remdamiesi 

mano asmenine patirtimi.

We dealt with men – mainly 
professional married men –  

found in compromising cir cum
stances. I wanted one of them to 
take a constitutional angle, but 

naturally enough, they didn’t want 
any further publicity. We then built 
a case around my own experience.

Nacionalinių sava-
norių apdovanojimų 
2018 ceremonijos 
akimirka.

National Volunteer 
Awards 2018.
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buvau nusiųstas pas psichiatrą, kuris patarė, kad Airijoje 
esant tokiai tuometinei teisinei situacijai, mano sveikatai 
būtų pragaištinga likti ligoninėje. Tai suteikė progą imtis 
veiksmų.

Esminis mano tikslas buvo įtraukti tarptautinius eks-
pertus iš viso pasaulio. Tai reiškė, kad diena po dienos 
pirmuosiuose laikraščių puslapiuose pasirodydavo pu-
blikacijos ir tyla buvo nutraukta.

Tai labai nedaug paveikė mano gyvenimą ir netapo 
mano karjeros posūkio tašku. Pagrindinis mane rėmęs 
politikas, o tokių buvo nedaug, buvo a. a. dr. Noelis 
Browne’as, o LGBT bendruomenės reakcija į tai buvo 
nevienareikšmiška.“

Dėl šios bylos 1993 metais buvo panaikintas įsta-
tymas, kuriuo buvo numatyta baudžiamoji atsako-
mybė už tos pačios lyties asmenų santykius. Nors 
Lietuvoje šias nuostatas įtvirtinęs įstatymas taip 
pat buvo panaikintas 1993 metais, LGBT žmogaus 
teisių padėtis mūsų šalyje labai skiriasi nuo esan-
čios Airijoje. Lietuvai ir Airijai stiprią įtaką daro ir 
dominuojanti Katalikų Bažnyčia. Kokie, jūsų nuo-
mone, yra pagrindiniai aspektai, lemiantys sėkmin-
gą LGBT žmogaus teisių užtikrinimą Airijoje?

state of the law in Ireland, it would be prejudicial to 
my health to remain. This gave me the opportunity 
to take the action.

The principal thing I had at the end was to get inter-
national experts from all over the world to attend. 
This meant that it was reported day after day in the 
front page of the newspapers, breaking the veil of 
silence that had covered this subject.

It had very little impact on my life and it wasn’t 
the turning point in my career. The principal politi-
cian who supported me, as very few did, was the 
late Dr. Noel Browne, and the gay community were 
mixed in their response.”

As a result of this case, the law criminalising 
same sex activities was repealed in 1993. 
Although in Lithuania homosexuality was also 
decriminalised in 1993, the LGBT human rights 
situation in our country is dramatically different 
from Ireland. Lithuania and Ireland are also 
both strongly influenced by the predominant 
Catholic Church. What do you think are the key 
aspects of the Irish success in ensuring LGBT 
human rights?

Davidas Norrisas ir Airijos Ministras Pirminin-
kas Leo Vardkaras Džeimso Džoiso centre.

David Norris and Taoiseach Leo Varadkar, 
James Joyce Centre.
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valstybės. Tačiau ilgai vienas po kito besitęsę siaubingi 
skandalai, susiję su nederamu dvasininkų elgesiu su vai-
kais Airijoje, iš tiesų susilpnino Romos Katalikų Bažnyčios 
pozicijas ir dabar ji yra visiškame nuosmukyje. Jos politinė 
įtaka praktiškai išblėso. Manau, kad situacija Lietuvoje 
visiškai kitokia. Tai vienas pagrindinių mūsų sėkmės as-
pektų, bet svarbus ir faktas, kad lyginant su situacija kai aš 
buvau vienintelis atvirai homoseksualus asmuo Airijoje, 
dabar tokių žmonių yra žymiai daugiau, tad žmonės su-
pranta, kad jų kaimynai, draugai 
ir pažįstami yra homoseksualūs, ir 
kad jie nėra monstrai.“

Ar manote, kad atvirumas yra 
pagrindinis aspektas norint 
tapti gerbiamu visuomenės 
nariu? Ar esate sutikęs LGBT 
lietuvių Airijoje? Kai kurie 
jų susituokia Airijoje, bet jų 
santykiai nepripažįstami Lie-
tuvoje.

„Taip, manau, kad atvirumas yra 
labai svarbus. Nepamenu sutikęs 
homoseksualių lietuvių, nors 
žinau, kad kai kurie jų atvyksta į 
Airiją susituokti.“

Kai kurie lietuviai mano, kad 
LGBT eitynėmis reikalaujama 
„išskirtinių teisių“. Kaip gali-
ma atremti tokius argumen-
tus? Ar galėtumėte plačiau 
papasakoti apie LGBT bendruomenės renginius 
Airijoje? Ar politikai žygiuoja kartu su vietos LGBT 
bendruomene?

„Nemanau, kad LGBT eitynėmis reikalaujama „išskirtinių 
teisių“. Šiaip ar taip, homoseksualūs asmenys buvo per-
sekiojami, tildomi, žudomi ir kankinami du tūkstančius 
metų. Idėja, kad gali laisvai vaikščioti gatvėmis kaip 
homoseksualus žmogus yra labai ypatinga ir svarbi. 
Heteroseksualūs asmenys apie tai net nesusimąsto. Kal-
bant apie LGBT bendruomenės renginius Airijoje, mano 
pirmosios eitynės vyko XX a. aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje. Ten dalyvavo 11 žmonių, o praėjusiais metais 
jų susirinko 75 000. Daugelis politikų iš visų pagrindinių 
partijų žygiavo kartu.“

Koks jūsų požiūris į Lietuvoje galiojantį Nepilna-
mečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informa-
cijos poveikio įstatymą, kurio nuostatos aktyviai 
varžo Lietuvos LGBT bendruomenės atstovų 
saviraiškos laisvę? Kaip manote, ar normalu, jog 
vienoje iš Europos Sąjungos valstybių galioja 

“Lithuania and Ireland until recently were both very 
strongly Catholic countries. However, the continuation 
of a series of horrifying scandals involving abuse of 
children by clerics has really weakened the Roman 
Catholic Church and it is now in terminal decline. Its 
political influence is practically extinguished. This, 
I think, is very different to what the situation is in 
Lithuania. This is one of the key aspects in our success, 
but also the fact that from a situation where I was 
the only openly gay person in Ireland, there are now 

a very considerable number, 
so people realise that their 
neighbours, friends and 
acquaintances are gay and that 
they are not monsters.”

Do you think that openness 
is a key aspect of being a 
valued member of society? 
Have you ever met any gay 
Lithuanians in Ireland? 
Some of them get married 
in Ireland, but their rela-
tionship is not recognized 
in Lithuania.

“Yes, I think openness is very 
important. I have not to my re-
co llection met any gay Lithua- 
 nians, although I do know that 
some of them are coming to 
Ireland to get married.”

Most Lithuanians think that 
LGBT Pride marches are an expression of clai ming 
“special rights”. What messages do you think 
could be framed in order to counter such argu-
ments? Could you tell us more about the pride 
events in Ireland? Do politicians march together 
with the local LGBT community?

“I don’t think Pride Marches are necessarily claiming 
‘special rights’. After all, gay people have been  
persecuted, silenced, murdered and tortured for  
2,000 years. The idea of being able to walk openly as 
a gay person on the streets is very special and impor-
tant. Heterosexual people have no such motivation. 
Talking about Pride events in Ireland, I was on the  
first march in the early 70s. There were 11 people,  
last year there were 75,000. All politicians from all par-
ties marched.”

What is your view on the Russian-style anti-gay 
propaganda law (Lithuanian Law on the Protec-
tion of Minors against the Detrimental Effect of 
Public Information) actively restricting the free-

Lyginant su situacija kai aš 
buvau vienintelis atvirai ho

moseksualus asmuo Airijoje, 
dabar tokių žmonių yra žymiai 

daugiau, tad žmonės supranta, kad 
jų kaimynai, draugai ir pažįstami 
yra homoseksualūs, ir kad jie nėra 

monstrai.

f rom a situation where I was 
the only openly gay person 

in Ireland, there are now a very 
considerable number, so people 

realise that their neighbours, friends 
and acquaintances are gay and that 

they are not monsters.
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įstatymas, kurio nuostatos primena Rusijoje 
galiojančio įstatymo prieš „homoseksualumo 
propagandą“ nuostatas? Kokių priemonių, jūsų 
manymu, būtų galima imtis siekiant panaikinti 
šio įstatymo diskriminuojančio pobūdžio nuos-
tatas?

„Faktas, kad Lietuvoje galioja „Rusijos stiliaus“ įstatymas 
yra gėda ir rimtas žmogaus teisių pažeidimas. Nemanau, 
kad yra normalu, jog tokie įstatymai egzistuoja vieno-
je iš ES valstybių narių. Tačiau 
prieš daugelį metų Margaret 
Thatcher buvo pateikusi labai 
panašų teisės aktą. Aš bandžiau 
jam priešintis Airijos Senate, bet 
neradau nė vieno asmens, kuris 
mane palaikytų. Dabar šio įstaty-
mo nebėra.“

2007 metais Europos Žmo-
gaus Teisių Teismas byloje 
L. prieš Lietuvą nusprendė, 
kad teisinis lyties pakeitimo 
nepripažinimas pažeidžia 
Konvencijoje įtvirtintą teisę į 
privataus gyvenimo apsaugą. 
Praėjus daugiau kaip dešim-
tmečiui, Strasbūro teismo 
sprendimas lieka neįvykdytas. Ar manote, kad krei-
pimasis į Europos Žmogaus Teisių Teismą yra esmi-
nė priemonė ginant žmogaus teises?

„Europos Žmogaus Teisių Teismas yra paskutinė instan-
cija, kuri gali apginti pažeistas žmogaus teises. Vis dėlto, 
nėra priemonių, kuriomis būtų galima priversti žmogaus 
teisėms priešiškas vyriausybes įgyvendinti šio teismo 
sprendimus.“

Airijos vyriausybei šiuo metu vadovauja pirmasis 
atvirai homoseksualus Ministras Pirmininkas Leo 
Varadkaras. Susitikęs su popiežiumi Pranciškumi 
jis iškėlė klausimą apie tos pačios lyties šeimų 
nepripažinimą šiuolaikinėje Katalikų Bažnyčioje. 
Kas, jūsų nuomone, galėtų paskatinti Lietuvos po-
litikus viešai prabilti apie savo seksualinę orienta-
ciją ir aktyviai remti LGBT žmogaus teises?

„Iš tiesų, Leo Varadkaras yra puikus ir sektinas pavyzdys 
airių vaikams. Kalbant apie Lietuvą, manau, kad atsisklei-
džiant vis daugiau žmonių situacija greitai pasikeis.“

dom of expression of Lithuanian LGBT commu-
nity? Do you think it is normal to have such laws 
present in one of the EU Member States? What 
measures do you think could be taken in order to 
repeal this law?

“This Russian-style law is a disgrace and a serious hu-
man rights infringement. I do not think it is normal 
to have such laws present in one of the EU member 
states. However, many years ago Margaret Thatcher 

introduced a very similar piece 
of legislation. I tried to op-
pose it in the Irish Senate, but 
I couldn’t get a single person 
to stand up with me. It is now 
gone.”

In 2007, the European 
Court of Human Rights 
ruled in the case L. v. 
Lithuania that the absence 
of gender reassignment 
procedure in Lithuania 
violates the right to the 
protection of private 
life enshrined in the 
Convention. More than a 
decade later, Strasbourg 

Court’s ruling remains unfulfilled. Do you think 
that applying to the European Court of Human 
Rights is the ultimate measure in defending 
human rights?

“With regard to the European Court of Human Rights, 
it is the ultimate measure, but it has no sanctions, it is 
simply moral leverage on a recalcitrant Government.”

Ireland also has the first openly gay head of go-
vernment, Leo Varadkar, who met Pope Francis 
and raised the question of the recognition of 
same-sex families in the modern Catholic Church. 
In your opinion, what could encourage Lithua-
nian politicians to speak more freely about their 
sexual orientation and support LGBT human 
rights?

“Yes, indeed, Leo Varadkar is a very good role model 
for Irish children. I think with regard to Lithuania, a gro-
wing number of people who come out would certainly 
have an effect.”

The participation of David Norris at the Baltic Pride 2019 program is 
supported by the Embassy of Ireland in Lithuania.

Davido Norriso dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia 
Airijos ambasada Lietuvoje.

Mano pirmosios eitynės vyko 
XX a. aštuntojo dešimtmečio 

pradžioje. Ten dalyvavo 11 žmonių, 
o praėjusiais metais jų susirinko 
75 000. Daugelis politikų iš visų 

pagrindinių partijų žygiavo kartu.

I was on the first march in the 
early 70s. There were 11 people, 

last year there were 75,000. All 
politicians from all parties marched.
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Alexanderis 
Bardas. Allen 
Grubesic ir Stephen 
Poskitt įvaizdis. 
Fotografuota 
Tjolöholm pilyje 
Švedijoje.

Alexander Bard. 
Costumes by Allen 
Grubesic and Step-
hen Poskitt. Pictures 
shot at Tjolöholm 
Castle, Sweden.
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ALExANDERIS  
BARDAS IŠ „ARMY 
OF LOVERS“: „JAU-
čIUOSI LAIMIN- 
GAS, GALĖDAMAS 
LGBT AKRONIME 
ATSTOVAUTI RAI- 
DEI „B“

ARMY OF  
LOVERS’ ALExAN-
DER BARD:  
“I AM MORE THAN 
HAPPY TO REPRE-
SENT THE B  
IN THE LGBT COM-
BO”
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Ne viena švedų šokių muzikos grupės „Army 
of Lovers“ daina XX a. 10-ajame dešimtme-
tyje tapo hitu Europoje. Kūrinys „Crucified 
„Eurochart“ muzikos įrašų tope karaliavo aš-
tuonias savaites iš eilės. Grupė išgarsėjo dėl 
savo neįprastos išvaizdos ir ekstravagantiškų 
muzikinių vaizdo klipų, kurie padarė įspūdį 
LGBT bendruomenėms visame pasaulyje. 
Šiandien su grupės idėjiniu lyderiu Alexan-
deriu Bardu aptarsime buvusią grupės 
šlovę, dalyvavimą „Pasididžiavimo balsų“ ren-
ginyje bei įvairias veiklos kryptis: nuo dainų 
kūrimo, prodiusavimo, teisėjavimo laidoje 
„Švedijos dievaitis“, iki religinio ir politinio 
aktyvizmo bei vieno iš sinteizmo religinio ju-
dėjimo įkūrėjų vaidmens.

The Swedish dance music group Army of Lov-
ers had a number of hits in Europe throughout 
the 1990s with songs such as “Crucified”, which 
was number one on the Eurochart for eight 
consecutive weeks. The band became famous 
for their outlandish visual appearance and 
their high camp music videos, which highly 
resonated with LGBT communities worldwide. 
Today we met with Alexander Bard, the brain 
behind the band, to discuss the former glory of 
the group, Alexander’s upcoming participation 
at the Pride Voices Gala event and his diverse 
interests ranging from songwriting, producing, 
and being a judge on Swedish Idol, to religious 
and political activism, and his role as one of two 
founders of the Syntheistic religious movement.

e g l ė k u k to r a i tė e g l ė k u k to r a i tė

XX a. 10-ajame dešimtmetyje „Army Of Lovers“ 
buvo labai populiari grupė Lietuvoje. 10-ojo 
dešimtmečio pradžioje koncertavote Vilniuje įsi-
kūrusiame restorane „Dainava“. Ar pamenate šį 
koncertą? Kokia tai buvo patirtis? Ar tuo metu Lie-
tuva dramatiškai skyrėsi nuo Švedijos? 

 „Na, visų pirma, Lietuva 2019-aisiais labai skiriasi nuo 
Lietuvos XX a. 10-ajame dešimtmetyje. Ir, žinoma, Lie-
tuva 2019-aisiais yra daug panašesnė į Švediją, kadangi 
dabar ši šalis – integruota ir klestinti Europos Sąjungos 
dalis. Dabar lietuviai dažniau kalba angliškai nei rusiškai, 
tad kultūriniai mainai su likusia Europos dalimi sukles-
tėjo. Lietuviai šiais laikais keliauja daug ir toli bei grįžta 

Army of Lovers was a popular dance group in 
Lithuania throughout the 1990s. In the early 
1990s you performed in the restaurant Dainava in 
Vilnius. Do you remember this concert? What kind 
of experience was it? Was Lithuania dramatically 
different from Sweden in the early 1990s?

“Well, Lithuania in 2019 is very different from Lithuania 
in the 1990s to begin with. And quite naturally Lithuania 
in 2019 is a lot more similar to Sweden as the country is 
now an integrated and prosperous part of the European 
Union. It has also changed from Russian to English as its 
second language meaning cultural exchange with the 
rest of Europe has blossomed. Lithuanians travel wide 
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namo su naujomis ir šviežiomis idėjomis. Tai nepaprastai 
įkvepia.“

XX a. 10-ajame dešimtmetyje popmuzikoje vyko 
tam tikra „seksualinė revoliucija“. Popmuzikos 
scena buvo įžūli ir atvira. Ar nemanote, kad šiais 
laikais popmuzika tapo palyginti konservatyvi? 
Ar artimiausioje ateityje tikitės tam tikro popmu-
zikos atgimimo?

„Manau, kad popmuzika, anksčiau reiškusi popmuzikos 
žvaigždės garbinimą, dabar daugelio žmonių gyveni-
muose tapo paprasta paslauga. 
Nebesiklausome vieno atlikėjo 
įrašo, klausomės grojaraščių. 
Diskžokėjus tampa muzikos 
tiekėju ir nebėra dievinamas 
kaip roko žvaigždė. Šiais laikais 
publika, turinti socialinių tinklų 
paskyras, pati yra žvaigždė ir 
dabartinėje socialinėje realybėje 
muzikos atlikėjai tėra jų „tarnai“. 
Kaip filosofas, šiomis dienomis 
aš duodu daug interviu, bet 
mano kolegos roko žvaigždės 
to nebedaro. Žmonėms tiesiog 
daug įdomiau tai, kas skamba 
kokioje nors intelektualioje tink-
lalaidėje, nei kas kalbama sporto 
ar muzikos žvaigždės interviu. 
Dėl šios priežasties mes dabar 
daugiau nei bet kada klau-
somės tinklalaidžių ir žiūrime 
muzikinius vaizdo klipus, tačiau 
nebeskaitome muzikinių žurnalų. Muzika dabar yra šim-
taprocentinė pramoga.“

„Army Of Lovers“ buvo labai populiarūs Rusijoje. 
Kaip jautėtės lankydamasis Rusijoje turint omeny-
je, kad esate LGBT bendruomenės narys?

„Visada puikiai jausdavausi lankydamasis Rusijoje, pasi-
rodydamas su įvairiomis savo grupėmis. Žinoma, gyve-
nimas LGBT bendruomenei Rusijoje daug sunkesnis nei 
Vakarų Europoje, bet dėl to mūsų pasirodymas tampa 
dar reikšmingesnis. Tad daug kartų esu surengęs pasiro-
dymus LGBT teisių ir kultūros renginiuose Maskvoje bei 
Sankt Peterburge, koncertuodamas su grupėmis „Army 
Of Lovers“, „BWO“ ir „Gravitonas“.

Esate skaitęs pranešimus įvairiuose renginiuose 
Lietuvoje. Ar jaučiate sentimentų Vilniui? Koks 
jūsų požiūris į LGBT žmogaus teisių situaciją Lie-
tuvoje?

„Vilnius visada buvo gražus ir įkvepiantis miestas. Taip 

and far these days and then return home with fresh new 
ideas. This is incredibly inspiring.”

The 1990s marked a kind of “sexual revolution”  
in pop music. The pop music scene was bold  
and inclusive. Do you agree that nowadays pop 
music is relatively conservative? Are you expect-
ing a kind of a renaissance in pop music in the 
near future?

“I believe pop music has moved from being the idol-
ization of the pop star into a general service in most 

people’s lives. We don’t listen to 
the record from one artist any 
longer, we listen to playlists. 
And the DJ serves us music in-
stead of being adored as a rock 
star by an enthralled audience. 
These days the audience are 
the stars themselves with their 
social media accounts and the 
music artists are merely their 
servants in the current social 
fantasy. As a philosopher I do a 
lot of interviews these days but 
my rock star colleagues do not 
make any interviews any longer. 
People are simply much more 
interested in what is being said 
in a clever podcast than to hear 
what sports or music stars say in 
interviews. Which is why we still 
listen to playlists and watch mu-
sic videos, possibly more than 

ever, but we do not read music magazines any longer. 
Music is now 100% entertainment.”

Among other places in the world, Army of Lovers 
was very popular in Russia. As a member of  
the LGBT community, how did you feel visiting 
Russia?

“I always felt great about visiting Russia with my various 
bands. Sure, life is a lot harder for the LGBT community 
in Russia than it is in Western Europe, but that makes 
going there to perform even more important. I have 
therefore performed at LGBT rights and cultural events 
in Moscow and Saint Petersburg on many occasions 
with both Army Of Lovers, BWO and Gravitonas.”

You have been giving speeches at various events 
in Lithuania. Do you have any sentiments for Vil-
nius? What is your view on the LGBT human rights 
situation in Lithuania?

“Vilnius has always been a beautiful and inspiring city. 

Šiais laikais publika, turinti 
socialinių tinklų paskyras, 

pati yra žvaigždė ir dabartinėje 
socialinėje realybėje muzikos 

atlikėjai tėra jų „tarnai“. Muzika 
dabar yra šimtaprocentinė 

pramoga.

These days the audience  
are the stars themselves with 

their social media accounts and 
the music artists are merely their 

servants in the current social 
fantasy. Music is now 100% 

entertainment.
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pat myliu Kauną ir Palangą. Manau, kad didžiulio LGBT 
bendruomenės darbo dėka LGBT teisių situacija Lietuvo-
je žingsnis po žingsnio gerėja, kaip ir kaimyninėse šalyse. 
Kiti mano pranešimai Lietuvoje buvo nesusiję su LGBT 
temomis: kalbėjau apie filosofiją, technologijas ir verslą. 
Tad esu laimingas galėdamas 
dalyvauti „Baltic Pride“ 2019 ir 
pasidalinti savo asmenine istorija 
„Pasididžiavimo balsų“ renginyje. 
Didžiuojuosi galėdamas LGBT 
akronime atstovauti raidei „B“.

Ar galėtumėte mūsų skaity-
tojams išsamiau pristatyti 
savo būsimus projektus? Ar 
aktyvizmas iš jūsų gyvenimo 
išstumia muziką?

„Muziką kurti nustojau prieš 
šešerius metus po paskutinio 
„Army of Lovers“ veiklos at-
naujinimo. Nuo tos dienos esu 
filosofas, rašau knygas su Jan 
Söderqvist. Mūsų penktoji knyga 
„Skaitmeninis libido – seksas, 
jėga ir smurtas tinklų visuome-
nėje“ (angl. “Digital Libido – Sex, Power and Violence in 
The Network Society”) buvo išleista vos prieš keletą mė-
nesių, tad dabar keliauju aplink pasaulį pristatinėdamas  
ir reklamuodamas knygą. Išties esu tiek pat laimingas 
rašydamas knygas, kaip ir kurdamas muziką. Tai – toks  
pat fantastiškas kūrybinės energijos srautas, tad gyvenu 
labai laimingą ir pasitenkinimą teikiantį gyvenimą.“

Kokią pagrindinę žinutę norėtumėte perduoti Lie-
tuvos LGBT bendruomenei savo vizito Lietuvoje 
metu?

„Linkiu koncentruotis į tai, kaip LGBT bendruomenė 
gali prisidėti prie visuomenės gerovės ir parodyti  
žmonėms, kiek mūsų bendruomenė gali duoti visuo-
menei. Susitelkiant į tai, ką galime duoti, o ne į tai, ko 
reikalaujame, bus daug lengviau pasiekti tai, ko no-
rime, ir išsaugoti tai, ko pasiekėme savo kova. Visada 
sakau: nesvarbu, koks sunkus buvo tavo gyvenimas, 
niekad nelaikyk savęs auka, visuomet galvok apie save 
kaip apie laimėtoją. Laimėtojai prisideda prie visuo-
menės gerovės, jų dėmesio centras yra visuomenė, 
o ne jie patys. Šiuolaikinei visuomenei reikia LGBT  
bendruomenės.“

And I love Kaunas and Palanga too. I believe the LGBT 
community in Lithuania is progressing with its causes 
one by one, just like in neighbouring countries, and are 
doing a formidable job. My other speeches in Lithuania 
concern my work within philosophy, technology and 

business and not LGBT themes. 
Which is precisely why I am so 
happy to have been chosen 
to speak at Baltic Pride 2019 
where I am more than happy 
to represent the B in the LGBT 
combo.”

Could you tell our readers 
more about your upcoming 
projects? Is activism taking 
over the music?

“I stopped making music 
six years ago after the last 
reunification of Army Of 
Lovers. Since then I have been 
a philosopher full time where 
I write books together with 
Jan Söderqvist. Our fifth book 
Digital Libido – Sex, Power 

and Violence in The Network Society was released only 
a couple of months ago and I am now travelling 
around the world, giving speeches to promote the 
book. I’m actually just as happy writing books as 
producing music. It is the same fantastic flow  
of creative energy so I live a very happy and sa-
tisfying life.”

What key message would you like to give to the 
Lithuanian LGBTI community during your visit in 
Lithuania?

“To focus on what the LGBT community contributes 
to the rest of society and then show people how 
much our community has to give. By focusing on 
what we can contribute instead of what we demand, 
it will be a lot easier to achieve what we have set out 
to do and also to keep and maintain our gains in our 
struggle. Like I always say, no matter how hard your 
life has been to you, never see yourself as a victim, 
always think of yourself as a victor. And victors con-
tribute to society, their focus is on society itself and 
not on themselves. The modern society needs its 
LGBT members.”
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Esu tiek pat laimingas rašyda
mas knygas, kaip ir kurdamas 

muziką. Tai – toks pat fantastiškas 
kūrybinės energijos srautas, tad 

gyvenu labai laimingą  
ir pasitenkinimą teikiantį  

gyvenimą.

I’m actually just as happy writing 
books as producing music. It is 

the same fantastic flow of creative 
energy so I live a very happy and 

satisfying life.

The participation of Alexander Bard at the Baltic Pride 2019 program is 
supported by the Embassy of Sweden in Lithuania.

Alexanderio Bardo dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje 
remia Švedijos ambasada Lietuvoje.
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LORDAS MICHAELAS 
CASHMANAS: 
„DI DŽIUOJUOSI 
GALĖJęS BūTI LGBT 
JUDĖJIMO BALTIJOS 
ŠALYSE PERGALIŲ 
LIUDININKU“

LORD MICHAEL  
CASHMAN: “I AM 
PROUD TO HAVE WIT-
NESSED THE IMMENSE 
GROWTH OF THE 
LGBT MOVEMENT IN 
THE BALTICS”

Jungtinės Karalystės Leiboristų partijos politikas, 
buvęs aktorius, Europos Parlamento narys ir LGBT 
teisių labdaros organizacijos „Stonewall“ įkūrėjas 
Lordas Michaelas Cashmanas yra ištikimas 
LGBT žmogaus teisių judėjimo Lietuvoje rėmėjas. 
Dalyvavęs 2007 metais vykusioje tarptautinės 
LGBTI organizacijos „ILGA-Europe“ konferencijoje 
bei pirmosiose „Baltic Pride“ eitynėse Vilniuje, 
Lordas Michaelas Cashmanas atidžiai sekė  
„Baltic Pride“ transformaciją. „Pasididžiavimo 
balsų“ renginyje Lordas Michaelas Cashmanas 
dalinsis savo ilgamete patirtimi ginant LGBT 
žmogaus teises Jungtinėje Karalystėje ir 
Europoje. Šiandien mes apžvelgsime kai kuriuos 
ryškiausius Lordo Michaelo Cashmano karje-
ros momentus.

British Labour politician, former actor, 
Member of the European Parliament and co-
founder of LGBT rights charity Stonewall Lord 
Michael Cashman is a long-time supporter 
of the LGBT human rights movement 
in Lithuania. Having participated in the 
ILGA-Europe Conference held in 2007 and 
attended the first Baltic Pride March in Vilnius, 
Lord Michael Cashman closely followed the 
transformation of Baltic Pride. Lord Michael 
Cashman will share his profound experience 
in advocating for LGBT human rights both 
in the United Kingdom and Europe during 
the “Pride Voices Gala” event. Today we will 
take a look at some of the highlights of Lord 
Michael Cashman’s career.
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1989 metais kartu su Seru Ianu McKellenu ir Lisa 
Power įkūrėte LGBT teisių labdaros organizaciją 
„Stonewall“. Ar galėtumėte mūsų skaitytojams 
plačiau papasakoti apie šį laikotarpį? Koks buvo 
socialinis klimatas LGBT asmenų atžvilgiu Jungti-
nėje Karalystėje devintajame dešimtmetyje?

„Ianas McKellenas, Lisa Power ir kiti įkūrė „Stonewall“ 
1989 metais kaip atsaką konservatorių vyriausybei, kuri, 
vadovaujama Margaret Thatcher, 1988 metais pateikė 
homofobišką įstatymo projektą. Mes vykdėme kampani-
ją, bandžiusią sustabdyti šio įstatymo priėmimą. Tačiau 
jis buvo priimtas, tad mes įkūrėme „Stonewall“ kaip ne-
partinę politinę grupę, kurios Valdyboje moterų ir vyrų 
būtų po lygiai, tam, kad skatintume teisinę lygybę ir so-
cialinį teisingumą LGBT asmenims Jungtinėje Karalystė-
je. Tuo metu nekėlėme klausimų, susijusių su translyčių 

In 1989, along with Sir Ian McKellen and Lisa Po-
wer, you founded Stonewall, an LGBT rights charity. 
Could you please tell our readers more about this 
period? What was the social climate for LGBT people 
in the UK back in 1989?

“Ian McKellen, Lisa Power, and others founded Stonewall 
in 1989 in response to the Conservative government led 
by Margaret Thatcher, which had introduced an anti-gay 
law in 1988. We had led the campaign to try and stop  
this law becoming a reality. But the law passed, and so  
we founded Stonewall which had to be comprised of a 
board with equal numbers of women and men, as a non-
party political group, in order to advance the case for  
legal equality and social justice for LGBT people in the 
United Kingdom. At that time we did not take up trans 
issues, although I am thrilled that Stonewall does now.”
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žmonių teisėmis, nors džiaugiuosi, kad „Stonewall“ tai 
daro dabar.“

Kokį poveikį jūsų įkūnytas „BBC“ televizijos serialo 
„EastEnders“ personažas Colinas Russelas, dalyva-
vęs pirmojo homoseksualaus bučinio britų „muilo 
operoje“ scenoje, turėjo LGBT bendruomenei 
Jungtinėje Karalystėje?

„Kai prisijungiau prie „EastEnders“ 1986 metais, tai 
buvo pirmas kartas, kai homoseksualus personažas 
buvo pavaizduotas tokiame svarbiame ir populiariame 
seriale. Mano vaidinamas personažas Colinas Russellas 
neatitiko žiniasklaidoje pateikiamo stereotipinio 
gėjaus įvaizdžio – jis buvo eilinis žmogus, grafikos 
dizaineris, susitikinėjantis su jaunu darbininkų 
klasės vaikinu. Reikia prisiminti, kad tuo metu buvo 
daug isterijos ir homofobijos, ypač kalbant apie 
homoseksualius ir biseksualius vyrus, kadangi AIDS ir ŽIV 
populiariojoje žiniasklaidoje, ypač bulvarinėje spaudoje, 
buvo vaizduojamos kaip „gėjų maras“. Tad mano 
personažas padėjo išsklaidyti šį mitą, parodyti buvimą 
homoseksualiu kaip paprastą dalyką, ir nors tai sukėlė 
aršias diskusijas populiariojoje žiniasklaidoje, tai reiškė, 
kad apie mus kalbama, ir kad žmonės žinojo, kad mums 
yra vietos populiariausiame „BBC“ seriale. Tai pakeitė 
žmonių mąstymą ir nuostatas, ir, be abejo, suteikė 
vilties jauniems LGBT žmonėms, augusiems Jungtinėje 
Karalystėje.“

What impact did your role of Colin Russell in 
BBC TV’s EastEnders – a character who was a 
participant in the first gay kiss in a British soap 
opera – have on the LGBT community in the UK?

“When I went into EastEnders in 1986 it was the first 
time a gay character had been portrayed in such an 
important and popular show, especially in that Colin 
Russell, my character, did not conform to the media 
stereotype of a gay man. He was an ordinary man, a 
graphic designer, and he had a young working-class 
boyfriend. We must remember at that time there 
was much hysteria and homophobia around gay and 
bisexual men in particular. This was because AIDS and 
HIV was represented in the popular media, the tabloid 
press in particular, as ‘a gay plague’. So my character 
did much to dispel the myth, to give an identity of 
ordinariness to being gay, and though it sparked 
controversy in the popular media it meant that we 
were talked about, and that people were aware of our 
place in BBC’s most popular television show. It changed 
minds and changed the attitudes and it certainly 
helped young LGBT people growing up in the United 
Kingdom.”

You are both a politician and human rights activ-
ist. You took a role as Labour spokesman on hu-
man rights and President of the Intergroup on 
LGBT rights at the European Parliament. Could 
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Esate ir politikas, ir žmogaus teisių aktyvistas. Eu-
ropos Parlamente buvote Leiboristų partijos at-
stovas žmogaus teisėms ir jungtinės grupės LGBT 
klausimais prezidentas. Ar galite mums plačiau 
papasakoti apie savo darbą LGBT žmogaus teisių 
advokacijos srityje Europos Sąjungoje?

„Nuo „Stonewall“ įkūrimo ir galimybės naudotis savo 
pozicija Jungtinėje Karalystėje viešai pasisakyti už lygy-
bę ir įvairovę, bei pripažinimo, 
kad žmogaus teisės yra lygios 
mums visiems ir universalios, 
kad ir kur būčiau, naudojausi 
galimybėmis prisidėti prie 
žmogaus teisių pažangos. Man 
ypač pasisekė būti Europos Par-
lamento jungtinės grupės LGBT 
klausimais pirmininku – tai 
buvo efektyviausia ir didžiausia 
grupė per 15 metų mano darbo 
šioje institucijoje. Ir Europos 
Sąjungos veikloje, kai ją sudarė 
15 valstybių narių, ir ES plėtros 
iki 28 valstybių proceso metu, 
atidžiai stebėjome ir skatinome 
žmogaus teisių progresą ES 
viduje, užtikrinome, kad šios 
teisės būtų įgyvendintos šalyse 
kandidatėse ir reikalavome, kad 
būtų priimti papildomi LGBT 
ir kitų asmenų apsaugą nuo 
diskriminacijos užtikrinantys 
teisiniai pakeitimai. Šiaip ar 
taip, Europos Sąjungos šalys yra 
lygios, tad ir asmenys, gyvenan-
tys visose valstybėse narėse, 
turi būti lygūs.“ 

Tapote Lordų Rūmų nariu. Ar 
galėtumėte papasakoti apie 
šią patirtį? Kokį poveikį jums turėjo šis statusas?

„Buvimas Lordų Rūmų nariu man yra puiki galimybė 
suteikti balsą žmonėms ir klausimams, kurie kitu atveju 
nebūtų išgirsti. Pasisakyti prieš diskriminaciją, kad ir kur ji 
pasitaikytų, ir užtikrinti, ypač dabar, nors ir galimai palik-
sime Europos Sąjungą, kad nepaliksime žmogaus teisių 
ir įvairovės šeimos. Man pasisekė, kadangi pirma turėjau 
galimybę tai daryti kaip tarptautinis Leiboristų partijos 
pasiuntinys, o dabar tai darau kaip nepriklausomas 
Lordų Rūmų atstovas, atstovaujantis Leiboristų partijai. 
Esu laimingas, kad galiu pasisakyti daugeliu klausimų. 
Tai – vienas iš buvimo Lordų Rūmuose privalumų: jiems 
sunku mus nutildyti!“

you tell us more about your work in advocating for 
LGBT human rights in the European Union?

“Since being a founder of Stonewall and using my posi-
tion in the United Kingdom to speak out for equality 
and diversities, and the recognition that human rights 
are equal to us all and universal, I have taken the oppor-
tunities that I’ve had wherever I have been to advance 
the cause of human rights. I was particularly fortunate 

to be co-president of the LGBT 
Intergroup in the European 
Parliament, which was the most 
effective and biggest Intergroup 
during my 15 years there. Both 
with the domestic work of the 
European Union, when we were 
15 Member States, and then 
through our accession to 28 
we watched very closely, pro-
moted the rights of the union, 
ensured that they were adopted 
by accession countries, and 
then made the case for further 
measures to be adopted into 
law to protect LGBT people and 
others from discrimination. After 
all European Union countries 
are equal and individuals living 
there should be treated equally.”

You have been appointed to 
the House of Lords. Could 
you tell us more about this 
experience? What effect did 
it have for you?

“Being in the House of Lords 
is a wonderful opportunity for 
me to give a voice to people 
and issues that might not oth-
erwise be heard. To speak out 

against discrimination wherever it occurs, and to ensure 
particularly now that even though we may be leaving 
the European Union we will not be leaving the family 
of human rights and diversity. I was lucky to do this as 
the global envoy for the leader of the Labour Party, and 
now I do this as an independently minded member of 
the House of Lords representing the Labour Party. I’m 
pleased to speak out on many issues, it’s one of the ad-
vantages of being in the House of Lords – it’s difficult for 
them to keep us quiet!”

Could you tell us more about the infamous Sec-
tion 28, a provision prohibiting “the intentional 
promotion of homosexuality” by any local autho-

Kai prisijungiau prie 
„EastEnders“ 1986 metais, 

tai buvo pirmas kartas, kai 
homoseksualus personažas buvo 
pavaizduotas tokiame svarbiame 

ir populiariame seriale. Mano 
vaidinamas personažas Colinas 

Russellas neatitiko žiniasklaidoje 
pateikiamo stereotipinio gėjaus 

įvaizdžio – jis buvo eilinis žmogus, 
grafikos dizaineris, susitikinėjantis 

su jaunu darbininkų klasės vaikinu.

When I went into EastEnders 
in 1986 it was the first time 

a gay character had been portrayed 
in such an important and popular 

show, especially in that Colin 
Russell, my character, did not 

conform to the media stereotype 
of a gay man. He was an ordinary 

man, a graphic designer, and he had 
a young workingclass boyfriend.

P
R

I
D

E
 V

O
I

C
E

S



48

Ar galite išsamiau papasakoti apie liūdnai pagarsė-
jusį 28-ąjį straipsnį, draudusį bet kokį „tyčinį homo-
seksualumo propagavimą“ ir „mokymą apie homo-
seksualumą kaip galimą šeiminį santykį bet kokioje 
vietinės valdžios finansuojamoje mokykloje“? Kaip 
šis teisės aktas paveikė LGBT jaunimą Jungtinėje 
Karalystėje? Ką manote apie Lietuvoje galiojantį 
įstatymą prieš „homoseksualumo propagandą“ 
(Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 
informacijos poveikio įstatymas – red. past.), akty-
viai varžantį vietos LGBT bendruomenės saviraiškos 
laisvę? Ar manote, kad normalu, jog panašūs įstaty-
mai veikia vienoje iš ES valstybių narių? Kaip mano-
te, kokių veiksmų galima imtis, norint panaikinti šio 
įstatymo diskriminuojančio pobūdžio nuostatas?

 „28-asis straipsnis buvo pavojingas, nes iš esmės juo 
bandyta priversti lesbietes ir gėjus slapstytis, juo buvo 
norima pasakyti, kad apie mūsų šeimas ir patirtis ne-
galima kalbėti viešai, ir kad mūsų mokyklos bei vietos 
valdžios institucijos negali apie mus kalbėti ar palaikyti 
LGBT žmonių. Tai, kad šis įstatymas buvo pritaikytas ki-
tose pasaulio šalyse, tokiose kaip Rusija ir Lietuva, tikrai 
kelia nerimą. Kaip civilizuotos visuomenės turėtume 
skatinti žmones būti savimi, remti vaikus ir jaunimą kurti 
savo unikalią tapatybę ir priimti juos į tautos šeimą bei 

rity and “the teaching in any maintained school of 
the acceptability of homosexuality as a pretended 
family relationship.” What impact did it have on 
LGBT youngsters in the UK? What is your view on 
the Russian style anti-gay propaganda Law (Lithu-
anian Law on the Protection of Minors against the 
Detrimental Effect of Public Information) actively 
restricting the freedom of expression of Lithuanian 
LGBT community? Do you think it is normal to have 
such laws present in one of the EU Member States? 
What measures do you think could be taken in or-
der to repeal this law?

“Section 28 was a dangerous piece of law because it 
effectively was trying to force lesbian and gay people 
underground, it was telling us that our families and our 
experiences could not be talked about in public and that 
schools and local authorities could not talk about us or 
support LGBT people. The fact that it has been transported 
to other parts of the world like Russia is deeply worrying. 
Equally the Lithuanian Law on the protection of minors 
against the detrimental effects of public information, all 
have their roots in the nastiness of section 28. As civilised 
societies we should be encouraging people to be them-
selves, we should be supporting children and young peo-
ple to develop their own unique identity and welcome 
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28asis straipsnis buvo pavo
jingas, nes iš esmės juo 

ban dyta priversti lesbietes ir 
gėjus slapstytis, juo buvo norima 
pasakyti, kad apie mūsų šeimas 

ir patirtis negalima kalbėti viešai, 
ir kad mūsų mokyklos bei vietos 
valdžios institucijos negali apie 
mus kalbėti ar palaikyti LGBT 

žmonių. Tai, kad šis įstatymas buvo 
pritaikytas kitose pasaulio šalyse, 

tokiose kaip Rusija ir Lietuva, tikrai 
kelia nerimą.

Section 28 was a dangerous piece 
of law because it effectively 

was trying to force lesbian and 
gay people underground, it was 

telling us that our families and our 
experiences could not be talked 
about in public and that schools 

and local authorities could not talk 
about us or support LGBT people. 

The fact that it has been transported 
to other parts of the world like 

Russia is deeply worrying.

šeimų bendruomenes. Tai padaro valstybes stipresnes, 
o ne silpnesnes.“

Jau esate lankęsis Vilniuje 2007 metais „ILGA-Euro-
pe“ konferencijos metu ir 2010 metais, kai daly-
vavote pirmosiose „Baltic Pride“ eitynėse. Kaip 
apibūdintumėte šias pa-
tirtis? Ar manote, kad „Baltic 
Pride 2019“ eitynės bus ki-
tokios?

„Man buvo malonu aplankyti 
Vilnių 2007 metais „ILGA-Euro-
pe“ konferencijos metu, ir su-
da lyvauti pirmosiose „Baltic 
Pride“ eitynėse 2010 metais. Tai 
buvo nuostabios patirtys, ir 
nors susidūrėme su nemažai 
priespaudos ir net bandymais 
įbauginti, tai parodė, kad mūsų 
bend ruomenė – stipri, kad kiti 
buvo solidarūs su mumis, ir kad 
mes ir toliau judėsime pirmyn 
kovoje už lygybę ir įtrauktį. Esu 
tikras, kad „Baltic Pride“ 2019 bus  
visiškai kitoks – stebėjau, kaip 
šis judėjimas Baltijos šalyse auga 
ir plečiasi, ir nepaprastai juo di-
džiuojuosi.“ 

2020 metais ketinate išleis - 
ti savo memuarų knygą  
„Vienas iš jų“. Ar svarstysite 
galimybę juos išversti į lietu-
vių kalbą?

„Mano memuarus 2020 metais 
išleis „Bloomsbury Press“ leidyk-
la, ir, be abejonės, norėčiau, kad 
jie būtų išversti į lietuvių kalbą. 
Tai man teiktų daug džiaugsmo.“

Kokią žinutę norėtumėte perduoti Lie tuvos LGBT 
bendruomenei savo vizito Lietuvoje metu?

„Mano pagrindinė žinutė Lietuvos LGBT bendruomenei 
bus tokia: mes švenčiame įvairovę, mes švenčiame savo 
šeimas, savo bendruomenes, bet labiausiai švenčiame  
tai, kad neturėtume būti diskriminuojami, kad kiekvie-
nam iš mūsų turi būti užtikrintos lygios teisės ir galimy-
bė būti savimi. Mes laimime kartu, tik kartu.“ 

them into the family of the nation and the communities 
of families. This makes countries stronger, not weaker.”

You have visited Vilnius in 2007 for the ILGA-
Europe Conference and in 2010 you have attended 
the first Baltic Pride March. What was this experi-

ence like for you? Do you 
think the Baltic Pride 2019 
March will be different?

“I was pleased to visit Vilnius in 
2007 for the ILGA-Europe con-
ference and the first Baltic Pride 
in 2010. These were wonderful 
experiences and although we 
came up against a lot of op-
pression and some intimidation 
it showed that our community 
was strong, that others were in 
solidarity with us and that we 
would continue to move for-
ward making the case for equal-
ity and inclusion. I am sure Baltic 
Pride 2019 will be incredibly dif-
ferent, I’ve watched the move-
ment grow across the Baltics 
and I am immensely proud of it.”

You are planning to publish 
your memoir One of Them 
in 2020. Will you consider its 
translation to Lithuanian?

“My memoir, One of Them, 
will be published in 2020 by 
Bloomsbury Press, and I would 
certainly love for it to be trans-
lated into Lithuanian. It would 
give me great joy.”

What key message would 
you like to give to the Li-

thua nian LGBTI community during your visit in 
Li thuania?

“My key message to the Lithuanian LGBTI community 
during my visit will be: we celebrate diversity, we cel-
ebrate our families, our communities, but most of all we 
celebrate that each and every one of us should be afford-
ed equal rights, non-discrimination and the opportunity 
to become ourselves. We achieve together, only together.”

The participation of Lord Michael Cashman at the Baltic Pride 2019 
program is supported by the Embassy of United Kingdom in Lithuania.

Lordo Michaelo Cashmano dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 progra-
moje remia Jungtinės Karalystės ambasada Lietuvoje.
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Pasaulio sveikatos organizacija teigia, jog ŽIV infekcija yra didžiulė pasaulinė sveikatos 
problema, išvis pasiglemžusi daugiau nei 35 milijonus gyvybių. Didžiausia rizika užsi-
krėsti ŽIV kyla homoseksualiems vyrams, švirkščiamuosius narkotikus vartojantiems as-
menims, kaliniams, sekso paslaugas teikiantiems ir translyčiams asmenims.1 Tačiau tai, 
kad ŽIV ar AIDS reiškia mirtį, yra absoliutus mitas – besigydant šiuolaikiškais vaistais vi-
rusas kraujyje yra nebeaptinkamas ir kitiems nebeperduodamas, o gydymas ir Lietuvoje 
nuo pernai metų yra prieinamas bei nemokamas visiems užsikrėtusiems asmenims. 

Žmogaus imonodeficito virusu užsikrėsti gali bet kas. 

Tačiau Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 

duomenimis, lytiniai santykiai tarp vyrų yra daž-

niausiai pasitaikantis ŽIV perdavimo būdas Europos 

Sąjungoje, sudarantis 38 proc. visų atvejų, kai perda-

vimo būdas yra žinomas.2 

„Lietuvoje ŽIV atvejų tik daugėja, o LGBT bendruo-

menė yra didesnės rizikos grupėje užsikrėsti ŽIV. 

Homoseksualių santykių turintys asmenys, ypač vyrai, 

turėtų į tai atkreipti dėmesį ir imtis apsisaugojimo 

priemonių. Tačiau, užsikrėtus ŽIV, simptomų galima 

nepajusti dar ne vienerius metus, todėl ypač skatinu 

žmones išsitirti. Tai galima padaryti greitai ir ano-

nimiškai tiesiog namuose“, – sako priklausomybių 

ligomis besirūpinančios Koalicijos „Galiu gyventi“ di-

rektorė Jurgita Poškevičiūtė.

Greitąjį ŽIV savikontrolės testą galima įsigyti vaistinėje ir 

atlikti namuose, paėmus kraują iš piršto. Taip garantuo-

jamas konfidencialumas, o testui parodžius teigiamą  

ŽIV statusą, galima iš karto kreiptis į gydymo įstaigas. 

„Jeigu sužinote, kad turite ŽIV, jums priklauso nuo-

latinis nemokamas gydymas šiuolaikiškais antiret-

ŽIV nėra 
nuosprendIs: 

gydykite ligą 
ir gyvenkite gražų gyvenimą
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rovirusiniais vaistais. Ilgą laiką Lietuvoje valstybės 

kompensuojamas gydymas buvo prieinamas tik 

vėlesnėse ŽIV stadijose, todėl ne visi asmenys, tik 

sužinoję teigiamą diagnozę, galėjo gydytis. Nuo 

pernai metų gydymas priklauso visiems, iš karto po 

diagnozės, net nepriklausomai, ar asmuo iki tol turėjo 

privalomąjį sveikatos draudimą. Patvirtinus diagnozę 

ir ligonių kasoms pateikus tam tikrą formą, ŽIV už-

sikrėtęs asmuo automatiškai tampa draustu. Todėl 

raginčiau visus, kuriems nustatytas ŽIV, kuo skubiau 

kreiptis pas šeimos gydytoją. Jis duos nukreipimą pas 

infektologą, kuris ir skirs efektyvų gydymą“, – pasako-

ja J. Poškevičiūtė.

Visgi sprendimas išsitirti nėra toks sunkus, kaip spren-

dimas gydytis. Lietuvoje yra mažiausiai ŽIV besigy-

dančių asmenų – 2017 m. duomenimis, tik 30 proc. 

iš visų savo teigiamą ŽIV statusą žinančių mūsų šalies 

gyventojų.3 Tai yra blogiausias rodiklis ne tik Euro-

poje, bet ir Vidurio Azijoje. Tačiau klaidingi įsitikini-

mai apie gydymą ar jo efektyvumą nebeturėtų būti 
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priežastimi jo vengti, kadangi reguliariai vartojami 

valstybės kompensuojami vaistai virusą nuslopina ir 

nebeleidžia jo perduoti savo partneriams, t. y. viruso 

plitimas suvaldomas.

„Nors vis dar sklinda įvairių neigiamų mitų apie ŽIV 

gydymą, norėčiau patikinti, kad šiuolaikinis gydymas 

yra labai efektyvus. Šalutiniai poveikiai yra žymiai 

mažesni nei prieš dešimtmetį, kai tekdavo kasdien 

gerti „saują“ tablečių ir patirti varginančius šalutinius 

poveikius. ŽIV tiesiog tampa viena iš lėtinių ligų, ku-

rią galima sėkmingai kontroliuoti nuolatiniu gydymu, 

kompensuojamu 

valstybės. Svar-

biausia tai, 

kad gy-

dantis 

viruso 

Š A L T I N I A I :

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/

hiv-aids 
2 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/

hiv-aids-surveillance-europe-2018.pdf
3 https://www.eurosurveillance.org/

content/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.48.1800622

kiekis kraujyje tiek sumažėja, jog paprastais tyrimais 

jis net nėra aptinkamas. Tai reiškia, kad asmuo gali 

gyventi pilnavertį gyvenimą ir nebeužkrėsti kitų“, – 

teigia Koalicijos „Galiu gyventi“ direktorė.

Dar viena iš pastebimų kliūčių ŽIV infekuotiems 

asmenims kreiptis gydymo – tai su šia liga susijusi 

stigma. Praėjusiais metais Koalicijos „Galiu gyventi“ 

Lietuvoje atliktas ŽIV užsikrėtusių asmenų stigmos 

indekso tyrimas parodė, kad vienas iš didžiausių bar-

jerų šia infekcija užsikrėtusiai bendruomenei siekiant 

gydymo yra būtent vidinė stigma.

Stiprią vidinę stigmą išgyvenantys asmenys yra daug 

labiau linkę atidėti gydymą, nes bijo neigiamos 

aplinkinių reakcijos ir pasmerkimo. Praėjusią žiemą 

Koalicija „Galiu gyventi“ organizavo socialinę inicia-

tyvą „Pasimatuok ŽIV stigmą“, kurios metu žinomi 

visuomenininkai bandė suprasti, ką išgyvena šia liga 

sergantys pacientai. Prie iniciatyvos prisijungę Vil-

niaus miesto meras Remigijus Šimašius, atlikėjai Jus-

tė Arlauskaitė – Jazzu, Saulius Urbonavičius – Samas, 

Marijonas Mikutavičius ir Saulius Prūsaitis, aktorius 

Giedrius Savickas ir Seimo narė Dovilė Šakalienė ska-

tino sergančiuosius atskirti gėdą nuo ligos ir kreiptis 

gydymo. Savo pavyzdžiu jie taip pat ragino visuome-

nę būti socialiai atsakinga ir tolerantiška, kad sergan-

tis žmogus nebijotų kreiptis pagalbos.

„Lietuvoje yra didžiulė ŽIV stigma, kurios turėtų ne-

būti. Aš jūsų nebijau ir jums neturėtų būti gėda. 

Kreipkitės gydymo ir gyvenkite gražų gyvenimą. Gy-

venkit!“ – linkėjo Justė Arlauskaitė – Jazzu.

Šviečiamosios iniciatyvos partnerė – sveikatos priežiūros bendrovė 
„GlaxoSmithKline Lietuva“.

NP-LT-HIV-PRSR-190001
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„PASIDIDŽIAVIMO 
BALSŲ“ ŽVAIGŽDĖ 
LADIVA LIVE: „ESU 
TIKRA, KAD SUSI-
TUOKSIU SU LIETU-
VIU“

PRIDE VOICES GALA 
STAR LADIVA LIVE: 
“I AM SURE THAT 
I WILL MARRY A 
LITHUANIAN VERY 
SOON”

Įvairiuose LGBT bendruomenės renginiuose 
Vilniuje pasirodžiusios ir lietuviškajame „X fak-
toriuje“ dalyvavusios drag karalienės LaDiva 
Live vietos LGBT bendruomenei pristatinėti 
nebereikia. LaDiva Live sugrįžta į Lietuvą ir su-
rengs pasirodymą festivalio „Baltic Pride“ 2019 
„Pasididžiavimo balsų“ renginyje birželio 7 dieną. 
Lietuvių pamėgta drag atlikėja žada įspūdingą 
gyvo garso pasirodymą su dainos, šokio ir kaba-
reto elementais. Šįkart LaDiva Live į kompaniją 
pasikvietė savo drauges ir koleges Sharonne iš 
Ispanijos bei Catherine D’oex iš Šveicarijos. Kartu 
jos garantuos puikią nuotaiką „Baltic Pride“ eity-
nių „Už lygybę!“ išvakarėse.

Having performed in various LGBT events in 
Vilnius and participated in Lithuanian X Factor, 
drag queen LaDiva Live needs little intro-
duction within the circles of the local LGBT 
community. Returning to Lithuania to per-
form at the Baltic Pride 2019 Pride Voices  
Gala event on 7 June, LaDiva Live has pro-
mised a spectacular live performance inclu-
ding elements of song, dance and cabaret. 
This time LaDiva Live will team up with her 
friends and colleagues Sharonne from Spain 
and Catherine from Switzerland to give the 
audience the most uplifting pre-pride expe-
rience.
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Kaip jaučiatės po savo pasi-
rodymo „X faktoriuje“? Kokie 
jūsų įspūdžiai apie šį lietuviš-
ką televizijos šou? Ar daly-
vautumėte „X faktoriuje“ dar 
kartą?

„Tai buvo nuostabus jausmas. 
Nežinojau, ko tikėtis dalyvaujant 
lietuviškoje televizijos laidoje ne-
turint jokių lietuvių kalbos įgū-
džių. Jaučiau nemažai įtampos, 
tačiau buvau ten labai laukiama. 
Niekada nebuvau didelė televi-
zijos konkursų gerbėja, bet pa-
maniau, kad būtų šaunu didinti 
sąmoningumą apie įvairovę bei 
netiesiogiai suteikti matomumo 
LGL veikloms. Manau, kad mums 
tai pavyko. Teisėjai buvo labai 
malonūs ir turėjo nemažai klau-
simų. Deja, negalėjau tęsti dalyvavimo laidoje, nes turė-
jau kitų įsipareigojimų, bet mielai pakartočiau šią patirtį 
(galbūt kaip šio televizijos šou teisėja).“

Kaip ištikima Lietuvos LGBT bendruomenės remė-
ja, ar pastebite kokių nors pokyčių, susijusių su au-
gančiu mūsų bendruomenės atvirumu? Ar sekate 
LGBT žmogaus teisių situaciją Lietuvoje? Ar tikite, 
kad greitu metu Lietuvoje įvyks LGBT žmogaus tei-
sių proveržis?

„Seku situaciją LGL „Facebook“ paskyroje. Buvau labai 
susirūpinusi dėl praėjusiais metais įvykusio LGL biuro 
padegimo. Norėčiau manyti, kad tai įvyko todėl,  
kad homofobai jaučiasi beviltiškai, nes jų gretos retėja. 
Tačiau privalome likti budrūs ir nepasiduoti baimei.“

Ko galime tikėtis iš „Pasididžiavimo balsų“ rengi-
nio? Ar esate paruošusi mums kokių nors staig-
menų? Galbūt galėtumėte 
plačiau papasakoti apie savo 
bend radarbiavimą su drag di-
vomis Sharonne (Ispanija) ir 
Catherine D’oex (Šveicarija)? 
Ar į rankinį bagažą įsidėsite 
keletą gražiųjų savo suknelių 
tam atvejui, jei registruotas 
bagažas pasimestų?

„Tikiuosi meilės, juoko ir atviru-
mo. Repetuojame kelis duetus 
su Catherine D’oex ir Sharonne. 
Dėl viso pikto svarstau atsiųsti 
savo sukneles į Lietuvą likus 
3 mėnesiams iki renginio.“

How are you feeling after 
your performance at the X 
Factor? What are your im-
pressions about this Lithua-
nian TV show? Would you 
take part in it once again?

“It was a great feeling. I did not 
know what to expect being in a 
Lithuanian TV show and having 
no Lithuanian language skills. It 
was quite stressful, but I felt very 
welcome to be there. I have 
never been a fan of TV competi-
tions but I thought that it would 
be nice to promote a kind of 
diversity and have an indirect 
visibility for LGL and I think that 
we managed to do that and the 
members of the jury were so 
nice and had pertinent ques-

tions. Unfortunately, I could not continue as I had other 
engagements but I would love to renew this experience 
(maybe as a judge of the show).”

As a long-term supporter of the Lithuanian LGBT 
community, do you notice any changes concer ning 
the growing openness within our community? Are 
you following the LGBT human rights situation in 
Lithuania? Do you believe that progress will be 
made soon?

“I follow the situation thanks to LGL Facebook page and 
I was really concerned about the arson attack that hap-
pened last year. I like to think that this is due to the fact 
that haters are losing ground so they are desperate. But 
we need to remain highly vigilant and not give in to fear.”

What can we expect for the Baltic Pride Voices Gala 
event? Have you prepared any surprises for us? 

Could you tell us more about 
your collaboration with drag 
divas Sharonne (Spain) and 
Catherine (Switzerland)? Will 
you put some of your beauti-
ful dresses in the hand lug-
gage just in case registered 
luggage will get lost?

“I expect love, fun and sharing. 
We are working on some duets 
with Catherine D’oex and pro-
bably with Sharonne as well. 
I am thinking of sending my 
dresses 3 months in advance 
just in case (laughs).”

Repetuojame kelis duetus su 
Catherine D’oex ir Sharonne. 

Dėl viso pikto svarstau atsiųsti savo 
sukneles į Lietuvą likus 3 mėnesiams 

iki renginio.

We are working on some duets 
with Catherine D’oex and pro

bably with Sharonne as well. I am 
thinking of sending my dresses 3 months 

in advance just in case (laughs).

Buvau labai susirūpinusi dėl 
praėjusiais metais įvykusio 

LGL biuro padegimo. Norėčiau 
manyti, kad tai įvyko todėl, kad 

homofobai jaučiasi beviltiškai, nes 
jų gretos retėja. Tačiau privalome 
likti budrūs ir nepasiduoti baimei.

I was really concerned about the 
arson attack that happened last 

year. I like to think that this is due 
to the fact that haters are losing 

ground so they are desperate. But 
we need to remain highly vigilant 

and not give in to fear.
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Kokie jūsų įspūdžiai iš LGBT kruizų Europoje? Ži-
nome, kad esate rengusi pasirodymus ne viename 
LGBT kruize. Ar manote, kad LGBT kruizai yra tam 
tikra „Pride“ renginių forma? 

„Devintus metus iš eilės pasirodysiu „La Démence“ orga-
nizuojamame kruize „The Cruise“. Niekad nebūčiau tuo 
patikėjusi. Be galo mėgstu ten koncertuoti, nes ten tvy-
ro labai draugiška atmosfera ir galima sutikti įvairiausių 
tautybių žmonių. Taigi tam tikra prasme LGBT kruizai yra 
tarytum maža pasaulinio „Pride“ renginio versija.“

Kaip žinomiausia drag diva Lietuvoje, ko norėtu-
mėte palinkėti Lietuvos LGBT bendruomenei?

„Noriu jums palinkėti tokių pačių teisių, kurias turi 
kiekvienas lietuvis. Taip pat linkiu būti laimingiems ir 
turėti tokias pačias galimybes išpildyti savo svajones. 
Labiausiai linkiu jums meilės. Esu tikra, kad labai greitai 
susituoksiu su lietuviu. Ar galite pasiūlyti kokių nors kan-
didatų?“

What are your impressions about gay cruises 
throughout Europe? We know that you have per-
formed in various gay cruises. Do you think gay 
cruises are a form of Pride event?

“I will be performing on The Cruise (powered by la 
Démence) for the ninth year in a row. I never would 
have believed that. I love performing there as there is a 
great friendly atmosphere and you get to meet people 
from so many nationalities (an average of 80) so in a 
sense it is a kind of mini world pride.”

What would you like to wish for Lithuanian LGBT 
community as the most famous drag diva in Li-
thuania?

“I wish for you to have the same rights as every Lithua-
nian and be happy and have the same opportunities 
as everyone to realise your dreams and above all I wish 
you love. I am sure that I will marry a Lithuanian very 
soon. Do you have any candidates?”

The participation of LaDiva Live at the Baltic Pride 2019 program is 
supported by the French Institute in Lithuania.

LaDiva Live dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia Pran-
cūzų institutas Lietuvoje.
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DRAG ATLIKĖJA 
IŠ ISPANIJOS 
SHARONNE: 
„DRAG KULTūROS 
POPULIARINIMUI 
REIKIA TRUPUčIO 
DRąSOS“

SPANISH DRAG 
PERFORMER SHA-
RONNE: “WE NEED 
TO HAVE SOME 
COURAGE TO MAIN-
STREAM DRAG CUL-
TURE”

„Baltic Pride“ 2019 festivalio metu drag atlikėja iš 
Ispanijos Sharonne prisijungs prie divų LaDiva 
Live ir Catherine D’oex iš Prancūzijos ir Šveica-
rijos vieninteliam pasirodymui „Pasididžiavimo 
balsų“ renginyje. Sharonne nekantriai laukia 
pirmojo savo pasirodymo Lietuvoje. Savo užim-
toje dienotvarkėje Sharonne įkūnijantis atlikė-
jas rado laiko pasikalbėti apie drag pasirodymus 
ir jų svarbą LGBT kultūroje.

Spanish drag performer Sharonne will join 
French and Swiss divas LaDiva Live and 
Cathe rine D’oex for a one-of-a-kind perfor-
mance during the Pride Voices Gala under the 
framework of Baltic Pride 2019. Sharonne is 
looking forward to her first performance in 
Lithuania. She found time in her busy sche-
dule to talk about drag shows and their role 
in LGBT culture.
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Ar galėtumėte trumpai papasakoti apie savo kar-
jerą? Kaip tapote drag atlikėju?

„Na, ketverius metus mokiausi scenos menų mokykloje, 
su dviejų draugų pagalba įkūrėme savo teatro kompa-
niją ir iš karto pradėjome dirbti. Ši kompanija veikė šeše-
rius metus, tačiau išgyventi dirbant aktoriumi buvo taip 
sunku, kad teko ieškoti kitų būdų. Sudalyvavau keliuose 
smagiuose drag pasirodymuose, ir tariau sau:  „Kodėl 
nepamėginus užsidirbti šiek tiek pinigų?“ Kas prasidėjo 
kaip papildoma veikla, galiausiai tapo mano kasdieniu 
darbu. Esu dirbęs televizijoje, dideliuose pasirodymuose, 
vakarienėse, miuzikluose. Mano alter ego, Sharonne, pa-
dėjo geriau pažinti save.“

Kuo jums svarbus pasirodymas „Baltic Pride“? 
Kuris jūsų pasirodymas Pride renginiuose 
labiausiai įsiminė? Ar esate pasirodęs televizijos 
laidose?

„Manau, kad Pride yra labai svarbi diena švęsti, ypač 
šalyse, kur LGBT bendruomenė nėra taip gerai matoma, 
kaip norėtume. Noriu pasakyti, kad ne visur yra taip pat 
kaip Niujorke, Barselonoje ar Paryžiuje. Deja, yra daug 
vietų, kur visuomenė ar valdantieji negerbia kiekvieno 
piliečio teisių, ir mano, jog piliečiai gali būti skirstomi į 

Could you tell me briefly about your career? How 
did you become a drag performer?

“Well, I studied for 4 years in a performing arts school, 
and with the help of two friends, we created our own 
theatre company and started working immediately. It 
worked for six years, but making a living as a working 
actor was so difficult that I needed to find other ways. 
There were a few drags that were great fun, and I said 
to myself ‘Why not to try to make some money?’. What 
started as an extra ended up being my daily job. I’ve 
worked on television, big shows, dinner shows, mu-
sicals, everything. And I got to know myself a little bit 
more through my alter ego Sharonne.”

Why is it important to you to perform at Baltic 
Pride? What was your most memorable Pride per-
formance? Have you ever performed in a TV show?

“I think Pride is a very important day to celebrate, es-
pecially in those places where LGBT community is not 
as visible as we would like. I mean, not everywhere is 
like in New York, Barcelona or Paris. Unfortunately, there 
are many places where the traditional society or the 
leading powers at a specific moment do not respect 
everybody’s rights. It’s like they think that society can 
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„geresnius“ ir „blogesnius“. Mes turime kovoti už laisvę, 
žmogaus teises, už toleranciją kiekvienam žmogui visa-
me pasaulyje.

Įsimintiniausias mano pasirodymas vyko praėjusiais 
metais. Mano tėtis išėjo anapilin birželio 28-ąją, tą pačią 
dieną, kai Barselonoje šventėme Pride, ir buvau toks 
priblokštas, kad man pasirodė neįmanoma pasirodyti 
prieš tokią didžiulę ir nuostabią auditoriją, vesti renginį 
ir dainuoti. Jis nusprendė išeiti būtent tą dieną, kai mes 
švenčiame laisvę ir meilę. Iš pradžių, kai buvau jaunes-
nis, jam buvo labai sunku priimti mano homoseksualu-
mą. Bet galiausiai jis tai priėmė. Manau, kad turėjau ten 
būti dėl jo, dėl savęs, ir dėl savo 
žmonių. Skyriau jam dainą „High 
Energy“, nes jo meilė mane 
išties sustiprino, jaučiausi jam 
labai artimas.

Esu pasirodęs ir ne vienoje tele-
vizijos laidoje. Pastaroji vadinosi 
„Tu cara no me suena todavía“. 
Šioje laidoje žmonės įkūnija ži-
nomus personažus. Man pavyko 
laimėti pirmąją vietą ir patekti į 
finalą.“

Ar esate susipažinęs su LGBT 
žmogaus teisių situacija 
Lietuvoje? Ar manote, kad 
greitai sulauksime teigiamų 
pokyčių? Ar laukiate savo pa-
sirodymo Lietuvoje?

„Be abejo, tikiu, kad greitai bus 
matomas progresas. Manau, kad 
dabar esame stipresni. Pastebiu 
teigiamus pokyčius visame 
pasaulyje. Galbūt yra valstybių, 
kurios dar nepriima visų meilės 
rūšių, nes vis dar klasifikuoja 
žmones. Bet tai iš lėto keičiasi 
ir mūsų skaičiai auga, tampame drąsesni ir kartu 
keliame savo rankas aukštyn tam, kad pasakytume, 
jog egzistuojame. Nekantriai laukiu savo pasirodymo 
Lietuvoje, kur buvau pakviestas dalyvauti, ir negalite 
įsivaizduoti, koks esu laimingas, galėdamas čia surengti 
pasirodymą.“

Ko galime tikėtis „Baltic Pride“ festivalio „Pasi-
didžiavimo balsų“ renginyje? Ar turite paruošęs 
mums kokių nors staigmenų? Ar galėtumėte 
 plačiau papasakoti apie bendradarbiavimą su 
 LaDiva Live?

„Negaliu jums nieko pasakyti apie staigmenas, bet esu 

be separated into better and worse citizens. We have to 
fight for freedom, for human rights, for tolerance every-
where all over the world.

My most memorable performance was last year. My dad 
passed away on the 28th June, on the same day when 
we celebrate Pride in Barcelona, and I was so devastated 
that being in front of this massive and wonderful audi-
ence, leading the show and singing, seemed impossible 
to me. He decided to leave on that day when we cele-
brate our freedom and love. At the beginning, when I 
was younger, it was very difficult for him to accept my 
homosexuality. But finally he ended up accepting it. I 

think I had to be there for him, 
for me and for my people. I de-
dicated the song “High Energy” 
to him because his love was 
lifting me for real and I felt very 
close to him.

I’ve been performing in many 
TV shows. The last one is called 
Tu cara no me suena todavía, 
where you have to impersonate 
famous characters, and I had 
the chance to win the first prog-
ram and made it to the final.”

Are you familiar with the 
LGBT human rights situation 
in Lithuania? Do you believe 
that progress will be made 
soon? Are you looking for-
ward to your performance in 
Lithuania?

“For sure, I believe there will be 
progress soon. I think we are 
stronger now. There is a new 
awakening in the mind of the 
world and maybe there are 
countries that don’t yet accept 

all kinds of love, because they still classify people. But 
this is slowly changing and we are growing in numbers, 
we are becoming more courageous and raising our 
arms together to say we exist. I can’t wait to perform in 
Lithuania, I’ve been invited to do it and you can’t ima-
gine how happy I am to be able to perform here.”

What can we expect for the Baltic Pride Voices 
Gala event? Have you prepared any surprises for 
us? Could you tell us more about your collabora-
tion with LaDiva Live?

“I can’t tell you about the surprises but for sure there 
will be plenty. I had the chance to meet LaDiva Live in 

Deja, yra daug vietų, kur visuo
menė ar valdantieji negerbia 

kiekvieno piliečio teisių, ir mano, 
jog piliečiai gali būti skirstomi 

į „geresnius“ ir „blogesnius“.  
Mes turime kovoti už laisvę, 

žmogaus teises, už toleranciją 
kiekvienam žmogui visame  

pasaulyje.

Unfortunately, there are many 
places where the traditional 

society or the leading powers at 
a specific moment do not respect 

everybody’s rights. It’s like they think 
that society can be separated into 

better and worse citizens. We have 
to fight for freedom, for human 

rights, for tolerance everywhere all 
over the world.
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tikras, kad jų bus nemažai. Turėjau galimybę sutikti La-
Diva Live Barselonoje prieš kelerius metus, ir tapau jos 
ištikimu gerbėju. Jos balsas, išvaizda ir asmenybė mane 
jaudina. Praėjusiais metais pagaliau dainavome kartu ir 
supratome, kad norime ir vėl kartu pasirodyti. Pagaliau 
turime tam progą.“

Ar galėtumėte papasakoti linksmiausią pasirody-
mų metu nutikusią istoriją?

„Tiesą sakant, turėjau galimybę būti didelio renginio, 
kuris vyko visoje Ispanijoje, vedėju. Pagrindinė renginio 
vedėja praėjusiais metais buvo mano brangi draugė, 
labai garsi Ispanijoje aktorė ir komikė „La Terremoto de 
Alcorcón“. Pamenu, vieną dieną pora vaikinų be galo 
mėgavosi renginiu, ir kai jis baigėsi, žiūrovai laukė, kad 
galėtų nusifotografuoti su vaka-
ro žvaigždėmis. Ir tiedu vaikinai 
man pasakė, kad jiems labai 
patiko pasirodymas ir kad jie 
yra mano gerbėjai. Nusifoto-
grafavome kartu, ir kitą dieną 
„Instagram“ pamačiau, kad jie 
buvo labai laimingi apsilankę 
„La Terremoto“ pasirodyme, ir 
pažymėjo mane, lyg aš būčiau ji. 
Tai buvo juokinga. Jie manė, kad 
esu moteris.“

Ar „Eurovizijos“ dainų kon-
kurse jūsų šaliai yra atstova-
vę LGBT draugiški atlikėjai?

„Yra buvę legendinių daininin-
kų, atstovavusių mano šaliai  
„Eurovizijoje“, bet pastaruoju 
metu atranka buvo šiek tiek 
kontraversiška, kadangi buvo 
nuspręsta vykdyti atranką per talentų šou. Kartais tie 
atlikėjai būna labai jauni ir nelabai susidomėję kon-
kursu, ir fanams tai atrodo neteisinga. Svajoju apie tai, 
kad mano šaliai atstovautų kažkas panašaus į Conchita 
Wurst arba Dana International, jos yra mano deivės. 
Myliu jas abi.“

Kodėl, jūsų nuomone, drag kultūra populiaresnė 
JAV nei Europoje? Ar manote, kad Europoje rei-
kalingi tokie drag šou kaip „RuPaul‘s Drag Race“? 
Ar manote, kad šios laidos koncepcija pasiteisintų 
Europoje? Kokiais būdais būtų galima populiarinti 
drag kultūrą?

„Amerikiečiai yra pramogų pasaulio karaliai. RuPaul 
metų metus sunkiai dirbo. Manau, kad jis tikrai vertas 
visų gerų dalykų, kuriuos dabar patiria. Bet kokiu atveju, 
JAV yra didelė šalis, kurią sudaro daug valstijų. Svarbiau-

Barcelona a few years ago, and I became a fan of hers. Her 
voice, her presence, her sensibility really moves me and we 
finally sang together last year and we realised we wanted 
to do more together. Finally, we will have a chance.”

Could you tell us the funniest story that happened 
while performing?

“Actually, I had the chance to be the MC of a big show 
that is touring all over Spain. But the main MC of the 
show of the past year was a comedian/actress, very fa-
mous in Spain and many countries, called “La Terremoto 
de Alcorcón”, who is a dear friend of mine and very fa-
mous and loved in LGBT community. One day, I remem-
ber a couple of guys enjoying the show so much and 
once we finished, the whole company waited for  

the audience to take pictures 
when they left the theater, and 
these guys told me they really 
enjoyed the show and that they 
were my fans. We took the pic-
ture and the next day I saw on 
Instagram that they were super 
happy for being on the show of 
“La Terremoto” and they tagged 
me as if I was her. They really 
thought I was her. It was so fun-
ny. They thought I was a woman.”

Were there any LGBT-friendly 
performers representing  
your country in Eurovision 
song contest?

“There have been legendary 
singers representing my country 
in Eurovision, but lately it has 
been a little controversial, be-

cause they decided to elect the singer through a talent 
show. Sometimes they are very young and not so much 
into the contest, and this is a problem for the fans. Other-
wise I dream of having somebody like Conchita Wurst or 
Dana International representing my country, they are my 
icons. I love them both.”

Why do you think drag culture is more popular in the 
US than in Europe? Do you think Europe needs drag 
shows like RuPaul’s Drag Race? Do you think the con-
cept of this show could work in Europe? What steps 
could be taken to mainstream drag culture?

“Americans are the kings of entertainment and RuPaul 
has been working hard on it for years. I think he really 
deserves all the good things he is experiencing now. 
Anyway, the US is a big country with a lot of states. The 
main step to take to mainstream drag culture is to have 

Svarbiausias žingsnis popu
liari nant drag kultūrą yra 

drąsos turėjimas. Mums 
reikia, kad prodiuserių 

kompanijos būtų drąsios ir 
pradėtų tikėti drag atlikėjų  

potencialu.

The main step to take to 
mainstream drag culture 

is to have some courage. We 
need the production companies 
to be brave and start believing 

in the potential of drag  
performers.
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sias žingsnis populiarinant drag kultūrą yra drąsos tu-
rėjimas. Mums reikia, kad prodiuserių kompanijos būtų 
drąsios ir pradėtų tikėti drag atlikėjų potencialu.“

Ko norėtumėte palinkėti Lietuvos LGBT bendruo-
menei? 

„Linkiu Lietuvai to paties, ko ir visam pasauliui. Negalima 
žmonių bausti už buvimą kitokiais. Valdžia turėtų ginti 
savo piliečius, rūpintis visuomene, ypač kai kalbama 
apie žmogaus teises. Laisvė, tolerancija ir meilė yra reika-
lingos visur.“

some courage. We need the production companies to 
be brave and start believing in the potential of drag 
performers.”

What would you like to wish for Lithuanian LGBT 
community?

“I wish for Lithuania the same thing that I wish for the 
rest of the world. Being different can’t be punished.  
The governments are supposed to defend their citizens, 
to take care of the society, especially when it comes to 
human rights. Freedom, tolerance and love are needed 
everywhere.”
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The participation of Sharonne at the Baltic Pride 2019 program is sup-
ported by the Embassy of the Kingdom of Spain in Lithuania.

Sharonne dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia Ispani-
jos Karalystės ambasada Lietuvoje.



66

„Baltic Pride“ 2019 festivalio metu vyksiantis „Pasididžiavimo balsų“ renginys 
bus nepamirštamas. Gyvam teatriniam pasirodymui surengti prie Lietuvos 
LGBT bendruomenei gerai žinomos drag karalienės iš Prancūzijos LaDiva 
Live prisijungs jos draugės ir kolegės Sharonne iš Ispanijos ir Catherine 
D’oex iš Šveicarijos. Proga išvysti tokį renginį pasitaiko tik kartą gyvenime. 
Su Šveicarijos drag atlikėja Catherine D’oex aptariame artėjantį pirmąjį jos 
pasirodymą Lietuvoje.

DRAG DIVA IŠ ŠVEICARIJOS CATHERINE 
D’OEx: „MANO PASIRODYMAS ATVERS 
ŠIRDŽIŲ DIALOGą“
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Šveicarijos drag 
atlikėja Catherine 
D’oex.

Swiss drag queen 
Catherine D’oex.
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SWISS DRAG DIVA CATHERINE D’OEx:  
“MY PERFORMANCE WILL OPEN  
A DIALOGUE OF HEARTS”

Could you tell me briefly about your career? How 
did you become a drag performer?

“I started my career 15 years ago, at a party celebrating 
a union between two men. Quickly I made prevention 
against STIs and HIV in the gay community of French-
speaking Switzerland, and at the same time I became 
an ambassador for French songs.”

Why is it important to you to perform at the Baltic 
Pride? What was your most memorable Pride per-
formance? Have you ever performed in a TV show?

“My performance at Baltic Pride is very meaningful to 
me. Wherever I go, I defend the right to freedom: free-
dom of expression, freedom to be who we are. I will 
continue as much as I can to fight against injustices. I 
have a very strong memory of a performance during a 
pride in a very conservative region in Switzerland. I was 
very touched to feel the public recognition. I also had a 
very moving experience at a gala in Kiev, Ukraine.”

Are you familiar with the LGBT human rights situ-
ation in Lithuania? Do you believe that progress 
will be made soon? Are you looking forward to 
your performance in Lithuania?

“I know that although homosexuality had been decrimi-
nalized in Lithuania, the situation remains uncomfort-
able for LGBT people. I am optimistic and I believe that 
everywhere in the world there will be progress in terms 
of equality. In order for it to happen, it is necessary for 

The Pride Voices Gala event under the framework of the Baltic Pride 2019 
festival is going to be unforgettable. French drag queen LaDiva Live, widely 
known within the circles of Lithuanian LGBT community will be joined by 
her friends and colleagues Sharonne from Spain and Catherine D’oex 
from Switzerland for a live theatre drag performance of a lifetime. Today we 
converse with Swiss drag queen Catherine D’oex about her upcoming 
first ever show in Lithuania.
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Ar galėtumėte trumpai papasakoti apie savo kar-
jerą? Kaip tapote drag atlikėja?

„Savo karjerą pradėjau prieš 15 metų vakarėlyje, skirta-
me atšvęsti dviejų vyrų sąjungą. Greitai įsitraukiau į pre-
vencijos kampaniją prieš lytiškai plintančias ligas ir ŽIV 
prancūzakalbėje Šveicarijos gėjų bendruomenėje, ir tuo 
pačiu metu tapau prancūziškų dainų ambasadore.“

Kuo jums svarbus pasirodymas „Baltic Pride“? Ku-
ris jūsų pasirodymas Pride labiausiai įsiminė? Ar 
esate surengusi pasirodymą televizijos laidoje?

„Mano pasirodymas „Baltic Pride“ man reiškia labai daug. 
Kad ir kur vykčiau, ginu teisę į laisvę: ar tai būtų saviraiš-
kos laisvė, ar laisvė būti savimi. Kiek leis mano jėgos, ir 
toliau kovosiu prieš neteisybę. Labai ryškiai prisimenu 
pasirodymą Pride viename itin konservatyviame Švei-
carijos regione. Buvau stipriai sujaudinta visuomenės 
pripažinimo. Taip pat turėjau labai jaudinančią patirtį 
vienose iškilmėse Ukrainos sostinėje Kijeve.“

Ar esate susipažinusi su LGBT žmogaus teisių situ-
acija Lietuvoje? Ar manote, kad greitai sulauksime 
teigiamų pokyčių? Laukiate savo pasirodymo Lie-
tuvoje?

„Žinau, kad nors homoseksualūs žmonės Lietuvoje ne-
bėra persekiojami, LGBT žmonių situacija išlieka itin su-
varžyta. Žvelgiu optimistiškai ir tikiu, kad visur pasaulyje 
bus pasiekta pažanga lygybės srityje. Tam, kad tai nutik-
tų, žmonėms būtina mobilizuotis, skatinti sąmoningu-
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mą, kovoti už laisvę ir priešintis 
neteisybei. Visada esu dėkinga 
už ryžtingai dėl svarbių tikslų 
kovojančių organizacijų atsidavi-
mą. Labai nekantrauju dalyvauti 
„Baltic Pride“, paremti Lietuvos 
bendruomenę ir sužinoti dau-
giau apie jos realijas.“

Ko galime tikėtis „Baltic 
Pride“ festivalio „Pasididžia-
vimo balsų“ renginyje? Ar 
turite paruošusi mums kokių 
nors staigmenų? Gal galė-
tumėte plačiau papasakoti 
apie bendradarbiavimą su 
LaDiva Live?

„Esu prancūziškų dainų ambasa-
dorė. Tad ketinu paruošti meilės 
dainų programą, kurioje skam-
bės Edith Piaf ir Celine Dion 
kūriniai. Bet išlaikykime intrigą! 
LaDiva Live man yra kaip sesuo. 
Mūsų balsai ir repertuarai skir-
tingi, kaip ir mūsų tėvynės, tačiau lipame į sceną dėl tos 
pačios priežasties – sutikti skirtingas auditorijas ir atverti 
širdžių dialogą. Ji yra vienas svarbiausių žmonių mano 
gyvenime.“ 

Ar galėtumėte papasakoti linksmiausią pasirody-
mų metu nutikusią istoriją?

„Visos linksmiausios pastaraisiais metais man nutikusios 
istorijos susijusios su LaDiva Live, bet nieko negaliu at-
skleisti!“

Ar „Eurovizijos“ dainų kon-
kurse jūsų šaliai yra atstova-
vę LGBT draugiški atlikėjai?

„Šveicarija jau ilgą laiką nėra 
laimėjusi „Eurovizijos“ dainų kon-
kurso. Viena mano mėgstamiau-
sių laimėtojų yra Céline Dion, 
atstovavusi mano šaliai 1988-ai-
siais, ir visada gynusi LGBT teises 
Kvebeke ir visame pasaulyje. Kita 
vertus, dabar kiti vietiniai atli-
kėjai Šveicarijoje mobilizuojasi 
kovai prieš diskriminaciją.“

Kodėl, jūsų nuomone, drag 
kultūra populiaresnė JAV 
nei Europoje? Ar manote, 
kad Europai reikia drag 
šou, tokių kaip „RuPaul‘s 

LaDiva Live man yra kaip sesuo. 
Mūsų balsai ir repertuarai skirtingi, 
kaip ir mūsų tėvynės, tačiau lipame 
į sceną dėl tos pačios priežasties – 

sutikti skirtingas auditorijas ir 
atverti širdžių dialogą. Ji yra 

vienas svarbiausių žmonių mano 
gyvenime.

LaDiva Live is like a sister to me. 
We do not have the same voice, nor 
the same repertoire, nor the same 

homeland, but it is the same reason 
that leads us to perform on stage: 
to meet different audiences and 

to open at dialogue of hearts with 
those we meet. She is one of the 

most significant people in my life.

people to mobilize, raise aware-
ness and fight for freedom and 
stand against injustice. I am 
always appreciative of the com-
mitment of the associations that 
fight essential battles. I am very 
much looking forward to partici-
pating in Baltic Pride and being 
able to support and learn about 
the realities of Lithuanians.”

What can we expect for the 
Baltic Pride Voices Gala 
event? Have you prepared 
any surprises for us? Could 
you tell us more about your 
collaboration with LaDiva 
Live?

“I am an ambassador for French 
songs. So I am going to prepare 
a program that talks about love, 
from Edith Piaf to Celine Dion ... 
but it is a surprise! LaDiva Live 
is like a sister to me. We do not 

have the same voice, nor the same repertoire, nor the 
same homeland, but it is the same reason that leads us 
to perform on stage: to meet different audiences and to 
open at dialogue of hearts with those we meet. She is 
one of the most significant people in my life.”

Could you tell us the funniest story that happened 
while performing?

“The funniest stories that have happened to me in re-
cent years are still related to LaDiva Live, but I cannot 

reveal anything!”

Were there any LGBT-friendly 
performers representing 
your country at the Eurovi-
sion song contest?

“It has been a long time since 
Switzerland has not been a 
winner of the Eurovision Song 
Contest. One of my favourites is 
Céline Dion, who represented 
my country in 1988 and has 
always defended LGBT rights 
in Quebec. On the other hand, 
other regional artists are mo-
bilizing in Switzerland to fight 
against discrimination.”

Why do you think drag cul-
ture is more popular in the 

Drag kultūra Šveicarijoje šiuo 
metu klesti. Visuomenė dabar 

atviresnė nei anksčiau, žmonėms 
reikia svajonių, juoko, įvairių 

emocijų, ir jei šou yra kokybiškas, 
jame bus visi šie elementai.

Drag culture is developing quite 
well in Switzerland at the 

moment. The population is more 
open than before and people need to 

dream, laugh, have emotions, and 
if the show is of quality, all these 

elements will be present.
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Drag Race“? Ar manote, kad šios laidos koncepcija 
pasiteisintų Europoje? Kokiais būdais būtų galima 
populiarinti drag kultūrą?

„Manau, kad daugeliu atvejų sunku lyginti Europą ir JAV. 
Drag kultūra JAV yra gana karikatūrinė ir itin rėžianti akį. 
Europa, mano manymu, yra santūresnė. Drag kultūra 
Šveicarijoje šiuo metu klesti. Visuomenė dabar atviresnė 
nei anksčiau, žmonėms reikia svajonių, juoko, įvairių 
emocijų, ir jei šou yra kokybiškas, jame bus visi šie ele-
mentai.“

Ko norėtumėte palinkėti Lietuvos LGBT bendruo-
menei?

„Noriu, kad Lietuvos LGBT bendruomenė turėtų pakan-
kamai stiprybės ir drąsos toliau energingai ginti žmo gaus 
teises. Kad Lietuvoje ir visame pasaulyje būtume laisvi 
būti tuo, kas esame. Laisvi mylėti.“

US than in Europe? Do you think Europe needs drag 
shows like RuPaul’s Drag Race? Do you think the con-
cept of this show could work in Europe? What steps 
could be taken to mainstream drag culture?

“I think it is difficult to compare Europe and the United 
States in many cases. The drag culture in the United 
States is quite caricatural and very flashy. Europe is, from 
my point of view, more reserved. Drag culture is de-
veloping quite well in Switzerland at the moment. The 
population is more open than before and people need 
to dream, laugh, have emotions, and if the show is of 
quality, all these elements will be present.”

What would you like to wish for the Lithuanian LGBT 
community?

“I want the Lithuanian LGBT community to have the 
strength and courage to continue to be an energetic ad-
vocate for human rights. So that here in Lithuania, and all 
over the world, we are free to be who we are. Free to love.”
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The participation of Catherine D’oex at the Baltic Pride 2019 program is sup-
ported by the Vilnius City Municipality Culture Support Program for 2019.

Catherine D’oex dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia 
Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros rėmimo 2019 m. programa.
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DIDŽĖJUS IŠ IZRAE-
LIO DANIEL MARIU-
MA: „MAN DIDŽIULĖ 
GARBĖ „BALTIC PRI-
DE“ 2019 FESTIVALY-
JE SKLEISTI MUZIKą 
IR MEILę“

ISRAELI DJ DANIEL 
MARIUMA:  
“IT’S A HUGE HO-
NOUR TO SPREAD 
LOVE AND MUSIC  
AT BALTIC PRIDE 
2019”

„Baltic Pride“ 2019 festivalio metu pasaulinio 
garso didžėjus iš Izraelio Daniel Mariuma pirmą 
kartą surengs pasirodymą Lietuvoje. Artėjant 
„Baltic Pride“ Daniel Mariuma klausiame, kokių 
staigmenų jis mums pateiks eitynėse „Už Lygy-
bę!“, „Pride Park“ gatvės vakarėlyje ir „Pasididžia-
vimo balsų“ renginyje.

During Baltic Pride 2019, world-famous Israeli  
DJ Daniel Mariuma will give his first-ever per-
formances in Lithuania. In the midst of his 
preparations for Baltic Pride, we will try to find 
out what surprises Daniel Mariuma will have 
for us during the Pride March, Pride Street 
Party and Pride Voices Gala.
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Ar galėtumėte trumpai papasakoti apie savo pro-
fesinį kelią? Kaip susidomėjote didžėjaus karjera?

„Visada domėjausi muzikos industrija. Kai sulaukiau am-
žiaus kai galima patekti į barus ir vakarėlius, pamačiau, 
kokie nuostabūs yra tie žmonės didžėjaus kabinoje, 
ir tariau sau: „Noriu būti vienas iš jų“. Labiausiai mane 
įkvėpė superžvaigždė DJ Offer Nissim – jis man buvo ir 
vis dar yra sektinas pavyzdys. Bet ne visada norėjau būti 
didžėjumi. Šia veikla pradėjau užsiimti prieš trylika metų, 
kai vienas mano draugų organizavo LGBT konkursą ir 
paprašė manęs pagroti tame renginyje. Jis prašė dviejų 
valandų grojaraščio, o aš grojau aštuonias valandas! Nuo 
to laiko įsitraukiau į naktinį gyvenimą ir muzikos kūrimą.“

Kada supratote esantis homoseksualus? Kaip jūsų 
šeima reagavo į jūsų atsiskleidimą?

„Tai istorija su liūdna pradžia ir laiminga pabaiga. Visa-
da žinojau, kad esu kitoks, bet galėjau tai įvardyti tik 
būdamas maždaug trylikos metų. Kaip konservatyvioje 
kultūroje augęs žmogus viešai neatsiskleidžiau dar tre-
jus metus. Deja, vienas pažįstamas žmogus nusprendė 
mane „ištraukti iš spintos“ ir pasakyti mano šeimai, kad 
esu gėjus. Keleri metai po to buvo pilni įvairių išgyveni-
mų. Vis rasdavau tinkamų progų aptarti šią temą su savo 
tėvais ir jiems tai paaiškinti, kol galiausiai pasiekėme tokį 
etapą, kai mano tapatybė ir gyvenimo būdas jiems tapo 

Could you tell me briefly about your career? How 
did you become interested in being a DJ?

“I was always interested in the music industry. When it 
was legal for me to get into bars and parties I saw how 
amazing these people at the DJ booth were and told 
myself ‘I want to be one of them’. The most inspirational 
one was the mega superstar DJ Offer Nissim – he was 
and still is my role model. But I didn’t always want to 
be a DJ. I started working as a DJ 13 years ago when 
a friend of mine organized an LGBT competition and 
asked me to play the music for that event. He requested 
a 2-hour set and I played for 8 hours! From that point 
on, I got into the nightlife scene and into music pro-
duction.”

When did you realize that you are gay? How did 
your family react to your coming out?

“It’s a story with a sad beginning and a happy ending. 
I think that I always knew I was different but I found 
a name for it around the age of 13. As someone who 
grew up in a conservative culture, I stayed in the closet 
for 3 more years. Unfortunately, someone I knew de-
cided to ‘take me out of the closet’ and tell my family 
I was gay. The next few years were a mix of ups and 
downs, and every now and then, I found the right oc-
casions to discuss this subject with my parents, explain 
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priimtinas. Prieš septynerius metus sutikau savo vyrą, jis 
buvo šiltai priimtas į mūsų šeimą ir šiandien mes esame 
susituokę ir turime gražų berniuką – Tomer. Mūsų tėvai 
yra laimingi, ir manau, kad po šitiek išbandymų metų aš 
taip pat esu laimingas.“

Kaip jaučiatės gyvendamas Izraelyje? Kokia Izrae-
lio LGBT žmogaus teisių politika?

„Na, tai priklauso nuo to, kuria prasme to klausiate. Išties, 
Izraelyje būti LGBT nėra nusikaltimas, bet kaip ir bet 
kurioje kitoje pasaulio vietoje, deja, visada privalai išlikti 
budrus dėl daugelio priežasčių. Nors ir egzistuoja įstaty-
mai prieš diskriminaciją, yra daug politikų, kurie jaučiasi 
laisvi kalbėti siaubingus prieš LGBT bendruomenę nu-
kreiptus dalykus. Mūsų šalyje nėra pakankamai įstatymų 
siekiant užtikrinti lygias LGBT žmonių teises. Dar yra 
daug darbų, kuriuos reikia nuveikti, pavyzdžiui, įteisinti 
tos pačios lyties santuoką ir įsivaikinimą. Nors daugelis 
žmonių jaučiasi saugiai eidami 
gatve, vis dar turime kovoti tam, 
kad pasiektume visišką lygybę. 
Mums tai pavyks. Aš esu tuo 
tikras.“

Ar galėtumėte išvardyti kelis 
Pride renginius, kuriuose 
dalyvavote ir pasirodėte? Gal 
galėtumėte plačiau papasa-
koti apie šias patirtis? Kaip 
šiame kontekste atrodo LGBT 
eitynės Tel Avive? Į kurį ren-
ginį norėtumėte sugrįžti dar 
kartą?

„Pastaruosius aštuonerius metus 
esu rengęs pasirodymus Pride 
renginiuose visame Izraelyje, 
nuo Haifos šiaurėje iki Elato pie-
tuose. Tai buvo nuostabi patirtis! 
Kiekviename mieste tvyro vis 
kitokia atmosfera. Dideliuose 
miestuose, tokiuose kaip Tel 
Avivas ir Haifa, LGBT eitynės yra 
labiau vakarėlis ir spalvingas ren-
ginys, švenčiantis meilę, įvairovę 
ir atvirumą, o tokiose vietose kaip Jeruzalė tai labiau di-
delės protesto eitynės. Gražiausias LGBT eitynių aspektas 
yra tai, kad kiekvienas randa sau tinkamą būdą išreikšti 
save per savo išvaizdą ir pasirinkimą, ar nori švęsti, pro-
testuoti prieš diskriminaciją, ar daryti abu dalykus tuo 
pačiu metu! Niekad nesu patyręs tokio gražaus ir sve-
tingo Pride renginio kaip Tel Avive. Žmonės čia žygiuoja 
kartu, kiekvienas yra laukiamas, ir tai spalvingiausias 
būdas parodyti meilę.“

it and reach a point where we could build bridges 
between my own identity and way of life to their way 
of thinking. 7 years ago I met my husband, he was 
warmly welcomed to our family, and today we are 
married and have a beautiful boy – Tomer. Our parents 
are happy and I think that after so many years I am 
happy, too.”  

As a gay man, how do you feel living in Israel? 
What is the Israeli LGBT rights policy?

“Well, it depends on in which sense you are asking that. 
Indeed, in Israel it’s legal to be LGBT, but like every other 
place around the world, unfortunately, you always have 
to be on guard for many reasons. Even though there are 
laws against discrimination, there are a lot of politicians 
who feel free to say horrible things against the LGBT 
community, there are not enough laws to ensure full 
and equal rights for the LGBT community, and there’s 

a lot of work that needs to be 
done, for example: same-sex 
marriage and adoption. Even 
though most people feel safe 
walking down the street, we 
still need to fight in many ways 
to reach full equality. We’ll get 
there. I know it.”

Could you name a few Pride 
events where you partici-
pated and performed? Could 
you tell us more about these 
experiences? How does Tel 
Aviv Pride look in this con-
text? Where would you like 
to return?

“Wow! I have performed at 
Pride events all over Israel for 
the past 8 years, from Haifa in 
the north to Eilat in the south. 
It’s amazing! The atmosphere 
in each place is different. In the 
big cities such as Tel Aviv and 
Haifa it’s more of a party-rave-
colourful event which cele-

brates love, diversity and acceptance, while in places 
such as Jerusalem it’s more of a huge protest march. 
I think that the beautiful thing about marching, and 
specifically in these LGBT parades, is that everyone finds 
the right way to express themselves through their ap-
pearance, by choosing whether you want to celebrate 
pride or protest against discrimination, or doing both at 
the same time! I’ve never experienced such a beautiful 
and welcoming Pride anywhere else around the world 

Gražiausias LGBT eitynių 
aspektas yra tai, kad kiek

vienas randa sau tinkamą būdą 
išreikšti save per savo išvaizdą 
ir pasirinkimą, ar nori švęsti, 

protestuoti prieš diskriminaciją,  
ar daryti abu dalykus tuo  

pačiu metu!

I think that the beautiful thing 
about marching, and specifically 
in these LGBT parades, is that 
everyone finds the right way to 

express themselves through their 
appearance, by choosing whether 

you want to celebrate pride or 
protest against discrimination, or 

doing both at the  
same time!
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Ketinate pasirodyti „Baltic Pride“ 2019 festivalyje 
Vilniuje. Ar tai bus jūsų pirmas kartas Lietuvoje?

„Mano pirmas kartas „Baltic Pride“ taip pat bus ir mano 
pirmas kartas Lietuvoje! Nekantriai šito laukiu! Man 
didžiulė garbė skleisti muziką ir meilę Lietuvoje. Keli  
mano draugai man paaiškino, kiek daug jūs darote 
LGBT žmonių labui, ir kiek daug kiekvienas jūsų 
komandos narys dirba tam, kad šis festivalis įvyktų ir 
augtų. Labai laukiu šios nepamirštamos patirties!“

Praėjusiais metais minėjome 75-ąsias Vilniaus 
geto likvidavimo metines. Ar esate susipažinęs 
su Lietuvos žydų istorija? Ar 
ketinate aplankyti Lietuvos 
žydų memorialines vietas?

„Holokaustas yra istorijos dalis, 
kurios negalime pamiršti. Kad ir 
kaip norėtume galėti tai pakeisti, 
tai yra dalis to, kas mes esame 
kaip žydų tautos žmonės ir kaip 
žmonės apskritai. Mano vizitas 
bus trumpas, bet pažadu sau 
aplankyti bent vieną memoriali-
nę vietą ir pagerbti vietos žydų 
bendruomenės narius, nukentė-
jusius per Holokaustą Lietuvoje. 
Esu tikras, kad grįšiu į Lietuvą dar 
vienam vizitui, ir to vizito metu 
skirsiu daugiau laiko susipažinti  
su vietos žydų istorija.“

Bendradarbiavote su žinoma 
Izraelio daininke Maya Simantov. Ar esate dirbęs 
kartu su kitais žymiais atlikėjais?

„Esu bendradarbiavęs su daugybe dainininkų, dainų 
kū rėjų ir prodiuserių Izraelyje. Kiekvieną kartą, kai tu-
rime naujų idėjų, imame tuojau pat jas įgyvendinti. 
Pažadu, kad mano pasirodymai „Baltic Pride“ bus pilni 
siurprizų!“

Ar anksčiau esatę susidūręs su drag kultūra? „Pa-
sididžiavimo balsų“ renginyje pasirodys prancūzų 
drag diva LaDiva Live bei Sharonne iš Ispanijos ir 
Catherine iš Šveicarijos.

„Kiek tik save pamenu, visada žavėjausi drag kultūra. 
Pats kas savaitę rengiu drag vakarėlius „WERK“. Juos 
išplėtojome bendradarbiaudami su Izraelio drag iko-
nomis Gallina Port De Bra ir Diva-D. Net esu pasikvietęs 
šešias drag karalienes iš „RuPaul’s Drag Race“. Manau, 
kad yra daugybė drag aspektų, kurių žmonės iš tiesų 

like I have in Tel Aviv. People are marching together, 
everyone is welcome and it’s the most colourful way to 
protest for love.”

You are going to perform at Baltic Pride 2019 in 
Vilnius. Is it your first time in Lithuania?

“My first time at Baltic Pride will also be my first time 
in Lithuania! I’m beyond excited about this! It’s a huge 
honour for me to spread love and music by being there. 
A few of my friends explained to me how much work 
you are doing behind the scenes for LGBT people, and 
how much everyone on your team is working to make 

this festival happen and evolve. 
I’m super excited!” 

Last year we marked the 
75th anniversary of the liqui-
dation of the Vilnius ghetto. 
Are you acquainted with the 
Lithuanian Jewish history? 
Are you planning to visit the 
Lithuanian Jewish memorial 
sites?

“Unfortunately, the Holocaust 
is a piece of history that must 
not be forgotten. As much as 
we wish we could change it, 
it’s part of who we are as a Je-
wish people and as human be-
ings. My visit will be short but 
I promise myself to see at least 
one site and honour members 

of the local Jewish community who suffered during the 
Holocaust in Lithuania. I am quite sure I will come back 
to Lithuania again for a visit and during that visit I will 
take more time to get more information about the local 
Jewish history.”

You have been collaborating with a prominent 
Israeli singer, Maya Simantov. Have you collabo-
rated with more famous musicians?

“I have collaborated with so many singers, songwriters 
and producers in Israel. Every time we get some ideas 
we start working on it immediately. I promise that my 
performances at Baltic Pride will be full of surprises!”

Have you been previously involved with drag cul-
ture? During the Pride Voices Gala event we will 
have performances by the French drag diva LaDiva 
Live, Sharonne from Spain and Catherine from 
Switzerland.

Holokaustas yra istorijos dalis, 
kurios negalime pamiršti. Kad 

ir kaip norėtume galėti tai pakeisti, 
tai yra dalis to, kas mes esame kaip 
žydų tautos žmonės ir kaip žmonės 

apskritai.

Unfortunately, the Holocaust 
is a piece of history that must 

not be forgotten. As much as we 
wish we could change it, it’s part of 
who we are as a Jewish people and 

as human beings.
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The participation of Daniel Mariuma at the Baltic Pride 2019 program 
is supported by the Embassy of Israel in Lithuania.

Daniel Mariuma dalyvavimą „Baltic Pride“ 2019 programoje remia 
Izraelio ambasada Lietuvoje.
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nesupranta. Labai laukiu susitikimo su „Pasididžiavimo 
balsų“ žvaigždėmis!“

Ar esate „Eurovizijos“ fanas? Ar manote, kad 
Prancūzijos šansai laimėti šių metų konkursą Iz-
raelyje dideli? Ar savo pasirodymų „Baltic Pride“ 
metu ketinate groti remiksų su Nettos Barzilai 
dainomis?

„Na, nesu toks didelis fanas kaip mano draugai, bet 
galiu jums pasakyti, kad čia, Izraelyje, tiesiog negalime 
sulaukti, kol „Eurovizijos“ dainų konkursas Tel Avive 
prasidės. Visi vien tik apie tai ir kalba! Tikrai grosiu kelias 
Nettos dainas savo pasirodymo „Baltic Pride“ metu. Ma-
nau, kad ji yra nuostabi!“

Kodėl, jūsų manymu, Izraelio di-
džėjai (DJ Aron, DJ Nissim) yra  
tokie populiarūs visame pasau-
lyje? 

„Manau, kad tik nuvykęs į Izraelį iš 
tiesų įvertini kokie nuostabūs, kūry-
bingi ir talentingi yra mūsų didžėjai 
ir prodiuseriai. Žinau, kad esu šališ-
kas, bet jie tikrai tokie yra. Offer Nis-
sim rengia pilnas sales žiūrovų 
pritraukiančius pasirody-
mus visame pasaulyje. 
Yoav Arnon, Moti Saadia 
ir mūsų didžėjės mote-
rys Ellyott ir Michal Serr 
visąlaik groja tarptauti-
niuose vakarėliuose. Jei 
klaustumėte manęs, 
kodėl kiekvienas jų 
yra toks populiarus, 
manau, kad taip yra 
todėl, kad jie iš tiesų 
yra nuostabūs!“

Ko norėtumėte 
palinkėti LGBT 
bendruomenei Lie-
tuvoje?

„Visų pirma, noriu pa-
linkėti laimingo Pride! 
Tai nuostabiausia pro-
ga metuose švęsti, būti 
laimingam ir didžiuotis 
tuo, ką pasiekei per me-
tus! Tikiuosi, kad kada nors 
Lietuvos LGBT bendruome-
nei LGBT eitynės bus šventė 
pasiektos visapusiškos lygy-
bės proga.“

“I have been in love with drag culture for as long as I can 
remember. I have my own weekly drag party series  
called ‘WERK’. It was developed through collaboration 
with Gallina Port De Bra and Diva-D, who are both drag 
icons in Israel. I even hosted 6 drag queens from RuPaul’s 
Drag Race. I think there are so many aspects and levels  
of drag that people don’t really understand. I’m looking 
forward to meeting the stars of the Pride Voices Gala!” 

Are you a fan of the Eurovision Song Contest? Do 
you think that France has good chances to win the 
contest this year in Israel? Is Madonna really going 
to perform at Eurovision? Are you going to play 
some remixes including Netta Barzilai’s songs du-
ring your performance at Baltic Pride?

“Well, I’m not really a hardcore fan like my friends are,  
but I can tell you that we here in Israel can’t wait for 
the Eurovision Song Contest to come to Tel Aviv. 
There’s so much hype for the contest, it’s all we 
can talk about! I will definitely play some Netta 

songs during my performance at Baltic Pride. I think 
she is amazing!”

Why do you think Israeli DJs (DJ Aron, 
DJ Nasim) are so popular worldwide?

“I think that only once you go to Is-
rael do you realise how wonderful, 

creative, talented and out of the 
box our DJs and producers are. 
I know, I’m biased, but they 
really are. Offer Nissim is per-
forming sold-out shows all 
over the world. Yoav Arnon, 
Moti Saadia, and our female  
DJs Ellyott and Michal Serr 
play at international parties  
all the time. If you ask me 
why I think each of them 
is so popular, I think it’s 
because they are just that 

great!”

What would you like to wish 
for the Lithuanian  

LGBT community?

“First of all I would like to wish you 
a happy Pride! It’s the most wonder-

ful time of the year to celebrate, to 
be happy and proud of what you ac-
complished in a year!  I hope that the 
Lithuanian LGBT community will get 
to a point where Pride parades will be 
only a ce lebration because full equa-
lity will be achieved.”
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MARSHOS P. JOHNSON 
MIRTIS IR GYVENIMAS /  
The Death and Life of Marsha 
P. Johnson
2017 / JAV / dokumentika

Režisierius: David France
Anglų k., lietuviški subt., 105 min.

„Skalvijos“ kino centras, 
A. Goštauto g. 2
Birželio 8 d. — 17.00

Stonewallo riaušių (1969 m.) 50-mečio proga, kviečiame susipažinti su 
viena iškilia šio istorinio įvykio dalyve, juodaode LGBT teisių aktyviste 
Marsha P. Johnson. Ji paslaptingai mirė 1992 metais ir, praėjus ketvirčiui 
amžiaus, Victoria Cruz tiria archyvinę medžiagą ir kalbina Marshą 
pažinojusius žmones, bandydama išsiaiškinti, kas iš tikrųjų jai nutiko.

THE DEATH AND 
LIFE OF MARSHA 
P. JOHNSON
2017 / USA / documentary

Director: David France
English, Lithuanian subtitles, 105 min.

Cinema “Skalvija”, 
A. Goštauto g. 2
June 8 — 5.00 PM

The 50th anniversary of the 1969 Stonewall uprising is just the occasion 
to meet one of its outstanding veterans, Marsha P. Johnson. Victoria Cruz 
investigates the mysterious 1992 death of Marsha, a black gay rights 
activist, using archival interviews with Johnson, and new interviews with 
her family, friends and fellow activists.

AKIMIRKA TARP 
NENDRIŲ / A Moment in 
the Reeds
2017 / Suomija, JK / drama

Režisierius: Mikko Makela
Vaidina: Janne Puustinen, Boodi 
Kabbani, Mika Melender
Suomių, anglų k., lietuviški subt., 
108 min.

„Skalvijos“ kino centras, 
A. Goštauto g. 2
Birželio 8 d. — 19.00

Paryžiuje studijuojantis Levis vasarai grįžta namo į Suomiją, kur turi 
padėti savo atšiauriam tėvui suremontuoti namelį prie ežero. Tam 
jie taip pat pasamdo Tareką, neseniai iš Sirijos atvykusį pabėgėlį. Kai 
darbo reikalai priverčia Levio tėvą grįžti į miestą, vieni likę vaikinai 
užmezga artimą draugystę.

A MOMENT IN 
THE REEDS
2017 / Finland, UK / drama

Director: Mikko Makela
Cast: Janne Puustinen, Boodi 
Kabbani, Mika Melender
Finnish and English, Lithuanian 
subtitles, 108 min.

Cinema “Skalvija”, 
A. Goštauto g. 2
June 8 — 7.00 PM 

Having moved to Paris for university, Leevi returns to his native 
Finland for the summer to help his estranged father renovate the 
family lake house so it can be sold. Tareq, a recent asylum seeker 
from Syria, has been hired to help with the work, and when Leevi’s 
father has to return to town on business, the two young men 
establish a connection and spend a few days discovering one 
another during the Finnish midsummer.

PRISTATO
BALTIC PRIDE FILMŲ PROGRAMA 
Birželio 6-8 d.

Film screenings are organized with the financial support of the Rights,  
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union.  
The contents of this informational text are the sole responsibility of the 
authors and can in no way be taken to reflect the views of the European 
Commission.

Filmų peržiūros organizuojamos įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygy-
bės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą „#LGBT_LT: didinant 
sąmoningumą ir LGBT bendruomenės matomumą Lietuvoje“. Už šio informa-
cinio teksto turinį visapusiškai atsako teksto autorius. Reklamoje pateikiama 
informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.
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ORAS / Luft
2018 / Vokietija, Prancūzija / drama

Režisierius: Anatol Schuster
Vaidina: Paula Hüttisch, Lara Feith, 
Anna Brodskaja-Bomke 
Vokiečių k., angliški ir lietuviški subt., 
93 min.

„Skalvijos“ kino centras, 
A. Goštauto g. 2
Birželio 6 d. — 20.00

Poetiška ir stilizuota istorija apie pirmą dviejų septyniolikmečių 
meilę. Manja yra miela ir visad besišypsanti mergina, Louk – 
neprognozuojama maištininkė. Jos susitinka miške, bėgdamos nuo 
medžiotojų, o jas suartina paslėptos praeities žaizdos, kurias turi 
padėti viena kitai išsigydyti.

KREIVIŲ TRUMPIKĖS 
REDUx
4 trumpametražiai filmai, 65 min.

„Skalvijos“ kino centras,  
A. Goštauto g. 2
Birželio 7 d. — 16.30

Laukdami kito Vilniaus queer festi-
valio (rugsėjo 4–8 d.), prisiminkime 
geriausias trumpikes iš pastarųjų 
kelių „Kreivių“.

AIR / Luft
2018 / Germany, France / drama

Director: Anatol Schuster
Cast: Paula Hüttisch, Lara Feith,  
Anna Brodskaja-Bomke 
German, English and Lithuanian 
subtitles, 93 min.

Cinema “Skalvija”, 
A. Goštauto g. 2
June 6 — 8.00 PM

Seventeen-year-old Manja lives in a high-rise development on the 
outskirts of the city. As she rushes in the arms of rebel Louk who is on 
the run from hunters in the woods, this is the beginning of a first love. 
No lies, no traces, no fear – this is Louk’s credo. And Manja follows her 
in quiet surrender. But when Manja realizes that Louk’s idealism hides 
a deep wound left by the loss of her mother, she helps her to say 
goodbye to the past – and learns to let go herself. Air is a cinematic 
poem on the freedom of love and the purity of the heart.

KREIVĖS SHORTS 
REDUx
4 short films, 65 min

Cinema “Skalvija”, 
A. Goštauto g. 2
June 7 — 4.30 PM

In anticipation of the next Vilnius 
Queer Festival (4–8 September), we 
offer a selection of best shorts from the 
last couple of editions of „Kreivės“.

KATASTROFA / Calamity

Rež. Séverine De Streyker, Maxime Feyers / Belgija

Motina susipažįsta su savo sūnaus mergina. Ši pasirodo ne tokia, 
kokios motina tikėjosi, tačiau įkvepia ją kitaip pažvelgti į savo pačios 
moteriškumą ir šeimos santykius.

CALAMITY
Dir. Séverine De Streyker, Maxime Feyers / Belgium

France meets her son’s girlfriend for the first time. She is not what 
France expected, but the encounter allows France to reevaluate her 
own brand of femininity and family relations.

PONAS TĖTUŠIS / Mr Sugar Daddy

Rež. Dawid Ullgren / Švedija

Neseniai su partneriu išsiskyręs Hansas ateina į gėjų klubą. Bandyda-
mas pritapti gerokai jaunesnių vaikinų minioje, jis nenorom įstumia-
mas į „tėtušio“ – pagyvenusio vyro, mokančio už jaunesnių vaikinų 
kompaniją – vaidmenį.

MR SUGAR DADDY
Dir. Dawid Ullgren / Sweden

Recently separated Hans decides to go to a gay night club. 
With the need to fit in, he is unconsciously drawn into the role 
of a sugar daddy, an elderly man who pays for the company of 
younger guys.

GRAŽI FIGūRA / Szép alak

Rež. Hajni Kis / Vengrija

Mokyklos valytoja įsimyli mokinę ir nors jos jausmai nuo pat pradžių 
atrodo neįmanomi, ji nusprendžia juos atskleisti. Poezija, žinutės ir, 
galų gale, susitikimas mokyklos kieme.

BEAUTIFUL FIGURE / Szép alak

Dir. Hajni Kis / Hungary

A high-school cleaning lady falls in love with one of the female stu-
dents in the school. Her love is impossible from the beginning, but 
she still decides to show her feelings.

MANO HOMO SESUO / My Gay Sister

Rež. Lia Hietala / Švedija

Dešimtmetės Kleo galvoje sukasi įvairūs klausimai: iš kur žinoti, kad 
įsimylėjai? Kaip suprasti, ar tau patinka vaikinai ar merginos? Išvykos 
į Norvegijos fiordus metu šiuos klausimus ji užduoda savo vyresnei 
seseriai ir šios naujai merginai.

MY GAY SISTER
Dir. Lia Hietala / Sweden

A relationship between two sisters are put to the test when a new 
role model appears for the younger sister Cleo. In the centre of 
attention is the biggest question: How does one know that one is in 
love and are there any shortcuts to the answer? A short drama about 
the ability to create trust.
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NORVEGIJOS 
AMBASADORIUS 
LIETUVOJE  
J. E. KARSTEN 
KLEPSVIK:  
„LGBT ŽMOGAUS 
TEISIŲ APSAUGA 
YRA BūTINA 
TVARIAM 
VYSTYMUISI IR 
MūSŲ VISUOMENIŲ 
GEROVEI“

AMBASSADOR OF 
NORWAY TO LITHUA-
NIA H. E. KARSTEN 
KLEPSVIK: 
“PROTECTION OF 
LGBT HUMAN RIGHTS 
IS IMPERATIVE FOR 
OUR COLLECTIVE 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND 
WELFARE OF OUR 
SOCIETIES”
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Norvegija jau daugelį metų yra pavyzdys LGBT 
žmogaus teisių įtvirtinimo srityje. 1981 metais 
Norvegija tapo viena pirmųjų valstybių pasau-
lyje priėmusi įstatymą prieš diskriminaciją sek-
sualinės orientacijos pagrindu. Tos pačios lyties 
porų santuokos, įsivaikinimai ir pagalbinis ap-
vaisinimas lesbiečių poroms tapo prieinami nuo 
2009 metų. 2016 metais Norvegija tapo ketvirta 
valstybe Europoje priėmusia įstatymą, leidžiantį 
translyčiams asmenims teisiškai pasikeisti lytį 
remiantis vien asmeniniu apsisprendimu.

Skirdama Europos Ekonominės Erdvės ir Norve-
gijos fondų paramą, Norvegija reikšmingai pri-
sidėjo prie ekonominės ir socialinės nelygybės 
mažinimo bei dvišalių santykių su 15 Europos 

For many years, Norway has been at the fore-
front in fostering LGBT human rights. In 1981, 
Norway became one of the first countries in the 
world to enact an anti-discrimination law ex-
plicitly including sexual orientation. Same-sex 
marriage, adoption, and IVF/assisted insemina-
tion treatments for lesbian couples have been 
legal since 2009. In 2016, Norway became the 
fourth country in Europe to pass a law allo wing 
the change of legal gender for transgender 
people solely based on self-determination.

Through the EEA Grants and Norway Grants 
fund, Norway has significantly contributed to 
reducing economic and social disparities and 
strengthening bilateral relations with 15 EU 

e g l ė k u k to r a i tė e g l ė k u k to r a i tė
P

A
R

A
m

A
 

L
G

B
T

 T
E

I
S

Ė
m

S



82

Kodėl Jums svarbu remti  
Lietuvos LGBT bendruo-
menę?

„LGBT žmogaus teisės yra 
neatsiejama žmogaus 
teisių įtvirtinimo principo 
dalis. Žmogaus teisės yra 
nedalomos: negali rinktis, 
kurias grupes ar teises gerbti 
ir saugoti. Norvegija remia 
žmogaus teisių stiprinimą 
savo šalyje, Europoje ir visame 
pasaulyje. Mes manome, kad 
šis gerojo valdymo aspektas 
yra būtinas siekiant užtikrinti 
pilnavertės demokratijos 
veikimą. Mes siekiame kurti 
savo regioną ir Europą taip, 
kad kiekvienas asmuo būtų 
vertinamas ir turėtų tas pačias 
teises bei jų apsaugą. Esu 
giliai įsitikinęs, kad žmogaus 
teisių apsauga, įskaitant LGBT 
žmogaus teises, yra būtina 
mūsų bendram tvariam 
vystymuisi ir mūsų visuomenių 
gerovei.”

Mes labai branginame už-
sienio šalių diplomatinių 
atstovybių ir ambasadorių 
paramą. Kodėl, Jūsų ma-
nymu, vietiniai politikai ir 
sprendimų priėmėjai nerodo pakankamos para-
mos LGBT bendruomenei Lietuvoje?

„Manau, kad Lietuvoje šiuo klausimu galėjome stebėti 
svarbių pokyčių. Galiu pateikti Vilniaus mero ir Užsienio 
reikalų ministro pavyzdžius, kurie išreiškė savo paramą 
LGBT bendruomenei bei pademonstravo lyderystę. 
Aš taip pat norėčiau pagirti aktyviai veikiančią Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuri skatina ir didina 
sąmoningumą šiais klausimais nacionaliniu lygmeniu. 

Why is it important for you 
to support the Li thuanian 
LGBT community?

“Respect and protection of the 
rights of the LGBT community is 
a reflection on the situation in 
terms of human rights in gene-
ral. Human rights are integral: 
you cannot pick and choose 
which groups or rights to re-
spect and protect. Norway is an 
advocate for strengthening hu-
man rights at home, in Europe 
and globally.  
We believe that this aspect 
of good governance is key 
to ensuring well-functioning 
full-fledged democracies. We 
seek to build our region and 
Europe where each person is 
valued and entitled to the same 
rights and protections. I believe 
strongly that protection of hu-
man rights, including LGBT 
rights, is imperative for our col-
lective sustainable development 
and welfare of our  
societies.”

We greatly cherish the sup-
port from foreign Embassies 
and Ambassadors. Why do 
you think there is a lack of 

support for the LGBT community from local politi-
cians and decision makers in Lithuania?

“I believe that we have seen important development in  
this regard in Lithuania. I could bring up the examples  
of the Mayor of Vilnius and the Minister of Foreign 
Affairs who have demonstrated their support for  
the LGBT community and their inclusive leadership.  
I would also like to commend the active Equal 
Opportunity Ombudsperson’s institution that promotes 
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LGBT žmogaus teisės 
yra neatsiejama 

žmogaus teisių įtvirtinimo 
principo dalis. Žmogaus teisės yra 
nedalomos: negali rinktis, kurias 
grupes ar teises gerbti ir saugoti. 
Norvegija remia žmogaus teisių 

stiprinimą savo šalyje, Europoje ir 
visame pasaulyje. Žmogaus teisių 
apsauga, įskaitant LGBT žmogaus 
teises, yra būtina mūsų bendram 

tvariam vystymuisi ir mūsų 
visuomenių gerovei.

Respect and protection of the 
rights of the LGBT community 

is a reflection on the situation in 
terms of human rights in general. 

Human rights are integral: you 
cannot pick and choose which 
groups or rights to respect and 

protect. Protection of human rights, 
including LGBT rights, is imperative 

for our collective sustainable 
development and welfare of our 

societies.

Sąjungos valstybių iš Centrinės ir Pietų Europos 
bei Baltijos regiono stiprinimo. Šiandien su Nor-
vegijos ambasadoriumi Lietuvoje J. E. Karsten 
Klepsvik kalbamės apie tai, kodėl Norvegija 
remia LGBT žmogaus teisių judėjimą savo ir už-
sienio šalyse.

countries in Central and Southern Europe and 
the Baltics. Today we met with H. E. Karsten 
Klepsvik, Ambassador of Norway to Lithuania, 
to discuss the reasons why Norway supports 
LGBT human rights movements at home and 
abroad.



83

Manau, kad Lietuvos politikoje randasi nauja politikų 
karta ir mes tikimės pamatyti daugiau teigiamų pavyz-
džių ateityje.“

Kokias LGBT turizmo vietas rekomenduotumėte 
aplankyti lietuviams, besilankantiems Norve gijoje?

„Norėčiau visus lietuvius, tiek LGBT, tiek ne LGBT, pa-
kviesti apsilankyti Norvegijoje. Šiais „Baltic Pride“ metais 
skatinčiau prisijungti prie „Pride“ renginių Norvegijoje. 
Tikiuosi, kad artimiausiu metu matysime vis daugiau ir 
daugiau bendradarbiavimo tarp Norvegijos ir Lietuvos 
šioje srityje.“

Kokią žinutę norėtumėte perduoti vietos LGBT 
bendruomenei?

„Norėčiau perduoti susižavėjimą jų atkaklumu, drąsa  
ir nepertraukiamomis pastangomis skatinant LGBT  
žmogaus teises. Tikiuosi, kad didėjantis visuomenės  
atvirumas padės šiomis pastangomis pasiekti dar  
daugiau.“ 

Ar ketinate prisijungti prie „Baltic Pride“ 2019 eitynių   
„Už lygybę!“, kurios vyks birželio 8 dieną Vilniuje?

 „Taip, žinoma, prisijungsiu!“

and raises awareness of these issues on the national 
stage. I think a new crop of politicians is coming to 
the Lithuanian politics and we will hopefully see more 
positive examples in the future.”

Which LGBT destination would you recommend 
Lithuanians to visit in Norway?

“I would like to invite all Lithuanians, LGBT and non-
LGBT, to visit Norway. Now in the year of the Baltic Pride 
I would encourage to join Pride events in Norway. I 
hope we will see more and more cooperation between 
Norway and Lithuania in this area.” 

What is your message for the local LGBT commu-
nity?

“I would like to send a message of admiration and en-
couragement for their perseverance, bravery and sus-
tained effort in promoting LGBT human rights. I hope 
that with time more openness will help advance their 
efforts further.” 

Are you planning to join the Baltic Pride 2019 
March for Equality! on June 8 in Vilnius?

“Yes, I will!”

S
U

P
P

O
R

T
 

F
O

R
 

L
G

B
T

 
R

I
G

H
T

S



84



85



86

A
ug

us
to

 D
id

žg
al

vi
o 

nu
ot

r. 
/ 

A
ug

us
ta

s 
D

id
žg

al
vi

s 
ph

ot
o



87

Diplomatė, į svečias šalis su savimi išsivežanti 
prisiminimus apie smaragdinę jūrą gimtojoje 
Graikijoje. Mama ir močiutė, dėl šeimos 
nuolat įveikianti didelį atstumą tarp Vilniaus 
ir Vašingtono. Estetė, iš tėvo architekto 
paveldėjusi meilę grožiui. Kultūrinių ryšių tarp 
Lietuvos ir Graikijos puoselėtoja. Kovotoja, dėl 
svajonės Lietuvai valstybės šimtmečio proga 
padovanoti autentiško antikinio didžiojo 
filosofo Aristotelio marmurinio biusto iš 
Akropolio muziejaus Atėnuose parodą Valdovų 
Rūmuose, įveikusi visas kliūtis. Aktyvi LGBT 
bendruomenės rėmėja. Ši ryžtinga moteris ir 
nepaprastai ryški asmenybė – J. E. Graikijos 
ambasadorė Lietuvoje Dr. Vassiliki 
Dicopoulou, savo rezidencijoje, iš kurios 
atsiveria vaizdas į Vilniaus rotušę, papasakojo, 
kodėl svarbu kovoti už LGBT žmogaus teisių 
įtvirtinimą Lietuvoje.

GRAIKIJOS 
AMBASADORĖ 
LIETUVOJE 
J. E. DR. VASSILIKI 
DICOPOULOU:  
„METAS įTVIRTINTI 
LGBT ŽMOGAUS  
TEISIŲ 
PRIPAŽINIMą“

H. E. AMBASSADOR 
OF GREECE IN  
LITHUANIA 
DR. VASSILIKI 
DICOPOULOU:  
“IT IS TIME TO 
CONSOLIDATE 
RECOGNITION 
OF LGBT HUMAN 
RIGHTS”

A diplomat who carries memories of the eme-
rald sea in her native Greece wherever she 
goes. Mother and grandmother, constantly 
overcoming great distance between Vilnius and 
Washington to visit her family. Aesthetic and 
promoter of cultural relations between Lithua-
nia and Greece. A fighter who overcame all 
obstacles in order to fulfill her dream to bring 
an exhibition of an authentic antique marble 
bust of the great philosopher Aristotle from 
the Acropolis Museum in Athens to Lithua-
nia. A keen supporter of LGBT communities 
worldwide. This incredible woman and promi-
nent personality is Dr. Vassiliki Dicopoulou, 
H. E. Ambassador of Greece in Lithuania. We 
met the Ambassador in her residence, overloo-
king the Vilnius City Hall, where she explained 
why is it important to keep fighting for imple-
mentation of LGBT human rights in Lithuania.
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Kodėl Jums svarbu remti Lietuvos LGBT bendruo-
menę?

„Tikiu, kad svarbu palaikyti LGBT bendruomenes visa-
me pasaulyje, įskaitant LGBT bendruomenę Lietuvoje. 
Visų pirma todėl, kad aš žaviuosi savo draugais, kurie 
priklauso LGBT bendruomenei visame pasaulyje dėl tos 
nuožmios kovos už pagrindinių žmogaus teisių įtvirtini-
mą. Jų pasiekimai nuolatos mane įkvepia. Norėčiau šiltai 
pasveikinti LGBT bendruomenės 
narius. Man jie yra kovotojų pa-
vyzdys, pavyzdys, kuriuo galima 
sekti. Aš palaikau LGBT bendruo-
menės narius todėl, kad myliu 
juos ir todėl, kad nematau jokios 
priežasties jų nepalaikyti. Netikiu 
skirtumais tarp žmonių. Visi esa-
me lygūs. Esame kartu ir kartu 
kovojame už savo teises bei ge-
rovę savo visuomenėse.“

Mes labai branginame už-
sienio ambasadų ir ambasa-
dorių paramą. Kodėl, Jūsų 
manymu, vietiniai politikai  
ir sprendimų priėmėjai ne-
rodo pakankamos paramos 
LGBT bendruomenei Lie-
tuvoje?

„Turime nenustoti kovoti. Tokio-
se mažose valstybėse kaip Lie-
tuva, kur visuomenės daugelį 
metų egzistavo valdant nedemokratiniams režimams 
ir esant sunkioms sąlygoms, tai ne visada yra paprasta. 
Sudėtinga iškart pasukti progresyviu keliu. Manau,  
kad šioms valstybėms reikia šiek tiek daugiau laiko. 
Esu tikra, kad vieną dieną vyriausybės visame pasau-
lyje bus įpareigotos užtikrinti LGBT asmenų žmogaus 
teises. Visos valstybės šiais laikais priklauso didesnėms 
valstybių šeimoms, pavyzdžiui, Europos Sąjungai, 
Europos Tarybai ar Jungtinėms Tautoms. Laimei, jos 
vykdo labai griežtą LGBT žmogaus teisių politiką ir turi 
taisykles, kurias visos valstybės narės privalo gerbti. 
Kitaip jos sulaukia sankcijų. Todėl vieną dieną visos 
valstybės bus įpareigotos skatinti žmogaus teises ir 
lygybę. Joms reikės šiek tiek daugiau laiko pereina-
muoju laikotarpiu, nes jos išlieka labai „tradicinės“  
ir konservatyvios.  Manau, kad jos turi būti labiau pa-
stūmėtos įgyvendinti žmogaus teises ir lygybę.  
Esu dėkinga jūsų organizacijai už tai, ką ji daro Lietu-
voje. Mano patarimas jums būtų toliau kovoti  
ir rasti būdų spausti politikus ir sprendimų priė- 
mėjus.“

Why is it important for you to support the Lithua-
nian LGBT community?

“I think it is important to support the LGBT communities 
all over the world, including the Lithuanian community. 
First of all, because I admire my friends in the LGBT com-
munities all over the world for the fight they have already 
done in order to achieve their rights. Their achievements 
keep inspiring me. I would like to warmly congratulate 

LGBT people. For me they are an 
example of fighters, an example 
to follow. I support LGBT people, 
because I love them and because 
I do not see any reason not to 
support them. I do not believe 
in differences between people. 
We are all the same. We are all 
together and united fighting 
together for our rights and our 
welfare in our societies.”

We greatly cherish the sup-
port from foreign Embassies 
and Ambassadors. What we 
need now is support from the 
local politicians and decision 
makers.

“We have to continue to fight. 
It is not always easy. In small 
countries like Lithuania, in which 
societies remained for several 
years under different regimes 

and difficult conditions, it is sometimes not easy. It is 
even difficult to go very quickly and take progressive 
path immediately. I think they need a little bit more time. 
The transition might take more time than we could have 
expected. I think that one day governments all around 
the world will be obliged to ensure human rights for eve-
ry LGBT individual. All states nowadays belong to bigger 
families of states, for example European Union, Council 
of Europe and United Nations. Fortunately, they have 
very strict policy on the recognition of the human rights, 
equality and they have rules which are in 80 percent of 
the cases mandatory for the member states to respect. 
Otherwise, they have sanctions. So, one day govern-
ments will be obliged to foster human rights and equali-
ty. Meanwhile they will need a little bit more time for the 
transition, because they still remain very “traditional” and 
conservative. I think that they need to be more pushed 
to embrace human rights and equality. I appreciate what 
your organization is doing in Lithuania. My advice for you 
would be to continue your fight and find ways to push 
politicians and decision makers.”

Aš palaikau LGBT bendruo
menės narius todėl, kad myliu 

juos ir todėl, kad nematau jokios 
priežasties jų nepalaikyti. Netikiu 

skirtumais tarp žmonių. Visi 
esame lygūs. Esame kartu ir kartu 
kovojame už savo teises bei gerovę 

savo visuomenėse.“

I support LGBT people, because 
I love them and because I do 

not see any reason not to support 
them. I do not believe in differences 

between people. We are all the same. 
We are all together and united 

fighting together for our rights and 
our welfare in our societies.
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Kokias LGBT turistų traukos vietas rekomenduo-
tumėte aplankyti lietuviams, besilankantiems 
Graikijoje?

„Mano širdis priklauso Mikonui. Turiu namą Mikone ir 
labai myliu šią salą. Visų pirma, už jos natūralų grožį ir 
vieną geriausių paplūdimių pasaulyje. Ją taip myliu ne 
todėl, kad esu graikė, bet todėl, kad Mikonas iš tiesų 
yra gražiausia sala pasaulyje. Neatsitiktinai Mikonas yra 
laikomas geriausia vieta LGBT 
asmenims visame pasaulyje. 
Nuo Antikos laikų Mikonas yra 
malonumų, laisvės ir visos pa-
saulio įvairovės „karalystė“. Šian-
dien Mikonas pritraukia LGBT 
bendruomenes iš viso pasaulio. 
Yra daina, kurioje teigiama, kad 
Niujorkas yra miestas, kuris nie-
kada nemiega, bet aš sakyčiau, 
Mikonas yra sala, kuri niekada 
nemiega. Mikonas gyvas 24 va-
landas per parą. Ne todėl, kad jis 
pamišęs (priklauso nuo to, kas 
turima omeny sakant „pamišęs“), 
bet todėl, kad čia verda gyve-
nimas. Gyvenimas visomis šio 
žodžio prasmėmis. Gyvenimas  
visiems.“

Kokią žinutę norėtumėte per-
duoti vietos LGBT bendruo-
menei?

„Sveikinu! Žaviuosi visiais LGBT 
bendruomenės nariais, nes 
jie atlieka nepaprastą darbą. Linkiu jiems toliau tęsti 
pradėtus darbus ir sulaukti pergalių. Visų svarbiausia, 
linkiu meilės jūsų gyvenimuose. Tikiu meile. Svarbu 
mylėti ir būti mylimiems. Esu motina ir močiutė. Myliu 
LGBT bendruomenės narius kaip motina. Noriu jums 
pasakyti: niekada nesustokite. Ir aš nekalbu apie jūsų 
teisių pripažinimą, nes tai yra savaime suprantama. 
Mes tai pasiekėme. Turiu omenyje jūsų teisių pripaži-
nimo įtvirtinimą kiekvieno iš mūsų žmogiškojo orumo 
vardu.“

Ar ketinate prisijungti prie „Baltic Pride“ 2019 
eitynių „Už lygybę!“, kurios vyks birželio 8 dieną 
Vilniuje?

„Labai tikiuosi, kad galėsiu prisijungti, jei būsiu Vilniuje. 
Dažnai keliauju, bet kadangi labai myliu LGBT bend-
ruomenę, pasistengsiu būti čia, Vilniuje, ir dalyvauti 
eitynėse!“

Which LGBT destination would you recommend 
Lithuanians to visit in Greece?

“My heart is in Mykonos. I have a house in Mykonos 
and I love this island very much. First of all, for its 
natural beauty and one of the best beaches in the 
world. The reason why I love it so much is not because 
I am Greek, but because Mykonos is really the most 
beautiful island in the world. It is not by chance that 

Mykonos is considered as an 
LGBT top destination all over 
the world. Since Ancient times 
Mykonos was the “kingdom” 
of enjoyment, freedom and 
recognition of all tendencies 
of this world. Today Mykonos 
manages to gather LGBT com-
munities from all around the 
world. There is a song stating 
that New York is the city that 
never sleeps, but I would say 
that Mykonos is an island that 
never sleeps. Mykonos lives 
24 hours a day. Not because 
it is crazy (it depends what 
is the meaning of crazy), but 
because life is there. Life in all 
senses of the word. And life 
for everybody.”

What is your message for 
the local LGBT community?

“Congratulations! I admire all 
members of LGBT communi-

ties, because they do a tremendous job. I wish them 
to continue with big success and luck. Above all, I 
wish love in their life. I believe in love. It is important 
to give love and to receive love. I am a mother and a 
grandmother. I love LGBT people as a mother. I would 
like to say to you: never stop. And I am not talking 
about the recognition of your rights, because it is for 
granted. We have succeeded in this. I have in mind 
consolidation of the recognition of your rights in re-
spect of our own personality and in the name of the 
human dignity.”

Are you planning to join the Baltic Pride 2019 
March for Equality! on June 8 in Vilnius?

“I really hope to be able to join it in case I will be in 
Vilnius. I am travelling very often, but because I love 
LGBT community so much, I will try to be here in Vil-
nius and participate in the march!”

Nuo Antikos laikų Mikonas 
yra malonumų, laisvės ir 

visos pasaulio įvairovės „karalystė“. 
Šiandien Mikonas pritraukia  
LGBT bendruomenes iš viso 

pasaulio. Mikonas yra sala, kuri 
niekada nemiega. Čia verda 

gyvenimas. Gyvenimas visomis 
šio žodžio prasmėmis. Gyvenimas 

visiems.“

Since Ancient times Mykonos 
was the “kingdom” of enjoyment, 

freedom and recognition of all 
tendencies of this world. Mykonos 
lives 24 hours a day. Life is there. 
Life in all senses of the word. And 

life for everybody.
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Gerasis Suomijos pavyzdys: 
„Vaivorykštės“ sertifikavimo 
sistema ir lygybės bei įvairo
vės įtvirtinimas LGBT senjorų 
sveikatos priežiūros įstaigose
LGBT žmogaus teisių apsauga Suomijoje gerokai labiau 
išplėtota. Suomijos LGBTI organizacija „Seta“ jau ne vie-
nerius metus rūpinasi vyresnio amžiaus LGBTI žmonių 
įtraukimu į vietos bendruomenę bei veda mokymus spe-
cializuotų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms tiekėjams. 
Šiuose mokymuose dalyvavęs sveikatos priežiūros įstaigų 
personalas įgyja jautrumo vyresnių LGBTI žmonių atžvil-
giu. Tai padeda užtikrinti, kad gyvenimo saulėlydį senelių 
namuose sutinkantys vyresnio amžiaus žmonės turėtų 
galimybę gyventi laisvai ir nepatiriant diskriminacijos.

Vilniuje viešėję „Seta“ darbo su senjorais koordinatorius 
Touko Niinimäki ir vyresnio amžiaus organizacijos sava-

Finland sets an example: 
“Rainbow” certificate system, 
validation of equality and di
versity in healthcare facilities 
for LGBT seniors
LGBT human rights protections are considerably more 
widespread in Finland. For some years now, Finnish  
LGBTI organization Seta has already been looking out 
for older LGBT people’s inclusion in the local commu-
nity, and holding workshops for those who provide 
specialized services for seniors. Healthcare personnel at-
tending these workshops are taught sensitivity towards 
older LGBTI people. This helps to ensure that seniors 
who spend the golden years of their lives in assisted 
 living homes are able to live free from discrimination.

While visiting Vilnius, Seta’s Senior Work Coordinator 
Touko Niinimäki and one of the organization’s older vo-

LGBT SENJORAI: 
„PER SENI“ TIEK  
VISUOMENEI, TIEK 
LGBT BENDRUO-
MENEI?

LGBT SENIORS: 
“TOO OLD” FOR 
BOTH SO CIETY 
AND THE LGBT 
COMMUNITY?

Vyresnio amžiaus LGBT žmonės susiduria su 
daugialype diskriminacija: tiek dėl savo am-
žiaus, tiek dėl LGBT tapatybės. Lietuvoje tai – 
itin opi problema, apie kurią vis dar kalbama 
per mažai. Nors LGBT žmonės Lietuvoje tampa 
vis atviresni apie savo seksualinę orientaciją ir 
lytinę tapatybę, LGBT senjorai retai pasirenka 
laisvę būti savimi. Taip nutinka dėl daugelio 
priežasčių: istorinės neteisybės, kurią LGBT 
bendruomenei teko patirti nelaisvoje Lietuvo-
je, vidinės homofobijos, pokyčių baimės bei 
diskriminacijos LGBT bendruomenės tarpe.  
Didžiąją gyvenimo dalį pragyvenus slepiant 
savo LGBT tapatybę, nėra lengva ryžtis atsi-
skleisti.

Older LGBT people face multiple discrimination: 
not only because of their age, but also because 
of their LGBT identity. In Lithuania, this is an es-
pecially sensitive problem, and one that is rarely 
discussed. Although LGBT people in Lithuania 
are becoming more and more open about their 
sexual orientation and gender identity, LGBT 
seniors rarely choose to live openly. This is influ-
enced by a multitude of factors, including histori-
cal injustice that the LGBT community suffered 
in occupied Lithuania, internalized homophobia, 
fear of change, and discrimination from within 
the LGBT community itself. When one has spent 
the majority of their life hiding their LGBT iden-
tity, coming out is no easy decision.
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LGBT senjoras 
Suomijoje.

LGBT senior  
in Finland.
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noris Risto sutiko pasidalinti gerąja Suomijos patirtimi 
užtikrinant lygias LGBT senjorų teises ir apsaugą nuo dis-
kriminacijos. Pašnekovai taip pat papasakojo apie „Seta“ 
darbą skatinant jauno ir vyresnio amžiaus LGBT asmenų 
bendradarbiavimą.

Kada Suomijoje imta kalbėti apie diskriminacijos 
dėl amžiaus LGBT žmonių atžvilgiu problemą? Ar šį 
fenomeną pripažįsta Suomi-
jos valdžios atstovai? Kokių 
priemonių buvo imtasi sie-
kiant pateikti efektyvų atsa-
ką šiai problemai spręsti?

Touko: „Suomijoje nuo 2012 
metų vykdėme du projektus 
LGBT senjorams. Poreikis įgyven-
dinti šiuos projektus kilo gavus 
nacionalinių ir tarptautinių LGBT 
senjorų apklausų rezultatus. 
Apklausų rezultatai parodė, kad 
vyresnio amžiaus LGBT žmonės, 
kurie kreipiasi sveikatos priežiū-
ros paslaugų, susiduria su diskri-
minacija ir socialine atskirtimi. 
Tuomet ėmėmės įgyvendinti 
projektą, kuriuo siekėme suma-
žinti nelygybę, su kuria sendami 
susiduria LGBT senjorai. Suomijo-
je nėra įstatymo, kuris apibrėžtų 
LGBT senjorų žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau vyresnių žmonių 
teises apibrėžia mūsų lygybės 
įstatymas. Įgyvendindami mi-
nėtus projektus organizavome 
mokymus mokslo įstaigose, 
kuriose ruošiami senelių namų ir 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtų sveikatos priežiūros įs-
taigų darbuotojai. Mokymuose dalyvauja ir „Seta“ vyresnio 
amžiaus savanoriai, kurie pasakoja savo asmenines istori-
jas. Taip pat bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, kurios dirba su vyresnio amžiaus 
žmonėmis, reguliariai susitinkame su valdžios atstovais.“

Diskriminacija dėl amžiaus LGBT senjorų atžvilgiu 
yra labai opi, bet vis dar nepripažįstama proble-
ma. Tai – įvairialypis reiškinys: vyresnio amžiaus 
LGBT žmones LGBT bendruomenė diskriminuoja 
dėl amžiaus, plačioji visuomenė – tiek dėl amžiaus, 
tiek dėl LGBT tapatybės. Kokį patarimą galėtumėte 
duoti Lietuvai siekiant spręsti šią problemą? Nuo 
ko pradėti?

Touko: „Dažniausiai žmonės diskriminuoja todėl, kad 
vieni kitų nepažįsta. Taigi pirmiausia reikėtų paskatinti 

lunteers Risto met with LGL to share best practices from 
Finland in the area of ensuring equal rights and protec-
tion from discrimination for LGBT seniors. They also dis-
cussed Seta’s efforts to encourage cooperation between 
LGBT youth and seniors.

When did discussion about ageism against LGBT 
people take off in Finland? Does the Finnish go-

vernment acknowledge 
this phenomenon? What 
measures have been taken 
to effectively respond to the 
problem?

Touko: “We have been mana-
ging two programs for LGBT 
seniors since 2012. The need 
to implement these projects 
became apparent when we 
saw the results of national and 
international surveys of LGBT 
seniors. The survey results 
showed that older LGBT people 
often suffer discrimination and 
social exclusion when they seek 
healthcare services. That was 
when we undertook a project 
to minimize the inequality that 
LGBT seniors face as they age. 
There’s no law in Finland that 
defines protections for LGBT 
seniors’ human rights; however, 
older people’s rights are defined 
in our law on equality. As part 
of the aforementioned projects, 
we’ve organized workshops in 
educational institutions that 

train personnel to work in assisted living facilities and 
healthcare facilities that provide services to seniors. 
Seta’s older volunteers participate in these workshops 
by sharing their personal stories. We also work together 
with other NGOs that work with older people, and meet 
regularly with government representatives.”

Ageism against LGBT seniors is a very sensitive, as 
of yet under-acknowledged problem. The problem 
is multifaceted – the LGBT community itself dis-
criminates against LGBT seniors due to their age, 
while broader society discriminates against them 
due to both their age, and LGBT identity. What 
advice do you have for Lithuania on solving this 
problem? Where do we start?

Touko: “People usually discriminate against one ano-
ther because they do not know each other. So first of 

Mūsų sėkmė slypi mokymų  
organizavime, bendradar

biavime bei įstatyminėje bazėje. 
Kaip vieną gerųjų pavyzdžių 

galėčiau išskirti „Vaivorykštės“ 
pažymėjimą, kuris suteikiamas 
6 val. trukmės jautrumo LGBT 
klausimais mokymuose daly

vavusioms ir įvairovės bei lygybės 
planus parengusioms senjorų 
sveikatos priežiūros įstaigoms.

The secret to our success is in our 
workshops, cooperative work 

and legal base. I would name the 
Rainbow Certificate as one example 

of best practices – it’s awarded to 
senior healthcare institutions that 

have participated in 6 hours of LGBT 
sensitivity training and pre pa red an 

equality and diversity plan.
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all, they need to be encouraged to meet up and share 
their stories. These kinds of meetings teach people 
to accept diversity and other points of view. You also 
need to network with other organizations and health-
care facilities, and increase awareness about ageism. 
When you’ve done that “homework”, you can start 
meeting with local politicians and decision-makers 
and encourage them to include protection for LGBT 
seniors’ human rights in national law. Before including 
LGBT seniors in your organization’s activities, it’s also 
worth starting up a support group just for seniors, 
where they can meet up and get to know each other.”

What measures have the government, Seta and 
other NGOs in Finland taken to counter ageism 
against LGBT people? Is countering ageism one 
of Seta’s strategic goals? Would you be able to 
share some best practices from Finland in this 
area?

Touko: “The secret to our success is in our work-
shops, cooperative work and legal base. I would 
name the Rainbow Certificate as one example of best 
practices – it’s awarded to senior healthcare institu-
tions that have participated in 6 hours of LGBT sensi-
tivity training and prepared an equality and diversity 
plan. Then, the measures laid out in the equality 

juos susitikti vieni su kitais ir pasidalinti savo istorijomis. 
Panašiuose susitikimuose išmokstama priimti įvairovę ir 
kitokį požiūrį. Taip pat reikalinga užmegzti ryšį su kito-
mis organizacijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis bei 
didinti sąmoningumą diskriminacijos dėl amžiaus srityje. 
Atlikus šiuos „namų darbus“ galima susitikti su vietos po-
litikais ir sprendimų priėmėjais bei skatinti juos įtvirtinti 
LGBT senjorų žmogaus teisių apsaugą šalies įstatymuo-
se. Prieš įtraukiant LGBT senjorus į organizacijos veiklą, 
verta organizuoti paramos grupes senjorams, kuriose jie 
galėtų susitikti ir susipažinti vieni su kitais.“

Kokias priemones siekiant pasipriešinti diskrimi-
nacijai dėl amžiaus LGBT žmonių atžvilgiu įgyven-
dina vyriausybė, „Seta“ ir kitos nevyriausybinės 
organizacijos Suomijoje? Ar kova su diskriminacija 
dėl amžiaus yra vienas iš „Seta“ strateginių tikslų? 
Gal galėtumėte pasidalinti gerąja Suomijos prakti-
ka šioje srityje?

Touko: „Mūsų sėkmė slypi mokymų organizavime, ben-
dradarbiavime bei įstatyminėje bazėje. Kaip vieną gerų-
jų pavyzdžių galėčiau išskirti „Vaivorykštės“ pažymėjimą, 
kuris suteikiamas 6 val. trukmės jautrumo LGBT klausi-
mais mokymuose dalyvavusioms ir įvairovės bei lygy-
bės planus parengusioms senjorų sveikatos priežiūros 
įstaigoms. Vėliau lygybės ir įvairovės plane apibrėžtos 

LGBT senjorai 
Suomijoje.

LGBT seniors  
in Finland.
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priemonės 6 mėnesius taikomos praktikoje. Jei strategi-
niai tikslai pasiekiami – įstaiga gauna specialius lipdukus, 
kurie reiškia, jog įstaigoje kiekvienas LGBT senjoras gali 
jaustis saugiai ir komfortiškai. Šis sertifikavimo modelis 
pirmiausiai imtas taikyti Nyderlanduose.“

Ar Suomijos vyriausybė įgyvendina programas, 
kuriomis skiriamas finansavimas nevyriausybinėms 
organizacijoms, dirbančioms vyresnių LGBT asme-
nų žmogaus teisių srityje? 
Ar panašiuose projektuose 
aktyviai dalyvauja žinias-
klaida, ministerijos, lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo 
kontrolierių įstaigos? Ar, jūsų 
nuomone, nevyriausybinės 
organizacijos Suomijoje yra 
pajėgios įgyvendinti projektus 
nesant vyriausybės paramos?

Touko: „Mūsų veiklą finansuoja 
Suomijos vyriausybė. Jūsų mi-
nėtos institucijos nėra tiesiogiai 
įsitraukusios į mūsų veiklą, kuria 
siekiama pasipriešinti diskrimi-
nacijai dėl amžiaus, tačiau be 
jų skiriamo finansavimo mūsų 
veiklos nebūtų įmanomos. Sė-
kmingai bendradarbiaujame 
ir su žiniasklaidos atstovais, 
kurie rengia publikacijas apie 
diskriminaciją dėl amžiaus. 
Reguliariai susitinkame su lygybės ir nediskriminavimo 
kontrolierių įstaigų atstovais.“

Ar Suomija yra viena iš lyderių užtikrinant vyresnio 
amžiaus LGBT žmonių teisių apsaugą? Kokia situa-
cija yra kitose Europos šalyse? Ar Europoje esama 
valstybių, kurias galėtume pavadinti LGBT senjorų 
„rojumi“?

Touko: „Diskriminaciją dėl amžiaus draudžia mūsų 
šalies Konstitucija. Suomijoje taip pat galioja lygybės 
įstatymai. Skirtingose Europos šalyse padėtis šiuo 
klausimu yra nevienoda. LGBT senjorų padėtį skirtingo-
se šalyse apibrėžia galiojantys įstatymai. Mūsų šalyje 
darbdaviai privalo imtis priemonių siekiant įgyvendinti 
visų darbuotojų lygybę ir skatinti įvairovę darbovietėje. 
LGBT senjorų padėtis pakankamai gera tose šalyse, kur 
veikia sveikatos priežiūros įstaigų sertifikavimo sistema, 
pavyzdžiui: Nyderlanduose, Švedijoje ir Suomijoje.“

Ar vyresnio amžiaus LGBT žmonės Suomijoje patys 
aktyviai gina savo teises, didina sąmoningumą apie 
diskriminaciją dėl amžiaus ir įsitraukia į bendruo-
meninę veiklą?

and diversity plan are put into practice for 6 months. 
If their strategic goals are achieved, the institution 
receives special stickers denoting it as an institution 
where every LGBT senior can feel safe and comfor-
table. This certification system was first applied in the 
Netherlands.”

Has the Finnish government implemented any 
programs providing financial support to NGOs 

that work for older LGBT 
people’s human rights? What 
about the media, minist-
ries, or the Gender Equality 
and Non-Discrimination 
Ombudsperson’s Office? In 
your opinion, do NGOs in 
Finland have the capacity to 
implement projects without 
 go vernment support?

Touko: “The Finnish 
government finances our 
work. None of the institutions 
you mentioned are directly 
involved in our work aimed at 
countering ageism – however, 
without their funding, our 
work would not be possible. 
We’ve also had success working 
with media representatives 
who publish pieces about 
ageism. We regularly meet with 

representatives from the offices of the Ombudspersons 
for Equality and Non-Discrimination.”

Is Finland one of the leaders in securing human 
rights protections for older LGBT people? What is 
the situation like in other European countries? Is 
there any country in Europe that could be called 
“paradise” for LGBT seniors?

Touko: “Discrimination on the basis of age is prohibited 
by our country’s Constitution. Finland also has equality 
laws. The situation in this area differs in various Euro-
pean countries, and the situation for LGBT seniors is 
shaped by the laws of their respective countries. In our 
country, employers are required to take measures to 
ensure the equality of all workers and promote diversity 
in the workplace. The situation for LGBT seniors is quite 
good in countries that have a certification system for 
healthcare facilities, for example, the Netherlands, Swe-
den and Finland.”

Do older LGBT people in Finland actively fight for 
their own rights, raise awareness about ageism 
and get involved in community activities?

Mūsų veiklą finansuoja 
Suomijos vyriausybė. 

Jūsų minėtos institucijos nėra 
tiesiogiai įsitraukusios į mūsų 

veiklą, kuria siekiama pasipriešinti 
diskriminacijai dėl amžiaus, tačiau 
be jų skiriamo finansavimo mūsų 

veiklos nebūtų įmanomos.

The Finnish government 
finances our work. None of 

the institutions you mentioned are 
directly involved in our work aimed 

at countering ageism – however, 
without their funding, our work 

would not be possible.
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Risto: „Seta“ organizuojamuose mokymuose dalyvauja ir 
vyresnio amžiaus organizacijos savanoriai, kurie papasa-
koja apie savo patiriamus iššūkius.“

Touko: „Mokymuose aktyviai dalyvauja 7–9 vyresnio am-
žiaus savanoriai. Helsinkyje ir keliuose kituose Suomijos 
miestuose veikia LGBT senjorų 
tarpusavio paramos grupė. LGBT 
senjorai dalyvauja ir kituose 
mūsų organizacijos renginiuose, 
yra aktyvūs mūsų bendruome-
nės nariai.“

Lietuvoje daugelis LGBT sen-
jo rų slepia savo LGBT tapaty-
bę dėl istorinės neteisybės, 
kurią teko išgyventi netoli-
moje praeityje. Jie susiduria 
su skurdu ir socialine izolia-
cija, nes yra atstumti artimų-
jų. Kokias problemas patiria 
LGBT senjorai Suomijoje? Ką reikėtų padaryti, kad 
visi LGBT senjorai galėtų gyventi pilnavertį gyvenimą?

Risto: „Suomijoje aštuntajame dešimtmetyje taip pat 
buvo taikoma baudžiamoji atsakomybė už tos pačios 
lyties asmenų santykius. Devintajame dešimtmetyje 
homoseksualumas buvo laikomas „psichiniu sutrikimu“. 
Dešimtajame dešimtmetyje nebuvo galima viešai kal - 
bėti LGBT klausimais. Taigi Suomiją ir Lietuvą sieja pa-
naši istorinė patirtis. Tikiuosi, kad man daugiau niekada 
nebeteks slėpti savo seksualinės orientacijos.“

Touko: „LGBT senjorams Suomijoje sveikatos priežiūros 
srityje vis dar stinga matomumo. Reikalinga didinti visuo-
menės sąmoningumą diskriminacijos dėl amžiaus ir LGBT 
tapatybės srityse. Suomijoje apie šią problemą kalbama 
nemažai, tačiau jau atėjo laikas lygybę įgyvendinti prakti-
koje. Metas pripažinti specifinius LGBT senjorų poreikius. 
Lygybės įgyvendinimo planai vyresnių žmonių sveikatos 
priežiūros įstaigose turi būti ne išimtis, o norma.“

LGBT senjorų padėtis Lietuvo
je: socialinė izoliacija ir ne jaut
ri valdžios institucijų politika
Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL vadovas Vladi -
miras Simonko sako, kad pastaruoju metu Lietuvoje ypa- 
  tingai ryškus jaunystės kultas. Tai tapo norma visose visuo-
menės grupėse. Ne išimtis ir LGBT bendruomenė, kuri Lie-
tuvoje vis dar išlieka diskriminuojama ir uždara. Taigi LGBT 
bendruomenė patiria daugialypę diskriminaciją tiek dėl am-
žiaus, tiek dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Risto: “Seta’s older volunteers participate in workshops, 
where we share the challenges we’ve experienced.”

Touko: “About 7–9 older volunteers take part in our 
workshops. In Helsinki and a few other Finnish cities, 
there are LGBT senior support groups. LGBT seniors 

participate in our organization’s 
other events as well and 
are active members of our 
community.”

In Lithuania, most LGBT 
seniors hide their LGBT 
identity due to the historical 
injustice they’ve experienced 
in the recent past. They 
suffer from poverty and 
social exclusion due to being 
rejected by those close to 
them. What problems do 
LGBT seniors face in Finland? 

What can we do so that LGBT seniors will be able to 
live full lives?

Risto: “We were also persecuted for same-sex relation-
ships in Finland in the 1970s. In the 80s, homosexuality 
was considered a psychological disorder. In the 90s, it was 
still unacceptable to publicly talk about LGBT issues. Fin-
land and Lithuania are connected by a similar histo ry.  
I hope I won’t ever have to hide my sexual orientation again.”

Touko: “LGBT seniors in Finland still lack visibility in the 
healthcare sector. We need to increase society’s aware-
ness about multiple discrimination on the grounds of 
age and LGBT identity. We talk about this problem a fair 
amount in Finland, but it’s time to start putting equality 
into practice. It’s time to identify LGBT seniors’ specific 
needs. Equality frameworks in senior healthcare facilities 
should be the norm, not the exception.”

LGBT seniors’ situation in Li
thuania: Social isolation  and 
insensitive government policies
Vladimir Simonko, Executive Director of the National  
LGBT rights organization LGL, says that in recent years, 
a cult of youth has emerged in Lithuania, becoming 
the norm in most groups of society. The LGBT commu-
nity, which still experiences discrimination and remains 
closed off in Lithuania, is no exception. This means that 
parts of the LGBT community suffer multiple discrimina-
tion on the grounds of both their age, and their sexual 
orientation or gender identity.

Suomiją ir Lietuvą sieja panaši 
istorinė patirtis. Tikiuosi, kad 

man daugiau niekada nebeteks 
slėpti savo seksualinės orientacijos.

finland and Lithuania are 
connected by a similar history. 

I hope I won’t ever have to hide my 
sexual orientation again.D
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Jaunystės kultas ypatingai išryš-
kėja socialiniuose tinklapiuose 
„Facebook“, „Instagram“ bei LGBT 
bendruomenės narių tarpe po-
puliariame „Grindr“, kuriuose var-
totojai skatinami viešai atskleisti 
savo amžių. „Socialiniai tinklapiai 
tampa socialinės atskirties įran-
kiais ir apie tai Lietuvoje nėra 
kalbama. Taigi vyresnio amžiaus 
LGBT bendruomenės nariai 
patiria socialinę izoliaciją vien 
todėl, kad jų amžius neatitinka 
Lietuvoje įprastų „standartų“, – 
įsitikinęs LGL vadovas.

„LGBT senjorai Lietuvoje neturi 
galimybės atvirai bendrauti nei 
su jaunimu, nei su kitais vyresnio 
amžiaus žmonėmis. Tai ypatin-
gai ryšku mažesniuose Lietuvos 
miestuose. Provincijoje gyve-
nančių LGBT senjorų padėtis iš tiesų nepavydėtina. Šie 
žmonės neturi galimybės gyventi pilnavertį gyvenimą. 
Kai kurie jų apskritai nebeturi motyvacijos gyventi“, – ti-
kina Vladimiras Simonko.

„Diskriminacija dėl amžiaus LGBT senjorų atžvilgiu Lietu-
voje yra ypatingai opi problema, kuri negali būti palikta 
spręsti pačiai LGBT bendruomenei. Tai – mūsų visų ir 
valstybės atsakomybė. Iki šiol negaliu suprasti, kodėl 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuriai šis klau-
simas turi rūpėti labiausiai, labai formaliai atmetė LGL 
pusę metų rengtą paraišką įgyvendinti projektą „Aktyvus 
dalyvavimas ir lygios galimybės visiems“ pagal Europos 
socialinio fondo agentūros administruojamą programą 
„54+“. Tai – pilotinis projektas, kurio dėka LGBT senjorai 
būtų galėję save realizuoti ir būti naudingi visuomenei. 
Toks nejautrus požiūris leidžia daryti išvadą, kad vargu ar 
vyresnio amžiaus LGBT žmonių problemos artimiausiu 
metu taps prioritetu mūsų valstybei. Tenka apgailestauti, 
kad mes rizikuojame ir toliau skatinti didelę LGBT senjo-
rų socialinę atskirtį“, – pabrėžia LGL vadovas.

This cult of youth is especially 
 pro minent on social media plat-
forms such as Facebook and Ins-
tagram, as well as the app Grindr, 
which is popular among gay men 
and asks users to publicly display 
their age. “Social media is beco-
ming a tool of social exclusion, 
and this isn’t being talked about 
in Lithuania. This means that older 
LGBT people are facing social 
isolation just because their age 
doesn’t fit the usual ‘standards’ in 
Lithuania,” Simonko states.

“LGBT seniors in Lithuania lack 
opportunities to socialize both 
with young people, and with 
other people their own age. This 
effect is especially pronounced 
in Lithuania’s small towns. LGBT 
seniors living in the provinces 

are in a truly unenviable situation – these people have 
no opportunity to live a full life. Some of them lose their 
motivation to live at all,” he continues.

“Ageism against LGBT seniors in Lithuania is a particularly 
sensitive issue that can’t be left only to the LGBT com-
munity itself to solve – this is all of our, and our govern-
ment’s, responsibility. To this day, I can’t understand why 
the Ministry of Social Security and Labour, whom this 
issue should concern the most, ever-so-formally rejected 
LGL’s application, that took us half a year to compile, for 
the project Active Participation and Equal Opportunities 
for All under the European Social Fund Agency’s program 
54+. This was a pilot project, thanks to which LGBT seniors 
would have been able to realize themselves and make 
active contributions to society. This insensitive approach 
gives the impression that older LGBT people’s problems 
are unlikely to become a priority for the state any time 
soon. And unfortunately, in the meantime, we’re risking 
even greater social exclusion of LGBT seniors,” Simonko 
emphasizes.

Socialiniai tinklapiai tampa 
socialinės atskirties įrankiais ir 

apie tai Lietuvoje nėra kalbama. 
Taigi vyresnio amžiaus LGBT 
bendruomenės nariai patiria 

socialinę izoliaciją vien todėl, kad  
jų amžius neatitinka Lietuvoje 

įprastų „standartų“.

Social media is becoming a tool 
of social exclusion, and this isn’t 

being talked about in Lithuania. 
This means that older LGBT 

people are facing social isolation 
just because their age doesn’t fit the 

usual ‘standards’ in Lithuania.
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This article was pre-
pared as part of the 
project “Change in 
business, public sector 
and the public – new 
standards of reducing 

discrimination”. The project is executed in the framework of the implementation 
measure No. 07.3.4-ESFA-V-426 “For reducing discrimination” of the 7th key area 
“Promotion of quality employment and participation in the labour market” of the 
European Union Funds Investment Action Programme, approved by the decision 
No. C(2014) 6397 of the European Commission on September 8, 2014.

The contents of this article are the sole responsibility of the author and can in no 
way be taken to reflect the views of the European Commission.

Straipsnis parengtas 
įgyvendinant projektą 
„Pokytis versle, viešajame 
sektoriuje, visuomenėje – 
nauji standartai diskrimi-
nacijos mažinimui“.  
Projektas vykdomas pagal 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, pa-
tvir tintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014) 6397, 
7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 
įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“.

Už šio straipsnio turinį visapusiškai atsako straipsnio autorius. Straipsnyje pateikia-
ma informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pocizija.
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Išpopuliarėjus socialiniams tinklapiams kiekvienas interneto vartotojas 
įgijo teisę laisvai reikšti savo mintis įvairiais klausimais. Daugelis internetinių 
portalų komentatorių persikėlė į socialinius tinklapius, kurie suteikė ga-
limybę pasisakyti nesant moderatorių. Populiariausias Lietuvoje socialinis 
tinklapis „Facebook“ suteikė vartotojams iki tol neregėtą matomumą ir nuo-
monės raiškos laisvę. Tačiau dėl šios priežasties dalis socialinio tinklapio 
„Facebook“ vartotojų šioje platformoje nebesijautė saugiai dėl akimirksniu 
plintančios neapykantos kalbos LGBT bendruomenės atžvilgiu. Vis dėlto, 
iki šiol tik nedaugelis socialinių tinklapių vartotojų žino apie egzistuojančią 
galimybę pranešti apie neapykantą skatinančius komentarus socialiniams 
tinklapiams. Ši alternatyva, palyginti su ilgu ir neretai neveiksmingu byli-
nėjimosi procesu nacionaliniuose teismuose, yra greita, efektyvi ir įgalinanti 
patį vartotoją kovoti su neapykantos kalba viešojoje erdvėje.

NEAPYKANTA SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: 
PRANEŠTI, AR LIKTI PASYVIU STEBĖTOJU?

e g l ė k u k to r a i tė

Europos Sąjungos Elgesio 
kodeksas kovojant su neteisėta 
neapykantos kalba internete
Siekdama Europos Sąjungos lygmeniu spręsti neapy-
kantos kurstymo socialiniuose tinklapiuose problemą, 
Europos Komisija 2016 metais inicijavo Europos Sąjun-
gos Elgesio kodeksą kovojant su neteisėta neapykantos 
kalba internete. Tai – kodeksas, prie kurio prisijungu-
sios socialinių tinklapių platformos įsipareigoja imtis 
dokumente apibrėžtų priemonių siekiant pasipriešinti 
nepageidaujamam neapykantos kalbos reiškiniui jų ats-
tovaujamuose tinklapiuose bei prisijungia prie neapy-
kantos kalbos stebėsenos proceso. Prie Elgesio kodekso 
iš karto prisijungė tokios informacinių technologijų mil-
žinės kaip „Facebook“, „Microsoft“, „Twitter“ ir „Youtube“. 
Minėtos socialinės platformos sutiko peržiūrėti vartotojų 
pateiktus pranešimus apie galimus neapykantos kalbos 
atvejus per 24 valandas ir, atsižvelgiant į konkrečioje 
Europos Sąjungos valstybėje galiojančią nacionalinę 
teisę, pašalinti įrašus, komentarus, iliustracijas, puslapius, 
vaizdo klipus bei renginius, kuriais skatinama neapy-
kantos kalba. Prie Elgesio kodekso prisijungę socialiniai 
tinklapiai taip pat įsipareigojo palaikyti grįžtamąjį ryšį su 
apie neapykantos kalbą pranešusiais vartotojais bei im-
tis atitinkamų skaidrumo priemonių.
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HATRED ON SOCIAL MEDIA: REPORT IT,  
OR OBSERVE PASSIVELY?

With the popularity of social media, each internet user now has the 
right to openly express their thoughts on various issues. Many com-
menters on online forums have moved to social media, where one 
can speak out without moderation. Facebook, the most popular social 
media platform in Lithuania, has given its users unprecedented visibility 
and freedom to express their opinions. It’s for the same reason, though, 
that some Facebook users no longer feel safe on the platform due to 
the lightning-fast spread of hate speech against the LGBT community. 
Even so, only a small fraction of social media users know that they can 
report comments inciting hatred on social media. This method, com-
pared to lengthy and frequently fruitless litigation in national courts, is 
fast, effective and allows users themselves to combat hate speech in the 
public space.

e g l ė k u k to r a i tė

European Union Code 
of Conduct on countering 
illegal hate speech online
In order to solve the problem of incitement to hat-
red on social media at the EU level, the European 
Commission introduced the EU Code of Conduct 
on countering illegal hate speech online in 2016. 
This is a codex under which participating social 
media platforms are required to take measures 
specified in the document to combat instances 
of unwanted hate speech on their websites, and 
submit to a hate speech monitoring process. Ma-
jor players like Facebook, Microsoft, Twitter and 
Youtube immediately pledged to comply with the 
Code of Conduct. These platforms agreed to review 
users’ complaints about potential instances of hate 
speech within 24 hours of report, and, in accor-
dance with laws effective in certain EU member 
states, delete recordings, comments, illustrations, 
pages, video clips and event pages promoting hate 
speech. Social media platforms complying with  
the Code of Conduct are also required to accept 
feedback from users who have reported hate 
speech and take appropriate measures for trans-
parency.

„Twitter“ būstinė 
Dubline. 

“Twitter” 
headquarters in 
Dublin.
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2016 metų pabaigoje įvyko 
pirmasis 6 savaičių trukmės 
socialinių tinklapių stebėsenos 
dėl neapykantos kalbos ciklas, 
kuriame dalyvavo 12 nevyriau-
sybinių organizacijų iš 9 Europos 
Sąjungos valstybių. Nevyriausy-
binės organizacijos šiame pro-
cese dalyvauja kaip „patikimos 
pranešėjos“. Tai reiškia, jog prie 
Elgesio kodekso prisijungusios 
socialinės platformos pripažįsta, 
kad skirtingais nuo neapykantos 
kalbos saugomais pagrindais 
(amžiaus, lyties, seksualinės 
orientacijos, neįgalumo, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, soci-
alinės padėties, tikėjimo, įsiti-
kinimų ar pažiūrų) dirbančios 
nevyriausybinės organizacijos 
geriausiai išmano neapykantos 
kalbos prieš savo atstovaujamą 
grupę kontekstą, tad ekspertų 
pranešimai turėtų būti įvertina-
mi greičiau ir įdėmiau.

At the end of 2016, the first 
6-week cycle of monitoring 
hate speech on social media 
concluded, with participation 
from 12 non-governmental 
organizations from 9 EU 
countries. NGOs participate in 
this process as “trusted flaggers”. 
This means that social media 
platforms complying with the 
Code of Conduct recognize 
that NGOs working with groups 
marginalized on grounds under 
which one is protected from 
hate speech (age, gender, 
sexual orientation, disability, 
race, nationality, language, 
ethnicity, social class,  
religion or belief ) are best-
equipped to recognize hate 
speech against the group that 
they represent, so reports 
from these experts must 
be evaluated quickly and 
thoroughly.

Europos Komisijos, socia- 
linių tinklapių ir nevyriau-
sybinių organizacijų 
susitikimas „Facebook“ 
būstinėje Dubline.

Meeting with the represen-
tatives of the European 
Commission, IT companies 
and NGOs at “Facebook” 
headquarters in Dublin.

LGL ketvirtojo stebėse nos  
ciklo metu so cia

liniam tinklapiui „Facebook“ 
pranešė apie 317 neteisėtų 

neapykantą LGBT žmonių atžvilgiu 
kurstančių komentarų. „Facebook“ 

pašalino 300 (94,6 proc.) iš 317 
praneštų komentarų. Iki šiol – tai 

geriausias socialinių tinklapių 
stebėsenos efektyvumo rezultatas.

During the fourth monitoring 
cycle, which took place from 

NovemberDecember 2018, LGL 
reported 317 illegal comments 
inciting hatred towards LGBT 
people on Facebook. Facebook 
deleted 300 (94.6%) of the 317 
reported comments, the most 

successful social media monitoring 
result yet.
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2017 metų birželio mėnesį prie socialinių tinklapių ste-
bėsenos prisijungė ir Nacionalinė LGBT teisių organizaci-
ja LGL. Antrojo stebėsenos ciklo rezultatus pristačiusi ES 
teisingumo ir vartotojų apsaugos komisarė Vera Jourova 
pabrėžė, kad informacinių technologijų kompanijos 
padarė ryškią pažangą, tačiau būtina imtis papildomų 
priemonių siekiant efektyviau įgyvendinti Elgesio kodek-
so nuostatas.

2018 metų sausio mėnesį prie Elgesio kodekso prisi-
jungė „Instagram“ ir „Google+“. Tuo pat metu paskelbti 
trečiojo socialinių tinklapių stebėsenos ciklo rezultatai 
parodė, kad socialinės platformos pašalino 70 proc. 
nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų praneštų 
neteisėtos neapykantos kalbos atvejų. 2018 metų gegu-
žę prie Elgesio kodekso prisijungė „Snapchat“, o birželį – 
„Dailymotion“, tapusi pirmąja 
Europoje įsikūrusia informacinių 
technologijų kompanija, kuri sie-
kia dalyvauti socialinių tinklapių 
stebėsenos procese.

2018 metų lapkričio-gruodžio 
mėnesiais Nacionalinė LGBT 
teisių organizacija LGL ketvirtojo 
stebėsenos ciklo metu soci-
aliniam tinklapiui „Facebook“ 
pranešė apie 317 neteisėtų ne-
apykantą LGBT žmonių atžvilgiu 
kurstančių komentarų. „Face-
book“ pašalino 300 (94,6 proc.) 
iš 317 praneštų komentarų. Iki 
šiol – tai geriausias socialinių 
tinklapių stebėsenos efektyvu-
mo rezultatas.

Nacionalinė LGBT teisių or-
ganizacija LGL ne tik aktyviai 
dalyvauja socialinių tinklapių 
stebėsenos dėl neapykantos kal-
bos procesuose, bet ir Europos 
Komisijos bei socialinių tinklapių 
organizuojamuose susitiki-
muose, kurių metu aptariami tolesni žingsniai siekiant 
pasipriešinti neapykantos kurstymui socialinėse platfor-
mose. LGL jau dalyvavo „Google“, „Facebook“, „Twitter“ ir 
Europos Komisijos būstinėse vykusiuose informacinių 
technologijų kompanijų, Europos Komisijos, nevyriausy-
binių organizacijų bei viešųjų įstaigų susitikimuose.

Įvertinusios, kokią žalą socialinių tinklapių įvaizdžiui daro 
faktas, kad nemažai vartotojų daliai konkretus socialinis 
tinklapis gali tapti nesaugia erdve, kompanijos imasi 
aktyvių žingsnių šiai problemai spręsti. Atsižvelgdama 
į sėkmingą bendradarbiavimą ir savanorišką LGL indėlį 

In June 2017, LGL joined the social media monitoring 
process. European Commissioner for Justice, 
Consumers and Gender Equality Vera Jourova, who 
presented the results of the second monitoring cycle, 
emphasized that social media platforms have made 
clear progress, but that additional measures must 
still be taken to effectively implement the Code’s 
provisions.

In January 2018, Instagram and Google+ submitted 
to the Code of Conduct. Around the same time, it was 
announced that the third monitoring cycle’s results 
showed that social media platforms had deleted 70% 
of illegal instances of hate speech reported by NGOs 
and public institutions. In May 2018, Snapchat submit-
ted to the Code of Conduct, and in June, Dailymotion 

joined, becoming the first 
platform founded in Europe to 
participate in the monitoring 
process.

During the fourth monitoring 
cycle, which took place from 
November-December 2018, 
LGL reported 317 illegal com-
ments inciting hatred towards 
LGBT people on Facebook. Fa-
cebook deleted 300 (94.6%) of 
the 317 reported comments, 
the most successful social me-
dia monitoring result yet.

LGL actively participated not 
only in the process of moni-
toring hate speech on social 
media, but also in meetings 
organized between the Euro-
pean Commission and social 
media platforms, in which 
participants discussed further 
steps to combat incitement 
to hatred on social media. LGL 
has already participated in 

meetings between IT companies, the European Com-
mission, NGOs and other public institutions at the 
headquarters of Google, Facebook and Twitter as well 
as the European Commission’s seat.

Having assessed the damage done to a social net-
work’s image when its environment becomes unsafe 
for a portion of its users, the companies have begun 
to take active steps to resolve the problem. Also, in 
acknowledgement of their successful cooperation 
and LGL’s independent contribution to stopping the 
spread of hate speech on Facebook, the said social 

Atsižvelgdama į sėkmingą 
bendradarbiavimą ir sava

norišką LGL indėlį stabdant 
neapykantos kalbos plitimą 

socialiniame tinklapyje, pirmą 
kartą festivalio istorijoje „Facebook“ 

tapo oficialia „Baltic Pride“ 2019 
rėmėja, skirdama paramą renginio 

komunikacijos reikmėms.

In acknowledgement of their 
successful cooperation and 

LGL’s independent contribution to 
stopping the spread of hate speech 
on Facebook, the said social media 
platform is officially contributing to 
Baltic Pride 2019 for the first time 

in the festival’s history, providing 
financial support to communication 

expenses for festival events.
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stabdant neapykantos kalbos plitimą socialiniame tin-
klapyje, pirmą kartą festivalio istorijoje „Facebook“ tapo 
oficialia „Baltic Pride“ 2019 rėmėja, skirdama paramą ren-
ginio komunikacijos reikmėms.

Kas yra neteisėta neapykan
tos kalba?
Europos Sąjungos teisėje nėra vieningo neapykantos 
kalbos apibrėžimo. Tai reiškia, kad neapykantos kalbos 
apibrėžimas išlieka nacionalinės teisės objektu. LR bau-
džiamojo kodekso 170 straipsnis neapykantos kurstymą 
apibrėžia taip:

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, 
rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, 
gabeno, laikė dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, 
skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmo-
nių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, 
seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, 

media platform is officially contributing to Baltic Pride 
2019 for the first time in the festival’s history, providing 
financial support to communication expenses for festi-
val events.

What is illegal hate  
speech?
No unified definition of hate speech exists in European 
Union law. This means that the definition of hate speech 
is left as an object of national law. Article 170 of the 
Criminal Code of the Republic of Lithuania defines hate 
speech as such:

Article 170. Incitement against Any National, Ra-
cial, Ethnic, Religious or Other Group of Persons

1. A person who, for the purposes of distribution, 
produces, acquires, sends, transports or stores the items 
ridiculing, expressing contempt for, urging hatred of 
or inciting discrimination against a group of persons 
or a person belonging thereto on grounds of sex, 

„Facebook“ reklama prieš 
LGBT eitynes Dubline.

“Facebook” ad before the 
Pride March in Dublin.
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kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su  
tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba  
juos platino, baudžiamas bauda 
arba laisvės apribojimu, arba 
areštu, arba laisvės atėmimu iki 
vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, 
skatino neapykantą ar kurstė 
diskriminuoti žmonių grupę ar jai 
priklausantį asmenį dėl amžiaus, 
lyties, seksualinės orientacijos, 
neįgalumo, rasės, tautybės, kal-
bos, kilmės, socialinės padėties, 
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 
baudžiamas bauda arba laisvės 
apribojimu, arba areštu, arba lais-
vės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtau-
ti, fiziškai susidoroti su žmonių 
grupe ar jai priklausančiu asme-
niu dėl amžiaus, lyties, seksua-
linės orientacijos, neįgalumo, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba  
finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, bau- 
džiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba 
laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juri- 
dinis asmuo.

Kodėl verta pranešti apie 
neapykantos kalbos atvejus 
socialiniuose tinkluose?
Pranešimas apie neapykantą kurstantį komentarą socia- 
linio tinklapio vartotojui užtrunka ne ilgiau kaip vieną  
minutę. Socialiniai tinklapiai deda pastangas, kad praneši-
mo apie neteisėtus komentarus procesas vartotojams  
taptų dar prieinamesnis, greitesnis, efektyvesnis, ir vis  
daugiau vartotojų žinotų apie esančią galimybę pranešti 
apie netinkamus komentarus, įrašus, iliustracijas, pusla- 
pius, vaizdo klipus bei renginius.

Socialiniai tinklapiai yra įsipareigoję peržiūrėti vartotojų  
pateiktus pranešimus apie galimus neapykantos kalbos 
atvejus per 24 valandas ir, atsižvelgiant į konkrečioje Euro-
pos Sąjungos valstybėje galiojančią nacionalinę teisę,  
pašalinti įrašus, komentarus, iliustracijas, puslapius, vaizdo 
klipus bei renginius, kuriais skatinama neapykantos kal-

sexual orientation, race, nationality, language, descent, 
social status, religion, convictions or views or inciting 
violence, a physical violent treatment of such a group of 

persons or the person belonging 
thereto or distributes them shall 
be punished by a fine or by 
restriction of liberty or by arrest  
or by imprisonment for a term of 
up to one year.

2. A person who publicly ridicules, 
expresses contempt for, urges 
hatred of or incites discrimina-
tion against a group of persons 
or a person belonging thereto on 
grounds of sex, sexual orienta-
tion, race, nationality, language, 
descent, social status, religion, 
convictions or views shall be 
punished by a fine or by restric-
tion of liberty or by arrest or by 
imprisonment for a term of up to 
two years.

3. A person who publicly incites 
violence or a physical violent 

treatment of a group of persons or a person belonging 
thereto on grounds of sex, sexual orientation, race, na-
tionality, language, descent, social status, religion, con-
victions or views or finances or otherwise supports such 
activities shall be punished by a fine or by restriction of 
liberty or by arrest or by imprisonment for a term of up  
to three years. 

4. A legal entity shall also be held liable for the acts pro-
vided for in this Article.

Why report instances of hate 
speech on social media?
Reporting comments inciting hatred on social media 
doesn’t take a user more than a minute. Social media 
platforms are making an effort to make the process of 
reporting illegal comments more accessible, faster, and 
more effective for users, and to make sure more and more 
users know that they can report inappropriate comments, 
recordings, illustrations, pages, video clips and events.

Social media platforms are required to review user-
submitted complaints about potential instances of hate 
speech within 24 hours, and, taking into account effec-
tive laws in certain EU member states, delete recordings, 
comments, illustrations, pages, video clips and events 

Galimybė pranešti apie neteisėtą 
komentarą įgalina socialinio 

tinklapio vartotoją tapti ne pasyviu 
stebėtoju, bet aktyviu tinklapio 

bendruomenės nariu, prisidedančiu 
prie įtraukios kiekvienam vartotojui 

bendruomenės kūrimo.

The opportunity to report 
illegal comments empowers 

social media users to become 
active members of the platform’s 
community rather than passive 

observers, contributing to the 
inclusion of every user in forming 

a community.
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ba. Socialinės platformos kiekvienu atveju informuoja 
pranešimą pateikusį vartotoją apie priimtą sprendimą 
komentaro autoriaus atžvilgiu. Jei vartotojas tinklapio 
bendruomenės taisyklėms nusižengia pirmą kartą, jis 
yra įspėjamas. Jei taisyklės pažeidžiamos pakartotinai ar 
nuolat, informacinių technologijų bendrovės gali priimti 
sprendimą laikinai arba visam laikui užblokuoti neapy-
kantą skleidžiančio vartotojo paskyrą.

Galiausiai, galimybė pranešti apie neteisėtą komentarą 
įgalina socialinio tinklapio vartotoją tapti ne pasyviu 
stebėtoju, bet aktyviu tinklapio bendruomenės nariu, 
prisidedančiu prie įtraukios kiekvienam vartotojui ben-
druomenės kūrimo.

promoting hate speech. In every instance, the social 
media platform will inform the user who submitted the 
complaint of the decision made on the author of the 
comment. If the user is violating the platform’s rules for 
the first time, they will receive a warning. If the user has 
repeatedly or constantly violated rules, the company 
may take the decision to temporarily or permanently 
ban the account of the user making hateful comments.

Finally, the opportunity to report illegal comments em-
powers social media users to become active members 
of the platform’s community rather than passive obser-
vers, contributing to the inclusion of every user in for-
ming a community.

Šis straipsnis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisų,  
lygybės ir pilietybės programos (2014–2020) lėšomis finansuojamą 
projektą „Come Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo 
neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems LGBT* asmenims“.

This article was prepared as part of the project “Come Forward: 
Empowering and Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes”,  
which is funded by European Union’s Rights, Equality and  
Citizenship Programme (2014–2020).

„Twitter“ būstinė Dubline.

“Twitter” headquarters in 
Dublin.
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Nacionalinės LGBT teisių organizacijos LGL organizuotuose projekto „Come 
Forward: įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nu-
kentėjusiems LGBT* asmenims“ mokymuose Kaune dalyvavę policijos pa-
reigūnai turėjo išskirtinę galimybę susitikti su Stokholmo apskrities policijos 
atstovais: Neapykantos nusikaltimų padalinio inspektoriumi ir Švedijos LGBT 
policijos asociacijos įkūrėju Göran Stanton ir Nusikalstamų tyrimų padali-
nio ekspertu Jonas Jonzon. Lietuvoje LGL ir Švedijos ambasados Lietuvoje 
kvietimu viešėję Stokholmo apskrities policijos atstovai sutiko pasidalinti 
gerąja Švedijos policijos pareigūnų patirtimi tiriant neapykantos nusikalti-
mus LGBT žmonių atžvilgiu.

HOMOSEKSUALUS POLICIJOS PAREIGūNAS 
IŠ ŠVEDIJOS: „SIEKIANT POKYčIŲ REIKIA 
ATVIRUMO IR DRąSOS“ 

Stokholmo apskrities 
policijos atstovai 
Jonas Jonzon 
(kairėje) ir Göran 
Stanton (dešinėje). 

Representatives from 
the Stockholm Police 
Department Göran 
Stanton and Jonas 
Jonzon.
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Ar galėtumėte išsamiau papasakoti apie darbą su 
vietos LGBT bendruomene?

Göran: „Buvau vienas iš Švedijos LGBT policijos asociaci-
jos įkūrėjų. Taip pat dirbu Stokholmo apskrities policijos 
Neapykantos nusikaltimų padalinyje. LGBT policijos 
asociaciją įkūrėme 2000 metais bendradarbiaudami su 
Švedijos LGBT organizacija „RFSL“. Iki šiol su šios organi-
zacijos atstovais susitinkame du tris kartus per metus. 
Bendradarbiaujame su „RFSL“ ir organizuojant Stokhol-
mo „Pride“ eitynes.“

Ar Stokholmo apskrities policijos Neapykantos 
nusikaltimų padalinio atstovai aktyviai dalyvauja 
vietos policijos veikloje?

Göran: „Taip, kiekvienais metais stengiamės paskatinti 
šiame padalinyje dirbančius pareigūnus dalyvauti Stok-
holmo „Pride“ eitynėse. Stokholmo „Pride“ festivalis yra 
didžiausias renginys Švedijoje. Jame dalyvauja dešimtys 
tūkstančių žmonių. Nuo pat festivalio organizavimo pra-
džios stengiausi apmokyti viešąją tvarką renginyje palai-
kančius policininkus. Juk LGBT bendruomenės atstovai 
renginio metu neturi jaudintis dėl to, kad kažkas juos 
pamatys besilaikančius už rankų ar besibučiuojančius. 
Tad artėjant Stokholmo „Pride“ eitynėms organizuo-
davome mokomuosius renginius Stokholmo policijos 
atstovams.“

Veikiausiai Stokholmo „Pride“ eitynes saugo gero-
kai mažesnės policijos pajėgos nei Vilniuje vyks-
tančias „Baltic Pride“ eitynes?

Göran: „Taip, nes Stokholmo „Pride“ eitynės yra labiau 
vakarėlis nei protestas. 2018 metais Stokholme vykusio-

CHANGE IN ATTITUDES REqUIRES OPENNESS 
AND COURAGE, SAYS HOMOSExUAL POLICE 
OFFICER FROM SWEDEN 

Can you tell us more about working with the local 
LGBT community?

Göran: „I was one of the founding members of the 
Swedish LGBT Police Association. I also work in the 
Stockholm Police Departament’s Hate Crime Unit. We 
founded the LGBT Police Association in 2000 in coope-
ration with the Swedish LGBT organization RFSL. So far, 
we meet with the representatives of this organization 
two-three times a year. We cooperate with RFSL and 
organize the Stockholm Pride march.”

Do the Stockholm Police Departament’s Hate 
Crime Unit representatives actively participate in 
the activities of local police?

Göran: „Yes, every year we try to encourage the  
officers working in the division to participate in the 
Stockholm Pride march. The Stockholm Pride Festival 
is the largest event in Sweden. It involves tens of thou-
sands of people. Since the start of the festivals, I have 
been trying to train police officers maintaining public 
order in the event. After all, LGBT community repre-
sentatives should not worry about being seen holding 
hands or kissing with someone during the event. So as 
we approached the Stockholm Pride march, we were 
organizing training events for the Stockholm police 
 officers.”

Is the Stockholm Pride March protected by a con-
siderably smaller police force than the Baltic Pride 
march in Vilnius?

Göran: „Yes, because the Stockholm Pride march is 
more a party than a protest. The EuroPride march in 

Recently, Lithuanian police officers had a unique opportunity to meet with 
two representatives from the Stockholm Police Department: Hate Crime 
Unit inspector and founder of the Swedish LGBT Police Association Göran 
Stanton and Criminal Investigation Unit expert Jonas Jonzon. The event 
took place in Kaunas and is a part of “Come Forward: Empowering and 
Supporting Victims of Anti-LGBT Hate Crimes” project implemented by the 
National LGBT rights organization LGL. LGL and the Swedish Embassy in 
Lithuania invited the representatives of the Stockholm Police Department 
to share Swedish law enforcement’s good practices in investigating hate 
crimes against LGBT people.
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se „EuroPride“ eitynėse dalyvavo 55 000–60 000 dalyvių, 
renginį stebėjo apie 500 000 žmonių. Šeimos papuošė 
vaikus vaivorykštės spalvomis ir šventė lygybę. 95 proc. 
renginio žiūrovų yra heteroseksualūs. Tai lyg  
Rio de Žaneiro karnavalas. Nepamirštamas reginys.“

Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie neapy-
kantos nusikaltimų tyrimo procedūrą?

Jonas: „Pradėję neapykantos nusikaltimų tyrimą sten-
giamės išvengti antrinės viktimizacijos. Antrinės vikti-
mizacijos pavyzdžiu gali būti nepagarbus bendravimas 
su nukentėjusiuoju ar kaltės priskyrimas aukai. Taip pat 
stengiamės kuo anksčiau susisiekti su nukentėjusiuoju. 
Informuoju nukentėjusįjį, kad būsiu nusikaltimo tyrėjas 
ir patikinu, kad jis ar ji gali bet kada su manimi susisiek-
ti. Žinoma, mūsų pagrindinis tikslas yra nusikaltimo  
motyvo įrodymas, nes tai yra sunkinanti nusikaltimo  
aplinkybė.“

Kokia parama Stokholme teikiama nukentėju-
siems nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės 
orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės pagrindu?

Jonas: „Teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo neapy-
kantos nusikaltimų LGBT asmenims aktyviai bendra-

Stockholm in 2018 included around 55 000 to 60 000 
participants and 500 000 more people watched the 
event. Families dressed up the children with rainbow 
colours and celebrated the equality. 95 percent of event 
viewers are heterosexual. It’s like the Rio de Janeiro car-
nival. An unforgettable sight.”

Could you tell us more about the hate crime inves-
tigation procedure?

Jonas: „When we start a hate crime investigation, we 
try to avoid secondary victimization. An example of se-
condary victimization might be disrespectful interaction 
with the victim or the attribution of guilt to the victim. 
We also try to contact the victim as soon as possible. 
I inform the victim that I will be a crime investigator and 
I assure him or her that they can contact me at any time. 
Of course, our main objective is to prove the crime’s 
motive, as it is an aggravating circumstance.”

What support is provided in Stockholm to victims 
of hate crime based on sexual orientation and / or 
gender identity?

Jonas: „When we provide support for LGBT victims of 
hate crime, we actively cooperate with the Swedish 

Stokholmo 
apskrities policijos 
Nusikalstamų 
tyrimų padalinio 
ekspertas Jonas 
Jonzon. 

Criminal 
Investigation Unit 
expert Jonas 
Jonzon.
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darbiaujame su Švedijos LGBT teisių organizacija „RFSL“. 
Šios organizacijos atstovai geriausiai išmano LGBT bend-
ruomenės atstovų poreikius ir teikia kompetentingas 
paramos aukoms paslaugas. Šioje organizacijoje yra ap-
mokytų darbuotojų, kurie teikia psichologinę ir socialinę 
paramą nukentėjusiesiems nuo neapykantos nusikal-
timų. Savo ruožtu informuojame nukentėjusiuosius apie 
„RFSL“ teikiamą paramą, nes 
neretai patyrusieji nusikaltimą 
nežino, kur gali kreiptis. Gavus 
nukentėjusiųjų leidimą, su jais 
susisiekia „RFSL“ darbuotojai.“

Ką galėtumėte patarti nevy-
riausybinių organizacijų Lie-
tuvoje atstovams, kurie dirba 
su vietos LGBT bendruomene 
ir policija?

Göran: „Svarbu bendrauti su 
vietos politikais ir sprendimų 
priėmėjais, nes jie numato, ko-
kiomis veiklomis turi užsiimti 
policija. Manau, kad nevyriausy-
binės organizacijos gali įtikinti 
vietos valdžios atstovus, kad 
neapykantos nusikaltimai LGBT 
žmonių atžvilgiu yra opi proble-
ma. Juk daugelis LGBT žmonių 
Lietuvoje negali atvirai kalbėti 
apie savo seksualinę orientaciją 
ir lytinę tapatybę. Taigi policija 
turi dirbti kaip įmanoma profe-
sionaliau ir su kiekvienu nuken-
tėjusiuoju elgtis vienodai. Jei vis 
dėlto, vietos valdžios atstovai, 
kaip ir didžioji dalis visuomenės, 
yra nusiteikę homofobiškai, reikėtų stengtis atkreipti 
Europos Sąjungos institucijų dėmesį į šią problemą. 
Europos Sąjunga aktyviai remia projektus, kuriais siekia-
ma pateikti efektyvų atsaką neapykantos nusikaltimų 
problemai. Šalių, kuriose kokybiškai teikiama parama 
nukentėjusiesiems nuo neapykantos nusikaltimų, eks-
pertai taip pat turėtų prisidėti prie sąmoningumo apie 
neapykantos nusikaltimus didinimo Lietuvoje.“

Kaip manote, kodėl svarbu, kad policijos pajėgose 
būtų atvirai apie savo seksualinę orientaciją ir lyti-
nę tapatybę kalbančių policijos pareigūnų?

Göran: „Tai – paprasčiausias būdas parodyti, kad mes 
egzistuojame. Mes esame visose profesinėse srityse. 
Kiekvienose policijos pajėgose yra homoseksualių pa-
reigūnų. Kitas klausimas, ar jie atvirai apie tai kalba. Jei 
policijos pareigūnas turi galimybę darbovietėje atvirai 

LGBT rights organization RFSL. Organization’s 
representatives understand best the needs of LGBT 
community members and provide competent victim 
support services. The organization has trained staff 
who provide psychological and social support to 
victims of hate crimes. In turn, we inform the victims 
about RFSL provided support because they often 

do not know who they can 
contact. After receiving 
victims’ permission, RFSL 
employees contact them.”

What advice could you give 
to non-governmental orga-
nizations in Lithuania that 
work with the local LGBT 
community and the police?

Göran: „It is important to 
coo perate with local politi-
cians and decision-makers, as 
they determine what kind of 
activities the police are sup-
posed to do. I think that non-
govern mental organizations 
can convince local authori-
ties that hate crimes against 
LGBT peop le are an important 
problem. After all, many LGBT 
people  in Lithuania cannot 
openly speak about their 
sexual orientation and gender 
identity. So the police should 
work as professionally as pos-
sible and treat each victim 
the same way. However, if 
local  authorities, like most of 

the public, are homophobic, efforts should be made 
to draw the attention of the European Union institu-
tions to this problem. The European Union is actively 
supporting projects aimed at providing an effective 
response to the problem of hate crimes. Experts from 
countries where victims of hate crimes receive high 
quality support should also contribute to raising 
awareness about hate crimes in Lithuania.”

Why do you think it is important that the police 
force had officers who talk openly about their 
sexual orientation and gender identity?

Göran: „This is the simplest way to show that we do 
exist. We exist in all professional fields. All police forces 
have homosexuals. It’s another question whether they 
speak openly about it. If the police officer has the 
opportunity to talk openly about their sexual identity 

Stokholmo „Pride“ eitynės yra 
labiau vakarėlis nei protestas. 

2018 metais Stokholme vykusiose 
„EuroPride“ eitynėse dalyvavo 

55 000–60 000 dalyvių, renginį 
stebėjo apie 500 000 žmonių. 

Šeimos papuošė vaikus vaivorykštės 
spalvomis ir šventė lygybę. 

95 proc. renginio žiūrovų yra 
heteroseksualūs.

Stockholm Pride march is more 
a party than a protest. The 

EuroPride march in Stockholm in 
2018 included around 55 000 to 
60 000 participants and 500 000 
more people watched the event. 
Families dressed up the children 

with rainbow colours and celebrated 
the equality. 95 percent of event 

viewers are heterosexual.
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kalbėti apie savo seksualinę tapatybę, jis dirbs daug 
efektyviau ir profesionaliau. LGBT žmonės yra tokie pa-
tys kaip ir visi. Mes nesame tokie skirtingi, kaip kitiems 
atrodo. Daugelis žmonių bijo to, su kuo nėra susidūrę, 
tad policijos pareigūnų atvirumas šiuo klausimu pa-
dėtų paneigti vyraujančius stereotipus LGBT žmonių 
atžvilgiu.“

Ar prieš vizitą Lietuvoje esate dalinęsi gerąja 
Švedijos patirtimi kitose Europos šalyse? Jei 
taip, ką jums davė ši patirtis?

Göran: „Taip, esu lankęsis daugelyje Europos šalių: 
Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Serbi-
joje. Siekdami pasidalinti savo patirtimi konkrečioje 
valstybėje susisiekdavome su Švedijos ambasadomis, 
kurios turi įvairių valstybės institucijų bei policijos 
departamentų kontaktus ir gali pagelbėti su jais su-
sisiekti. Dažniausiai šalyje lankydavomės kai vykdavo 
„Pride“ eitynės. Šie renginiai suteikdavo galimybę su 
atsakingų institucijų atstovais aptarti egzistuojančias 
problemas. Štai Bulgarijoje seksualinė orientacija nėra 
priskiriama prie neapykantos nusikaltimų pagrindų. 

in the workplace, they will work more efficiently and 
professionally. LGBT people are just like everyone. We 
are not as different as other think. Many people are 
afraid of what they have not encountered, so police 
officers’ openness in this matter would help to refute 
the prevailing stereotypes about LGBT people.”

Have you shared Swedish good practices in other 
European countries before your visit to Lithuania? 
If so, what did this experience give you?

Göran: „Yes, I have visited many European countries: 
Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Serbia. In order to 
share our practices in a particular country, we contacted 
Swedish embassies, that have contacts with various 
state institutions and police departments, and can 
help us to contact them. Most of the time we visited a 
country during a Pride march. These events provided an 
opportunity for the representatives of the responsible 
institutions to discuss existing problems. For example, in 
Bulgaria, sexual orientation is not classified as grounds 
for hate crimes. Bulgarian LGBT rights organizations 
are actively seeking that sexual orientation would be 

Stokholmo apskrities 
policijos Neapykantos 
nusikaltimų padalinio 
inspektorius ir 
Švedijos LGBT 
policijos asociacijos 
įkūrėjas Göran 
Stanton. 

Hate Crime Unit 
inspector and 
founder of the 
Swedish LGBT Police 
Association Göran 
Stanton.
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Bulgarijos LGBT teisių organizacijos aktyviai siekia, kad 
seksualinė orientacija būtų pripažinta sunkinančia 
neapykantos nusikaltimo aplinkybe. Tad mums teko 
galimybė prisidėti prie vietos LGBT organizacijų pastan-
gų siekiant įtikinti vietos valdžios atstovus, kad neapy-
kantos nusikaltimai LGBT žmonių atžvilgiu yra aktuali 
problema.“ 

Ar Švedijos LGBT policijos asociacija yra Europos 
LGBT policijos asociacijos narė? Ar šioje tarptauti-
nėje organizacijoje yra atstovų iš Lietuvos?

Göran: „Taip, esame Europos LGBT policijos asociacijos 
nariai. Niekada šios organizacijos susitikimuose nesu-
tikau Lietuvos atstovų. Norėčiau pabrėžti, kad norint 
siekti LGBT žmogaus teisių už-
tikrinimo nebūtina būti LGBT 
bendruomenės nariais. 2020 
metais Graikijos policija rengia 
konferenciją Salonikuose, kur 
bus aptarta neapykantos nusi-
kaltimų prieš LGBT asmenis pro-
blema. Esu tikras, kad kvietimai 
dalyvauti šioje konferencijoje 
bus išsiųsti kiekvienos Europos 
šalies policijos departamentams. 
Nepaprastai svarbus ir nevyriau-
sybinių LGBT teisių organizacijų 
dalyvavimas šioje konferencijoje. 
LGBT policijos organizacijų at-
stovai iš Švedijos, Nyderlandų, 
Belgijos, Jungtinės Karalystės 
ir Prancūzijos taip pat dalyvaus 
šiame renginyje kaip ekspertai. 
Neseniai su neapykantos nusi-
kaltimais LGBT žmonių atžvilgiu 
Jungtinėje Karalystėje dirbantys 
policijos pareigūnai lankėsi Albanijoje, Makedonijoje 
ir Kosove, kur dalinosi savo patirtimi su vietos policijos 
pareigūnais.“

Kokie įspūdžiai lydėjo dalyvaujant mokymuose 
neapykantos nusikaltimų tema Lietuvos policijos 
pareigūnams? Ar Lietuvos policijos pareigūnai 
domėjosi gerąja Švedijos policijos patirtimi tiriant 
neapykantos nusikaltimus LGBT žmonių atžvilgiu?

Göran: „Manau, kad nuostabu, kad Lietuvoje apskritai 
įmanoma suorganizuoti tokio pobūdžio mokymus. 
Taigi norėčiau skirti pagiriamąjį žodį asociacijai LGL, 
kuri inicijavo šiuos mokymus. Man padarė įspūdį, kad 
mokymuose dalyvavo tiek daug vietos policijos parei-
gūnų. Daugelis mokymų dalyvių turėjo klausimų apie 
Švedijos policijos darbą su neapykantos nusikaltimais 
LGBT žmonių atžvilgiu. Taigi manau, kad tai yra puiki ilgo 

recognized as an aggravating circumstance in a hate 
crime. So we had the opportunity to contribute to the 
efforts of the local LGBT organizations to convince local 
authorities that hate crimes against LGBT people are an 
important issue.”

Is the Swedish LGBT Police Association a member 
of the European LGBT Police Association? Does 
this international organization have representa-
tives from Lithuania?

Göran: „Yes, we are a member of the European LGBT 
Police Association. I have never met any Lithuanian 
representatives at organization’s meetings. I would like 
to emphasize that it is not necessary to be a member of 

the LGBT community in order to 
seek the protection of LGBT hu-
man rights. In 2020, the Greek 
police are organizing a confe-
rence in Thessaloniki, where we 
will be discussing the problem 
of hate crimes against LGBT 
people. I am confident that the 
invitations to attend the con-
ference will be sent to police 
departments in every European 
country. The participation of 
non-governmental LGBT rights 
organizations in this conference 
is also extremely important. The 
representatives of LGBT police 
organizations from Sweden, 
the Netherlands, Belgium, the 
United Kingdom and France will 
also attend the event as experts. 
Recently, police officers working 
with hate crimes against LGBT 

people in the United Kingdom visited Albania, Macedo-
nia and Kosovo where they shared their practices with 
local police officers.”

What impression did you have participating in 
trainings about hate crimes for Lithuanian police 
officers? Were Lithuanian police officers interested 
in Swedish law enforcement’s good practices in 
investigating hate crimes against LGBT people?

Göran: „I think it is amazing that it is possible to orga-
nize such training in  Lithuanian at all. I would like to 
extend the word of praise to the LGL association, which 
initiated these trainings. I was impressed that so many 
local police officers took part in the trainings. Many 
training participants had questions about Swe dish 
police work with hate crimes against LGBT people. So, 
I think it’s a great start for a long and persistent work 

Mes esame visose profesinėse 
srityse. Kiekvienose policijos 

pajėgose yra homoseksualių 
pareigūnų. Jei policijos pareigūnas 
turi galimybę darbovietėje atvirai 

kalbėti apie savo seksualinę 
tapatybę, jis dirbs daug efektyviau ir 

profesionaliau.

We exist in all professional 
fields. All police forces have 

homosexuals. If the police officer 
has the opportunity to talk openly 
about their sexual identity in the 
workplace, they will work more 

efficiently and professionally.
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ir nuoseklaus darbo siekiant pasipriešinti neapykantos 
nusikaltimams pradžia. Visų pirma reikia siekti dialogo 
su pačiais vietos policijos atstovais. Džiugu, kad jiems 
įdomi Švedijos policijos atstovų patirtis. Esu atvirai apie 
savo homoseksualumą kalbantis policijos pareigūnas. 
Mano kolega yra heteroseksualus, tačiau jam lygiai taip 
pat reikšmingas darbas su neapykantos nusikaltimais 
LGBT žmonių atžvilgiu.“

Kokie yra pagrindiniai Jūsų vizito Lietuvoje tikslai?

Göran: „Pagrindinis mūsų vizito Lietuvoje tikslas yra būti 
išklausytiems. Net jeigu į mūsų žodžius įsiklausys vos 
vienas žmogus, jausiu, kad mūsų veikla buvo prasminga. 
Svarbu, kad vietos policijos pareigūnai suprastų, kad vi-
sos nusikaltimų aukos turi lygias teises. Policijos pareigū-
nai privalo dirbti profesionaliai ir dėti pastangas siekiant 
atskleisti tikruosius nusikaltimų motyvus ir juos sunki-
nančias aplinkybes. Tai – kiekvieno policijos pareigūno 
pareiga. Antraip nereikia stebėtis, kodėl vis daugiau 
LGBT žmonių iš Rytų Europos emigruoja į Vakarų Europą, 
kur gali jaustis savimi.“

Ar ketinate dalyvauti 2019 m. birželio 8 dieną vyk-
siančiose „Baltic Pride“ eitynėse?

Göran: „Labai tikiuosi, kad turėsime tokią galimybę. 
Pažadu dirbti šiuo klausimu ir išsiaiškinti, kaip galėtume 
efektyviausiai prisidėti prie festivalio programos. Galbūt 
net turėsime galimybę pakviesti Lietuvos policijos parei-
gūnus dalyvauti Stokholmo „Pride“ festivalyje? Manau, 
kad tai būtų puikus keitimosi gerąja patirtimi pavyzdys.“

in resisting hate crimes. First of all, we need to seek 
dialogue with the local police. I am glad that they are 
interested in the experience of the Swedish police. I am 
a police office who talks openly about his homosexua-
lity. My colleague is heterosexual but the work with 
hate crimes against LGBT people is equally meaningful 
to him.”

What are the main goals of your visit to Lithuania?

Göran: „The main goal of our visit to Lithuania is to be 
heard. Even if only one person listens to our words, I will 
feel that our actions were meaningful. It is important 
for local police officers to understand that all victims of 
crime have equal rights. Police officers must work pro-
fessionally and make efforts to uncover real motives and 
aggravating circumstances of crimes. This is the duty of 
every police officer. Otherwise, you should not wonder 
why more and more LGBT people from Eastern Europe 
emigrate to Western Europe, where they can feel  
themselves.”

Do you have plans to participate in Baltic Pride 
march on June 8, 2019 in Vilnius?

Göran: „I really hope that we will have the opportunity. 
I promise to work on this and find out how we can 
make the most effective contribution to the festival’s 
program. Perhaps we will even have the opportunity 
to invite Lithuanian police officers to participate in the 
Stockholm Pride festival? I think it would be an excellent 
example in exchanging good practices.”

Neapykantos 
nusikaltimų mokymų 
Lietuvos Policijos 
pareigūnams 
akimirka.

Hate crime training 
for Lithuanian 
police officers.
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Šis straipsnis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės 
ir pilietybės programos (2014–2020) lėšomis finansuojamą projektą 
„Vadinkite tai neapykanta“.

This article was prepared as part of the project “Call it Hate”, which 
is funded by European Union’s Rights, Equality and Citizenship 
Programme (2014–2020).

Jonas: „Labai tikiuosi, kad galėsime dalyvauti „Baltic 
 Pride“ eitynėse Vilniuje.“

Ar galėtumėte pasidalinti įspūdžiais iš 2010 metais 
Vilniuje vykusių pirmųjų „Baltic Pride“ eitynių?

Göran: „Taip, teko dalyvauti pirmosiose Lietuvoje vy-
kusiose „Baltic Pride“ eitynėse. Kreipiausi į savo vadovą 
su prašymu deleguoti mane ir mano kolegas dalyvauti 
eitynėse ir palaikyti Lietuvos 
LGBT bendruomenę. Tačiau dėl 
galimos grėsmės mūsų sveikatai 
ir gyvybei, negavome leidimo iš 
policijos vadovybės. Taigi eity-
nėse dalyvavau ne kaip policijos 
pareigūnas, o kaip homosek-
sualus policininkas ir privatus 
asmuo. Mums nuolat priminė, 
kad dalyvavimas šiose eitynėse 
yra labai pavojingas.  Dėl gali-
mos grėsmės negalėjome išeiti 
iš viešbučio. Eitynių dalyvius į 
renginio vietą vežė specialiai 
užsakyti autobusai. Atvykus į 
eitynių vietą kitoje upės pusėje 
pamačiau tūkstančius agresyviai 
nusiteikusių kontrprotestuotojų. 
Po eitynių vėl susėdome į au-
tobusus ir išvykome į viešbutį. 
Policijos pareigūnai mums liepė likti viešbutyje, nes 
lauke būriavosi priešiškai nusiteikusi minia. Galiausiai 
po trijų ar keturių valandų galėjome išeiti iš viešbučio. 
Dalyvaudamas šiose eitynėse jaučiausi darantis šį tą 
prasmingo. Jei nedarysime to, ką būtina daryti, dėl 
baimės ar galimos grėsmės – niekas nepasikeis. Mane 
įkvepia priešiškose LGBT žmogaus teisėms šalyse vei-
kiančių žmogaus teisių aktyvistų drąsa siekti progreso. 
Džiaugiuosi, kad nepaisant visuomenėje vyraujančios 
homofobijos Lietuvoje yra nevyriausybinių organiza-
cijų, kurios stengiasi šią padėtį pakeisti. Esu tikras, kad 
dideli pokyčiai LGBT žmogaus teisių srityje Lietuvoje 
ateis jau greitai.“

Jonas: „I really hope that we will have the oppor tunity to 
participate in the Baltic Pride march in Vilnius.”

Could you share impressions from the first Baltic 
Pride march that took place in Vilnius in 2010?

Göran: „Yes, I did participate in the first Baltic Pride march 
in Lithuania. I went to my chief with a request to dele-
gate me and my colleagues to participate in the march 

and support the Lithuanian LGBT 
community. However, due to a 
possible threat to our health and 
life, we did not receive permis-
sion from the police command. 
So I was participated in the 
march not as a police officer but 
as a homosexual cop and a pri-
vate person. We were constantly 
reminded that participating in 
the march is very dangerous. 
Due to the potential threat we 
could not leave the hotel. March 
participants were transported to 
the event location in specially or-
dered buses. After arriving to the 
event location, I saw thousands 
of aggressive counter-protesters 
on the other side of the river. 
After the marching, we boarded 

the buses again and drove to the hotel. Police officers 
ordered us to stay in the hotel, because a hostile crowd 
was gathering outside. Finally, after three or four hours 
we were able to leave the hotel. When I took part in the 
march I felt that I was doing something meaningful. If we 
don’t do what we need to do because of fear or potential 
threat – nothing will change. I am inspired by the cour-
age of human rights activists who seek progress count-
ries hostile to LGBT human rights. I am glad that, despite 
the prevailing homophobia in society, there are non-go-
vernmental organizations in Lithuania that try to change 
the situation. I am convinced that significant changes in 
LGBT human rights in Lithuania will come soon.”

Galbūt net turėsime galimybę 
pakviesti Lietuvos policijos 

pareigūnus dalyvauti Stokholmo 
„Pride“ festivalyje? Manau, kad 
tai būtų puikus keitimosi gerąja 

patirtimi pavyzdys.“

P erhaps we will even have 
the opportunity to invite 

Lithuanian police officers to 
participate in the Stockholm Pride 

festival? I think it would be an 
excellent example in exchanging 

good practices.”
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RIO DE ŽANEIRAS: 
KARŠčIAUSIA 
LGBT TURIZMO 
KRYPTIS

Lotynų Amerika LGBT teisių atžvil-
giu yra pakankamai progresyvus 
Amerikos žemyno regionas. Brazili-
ją iki šiol galima įvardyti kaip vieną 
iš šio regiono lyderių. Pagrindinė 
Lotynų Amerikos LGBT turizmo 
kryptis yra Brazilijos sostinė Rio de 
Žaneiras.
LGBT kultūra yra puikiai integruota 
į šio miesto gyvenimą. Puikus to 
pavyzdys – nuo 1641 m. Brazilijos 
Rio de Žaneiro mieste kasmet 
rengiamas karnavalas. Šis renginys 
dar žinomas sambos festivalio var-
du, į kurį susirenka ne tik daugybė 
brazilų, bet ir turistų iš viso pasau-
lio. Rio de Žaneire kiekvienais 
metais organizuojamos ir tūkstan-
čius dalyvių sutraukiančios LGBT 
bendruomenės eitynės. Ypatingai 
daug LGBT turistų miestas sulaukia 
prieš pat Naujuosius metus. Nau-
jieji metai šiame mieste švenčia-
mi laikantis specialaus aprangos 
kodo – miesto gatves užplūsta 
baltai apsirengusių ir baltomis leli-
jomis nešinų gyventojų bei miesto 
svečių minia. Šventės kulminacija 
tampa fejerverkų salvės prie van-
denyno. Į Rio de Žaneirą švęsti 
Naujųjų metų atvyksta nemažai 
LGBT bendruomenės atstovų iš Lo-
tynų Amerikos, JAV, Europos šalių.
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RIO DE JANEIRO: 
THE HOTTEST 
LGBT TOURIST 
SPOT

In terms of LGBT rights, Latin 
America is one of the more pro-
gressive parts of the Americas, 
and Brazil could be called one of 
the leaders in the region. One of 
the hottest destinations for LGBT 
tourism in Latin America is Brazil’s 
capital Rio de Janeiro.
LGBT culture is well-integrated 
into city life there. An excellent 
example of this is the Carnival of 
Brazil, which has taken place in 
Rio de Janeiro every year since 
1641. The event is better known 
as a samba festival, attracting 
not only Brazilians, but tourists 
from all over the world. Rio de 
Janeiro also hosts a LGBT pride 
parade each year, which draws 
thousands of participants. The 
city receives an especially large 
influx of LGBT tourists from Latin 
America, the USA and Europe for 
New Year’s Eve. The holiday is ce-
lebrated there with a special dress 
code – the streets are decorated in 
white, and the crowd of residents 
and guests wears white lilies. The 
event culminates with a firework 
show over the ocean.

e g l ė k u k to r a i tė



118

Vaivorykštės vėliavos geltono 
smėlio paplūdimiuose
LGBT turistų Rio de Žaneire traukos centru tapo Ipane-
mos rajonas. Čia LGBT turistai jaučiasi ypatingai laukiami. 
„Ipanema savo atmosfera ir atvirumu niekuo nenusi-
leidžia LGBT turistų traukos centru Europoje tapusiai 
Barselonai. Mieste tvyrantis karštis traukte traukia LGBT 
bendruomenės atstovus atokvėpio ieškoti plačiuose 
geltono smėlio Rio de Žaneiro paplūdimiuose. Čia mūsų 
bendruomenės nariai turi galimybę jaustis kaip viena šei-
ma. Rio de Žaneire tvyro vienybės jausmas. Šiame mieste 
kiekvienas LGBT atstovas gali jaustis laisvai“, – įspūdžiais iš 
atostogų Rio de Žaneire dalinasi Nacionalinės LGBT teisių 
organizacijos LGL vadovas Vladimiras Simonko.

Miestas garsėja savo LGBT asmenims draugiškais paplūdi-
miais Kopakabana ir Ipanema. Vis dėlto, tai nereiškia, jog 
šiuose paplūdimiuose sutiksite išimtinai LGBT bendruo-
menės atstovus. Heteroseksualūs Kopakabanos ir Ipane-
mos lankytojai taip pat mielai leidžia laiką vaivorykštės 
spalvų vėliavas išsikėlusiuose 
paplūdimiuose. „Tai – gerasis 
LGBT bendruomenės kultūros 
integravimo į miesto infras-
truktūrą pavyzdys tiek Baltijos 
šalims, tiek visai Europai. Rio de 
Žaneire taip pat gausu LGBT 
asmenims draugiškų kavinių, 
barų ir restoranų. Šios priežastys 
skatina LGBT turizmą Brazilijoje, 
kuris teikia finansinę naudą oro 
linijoms, viešbučių bei pavežė-
jimo paslaugų verslui“, – tikina 
Vladimiras Simonko.

„Ne visose miesto dalyse tu-
ristams saugu, tad siekiant 
sutaupyti laiko, pinigų ir rinktis 
saugesnę kelionės alternatyvą 
teko nemažai naudotis „Uber“ 
teikiamomis paslaugomis. Įdo-
mu tai, kad Rio de Žaneire nau-
dojantis „Uber“ kelionės tikslą 
galima pasiekti keliaujant kartu 
su pakeleiviais. Kelionės metu 
teko pristatyti savo šalį tiems, 
kurie nežino, kur yra Lietuva. 
Tiesa, kartą keliavome su airiu iš Dublino, kuriame jis 
dirbo su lietuviais, tad apie Lietuvą žinojo nemažai. Taigi 
keliaujant „Uber“ išgirdome nemažai LGBT turistų iš viso 
pasaulio istorijų,“ – pasakoja LGL vadovas.

Rainbow flags  
on golden beaches
The neighborhood of Ipanema has become the 
main attraction for Rio de Janeiro’s LGBT tourists, 
where they are made to feel especially welcome. “As 
far as its atmosphere and openness, Ipanema is up 
to the standard of Europe’s LGBT tourism hot spot 
Barcelona. The city heat drives the LGBT community 
to cool off on Rio de Janeiro’s wide, golden beaches. 
That’s where our community is able to feel like one 
family – there’s a prevailing feeling of unity in Rio de 
Janeiro. Every LGBT person can feel free there,” says 
Vladimir Simonko, LGL’s Executive Director, of his im-
pressions from his holiday in Rio de Janeiro.

The city is known for its LGBT-friendly beaches, Co-
pacabana and Ipanema, but that doesn’t mean you’ll 
only find LGBT people there. Straight visitors also 
have a great time on the beach under the rainbow 
flags. “It sets a good example of integration of the 

LGBT community into the 
city’s infrastructure, not only 
for the Baltics, but for all of 
Europe. Rio de Janeiro is also 
full of LGBT-friendly cafes, 
bars and restaurants. These 
are all factors that promote 
LGBT tourism in Brazil, which 
benefits the air travel, hospi-
tality and transport sectors,” 
Simonko says.

“Not every part of the city is 
safe for tourists, so to save 
time and money and to stay 
on the safe side, we often 
ended up using Uber.  
What’s interesting is that 
when you use Uber in Rio 
de Janeiro, you can travel 
together with other pas-
sengers. We often had to 
represent our country to 
people who didn’t know 
where Lithuania is. But once 
we rode with an Irish man 
who worked together with 

Lithuanians in Dublin, so he actually knew a bit 
about Lithuania. We got to hear the stories of quite a 
few LGBT tourists from all over the world during our 
Uber rides,” he recalls.

Ipanema savo atmosfera ir 
atvirumu niekuo nenusileidžia 
LGBT turistų traukos centru 
Europoje tapusiai Barselonai. 

Mieste tvyrantis karštis traukte 
traukia LGBT bendruomenės 

atstovus atokvėpio ieškoti plačiuose 
geltono smėlio Rio de Žaneiro 
paplūdimiuose. Šiame mieste 

kiekvienas LGBT atstovas gali 
jaustis laisvai.

As far as its atmosphere and 
openness, Ipanema is up to the 

standard of Europe’s LGBT tourism 
hot spot Barcelona. The city heat 

drives the LGBT community to cool 
off on Rio de Janeiro’s wide, golden 
beaches. Every LGBT person can 

feel free there.
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Kontrastų miestas
Rio de Žaneiras yra kontrastų miestas. Socialinė nelygy-
bė šiame mieste matoma ir turistui. Kai kuriose miesto 
vietose tai mažiau pastebima, tačiau akivaizdu, jog 
dalies sostinės gyventojų gyvenimas yra pakankamai 
sunkus. Favelos – neatsiejama Rio de Žaneiro dalis. 
Paradoksalu, tačiau iš kalvose įsikūrusių favelų atsiveria 
geriausias vaizdas į vandenyną. Paplūdimiuose mieste 
tvyranti socialinė nelygybė nėra taip juntama, mat čia 
kiekvienas randa sau vietą ir tampa bendruomenės 
dalimi. 

„Rio de Žaneire yra tekę lankytis ir prieš aštuonerius 
metus. Pastarąjį kartą oro uoste ir banko skyriuose 
lankytojus pasitikdavo automatais ginkluoti apsaugos 
darbuotojai. Tačiau pasitinkant 2019 metus nieko pana-
šaus neteko patirti. Vis dėlto, ne kartą teko girdėti vietos 
gyventojų nusiskundimų, kad Rio de Žaneire vykusios 
2016 m. vasaros olimpinės žaidynės neatnešė taip 
lauktų miesto infrastruktūros pokyčių. Tiesa, ruošiantis 
žaidynėms buvo nutiestos naujos metropoliteno ir tram-

City of contrasts
Social inequality in Rio de Janeiro is apparent even 
if you’re a tourist. While it’s not so noticeable in 
every part of the city, it’s clear that life can be rough 
for some of the capital’s residents. Favelas are an 
unignorable part of Rio de Janeiro. Paradoxically, the 
favelas that have popped up in the hills above the city 
have the greatest views of the ocean. On the beaches, 
where everyone can find a place for themselves and 
feel like part of the community, the city’s pervasive 
social inequality isn’t quite as apparent.

“The last time I visited Rio de Janeiro before this was 
eight years ago. Last time, visitors were greeted at the 
airport and in banks by security guards armed with 
automatic weapons. My experience in 2019  
was nothing like this. I still heard some locals 
complaining about the fact that even the summer 
Olympics taking place in Rio de Janeiro didn’t bring 
the changes in the city’s infrastructure that residents 
were looking forward to. The city did implement new 
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vajų linijos. Viename LGBT sporto klube taip pat nau-
dojama olimpinėms žaidynėms įsigyta sporto įranga. 
Tačiau miesto centre olimpinių 
žaidynių ženklų nėra daug“, – 
įspūdžiais dalinasi Vladimiras 
Simonko.

Rio de Žaneiras 
turistams
Nuo pat gruodžio 28 dienos pa-
sitinkant Naujuosius metus Rio 
de Žaneire gerokai išauga turis-
tų srautai. Visose turistų lanko-
mose vietose knibždėte knibžda 
žmonių. Tiesa, LGL vadovas 
įspėja saugotis kai kurių vietinių 
spendžiamų spąstų turistams ir 
siūlomų perteklinių paslaugų.

„Ketinantiems atrasti Rio de Ža-
neirą patarčiau kelionę planuoti 
iš anksto, ypatingą dėmesį ski-
riant gero ir saugioje turistams 
vietoje įsikūrusio viešbučio paieškoms. Jūsų patirtis 
didele dalimi priklausys nuo to, kokiame Rio de Žaneiro 
rajone apsistosite. Bene saugiausia miesto dalis LGBT 

metro and tram lines for the games, though. And one 
LGBT gym is still making use of sporting equipment 

obtained for the Olympics. But 
there aren’t many signs of the 
Olympics left in the city center,” 
Simonko shares.

Rio de Janeiro 
for tourists
From December 28 onward, the 
stream of tourists flooding into 
Rio de Janeiro for New Year’s 
Eve grows. Tourist hot spots 
are packed with people. LGL’s 
Executive Director recommends 
staying away from tourist traps 
and extra services offered to 
tourists.

 “If you want to get to know 
Rio de Janeiro, I would recom-
mend planning your trip in 
advance, especially looking for 

a hotel in a neighborhood that’s safe for tourists. A big 
part of your experience will depend on where in Rio de 
Janeiro you stay. The safest place in the city for tourists 

Ketinantiems atrasti Rio de 
Žaneirą patarčiau kelionę 

planuoti iš anksto, ypatingą dėmesį 
skiriant gero ir saugioje turistams 

vietoje įsikūrusio viešbučio 
paieškoms. Jūsų patirtis didele 

dalimi priklausys nuo to, kokiame 
Rio de Žaneiro rajone apsistosite.

If you want to get to know Rio 
de Janeiro, I would recommend 

planning your trip in advance, 
especially looking for a hotel in a 

neighborhood that’s safe for tourists. 
A big part of your experience will 

depend on where in Rio de Janeiro 
you stay.
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turistams – Ipanema. Šiame rajone beveik kiekvienas 
gyvenamasis namas turi apsaugą su kelių metrų aukščio 
tvoromis ir stebėjimo kameromis. Prie kiekvieno namo 
taip pat visada budi apsaugininkai“, – pasakoja Vladimi-
ras Simonko.

Ipanema – rojaus kampelis LGBT turistams. Nors šį vardą 
visame pasaulyje išpopuliarino Frankas Sinatra, atlikęs 
dainą „Mergina iš Ipanemos“, šiuo metu Ipanema gyve-
na iš LGBT turistų paliekamų lėšų. „LGBT draugiškus Rio 
de Žaneiro paplūdimius galėčiau palyginti nebent su 
esančiais Barselonoje. Tiesa, kainos Brazilijos kurortuose 
nėra mažos. Rio de Žaneiro taip pat nerekomenduočiau 
gurmanams. Tenykštis maistas niekuo nenustebino, 
išskyrus šviežius mangus ir papajas. Tačiau šį menką 
nepatogumą atperka gaivinantys kokteiliai kaipirinja, 
pinakolada ir šaltas lengvas vietinis alus. Juk esant 30 
laipsnių karščiui labiausiai norisi ne valgyti, o atsigaivinti. 
Pasitinkant Naujuosius metus ir padidėjus turistų srautui 
nelengva rasti ir laisvą paplūdimio kėdę. Nustebino ir 
pakankamai stiprus vandenyno bangavimas. Įsikūrusius 
arčiau vandenyno neretai užliedavo bangų purslai, o 
daiktus tekdavo traukti iš vandens“, – komiškas situacijas 
prisimena LGL vadovas.

is probably Ipanema. Practically every residential 
building there has a security system, a fence several 
meters tall and cameras, as well as security offers 
stationed outside every building,” Simonko recalls.

Ipanema is a little patch of heaven for LGBT tou-
rists. While Frank Sinatra brought fame to that name 
when he covered “The Girl from Ipanema”, the 
neighborhood currently thrives on LGBT tourists’ 
money. “I would even compare Rio de Janeiro’s  
LGBT-friendly beaches to the ones in Barcelona. 
However, Brazilian resorts aren’t cheap. I also 
wouldn’t recommend it for the gourmet – the local 
food was nothing impressive, except for fresh man-
gos and papayas, but refreshing caipirinhas, piña 
coladas and cold light local beer made up for it. You 
know, when it’s 30 degrees, you want something to 
cool you off more than you want something to eat. 
It’s also not easy to find a free seat on the beach for 
New Year’s Eve in the sea of tourists. And we were 
surprised by the size of the waves. When we set up 
close to the ocean, we got splashed and had to pull 
our things out of the water pretty often,” he remem-
bers fondly.
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LGBT kruizai – unikalus turizmo reiškinys. Išplau-
kusieji šiuo kruizu atsiduria savotiškoje socia-
linėje utopijoje, kuomet visuomenės mažuma 
kelionės laikotarpiu tampa dauguma. Laisvė 
būti savimi yra viena pa-
grindinių priežasčių, kodėl 
LGBT žmonės pasirenka to-
kią atostogų formą. Kruizai 
vilioja ir pasirinkimų įvairo-
ve: veiklos čia atras tiek va-
karėlių liūtai, tiek kultūros 
entuziastai bei turistai.

Iki 2019 metų Briuselyje 
įsikūrusio LGBT klubo „La 
Demence“ organizuojamas 
kruizas „The Cruise“ buvo vienintelis LGBT krui-
zas Europoje. Kiekvienų metų vasarą skirtingu 
maršrutu išplaukiantis laivas „Jūrų rapsodija“ 
plukdo 3 tūkstančius keleivių ir tampa vis po-
puliaresnis. Bilietai į 2019 metų liepos 6 dieną 
iš Venecijos (Italija) išplauksiantį laivą buvo iš-
graibstyti jau praėjusių metų gruodžio mėnesį. 
Šiais metais „The Cruise“ prisišvartuos Kotore 
(Juodkalnija), Kerkyros saloje (Graikija), Mikono 
saloje (Graikija), Santorino saloje (Graikija), Ar-
gostolyje (Graikija) ir liepos 13 dieną sugrįš į Ve-
neciją. Panašaus pobūdžio, tik didesnį keleivių 
skaičių pritraukiantys, kruizai organizuojami ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

LGBT kruizus aptarnaujančiam laivo personalui 
organizuojami specialūs jautrumo LGBT klausi-
mais mokymai, tad kelionė 
pasižymi pozityvia atmos-
fera. Pasibaigus kruizui, lai-
vo darbuotojams dar ilgai 
tenka šalinti visame laive 
pasklidusius blizgučius. 
LGBT kruizas – tarsi ekspe-

LGBT kruizai –  
SocIALINė UToPIjA  

KAI MAžUMA TAMPA DAUGUMA

rimentas, kai LGBT keleiviai tampa dauguma, 
o bendruomenei nepriklausantis personalas – 
mažuma. Vis dėlto, kelionei pasibaigus keleiviai 
grįžta į realybę: atostogos baigėsi, o utopiją 

keičia realybė.

Kruizo metu laivas gyvas 
24 valandas per parą. Die-
na prasideda nuo pusryčių 
ir atplaukimo į uostą.  
Keliautojai turi galimybę 
pasirinkti sau patraukliau-
sią ekskursiją mieste, ku-
riame prisišvartavo laivas. 
Jie taip pat gali pažinti 
miestą savarankiškai arba 

likti laive. Tiesa, yra ir tokių keleivių, kurie pasi-
renka naktinį gyvenimą ir dieną skiria poilsiui. 
Diskotekos laive prasideda nuo 17.00 val. Vėliau 
seka vakarienė, diskoteka su garsiais diskžokė-
jais, kultūrinė programa ir dūzgės iki 8.00 val. 
ryto. Laive įrengtoje koncertų salėje kiekvieną 
vakarą vyksta koncertai ir atlikėjų pasirodymai. 
Daugelis jų – LGBT bei „drag“ kultūros atstovai, 
pristatantys išskirtinę programą, tarp jų ir Lie-
tuvos LGBT bendruomenei puikiai pažįstama 
„drag“ karalienė LaDiva Live.

Keleiviai taip pat įtraukiami į kultūrinę bei 
pramoginę programą. Jau pirmąjį kelionės 
vakarą laivo kapitonas keleivius pakviečia 
kokteilio. Laive organizuojamas ir talentų šou, 
kurio metu iš anksto užsiregistravę keleiviai 

pristato savo numerius 
ir varžosi dėl pagrindinio 
prizo. Kruize dalyvauja ir 
apie 50 savanorių, kurie 
organizuoja įvairias sąmo-
ningumo didinimo veiklas 
bei seminarus. Laive taip 

LGBT  kruizas – tarsi 
eksperimentas 

kai LGBT keleiviai tampa daugu
ma, o bendruomenei nepriklausan
tis personalas – mažuma. Vis dėlto, 
kelionei pasibaigus keleiviai grįžta į 
realybę: atostogos baigėsi, o utopiją 

keičia realybė.

Nemažai kruizo keleivių vos 
grįžę ima planuoti kitą kelio

nę laivu, nes šią socialinę utopiją 
norisi išgyventi dar ir dar.
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pat organizuojami įvairūs konkursai: bėgimas avint 
aukštakulnius, misterio gėjaus rinkimai, rankinių 
svaidymo ir garsiausio šuolio į baseiną rungty-
nės. Vieną vakarą daugelis laivo keleivių taip pat 
persirengia „moteriškais“ drabužiais, vakarieniauja 
ir grupėmis rungtyniauja dėl išskirtiniausio įvaiz-
džio. Kitą rytą daugelio jų nebeįmanoma atpažinti. 
Laive taip pat veikia kazino, organizuojami karaokės 
vakarai, veikia sporto klubai, masažo salonai.

„La Demence“ organizuojamame kruize „The Cruise“ 
dalyvauja keleiviai iš 85 pasaulio šalių, 
iš kurių 6-8 žmonės – lietuviai. 
Laive gaji tradicija kajučių du-
ris papuošti tautybę repre-
zentuojančiais simboliais: 
vėliavėlėmis, magnetukais, 
nuotraukomis. Nemažai ke-
leivių į kruizą vyksta ištiso-
mis delegacijomis, kurios 
atstovauja tam tikrą šalį. 
Kai kurias jų už miesto 
populiarinimą tarptau-
tiniu mastu remia savi-
valdybės. Be to, kajutę 
dalinantis su dar trimis 
keleiviais, kruizo kai-
na tampa prieinama 
daugeliui.

Kelionėje LGBT kru-
izu nebūna liūdna. 
Šis jausmas ap-
ninka tik tada, kai 
tenka palikti laivą. 
Vis dėlto, nemažai 
kruizo keleivių vos 
grįžę ima planuoti 
kitą kelionę laivu, 
nes šią socialinę 
utopiją norisi iš-
gyventi dar ir dar. 
Ir sugrįžę kitais 
metais laive su-
tinka daugelį jau 
gerai pažįstamų 
veidų.
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Kerštas Maciej GOŚNIOWSKIBorderlineQueen.    

Ryškų, teatrališką performansą 
kuria queer kultūros atstovas Macie-
jus Gośniowskis-Gąsiu. Iš Lenkijos kilęs 
aktorius, šokėjas, queer grupės „Glitter 
Confusion“ atlikėjas ir tekstų bendraau-
toris yra puikiai žinomas gimtojoje šaly-
je, kūręs su garsiais teatro kūrėjais.

Jo naujasis kūrinys yra LNDT vy-
kdomos Jaunųjų kūrėjų programos da-
lis. Vaikino pasiūlyta idėja sužavėjo šių 
metų konkurso komisiją ir jis tapo vienu 
iš nugalėtojų. LNDT konkursui jis pasiūlė 
performatyvaus žaidimo idėją. Kūry-
binės grupės, kurią sudarys queer scenos 
atstovai iš Lenkijos ir lietuvių menin-
inkai, nariai kvies žiūrovus daly vauti 

ryškiame vakarėlyje, leistis į netikėtą 
nuotykį, atsikratyti mąstymo stereoti-
pų, pažinti įvairialypę ir be galo spal-
vingą drag kultūrą, kelti klausimus apie 
lyties raiškos formas, praplėsti individo 
laisvės sąvokos supratimą. Ekscent riškų 
idėjų kupinas Maciejus ketina sureng-
ti išskirtinį reginį Lietuvos žiūrovams ir 
sustiprinti queer bendruomenę mūsų 
šalyje. Į performansą kviečiami visi tole-
rantiški, atviri žmonės, norintys plačiau 
suprasti lyties ir lytiškumo sąvokas, lais-
viau žvelgti į pasaulį.

Semdamiesi įkvėpimo iš Edwin 
A. Abbott knygos „Plokščiažemė“, per-
formanso „Borderline Queen. Kerštas“ 

kūrėjai kalbės apie queer individo ta-
patybę ir vietą nusistovėjusiose hie-
rarchinėse struktūrose, kad ir kokios 
jos būtų: kultūrinės, socialinės ar sek-
sualinės. Ar kito, kitokio pasirodymas 
visuomenėje kelia grėsmę, ar, priešingai, 
gali skatinti naujus teigiamus procesus, 
visuomenės evoliuciją, atvirumą ir tole-
ranciją? Antra vertus, ar tokio individo 
gyvenime dažnai nerastume analogijų 
su ekstremo�lais lėtūnais (pagrindiniais 
performanso plakato herojais) – sausu-
mos ir vandens gyvūnais, išgyvenančiais 
pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis: 
bedeguonėje kosmoso erdvėje, esant 
milžiniškai radiacijai, bemaž absoliutaus 
nulio ar, kaip tik priešingai, labai aukštai 
temperatūrai?

Performanso kūrėjai teigia: NE 
rasizmui, seksizmui, homofobijai, trans-
fobijai, ksenofobijai, ableizmui, diskrimi-
nacijai dėl amžiaus, socialinės padėties, 
kūno sudėjimo, NE neapykantai.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) birželio 5, 6 dienomis 
pristatys intriguojančią premjerą „Borderline Queen. Kerštas“, 
kuri bus rodoma festivalio „Baltic Pride“ metu ir vyks ne teatro 
patalpose, bet klubinėje aplinkoje.
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Kartą brolis lyg tarp kitko pasiteiravo: „O tie 

gėjai – kas jie tokie?“ Jis galėjo būti kokioje 5–6 

klasėje ir, savaime suprantama, pasakė ne „gėjai“, 

bet tą žodį, prasidedantį raide P. Klausimą nulei-

dau negirdomis. Buvo gal 1996–1997 metai. Vė-

liau būčiau be jokių atsikosėjimų, kad laimėčiau 

laiko, ir nuraudimų papasakojusi, bet jis tikriau-

siai išsiaiškino pats.

Anuomet (taip vadinu neatmenamus laikus iki 

2010-aisiais pirmąkart Vilniuje vykusių eitynių 

„Baltic Pride“) žodis „homoseksualas“ skambėjo 

paslaptingai, baisiai, bauginančiai, lyg kažkas 

tarp keisto pomėgio ir nepagydomos ligos (čia 

apie visuomenę, man viskas buvo lyg ir aišku). 

Minėti viešumoje skambėjusius išvedžiojimus 

apie grėsmę tuo užsikrėsti, pasaulinį sąmokslą ar 

kartu su naryste Europos Sąjungoje atklydusį blo-

gį čia nėra nei vietos, nei reikalo.

Todėl tos eitynės geriausiu atveju daug kam at-

rodė egzotika, nors virto – kas buvote, pamena-

te – į zoologijos sodą. Nenoriu įžeisti dalyvių, pati 

buvau šalia jų, bet Vilniaus miesto valdžia, polici-

ja ir ypač anapus tvoros likę rėksniai į tai pavertė 

smagiu turėjusį būti – ir buvusį! – renginį.

Girdėjau įspūdžių iš Taline ir Rygoje jau vykusių 

eitynių, mačiau nuotraukų, skaičiau apie kitose 

Europos šalyse vykusius panašius renginius, tad 

nutuokiau, ko tikėtis. Mažai pasauliu besidomin-

tys rėksniai matė tik keletą įspūdingesnių kadrų iš 

Rio paradų ir iš to pasiutimo ėmė gelbėti Lietuvą 

nuo pasaulio pabaigos. Jų pabūgusi ( jei nepa-

menate – vienas iš argumentų buvo dalyvių sau-

gumas) sostinės savivaldybė neleido žygiuoti per 

senamiestį ir išprašė anapus Neries.

VINGIUoTAS LIETUVoS KELIAS 
ToLERANcIjoS 
LINK
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Teritorija buvo aptverta, policijos prisirinko 

dukart daugiau nei dalyvių, būrys – mandagiai 

pavadinsiu juos smalsuoliais ir oponentais – 

susigrūdo prie tvoros paspoksoti, pašūkauti 

ir pamėtyti akmenis. Vienas estų žurnalistas 

pasmalsavo, kodėl tiek daug plakatų su gai-

džiais. Mintyse nusikeikusi, kad estai ir šiuo 

požiūriu mus aplenkė, ėmiau aiškinti krimi-

nalinį žargoną. Kai jis pripažino, kad pas juos 

homoseksualai įžeidinėjami taip pat, lengviau 

atsidusau – ne mes vieni…

Eitynėse dirbau kaip žurnalistė, bet, turiu 

pripažinti, nei mačiau, ką jų dalyviai darė, 

nei girdėjau, ką kalbėjo, nes stovėjau arčiau 

tų smalsuolių, kuriems atiteko visas dėmesys. 

Geriausiai pamenu, kaip aštuntą mėnesį besi-

laukianti Švedijos ES reikalų ministrė Birgitta 

Ohlsson lyg niekur nieko klestelėjo ant žolės ir 

klausė kitų dalyvių. Jai nepasirodė nei sunku, 

nei nesaugu atkeliauti tokį kelią, kad pareikštų 

paramą žmogaus teisių gynėjams. Lietuvos 

politikams prisijungti prie viešnios iš Švedijos, 

poros europarlamentarų, Lietuvoje dirbančių 

diplomatų, įtakingų tarptautinių organizacijų 

atstovų pasirodė „ne lygis“, eitynėse žygiavo tik 

Seimo nariai Marija Aušrinė Pavilionienė ir Ro-

kas Žilinskas.

Didžiausią įspūdį padarė ne dalyvių drąsa, 

o prokuratūra ir policija. Prieš renginį teko daly-

vauti svarstymuose, ar leisti renginį. Kalbant po-

licijos atstovams, tarp eilučių buvo girdėti: „Kam 

mums ši nelaimė?.. Ir taip darbo yra…“  

Bet garsiai tvirtino: kad ir kur vyks, saugumas 

bus užtikrintas. Eitynėse buvo matyti, jog kai ku-
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rie policininkai mielai prisijungtų prie akmenų 

mėtytojų, bet profesionalumas nugalėjo. Dar 

likus mėnesiui iki renginio, prokuratūra atmetė 

grupės Seimo narių prašymą „apginti viešąjį 

interesą“ ir neleisti eitynių, nes nerado pagrindo 

jį tenkinti. Bet trileris tęsėsi iki pat renginio. Teis-

mas paskutinę dieną atmetė tuomečio laikinojo 

generalinio prokuroro Raimondo Petrausko pra-

šymą neleisti eitynių.

Eitynės sulaukė nemažai užsienio žiniasklai-

dos dėmesio. Teko bendrauti ne tik su minėtu 

estu, bet ir su BBC žurnalistu. Lietuva nedažnai 

atsiduria šio žinomo transliuotojo akiratyje. Tą-

syk buvome minimi, tik apmaudu, kad nelabai 

maloniame kontekste. Homoseksualai Lietuvoje 

priversti slėpti savo seksualinę orientaciją ir gy-

venti dvigubus gyvenimus, viešai patiria smurtą 

bei užgauliojimus – tokią žinią į pasaulį leido 

žurnalistai.

O  juk „Baltic Pride“ galėjo būti eilinis įvykis, 

kaip sakė tuometis Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto vadovas Henrikas Mickevičius. Jis ap-

gailestavo, jog išsivadavę iš sovietų jungo ir 

įsilieję į Vakarų organizacijas aklai perėmėme 

reikalavimus, bet vidinio demokratijos suprati-

mo neišsiugdėme. Tai rodė ne tik įsiplieskusios 

diskusijos dėl vietos eitynėms ir jų organizavimo 

apskritai, bet ir, pavyzdžiui, grupės konservato-

rių raginimai savo kolegai tuomečiam sostinės 

merui Viliui Navickui trauktis iš pareigų.

Tas pats V. Navickas, iš eitynių organizatorių 

sulaukęs padėkos ir džiaugęsis, kad sostinė iš-

laikė tolerancijos egzaminą, kiek anksčiau pyko, 

kad savivaldybės įsteigtas kino centras „Skalvija“ 

įsileido gėjų ir lesbiečių filmų festivalį. Finansų 

ministerija paprašė televizijoje nerodyti filmuko, 

kviečiančio žmones būti tolerantiškesnius įvairių 

socialinių grupių atžvilgiu, nes jame apie diskri-

minaciją prabilo lesbietės.

Eitynės sukėlė revoliuciją ne tik V. Navicko, bet 

ir užpernai Anapilin iškeliavusio R. Žilinsko min-

tyse. Buvęs meras po poros metų pripažino kaip 

tik tuomet pradėjęs bręsti, o Seimo narys ne tik 

viešai pripažino esąs gėjus, bet ir pradėjo agi-

tuoti už homoseksualų teises. Abu konservatorių 

atstovai buvo įsitikinę, kad kito „Baltic Pride“ da-

lyviai žygiuos sostinės Gedimino prospektu.

Taip ir nutiko. Bet prieš tai vėl vyko futbolas 

teismuose. Savivaldybė pasiūlė keltis į Upės 

gatvę, kuri daug kam turėjo kelti nemalonių 

atsiminimų apie tvoras, teismas nurodė organi-

zatorių prašymą persvarstyti… Iš viso organiza-

toriams teko pereiti keturias teismų instancijas. 

Leidimą jie gavo vos trys dienos prieš eitynes „Už 

lygybę“, skirtas paminėti 20 metų nuo homosek-

sualumo dekriminalizavimo Lietuvoje.

Eitynės buvo kitokios. Ne vien dėl to, kad vyko 

Gedimino prospekte ar kad jose, oficialiais duo-

menimis, dalyvavo dukart daugiau žmonių. Aną 

sykį atmosfera buvo maždaug tokia: einam, nes 

reikia įrodyti, jog turime tokią teisę, gal į galvą 

niekas neduos. Dabar: čia – mūsų šventė, mums 

linksma, o jei kam nepatinka, riogsokite kampe 

surūgę. Visą prospektą pervažiavau atviru auto-

busu, kuriame skambėjo muzika, šoko žmonės, 

plaikstėsi vaivorykštės spalvų vėliavėlės. Vyko 

vakarėlis ant ratų ir visoje gatvėje, o parlamen-

taro Petro Gražulio atvaizdais apsiginklavę su-

rūgėliai atrodė lyg žmonės, kurie gavo kvietimus 

į jį, bet išmetė ir dėl tokio žioplumo baisiausiai 

siuto, nes vakarėlis pasirodė esąs visai smagus. 

Užkietėjęs homoseksualų priešininkas P. Gražulis 

siuto taip, kad net į orą pakilo – sunku pamiršti 

jo skrydį ant policininkų rankų, šaukiant „Už Lie-

tuvą, vyrai!“

Deja, eitynių sustiprintas mano įsivaizdavi-

mas, kad LGBTI žmonių situacija gerėja, nebuvo 

teisingas. Štai intelektualų sambūris „Vilniaus 

forumas“ išplatino raginimą „liautis skleisti ide-

ologinį melą, kad Lietuvoje tvyro arba yra kuria-

ma priešiškumo ir neapykantos kitokios lytinės 

orientacijos asmenims atmosfera“. Apie 500 

visuomenėje gerbiamų, išsilavinusių žmonių 

pasirašė po teiginiu, kad dauguma jų tėra „ne 
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Lietuvoje sumanyto ir iš svetur finansuojamo eks-

perimento įkaitai ir potencialios aukos“. Lietuva 

buvo ką tik pradėjusi pirmininkauti ES Tarybai.

Jonavos kunigas Audrius Mikitiukas, internete 

diskutuodamas apie seksualines mažumas, 

žarstė įžeidinėjimus ir keiksmažodžius. 

Dvi dešimtys asmenų užsimanė surengti 

referendumą dėl nuostatos, kad „bet kokia 

informacija, susijusi su homoseksualizmo 

propagavimu, visuomenės informavimo 

priemonėse būtų skelbiama tik po  

22 val.“. Laimė, Vyriausioji rinkimų komisija 

susipra to, kad tai pažeistų žmogaus teises ir ne  

vieną Lietuvos bei tarptautinį teisės aktą.

Lietuvos radijui ir televizijai referendumo nepri-

reikė – nusprendė eitynių „Už lygybę“ klipus pa-

žymėti specialiais indeksais ir transliuoti tik vėlai 

vakare. Panašiai elgėsi ir komerciniai transliuo-

tojai – dvi televizijos atsisakė rodyti Lietuvos  

gėjų lygos sukurtą vaizdo klipą, kuriuo norėta 

keisti neigiamą visuomenės požiūrį į seksualines 

mažumas, nors jame nebuvo nei perdėm inty-

mių, nei šokiruojančių vaizdų. Buvo nustota par-

davinėti vaikų literatūros specialistės Neringos 

Dangvydės pasakų knygą „Gintarinė širdis“,  

kurioje pasakojama apie visuomenės paribiuose 

esančias grupes, įskaitant tos pačios lyties 

 poras.

Kitaip tariant, po kiekvieno žingsnio pirmyn 

sekdavo vienas ar net du atgal. ES Pagrindinių 

teisių agentūros (FRA) apklausa parodė, jog Lie-

tuvoje seksualinės mažumos diskriminuojamos 

ir prie jų priekabiaujama labiausiai Europos Są-

jungoje. LGBTI bendruomenės paminėjimas vie-

šumoje sukeldavo patyčių bangą. Antai austrės 

Conchitos Wurst pergalė „Eurovizijoje” ir panašiu 

metu vykusios „Vaivorykštės dienos” gerokai 

daugiau seksualinių mažumų atstovų paskatino 

surinkti psichologinės pagalbos tarnybos numerį. 

Homoseksualių mokinių apklausa parodė, kad 

bendramoksliai juos vadina gaidžiais, o moky-

tojai – išsigimėliais.

Bet ne viskas taip niūru. Nes dar prieš šešetą 

metų mūsų Užsienio reikalų ministerija, amba-

sadoriauti į Vilnių atkeliavus Johannui Spitze-

riui, jo partnerį vengrą savo tinklalapyje pristatė 

kaip visų kitų diplomatų sutuoktinius. Nes užsie-

nio reikalų ministras Linas Linkevičius Jungtinių 

Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje nusifo-

tografavo laikydamas užrašą, skatinantį kovoti 

už LGBTI žmonių teises, o kolegai iš Latvijos 

Edgarui Rinkevičiui viešai prisipažinus, kad yra 

homoseksualus, bene pirmasis suskubo išsakyti 

jam paramą. 

Nes Vilniuje vyko trečiosios „Baltic Pride“ eity-

nės, kuriose, sako, dalyvavo apie 2,7 tūkst. 

žmonių – ne vien seksualinių mažumų atstovai, 

aktyvistai, bet ir paprasti vilniečiai. Aš pati nega-

lėjau prisijungti, bet sekiau draugų į „Face book“ 

keliamas nuotraukas. Buvo smagu matyti, kaip 

gražią birželio dieną žmonės mėgavosi gyveni-

mu. Su draugais, sutuoktiniais, augin tiniais ir net 

vaikais – nes, matyt, nepabijojo, kad prie mažųjų 

gali prikibti homoseksualumo bacila.

Po tų vilties spindulių nuliūdino tik istorija dėl 

vienos į „Facebook“ įkeltos bučinio nuotraukos. 

Taip du studentai nusprendė viešai pranešti apie 

savo santykius. Po nuotrauka pasipylė įžeidinė-

jimai ir grasinimai, tad neliko nieko kito, kaip 

kreiptis į pareigūnus. Prokuroras atsisakė pradėti 

tyrimą, teismas šį žingsnį įvertino kaip pagrįstą, 

nes, pasirodo, vaikinai greičiausiai taip siekė pa-

erzinti kitus ir turėjo susivokti, kad greičiausiai 

sulauks neigiamos reakcijos.

Bet LGBTI žmonės Lietuvoje jau nebėra egzoti-

ka. Jie yra „daugumos“ kaimynai, bendramoks-

liai, kolegos ar net giminaičiai. Svarbiausias 

tiek aistrų sukėlusių eitynių „Už lygybę“, šiemet 

vykstančių jau ketvirtą kartą, rezultatas – ne 

pagaliau iškovota galimybė žygiuoti Vilniaus 

centre, o suirzusioje visuomenėje užsimezgusi 

diskusija. Agresyvūs protestuotojai stumiami į 

skersgatvius, pradedama keistis nuomonėmis 

žodžiais, o ne smurtu.
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Projektą „Direction 
Employment“ finansuoja 
regioninio EEE ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų 
Jaunimo užimtumo fondas.

Projektą įgyvendina: Projektą finansuoja: 

Susidomėjai? Kreipkis el. p. office@gay.lt ir teiraukis išsamesnės informacijos.

4 mėnesius trunkantys kursai prasidės 
2019 m. spalio mėnesį. 

Įgyvendinant projektą iš viso bus rengiami 3 kursų ciklai, 
kuriuose dalyvaus po 15 LGBT ir 

kitų pažeidžiamų visuomenės grupių atstovų.

Nacionalinė 
LGBT teisių 
organizacija 

LGL įgyvendina 
inovatyvų projektą, 

kuriuo siekiama 
padėti 18–30 metų 

amžiaus LGBT 
ir kitų pažeidžiamų 

visuomenės grupių 
atstovams sėkmingai 

įsidarbinti.

Viena pagrindinių 
projekto veiklų – 

nemokami informacinių 
technologijų kursai, 
padėsiantys sėkmingai 

įsidarbinti informacinių 
technologijų sektoriuje.

KRYPTIS ĮSIDARBINIMAS!

px
he

re
.c

om
Projektas

„Direction
Employment“

NACIONALINĖ LGBT* TEISIŲ
ORGANIZACIJA
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„BALTIC PRIDE“ 2019 VILNIUJE ORGANIZA-
TORIAI: LGL KOMANDA
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ORGANIZERS OF THE “BALTIC PRIDE” 2019 
IN VILNIUS: LGL TEAM

LGL komanda.
LGL team.
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Pirmosios „Baltic Pride“ eitynės  
Vilniuje vyko Upės gatvėje. 350 dalyvių 
pasitiko 2000 kontrprotestuotojų minia.  
Eitynių dalyvius saugojo apsaugos  
sienelės, kad policijos pareigūnai galėtų  
apginti juos nuo įsismarkavusios  
homofobiškai nusiteikusios minios.

First Baltic Pride march in 2010: 
350 marchers were outnumbered 
by 2000 counter-protesters. 
Baltic Pride 2010 march took 
place in a remote area of Vilnius. 
The participants were caged 
behind security fences so that 
police could protect them 
from hostility of thousands 
counter-protesters.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2010
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Pirmosios „Baltic Pride“ eitynės  
Vilniuje vyko Upės gatvėje. 350 dalyvių 
pasitiko 2000 kontrprotestuotojų minia.  
Eitynių dalyvius saugojo apsaugos  
sienelės, kad policijos pareigūnai galėtų  
apginti juos nuo įsismarkavusios  
homofobiškai nusiteikusios minios.

First Baltic Pride march in 2010: 
350 marchers were outnumbered 
by 2000 counter-protesters. 
Baltic Pride 2010 march took 
place in a remote area of Vilnius. 
The participants were caged 
behind security fences so that 
police could protect them 
from hostility of thousands 
counter-protesters.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2010
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Nepaisant Vilniaus miesto savivaldybės 
pastangų neleisti rengti „Baltic Pride“ 
eitynių centrinėje miesto gatvėje, LGL 
laimėjo teismo procesus ir eitynių 
išvakarėse gavo leidimą žygiuoti 
Gedimino prospektu. Policijos 
pareigūnai užtikrino 1000 dalyvių 
saugumą areštuodami 30 viešosios 
tvarkos pažeidėjų.

Despite the attempts to block the 
March taking place in the central 
street of Vilnius, the Baltic 
Pride March for Equality took 
place in Gediminas avenue. 
LGL succeeded in courts and 
received a permission on 
the eve of the march. The 
police ensured security 
of 1000 participants, 
arresting 30 counter-
protesters.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2013
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Nepaisant Vilniaus miesto savivaldybės 
pastangų neleisti rengti „Baltic Pride“ 
eitynių centrinėje miesto gatvėje, LGL 
laimėjo teismo procesus ir eitynių 
išvakarėse gavo leidimą žygiuoti 
Gedimino prospektu. Policijos 
pareigūnai užtikrino 1000 dalyvių 
saugumą areštuodami 30 viešosios 
tvarkos pažeidėjų.

Despite the attempts to block the 
March taking place in the central 
street of Vilnius, the Baltic 
Pride March for Equality took 
place in Gediminas avenue. 
LGL succeeded in courts and 
received a permission on 
the eve of the march. The 
police ensured security 
of 1000 participants, 
arresting 30 counter-
protesters.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2013
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„Baltic Pride“ eitynės vyko 
centrinėje Vilniaus miesto 
gatvėje. Eitynėms priešinosi 50 
kontrprotestuotojų. Jie atrodė 
vieniši ir sutrikę.

Baltic Pride 2016 took place 
in the central avenue of Vilnius. 
There were no more than 50 
counter-protesters and they 
looked sad and lonely.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2016
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„Baltic Pride“ eitynės vyko 
centrinėje Vilniaus miesto 
gatvėje. Eitynėms priešinosi 50 
kontrprotestuotojų. Jie atrodė 
vieniši ir sutrikę.

Baltic Pride 2016 took place 
in the central avenue of Vilnius. 
There were no more than 50 
counter-protesters and they 
looked sad and lonely.

„BALTIC PRIDE“ Vilniuje: 
Nuo iššūkių iki šventės

“BALTIC PRIDE” in Vilnius: 
from Challenges to Celebration

2016



142

+

,



143

+

,



144

LUKIŠKĖS
SQUARE

GEDIMINO AVE.
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www.uni-form.eu
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YOUR JOURNEY TO  
"BALTIC PRIDE" 2019 BEGINS HERE

"BALTIC PRIDE" is the first mobile application,  
designed specially for those who wish to be the first receiving the news 
about the festival. From the festival programme to the map of events – 

stay updated with the “BALTIC PRIDE” news wherever you are.

JŪSŲ KELIONĖ Į 
"
BALTIC PRIDE" 2019 

PRASIDEDA ČIA
„BALTIC PRIDE“ – tai pirmoji mobilioji programėlė,  
sukurta specialiai tam, kad festivalio naujienas  
sužinotumėte pirmieji. Nuo festivalio programos iki renginių žemėlapio – 
gaukite „BALTIC PRIDE“ naujienas, kad ir kur būtumėte.
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