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KAS YRA 
LGL?

Lietuvos gėjų lyga (LGL) – tai nepriklausoma nevy-
riausybinė nacionalinė organizacija, vienijanti homo-
seksualius, biseksualius ir transseksualius piliečius.

Šiuo metu LGL komandą sudaro 11 valdybos narių, 7 nuolatiniai dar-
buotojai, 2 tarptautiniai savanoriai, prie organizacijos veiklos prisi-
dedantys Europos savanorių tarnybos projektų dėka, taip pat virš 20 
savanorių tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Mūsų komanda: jauna-
tviška, dinamiška, besikeičianti ir visuomet atvira naujiems nariams, 
idėjoms bei projektams.

LGL biuras yra įsikūręs Vilniuje, A. Jakšto g. 22-15. Čia LGL komanda 
administruoja bei įgyvendina daugybę projektų, organizuoja susiti-
kimus bei reguliariai kviečia LGBT bendruomenės narius ir juos pa-
laikančius asmenis į įvairiausius renginius. 

LGL pradėjo kurtis 1993 metų gruodžio 3 dieną, o oficialiai Teisingu-
mo ministerijoje buvo įregistruota 1995 metų gegužės 4 dieną.

Šiuo metu LGL yra Nacionalinio lygybes ir ivairoves forumo (NLIF, 
www.nlif.lt) bei Žmogaus teisiu koalicijos nare, taip pat tokiu tarp-
tautiniu organizaciju kaip ILGA (The International Lesbian and Gay 
Association), IGLYO (the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans-
gender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The Europe-
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an Pride Organisers Association), TGEU (The European Transgender 
Network) ir ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Stu-
dent Organizations) nare.

Išsamų organizacijos rėmėjų bei draugų sąrašą galite rasti mūsų tin-
klalapyje, sekdami šiomis nuorodomis: 

h t t p : / / w w w . l g l . l t / l g l / d r a u g a i /

h t t p : / / w w w . l g l . l t / l g l / r e m e j a i /

1991-1993 metais  vis dar pogrindyje gy-
venantys Lietuvos homoseksualai žinias-
klaidoje buvo vaizduojami tik kaip neatsa-
kingi ŽIV/AIDS platintojai. Reikėjo ištrūkti 
iš šio „rizikos grupės“ stigmatizacijos rato 
ir parodyti visuomenei ir bendruomenei, 
kad LGBT asmenų teisės – tai žmogaus 
teisės.  Todėl  netrukus po homoseksua-
lumo dekriminalizavimo 1993 m. gruodį  
Vilniuje įsteigėme „Amsterdamo klubą“, 
o 1994 m. sausį išleidome leidinį „Amster-
damas“. Tai ir buvo asociacijos LGL kūrimo 
pradžia. Naują pagreitį organizacijai su-
teikė tarptautinė LGBT bendruomenė, nes 
1994 m. balandį buvome vieni iš pirmosios 
ILGA Rytų Europos konferencijos Palango-
je organizatorių. 

Vladimiras  S imonko i r  Eduardas Platovas
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SAVANORYSTĖ 
LGL

Savanorių komanda – vienas iš stipriausių LGL vei-
klos ramsčių. Asociacijoje darbuojasi tiek savanoriai 
iš Lietuvos, tiek ir iš įvairių užsienio valstybių: Italijos, 
Suomijos, Vokietijos, Nyderlandų ir pan. Visi jie au-
koja savo laiką, idėjas, energiją bei patirtis, taip pri-
sidėdami prie LGL tikslų įgyvendinimo ir visokeriopai 
praturtindami asociacijos veiklą.

Savanoriauti LGL verta, nes galite:

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

Dalyvauti įvairiose konferencijose, seminaruose, •	

mokymuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;

Susipažinti su LGL darbo „virtuve“, naudojamais metodais •	

bei vykdomų projektų gausa;

Įgyti darbo patirties, žinių, taip pat mokytis grįžtamojo ryšio •	

dėka;

Patobulinti anglų kalbos įgūdžius;•	

Susipažinti su daugybe įkvepiančių, įdomių žmonių, •	

praplėsti savo pažinčių ratą.



6

LGL savanorių veiklos spektras yra labai platus. Jis apima tokias 
veiklas kaip straipsnių rašymas, pagalba atliekant administracines, 
kasdienes biuro funkcijas; taip pat į LGBT bendruomenės įtraukimą 
orientuotas veiklas - dirbtuvių, paskaitų, susitikimų, filmų peržiūrų 
organizavimą. 

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

Šią vasarą pradėjau labiau domėtis žmogaus tei-
sėmis bei LGBT bendruomenės veikla, todėl nu-
sprendžiau prisijungti prie LGL savanorių koman-
dos. Savanoriaudama šioje organizacijoje galiu 
realizuoti save ir išbandyti įvairias veiklos sritis - 
prisidedu prie įvairių projektų organizavimo, taip 
pat rašau straipsnius LGL tinklalapiui bei LGL blo-
gui. Savanorystė čia išpildė visus mano lūkesčius 
– susipažinau su daug linksmų ir kūrybingų žmo-
nių, dalyvavau daugelyje įdomių renginių, taip pat įgijau naudingų 
žinių. Iš pradžių buvo kiek nejauku ir nedrąsu ateiti savanoriauti į 
šią organizaciją, tačiau draugiška ir šilta LGL komanda mane priė-
mė, atsakė į visus rūpimus klausimus, todėl greitai išsisklaidė visos 
baimės ir dabar į LGL biurą visada atžygiuoju su šypsena veide! 

Savanorė Sandra
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Kadangi dirbu pilnu etatu, prie LGL veiklos galiu 
prisidėti labiau simboliškai, tačiau vis tiek norė-
jau padaryti ką nors neeilinio. Tuo metu LGL ką 
tik buvo gavę finansavimą video klipui, tačiau 
sunkiai sekėsi surasti norinčių filmuotis. Ne-
dvejojau ir nesigailiu: padėjau ir LGL, ir žengiau 
svarbų žingsnį savo viešam atsiskleidimui, taip 
pat jaučiau, kad tai  tarsi maištas prieš vyraujan-
čią nuotaiką šalyje. Iš vėlesnių reakcijų ir požiū-
rio į klipą supratau, kad kalbėti reikia ir daug, tad bet kokia veikla 
padeda atrasti savo stipriąsias vietas ir nuosavą kelią.

Savanoris  Marius
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Norėdami suteikti kuo platesnės ir išsamesnės informacijos apie sa-
vanorystę LGL, paruošėme dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) 
sąrašą, kurį galite rasti mūsų tinklalapyje sekdami šia nuoroda:

h t t p : / / w w w . l g l . l t / p r i s i j u n k / s a v a n o r y s t e / d u k /

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

e l .  p a š t o  a d r e s u :  v o l u n t e e r s @ g a y . l t
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KAIP GALI PRISIDĖTI 
PRIE LGL

Kiekvienas individualiai gali pasirinkti, kaip prisi-
jungti prie mūsų veiklų: savanoriauti, atlikti pas mus 
praktiką, dalyvauti renginiuose bei mokymuose, pa-
siūlyti ir su mūsų pagalba organizuoti savo renginį, 
remti mūsų veiklas finansiškai ar tiesiog domėtis LGL 
veikla prenumeruojant mūsų naujienlaiškį ar sekant 
socialiniuose tinklalapiuose.
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Viena iš prioritetinių asociacijos LGL veiklos 
sričių – informuoti tarptautinių organiza-
cijų bei institucijų atstovus apie realią su 
LGBT asmenų žmogaus teisėmis susijusią 
padėtį Lietuvoje. Šiuo tikslu rengiame nau-
jienlaiškį, kurį prenumeruoja daugiau nei 
5’000 asmenų įvairiose Europos Sąjungos, 
Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų Organi-
zacijos institucijose. Naujienlaiškį taip pat 
gauna įvairių Europos šalių vyriausybių ir 
tarptautinių žmogaus teisių organizacijų atstovai. Ši komunikacijos 
priemonė yra itin efektyvi, nes tokiu būdu tarptautiniai draugai ir 
partneriai ne tik gauna naujausią informacija apie LGBT asmenų 
žmogaus teisių padėtį Lietuvoje, bet ir yra raginami neformaliai 
„paspausti“ mūsų valdžios atstovus dėl šalyje tvyrančio priešiškumo 
LGBT asmenims. Akivaizdu, jog žvitrių akelių naujienlaiškio korektū-
rai ir miklių rankelių angliškų naujienų parengimui niekada nebus 
per daug!

Tomas Vytautas  Raskevič ius , 
projektų vadovas

Daugiau informacijos apie tai, kaip gali prisidėti, taip pat naujienlaiš-
kių prenumerata – w w w . l g l . l t

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

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / L G L L i t h u a n i a
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KAM REIKALINGA 
LGL?

LGL siekia panaikinti homofobiją, visų rūšių diskrimina-
ciją dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės. 

Detalizuojant šią misiją galima drąsiai teigti, kad LGL reikalinga, nes:

mažina šalies LGBT asmenų izoliaciją ir priespaudą kurdama •	

informacijos ir komunikacijos tinklą;

Noras geriau pažinti LGBT bendruomenę – vie-
na pagrindinių priežasčių, kodėl pasirinkau 
darbą LGL. Gyvename pasaulyje kupiname 
įvairovės. Įvairovės, kiekvienam iš mūsų su-
teikiančios galimybę pažinti savitas, įdomias, 
įvairialypes asmenybes. Vadovaudamiesi ne-
pagrįstais prietarais tiek sau, tiek ir kitiems 
užkertame kelią gyventi laisvesnį, pilnavertiš-
kesnį ir gražesnį gyvenimą. Džiaugiuosi pri-
sijungęs prie drąsių ir veiklių žmonių būrio, siekiančio tikslų, prie 
kurių įgyvendinimo turėtų prisidėti kiekvienas iš mūsų.

Šarūnas Sodonis , 
Advokaci jos  koordinator ius
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siekdama mažinti LGBT žmonių diskriminaciją skleidžia •	

objektyvią informaciją apie homoseksualumą, 
biseksualumą ir transseksualumą;

dalyvauja rengiant antidiskriminacinius ir registruotos •	

partnerystės įstatymus bei kitus teisės aktus, reikšmingus 
LGBT teisinei padėčiai Lietuvoje;

organizuoja visuomeninius ir kultūrinius renginius LGBT ir •	

juos palaikančiųjų bendruomenei Lietuvoje.

Nors per pastaruosius kelerius metus turė-
jau garbės dirbti su daugybe nevyriausybi-
nių organizacijų, mano galva, LGL išsiskiria 
iš jų visų. Ši organizacija beveik 20 metų 
stropiai dirba gerindama LGBT žmonių tei-
sių situaciją Lietuvoje bei atstovaudama 
LGBT bendruomenės balsą, kuris vos vos 
girdimas mūsų visuomenėje. LGL darbuo-
tojų ir savanorių komanda yra neįtikėtina, 
o jų aistra ir atsidavimas organizacijos tikslams nenustoja daryti 
įspūdžio. Susidurdami su tiek daug pasipriešinimo, jie nepaliauja 
ieškoti naujų ir inovatyvių būdų šviesti gyventojus ir didinti sąmo-
ningumą. Aš žaviuosi įkvepiančiu LGL darbu, atliktu Lietuvos vi-
suomenės labui.

Ashley Fowler,  E lono Univers iteto lyderystės 
programos direktorė ( JAV)
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Deja, neretai siekiant tokių tikslų, nudirbti darbai būna nematomi, 
o sensacingos žinios, turinčios mažai ką bendro su kasdiene orga-
nizacijos veikla, atsiduria prie pagrindinių žiniasklaidos priemonių 
naujienų pranešimų. Tokia padėtis tik parodo Lietuvos socialinio kli-
mato atšiaurumą LGBT žmonių atžvilgiu ir kartu tokie reiškiniai kaip 
plačiai paplitusi neapykantos kalba, smurtinis elgesys bei homofo-
biškos nuotaikos dar kartą patvirtina, jog LGL atlieka itin svarbų vai-
dmenį šiandieninėje Lietuvoje.

Jei nori daugiau sužinoti apie LGL veiklą, apsilankyk mūsų tinklalapyje 
w w w . l g l . l t  bei w w w . f a c e b o o k . c o m / l g l . l t 
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LGL IR 
BENDRUOMENĖ

Galėtų pasirodyti keista, kad žmonės, kuriuos sieja 
tik seksualinė orientacija, nori burtis į bendruome-
nę. Juk visi esame labai skirtingi, nesutampa mūsų 
politinės ir kitos pažiūros, išsilavinimas, nuomonės, 
pomėgiai.

Mūsų, kaip LGBT žmonių, identitetas formuojasi ilgo ir sudėtingo 
proceso, galbūt pilno klaidų ir nesusipratimų, metu. Juk augame ir 
socializacija vyksta ne  į save panašių, LGBT žmonių bendruomenėje, 
kur gautume atsakymus į klausimus, kamuojančius mus nuo paau-
glystės, kur iš daugiau patirties turinčiųjų sužinotume daugiau apie 
savo pačių tapatybę. Net atvirkščiai – mes augame aplinkoje, kuri 
yra nesupratinga ar atvirai priešiška LGBT žmonėms. Todėl bendravi-
mas gali padėti mums kur kas geriau suprasti save pačius. Bendruo-
menė mums reikalinga tam, kad ne po vieną, o drauge su panašiais į 
save, suvokiančiais, ką reiškia būti LGBT asmeniu, galėtume suprasti 
ir priimti visa tai, kas mus vienija.

LGL biure veikia dar 2004 m. įkurtas LGBT centras, kuriame renkasi 
gėjų, lesbiečių, biseksualių ir transseksualių asmenų bendruomenė, 
laiką leidžia LGL savanoriai bei draugai. LGL komanda centre orga-
nizuoja filmų peržiūras, diskusijas, paskaitas, aktyvistų susitikimus, 
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įvairias (menų) dirbtuves, užsienio kalbų pamokas bei kitokius už-
siėmimus, į kuriuos susirenka tiek vilniečiai, tiek miesto svečiai iš 
Lietuvos bei užsienio. Dauguma renginių yra ne tik pramoginiai, bet 
ir edukaciniai, įgalinantys bendruomenės narius, suteikiantys nau-
dingų įgūdžių.

Jei norite daugiau sužinoti apie LGBT centro veiklas, gauti informa-
ciją apie konkrečių renginių datas, apsilankykite mūsų tinklalapyje 
adresu: 

h t t p : / / w w w . l g l . l t / l g l / l g b t - c e n t r a s /
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Pradžioje, kai mane pakvietė sudalyvauti LGBT 
centro užsiėmimuose, nemaniau, kad tai bus 
kaip nors man naudinga. Galbūt toks nusista-
tymas buvo sąlygotas to, kad nelabai įsivaizda-
vau, kas ten vyksta. Pirmasis užsiėmimas buvo 
tiesiog pabandymas, maniau, kad jei nematy-
siu naudos šioje veikloje, tiesiog galiu nedaly-
vauti ir tiek. Tačiau kaip ir dažnai tokiais atve-
jais būna – skeptiškumo neliko jau po pirmojo 
susitikimo. Dalis užsiėmimų buvo skirta pasitikėjimo užmezgimui 
tarp dalyvių, atsipalaidavimui, kita dalis buvo skirta įvairių situa-
cijų projektavimui, jų suvaidinimui iš įvairių perspektyvų. Galiau-
siai nemažai laiko buvo skirta ir asmeninėms užsiėmimo dalyvių 
istorijoms – čia buvo svarbu mokytis išklausyti ir būti išklausytam. 
Tokie užsiėmimai reikšmingi, nes padeda dalyviams būti savimi, 
būti atviriems bent jau mažam ratui žmonių, o tai veda prie di-
desnio pasitikėjimo savimi. Pasitikėjimas savimi leidžia būti daug 
atviresniems savo artimiesiems. 

Tomas R. ,  savanoris
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LGL DOVANOS IR 
SUVENYRAI

Nebūtina būti LGBT teisių aktyvistais ir visuomenės 
veikėjais, kad galėtumėte skatinti visuomenės sąmo-
ningumą LGBT teisių atžvilgiu. Kartais tiesiog užtenka 
nenutylėti pasipiktinimo, išgirdus homofobišką juo-
kelį arba išdrįsti išreikšti savo pažiūras pasipuošus 
LGL atributika.

Įsigydami LGL marškinėlius, ženkliukus, puodelius, maišelius ar kitą 
internetinėje parduotuvėje siūlomą atributiką ne tik finansiškai re-
miate veiksmus už lygybę, aktyvų LGBT žmonių teisių atstovavimą, 
įvairovę, pilietines iniciatyvas, LGBT bendruomenei skirtus renginius 
ir daugybę kitų puikių dalykų, kurie atsiranda LGL dėka, bet ir gau-
nate gražų, jūsų nuostatas atspindintį, gera nuotaika spinduliuojantį 
daiktą.

Dovanų, suvenyrų bei kitokios atributikos rasite mūsų internetinėje 
parduotuvė, adresu:

h t t p : / / w w w. l g l . l t / p a r e m k / i n t e r n e t i n e - p a r d u o t u v e /
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Nusprendžiau įsigyti LGL‘o marškinė-
lius, skirtus Baltic Pride 2013, dar prieš 
atvykdama į Lietuvą – norėjau paremti 
LGBT teises Lietuvoje bei organizaciją, 
kuri dirba jų labui. Man svarbu turėti 
tokios atributikos. Kai žmonės pamato 
tavo marškinėlius, ženkliuką, puodelį 
ar maišelį, jiems pasidaro smalsu ir tai 
gali tapti puikia pokalbio pradžia. Taip 
pat aš asmeniškai siekiau paremti LGL, organizaciją kovojančią 
už LGBT žmonių teises. Ir, aišku, norėjau pasipuošti labai gražia 
atributika.

Megin,  savanorė
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NAUDINGI TERMINAI
Kai kurių terminų nežinojimas ar vartojimas neiš-
vengiamai sukelia klausimų ar diskusijų, juolab jeigu 
apie tai kalbame pirmą kartą arba ne visuomet suvo-
kiame, jog netinkamai pavartota sąvoka gali ką nors 
įžeisti. Tikimės, jog mūsų parinkti apibrėžimai jums 
padės aiškiau suvokti tam tikrus reiškinius bei teks-
tus šiame bei kituose LGL leidiniuose. 

Daugiau terminų galite rasti mūsų tinklalapyje sekdami nuoroda: 

http://www.lgl.lt/zmogaus-teises/naudinga-zinoti/zodynelis/

ATVIrumAS (angl. being out) – elgesys, kai asmuo neslepia esąs 
homoseksualus, biseksualus ar transseksualus. Žmogus gali atsi-
skleisti pats (angl. coming out), arba jo seksualinė orientacija gali 
būti sąmoningai ar nesąmoningai atskleista aplinkiniams žmonėms. 

BIfoBIJA – išankstinis nusistatymas, negatyvios, dažnai nepagrįstų 
stereotipų iššauktos neigiamos reakcijos biseksualumo ir (ar) bisek-
sualių asmenų atžvilgiu ar jų ignoravimas bei su tuo susijusių pro-
blemų nematomumas. Homofobija (žiūrėti: homofobija) ir bifobija 
yra giminingi, tačiau ne tapatūs reiškiniai. Bifobija yra paplitusi tiek 
tarp heteroseksualių, tiek tarp homoseksualių asmenų (dviguba dis-
kriminacija).

BISeKSuALumAS – gebėjimas jausti emocinį ir (ar) seksualinį po-
traukį abiejų lyčių individams.
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DISKrImINAcIJA – stereotipais pagrįstas neteisingas ir nesąžinin-
gas elgesys su tam tikra žmonių grupe ir jai priklausančiais indivi-
dais. Tiesioginė diskriminacija – situacija, kai su asmeniu elgiamasi 
mažiau palankiai dėl jo odos spalvos, lyties, seksualinės orientacijos, 
negalios, amžiaus ir kitų savybių. Netiesioginė diskriminacija – kai 
dėl iš pažiūros neutralios sąlygos ar praktikos tam tikras asmuo atsi-
duria palyginti su kitais asmenimis prastesnėje situacijoje dėl rasės, 
lyties, seksualinės orientacijos, negalios, amžiaus ir pan.

GėJuS  – vyras, jaučiantis emocinį ir (ar) seksualinį potraukį išimti-
nai (ar daugiausia) savo lyties asmenims.

HeTeroSeKSuALAI  – asmenys, kurie jaučia emocinį ir (ar) seksua-
linį potraukį priešingos lyties asmenims.

HomofoBIJA – stereotipais pagrįsta baimė ar pyktis, jaučiamas 
homoseksualių ar biseksualių žmonių atžvilgiu. Homofobija gali būti 
internalizuota – tai savo seksualinės orientacijos neigimas ir (ar) su-
sitaikymas su heteroseksualumu kaip vieninteliu „teisingu“ seksua-
lumo modeliu.

HomoSeKSuALAI  – asmenys, kurie jaučia emocinį ir (ar) seksuali-
nį potraukį tos pačios lyties asmenims.

LeSBIeTė – moteris, jaučianti emocinį ir (ar) seksualinį potraukį iš-
imtinai (ar daugiausia) savo lyties atstovėms.

LGBT BeNDruomeNė ar LGBT ASmeNyS yra plati sąvoka, api-
manti lesbietes, gėjus, biseksualius ir transseksualius asmenis. Tai 
heterogeniška grupė, kuri dažnai siejama su pilietiniu LGBT teisių 
judėjimu socialinėje ir politinėje srityse. Kartais LGBT sąvoka yra iš-
plečiama apimant ir interseksualius bei „queer” asmenis (LGBTIQ).



22

LyTINė TApATyBė yra susijusi su subjektyviu individo socialinės ly-
ties pajautimu, kuris gali tiek atspindėti, tiek neatspindėti asmens 
biologinės lyties ir apimti individualų savo kūno suvokimą bei kitas 
lyties išraiškos formas (t. y. „lyties išraiška“) kaip, pavyzdžiui, apranga, 
kalba bei manieros. Asmens lytis dažniausiai yra nulemiama gimstant 
ir tampa socialiniu bei teisiniu faktu. Vis dėlto, kai kurių asmenų soci-
alinė lytis nesutampa su šiems asmenims priskirta biologine lytimi – 
tokie asmenys yra vadinami transseksualiais. Lytinis tapatumas netu-
rėtu būti tapatinamas su asmens seksualine orientacija. 

NeApyKANToS KALBA LGBT ASmeNų ATžVILGIu reiškia viešus 
pasisakymus, kurie išreiškia, skatina ar pateisina neapykantą, diskri-
minaciją ar priešiškumą LGBT asmenų atžvilgiu, pavyzdžiui, politikos 
ar religinių lyderių išsakyti komentarai spaudoje ar internetinėje er-
dvėje, turintys tikslą įžeisti ir pažeminti.

SeKSuALINė orIeNTAcIJA – nuolatinis emocinis, romantinis, sek-
sualinis ar jausminis potraukis kitiems asmenims. Seksualinės orien-
tacijos skalė svyruoja nuo išimtinio heteroseksualumo iki išimtinio 
homoseksualumo ir apima įvairias biseksualumo formas.

TrANSfoBIJA yra į homofobiją panašus fenomenas, tik ji išskirtinai 
susijusi su baime ir nepalankumu transseksualiems asmenims ar ly-
ties neatitikimui. Homofobijos ar transfobijos išraiškos apima diskri-
minaciją, kriminalizavimą ir marginalizavimą, socialinę atskirtį ir fizinį 
smurtą seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo pagrindais.

TrANSSeKSuALūS ASmeNyS – tai asmenys, kurių lytinė tapatybė 
skiriasi nuo biologinės lyties, t. y. kuriems būdingas noras išreikšti 
savo lytinį tapatumą nesivadovaujant biologinės lyties padiktuoto-
mis normomis. Transseksualai jaučia vidinį poreikį savo apranga, ak-
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sesuarais, manieromis, kalba, naudojama kosmetika ar kūno poky-
čiais pristatyti save skirtingai nei reikalauja su biologine lytimi susiję 
socialiniai lūkesčiai. Ši sąvoka lietuvių kalboje apima ne tik skirtingo 
lytinio tapatumo asmenis (angl. transsexual), bet ir asmenis, kurie 
nenori būti identifikuojami kaip „vyras“ ar „moteris“ (angl. trans-
gender). Transseksualus vyras yra asmuo, kuris pagal savo biologi-
nę lytį yra „moteris“, bet jo lytinė tapatybė yra „vyro“ arba apima 
vyriško lytinio tapatumo spektrą. Transseksuali moteris yra asmuo, 
kuris pagal savo biologinę lytį yra „vyras“, bet pagal lytinį tapatu-
mą yra „moteris“ arba apima moteriško lytinio tapatumo spektrą. 
Analogiški apibūdinimai yra naudojami apibrėžiant ir transseksualių 
asmenų seksualinę orientaciją, t. y. remiantis būtent jų lytiniu tapa-
tumu, o ne biologine lytimi. Heteroseksualus transseksualus asmuo, 
pavyzdžiui, yra transseksualus vyras, kuris jaučia potraukį moterims. 
Lesbietė transseksuali moteris jaučia potraukį kitoms moterims.
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