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2015 m. „Eurobarometro“ diskriminacijos tyrimo 
duomenimis, beveik 60 proc. ES piliečių mano, kad 
diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lyties 
tapatybės yra plačiai paplitusi. Tuo pačiu metu 71 
proc. respondentų pritaria lygioms lesbiečių, gėjų, 
biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) 
asmenų teisėms.

63% 47%

1 iš 3 LGBTI asmenų dėl 
savo seksualinės orientacijos 
buvo užpultas arba jam buvo 
grasinta smurtu.

Šaltinis: ES Pagrindinių teisių agentūros 2012 m. LGBT bendruomenės apklausos 
rezultatai http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php

33%

Kampanija, skirta padidinti supratimą apie LGBTI 
asmenis ir sustiprinti palankumą jiems visoje ES

LGBTI asmenų per 
paskutiniuosius metus yra patyrę 
diskriminaciją.

KODĖL VYKDOMA ŠI KAMPANIJA?

Europos Są jungos Pagrindinių teisių agentūros naujausio 
tyrimo duomenys rodo, kad du trečdaliai respondentų slepia 
savo seksualinę orientaciją. Didžioji dauguma respondentų 
prisimena mokyklos laikais buvusį priekabiavimą prie LGBT 
asmenims priskiriamų mokinių. Daugelis mokyklą apibūdina 
kaip „pragarą“. 91 proc. teigia patys matę, kad su mokiniais 
buvo blogai elgiamasi vien todėl, jog buvo laikoma, kad jie 
yra gėjai. Baimindamiesi, kad dėl seksualinės orientacijos 
bus priekabiaujama, grasinama arba kad juos užpuls, pusė 
respondentų vengia tam tikrų viešų vietų – visuomeninių 
pastatų, miestų aikščių ar viešojo transporto.

LGBTI asmenų retai arba niekada 
neatskleidžia savo orientacijos.

Beveik pusė LGBTI asmenų 
yra patyrę tam tikros formos 
priekabiavimą darbe.



KOMISIJOS VEIKSMŲ SKATINANT 
LGBTI ASMENŲ LYGYBĘ SĄRAŠAS 
2015 m. Europos teisingumo, vartotojų reikalų ir lyčių lygybės 
komisarė Věra Jourová Užimtumo, socialinės politikos, 
sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje pristatė Komisijos 
veiksmų skatinant LGBTI asmenų lygybę sąrašą1. Veiksmai, 
kurie bus įgyvendinami 2016–2019 m. laikotarpiu, numato:

 • pagerinti LGBTI asmenų ir jų šeimų teises bei užtikrinti jų 
teisinę apsaugą pagrindinėse ES kompetencijos srityse; 

 • įtikinti piliečius, skatinti įvairovę ir nediskriminavimą;

 • remti pagrindinius veikiančius asmenis, atsakingus už 
LGBTI asmenų lygių teisių propagavimą ir skatinimą ES 

Mes visi svajojame apie tą patį. Stengdamiesi nugalėti 
diskriminaciją, mes galime parodyti, jog esame pajėgūs 
vieningai pasipriešinti diskriminacijai dėl socialinės 
orientacijos bei lyties tapatybės, kad mes pritariame lygybės 
principui ir kad esame tos nuomonės, jog visi žmonės yra 
lygūs.

1 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/lgbti_actionlist_en.pdf

„Aš patiriu tiek daug diskriminacijos, priekabiavimo 
ir smurto, kad visa tai man 
tapo kasdienybe.“ 
25 metų translytis biseksualas, Lietuva

netgi ne tik ginekologai, absoliučiai nesupranta, kokie yra LGBTI asmenų poreikiai.“

gydytojui turiu teisintis dėl savo gyvenimo būdo. Nerimą kelia tai, kad medicinos personalas, 
„Dabar jaučiuosi esanti pakankamai stipri, tačiau mane kankina tai, kad kiekvienam 

30 metų lesbietė, Čekijos Respublika

„Diskriminacijos prasme darbe yra buvęs toks nutikimas: 
kolega pasakė, kad jis mane gerbia, tačiau mano, kad aš esu 
nenormali... Trumpai tariant, jo manymu, mano seksualinė 

orientacija prieštarauja gamtos dėsniams.“
28 metų lesbietė, Italija

Citatų šaltinis: ES Pagrindinių teisių agentūros 2012 m. LGBT bendruomenės apklausa http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php



Daugeliui ES gyvenančių piliečių diskriminacija dėl seksualinės 
orientacijos ar lyties tapatybės yra kasdienė tikrovė. 

Europos Komisija diskriminacijai taria „ne“. Kartu su teisine 
apsauga nuo diskriminuojančių veiksmų mes dirbame ir supratimo 
apie tai, su kokiomis problemomis ir sunkumais susiduria LGBTI 
asmenys, gerinimo kryptimi. Visų ES piliečių lygybę skatiname 
tarp šalių dalindamiesi gera praktika, teikdami pagalbą pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir padėdami rinkti duomenis bei atlikti 
mokslinius tyrimus.

2016 m. Europos Komisija vykdo supratimo gerinimo 
kampaniją, skirtą LGBTI asmenų lygybei skatinti. Mūsų 
tikslas – parodyti, kad visi ES piliečiai yra lygūs. Mes norime 
pademonstruoti Europai, kad nepriklausomai nuo to, ką mes 
mylime, arba kas esame, mes visi svajojame apie tą patį.

Tikimės, kad jūs irgi prisijungsite prie kampanijos ir dalindamiesi savo 
svajonėmis pademonstruosite, jog norite, kad diskriminacija liktų tik 
prisiminimas iš praeities.

APIE KAMPANIJĄ
„Mes visi svajojame apie tą patį" – tai Europos Komisijos 
kampanijos, kuria siekiama pagerinti supratimą ir padidinti visuomenės 
palankumą LGBTI asmenims, tema. Lygybės principas propaguojamas 
rodant, kad ir LGBTI, ir heteroseksualūs asmenys svajoja apie tą patį. 
Kampanijos dėmesio centre yra tai, kas mus vienija, o ne išskiria, ir ji 
pabrėžia, kad mūsų visų viltys ir svajonės yra universalios.

Kad socialiniuose tinkluose vykdoma kampanija apimtų visą Europą, 
naudosimės „Facebook“ ir „Twitter“. 

Mes tikimės, kad iš kampanijos gims judėjimas, kuris pradės keisti 
nusistatymus, skatins lygybę ir nediskriminavimą.

KĄ AŠ GALĖČIAU PADARYTI?
Mums visiem ir vienādi sapņi. Lai cīnītos pret diskrimināciju, mēs 
varam parādīt, ka esam vienoti mūsu pretestībā pret diskrimināciju, 
kas pamatota uz seksuālo orientāciju un identitāti un ka mēs 
atbalstām vienlīdzības principu, un atbalstām vienlīdzības principu 
visiem.

Daugiau apie šią kampaniją galite sužinoti apsilankę interneto 
svetainėje ec.europa.eu/lgbti

Remkite ir sekite mūsų kampaniją socialiniuose tinkluose – mes 
norime, kad jūs dalintumėtės savo svajonėmis  #ShareYourDream.

Tai – mano bendraklasė 

Ji yra lesbietė

Mes abi svajojame išgelbėti 
kitiems gyvybę
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