
2000 rugsėjo 26 dieną Europos Tarybos (ET) Parla-
mentinė Asamblėja svaria balsų dauguma pri-

tarė rekomendacĳai "Lesbiečių ir gėjų padėtis ET šalyse" 
("SITUATION OF LESBIANS AND GAYS IN COUNCIL OF 
EUROPE MEMBER STATES"). Rekomendacĳa parengta pagal 
ETPA Teisės ir žmogaus teisių komiteto ataskaitą, kurią gali-
ma rasti: h p://stars.coe.fr/doc/doc00/edoc8755.htm.

Europos Tarybos šalys kviečiamos:
• įstatymais drausti diskriminacĳą dėl lytinės 

orientacĳos;
• įstatymuose išlyginti pilnametystės amžių;
• garantuoti gėjams ir lesbietėms lygias galimybes 

darbe;
• priimti įstatymus, kurie leistų registruoti homoseksu-

alių porų partnerystę;
• švietimo ir mokymo programomis pasipriešinti ho-

mofobĳai mokyklose, medicinos įstaigose, kariuomenėje ir 
policĳoje.

Rekomendacĳa taip pat akcentuoja Europos žmogaus tei-
sių konvencĳos 14 straipsnio išplėtimo būtinybę. Siūloma 
įtraukti sąvoką “lytinė orientacĳa” į 14 straipsniu draudžia-
mų diskriminacĳos formų sąrašą.

Dabartinis 14 straipsnio tekstas, priimtas 1950 metais, mini 
tik tas grupes, kurias persekiojo Vokietĳos nacių režimas 
1933-1945 metais. Tačiau lesbietės, gėjai ir biseksualai, ku-
riuos taip pat persekiojo naciai, aiškiai neginami jokiais 14 
straipsnyje išvardintais pagrindais. Šie pagrindai nepripažįs-
ta specifinio lytinės orientacĳos reiškinio, nors jis buvo ir yra 
Europoje paplitusios atšiaurios diskriminacĳos motyvas.

Paskutiniais metais vidaus ir tarptautinių įstatymų leidy-
boje pastebimai didėja suvokimas, kad diskriminacĳa dėl ly-
tinės orientacĳos yra tokia pat svarbi kaip ir diskriminacĳa 
dėl lyties, rasės ir religĳos. Draudimas diskriminuoti dėl ly-
tinės orientacĳos jau įtrauktas į daugelio šalių įstatymus. Be 
to, Europos Sąjungos šalys narės 1997 metų Amsterdamo su-
tartimi įgaliojo Europos Bendrĳą imtis veiksmų užkirsti kelią 
diskriminacĳai dėl įvairių priežasčių, tarp kurių minima ir 
lytinė orientacĳa. Europos Sąjunga priėmė darbo direktyvą, 
kuri draudžia diskriminuoti darbo rinkoje ir dėl lytinės orien-
tacĳos.

1999 metų rudenį Europos Tarybos Teisės ir žmogaus tei-
sių komitetas išsiuntinėjo kiekvienos šalies delegacĳai anketą 
apie gėjų ir lesbiečių padėtį. Lietuva atsidūrė tarp tų nedau-
gelio šalių, kurios atvirai ignoravo šią anketą ir neatsakė į jos 
klausimus. •
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Po dvejų metų diskusĳų 15 Europos Sąjungos (ES) šalių 
vyriausybių nutarė imtis efektyvių priemonių prieš diskrimi-
nacĳą. 2000 12 02 įsigaliojo Lygių galimybių darbo ir užim-

tumo veikloje direktyva, kuri draudžia diskriminuoti ir lytinės orien-
tacĳos pagrindu darbo rinkoje.

Direktyva draudžia diskriminuoti darbe dėl rasės, etninės kil-
mės, religĳos, įsitikinimų, amžiaus, negalios ar lytinės orientaci-
jos. 

Tai pirmasis ES teisės aktas, privalomas visoms šalims 
narėms, kuris mini lytinę orientacĳą tarp draudžiamos diskrimi-
nacĳos rūšių. Todėl šio dokumento priėmimu ypač patenkinti 
Europos gėjų ir lesbiečių asociacĳos (ILGA-Europe) aktyvistai. 
Asociacĳos prezidentė Jackie Lewis pareiškė: "Tai istorinis spren-
dimas gėjams ir lesbietėms. Neabejoju, kad priimtas svarbiausias 
įstatymas liečiantis diskriminacĳą dėl lytinės orientacĳos. Jis pri-
vers uždrausti visas darbo diskriminacĳos formas iš pradžių 15 
ES šalių, o vėliau - ir 13 šalių kandidačių."

Lietuvos gėjų lyga sieks, kad ir mūsų šalis įgyvendintų ES 
direktyvos nuostatas. Šalies homoseksualių piliečių teises ginanti 
nevyriausybinė organizacĳa siūlo keisti Lietuvos darbo įstaty-
mus taip, kad jie neleistų diskriminuoti dėl lytinės orientacĳos 

visuose darbo santykiuose ir profesinėse sąjungose. Sankcĳos už bet 
kokį diskriminavimą turėtų būtų efektyvios. Nukentėjusį nuo diskri-
minacĳos teisme galėtų ginti ir visuomeninės organizacĳos. •

ES
Pagrindiniø
teisiø
chartija

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartĳa ragina 
drausti diskriminacĳą lytinės orientacĳos pagrindu  21 
straipsnyje. Į chartĳos reikalavimus privalo atsižvelgti 

Europos teisingumo teismas Liuksemburge.

The Charter of Fundamental Rights:
h p://europarl.eu.int/df/default.asp?lang=en •

ES direktyva draudþia
diskriminuoti gëjus ir lesbietes 
darbe

Vokietĳos valdžia 
patvirtino teisės aktą, 
kuriuo leidžiama tuoktis 

tos pačios lyties partneriams. Be 
to, susituokusioms gėjų poroms 
buvo garantuotos mokesčių ir 
paveldėjimo teisės. 

Valdančioji socialdemokratų 
ir žaliųjų koalicĳa žemuosiuose 
parlamento rūmuose Bundestage 
vienbalsiai pasisakė už įstatymą, 
kuriuo leidžiamos "gėjų santuo-
kos". Nuo šiol tos pačios lyties 
partneriai galės įteisinti savo 
santykius žemių civilinės metri-
kacĳos biuruose.Įstatymas, kuris 
turėtų įsigalioti kitais metais, 
susituokusioms gėjų poroms 
suteikia tokias pačias teises į 
pensĳas kaip ir heteroseksu-
alioms poroms. Be to, sutuokti-
niui užsieniečiui suteikiama teisė 
gyventi Vokietĳoje su sutuokti-
niu vokiečiu. Nepaisant plačios 
valdančiosios koalicĳos paramos, 
įstatymas sulaukė konservatorių 
opozicĳos pasmerkimo. •

Vokietijoje 
áteisintos 

gëjø
santuokos
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Amsterdamo rotušėje pirmąkart buvo užre-
gistruotos tos pačios lyties asmenų san-
tuokos. Balandžio 1 dieną Nyderlanduose 

įsigaliojus atitinkamam įstatymui, iškart 
po vidurnakčio šia pasaulyje unikalia gali-
mybe pasinaudojo keturios homoseksua-
listų poros. Mero Jobo Coheno akivaizdoje 
aukso žiedus sumainė dvi lesbietės ir šeši 
gėjai.

"Amsterdamas yra Europos, o gal net 
viso pasaulio gėjų sostinė, - po ceremoni-
jos apie Nyderlandų atvirumą homosek-
sualumui sakė meras. - Ceremonĳos daly-
viai tapo istorinio veiksmo liudytojais. Tai 
- precedento pasaulyje neturintis atvejis".

Prie rotušės atėjusi žmonių grupė pro-
testavo prieš tos pačios lyties asmenų san-
tuokų legalizavimą. Olandĳos parlamente 
atitinkamam įstatymui, kuris buvo priim-
tas 2000 metų pabaigoje, įnirtingai prieši-
nosi krikščioniška opozicĳa. Tačiau Ams-
terdamo santuokų rūmų atstovas progno-
zavo, kad greitai apie 15 proc. visų san-
tuokų sudarys homoseksualų poros.

Sutuoktos poros prieš tai pagal 1998 
metais priimtą įstatymą buvo oficialiai įre-
gistravusios savo santykius ir galėjo nau-
dotis sutuoktiniams taikomomis mokes-
čių, paveldėjimo teisės normomis. "Tokios 
antrarūšės santuokos mums nepakako", - 
sakė vienas sutuoktas asmuo, su partneriu 
kartu gyvenantis jau 36 metus. Oficiali santuoka 
leis homoseksualų poroms, be kita ko, įsivaikinti 
vaikus.

gëjø ir lesbieèiø
IstorinësIstorinës
gëjø ir lesbieèiø

santuokos –santuokos –

Amsterdamo rotušëjeAmsterdamo rotušëje

63 metų Louis Rogmansas, susituokęs su 72 metų 
Tonu Jansenu, sakė prašęs draugų nesivarginti ir 
neieškoti dovanų, nes pati santuokos ceremonĳa jiems 
esanti geriausia dovana. Paklausti, ko tikisi iš pirmos 
vestuvinės nakties, 36 metus draugaujantys vyrai 
teigė, jog po tiek daug kartu praleistų metų tai bus 
eilinė naktis.

Rotušės salę, kurioje paprastai posėdžiauja Ams-
terdamo vadovai, puošė rožės ir širdis iš rožių žiedla-
pių. Kaip ir per įprastines santuokas, homoseksualai 
pasižadėjo mylėti ir gerbti vienas kitą bei sumainė žie-
dus. Susituokę socialinis darbuotojas Peteris Wi ebro-
odas-Lemke ir mokytojas Frankas Wi ebroodas nusi-
movė akį rėžiančius žiedus ir pademonstravo, kad jų 
pirštus puošia žiedų tatuiruotės.

Per ceremonĳą buvo geriamas rožinis šampanas, 
o vestuvinis taip pat ryškiai rožinis tortas vaizdavo 
aštuonias figūrėles - tris vyrų ir vieną moterų porą.

Lesbietės Helene Faasen ir Anne Marie Thus sakė, 
kad jų santuoka niekuo nesiskiria nuo kitų. Jos tik 
džiaugiasi, jog pagaliau atėjo diena, kai galėjo susi-
tuokti, ir dabar nori gyventi normalų šeimyninį gyve-
nimą. •
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Europos idėja simbolizuoja visuomenės 
progreso viltį, atsakingų piliečių 
vystomą demokratĳą ir gyvenimo stilių 

įvairovę. Lesbiečių, gėjų ir transseksualų 
paradas ypač stipriai atspindi šią idėją. 
Visos Europos paradas "Europride" vyksta vis 
kitame mieste kiekvienais metais ir vaizdžiai 
primena apie demokratĳos vystymąsi. 

Šią vasarą (birželio 1-30 dienomis) Europos parado 
renginiai vyks Vienoje. Čia suvažiuos tūkstančiai lesbiečių 
ir gėjų iš visos Europos. Visą birželio mėnesį vyks 
įvairiausi kultūriniai renginiai. Birželio 30 dieną mes 
žygiuosime pagrindinėmis Vienos gatvėmis 
atvirai didžiuodamiesi savo gyvenimo būdu 
ir demonstruodami, kad Europos idėja neturi 
sienų. Mūsų tikėjimas visos visuomenės pažanga 
iš prigimties džiaugsmingas. Todėl ir Europos 
paradas - šventiškas renginys ir reginys visiems.

Šiuo renginiu mes norime sustiprinti 
mūsų tikėjimą, kad jokiomis 
aplinkybėmis neatsisakysime iškovotų 
teisių ir mūsų gyvenimo kultūros. 
Svarbi šios kultūros dalis - atviras ir 
matomas mūsų, kaip gėjų ir lesbiečių, 
gyvenimas.

Austrĳa pasiruošusi priimti Europą. 
Europarade visos grupės galės atkreipti 
visuomenės dėmesį į savo lūkesčius ir 
reikalavimus. Lietuvos vėliava taip pat 
primins, kad yra dar Europoje šalių, kuriose 
tokios eitynės neįmanomos dėl nepakantaus 
visuomenės požiūrio į savo piliečių teises. 
Iki pasimatymo eksprese į Vieną! •

El. paštas: info@pride.at
WWW: www.pride.at
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Vyriausybės programa neatitinka Baudžiamojo 
kodekso nuostatų

Lietuvos liberalų sąjunga 2000 metų Seimo rinkimų 
programoje pompastiškai žadėjo ginti žmogaus 
teises ir interesus. Buvo skelbiama, kad liberalai 

netaikys apribojimų ar privilegĳų lyties, rasės, amžiaus, 
tautybės,tikėjimo, gimtosios kalbos, kilmės, socialinės 
padėties, seksualinės orientacĳos, įsitikinimų ir pažiūrų 
pagrindu.

Tačiau Vyriausybė, kuriai vadovauja (konservaty-
vus?) liberalas R. Paksas, savo 2000-2004 metų progra-
moje deklaruoja, kad nebus taikomi apribojimai ar pri-
vilegĳos lyties, rasės, tautybės, tikėjimo, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. 
"Seksualinės orientacĳos" sąvoka ir visa gėjų ir lesbiečių 
mažuma paslaptingai "išgaravo". Kas privertė liberalus 
žengti konservatyvų žingsnį atgal? Koalicĳos partneriai 
ar naujausi visuomenės nuomonės apie nepakantumą 
"kitokiai seksualinei orientacĳai" rezultatai? O gal 
paprasčiausi sąmonėje įsišaknĳę prietarai seksualinių 
mažumų atžvilgiu, kuriuos nesidrovėdama skleidžia ir 
Katalikų bažnyčia? 

Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių 
plane numatyta peržiūrėti galiojančius teisės aktus, kad 
nebūtų taikomi apribojimai ar privilegĳos lyties, rasės, 
tautybės, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Vyriausybė neatsi-
žvelgė į Lietuvos gėjų lygos raginimą papildyti šią 
nuostatą seksualinės orientacĳos sąvoka. Tai reiškia, 
kad ji pritaria diskriminacĳai seksualinės orientacĳos 
pagrindu. 

Liberalai
nevykdo 

rinkiminiø 
paþadø 

þmogaus
teisëms

ginti 

Ši Vyriausybės programos nuostata 
prieštarauja naujo Baudžiamojo kodekso 
169 straipsniui, kuris draudžia veiksmus, 
kuriais siekta žmonių grupei ar jai pri-
klausančiam asmeniui dėl lyties, seksua-
linės orientacĳos, rasės, tautybės, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsiti-
kinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis tei-
sėmis su kitais dalyvauti politinėje, eko-
nominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar 
kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmo-
nių grupės ar jai priklausančio asmens tei-
ses ir laisves. 

Tokios liberalų politikos kontekste ypač 
komiškai atrodo Liberalaus jaunimo (Libe-
ralų sąjungos skyriaus) diskusĳos apie 
gėjų ir lesbiečių santuokų įteisinimą. 

www.gay.lt, 2001 03 28 •
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LGL 2001 02 01 laiškas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Teisingumo 
ministerĳai
Lietuvos Respublikos Seimo Tei-
sės ir teisėtvarkos komitetui
Lietuvos Respublikos Seimo 
Žmogaus teisių komitetui

Mūsų žmogaus teisių organi-
zacĳa, susipažinusi su Vyriausy-
bės 2000 - 2004 metų programos 
įgyvendinimo priemonių planu, 
nori atkreipti dėmesį į "Žmogaus 
teisių ir interesų gynimo" skyriaus 
9 punktą. Mes manome, kad apri-
bojimai ir privilegĳos dėl seksua-
linės (lytinės) orientacĳos taip pat 
niekur neturi būti taikomi. Todėl 
siūlome papildyti 9 punktą seksua-
linės (lytinės) orientacĳos sąvoka. 

Primename, kad patvirtintas 
naujas Baudžiamasis kodeksas 
draudžia diskriminuoti ir kurstyti 
diskriminuoti dėl seksualinės 
orientacĳos ( BK 169 ir 170 str.).

Europos Sąjungoje 2000 12 02 
įsigaliojo Lygių galimybių darbo 
ir užimtumo veikloje direktyva 
("Council Directive 2000/78/EC 
establishing a general framework 
for equal treatment in employment 
and occupation"), kuri draudžia 
diskriminuoti ir seksualinės orien-
tacĳos pagrindu. 

ES Pagrindinių teisių chartĳa 
taip pat ragina drausti diskrimina-
cĳą lytinės (seksualinės) orientaci-
jos pagrindu. 

Svarbu prisiminti, kad viena iš 
nacių koncentracĳos stovyklų kali-
nių kategorĳų buvo homoseksualai 
("Homosexuell"), kurių uniformos 
buvo paženklintos rožiniu trikam-
piu. 1936 metais nacių diktatūra 
įsteigė Reicho tarnybą prieš homo-
seksualumą ir abortus. 

Nacių persekiotos žydų, romų, 
komunistų, Jehovos liudytojų ir 
kitos mažumos buvo apgintos 1950 
metais priimta Europos žmogaus 
teisių konvencĳa. 14 Konvencĳos 
straipsnis draudžia diskriminuoti 
dėl rasės, spalvos, religĳos, poli-
tinių ar kitų įsitikinimų, tautinės 
kilmės ar priklausymo tautinėms 
mažumoms. Tačiau Europos visuo-
menėms prireikė daugiau metų 
pripažinti faktą, kad nacių vyk-
dytas lesbiečių, gėjų, biseksualų ir 

trans-
seksualų
persekiojimas buvo toks pat žalin-
gas, o diskriminacĳa dėl lytinės 
orientacĳos ar lyties identiteto 
pažeidžia žmogaus teises. 

Iš tiesų homofobĳa ir transfobĳa 
apibūdinamos kaip paskutinės 
tebegyvuojančių prietarų liekanos. 
Politikai, religiniai lyderiai ir 
žiniasklaidos apžvalgininkai dar 
dažnai priešiškai ir įžeidžiančiai 
atsiliepia apie homoseksualius 

piliečius. Tokie pareiškimai būtų 
laikomi neteisėtu "neapykantos 
kurstymu" ar "įžeidimais", jei jie 
nuskambėtų tautinių ar religinių 
mažumų atžvilgiu.

Paplitusios ir kitos valdžios ins-
titucĳų bei privačių asmenų vyk-
domos diskriminacĳos prieš lesbie-
tes, gėjus, biseksualus ir transsek-
sualus formos. Diskriminacĳa ypač 

ryški baudžiamojoje teisėje, darbo 
rinkoje, prekių, paslaugų srityje, 
švietimo, būsto programose ir šei-

mos teisėje. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas pripažino, kad 
kai kurios šios diskriminacĳos 
rūšys pažeidžia Europos žmo-
gaus teisių konvencĳą. 

Paskutiniais metais vidaus ir 
tarptautinių įstatymų leidyboje 

pastebimai didėja suvokimas, kad 
diskriminacĳa dėl lytinės orienta-
cĳos yra tokia pat svarbi kaip ir 
diskriminacĳa dėl lyties, rasės ir 
religĳos. Draudimas diskriminuoti 
dėl lytinės orientacĳos jau įtrauk-
tas į daugelio Vakarų šalių įsta-
tymus. Be to, Europos Sąjungos 
šalys narės 1997 metų Amster-
damo sutartimi įgaliojo Europos 
Bendrĳą imtis veiksmų užkirsti 
kelią diskriminacĳai dėl įvairių 
priežasčių, tarp kurių minima ir 
lytinė orientacĳa.

2000 metų rugsėjo mėnesį Euro-
pos Tarybos Parlamentinė Asam-
blėja balsų dauguma priėmė 
rekomendacĳą "Lesbiečių ir gėjų 
padėtis ET šalyse" ("SITUATION 
OF LESBIANS AND GAYS IN 
COUNCIL OF EUROPE MEMBER 
STATES"). Rekomendacĳa 
parengta pagal ETPA Teisės ir 
žmogaus teisių komiteto ataskaitą, 
kurią galima rasti:
h p://stars.coe.fr/doc/doc00/
edoc8755.htm.

Europos Tarybos šalys 
kviečiamos:
• įstatymais drausti diskriminacĳą 
dėl lytinės orientacĳos; 
• įstatymuose išlyginti pilna-
metystės amžių; 
• garantuoti lygias galimybes 
darbe. 

1999 metų rudenį Europos Tary-
bos Teisės ir žmogaus teisių komi-
tetas išsiuntinėjo kiekvienos šalies 
delegacĳai anketą apie gėjų ir les-
biečių padėtį. Deja, Lietuva atsi-
dūrė tarp tų nedaugelio šalių, 
kurios atvirai ignoravo šią anketą 
ir neatsakė į jos klausimus.

Norėtume sužinoti Jūsų insti-
tucĳos nuomonę dėl mūsų pasiū-
lymo. 

Pagarbiai, 
Vladimiras Simonko
Valdybos Pirmininkas  •

Lietuvos gėjų lyga pareiškia, 
kad "Lietuvos žinių" (02 22) ir 
"Lietuvos ryto" bei BNS (02 23) 

teiginiai neva "šalies gėjai ir 
lesbietės reikalauja įteisinti vie-
nos lyties asmenų santuokas" 
bei "LGL jau ne kartą kreipėsi 

į Seimą, prašydama legalizuoti 
homoseksualistų santuokas" 

neatitinka tikrovės. 
LGL 2001 02 01 laiške, kuris 
pateikiamas žemiau, raginama 
tik garantuoti teisinę apsaugą 
nuo diskriminacĳos. 
LGL tikisi, kad neatsakingi "Lie-
tuvos žinių" žurnalisto Aido Pet-
rošiaus teiginiai, kuriuos vėliau 
išplatino ir kitos žiniasklaidos 
priemonės, nesupriešins šalies 

visuomenės. 

“Lietuvos 
þinios” 

paskleidë dezin-
formacijà apie Lie-
tuvos gëjø lygos 

laiškà
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Iš tyrimų paaiškėjo, kad 
lietuviai yra vieni nepakan-
čiausių seksualinėms 

mažumoms Europoje. Naujausi 
Europos vertybių tyrimo grupės 
duomenys liudĳa, kad, tarkime, 
prieš devynerius metus pagal 
požiūrį į homoseksualizmą lietu-
viai buvo nepakančiausi Europoje. 

Jei homoseksualizmui niekada 
nepritariantys rašytų 1 balą, o 
visiškai pritariantys - 10, Lietuvos 
gyventojų požiūris į šį reiškinį 
būtų 1,4 balo.

Šiuo metu Lietuvos gyventojai 
homoseksualizmui tolerantiškesni 
(1,9 balo) ir susilygino su Latvĳa 
bei Rumunĳa, bet vis dėlto liko 
nepakančiausi Europoje. Pakan-
čiausi homoseksualizmui yra olan-
dai (7,8 balo), danai (6,6), vokiečiai 
(5,7) ir čekai (5,5). 

Beje, ne tik statistika liudĳa, kad 
lietuviai nepakantūs seksualinėms 
mažumoms. Žodžiai “gėjus”, 
“homoseksualistas”, “pedikas”, 
“lesbietė” mūsų šalyje yra ne 
paprasti žodžiai, o dažniau keiks-
mažodžiai, ar išsireiškimai skirti 
nepatinkančio asmens paniekai. 

Priminsime, kad buvusioje 
Sovietų Sąjungoje įstatymai 
draudė homoseksualius santykius, 
už kuriuos kalėjime buvo galima 
praleisti iki septynerių metų. 

Kita vertus, homoseksualistų ir 
lesbiečių renginiai Lietuvoje tebėra 
slapti, leidiniai - uždrausti. Mūsų 
šalyje net neįsivaizduojami gėjų 

festivaliai, tokie, kaip "Gay Pride" 
Romoje, ar Vokietĳoje, taip pat 
neįsivaizduojamos ir masinės gėjų 
vestuvės, kokios šiemet įvyks 
Olandĳoje, tikriausiai neįmanomi 
pas mus ir homoseksualų futbolo 
čempionatai. Galų gale, nesama 
pas mus ir gėjų bei lesbiečių 
demonstracĳų už lygias teises. 

Lietuvoje tik-
riausiai įvyktų 
masiniai nera-
mumai, jei Sei-
mas pradėtų 
svarstyti nuo 
kada galima tei-
sėtai užmegzti 
homoseksualius 
santykius. O štai 
Didžiojoje 
Britanĳoje tai 
nieko nestebina: 
Didžiosios 
Britanĳos parla-
mentas pernai 
didele balsų 
dauguma pritarė 
įstatymo projek-
tui, kuris nuo 18 
iki 16 metų 
sumažino 
amžių, kurio 
sulaukti būtina norint teisėtai 
užmegzti homoseksualius santy-
kius. 

Taigi jau nuo pernai privačios 
mokyklos Didžiojoje Britanĳoje 
priverstos toleruoti 
homoseksualius savo vyresnių nei 
16 metų mokinių santykius ar 
transseksualinę drabužių dėvėjimo 
manierą. 

Sunku įsivaizduoti, kaip Lietu-
vos gyventojai sureaguotų jei koks 
nors politikas paprašytų gėjų ir les-
biečių per rinkimus balsuoti už jį. 
O štai, tarkime, JAV prezidentas 
B.Clintonas prieš keletą mėnesių 
ragino seksualinių mažumų atsto-
vus balsuoti už A.Gorą ir priminė, 
kad dabartinė administracĳa 
visada buvo palankiai nusiteikusi 

gėjų ir lesbiečių atžvilgiu. 

Estĳoje seksualinių mažumų tei-
sių gynimo srityje pažengta gero-
kai toliau nei Lietuvoje. Pasak Esti-
jos parlamento nario Ančio Lyvo, 
per dešimt artimiausių metų estų 
homoseksualistams bus suteikta 
teisė tuoktis. Deputato nuomone, 
dabar Estĳoje yra maždaug 5 tūks-
tančiai aktyvių homoseksualistų. •

Vertybių tyrimas 
 
Homoseksualizmas 1990 m. 1999 m.
Negalima pritarti 91 proc. 78,2 proc.
Iš dalies galima pritarti 3,6 proc. 11,3 proc.
Galima pritarti 1,6 proc. 2,8 proc.
Neturi nuomonės 3,8 proc. 7,7 proc.

Su kuo Jūs nenorėtumėte gyventi kaimynystėje? 
 
Kategorĳa 1990 m. 1999 m.
Narkomanai 88,9 proc. 87,5 proc.
Alkoholikai 91,6 proc. 82,2 proc.
Homoseksualistai 87,4 proc. 67,8 proc.
Anksčiau teisti 68,5 proc. 64 proc.
Sergantys AIDS 77,6 proc. 54,9 proc.
Imigrantai 14,8 proc. 22,7 proc.

Šaltinis: “Baltĳos tyrimai”

NEPAKANTUMO
seksualinëms maþumoms -

per akis
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A Knygoje “Homoseksualizmo prigimties istorĳa” psichiatras 

Francis Mondimore’as nagrinėja sudėtingą seksualinės 
orientacĳos klausimą, pasakoja, kaip homoseksualumas 

buvo suprantamas ir apibrėžiamas nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų, ir apibendrina naujausius atradimus biologĳos, psichologĳos 
bei antropologĳos srityse.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kaip žmonės pradeda suvokti savo 
homoseksualumą, ir į psichologinį homoseksualumo stigmatizacĳos 
poveikį paaugliams. Galiausiai Mondimore’as išanalizuoja gėjų ir 
lesbiečių diskriminacĳą ir jų pasididžiavimo judėjimo kilimą.

Knygos leidimą rėmė Atviros Lietuvos fondas kartu su Vidurio 
Europos Universitetu. Atviros Lietuvos fondui prireikė net dešimties 
metų ryžtis išleisti pirmąją knygą apie homoseksualumą. Kiti Soroso 
fondai Rytų Europoje jau finansavo bent po keletą leidinių gėjų ir 
lesbiečių tematika. •


