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Darbas su nuo homofobinių, 
bifobinių ir transfobinių neapykantos 
nusikaltimų nukentėjusiais 
asmenimis: praktinis vadovas
 
Įvairūs tarptautiniai tyrimai atskleidžia, jog prieš lesbietes, gėjus, bisek-
sualius ir translyčius (LGBT*) asmenis nukreipti neapykantos nusikalti-
mai ir neapykantos kalbos atvejai Europos Sąjungoje (ES) vis dar išlieka 
rimta problema. ES Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atliktos LGBT* 
asmenų apklausos (2013) duomenimis1, vienas iš keturių (26 proc.) 
LGBT* bendruomenei priklausančių asmenų buvo užpultas arba susidū-
rė su grasinimais per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Kalbant apie 
translyčių asmenų bendruomenės narius, šie skaičiai kelia dar didesnį 
susirūpinimą – net trečdalis (34 proc.) visų apklausoje dalyvavusių 
translyčių respondentų teigė, kad patyrė fizinį ir (ar) seksualinį smurtą 
ar susidūrė su grasinimais. Nacionaliniai nuo neapykantos nusikaltimų 
nukentėjusių asmenų tyrimai ir atvejai, apie kuriuos nevyriausybinės 
organizacijos praneša Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui, 
taip pat nurodo neproporcingai didelį šio nepageidaujamo reiškinio 
paplitimo mastą tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje. ES Pagrindinių 
teisių agentūros atlikta LGBT* asmenų apklausa taip pat atskleidė, kad 
apie homofobinius, bifobinius ir transfobinius neapykantos nusikalti-
mus dažniausiai nėra pranešama. Remiantis apklausos duomenimis, 
tik apie vieną iš penkių (22 proc.) neapykanta motyvuotų incidentų buvo 
pranešta kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. 

Siekiant kovoti su prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos 

1 Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūra, Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, 
biseksualių ir translyčių asmenų apklausa, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių 
biuras, 2013. Disagreguotus tyrimo duomenis galima rasti čia: 
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php. Pažymėtina, jog tyrime dalyvavo 821 LGBT* 
respondentas iš Lietuvos. Tyrimo techninę ataskaitą, kurioje aptariami ir tyrimo reprez-
entatyvumo bei imties klausimai, galima rasti čia:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-technical-report_en.pdf.



nusikaltimų ir neapykantos kalbos atvejų latentiškumu bei tobulinti 
spezializuotos pagalbos aukoms sistemą, projektu „Come Forward: 
įgalinant ir suteikiant pagalbą nuo neapykantos nusikaltimų nukentėju-
siems LGBT* asmenims“ siekiama didinti šioje srityje dirbančių speci-
alistų gebėjimus bendraujant su LGBT* asmenimis. Projekto tikslinės 
grupės yra tiek pranešimus apie neapykantos nusikaltimus ir neapy-
kantos kalbos atvejus priimantys (registruojantys) policijos pareigūnai 
bei tyrėjai, tiek specializuotos pagalbos paslaugas aukoms teikian-
tys nevyriausybinių organizacijų atstovai bei socialiniai darbuotojai. 
Šis praktinis vadovas remiasi ES Aukų teisių direktyvoje 2012/29/ES2 
suformuluotais standartais ir ekspertų iš skirtingų Europos Sąjungos 
valstybių patirtimi, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir 
organizacijomis bei užtikrinant direktyvoje suformuluotų aukų teisių 
apsaugos standartų taikymą LGBT* asmenims.

2 2012 m. spalio 25 d. Direktyva 2012/29/ES, nustatanti minimalius nusikaltimų 
aukų teisių, paramos ir apsaugos standartus, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
LT/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029.
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Sąvokos ir terminai

Kodėl svarbu naudoti tinkamas sąvokas ir terminus? Suprasdami 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties raiškos kategori-
jas, galėsime lengviau įsisąmoninti nuo prieš LGBT* asmenis nukreiptų 
neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų patirtis. Naudodami 
tinkamas sąvokas bei terminus, LGBT* bendruomenės atstovams paro-
dysime savotišką paramą ir palaikymą. Pirmas žingsnis, siekiant sukurti 
tarpusavio pasitikėjimu pagrįstus ryšius – naudokite tik tas sąvokas ir 
terminus, kuriuos naudotų asmuo, apibūdindamas pats save. Asmuo, 
kuris jaučiasi gerbiamas ir saugus, padės Jums dirbti Jūsų tiesioginį 
darbą, pateikdamas išsamią informaciją apie konkretų atvejį ar inci-
dentą. Pagarbi ir įtrauki kalba gali būti itin svarbi tiek tiriant incidento 
aplinkybes, tiek ieškant geriausio būdo padėti nukentėjusiam asmeniui.

Tinkamų sąvokų ir terminų naudojimo svarba

• gerbiama aukos tapatybė ir gyvenimiškos patirtys
• sukuriami tarpusavio pasitikėjimo ryšiai, puoselėjimas saugumo 

jausmas
• skatinamas bendradarbiavimas ir aktyvus dalyvavimas procese



Kokiais pagrindais LGBT* asmenys yra 
diskriminuojami?
 
Biologinė lytis (angl. „sex“) apibūdina biologi-
nių charakteristikų visumą, susijusią su pirmi-
niais ir antriniais lyties požymiais, genų rinkiniu 
ir hormonų poveikiu asmens organizmui. Teisinė 
asmens lytis yra nustatoma gimimo metu ir 
dažniausiai remiasi pirminiais biologinės lyties 
požymiais. 
Seksualinė orientacija (angl. „sexual orientati-
on“) – nuolatinis emocinis, romantinis, seksuali-
nis ir (ar) jausminis potraukis kitiems asmenims. 
Seksualinės orientacijos skalė svyruoja nuo išim-
tinio heteroseksualumo iki išimtinio homosek-
sualumo ir apima įvairias biseksualumo formas. 
Socialinė lytis (angl. „gender“) yra socialinis 
konstruktas, priskiriantis vyrams ir moterims 
tam tikrus socialinius vaidmenis bei formuojan-
tis su lytimi susijusias normas. Vyrams ir mote-
rims būdingi socialiniai vaidmenys nėra pasto-
vūs ir kinta atsižvelgiant į istorines, socialines, 
kultūrines ir klasines ypatybes. 
Lytinė tapatybė (angl. „gender identity“) apibūdi-
na unikalų kiekvieno asmens lyties pajautimą bei 
su tuo susijusį savęs (ne)priskyrimą konkrečiai 
lyčiai. Lytinės tapatybės pajautimas tam tikrais 
atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo 
kūnu bei fizine išvaizda. Dėl šios priežasties gali 
būti atliekamos tam tikros fizinės išvaizdos kore-
gavimo procedūros, potencialiai apimančios ir 
medicinines bei chirurgines procedūras (pavyz-
džiui, transseksualiam asmeniui atliekama lyties 
keitimo operacija).    
Lyties raiška (angl. „gender expression“) apibū-
dintina kaip ženklų ir simbolių visuma, apiman-
ti individualias lytinės tapatybės raiškos prie-
mones ir aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir 
simbolius atpažinti. Dviejų tą pačią lytinę tapa-
tybę turinčių asmenų lyties raiška gali būti itin 
skirtinga.

Seksualinė orientacija

LYTIES 
RAIŠKA

 

 

VISOS KOMBINACIJOS 
YRA ĮMANOMOS!

 

Norite sužinoti daugiau? Šis modelis yra paremtas trečiąją 
„Lyčių meduolio“ versija. Plačiau skaitykite www.itspronouncedmetrosexual.com.

LYTINĖ 
TAPATYBĖ

 

ROMANTINIS 
POTRAUKIS

 

BIOLOGINĖ
LYTIS

SEKSUALINIS 
POTRAUKIS  

Kiekvieno asmens 
potraukis yra 

individualus ir gali 
apimti įvairias 

biologinės lyties, lytinės 
tapatybės ir lyties 

raiškos kombinacijas.

Seksualinis potraukis

Kas Jus jaudinas

ASEKSUALUS, PANSEKSUALUS, 
GĖJUS, LESBIETĖ, BISEKSUALUS, 

HETEROSEKSUALUS, 
ASEKSUALUS

Ką esate linkę įsimylėti

Romantinis potraukis

Lyties raiška

BALSAS, ILGI PLAUKAI, 
SUKNELĖ, KELNĖS, 

MANIEROS, MAKIAŽAS

Taip, kaip elgiatės, rengiatės, 
kalbate, judate...

Lytinė tapatybė

NEAPIBRĖŽTOS LYTINĖS 
TAPATYBĖS ASMUO, 

TRANSLYTIS, VYRAS, MOTERIS, 
KINTANČIOS LYTINĖS 
TAPATYBĖS ASMUO

Subjektyvus moteriškumo, 
vyriškumo ar nesitapatinimo su 
šiomis kategorijomis pojūtis ...

Biologinė lytis

XX, GIMDA, VARPA, 
SĖKLIDĖS, XXX, 

TESTOSTERONAS, 
ESTROGENAS, XY, 

INTERSEKSUALUS ASMUO, 
MAKŠTIS

Biologiniai požymiai, tokie kaip 
hormonai, chromosomos, 
vidiniai ir išoriniai lytiniai 

organai

„Lyčių meduolio“ modelis
Lytinė tapatybė, lyties raiška, seksualinė 
orientacija… dažniausiai šias kategorijas yra 
sunku aprašyti, nes jos nėra iki galo pastovios. 
Jos neegzistuoja dvinarės sistemos rėmuose. 
Nėra „arba/arba“. Kartais būna netgi „ir/ir“. Šiek 
tiek vieno, šiek tiek kito. Tai visas meduolis – 
pabandykite atsikąsti!
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Kokias sąvokas naudoti, kalbant apie LGBT* asmenis?

Yra nemažai terminų, kurie naudojami apibūdinti LGBT* asmenis. Deja, 
ne visi naudojami terminai yra priimtini LGBT* bendruomenės nariams. 
Kai kurie terminai gali būti laikomi įžeidžiančiais, žeminančiais, perdėm 
moksliškais ar paprasčiausiai senamadiškais. Šių terminų naudojimas 
gali sąlygoti tarpusavio nepasitikėjimą – pavyzdžiui, LGBT* asmenys 
gali atsisakyti bendrauti su įžeidžiančius terminus naudojančiu poli-
cijos pareigūnu ar socialiniu darbuotoju. Dažniausiai naudojamas ir 
bendruomenei itin priimtinas yra LGBT* akronimas ir jame užkoduoti 
terminai – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys. Egzis-
tuoja daug LGBT* akronimo variantų, sukeičiant jį sudarančių raidžių 
seką ar įtraukiant papildomas seksualines orientacijas ir (ar) lytines 
tapatybes apibūdinančias kategorijas (pavyzdžiui, „A“ kaip „aseksualūs 
asmenys“, „Q“ kaip „queer asmenys“ ir t.t.).

LGBT* akronimo reikšmė

Lesbietė (angl. „lesbian“) – moteris, jaučianti emocinį ir (ar) 
seksualinį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo lyties atstovėms, 
t. y. kitoms moterims.
Gėjus (angl. „gay“) – vyras, jaučiantis emocinį ir (ar) seksuali-
nį potraukį išimtinai (ar daugiausia) savo lyties asmenims, t. y. 
kitiems vyrams. 
Biseksualus asmuo (angl. „bisexual“) – asmuo, jaučiantis emocinį 
ir (ar) seksualinį potraukį daugiau nei vienos lyties asmenims, t. y. 
tiek vyrams, tiek moterims. 
Translytis asmuo (angl. „transgender“) – asmuo, kurio lytinė tapa-
tybė priklauso tarp „moters“ ir „vyro“ kategorijų esančiam lyčių 
spektrui. Šie asmenys savo lytinę tapatybę konstruoja derinda-
mi su įvairiomis lytimis sietinus aspektus ir dažniausiai nesiekia 
atlikti pilnos lyties keitimo procedūros. Tai reiškia, jog ne visi trans-
lyčiai asmenys yra transseksualūs.

* – nurodo akronimo „LGBT*” atvirumą kitoms su seksualine orien-
tacija ir (ar) lytine tapatybe susijusioms tapatybėms. 
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Papildomos sąvokos, su kuriomis galite susidurti:

Cislytis asmuo (angl. „cisgender person“) – asmuo, kurio lytinę 
tapatybę sudarantys dedamieji aspektai (t.y. biologinė lytis, lytinė 
tapatybė ir lyties raiška) dera tarpusavyje ir atitinka su tam tikra 
lytimi susijusius visuomenės lūkesčius. Cislyčiai asmenys mūsų 
visuomenėje sudaro daugumą.
Interseksualus asmuo (angl. „intersex“) – asmuo, kurio biologi-
nė lytis dėl įvairių genetinių ar anatominių aplinkybių negali būti 
priskirta nei „vyriškos“, nei „moteriškos“ lyties kategorijoms. 
Queer (liet. „keistas“, „žydras“) – istoriškai įžeidžiantis termi-
nas, kurį siekia „atkovoti“ tradicinių su lytimi ir lytiškumu sietinų 
vaidmenų atsisakantys asmenys. Sąvoka „queer“ laikoma labiau 
įtraukia nei LGBT* akronimas. 

Gėjaus, lesbietės ar biseksualaus asmens tapatybė apibūdina asmens 
seksualinę orientaciją. Translyčio ar transseksualaus asmens tapaty-
bė apibūdina asmens lytinę tapatybę. Seksualinė orientacija ir lytinė 
tapatybė nėra tapačios kategorijos ir apibūdina skirtingus individu-
alius požymius. Pavyzdžiui, translyčiai asmenys gali būti tiek homo-
seksualūs, tiek heteroseksualūs. 
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Neapykantos nusikaltimai ir diskri-
minacija – teisiniai aspektai
Per pastaruosius dešimtmečius Europos Sąjungos šalys žengė svar-
bius žingsnius, siekiant užtikrinti LGBT* asmenų teisinę apsaugą ir 
lygiateisiškumą. LGBT* asmenų apsauga nuo neapykantos nusikal-
timų ir diskriminacijos yra laikoma prioritetine sritimi Europos Sąjun-
gos (ES), Europos Tarybos (ET) ir Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) 
rekomendacijų kontekste.

Aukų teisių direktyva 
 
2012 metais Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 
priėmė Direktyvą 2012/29/ES, kuri nustato minimalius teisių standar-
tus, paramą ir apsaugą nusikaltimų aukoms. Aukų teisių direktyvos 
tikslas – užtikrinti, kad nusikaltimų aukos gautų tinkamą informaciją, 
paramą ir apsaugą, ir tokiu būdu paskatinti jų dalyvavimą baudžiama-
jame procese. Direktyva iš valstybių narių reikalauja atkreipti ypatingą 
dėmesį į aukas, kurios nukentėjo nuo nusikaltimų dėl išankstinių nuosta-
tų ar diskriminacinių paskatų, galimai susijusių su žmogaus asmeninė-
mis savybėmis. Direktyva smurtą lyties pagrindu apibrėžia kaip smurtą, 
kuris yra nukreiptas prieš kitą asmenį dėl jo lyties, lytinės tapatybės 
ar lyties išraiškos arba veikia tam tikrą asmenų grupę neproporcingai 
kitų grupių atžvilgiu būtent dėl jų lyties. Smurtas lyties pagrindu gali 
sukelti fizinę, seksualinę, emocinę, psichologinę ar ekonominę žalą 
aukai. Šis apibrėžimas apima ir smurtą artimoje aplinkoje, seksualinį 
smurtą (įskaitant išžaginimą, seksualinę prievartą ir priekabiavimą), 
prekybą žmonėmis, vergovę ir kitus žalojančius veiksmus, pavyzdžiui, 
prievartines santuokas, moterų lytinių organų žalojimą ir taip vadina-
mus „garbės nusikaltimus“. 
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Pagal Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro3 pateikiamą 
apibrėžimą, neapykantos nusikaltimai – tai baudžiamosios veikos, 
įvykdomos dėl tam tikro išankstinio nusistatymo prieš konkrečią 
asmenų grupę. Tam, kad veika būtų kvalifikuojama kaip neapykantos 
nusikaltimas, ji turi atitikti du požymius. Visų pirma, veika turi atitikti 
baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytą nusikaltimo sudėtį. Visų 
antra, nusikaltimo motyvas turi būti susijęs su išankstiniu nusistaty-
mu. Išankstinis nusistatymas, savo ruožtu, turėtų būti suprantamas 
plačiai – tai išankstinės neigiamos nuomonės, stereotipinės prielai-
dos, netolerancija ar neapykanta, nukreipta prieš tam tikrą socialinę 
grupę, išskiriamą pagal konkrečius požymius, pavyzdžiui, rasę, etniš-
kumą, kalbą, religiją, tautybę, seksualinę orientaciją, lytį ar bet kokius 
kitus esminius požymius. Neapykantos nusikaltimai nebūtinai turi būti 
nukreipti prieš žmones – jie taip pat gali būti nukreipti prieš nuosavy-
bę ar kitus objektus (pavyzdžiui, vandalizmas). Aukų teisių direktyva 
aiškiai apibrėžia, kad nusikaltimais yra laikomi ir asmens teisių, įtvirtintų 
Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje, pažeidimai. Būtent dėl 
šios priežasties su aukomis turėtų būti elgiamasi pagarbiai, parodant 
jautrumą ir profesionalumą, be jokios diskriminacijos dėl rasės, odos 
spalvos, etniškumo, socialinės padėties, genetinių požymių, kalbos, 
religijos ar įsitikinimų, politinių ar kitų pažiūrų, priklausymo tautinėms 
mažumoms, (ne)įgalumo, amžiaus, lyties, lyties raiškos, lytinės tapaty-
bės, seksualinės orientacijos, gyvenamosios vietos ar sveikatos būklės.

3 Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuras yra žmogaus teisių institucija, veiki-
anti Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) rėmuose. Biuras teikia 
paramą, pagalbą ir ekspertinio pobūdžio informaciją valstybinėms institucijoms ir piliet-
inei visuomenei, puoselėjant demokratiją, teisės viršenybę, žmogaus teises, toleranciją ir 
nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Plačiau skaitykite: https://www.osce.org/odihr. 
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Teisinis reglamentavimas Lietuvoje 

Bendrasis diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudi-
mas Lietuvos teisinėje sistemoje yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos 
lygių galimybių įstatyme, į nacionalinę teisę perkeliančiame Direktyvos 
2000/78/EB4, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus, nuostatas. Nacionalinėje teisėje įtvir-
tintas platesnės apimties diskriminacijos draudimas, nei to reikalauja 
Europos Sąjungos teisės aktai. Pavyzdžiui, diskriminacija seksualinės 
orientacijos pagrindu yra draudžiama ne tik įdarbinimo ir užimtumo 
srityse, bet ir prekių bei paslaugų teikimo, švietimo ir viešojo adminis-
travimo srityse. Draudimas diskriminuoti dėl seksualinės orientacijos 
taip pat yra įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos darbo Kodekse (2 str. 1 
d. ir 26 str.), Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mo viešosios informacijos poveikio įstatyme (4 str. 2 d. 12 punktas) ir 
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (19 str. 1 d. 3 
punktas). 

Nors teoriškai Lietuvos teisinė sistema suteikia gana plačią apsaugą 
nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu, šio principo 
įgyvendinimas praktikoje geriausiu atveju galėtų būti apibūdinamas 
kaip neefektyvus. Apie diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos 
atvejus dažnai nėra pranešama. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 
t. y. institucija, atsakinga už LR lygių galimybių įstatymo įgyvendinimą, 
2017 metais gavo tris skundus, susijusius su galima diskriminacija dėl 
seksualinės orientacijos. Plačiai paplitusios diksriminacijos dėl seksu-
alinės orientacijos, kurią atskleidžia įvairios tarptautinės nuomonių 
apklausos, kontekste galime teigti, kad nacionalinė lygybės institucija 
nėra laikoma efektyvia priemone, kai norima kovoti su diskriminacija. 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 170 str. draudžia kurstymą 
prieš LGBT asmenis (t. y. neapykantos kalbą), 60 str. 1 d. 12 punktas 
nurodo, kad jei veika yra padaryta siekiant išreikšti neapykantą asmenų 

4 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo 
ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/?uri=CELEX%3A32000L0078.
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grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl seksualinės orientacijos, tai 
laikoma  sunkinančia aplinkybe (t. y. neapykantos nusikaltimu). Nors 
seksualinė orientacija yra Baudžiamajame kodekse išskirtas požymis, 
to paties negalime pasakyti apie lytinę tapatybę ar lyties raišką. Kitaip 
tariant, nusikaltimai, įvykdyti dėl neapykantos translyčiams ar lyties 
normų neatitinkantiems asmenims, nebūtų laikomi neapykantos nusi-
kaltimais. Baudžiamasis kodeksas taip pat neapima ir interseksualių 
asmenų. 

Pagal tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe“ kasmet sudaromą 
„Vaivorykštės žemėlapį“ (angl. „Rainbow Map“), Lietuva užimą 39-ąją 
vietą tarp 49 Europos valstybių pagal lygybės ir nediskriminavimo 
principų užtikrinimą LGBT* asmenims. Pagrindinės su LGBT* asmenų 
lygiateisiškumu susijusios problemos Lietuvoje yra: (a) Nepilname-
čių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 
nuostatų diskriminacinio pobūdžio taikymas LGBT* bendruomenės 
atžvilgiu („homoseksualumo propagandos“ draudimas); (b) teisinis 
tos pačios lyties šeimų pripažinimas (Lietuva šiuo metu yra viena iš 
šešių ES valstybių narių, kurios nepripažįsta tos pačios lyties šeimų); 
(c) neegzistuojanti lyties pakeitimo procedūra (teisė į lytinės tapatybės 
pripažinimą yra realizuojama tik teismo keliu) ir (d) neefektyvus vals-
tybės institucijų atsakas į prieš LGBT* asmenis nukreiptus neapykan-
tos nusikaltimus ir neapykantos kalbos atvejus (pavyzdžiui, Europos 
žmogaus teisių byla Beizaras prieš Lietuvą).5

5 Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą (peticijos Nr. 41288/15), EŽTT, pateikta 2015 m. 
rugpjūčio 13 d., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175326.
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Smurto prieš LGBT* asmenis 
priežastys
 
Kas slypi už neapykantos nusikaltimų? Kodėl asmuo ar asmenų grupė 
įvykdo smurtinį išpuolį? Dar svarbesnis klausimas yra tai, kodėl kažkas 
turėtų užpulti asmenį, kurio asmeniškai nepažįsta? Mąstydami apie 
neapykantos nusikaltimus, turime įvairių idėjų apie tai, kokie asmenys 
galėtų įvykdyti šiuos nusikaltimus. Nors daugybė žmonių galvoja, kad 
neapykantos nusikaltimus dažniausiai įvykdo radikalizuotos grupės ar 
grupuotės, toks požiūris yra pakankamai klaidingas. Daugumą neapy-
kantos nusikaltimų įvykdo paprasti žmonės, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių yra linkę smurtauti. Įvairių sričių mokslininkai ir akademi-
kai siekia įvardyti neapykantos nusikaltimų, nukreiptų ir prieš LGBT* 
asmenis, priežastis.  

Išankstiniai nusistatymai yra kiekvienoje visuomenėje sutinkamas reiš-
kinys. Dažniausiai stereotipai susiformuoja dėl nežinojimo ar asme-
ninės patirties trūkumo. Kitais žodžiais tariant, nesusidūrę su „nepa-
žįstamu“, apie tai turėsime vienokių ar kitokių nuogirdų, sąlygojančių 
išankstinį nusistatymą ar stereotipus. Stereotipams didelę įtaką turi ir 
religiniai įsitikinimai. Pavyzdžiui, kai kurios religijos nepritaria romanti-
niams santykiams tarp tos pačios lyties asmenų. Prie giliai įsišaknijusių 
išankstinių nuostatų prisideda ir istorinė LGBT* bendruomenės stigma-
tizavimo ir marginalizavimo perspektyva. Pavyzdžiui, santykiai tarp tos 
pačios lyties asmenų daugumoje Europos valstybių buvo dekriminali-
zuoti tik XX amžiuje, o Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO) homo-
seksualumą iš psichikos sutrikimų sąrašo išbraukė tik 1990 metas. 
Taip pat egzistuoja įvairūs kultūriniai aspektai, tokie kaip seksizmas ir 
maskulinizmas, t. y. įsitikinimas, kad vyrai ir moterys niekada neturėtų 
prieštarauti nusistovėjusioms lyčių normoms. Šie ir kiti veiksniai, kurie 
prisideda prie išankstinių nuostatų ir stereotipų susiformavimo, gali 
lemti ir tam tikras smurtines tendencijas. Kita vertus, pastebėtina, jog 
ne visi žmonės, turintys išankstinių nusistatymų ar stereotipų LGBT* 
asmenų atžvilgiu, yra potencialūs smurtautojai. Vis dėlto, paplitę stere-
otipai lemia tai, jog LGBT* asmenys mūsų visuomenėje yra laikomi 
pažeidžiama socialine grupe.
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Diskriminacija (angl. „discrimination“) – neteisingas, nesąžiningas 
ir (ar) stereotipais pagrįstas elgesys su tam tikra žmonių grupe ir jai 
priklausančiais individais. 
Neapykantos nusikaltimai prieš LGBT* asmenis (angl. „hate crimes 
against LGBT* people“) – nusikalstamos veikos, padarytos dėl homo-
fobinių, bifobinių ar transfobinių motyvų. Neapykantos nusikaltimai 
apima bauginimą, grasinimus, padarytą žalą nuosavybei, užpuolimą, 
nužudymą ar bet kokią kitą nusikalstamą veiką, kai nukentėjusysis 
yra pasirenkamas dėl realaus ar įsivaizduojamo ryšio, priklausymo 
ar paramos LGBT* bendruomenei.
Neapykantos kalba prieš LGBT* asmenis (angl. „hate speech against 
LGBT* people“) – vieši pasisakymai, kurie skatina ar pateisina neapy-
kantą, diskriminaciją ar priešiškumą LGBT* asmenų atžvilgiu, pavyz-
džiui, politikų ar privačių asmenų komentarai internetinėje erdvėje, 
turintys tikslą įžeisti ir (ar) pažeminti LGBT* bendruomenės narius. 
Homofobija (angl. „homophobia“) – baimė ar pyktis, jaučiamas homo-
seksualių ar biseksualių asmenų atžvilgiu. Homofobija gali būti ir 
internalizuota (angl. „internalized homophobia“) – tai savo seksuali-
nės orientacijos neigimas ir (ar) susitaikymas su heteroseksualumu, 
kaip vieninteliu „teisingu“ seksualumo modeliu. Homofobija gali tapti 
įvairaus sunkumo neapykantos nusikaltimų, neapykanta motyvuotų 
incidentų bei neapykantos kalbos priežastimi. 
Bifobija (angl. „biphobia“) – išankstinis nusistatymas, negatyvios, 
dažnai nepagrįstų stereotipų iššauktos reakcijos biseksualumo ir 
(ar) biseksualių asmenų atžvilgiu ar jų ignoravimas bei su tuo susi-
jusių problemų nematomumas. Homofobija ir bifobija yra giminingi, 
tačiau netapatūs reiškiniai. Bifobija yra paplitusi tiek tarp heterosek-
sualių, tiek tarp homoseksualių asmenų. 
Transfobija (angl. „transphobia“) – išankstiniu nusistatymu, pasiš-
lykštėjimu, baime ir (arba) neapykanta pasireiškiantis neigiamas 
visuomenės ir individų požiūris į asmenis, kurie neatitinka visuo-
menėje vyraujančių lyties normų. Institucionalizuota transfobija 
pasireiškia per teisines sankcijas, patologizuojančias praktikas ir 
neegzistuojančius ar nepakankamus mechanizmus, kovojant su 
smurtu ir diskriminacija. 
Seksizmas (angl. „sexism“) – diskriminacija lyties pagrindu, 
kai manoma, kad fiziniai lyčių skirtumai suteikia vienai iš lyčių 
pranašumų. 
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Ką reiktų žinoti, kalbant apie išankstinius nusistatymus prieš LGBT* 
asmenis? Nors homofobija, bifobija ir transfobija gali įgauti įvairias 
formas, išankstiniai nusistatymai visuomet yra grindžiami nesuprati-
mu, netikra informacija, stereotipais ir baime. Išankstiniai stereotipai 
LGBT* asmenų atžvilgiu gali būti paremti religiniais, istoriniais, kultū-
riniais ar kitais įsitikinimais, kurie neretu atveju yra perimami iš arti-
miausių šeimos narių.  

Homofobinis, bifobinis ir transfobinis smurtas visų pirmiausia yra 
smurtas lyties pagrindu. Kaip ir kitas smurto lyties pagrindu apraiš-
kas, smurtą prieš LGBT* asmenis lemai tai, kad LGBT* asmenys neati-
tinka tam tikrų visuomenėje nusistovėjusių su lyčių sistema susijusių 
normų. Kitais žodžiais tariant, kiekvienoje visuomenėje egzistuoja tam 
tikri socialiniai lūkesčiai, kaip turėtų elgtis vienos ar kitos lyties atsto-
vai. Tuo pačiu metu egzistuoja tik dvi lytys – vyrai ir moterys, kurios 
tarpusavyje nėra lygiavertės. Kadangi LGBT* asmenys savo egzistavi-
mu kvestionuoja šią nusistovėjusią lyčių sistemą, jie potencialiai gali 
nukentėti nuo fizinio ar žodinio smurto. Žemiau pateikiame keletą 
pavyzdžių, kaip LGBT* asmenys neatitinka visuomenėje nusistovėjusių 
su lytimi susijusių normų:

• yrai gėjai nėra „tikri“ vyrai, nes nesiekia romantinių santykių su 
moterimis;

• moterys lesbietės nėra „tikros“ moterys, nes nesiekia romantinių 
santykių su vyrais;

• kai kurie vyrai nėra „tikri“ vyrai, nes atrodo/elgiasi/kalba 
„moteriškai“;

• kai kurios moterys nėra „tikros“ moterys, nes atrodo/elgiasi/kalba 
„vyriškai“;

• translyčiai asmenys siekia sugriauti „natūralią tvarką“, nes siekia 
parodyti, kad biologinė lytis ne visada lemia subjektyvų asmens 
priskyrimą vienai ar kitai lyčiai;

• interseksualūs asmenys siekia sugriauti „natūralią tvarką“, nes 
biologiškai (genetiškai) jie nėra nei vyrai, nei moterys. 

Koks nusikaltimas yra laikomas homofobiniu, bifobiniu ar transfobi-
niu? Paprastai tariant, homofobiniu, bifobiniu ar transfobiniu nusikal-
timu yra laikomas toks nusikaltimas, kuris yra įvykdytas dėl realios ar 
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numanomos nukentėjusio asmens seksualinės orientacijos, lytinės 
tapatybės ir (ar) lyties raiškos. Jei nukentėjęs asmuo ar kitas asmuo 
mano, kad tai yra neapykantos nusikaltimas, pareigūnas, gavęs šią 
informaciją, turėtų šią aplinkybę pažymėti procesiniuose dokumentuo-
se ir imtis atitinkamų veiksmų šiai informacijai patikrinti.  

Statistika
 
2012 metais Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių agentūra (PTA) 
atliko internetinę LGBT* asmenų apklausą apie jų subjektyvias patirtis, 
susijusias su diskriminacija, smurtu ir priekabiavimu. Apklausą visoje 
Europos Sąjungoje užpildė daugiau nei 90‘000 asmenų, o gauti duome-
nys atskleidė, jog LGBT* asmenys susiduria ne tik su diskriminacija, 
bet ir su neapykantos nusikaltimais bei neapykantos kalbos atvejais. 
Vienas iš keturių (26 proc.) ES LGBT* apklausoje dalyvavusių respon-
dentų nurodė, kad susidūrė su išpuoliais ar grasinimais smurtu per 
pastarųjų penkerių metų laikotarpį (žiūrėti iliustraciją Nr. 1). Dauguma 
LGBT* respondentų, kurie patyrė fizinį smurtą (59 proc.) per pastarųjų 
12 mėnesių laikotarpį, teigė, kad paskutinis išpuolis įvyko būtent dėl jų 
seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės.  

Iliustracija Nr. 1: Smurtiniai atvejai pastarųjų penkerių metų laikotarpiu 
ir pastarųjų 12 mėnesių laikotarpiu (%)
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Šaltinis: ES Pagrindinių teisių agentūra: Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
translyčių asmenų apklausa, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2013, p. 56
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Apklausos duomenimis, translyčiai asmenys yra itin pažeidžiama soci-
alinė grupė, kuri susiduria su pasikartojančiais neapykantos nusikal-
timų ir neapykantos kalbos atvejais. Vienas iš trijų  (34 proc.) apklau-
soje dalyvavusių translyčių respondentų teigė, kad susidūrė su fiziniu 
ar seksualiniu smurtu per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Beveik 
trys iš dešimties (29 proc.) translyčių respondentų teigė, kad neapy-
kantos nusikaltimų aukomis tapo daugiau nei tris kartus (žiūrėti ilius-
traciją Nr. 2). 

Iliustracija Nr. 2: Translyčiai respondentai, kurie susidūrė su smurtu arba 
grasinimais vieną ar daugiau kartų per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį 
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Šaltinis: ES Pagrindinių teisių agentūra: Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių ir 
translyčių asmenų apklausa, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2013, p. 60

 
Apklausa parodė, kad nukentėję asmenys smurtautojų dažniausiai nepa-
žįsta. Net 45 proc. nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių LGBT* 
asmenų teigė, kad nusikaltimą įvykdė jiems nepažįstami asmenys. Net 
trečdalis (36 proc.) per pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį prieš LGBT* 
asmenis įvykdytų neapykantos nusikaltimų buvo įvykdyta nepilname-
čių asmenų ar jų grupuočių. Tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo smur-
tautoją pažinojo, dažniausiai tai buvo asmuo iš darbovietės, mokyklos, 
kolegijos ar universiteto.  
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Dauguma (44 proc.) smurto incidentų įvyko atviroje viešoje vietoje 
– gatvėje, skvere, automobilių stovėjimo aikštelėje. Tais atvejais, kai 
neapykantos nusikaltimai buvo įvykdyti patalpoje, jie vyko viešoje vietoje 

– kavinėje, restorane, klube, viešajame transporte. 8 proc. apklausos 
metu užfiksuotų neapykantos nusikaltimų buvo įvykdyti nukentėjusio 
asmens namuose.

Smurtas prieš LGBT* asmenis Lietuvoje
 
ES PTA apklausos duomenimis, 39 proc. LGBT* respondentų iš Lietu-
vos susidūrė su neapykantos nusikaltimais ar grasinimais smurtu per 
pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Net 79 proc. atvejų apie incidentą 
kompetentingoms teisėsaugos institucijoms pranešta nebuvo. 

2013–2015 metų laikotarpiu Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL 
Generalinei prokuratūrai pateikė dvidešimt keturis skundus dėl dviejų 
šimtų šešių neapykantos kalbos atvejų internetinėje erdvėje. Pagal 
šiuos skundus 2013 metais buvo pradėti dvidešimt aštuoni ikiteisminiai 
tyrimai, 2014 metais – trylika ikiteisminių tyrimų, 2015 metais – aštuoni 
ikiteisminiai tyrimai. Visi šie ikiteisminiai tyrimai buvo sustabdyti arba 
nutraukti, tad tyrimo metu veikas įvykdę asmenys nebuvo nustatyti 
ir (ar) nubausti. Nacionalinės institucijos nerenka atskirų statistinių 
duomenų apie neapykantos nusikaltimus ar neapykantos kalbą seksu-
alinės orientacijos pagrindu. Dėl šios priežasties neįmanoma įvertinti, 
kiek homofobinių neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos 
atvejų sulaukė baudžiamųjų sankcijų. Galima daryti išvadą, jog Lietu-
vos teisėsaugos institucijoms sunkiai sekasi atliepti nuo homofobinių, 
bifobinių ar transfobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų 
poreikius. Asociacijos LGL žiniomis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
kodekso 60 str. 1 d. 12 punktas dėl sunkinančios aplinkybės seksuali-
nės orientacijos pagrindu niekada nebuvo pritaikytas praktikoje.
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2015 metais Europos Komisijos (EK) paskelbto specialiojo diskrimina-
cijos temai skirto „Eurobarometro“ duomenimis6, tik 44 proc. Lietuvos 
gyventojų mano, kad LGBT* asmenys turėtų turėti tokias pat teises kaip 
heteroseksualūs asmenys. Vos 14 proc. lietuvių nesijaustų itin nepato-
giai, stebėdami viešumoje romantinius jausmus rodančią dviejų vyrų 
porą (žemiausias rezultatas visoje Europos Sąjungoje). Be to, tik 14 
proc. Lietuvos gyventojų nekiltų neigiamų jausmų, jei jų atžala kurtų 
romantinius santykius su translyčiu asmeniu.

6 Special Eurobarometer 393, Discrimination in the EU in 2015, Factsheets (National 
Language), Lithuania,
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/
DocumentKy/68081.
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Kodėl LGBT* asmenys nepraneša 
apie neapykantos nusikaltimus?
 
Dauguma Europos Sąjungos lygmeniu atliktų tyrimų atskleidžia, jog 
nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys nėra linkę pranešti 
apie šiuos incidentus. Tuo tarpu neapykanta motyvuoti incidentai, apie 
kuriuos buvo pranešta teisėsaugos institucijoms, dažnai nėra tinkamai 
kvalifikuojami kaip neapykantos nusikaltimai. Dėl šių aplinkybių prieš 
LGBT* asmenis nukreiptiems neapykantos nusikaltimams yra būdin-
gas latentiškumas. 

2013 metais pristatyti PTA atliktos LGBT* asmenų apklausos duomenys 
rodo, kad nukentėję LGBT* asmenys nėra linkę pranešti apie neapykan-
tos nusikaltimus ir neapykantos kalbos atvejus. Per pastarųjų penkerių 
metų laikotarpį buvo pranešta tik apie šiek tiek daugiau nei penktadalį 
prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų. Priežastis, 
dėl kurios dažniausiai nepranešama – nukentėję asmenys nemano, kad 
teisėsaugos institucijos imtųsi ryžtingų žingsnių pranešimui efektyviai 
ištirti. Be to, beveik trečdalis respondentų mano, kad policijos parei-
gūnai negalėtų nieko padaryti, net jei ir norėtų padėti LGBT* nuken-
tėjusiajam. Paties nusikaltimo pobūdis taip pat gali turėti lemiamos 
reikšmės priimant sprendimą nepranešti apie neapykantos nusikaltimą. 
Pavyzdžiui, trečdalis LGBT* apklausos respondentų teigė, kad neapy-
kanta motyvuotas incidentas nebuvo „pakankamai rimtas“, kad apie jį 
reikėtų pranešti policijos pareigūnams. Trečia dažniausiai cituojama 
nepranešimo priežastis buvo susijusi su baime dėl galimos homofobi-
nės ar transfobinės policijos pareigūnų reakcijos (žiūrėti lentelę Nr. 1).    
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Lentelė Nr. 1: Nepranešimo policijai apie neapykanta motyvuotus smur-
tinius incidentus priežastys (%)

Paskutinis
Pats 

rimčiausias

Nemaniau, kad jie gali ką nors padaryti 50 43
Per smulkus/ne pakankamai rimtas/niekada nešovė į galvą 38 30
Nemaniau, kad jie gali ką nors padaryti 37 32
Homofobinės ir/ar transfobinės policijos pareigūnų reakcijos baimė 34 29
Baimė / gėda / nenorėjo, kad sužinotų kiti 26 29
Nusikaltėlio baimė / keršto baimė 25 25
Susitvarkiau savarankiškai/pasipasakojau draugams/tai šeimos reikalas 19 20
Per daug nusiminęs, kad praneštų policijai 16 18
Manimi nebūtų patikėję 16 14
Nenorėjau, kad pažeidėjas būtų sulaikytas arba patektų 
į bėda su policija 6 5

Maniąu, kad tai mano kaltė 6 7
Mane sustabdė arba atkalbėjo 5 5
Dėl pagalbos kreipiausi kitur 5 4
Kreipiausi tiesiogiai į prokuratūrą ar teismą 0 0
Kitos priežastys 8 8

Šaltinis: ES Pagrindinių teisių agentūra: Europos Sąjungos lesbiečių, gėjų, biseksualių 
ir translyčių asmenų apklausa, Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2013,  
p. 68

Psichologiniai ir emociniai aspektai taip pat turi įtakos priimant spren-
dimą nepranešti apie neapykantos nusikaltimą. Kita vertus, nepanašu, 
kad juos būtų galima laikyti pagrindine nepranešimo priežastimi. Pavyz-
džiui, tik trys iš dešimties nuo homofobinių ar transfobinių neapykan-
tos nusikaltimų nukentėję asmenys teigia, kad apie incidentą nepra-
nešė kompetentingoms institucijoms, nes jautė gėdą dėl to, kas jiems 
nutiko. Ketvirtadalis LGBT* apklausoje dalyvavusių respondentų teigė, 
kad neparanešė apie smurtinį incidentą, nes baiminosi smurtautojo 
keršto ar pakartotinio užpuolimo.  

Įvairios apklausos rodo, kad LGBT* asmenys Lietuvoje irgi nėra linkę 
pranešti apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbos atvejus. 
Pavyzdžiui, remiantis 2016 metais atliktos „UNI-FORM“ apklausos 
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duomenimis, net 53 proc. apklaustų LGBT* asmenų teigė nukentėję 
nuo neapykantos nusikaltimų ir (ar) neapykantos kalbos atvejų dėl 
savo tikros ar tariamos seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės. 
Dažniausiai cituojamos nepranešimo apie neapykanta motyvuotus inci-
dentus priežastys yra „nebuvau tikras, ar tai iš tiesų yra baudžiamasis 
nusikaltimas“, „tai nebūtų davę jokios naudos“, „tai pablogintų situaciją“ 
ir „pranešimas nebūtų traktuojamas rimtai“. Remiantis kiekybinio Varšu-
vos universiteto atlikto tyrimo duomenimis, 27.9 proc. LGBT* respon-
dentų iš Lietuvos susidūrė su homofobiniu, bifobiniu ar transfobiniu 
smurtu per pastarųjų penkerių metų laikotarpį. Kita vertus, net 80 proc. 
su smurtu susidūrusių respondentų apie šiuos incidentus kompeten-
tingoms teisėsaugos institucijoms nepranešė. 

Nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastys

„Kai supratau, kad reikės pranešti apie incidentą, buvau įsitikinęs, kad 
policijos pareigūnams tai pasirodys juokinga. Man taip pat atrodė, 
kad jie apskritai gali atsisakyti priimti mano pranešimą. Gali būti, kad 
tokią reakciją iš dalies lėmė stresas ir baimė, kurią patyriau incidento 
metu. Vis dėlto, viskas praėjo gerai.“ (Lietuva, homoseksualus vyras, 
32 metų amžiaus, nukentėjo nuo nežymaus sveikatos sutrikdymo) 

„Policininkas man pasakė, kad motyvas, dėl kurio buvau užpulta, didelės 
reikšmės neturi. Užpuolikams galėjo nepatikti mano batai, mano 
šukuosena ar mano orientacija – jei jie iš tiesų buvo pasiryžę mane 
užpulti, galėjo tam surasti ir kitą priežastį. [...] Jis pakoregavo mano 
parodymus raštu, išbraukdamas vietą apie homofobinius motyvus, 
viską sutrumpindamas. [...] Aš per daug neprieštaravau, nes man 
atrodė, kad jei jau policininkui tai nėra svarbu, galbūt tai iš tiesų neturi 
jokios lemiamos reikšmės.“ (Lietuva, biseksuali moteris, 25 metų 
amžiaus, nukentėjo nuo nežymaus sveikatos sutrikdymo)

„Teisėsaugos pareigūnai dažniausiai pilnai nesupranta, kokį poveikį 
turi neapykantos nusikaltimai. Tai lemia pakartotinį traumavimą. Toks 
pasirengimo trūkumas vienareikšmiškai neprisideda prie ikiteisminio 
tyrimo kokybės.“ (Lietuva, homoseksualus vyras, 50 metų amžiaus, 
nukentėjo nuo grasinimų internete)
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Remiantis kiekybinės „UNI-FORM“ apklausos duomenimis (n=345), tik 
apie 14 proc. (n=25) užfiksuotų homofobinių, bifobinių ir transfobinių 
neapykantos nusikaltimų ar neapykantos kalbos atvejų buvo pranešta 
kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. 44 proc. respondentų, 
kurie pranešė apie šiuos incidentus, teigė, kad „pranešti buvo sunku“. 
Dažniausiai cituojama su sunkumais pranešti susijusi priežastis buvo 

„policijos pareigūnai nebuvo pasirengę dirbti su LGBT* asmenimis“. 
Jei susidurtų su neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos 
atvejais ateityje, net 25 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų 
nepraneštų apie tai kompetentingoms teisėsaugos institucijoms. Jei 
pažvelgtume į tuos, kurie jau yra kreipęsi į teisėsaugos institucijas, 
pranešiančiųjų nuošimtis siekia jau 83 proc.

Nepranešimo apie neapykantos nusikaltimus priežastys

„Nemanau, kad verta.“
„Nemanau, kad mano pranešimas bus nagrinėjamas rimtai.“
„Neturiu pakankamai resursų (pinigų, laiko, transporto priemonės) 
tam, kad praneščiau.“

„Nenoriu sukelti rūpesčių už incidentą atsakingam asmeniui (pavyz-
džiui, šeimos nariui).“

„Bijau, kad policijos pareigūnai neigiamai reaguos į mano seksuali-
nę orientaciją ar lytinę tapatybę.“

„Nenoriu atskleisti savo seksualinės orientacijos ar lytinės 
tapatybės.“

„Norėčiau bendrauti su tais policijos pareigūnais, kurie yra apmoky-
ti LGBT* temomis.“

„Norėčiau, kad būtų galima pranešti internetu.“
„Norėčiau, kad būtų galima pranešti anonimiškai.“

(„UNI-FORM“ apklausos dalyviai, Lietuva, 2016 metai)
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Pranešimas apie neapykantos 
nusikaltimus 
Nuo homofobinio, bifobinio ar transfobinio nusikaltimo ar neapykantos 
kalbos atvejo nukentėjusiam asmeniui gali būti sunku surasti savyje 
drąsos pranešti apie incidentą teisėsaugos institucijoms. Toks asmuo 
ne tik susidūrė su traumuojančia patirtimi, bet ir galimai turės visiš-
kai nepažįstamiems žmonėms atskleisti tam tikras itin asmeniškas 
su savo tapatybe susijusias detales. Šis nepageidaujamas atvirumas 
gali lemti tai, kad nukentėjęs asmuo jausis neturįs jokios situacijos 
kontrolės. Dėl šios priežasties rekomenduojame imtis žemiau nurodytų 
žingsnių, kurie leis nukentėjusiam asmeniui jaustis saugiai pranešimo 
apie neapykanta motyvuotą incidentą metu.  

Pagrindiniai principai, reaguojant į pranešimą

1. Visuomet prisistatykite pilnu vardu ir pavarde, nurodykite savo 
rangą bei trumpai apibūdinkite savo vaidmenį proceso metu. 
Nukentėjusiam asmeniui perduokite savo kontaktus, kad su 
Jumis būtų galima susisiekti ir po apklausos. 

2. Pasiteiraukite, kaip nukentėjęs asmuo norėtų, kad į jį būtų krei-
piamasi (pavyzdžiui, „Kuo Tu vardu?“, „Kaip norėtum, kad į Tave 
kreipčiausi?“) Jei jums kyla tam tikrų abejonių dėl nukentėju-
sio asmens lyties, paprasčiausiai pasiteiraukite, su kokia lytimi 
sietinus įvardžius būtų geriausia naudoti (pavyzdžiui, „Kokios 
lyties įvardžiais turėčiau į Tave kreiptis?“, „Ar galiu į Tave kreiptis 
moterišku vardu?“).

3. Pasiteiraukite, ar nukentėjęs asmuo patyrė kokių nors sužalojimų 
ar sveikatos sutrikdymų. Jei atsakymas teigiamas, pasirūpinkite, 
kad nukentėjusį asmenį apžiūrėtų medikai.

4. Informuokite nukentėjusį asmenį apie jo teises (pasinaudokite 
Generalinio prokuroro patvirtintu „Nukentėjusiojo teisių išaiški-
nimo protokolu“). Pasirūpinkite, kad nukentėjęs asmuo iš tiesų 
suprastų tai, ką jam sakote. Jei turite atitinkamą leidinį ar brošiū-
rą, perduokite šią informaciją nukentėjusiajam.
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5. Jei sukursite tarpusavio pasitikėjimu grįstą atmosferą (t. y. nuken-
tėjęs asmuo, bendraudamas su Jumis, jausis saugiai ir užtikrintai), 
nukentėjęs asmuo galimai Jums užduos papildomų klausimų. 
Į juos pasistenkite atsakyti aiškiai ir suprantamai. Nukentėjęs 
asmuo turėtų turėti galimybę suteikti tik tą informaciją, kuria 
nori pasidalinti. Tai ypatingai svarbu, jei su nukentėjusiu asmeniu 
bendraujate viešoje vietoje iškart po incidento.

6. Paprašykite nukentėjusio asmens trumpai papasakoti apie tai, 
kas nutiko. Užveskite nukentėjusį asmenį ant kelio – tokiu būdu 
jis pamažu pradės jausti, kad atgauna situacijos kontrolę (pavyz-
džiui, „Gal prieš pradėdami kalbėti norėtumėte atsigerti?“).

7. Užpildykite Generalinio prokuroro patvirtintą „Specialiųjų porei-
kių vertinimo formą“. Ar nukentėjusiam asmeniui reikia specia-
liųjų apsaugos priemonių? Galbūt nukentėjęs asmuo yra ypatin-
gai pažeidžiamas, nes nukentėjo nuo pakartotinio smurto ar 
traumavimo?

8. Padėkokite nukentėjusiam asmeniui už liudijimą. Tokiu būdu 
parodysite, kad gautą informaciją vertinate rimtai. Patikinkite, 
kad nukentėjusiojo asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai.

9. Informuokite nukentėjusį asmenį apie tolimesnius procesinius 
veiksmus (jei tai įmanoma dabartiniame etape). Jei yra poreikis, 
nukentėjusį asmenį turėtų lydėti asmuo, kuriuo jis pasitiki. 
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Kaip atpažinti neapykantos nusikaltimą, nukreiptą prieš LGBT* 
asmenis?

Net ir tais atvejais, kai nukentėjęs asmuo nusprendžia pranešti apie 
galimą neapykantos nusikaltimą, pranešimo metu gali būti sunku užfik-
suoti visas reikalingas aplinkybes, kurios leistų incidentą kvalifikuoti 
kaip neapykantos nusikaltimą. Tokia situacija gali susiklostyti ne tik 
dėl to, kad nukentėję asmenys dažniausiai yra nelinkę atvirauti apie 
savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę teisėsaugos parei-
gūnams, bet ir dėl to, kad nukentėję asmenys ne visada žino, kas yra 
neapykantos nusikaltimas ir kokios aplinkybės gali turėti lemiamos 
reikšmės tinkamai kvalifikuojant nusikalstamą veiką. Jei įtariate, kad 
incidentas, apie kurį pranešama, galėjo būti įvykdytas iš homofobinių, 
bifobinių ar transfobinių paskatų, turėtumėte atkreipti dėmesį į tam 
tikrus požymius.   

Svarbu! Visuomet užduokite klausimus tik apie su incidentu susiju-
sį kontekstą, o ne apie nekentėjusio asmens tapatybę ar privataus 
gyvenimo detales (išskyrus tuos atvejus, kai tai yra absoliučiai būtina 
dėl nusikalstamos veikos pobūdžio).
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Prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų požymiai: 

Neapykantos nusikaltimai prieš LGBT* asmenis dažniausiai yra įvykdomi nepa-
žįstamų asmenų viešose vietose (tiek viduje, tiek lauke). Atkreipkite ypatingą 
dėmesį, jei incidentas įvyko prie LGBT* bendruomenės susibūrimo vietų (pavyz-
džiui, barų, klubų, bendruomenės centrų) ar LGBT* bendruomenei priklausan-
čio asmens namuose. 

LGBT* asmenys gali nukentėti dėl tam tikrų specifinių raiškos priemonių, pavyz-
džiui, aprangos, manierų, LGBT* simbolikos (pavyzdžiui, vaivorykštės spalvų 
ženkliukų ar aprangos detalių, juodų ar rožinių (apverstų) trikampių).

LGBT* bendruomenei atstovaujantys aktyvistai ar LGBT* renginiuose dalyvau-
jantys bendruomenės nariai yra ypatingai pažeidžiami neapykantos nusikalti-
mų atžvilgiu (ypač konkretaus renginio ar susibūrimo metu).

Tos pačios lyties poros nuo neapykantos nusikaltimų nukenčia dažniau nei 
pavieniai LGBT* asmenys.

Prieš LGBT* asmenis nukreipti neapykantos nusikaltimai lengviausiai atpažįs-
tami iš homofobinės, bifobinės ir transfobinės leksikos (pavyzdžiui, komen-
tarų, užgauliojimų ar epitetų) prieš incidentą ar incidento metu – paklauskite 
nukentėjusio asmens ir incidento liudininkų apie tai, ką sakė, kalbėjo užpuolikas.

Prieš LGBT* asmenis nukreipti neapykantos nusikaltimai dažnai susiję su 
LGBT* bendruomenei reikšmingais renginiais, pavyzdžiui, Pride eitynėmis.

Prieš LGBT* asmenis nukreipti neapykantos nusikaltimai dažnai įvykdomi 
padidėjus LGBT* bendruomenės matomumui viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, 
vykstant politiniams debatams dėl LGBT* asmenų žmogaus teisių užtikrinimo.

Tuo atveju, jei užpuolikas priklauso radikalizuotai grupuotei, galima įtarti, kad 
incidentas buvo įvykdytas būtent dėl homofobinių, bifobinių ar transfobinių 
paskatų. Patikrinkite, ar užpuolikas dėvėjo kokius nors specifinius su konkrečia 
grupuote sietinus simbolius. Konkrečių simbolių reikšmę nesunku patikrinti 
internetinėje erdvėje, pavyzdžiui, socialiniame tinkle „Facebook“.

Jei užpuolikas neturėjo jokių papildomų nusikaltimo motyvų (pavyzdžiui, finan-
sinės naudos), būtina patikrinti, ar tokiu motyvu negalėjo būti išankstinis užpuo-
liko nusistatymas.



Neapykantos nusikaltimų fiksavimas
Ką fiksuoti apklausos metu?  

Ar nukentėjęs asmuo mano, kad veika buvo įvykdyta dėl išankstinio 
nusistatymo prieš LGBT* asmenis? Jei atsakymas teigiamas, užfiksuo-
kite aplinkybes, dėl kurių nukentėjęs asmuo galvoja, kad nukentėjo nuo 
neapykantos nusikaltimo.

Jei nukentėjęs asmuo yra translytis, o jo tapatybės dokumentuose nuro-
dyta lytis neatitinka šio asmens lytinės tapatybės, būtinai užfiksuokite 
šią aplinkybę. Net ir tuo atveju, jei apklausos forma yra pildoma pagal 
asmens lytį dokumentuose, aplinkybių aprašyme nedviprasmiškai užfik-
suokite translytės nukentėjusio asmens lytinės tapatybės faktą.   

Užfiksuokite pasekmes, kurias incidentas sukėlė nukentėjusiam asme-
niui. Nepamirškite įvertinti ir nukentėjusio asmens emocinės savijautos. 

Užfiksuokite išsamų paties smurtinio epizodo ir jį sukėlusių asmenų (t. 
y. smurtautojų) aprašymą. Ar nukentėjęs asmuo juos pažinojo? O galbūt 
jie buvo susitikę anksčiau?

Nurodykite, ar vieta, kurioje buvo įvykdytas incidentas, turi kokios nors 
reikšmės bendruomenei, kuriai priklauso nukentėjęs asmuo. Jei atsa-
kymas teikiamas (pavyzdžiui, incidentas įvyko prie LGBT* susibūrimo 
vietos), paaiškinkite (aprašykite) šį ryšį. 

Ar nukentėjęs asmuo incidento metu buvo vienas?

Ar aplinkui buvo kokių nors liudininkų? Ar galite su jais susisiekti?
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Ryšiai su LGBT* bendruomene

LGBT* bendruomenės interesams atstovaujančios nevyriausybinės 
organizacijos gali vaidinti svarbų vaidmenį skatinant pranešimą apie 
neapykantos nusikaltimus, juos tiriant ir teikiant specializuotą pagalbą 
aukoms. Jei dirbate teisėsaugos institucijoje, dirbančioje su prieš LGBT* 
bendruomenės narius nukreiptais neapykantos nusikaltimais, iškilus 
klausimams susisiekite su Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL. 
Taip pat siūlome keletą patarimų, kurie padės palaikyti glaudesnį ryšį 
su vietine LGBT* bendruomene.

Kaip užmegzti ryšius su vietine LGBT* bendruomene?

• Policijos reikalų departamentas, Generalinė prokuratūra, Vidaus 
reikalų ministerija ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turėtų 
viešinti sėkmingus diskriminacijos ir neapykantos nusikaltimų 
prieš LGBT* asmenis tyrimo atvejus žiniasklaidoje ir socialiniuose 
tinkluose. Tokiu būdu būtų siunčiama žinutė, jog šios institucijos 
yra atviros LGBT* asmenims. Prie šio viešinimo galėtų prisidėti ir 
LGBT* bendruomenės interesams atstovaujančios nevyriausybi-
nės organizacijos. Tokiu būdu nukentėję asmenys būtų skatinami 
pranešti apie neapykantos nusikaltimus – mažės šio nepageidau-
jamo reiškinio latentiškumas. 

• Ikiteisminio tyrimo kontekste teisėsaugos institucijos (įskaitant 
ir prokuratūrą) turėtų bendradarbiauti su LGBT* bendruomenės 
interesams atstovaujančiomis organizacijomis. Šis bendradarbia-
vimas galėtų reikšmingai prisidėti prie įrodymų rinkimo ir liudininkų 
ar nusikalstamas veikas įvykdžiusių asmenų identifikavimo. Šio 
dialogo pagalba taip pat būtų skatinamas LGBT* bendruomenės 
pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis.

• Teisėsaugos institucijų (įskaitant ir prokuratūros), specializuo-
tos pagalbos paslaugas aukoms teikiančių struktūrų ir LGBT* 
bendruomenės interesams atstovaujančių organizacijų atsto-
vai turėtų drauge dalyvauti LGBT* jautrumo temai skirtuose 
mokymuose ir renginiuose. Tokiu būdu būtų skatinamas tarpu-
savio pasitikėjimas, tinklaveika ir dalinimasis gerąja praktika.  



37

• Policijos pareigūnai – ypač bendruomeniniai pareigūnai – galėtų 
užmegzti artimus santykius tiek su LGBT* bendruomenės nariais, 
tiek su LGBT* bendruomenės interesams atstovaujančiomis orga-
nizacijomis. Tai gali praversti identifikuojant LGBT* bendruomenės 
poreikius, siekiant didinti pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis 
bei skatinant pranešimą apie neapykantos nusikaltimus.    

• Teisėsaugos institucijų (įskaitant ir prokuratūros) bei specializuo-
tos pagalbos paslaugas aukoms teikiančių struktūrų atstovai turėtų 
naudoti lyties pagrindu jautrų (angl. „gender sensitive“) ir pagarbų 
žodyną – susipažinkite su šioje brošiūroje pateikiamu sąvokų 
žodynėliu. Visuomet venkite naudoti įžeidžiančius epitetus, net jei 
ir kalbate tik su savo kolegomis, o LGBT* asmenų aplinkui nėra. 
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Iš nukentėjusio asmens perspektyvos
 
Kiekvieno žmogaus reakcija į smurtą gali būti labai skirtinga. Svarbu 
suprasti, kad neapykantos nusikaltimas iš pusiausvyros gali išmušti 
net itin racionaliai ir stabiliai mąstančius nukentėjusiuosius. Juk tai, su 
kuo susiduria šie asmenys, yra ne tik didelį stresą keliantys epizodai, 
bet ir prieš jų tapatybę nukreipti nusikaltimai.  

Net ir nuo nesmurtinių neapykantos nusikaltimų nukentėję asmenys 
dažnai kenčia nuo traumavimo ir itin didelio nerimo. Priešingai nei 
įprasti nusikaltimai, neapykantos nusikaltimai yra nukreipti prieš 
nukentėjusio asmens tapatybę. Papildomai atsižvelgiant į smurto suke-
liamą traumavimą ir nerimą, nuo neapykantos nusikaltimų nukentėję 
asmenys gali jausti nuolatinį pavojų, juos gali kamuoti beviltiškumo ir 
nesaugumo jausmas. Vykstantis ikiteisminis (ar baudžiamasis) proce-
sas taip pat gali būti papildomu streso šaltiniu. Šis su procesu susijęs 
stresas kartais gali būti toks didelis, kad nukentėjęs asmuo nenori su 
niekuo bendradarbiauti, net ir tais atvejais, kai tai būtų naudinga paties 
nukentėjusio asmens interesams. Baudžiamojo proceso metu nuken-
tėję asmenys patiria stresą, nes privalo pakartotinai išgyventi smurti-
nį epizodą (pavyzdžiui, liudijimo metu), o tai, savo ruožtu, yra laikoma 
pakartotiniu traumavimu. 

Kita vertus, skirtingi nukentėję asmenys gali turėti labai skirtingą 
požiūrį į vykstantį procesą – ne visi nukentėję asmenys patiria trau-
mavimą ar nerimo jausmą. Tuo atveju, jei nukentėję asmenys nerodo 
su itin dideliu nerimo jausmu sietinų požymių, jokiu būdu negalima 
manyti, jog patirto neapykantos nusikaltimo jie nevertina rimtai. 

 

Kitame puslapyje pateikiamas iš tiesų Lietuvoje įvykusio prieš LGBT* 
asmenį nukreipto neapykantos nusikaltimo aprašymas. Tai tik vienas 
iš pavyzdžių, kaip nukentėjęs asmuo reaguoja į neapykanta motyvuota 
smurtą. Kartais, susidūrę su panašaus pobūdžio situacijomis, nukentėję 
asmenys pasirenka niekam apie tai nepasakoti. Jei nukentėjęs asmuo 
vis dėlto priima sprendimą pranešti apie patirtą neapykantos nusikal-
timą, dažniausiai tam prireikia daug drąsos ir pasiryžimo.
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Nukentėjusio LGBT* asmens reakcija į neapykantos nusikaltimą 

„Apie trečią valandą nakties būnant namuose mane miegantį su kitu 
vaikinu, kurį buvau apsikabinęs, užpuolė tuo metu nepažįstamas 
vyras, kaip paaiškėjo vėliau – to vaikino brolis. Pabudau nuo smūgio ir 
kambaryje pamačiau smurtautoją. Už jo nugaros stovėjęs jo draugas 
galimai viską filmavo. Vyras rėkė ant mūsų ir klausė, kodėl nemiega-
me atskirose lovose. Paklausiau, kodėl negalime miegoti kartu. Tada 
jis kumščiu trenkė dar kelis kartus. Iš viso smogė apie 5–6 kartus. Į 
kambarį įbėgo jų tėvai. Mane talžęs vyras išėjo iš kambario ir tėvams 
pasakė, kad tokius kaip aš ir jo brolis reikia papjauti. Jis pavadino 
mus pyderais. Tėvų liepiamas, vyras pasišalino iš namų. Apie įvykį 
pranešiau policijai. Atvykusiems tyrėjams nenurodžiau užpuolimo 
motyvų – buvo nepatogu ir gėda svetimiems žmonėms prisipažinti, 
kad esu homoseksualus. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po 
kurio laiko kreipiausi į psichologą. Kasdien jaučiu stresą ir nerimą, 
ypač todėl, kad bijau, jog bus paviešintas įvykio vaizdo įrašas. Kaskart, 
kai atsigulu į lovą, prisimenu šį išpuolį. Tai rodo, kad galimai paty-
riau psichologinę traumą, nes grįžta prisiminimai. Po šio įvykio byra 
man ir to vaikino santykiai – jis prašė manęs atsiimti skundą, o aš 
nesutikau ir supratau, kad jis manęs nepalaikys tokiu sunkiu metu.“ 

(Pranešimas apie incidentą gautas išmaniąja programėle „UNI-FORM“
2017 metų lapkričio mėnesį)

Net ir nesmurtinių nusikaltimų atveju traumuojanti patirtis nukentėju-
siam asmeniui gali sukelti fizines, emocines ir psichologines pasekmes. 
Itin rimtose situacijose nukentėjusiam asmeniui gali kilti ūminė reakciją 
į stresą. Nepaisant aplinkybės, jog nukentėję asmenys į traumuojančias 
patirtis reaguoja itin skirtingai, šios reakcijos gali būti suskirstytos į 
keletą bendresnių kategorijų:
 
Emocinės reakcijos – baimė, gėda, nerimas, beviltiškumo jausmas, 
nesaugumo jausmas, liūdesys, depresija, situacijos kontrolės jausmo 
praradimas, panikos priepuolis, kaltė, nepasitikėjimas kitais žmonėmis, 
perdėtas jautrumas, nuolatinė nuotaikų kaita, itin intensyvios emoci-
nės reakcijos. 
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Fizinės reakcijos – galvos svaigimas, drebulys, įtampa raumenyse, 
psichomotorikos sutrikimai, prakaitavimai (ypač delnų), galvos skaus-
mai, jautrumas šviesai, šaltis apatinėje kūno dalyje (ypač pėdose), 
širdies „permušimai“, aukštas kraujo spaudimas, žemas cukraus kiekis 
kraujyje, virškinimo problemos, hiperaktyvumas, sutrikusi kalba, sutri-
kęs kvėpavimas, šokas. 

Su elgesiu susijusios reakcijos – uždarumas, atsisakymas bendrauti, 
izoliacija, verkimas, agresija, žodiniai protrūkiai, nekantrumas, piktnau-
džiavimas alkoholiu, narkotinių medžiagų vartojimas, savęs žalojimas, 
bandymas nusižudyti. 
 
Su aplinka susijusios reakcijos – nesiorientavimas erdvėje, pasime-
timas, sunkumai susikoncentruoti, sutrikusi kalba, sutrikusi atmintis, 
išsiblaškymas.

Jei Jums kelia nerimą nukentėjusio asmens psichikos sveikatos 
būklė arba turite įtarimų, jog asmuo gali būti linkęs į savižudybę, 
nedelsdami susisiekite su emocinę pagalbą teikiančiais specialis-
tais. Šios brošiūros pabaigoje rasite naudingų kontaktų sąrašą.

Krizių įveikimo centre (Antakalnio g. 97, Vilnius,  
www.krizesiveikimas.lt) budi psichikos sveikatos specialistai, su 
kuriais galite pasikonsultuoti atėję arba per Skype be išanksti-
nės registracijos ir nemokamai. Į budinčius psichologus galima 
kreiptis darbo dienomis 16–20 val., šeštadieniais 12–16 val. Darbo 
laikas: I, III, V 16.00–20.00 
Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt.
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Nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusių asmenų reakcijos 
baudžiamojo proceso metuprocedure

• Nukentėjęs asmuo gali neprisiminti visų su incidentu susijusių 
aplinkybių.

• Nukentėjęs asmuo gali nesugebėti pateikti išsamaus ir tikslaus 
liudijimo.

• Nukentėjęs asmuo gali pateikti išsamų ir tikslų liudijimą apie tam tikrą 
su incidentu susijusį epizodą, tačiau visiškai neprisiminti kitų detalių 
(pavyzdžiui, labai išsamiai apibūdinti užpuoliką, tačiau nežinoti, kas 
įvyko po incidento).

• Nukentėjęs asmuo gali koncentruotis į aplinkybes, kurios baudžiama-
jam procesui neturi didelės reikšmės ar svarbos.

• Nukentėjęs asmuo gali atrodyti pasimetęs ir išsiblaškęs.
• Nukentėjęs asmuo gali neigti, jog apskritai dalyvavo incidente.
• Nuo seksualinio smurto nukentėję asmenys gali ignoruoti seksualinį 

nusikaltimo aspektą ir liudyti tik apie fizinį užpuolimą.
• Nukentėjusiam asmeniui gali būti sunku suprasti užduodamus 

klausimus. 
• Nukentėjęs asmuo liudijimo metu gali susipainioti, pateikti netikslią 

informaciją. 
• Kai kurie nukentėję asmenys galėjo būti užpulti dėl keleto priežas-

čių (pavyzdžiui, lyties, odos spalvos, negalios, prieglobsčio prašytojo 
statuso) – užtikrinkite, kad į visas šias priežastis būtų atsižvelgiama 
baudžiamojo proceso metu. 

• Nukentėjęs asmuo dėl streso liudijimo metu gali patirti tam tikrų svei-
katos problemų (pavyzdžiui, panikos priepuolį, agresijos protrūkį ar 
ypatingą nerimą).

• Nukentėjęs asmuo gali atrodyti išsiblaškęs ar prarasti koncentraciją. 
• Nukentėjęs asmuo gali pakartotinai išgyventi smurtinį epizodą liudi-

jimo metu.
• Nukentėjęs asmuo gali atrodyti „be emocijų“, lyg jam visiškai nerūpė-

tų tai, kas nutiko. 
• Nukentėjusiam asmeniui gali būti sunku kalbėti.  
• Nukentėjęs asmuo apie smurtinį incidentą gali kalbėti taip, lyg tai būtų 

nutikę kitam asmeniui (pavyzdžiui, liudyti trečiuoju asmeniu).
• Nukentėjęs asmuo gali atrodyti agresyvus ir nekeliantis pasitikėjimo. 
• Nukentėjęs asmuo gali būti apsvaigęs nuo medikamentų, narkotinių 

medžiagų ar alkoholio.
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Parama nukentėjusiems LGBT* 
asmenims
 
Baudžiamajame procese dalyvaujantys asmenys, įskaitant ir nuo neapy-
kantos nusikaltimų nukentėjusius LGBT* asmenis, bei jų šeimos nariai 
turi teisę gauti specializuotos pagalbos paslaugas. Ši teisė yra įtvirtinta 
Aukų teisių direktyvoje 2012/29/ES. Šios paslaugos potencialiai apima 
išsamią informaciją apie baudžiamąjį procesą, emocinę ir psichologinę 
pagalbą, specializuotą pagalbą susidorojant su nusikaltimo sąlygoto-
mis pasekmėmis ar baudžiamojo proceso keliama įtampa.  

LGBT* teisių srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos (pavyz-
džiui, Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, www.lgl.lt) taip pat 
teikia papildomas ar papildančias specializuotos pagalbos paslaugas 
aukoms (pavyzdžiui, teisinę pagalbą, teisinio atstovavimo galimybę, 
nukreipimus psichologinei ar emocinei pagalbai, baudžiamojo proceso 
stebėseną). Galiausiai, tam tikrų teisminių procesų metu (dažniausiai 
civilinėse bylose) nevyriausybinės organizacijos gali tiesiogiai atsto-
vauti nukentėjusiojo interesams. 
 
Esminė pagalba nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiems asme-
nims, kaip tai įtvirtinta Aukų teisių direktyvoje, susideda iš:

Emocinės paramos – išklausymas, palaikymas, dėmesys.
Informacinės paramos – pagrindinės informacijos teikimas, patari-
mas dėl baudžiamojo proceso metu teikiamų garantijų bei prieinamų 
specializuotos pagalbos paslaugų. 
Logistinės paramos – materialinių resursų suteikimas, atsižvelgiant į 
nukentėjusio asmens poreikius.
Bendruomeniškumo – pagalba nukentėjusiam asmeniui susigrąžinti 
savo gyvenimo kontrolę (pavyzdžiui, dalyvavimas veikloje, teikiančioje 
emocinį ir (ar) psichologinį palaikymą). 
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Šios paramos priemonės turėtų būti prieinamos kaip įmanoma anks-
čiau po nusikaltimo įvykdymo. Aplinkybė, ar nukentėjęs asmuo apie 
incidentą pranešė teisėsaugos pareigūnams, neturėtų turėti lemiamos 
reikšmės teikiant specializuotos pagalbos paslaugas. Parama baudžia-
majame procese dalyvaujančiam nukentėjusiam asmeniui tęsiama 
atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius. Kita vertus, 
parama turėtų būti tęsiama tol, kol įsigalios galutinės teisminės instan-
cijos sprendimas. Papildoma parama nukentėjusiam asmeniui turėtų 
būti suteikiama ir tuo atveju, kai nusikaltimą įvykdęs asmuo yra palei-
džiamas iš įkalinimo ar sulaikymo įstaigos.  
 
Tiek specializuotos pagalbos paslaugas aukoms teikiančios tarnybos, 
tiek nevyriausybinės organizacijos turėtų informuoti nukentėjusius 
asmenis apie jiems prieinamas paslaugas. Nukentėjusiems asmenims, 
kurie yra ypatingai pažeidžiami arba kurie turi specialiųjų poreikių, gali 
būti reikalingos papildomos pagalbos paslaugos. Neapykantos nusi-
kaltimų prieš LGBT* asmenis kontekste, ypatingai pažeidžiami yra tie 
nukentėję asmenys, kurie rizikuoja susidurti su pakartotine prievarta 
ar smurtu. Žemiau išvardytos asmenų grupės laikytinos specialiųjų 
poreikių turinčiais nukentėjusiais asmenimis:

 
• su sistemine to paties asmens prievarta ar grasinimais susidūrę 

asmenys;
• nuo ilgalaikio psichologinio smurto nukentėję asmenys;
• asmenys, kurie yra nukentėję nuo neapykantos nusikaltimų ir 

anksčiau;
• nukentėję asmenys, kurie asmeniškai pažįsta smurtautoją;
• nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys;
• intymias paslaugas teikiantys asmenys;
• asmenys, nukentėję nuo seksualinio smurto;
• nepilnamečiai; 
• prieglobsčio prašytojai;
• fizinę ar protinę negalią turintys asmenys.  
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Specializuotos pagalbos priemonės aukoms visuomet turėtų būti skiria-
mos atsižvelgiant į specialiuosius nukentėjusio asmens poreikius, įver-
tinant ir konkretaus nusikaltimo pobūdį. Pagrindinis skiriamų speciali-
zuotos pagalbos priemonių tikslas – įveikti ir užkirsi kelią traumavimui 
ir kitoms nepageidaujamoms su nusikaltimu susijusioms pasekmėms. 
Turėkite omenyje, kad nuo seksualinio smurto nukentėjusių asmenų 
apklausa reikalauja itin didelio atsargumo – nukentėjęs asmuo turėtų 
turėti galimybę pasirinkti apklausą atliekantį pareigūną lyties pagrindu. .

Specializuotos pagalbos priemonių pavyzdžiai:

• emocinė ir psichologinė pagalba;
• pastogės ir (ar) apgyvendinimo paslaugos;
• medicininė pagalba;
• psichoterapija;
• teismo medicinos ekspertizė;
• nepilnamečiams skirtos specializuotos pagalbos priemonės;
• teisinė pagalba (tiek pirminė, tiek antrinė);
• priemonės, kuriomis užtikrinamas nukentėjusių asmenų dalyva-

vimas be akistatos su nusikalstamą veiką įvykdžiusiu asmeniu 
(pavyzdžiui, video skambutis).
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Darbo su nuo homofobinių neapykantos nusikaltimų nukentėju-
siais asmenimis ypatumai

• Nederėtų daryti prielaidos, jog visi LGBT* asmenys yra atviri apie 
savo seksualinę orientaciją ir (ar) lytinę tapatybę. Reikėtų užti-
krinti, kad nukentėję LGBT* asmenys jaustųsi saugiai ir galėtų 
Jumis pasitikėti.

• Būkite atidūs ir žinokite, kad asmens tapatybės dokumentai ne 
visada atspindi tikrąją asmens lytinę tapatybę. Kai kurie translyčiai 
asmenys turi lytinę tapatybę, kuri nesutampa su jų vardu, pavarde 
ar lytimi asmens tapatybės dokuemntuose. Būkite aktyvūs klau-
sytojai ir naudokite tuos pačius įvardžius, kuriuos naudoja Jūsų 
pašnekovas. 

• Žinokite, kad ne kiekvienas LGBT* asmuo tapatinasi su sąvoka 
ar terminu, kuris Jums yra pažįstamas geriausiai. Kai kurie Jums 
žinomi žodžiai gali būti laikomi netgi įžeidžiančiais. Jei Jūs vis 
dar nežinote, kaip tapatinasi Jūsų apklausiamas asmuo, galite 
profesionaliai ir pagarbiai paklausti: „Su kokia lytimi tapatinatės?“, 

„Ar Jūs priklausote LGBT* bendruomenei?“.
• Jei jūs ko nors nesuprantate apie asmens tapatybę, rekomenduo-

jama apie tai paprasčiausiai profesionaliai ir pagarbiai paklausti. 
Jeigu suklydote ir tai tampa akivaizdu arba į tai yra atkreipiamas 
dėmesys, paprasčiausiai atsiprašykite.

• Asmens duomenų apsauga yra ypatingai svarbi, dirbant su LGBT* 
asmenimis, nes šių duomenų atskleidimas gali turėti itin neigia-
mų pasekmių šių asmenų privatumui. Darykite viską, kad apsau-
gotumėte nukentėjusio asmens privatumą ir užtikrinkite, kad jis 
galėtų Jumis pasitikėti.
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Naudingi kontaktai
 
Bendradarbiavimas su LGBT* bendruomenės interesams atstovau-
jančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis yra ypatingai svarbus, 
siekiant sumažinti nepasitikėjimą tarp nukentėjusių asmenų ir teisėsau-
gos institucijų prieš LGBT* asmenis nukreiptų neapykantos nusikaltimų 
kontekste. Siekiant įveikti šias kliūtis, rekomenduojame skatinti dialogą 
tarp teisėsaugos institucijų ir prokuratūros atstovų bei nevyriausybinio 
sektoriaus organizacijų ir specializuotos pagalbos paslaugas aukoms 
teikiančių tarnybų atstovų. Dialogas turėtų apimti apsikeitimą informa-
cija bei gerosios praktikos pavyzdžiais, sąmoningumo didinimo kampa-
nijas (siekiant mažinti neapykantos nusikaltimų latentiškumą), įvairius 
tyrimus, mokymus bei seminarus ir įvairias teisėkūros bei viešosios 
politikos iniciatyvas, siekiant apsaugoti LGBT* bendruomenės narius 
nuo nepageidaujamo neapykantos nusikaltimų reiškinio. 

Čia pateikiamas įvairių organizacijų ir tarnybų Lietuvoje sąrašas, kurios 
teikia įvairaus pobūdžio paslaugas nuo neapykantos nusikaltimų nuken-
tėjusiems asmenimis. Šios paslaugos yra tinkamos bei prieinamos ir 
LGBT* asmenims. Susidūrus su nuo homofobinių, bifobinių ar trans-
fobinių neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis, rekomen-
duojame jiems suteikti šią informaciją apie prieinamas specializuotos 
pagalbos paslaugas.



Nevyriausybinės organizacijos, 
teikiančios nemokamą teisinę ir kitokią 
pagalbą bei informaciją

Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnyba
Odminių g. 3, Vilnius
Tarnyba turi skyrius Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje
Tel.: (8 700) 00 211
El. paštas: teisinepagalba@vgtpt.lt
vilnius.teisinepagalba.lt

Paramos aukoms iniciatyva
Jogailos g. 16, Vilnius
Tel.: (8 611) 90108
El. paštas: paramaaukoms@vilias.lt
Skype: parama.aukoms
www.vilias.lt

Vilniaus universiteto Teisės klinika
Vilniaus g. 25, Vilnius
Tel.: (8 5) 231 28 00, (8 5) 231 28 01, (8 5) 
231 34 11
www.teisesklinika.lt
El. paštas: teises.klinika@tf.vu.lt

Mykolo Romerio universiteto Teisinės 
pagalbos centras 
Interesantai priimami Šv. Kryžiaus 
namuose, Daukanto a. 1, Vilnius
Tel.: (8 5) 269 10 14, (8 5) 271 47 31
www.mruni.eu

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL
Pylimo g. 21, Vilnius
Tel.: (8 5) 261 03 14
www.lgl.lt
El. paštas: office@gay.lt

Tolerantiško jaunimo asociacija
A. Jakšto 9-133, Vilnius
Tel.: (8 5) 261 84 83
www.tja.lt
El. paštas: info@tja.lt

Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Didžioji g. 5, Vilnius
Tel.: (8 5) 231 46 76 
www.hrmi.lt
El. paštas: hrmi@hrmi.lt

Lietuvos žmogaus teisių centras
Smetonos g. 5, 311 kab., 3 aukštas, Vilnius 
Tel.: (8 5) 262 88 58
www.manoteises.lt
El. paštas: info@lchr.lt

Daugiau informacijos apie įvairias 
organizacijas, teikiančias socialines 
psichologines paslaugas ir pagalbą 
Lietuvoje ir už jos ribų, galite rasti adresu
www.jaunimolinija.lt/lt/infobankas. 



Psichologinės pagalbos ir paramos 
telefonai

Jaunimo linija 
(emocinė parama telefonu ir internetu) 
Tel.: 8 800 28888 (visą parą)
www.jaunimolinija.lt

Vilties linija
(psichologinė pagalba suaugusiems)
Tel.: 116 123 (visą parą)
www.kpsc.lt/lt/vilties-linija

Pagalbos moterims linija 
Tel.: 8 800 66366 (visa parą)

„Linija doverija“ 
(pagalba teikiama rusų kalba)
Tel.: 8 800 77277 (I-V 16.00-20.00 val.) 

Panevėžio paguodos telefonas 
Tel.: (8 45) 500965 (I-V 20.00-8.00 val.)









Šį praktinį vadovą parengė „Come Forward“ projek-
to komanda, siekdama sukurti įrankį, kuris suteiktų 
su nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiais 
asmenimis dirbantiems specialistams praktinių 
žinių apie tai, kaip atsižvelgti į specifinius lesbie-
čių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT*) 
poreikius. Leidinyje pateikiama aiški ir suprantama 
informacija apie homofobinius, bifobinius ir trans-
fobinius neapykantos nusikaltimus bei apie nuo 
šių neapykantos nusikaltimų nukentėjusių LGBT* 
asmenų patirtis. Informacija skirta tiek pranešimus 
apie neapykantos nusikaltimus registruojantiems 
policijos pareigūnams, tiek specializuotos pagal-
bos paslaugas aukoms teikiančių tarnybų bei 
nevyriausybinio sektoriaus organizacijų atstovams. 
Leidinyje taip pat pateikiami konkretūs patarimai 
bei rekomendacijos apie darbą su nukentėjusiais 
LGBT* asmenimis, atsižvelgiant į specifinius 
šių asmenų poreikius. Tikimės, jog šis praktinis 
vadovas leis įgyti reikalingų žinių, užkardant 
neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis 
Lietuvoje.  

ISBN: 978-609-420-600-9

9 786094 206009


