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Homofobinės ir transfobinės patyčios:
iššūkiai ir efektyvus atsakas
Apžvalga 
Patyčios dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės yra specifinė patyčių rū-
šis, vadinama homofobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis. Tyrimai rodo, kad jas 
patiria ne tik lesbietės, gėjai, biseksualūs ar translyčiai (LGBT*) jaunuoliai, bet ir 
moksleiviai bei studentai, neprisitaikantys prie visuomenėje egzistuojančių lyties 
normų ir stereotipų. 

JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) duomenimis, dėl homo-
fobinių ir transfobinių patyčių sumažėja mokyklos lankomumas, prastėja mokymo-
si rezultatai. Homofobinės ir transfobinės patyčios taip pat gali įvairiai veikti jaunų 
žmonių emocinę ir psichinę sveikatą, o tai taip pat menkina mokslo pasiekimus.

Tyrimai parodė aiškias sąsajas tarp besikartojančių ilgalaikių homofobinių ir trans-
fobinių patyčių ir depresijos, nerimo, nepasitikėjimo savimi, užsisklendimo, soci-
alinės izoliacijos ir miego sutrikimų. Homofobines ir transfobines patyčias pati-
riantys jaunuoliai labiau linkę į savęs žalojimą ir bandymą nusižudyti nei kiti jauni 
žmonės.

Homofobinės ir transfobinės patyčios paveikia tuos, iš kurių tyčiojamasi, tuos, ku-
rie tyčiojasi, ir visus, esančius patyčių aplinkoje. Taip pat jos pažeidžia žmogaus 
teisę į švietimą visiems ir silpnina švietimo kokybę. Tai – diskriminavimo ir atskir-
ties forma, pažeidžianti saugių švietimo įstaigų principą. Taigi patyčios – švietimo 
sistemos problema, kurią turi spręsti švietimo ir mokslo institucijų atstovai.

Europoje ryški pažanga siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į homofobinių ir 
transfobinių patyčių pavojus ir užtikrinti draugišką LGBT* aplinką švietimo įstai-
gose ir darbovietėse. Tačiau, „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, net 81 % 
LGBT* asmenų Lietuvoje slepia savo LGBT* tapatybę mokykloje. Taigi tampa aiš-
ku, kad LGBT* jaunuoliai Lietuvoje nesijaučia saugūs atskleisti savo lytinę tapatybę, 
nes dėl jo susiduria su diskriminacija švietimo įstaigose. Todėl Lietuvoje turi būti 
sukurtas ir įgyvendintas nacionalinis veiksmų planas prieš homofobines ir transfo-
bines patyčias.

Pagal tarptautinę žmogaus teisę, visos JT šalys narės turi imtis visų reikalingų 
priemonių apsaugoti žmones – visus žmones – nuo smurto ir diskriminavimo 
dėl seksualinės orientacijos ir lyties tapatybės.

- JT Generalinis Sekretorius Ban Ki Munas, 2011 gruodis

Kodėl verta dalyvauti? 
•	 Apžvelgsime naujausias tarptautines 

LGBT* jaunimo teisių nediskriminavi-
mo programas ir strategijas.

•	 Išmoksime suteikti jauniems žmonėms 
priemones pasipriešinti ir neprisidė-
ti prie homofobinių ir transfobinių 
patyčių.

•	 Sužinosime, kaip ugdyti profesionalų 
įgūdžius ir kompetenciją kovojant 
prieš homofobines ir transfobines 
patyčias švietimo įstaigose.

•	 Dalinsimės gerąja patirtimi užkertant 
kelią homofobinėms ir transfobinėms 
patyčioms su tarptautinių ir Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Kas turėtų dalyvauti?
•	 Mokytojai ir mokyklų darbuotojai
•	 Aukštojo mokslo įstaigų atstovai
•	 Vaikų, paauglių ir švietimo psichologai
•	 Socialinės priežiūros specialistai
•	 Vaikų ir paauglių emocinės sveikatos 

specialistai
•	 Vaikų apsaugos pareigūnai 
•	 Akademikai 
•	 Nevyriausybinių organizacijų atstovai
•	 Jaunimo organizacijų atstovai
•	 LGBT* teisių aktyvistai
•	 Šeimos gydytojai
•	 Visuomenės sveikatos specialistai 

Renginio vieta 
AMBERTON viešbutis
L.Stuokos-Gucevičiaus 1
Vilnius, Lietuva
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Tarptautinė konferencija 
Homofobinės ir transfobinės patyčios: iššūkiai ir efektyvus atsakas

Programa 

09:00   Registracija ir pasitikimo kava

09:30  Įžanginė kalba 

09:40   Jurgita Smiltė Jasiulionė („Vaikų linijos“ psichologė): 

  Patyčios: kas, kaip, kodėl? 

10:00   Ausma Sakalauskaitė („Jaunimo linijos“ savanorė ir mokytoja):

  Emocinės paramos svarba patyčias patiriantiems jauniems LGBTQ  

  žmonėms

10:20   Rugilė Butkevičiūtė (Moterų informacijos centro 

  projektų vadovė): 

  Smurtas ir patyčios lyties pagrindu mokykloje ir elektroninėje  
  erdvėje  

10:30   Kavos pertraukėlė

11:00   Marinus Schouten (GALE – pasaulinis LGBT* švietimo aljansas,

   Nyderlandai): 

  Teisė į švietimą – kaip jį pasitelkti sudėtingoje situacijoje?
11:30   Michael Barron (BeLongTo – Airijos LGBT* jaunimo organizacija): 

  Įveikti homofobines ir transfobines patyčias suaugusiųjų  
  švietimu – žmogaus teisių kontekstas žvelgiant į tarptautines 
   ir Airijos iniciatyvas
12:00   Diskusija 

  (moderuoja Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė 

  Birutė Sabatauskaitė)

12:45  Apibendrinimas

13:00   Pietūs

Renginio detalės  
Data: 
2014 spalio 2, ketvirtadienis 

Laikas:  
09:00 – 14:00 

Vieta: 
AMBERTON viešbutis, Vilnius 

Kalba:
Lietuvių, anglų
su sinchroniniu vertimu

Kai kurie pranešėjai  

Marinus Schouten 
(GALE –  pasaulinis LGBT* švietimo 
aljansas, Nyderlandai)

Michael Barron 
(BeLongTo – Airijos LGBT* jaunimo 
organizacija)

Konferencijos dalyvių 
šalys
Didžioji Britanija, Malta, Lenkija, 
Vokietija, Nyderlandai, Airija, Lietuva

Apie dalyvavimą kviečiame informuoti elektroniniu paštu gabija@gay.lt iki rugsėjo 27 dienos.


