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Europos LGBT tyrimas renka informaciją apie 
Jūsų, kaip lesbietės, gėjaus, biseksualaus ar 

translyčio asmens, kuriam yra 18 ir daugiau metų 
ir kuris gyvena Europos Sąjungoje patyrimą. 

Šį tyrimą atlieka Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūra. Tyrimas visiškai anonimiškas. 

Anketą lietuvių ar kitomis kalbomis galima 
užpildyti internete iki 2012 m. birželio pabaigos.

Homofobija – tai negatyvios nuostatos ir jausmai 
homoseksualumo ir žmonių, kurie yra identifikuojami arba 
suvokiami kaip homoseksualūs, atžvilgiu. Sąvoka taikoma 
įvairioms nuostatoms ir jausmams apibūdinti – antipatijai, 

paniekai, išankstiniam priešiškumui, pasišlykštėjimui, 
iracionaliai baimei. Homofobija ryškiai pastebima tokiame 

elgesyje kaip įvairių formų diskriminacija ar smurtas prieš ne 
heteroseksualios orientacijos asmenis.

Transfobija – tai negatyvios nuostatos ir jausmai 
translytiškumo ir translyčių žmonių atžvilgiu. Didelė dalis 

translyčių asmenų taip pat patiria homofobiją kai lyties 
tapatumas palaikomas seksualine orientacija. 

AR ŽINAI, KAS YRA HOMOFOBIJA 
IR TRANSFOBIJA?

Visame pasaulyje kovojant 
su diskriminacija 

seksualinės orientacijos 
ir lytinio tapatumo 

pagrindu, gegužės 17- oji  
yra minima kaip 

Tarptautinė diena prieš 
homofobiją ir transfobiją 
(angl. akronimas IDAHO). 

Būtent šią dieną 1990 m. 
Pasaulinė Sveikatos 

Organizacija išbraukė 
homoseksualumą iš 

ligų sąrašo. 

V. Valentinavičiaus nuotraukos



PAREMKITE „BALTIC PRIDE 2012“ 
DALYVAUKITE SUDARANT MEILĖS ŽEMĖLAPĮ 

Kviečiame visus išreikšti paramą LGBT teisėms Baltijos šalyse. 
Atsispausdinkite ir iškirpkite vieną iš žemiau esančių širdelių ir nusiųskite ją „Baltic 
Pride” organizatoriams.

Jūsų vaivorykštės spalvomis nuspalvinta širdelė kartu su šimtais širdelių iš viso pasaulio 
atsiras specialiai paruoštame pasaulio žemėlapyje. Meilės žemėlapis bus eksponuojamas 
„Baltic Pride” metu Rygoje birželio 1–3 d.
Atsiųsdami popierinę širdelę jūs prisidėsite prie „Baltic Pride” ir parodysite savo paramą 
LGBT teisėms. 

Adresas: „Mozaika”, Kr. Valdemara iela 18–1a, Ryga, LV-1010, Latvija.

Gegužės 15 – 22 dienomis antrą kartą Lietuvoje organizuojamos „Vaivorykštės die-
nos”. Renginių savaitė skirta lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių (LGBT) asmenų 
lygybei akcentuoti bei prisidėti prie pasaulinės akcijos ir kartu paminėti Tarptautinę dieną 
prieš homofobiją ir transfobiją. „Vaivorykštės dienų” kulminacija taps vieša solidarumo 
akcija „Mes – už visas gyvenimo spalvas”, kurios metu Vilniaus centre bus išskleista tris-
dešimties metrų ilgio vaivorykštės vėliava. Šia akcija taip pat išreikšime palaikymą birželį 
vykstančiam „Baltic Pride 2012” Rygoje.

„Vaivorykštės dienų 2012“ programa
Gegu ž ė s   1 5   d . ,   a n t r a d i e n i s

18.30 – 21.00 Atvirumo ir LGBT priėmimo 
pamoka LGBT centre Vilniuje (A. Jakšto g. 
22–15, Vilnius). Paskaitos-užsiėmimo, į kurį 
kviečiami pilietinės visuomenės ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovai, metu dalyviai 
bus kviečiami patyrinėti savo nuostatas LGBT 
asmenų atžvilgiu, susipažinti su LGBT bend-
ruomene, jos padėtimi Lietuvoje bei neigia-
ma homofobijos įtaka. Renginį ves psicholo-
gė Justina Vaitkevičiūtė ir Lietuvos gėjų lygos 
valdybos narė Ausma Sakalauskaitė. Dalyvių 
skaičius ribotas, būtina registracija el. paštu: 
mentorius@gay.lt iki gegužės 13 d.

Gegužė s   1 6   d . ,   t r e č i a d i e n i s

11.30  –  12.10 Spaudos  konferencija  Lie-
tuvos Respublikos Seime. Spaudos konfe-
rencijos, kurią kartu organizuoja Seimo narė 

Marija Aušrinė Pavilionienė ir Lietuvos gėjų 
lyga, metu bus pristatyta knyga „Besikeičian-
tys veidai: pirmosios eitynės už LGBT teises 
Lietuvoje”. Dalyvauja: Nyderlandų Karalys-
tės ambasadorius Kornelis Spaans, Jungti-
nių Amerikos Valstijų ambasados Politikos ir 
ekonomikos skyriaus vadovas John Finkbei-
ner, Lietuvos gėjų lygos valdybos pirmininkas 
Vladimiras Simonko, Tolerantiško jaunimo 
asociacijos pirmininkas Artūras Rudomanskis 
ir tarptautinės nevyriausybinės organizacijos 
„Amnesty International” atstovė Helle Ja- 
cobsen. 

Gegužės  17  d. ,  ketv i r tadienis

10.00 –  14.00 Seminaras  „Kintantis LGBT 
įvaizdis  žiniasklaidoje” („Conti” viešbutis, 
Raugyklos g. 7/2, Vilnius). Seminare su žinias-
klaidos ir NVO atstovais bus pristatyta knyga 
„Besikeičiantys veidai: pirmosios eitynės už 

LGBT teises Lietuvoje” bei žiniasklaidos tyri-
mo rezultatai, bus kalbama apie žiniasklaidos 
reikšmę formuojant visuomeninį diskursą, kei-
čiant požiūrį į mažumas, skatinant pagarbą ir 
toleranciją. Seminarą moderuos Lietuvos gėjų 
lygos valdybos narys Vytautas Valentinavičius, 
joje dalyvaus: Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevičius, Žurnalistų 
ir leidėjų etikos komisijos pirmininkas Linas 
Slušnys, Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos patarėjas Valdas Dambrava, 
žurnalistė Eglė Digrytė, žurnalistas 
Virgilijus Savukynas ir kiti. Dalyvių 
registracija el. paštu: office@gay.lt.

19.00 – 21.00 Dokumentiniai filmai ir diskusi-
ja kino centre „Skalvija” Vilniuje (A. Goštauto 
g. 2/15, Vilnius). Lietuvos gėjų lyga ir „Nepato-
gaus kino” diskusijų klubas pristato kino sean-
są, kuriame bus parodyti dokumentiniai filmai: 
„Du paradai, du pasauliai... viena Europa?” (rež. 
Roland Javornik, 2010, 36 min.) ir „Pride – lygy-
bės šventės Europoje” (organizacija „Amnes-
ty International”, 
2012, 20 min.). Po 
filmų peržiūros 
vyks diskusija 
tema „Baltic Pri-
de – suvienijo ar 

suskaldė Lietuvą?”. Diskusiją moderuos Lietu-
vos žmogaus teisių centro teisininkė Birutė Sa-
batauskaitė, joje dalyvaus: Lietuvos gėjų lygos 
valdybos pirmininkas Vladimiras Simonko, Sei-
mo narys Rokas Žilinskas, buvęs Vilniaus meras 
Vilius Navickas, menotyrininkė Laima Kreivytė, 
Lietuvos gėjų lygos valdybos narė Elena Dap-
kūnaitė. Įėjimas nemokamas.

Gegužės   18  d . ,   penktad ien i s

10.00 – 13.00 Vieša akcija „Mes – už visas gy-
venimo spalvas”. Akcijos dalyviai Vilniaus cen-
tre kartu išskleis didžiausią Lietuvoje trisde-
šimties metrų vaivorykštės vėliavą. Šia akcija 
siekiama akcentuoti solidarumo, bendrumo ir 
palaikymo svarbą. Daugiau informacijos rasite: 
http://www.facebook.com/lgl.lt. 

17.30 – 20.00 Atvirumo ir LGBT priėmimo pa-
moka LGBT centre Vilniuje (A. Jakšto g. 22–15, 
Vilnius). Paskaitos-užsiėmimo, į kurį kviečiami pi-
lietinės visuomenės ir NVO atstovai, dalyviai bus 
kviečiami patyrinėti savo nuostatas LGBT asme-
nų atžvilgiu, susipažinti su LGBT bendruomene, 
jos padėtimi Lietuvoje bei neigiama homofobi-
jos įtaka. Renginį ves psichologė Justina Vaitke-
vičiūtė ir LGL valdybos narė Ausma Sakalauskai-
tė. Dalyvių skaičius ribotas, būtina registracija 
el. paštu: mentorius@gay.lt iki gegužės 13 d.

22.00 – 01.00 „Rainbow C.A.F.E. for all” klu-
be „Soho” Vilniuje (Švitrigailos g. 7/16, Vil-

nius). Vakarėlyje kartu su populiariais Lietuvos 
atlikėjais ir didžėjais švęsime įvairovę, pagarbą 
ir solidarumą kovoje prieš homofobiją ir diskri-
minaciją. Renginys atviras visiems nepaisant 
seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo. 
Gauk nemokamą kvietimą į renginį, rašyk:  
office@gay.lt. 

Gegužės   2 1   d . ,   p i rmad i en i s

18.00 – 20.00 „Queer Screen” filmų ciklo už-
darymas  ir diskusija LGBT centre Vilniuje 
(A. Jakšto g. 22–15, Vilnius). Filmų ciklą užda-
rysime dokumentiniu filmu apie kovą prieš iš-
ankstines nuostatas darbo vietoje „Abejingu-
mas, įvairovė ir meilė” (rež. Mats Brolin, Tor-
sten Letser, 2005, švedų kalba su angliškais 
subtitrais). Renginį organizuoja LGL Europos 
savanorių tarnybos komanda. Renginys ne-
mokamas ir atviras visiems. 

Gegužė s   22   d . ,   a n t r ad i e n i s

18.00 – 20.00 Dokumentiniai filmai kino cent-
re „Cinamonas” Kaune (PC „MEGA”, Islandi-
jos pl. 32, Kaunas). Dokumentiniai filmai „Du 
paradai, du pasauliai... viena Europa?” (rež. 
Roland Javornik, 2010, 36 min.) ir „Pride – ly-
gybės šventės Europoje” (organizacija „Am-
nesty International”, 2012, 20 min.) pasakoja 
apie pirmąją LGBT eiseną Lietuvoje bei eitynes 
Europoje. Įėjimas nemokamas.


