
2017 metų vasarą Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL 
atliko ano ni minę LGBT* (lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transly-
čių) moksleivių ap klausą. Dalyvaudami tyrime respondentai 
atvirai papasakojo apie tai, ką Lie tu vos mokyklose tenka patirti 
LGBT* paaugliui, kuris dar tik atranda savo seksualinę orien
taciją ir (ar) lytinę tapatybę.

644  LGBT* 
moksleiviai

Respondentų amžius: 
14–18 metų

KAS DALYVAVO TYRIME?

 Panaikinti diskriminacinio pobūdžio LR Nepilnamečių ap-
saugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įsta-
tymo nuostatas, numatančias, kad nepilnamečių psichinei 
ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar do-
roviniam vystymuisi yra žalinga informacija, „kuria nieki-
namos šeimos vertybės, skatinama kitokia, negu Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civili-
niame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos 
kūrimo samprata“.

 Papildyti LR Lygių galimybių įstatyme įtvirtintų pagrindų, 
kuriais draudžiama diskriminacija, sąrašą lytinės tapaty-
bės pagrindu.

 Papildyti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šei-
mai bendrosios programos nuostatas specialiomis priemo-
nėmis, padėsiančiomis mokytojams praktiškai įgyvendinti 
įtraukų lytinį švietimą.

 Įtraukti diskusijas LGBT* klausimais į kiekvieno mokomojo 
dalyko programą.

 Užtikrinti privalomuosius jautrumo LGBT* klausimais mo-
kymus kiekvienam mokytojui.

 Užtikrinti sistemišką duomenų apie patyčias dėl seksuali-
nės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės rinkimą valstybi-
niu mastu.

 Užtikrinti viešojo sektoriaus finansuojamas paramos LGBT* 
moksleiviams sistemas.

 Didinti sąmoningumą apie įtraukų švietimą, homofobi-
nes, bifobines ir transfobines patyčias, parengti įtraukaus 
 švietimo gaires mokytojams ir kitiems mokyklos darbuo-
tojams.

 Teikti paramą įtraukaus švietimo srityje veikiančioms ne-
vyriausybinėms LGBT* žmogaus teisių organizacijoms.

KUR KREIPTIS PAGALBOS?

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL – vienintelė 
išim tinai LGBT* bendruomenės interesams atstovaujanti ne-
vyriausybinė organizacija Lietuvoje. Asociacijos LGL misija – 
panaikinti homofobiją, visų rūšių diskriminaciją dėl seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės. LGL atstovauja LGBT* ben dr  
uomenei, siekia žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių 
plėtojimo Lietuvoje, taip pat užsiima edukacine veikla – rengia 
susitikimus, seminarus bei mokymus įvairiomis su LGBT* susi-
jusiomis temomis.

Daugiau informacijos:
www.lgl.lt

www.facebook.com/lgl.lt
www.instagram.com/lgl.lt

„Jaunimo linija“ – visą parą veikiantis pagalbos telefonas jau-
nimui. Jauni žmonės gali telefonu arba internetu susisiekti su 
pagalbą teikiančiais savanoriais, kurie išklausys, palaikys ir 
atsakys į rūpimus klausimus. „Jaunimo linijos“ savanoriai mo-
kymų metu yra supažindinami su LGBT* asmenų patiriama 
diskriminacija, patyčiomis dėl lytinės orientacijos bei dalyvauja 
mokymuose, kaip konsultuoti homoseksualios ir biseksualios 
orientacijos jaunuolius.

Pagalbos telefonas: 8 800 28888
Interneto svetainė: www.jaunimolinija.lt

Pagalba teikiama kasdien visą parą.

SAUGI IR ĮTRAUKI 
MOKYMOSI APLINKA 

KIEKVIENAM 
MOKSLEIVIUI

REKOMENDACIJOS

„Mano mokyklos direktorė ir pavaduotoja garsiai 
reiškia savo nusistatymą prieš LGBT* žmones. 

Sako, kad mes esam nenatūralūs ir turėtume slėptis,“ – 
neslėpė apmaudo apklausoje dalyvavęs mokinys.



KĄ PARODĖ APKLAUSA? „IGLYO“ LGBTQI ĮTRAUKAUS
ŠVIETIMO EUROPOJE 

INDEKSAS

2018 metais tarptautinė LGBTQI jaunimo organizacija „IGLYO“ 
paskelbė LGBTQI įtraukaus švietimo indeksą ir atlikto tyrimo 
ataskaitą. LGBTQI įtraukaus švietimo ataskaitoje pateikiama 
naudinga informacija apie kiekvieną Europos Tarybos šalį tei-
sės, politikos, mokytojų rengimo, informacijos rinkimo, įtrau-
kių švietimo programų srityse. Ataskaita atskleidžia stipriąsias 
ir silpnąsias valstybių narių puses kiekvienoje iš šių sričių.

„IGLYO“ atlikto tyrimo duomenimis, Lietuva iš 47 Europos Tary-
bos valstybių užima 30 vietą. Lietuvai skirtoje ataskaitos dalyje 
nurodoma, kad šalyje galioja įstatymai, reikalaujantys švieti-
mo srityje užtikrinti lygias galimybes seksualinės orientacijos 
pagrindu. Diskriminacija seksualinės oriantacijos pagrindu taip 
pat draudžiama įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 
bei rengimo šeimai bendrosios programos nuostatas, tačiau ly-
tinė tapatybė ir jos raiška bei lyties charakteristikos nei įstaty-
muose, nei vyriausybės programose nėra minimos. Ataskaitoje 
pastebima, kad padėtį komplikuoja Nepilnamečių apsaugos 
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, kuris 
draudžia viešinti „neigiamą poveikį vaikams“ darančią infor-
maciją, kuria laikoma ir informacija apie homoseksualius ar 
biseksualius santykius. 

„Mūsų mokykloje ši tema yra tabu. LGBT* klausi-
mais nekalba nei mokytojai, nei kiti mokyklos 

darbuotojai, o bibliotekoje yra tik viena LGL knyga apie 
homofobines patyčias,“ – situaciją savo mokykloje api-
būdino viena respondentė.„Per pamokas mokytojai bijo ir iš toli aplenkia LGBT* 

te mą,“ – tikino apklausoje dalyvavusi pa auglė.

„Negaliu sakyti, kad mokykloje jaučiuosi nesaugiai, 
tačiau tai nereiškia, kad ten viskas tvarkoje. Tyla 

ir ignoravimas yra tiek pat blogai, kiek ir patyčios bei 
smurtas. Mokykla privalo leisti atvirai kalbėti visomis 
temomis, neturi būti cenzūros,“ – įsitikinusi viena tyri-
mo dalyvių.

„Kartą mokytoja per pamoką įtikinėjo, kad kitos orien-
tacijos žmonės serga ir davė pavyzdį, kaip nuo to 

žmogus pasveiko,“ – sakė viena apklausoje dalyvavusi 
moksleivė.


