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Įvadas 

Šis vadovas buvo parengtas remiantis trijose Europos Sąjungos šalyse (Kroatijoje, Graikijoje 
ir Lietuvoje) atliktais tyrimais. Ši veikla – Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės 
programos remiamo projekto „Pasipriešinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams 
stereotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ („E.T.HO.S.“) dalis. Tyrimai buvo 
atlikti atliekant interviu su žiniasklaidos profesionalais bei organizuojant diskusijas su 
žurnalistikos studentais ir profesionalais.

Pagrindiniai šio leidinio tikslai yra:

• Didinti (būsimų) žiniasklaidos profesionalų sąmoningumą apie homofobijos, transfobijos 
ir bifobijos reiškinį žiniasklaidoje.

• Supažindinti (būsimus) žiniasklaidos profesionalus su:
• pagrindine LGBT terminologija ir problematika (pavyzdžiui, lytinių tapatybių ir 
seksualinių orientacijų įvairove, santuokos, tėvystės ir teisinio lyties pripažinimo iššūkiais);
• egzistuojančia Europos (ir nacionaline) teisės sistema dėl neapykantos kalbos 
žiniasklaidoje LGBT žmonių atžvilgiu;
• geraisiais pavyzdžiais veiklų, kurias įgyvendino žiniasklaida (įskaitant LGBT žiniasklaidą), 
viešosios įstaigos, institucijos ir pilietinė visuomenė siekiant etiškai informuoti LGBT 
žmogaus teisių klausimais bei skatinti LGBT žmogaus teises.

• Suteikti (būsimiems) žiniasklaidos profesionalams reikalingus įgūdžius ir priemones, 
kurios leistų:

• vartoti tinkamą ir nediskriminuojančią kalbą aptariant LGBT klausimus;
• gebėti atpažinti homofobinę, transfobinę ir bifobinę neapykantos kalbą žiniasklaidos 
kontekste bei tinkamai į ją reaguoti;
• užkirsti kelią neigiamų stereotipų LGBT bendruomenės atžvilgiu atkartojimui 
žiniasklaidoje;
• informuoti LGBT klausimais tinkamai, įtraukiu ir šios visuomenės grupės problemas 
reprezentuojančiu būdu (apie LGBT žmones tik iš pačių LGBT žmonių lūpų) bei remiantis 
patikimais šaltiniais;
• bendradarbiauti su vietos LGBT bendruomene, tokiu būdu prisidedant prie žmogaus 
teisių, lygybės ir socialinės įtraukties skatinimo.

Mokymų dalyviai gali pasidalinti savo žiniomis, įgūdžiais ir mokomąja medžiaga su savo 
kolegomis, tokiu būdu motyvuodami juos tobulinti pranešimą LGBT teisių klausimais. Tai 
prisidės prie geresnio LGBT žmonių reprezentavimo žiniasklaidoje bei skatins įtraukią ir 
nediskriminuojančią socialinę aplinką.

➤

➤

➤

➤

➤

➤
➤

➤
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Padėka

Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems „E.T.HO.S.“ projekto tyrimuose Kroatijoje, Graikijoje ir 
Lietuvoje dalyvavusiems žiniasklaidos atstovams už pasidalinimą savo patirtimis su projekto 
partneriais.

Taip pat norėčiau padėkoti Natašai Vajagić ir Eglei Kuktoraitei už pasidalinimą praktiniais 
pavyzdžiais iš Kroatijos bei Lietuvos žiniasklaidos. Dėkoju ir Silvia Žufić Dujmović, Philippos 
Paganis bei George Koulouris už leidinio redagavimą.

Šis leidinys taip pat nebūtų įmanomas be Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės 
programos paramos projektui „Pasipriešinti transfobiniams, homofobiniams ir bifobiniams 
stereotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ („E.T.HO.S.“).

Thanasis Theofilopoulos,
2019 m. sausis
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Tikslinės grupės

Šis mokymų vadovas yra skirtas žurnalistikos profesionalams ir studentams. Dėl didelių 
tikslinių grupių skirtumų, atsižvelgiant į mokymų dalyvių amžių, išsilavinimą bei profesinę 
patirtį, mokymų vedėjai turėtų organizuoti atskirus mokymus šioms tikslinėms grupėms, 
idant būtų paskatintas lygiavertis visų mokymų dalyvių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas 
mokymosi procese.

Kadangi kiekviena šių mokymų dalis turi būti pritaikyta nacionaliniam kontekstui ir mokymų 
dalyvių poreikiams, o mokymų medžiaga turėtų tapti prieinama kuo platesniam žiniasklaidos 
atstovų ratui, rekomenduojama atrinkti mokymų dalyvius remiantis šiais kriterijais:

• Žurnalistikos studentai: žurnalistikos bakalauro ar magistro studentai, studijuojantys 
universitete ar kolegijoje.

• Žiniasklaidos profesionalai: Žurnalistai, redaktoriai, televizijos ar radijo pranešėjai, 
žiniasklaidos priemonių savininkai, pavyzdžiui: naujienų skyriaus vadovai, vyriausieji 
redaktoriai, Valdybos nariai.
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Metodologija

Remiantis Tarybos rezoliucija dėl atnaujintos Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės, 
„suaugusiųjų mokymasis apima visą formalaus, neformaliojo ir savaiminio mokymosi veiklą, 
kuri vykdoma suaugusiesiems, baigusiems pradinį ugdymą ir mokymą“ (Tarybos rezoliucija 
2011/C 372/01).

Vienas pagrindinių suaugusiųjų mokymo tikslų – aktyvaus besimokančiųjų dalyvavimo 
skatinimas (Olympic Training & Consulting Ltd 2016:19). Šiam tikslui įgyvendinti pasitelkiami 
metodai gali būti: „dalyvavimo“ (komunikacijos tarp mokymų vedėjo ir besimokančiųjų), 
„euristinis“ („dalyviai atlieka užduotis ir atranda žinias“), „aktyvus“ (veiksmai ir apsvarstymai), 
bei „atradimų ir jų taikymo“ (Olympic Training & Consulting Ltd 2016:19). Šių metodų 
pasitelkimas „gali būti veiksmingas, nes jis skatina suaugusiųjų motyvaciją išvengiant 
monotonijos“ (Olympic Training & Consulting Ltd 2016:19).

Štai keletas mokymų vedimo metodų, kurie remiasi minėtų metodų įgyvendinimu mokymų 
programoje:

• Diskusija, po kurios vyksta pristatymas: mokymų vedėjas veda diskusiją su visais mokymų 
dalyviais, naudodamasis iš anksto parengtais atvirais klausimais, todėl dalyviai turi galimybę 
apsvarstyti tam tikrus konkretaus klausimo ar problemos aspektus  Šią mokymų dalį mokymų 
vedėjas baigia pristatymu, kuriame pateikiami visi atsakymai į klausimus. 

• „Smegenų šturmas“: dalyvių paprašoma laisvai išreikšti kilusias mintis pagal tam tikrą 
mokymų vedėjo užduotą temą. 

• Darbas grupėse: dalyviai suskirstomi į nedideles grupes (po 3-5 žmones), kuriose kartu 
atlieka tam tikras užduotis ar aptaria pateiktą temą.

• Atvejų analizė: dalyviai suskirstomi į nedideles grupes (po 3-5 žmones). Kiekvienai grupei 
pateikiamas konkretus atvejis ar problema (reali ar išgalvota). Tuomet grupę sudarančių 
dalyvių prašoma pateikti galimus problemos sprendimo būdus.

• Interviu su vietiniu ekspertu (specialistu): mokymų dalyviai iš vietinio eksperto gauna 
informacijos, žinių, turi galimybę susipažinti su jo profesine patirtimi, gauti atsakymus į 
pateiktus klausimus. 

Mokymų medžiagą sudarys „PowerPoint“ pateiktys, vaizdo klipai (iš „YouTube“ ar kitų 
platformų) su konkrečiais neetiško LGBT problemų vaizdavimo žiniasklaidoje pavyzdžiais, 
padalomoji medžiaga (užduotys, atvejai).

1  E Stoecker ir J Magić pristatė ir išanalizavo metodus, kurie padeda mokymų vedėjui vadovauti grupės 
diskusijai. Sužinokite daugiau:
Stoecker, E. ir Magić, J. 2018. Hate Crimes against LGBTI Persons. Training on Reporting and Victim Support, 
edited by Piotr Godzisz, Warsaw: Lambda Warszawa & Galop UK, p. 27-30. Paskelbta:
http://www.lgbthatecrime.eu/assets/pdf/Hate_Crimes_against_LGBTI_Persons_Training_Manual.pdf
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Dalyvių paieška ir mokymų organizavimas

Žurnalistikos mokslo įstaigų ir (arba) žurnalistų asociacijų (sąjungų) parama galėtų palengvinti 
mokymo seminarų organizavimą skatinant savo studentus ir narius dalyvauti mokymuose. 
Be to, mokomoji medžiaga tokiu būdu galėtų pasiekti daugiau (būsimų) žiniasklaidos 
specialistų. Organizacijos, norinčios organizuoti mokymus minėtų tikslinių grupių nariams, 
taip pat galėtų kreiptis pagalbos į masinės žiniasklaidos priemones.

Dalyvavimo mokymuose pažymėjimas taip pat galėtų motyvuoti dalyvius dalyvauti 
mokymuose. Tai ypatingai aktualu studentams, kurie nori į savo gyvenimo aprašymą įtraukti 
mokymus, kuriuose yra dalyvavę.
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Pusantros dienos trukmės mokymų modulis

Sesija Numatytas laikas Orientacinis tvarkaraštis

1 diena
Įvadas: dalyvių pasveikinimas, 
prisistatymai, projekto pristatymas, 
praktiniai klausimai

1 val. 30 min 09:30-11:00

Kavos pertrauka 15 min 11:00-11:15
Pagrindinės sąvokos: LGBT 
terminologija ir problematika

3 val. 11:15-14:15

Pietų pertrauka 1hr 14:15-15:15
Nacionalinė ir Europos teisinė sistema 1 val. 30 min 15:15-16:45

2 diena
Stereotipų LGBT žmonių atžvilgiu 
pristatymas ir kova su šiais stereotipais 
žiniasklaidoje

1 val. 30 min 09:30-11:00

Kavos pertrauka 15 min 11:00-11:15
Darbas su LGBT bendruomene 
siekiant pasipriešinti homofobijai, 
transfobijai ir bifobijai: žiniasklaidos 
parama LGBT bendruomenei 

1 val. 30 min 11:15-12:45

Kavos pertrauka 15 min 12:45-13:00
Mokymų pabaiga ir įvertinimas 40 min 13:00-13:40
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Mokymų programa: 1 diena

1 sesija
Įvadas: dalyvių pasveikinimas, prisistatymai, projekto 

pristatymas, praktiniai klausimai (1 val. 30 min)

1 veikla: Prisistatymai (30 min)

• Prisistatykite: nurodykite savo vardą, išsilavinimą, pareigas, vaidmenį mokymuose. Galite 
plačiau papasakoti apie save – tokiu būdu paskatinsite mokymų dalyvius atviriau kalbėti 
apie save.

• Suskirstykite dalyvius poromis ir paprašykite jų vienas kitam prisistatyti per 2 minutes (1 
minutė vienam dalyviui). Atsižvelkite į tai, kad dalyviai paprastai sėdi šalia žmonių, kuriuos 
pažįsta. Paprašykite dalyvių pasikeisti vietomis ir tuomet suskirstykite juos poromis.

• Paprašykite kiekvieno dalyvio pristatyti visiems mokymų dalyviams savo porininką. 
Žmonėms visada paprasčiau didelei auditorijai pristatyti ką nors kitą nei save.

2 veikla: Organizacijos ir projekto pristatymas (15 min)

• Parenkite prezentaciją, kurioje būtų pateikiama pagrindinė informacija apie jūsų 
atstovaujamą organizaciją ir ją pristatykite. 

• Parenkite prezentaciją, kurioje būtų pateikiama pagrindinė informacija apie projektą 
bei mokymus ir pristatykite. Įvardykite projekto tikslus ir veiklas, mokymų tikslus, turinį ir 
darbotvarkę. 

3 veikla: Lūkesčiai ir baimės (20 min)

• Duokite kiekvienam dalyviui du skirtingų spalvų lipniuosius lapelius (pavyzdžiui, vieną 
žalią, vieną raudoną).

• Paprašykite dalyvių ant vienos spalvos lapelio užrašyti savo su mokymais susijusius 
lūkesčius, ant kitos spalvos – baimes. Duokite jiems 2 minutes pamąstyti ir užrašyti savo 
mintis.

• Padalinkite rašomąją lentą į dvi dalis („lūkesčiai“ ir „baimės“) ir paprašykite dalyvių 
užklijuoti savo lipniuosius lapelius.

• Kartu su dalyviais išanalizuokite atsakymus, identifikuokite dažniausias baimes ir 
lūkesčius. Trumpai apie tai padiskutuokite.
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4 veikla: Bendrųjų mokymosi taisyklių nustatymas (20 min)

Bendrųjų mokymosi taisyklių nustatymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti mokymuisi 
palankią ir disciplinuotą atmosferą ir įtvirtinti bendrąsias taisykles.

• Paprašykite dalyvių apsvarstyti, kas jiems padėtų sklandžiau priimti mokomąją medžiagą 
ir aktyviai dalyvauti mokymosi procese. 

• Užrašykite jų mintis rašomojoje lentoje ir palikite ją mokymų vietoje iki pat programos 
pabaigos. Bendrųjų mokymosi taisyklių pavyzdžiai: klausytis ir nepertraukinėti kitų dalyvių 
jiems kalbant; bendrauti pagarbiai, gerbti jų asmenybę, bruožus, patirtis; išjungti mobiliojo 
ryšio telefoną, nerūkyti, esant reikalui palikti mokymų vietą tyliai ir t.t.

5 veikla: Mokymų poreikių nustatymas (5 min)

Prieš pradedant mokymus būtina nustatyti mokymų dalyvių žinias ir požiūrį į mokymuose 
nagrinėjamus klausimus. Mokymų pabaigoje taip pat bus atliekamas vertinimas. Šio 
vertinimo tikslas – nustatyti žinių ir požiūrio pokyčius bei dalyvių pasitenkinimą mokymais. 
Mokymų poreikių vertinimo klausimyno pavyzdys yra pateikiamas šio mokymų vadovo 
PRIEDUOSE. 

2 sesija
Pagrindinės sąvokos: LGBT terminologija ir problematika (3 val.)

REZULTATAI
Dalyviai:

• Gebės apibūdinti ir suprasti lytinių tapatybių bei seksualinių orientacijų įvairovę bei 
paaiškinti jų skirtumus. 

• Supras pagrindinę LGBT problematiką. 

• Išmoks vartoti etiškas ir nediskriminuojančias sąvokas LGBT žmonių atžvilgiu, išaugs jų 
pagarba LGBT žmogaus teisėms. 

• Supras neapykantos nusikaltimų, neapykantos kalbos, diskriminacijos sąvokas ir jų 
pasireiškimo formas. 
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1 veikla: LGBT terminologija ir pagrindinės sąvokos (1 val.)

1 dalis: Darbas grupėmis: užduotis (40 min)

• Suskirstykite dalyvius į mažas grupes (po 4-5 žmones).

• Duokite dalyviams Padalomąją medžiagą Nr. 1 (žr. PRIEDAI). 

• Iškirpkite kiekvieną terminą ir jo apibrėžimą atskirai ir juos sumaišykite. 

• Kiekvienai grupei pateikite 5-6 sąvokas ir tokį patį skaičių jų apibrėžimų. 

• Paprašykite kiekvienos grupės aptarti gautas sąvokas ir apibrėžimus bei juos tinkamai 
sugrupuoti. Kai užduotis bus atlikta, paprašykite dalyvių išsirinkti 1-2 terminus ir juos 
apibūdinti savais žodžiais. Skirkite 15 minučių pasiruošimui ir 5 minutes sąvokų pristatymui. 

• Po kiekvieno pristatymo pasiteiraukite kitų grupių atstovų, ar jie pritaria pristatytiems 
sąvokų apibrėžimams. Jei ne, paprašykite jų paaiškinti kodėl. 

2 dalis: LGBT terminologijos ir pagrindinių savokų pristatymas (20 min)

Parenkite prezentaciją su visais padalomojoje medžiagoje nurodytais terminais ir jų 
apibrėžimais. Paaiškinkite kiekvieną sąvoką.

2 veikla: Tinkamų sąvokų vartojimas (1 val.)

1 dalis: Darbas grupėmis: atvejų analizė (40 min)

• Suskirstykite dalyvius į mažas grupes (po 4-5 žmones).

• Išdalinkite dalyviams Padalomąją medžiagą Nr. 2 (žr. PRIEDAI).

• Kiekvienai grupei bus pateikiama 1-2 atvejai su žiniasklaidos turiniu (laikraščio, žurnalo 
ar interneto portalo straipsniu, laikraščio ar žurnalo viršeliu, citatomis iš televizijos ar radijo 
laidų ar žurnalistikos profesionalų parengtais interviu su LGBT žmonėmis). 

• Kiekvienos grupės atstovų bus paprašyta perskaityti atvejus ir nuspręsti, ar konkrečiame 
žiniasklaidos turinyje vartojama etiška kalba ir terminologija. Tuomet kiekviena grupė 
pristatys savo sprendimą, jį motyvuos ir pateiks pasiūlymus kaip perfrazuoti turinį, kad 
informacija būtų etiška ir nediskriminuojanti. Pasiruošimui kiekvienai grupei skirkite 10 
minučių, pristatymui – 5 min. 

• Pasiteiraukite kitų grupių atstovų nuomonės. Ar jie pritaria grupės pasiūlymams?
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Netinkamas/problematiškas terminas/frazė
Tinkamas/vartotinas 

terminas/frazė

Pripažintas gėjus/lesbietė/biseksualus asmuo 
Panašios frazės skatina pažeminimo, gėdos ir kaltės jausmus 

(„GLAAD“ 2016).
Atvirai homoseksualus/ 

biseksualus asmuo

Gimęs vyru/moterimi – Tapęs vyru/moterimi – 
Biologiškai/anatomiškai vyras ar moteris

(žr. „Lyties pakeitimas“ ir „transseksualas“). 

Gimimo momentu 
priskirtos vyriškos/
moteriškos lyties 

translytis vyras/ translytė 
moteris, nė vienai lyčiai 

savęs nepriskiriantis 
translytis žmogus

Homoseksualas
Žmonės yra klasifikuojami kaip homoseksualūs pagal jų lytį ir 
lytinio partnerio (-ių) lytį. Kai partnerio lytis yra tokia pati, tuomet 
asmuo įvardijamas homoseksualiu. Rekomenduojama vietoj 
termino „homoseksualas“ vartoti terminus „lesbietė“ ir „gėjus“. 
Šie terminai yra laikomi neutraliais ir teigiamais, o dėmesys 
skiriamas tapatybei, o ne jos seksualizavimui ir patologizavimui 
(„ILGA-Europe“ 2015).

Gėjus/lesbietė

Priešingos lyties porų santykiai
Sąvoka „priešingos“ paremta klaidinga prielaida, kad egzistuoja 
tik dvi priešingos lytys ir, kad jos yra nekintamos („ILGA-
Europe“ 2015).

Kitos lyties porų santykiai

Lyties keitimas
Ši frazė yra problematiška, nes turi „intervencijos“ ir (arba) 
„atkūrimo“ procedūros prasmę bei suponuoja problemos 
„ištaisymą“. Kalbant apie „lyties keitimo operaciją“ arba 
naudojant tokius terminus kaip „prieš operaciją“ arba „po 
operacijos“, teigiama, jog asmuo privalo atlikti operaciją, 
idant taptų „tikru“ vyru ar moterimi.
Daugelis translyčių žmonių gali ryžtis arba nesiryžti 
medicinėms procedūroms dėl įvairių priežasčių (pavyzdžiui, 
dėl sveikatos, finansinių priežasčių, baimės dėl rezultatų 
ar komplikacijų ir pan.). Tačiau tai nereiškia, kad yra jie yra 
„mažiau“ moteriški ar „vyriški“ nei tie žmonės, kuriems buvo 
atliktos tokios procedūros (Theofilopoulos 2015; „GLAAD“ 
2016). Asmens lytis yra legitimi neatsižvelgiant į pereinamojo 
laikotarpio procedūras, kurias jis atliko. Galiausiai, reikia 
pabrėžti, kad šių procedūrų atlikimas žiniasklaidoje neretai 
vaizduojamas supaprastintu ir netiksliu būdu.

Pereinamasis laikotarpis

2 dalis: Pristatymas. Tinkamų sąvokų vartojimas ir nediskretiškų klausimų ar pastabų 
vengimas pranešant apie LGBT žmones (20 min)

• Parenkite prezentaciją. Pateikite sąvokų paaiškinimus. Remkitės šiais pavyzdžiais:
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Homoseksulus/biseksualus gyvenimo būdas
LGB žmonės – lygiai taip pat kaip cislyčiai ir heteroseksualūs 
žmonės, nesirenka savo seksualinės orientacijos. Be to, 
asmens seksualinė orientacija nėra gyvenimo būdas – tai 
žmogaus prigimties ir asmenybės ypatybė. Kai kurie asmenys 
gali vartoti terminą „pasirinkimas“, „pirmenybė“ arba 
„skonis“, kai kalbama apie LGB žmonių seksualinę orientaciją, 
siekiant parodyti, kad tai yra kažkas, ką galima „pakeisti“, ar, 
dar blogiau, „išgydyti“ (Theofilopoulos 2015; „GLAAD“ 2016).

Seksualinė orientacija

Specialios LGBT žmonių teisės/ LGBT darbotvarkė
Toks dalykas neegzistuoja. LGBT žmonės reikalauja lygių teisių ir 
galimybių. Jie nereikalauja jokių „privilegijų“ ir „specialių teisių“ 
(Theofilopoulos 2015; „GLAAD“ 2016).

LGBT asmenų žmogaus 
teisės

arba Lygios teisės

Trečioji lytis 
Jei asmuo yra translytis, tai nebūtinai reiškia, kad šis asmuo 
turi „trečiąją lytį“. Daugelis translyčių žmonių turi moterišką 
arba vyrišką lytinę tapatybę ir turėtų būti traktuojami kaip 
bet kuris kitas vyras ar moteris (Nacionalinis translyčių 
asmenų lygybės centras 2016).

Vyras, moteris, jokiai 
lyčiai savęs nepriskiriantis 

žmogus

Transseksualas
Tai yra medikų ir psichologų bendruomenių plačiai vartotas 
terminas. Šį terminą vis dar vartoja kai kurie translyčiai 
žmonės, kurie siekia, kad jų kūnas atlieptų jų lytinę tapatybę. 
Skirtingai nei translytis asmuo, „transseksualas“ nėra skėtinis 
terminas. Geriausia atsiklausti, kuriuo terminu asmuo nori 
būti įvardijamas. Jei asmuo to pageidauja, šį terminą vartokite 
kaip būdvardį: transseksuali moteris arba transseksualus 
vyras („TGEU“ 2016).

Translytis asmuo
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Užgaulūs/įžeidūs terminai ir frazės
Sąvoka Nurodo Aprašas/analizė

Pederastas, 
homoseksualas

Homoseksualus/
biseksualus vyras (kai 
kuriais atvejais LGBT 
bendruomenė)

Tai plačiausiai paplitę užgaulūs ir įžeidūs 
terminai, turintys seksistinį pagrindą, dažniausiai 
vartojami homoseksualių ir biseksualių vyrų 
atžvilgiu.

Amoralūs, 
nusidėjėliai, 

geidulingi
LGBT žmonės

Terminai, vartojami LGBT žmonių atžvilgiu. 
Tokių terminų vartojimui paprastai būdingas 
religinis pagrindas. Nors daugelis religijų ir 
religinių bendruomenių atstovų vadovaujasi 
savo religiniais įsitikinimais skatindami 
priešiškumą LGBT žmonių atžvilgiu, 
nepamirškite, kad milijonai LGBT žmonių 
visame pasaulyje taip pat yra religingi, o kai 
kurios religijos, doktrinos ir bažnyčios, taip 
pat modernūs teologai, remia LGBT žmones ir 
įvairovę.
Jei norite sužinoti daugiau apie LGBT 
žmones ir jų santykį su religija (ir atvirkščiai), 
apsilankykite Žmogaus teisių kampanijos 
fondo svetainės skiltyje „Religija ir tikėjimas“: 
www.hrc.org/explore/topic/religion-faith 
 www.hrc.org/explore/topic/religion-faith

Iškrypėliai,
ligoniai LGBT žmonės

Tokie terminai, kaip „iškrypėliai“ ir „ligoniai“ 
naudojami siekiant LGBT žmones vaizduoti 
kaip mažiau žmogiškus, psichiškai nesveikus 
ar keliančius pavojų visuomenei. Mąstymas, 
kad LGBT tapatybė yra psichikos sutrikimas, 
buvo paneigtas moksliniais tyrimais – 
sužinokite daugiau skyriuje „11 + 1 dažniausiai 
pasitaikančių neigiamų stereotipų, prietarų ir 
mitų“ („GLAAD“ 2016).

Apgaulingi, 
apsimetėliai

Translyčiai žmonės

Lytinė tapatybė yra neatskiriama asmens 
tapatybės dalis. Tokios sąvokos yra netikslios 
ir įžeidžiančios („GLAAD“ 2016). Jos kyla iš 
įsitikinimo, kad translyčio žmogaus lytinė 
tapatybė nėra „tikra“ arba kad translyčiai 
žmonės bando „apgauti“ kitus. 

http://www.hrc.org/explore/topic/religion-faith
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Gėjiškas, 
lesbietiškas

Homoseksualūs 
žmonės (kai kuriais 

atvejais LGBT 
bendruomenė)

Įžeidžiantis terminas homoseksualių ir (ar) 
LGBT žmonių atžvilgiu. Jų lytinė tapatybė ir (ar) 
seksualinė orientacija pasitelkiama apibūdinti 
kažką, kas labai atgraso, yra nepageidaujama ir 
(ar) negražu (LGBTQIA išteklių centras – Kalifornijos 
universitetas).

Transvestitas, 
persirengėlis

Translytės moterys 

Įžeidžiantis terminas, dažniausiai vartojamas 
prieš translytes moteris. Kai kurie translyčiai 
žmonės identifikuodami save vartoja šį terminą. 
Tačiau, net jei taip yra, skirkite pirmenybę 
terminui „translytis“ (Theofilopoulos 2015).
Terminas „persirengėlis“, nors ir laikomas 
priimtinesniu nei „transvestitas“, vis tiek yra 
problematiškas, nes juo siekiama sumenkinti 
translytę lytinę tapatybę (translytės moterys 
dažniausiai įvardijamos kaip „vyrai dėvintys 
sukneles“). Be to, jis grindžiamas dvinare lyčių 
sistema, pabrėžiant, kad tam tikri drabužiai ir 
aksesuarai yra skirti tik vyrams ar moterims.

„Neaiškios“ lyties 
žmonės

Interseksualūs 
žmonės

Tik dviejų lyčių (vyriškos ir moteriškos) 
pripažinimas lemia prielaidą, kad 
interseksualūs žmonės yra „neaiškios“ lyties. 
Toks žmonių suskirstymas į lyčių kategorijas 
yra nepagarbus ir pažeidžia interseksualių 
žmonių teisę į kūno vienovę ir neliečiamumą, 
kuomet be jų informuoto sutikimo atliekamos 
lyties „normalizavimo“ operacijos (Ghattas 
2015).

Hermafroditai Interseksualūs 
žmonės

Tai – interseksualių žmonių atžvilgiu vartojamas 
įžeidžiantis terminas, turintis „keistumo“ 
ir „anomalijos“ konotaciją. Net terminas 
„interseksualus“ pirmą kartą buvo pavartotas 
apibūdinant „sutrikimą, kurį reikia gydyti“. 
Pastaraisiais dešimtmečiais interseksualių 
asmenų žmogaus teisių gynėjai reabilitavo 
terminą „interseksualus“, pabrėždami šių 
asmenų žmogaus teises (Theofilopoulos 2015; 
Ghattas, 2015). 
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3 veikla: Pagrindinės komunikacijos gairės (1 val.)

1 dalis. Darbas grupėmis: užduotis (50 min)
• Leiskite dalyviams dirbti tose pačiose grupėse.

• Suteikite kiekvienai grupei po 15 minučių paruošti pagrindines komunikacijos LGBT 
klausimais gaires. Paprašykite dalyvių atsižvelgti į būtinybę vengti netinkamų sąvokų 
vartojimo ir stereotipų LGBT žmonių atžvilgiu atkartojimo.

• Kiekvienai grupei skirkite 6-7 minutes gairių pristatymui.

2 dalis. Pristatymas. Pagrindinės gairės (10 min)
• Parenkite prezentaciją. Paaiškinkite neaiškias sąvokas. Remkitės šiais pavyzdžiais:

Pagrindinės gairės komunikacijai LGBT žmogaus teisių klausimais 
(šaltinis: Theofilopoulos, T. ir Paganis, Ph. 2019)

Stenkitės nekurti jokių prielaidų dėl žmonių lytinės tapatybės ir (ar) seksualinės 
orientacijos. Jūs negalite paprasčiausiai atspėti žmogaus lytinės tapatybės ir (ar) 
seksualinės orientacijos tiesiog į jį pažvelgę.

Visada vartokite vardą ir (ar) įvardžius, kuriuos žmonės prašo vartoti. Taip parodysite 
jiems, kad iš tikrųjų juos gerbiate ir leisite jiems jaustis patogiai. Jei nesate tikri, kokį įvardį 
turite vartoti, tiesiog paklauskite!

Klauskite atsakingai. Jums gali būti įdomu paklausti daugelio klausimų, pavyzdžiui, 
pasiteirauti apie medicininių procedūrų ar seksualinio elgesio detales. Prieš užduodami 
šiuos klausimus, paklauskite savęs: ar man tikrai reikia apie tai žinoti, ir ar pats norėčiau, 
kad manęs teirautųsi apie tokius asmeniškus dalykus.

Jei žinote apie asmens lytinę tapatybę ir (ar) seksualinę orientaciją, tai nereiškia, kad visi apie 
tai turėtų žinoti ir, kad šis asmuo apie savo tapatybę yra atviras visiems. Jei bendraujate su 
LGBT asmeniu ar rengiate publikaciją apie jį, įsitikinkite, kad informacija apie pašnekovo lytinę 
tapatybę ir (ar) seksualinę orientaciją yra susijusi su temos kontekstu, ir kad asmuo sutinka 
dalytis šia informacija.

Jei bendraujate su translyčiu ar nė vienai lyčiai savęs nepriskiriančiu žmogumi, 
neklauskite, koks anksčiau buvo jo vardas. Tai yra nereikšminga informacija, taip pat labai 
grubus ir diskriminuojantis klausimas.

Gerbkite translyčių asmenų praeitį ir apie laiką iki pereinamojo laikotarpio kalbėkite 
jautriai ir diskretiškai. Tai reiškia, kad jūs neturėtumėte jų neatsiklausę skelbti praeities 
nuotraukų. Be to, kalbėdami apie šį jų gyvenimo laikotarpį, niekada nevartokite kitokių 
įvardžių nei vartoja jie. Translytis vyras ar moteris iki pereinamojo laikotarpio nebuvo „kitos 
lyties“ ir „netapo“ kažkuo kitu – jie visada buvo tos lyties, kuria save identifikuoja.
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Vartokite žodžius, kuriuos asmuo vartoja apibūdindamas save. Kai kurie LGBT žmonės gali 
patys vartoti terminus, kuriuos LGBT bendruomenės dauguma laiko įžeidžiais, pavyzdžiui 
„persirengėlis“ ar „transseksualas“. Naudokite šiuos terminus tik tuo atveju, jei asmuo, su 
kuriuo kalbate, jais save įvardija.

Jūs neprivalote suprasti, ką reiškia būti LGBT, kad gerbtumėte LGBT žmones. Galbūt jūs 
nesate girdėjęs apie kai kurias seksualines orientacijas ir (ar) lytines tapatybes ir jums 
sunku jas suprasti. Tačiau tai nereiškia, kad jūs negalite gerbti šių žmonių teisių.

Nevartokite sąvokų, kuriomis skatinami lyčių stereotipai. Net jei siekiate palaikyti 
pašnekovą, tokiais pareiškimais galite LGBT žmogų priversti jaustis nepatogiai. Pavyzdžiui, nė 
vienai lyčiai savęs nepriskiriančiam žmogui nesakykite, kad jis yra „protingas vyras“, lesbietei 
moteriai – kad „niekada nebūtumėte nuspėjęs, kad ji homoseksuali“ ar translyčiam žmogui, 
kad jis ar ji „atrodo kaip moteris ar vyras“.
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3 sesija
Nacionalinė ir Europos teisinė sistema 

(1 val. 30 min)

REZULTATAI
Dalyviai:

• Susipažins su neapykantos kalbos prieš LGBT žmones sąvoka.

• Susipažins su nacionaline ir Europos teisine sistema neapykantos kalbos srityje.

• Gebės identifikuoti nacionalinės teisinės sistemos spragas neapykantos kalbos srityje.

SVARBU

• Šią mokymų sesiją gali vesti teisininkas, turintis reikiamą išsilavinimą.

• Šis specialistas gali būti pakviestas iš kitų organizacijų ar institucijų: LGBT organizacijų, 
moterų teisių organizacijų, lygių galimybių kontrolieriaus įstaigų.

1 veikla: Sąvokos ir Europos teisinė sistema neapykantos kalbos srityje (20 min)

1 dalis. „Smegenų šturmas“, klausimai ir atsakymai. Neapykantos kalba. (10 min)

• Kas yra neapykantos kalba? Kokia yra pirma mintis, kuri ateina į galvą išgirdus šį terminą? 

2 dalis: Prezentacija ir diskusija. Neapykantos kalbos apibrėžimas ir Europos teisinė siste-
ma neapykantos kalbos srityje. Neapykantos kalba žiniasklaidoje. (10 min)

Parenkite prezentaciją. Atsakykite į auditorijoje kilusius klausimus. Remkitės šiais pavyzdžiais:

• Neapykantos kalbos apibrėžimas ir formos:
Europos Sąjungos lygmeniu nėra bendro neapykantos kalbos apibrėžimo. Vieną dažniausiai 
vartojamų neapykantos kalbos apibrėžimų pateikia Europos Taryba

„(…) Terminas „neapykantos kalba“ suprantamas kaip apimantis visas raiškos formas, 
kuriomis skleidžiama, skatinama ar pateisinama rasinė neapykanta, ksenofobija, 
antisemitizmas ar kitos neapykantos formos, įskaitant: agresyviai išreikštą netoleranciją, 
nacionalizmą ir etnocentrizmą, diskriminaciją ir priešiškumą mažumoms, migrantams bei 
imigrantų kilmės žmonėms“.

Šaltinis: Europos Tarybos rekomendacija Nr. R (97) 20
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„(…) Neapykantos kalba turi būti suprantama (…) kaip bet kuri asmens ar asmenų grupės 
orumo pažeminimo, neapykantos ar neapykantos kurstymo, priekabiavimo, įžeidimo, 
neigiamų stereotipų skatinimo, stigmatizavimo ar grasinimų forma; ar bet kurios iš šių 
neapykantos formų pateisinimas dėl rasės, spalvos, tautybės, etninės kilmės, amžiaus, 
negalios, kalbos, religijos ar tikėjimo, lyties, lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos ar 
kitų asmens savybių ar statuso“.
„Neapykantą kurstanti kalba gali būti viešas genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui 
ar karo nusikaltimų, kuriuos teismai pripažino įvykusius, neigimas ar asmenų, nuteistų už 
tokius nusikaltimus, pateisinimas ir šlovinimas“.

Šaltinis: ECRI Bendrosios politikos rekomendacija Nr. 15 dėl kovos su neapykantą kurstančia kalba

Neapykantos kalbos motyvai:
„(…) Neapykantą kurstančios kalbos vartojimas gali atspindėti arba skatinti nepagrįstą 
prielaidą, kad šios kalbos vartotojas tam tikru būdu yra pranašesnis už asmenį ar asmenų 
grupę, kuriai adresuojama neapykantos kalba;“
„Neapykantos kalba gali būti pasitelkiama siekiant paskatinti ar pagrįstai tikėtis, kad ji 
paskatins kitus asmenis įvykdyti smurtinius, diskriminuojančius ar grasinančius veiksmus 
prieš pasirinktą grupę ar individą, o tai sukelia potencialią grėsmę minėtai grupei 
priklausantiems asmenims“.

Šaltinis: ECRI Bendrosios politikos rekomendacija Nr. 15 dėl kovos su neapykantą kurstančia kalba

Neapykantos kalba Europos teisinėje sistemoje:

• Europos Žmogaus teisių konvencija: 10 straipsnis: Saviraiškos laisve; 14 straipsnis: 
Diskriminacijos uždraudimas; 17 straipsnis: Piktnaudžiavimo teisėmis uždraudimas. 

• 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su 
tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės 
priemonėmis: 1 straipsnis: Su rasizmu ir ksenofobija susijusios nusikalstamos veikos.

• 2010  m.  kovo  10  d. Europos  Parlamento  ir Tarybos  direktyva  2010/13/ES dėl  
valstybių  narių įstatymuose  ir kituose  teisės  aktuose  išdėstytų  tam  tikrų  nuostatų,  
susijusių  su  audiovizualinės   žiniasklaidos   paslaugų   teikimu,   derinimo   (Audiovizualinės   
žiniasklaidos   paslaugų direktyva): 6 ir 9 straipsniai.

➤

➤

➤

2016 m. Europos Komisija prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) pristatė naują platesnės 
apimties apibrėžimą, kuris pateikiamas Bendrosios politikos rekomendacijoje Nr. 15 dėl 
kovos su neapykantą kurstančia kalba:
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2 veikla: Nacionalinė teisinė sistema neapykantos kalbos srityje (1 val. 10 min)
Ši veikla turi būti visiškai pritaikyta nacionaliniam kontekstui. 

1 dalis. Darbas grupėse, atvejo analizė. (40 min)

• Suskirstykite dalyvius į mažas grupes (po 4-5 žmones). 

• Išdalinkite dalyviams Padalomąją medžiagą Nr. 3 (žr. PRIEDAI), kurioje pateikiami 
pavyzdžiai iš projekto „E.T.Ho.S.“ partnerių šalių, ir padalinkite realius atvejus iš savo 
atstovaujamos šalies. 

• Grupių bus prašoma:

• Nuspręsti, ar konkrečiame atvejyje yra neapykantos kalbos požymių ir paaiškinti 
savo atsakymą.

• Suteikite visoms grupėms po 10 minučių pasiruošimui ir 5 minutes pristatymui. 

• Pasiteiraukite kitų grupių nuomonės. Ar jie pritaria? 

SVARBU:
Mokymų vedėjai taip pat gali pateikti neapykantos kalbos žiniasklaidoje pavyzdžius iš kitų 
šaltinių. 

2 dalis. Prezentacija ir diskusija. Teisinė sistema ir galimos jos spragos (30 min)

• Pristatykite nacionalinę teisinę sistemą neapykantos kalbos srityje seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės pagrindais. Susitelkite į turinį žiniasklaidoje. 

• Veskite diskusiją ir paraginkite dalyvius identifikuoti įstatymus, kurie konkrečiu atveju galėtų 
būti taikomi. Pabrėžkite galimą teisinės sistemos interpretaciją, jos privalumus ir trūkumus. 
Padėkite grupei identifikuoti efektyviausią strategiją siekiant įveikti sistemos spragas. 

➤
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Mokymų programa: 2 diena

4 sesija
Stereotipų LGBT žmonių atžvilgiu pristatymas 

ir kova su šiais stereotipais žiniasklaidoje 
(1 val. 30 min).

REZULTATAI
Dalyviai:

• Gebės suprasti stereotipo sąvoką;

• Galės atpažinti stereotipus ir išmoks išvengti jų atkartojimo ;

• Gebės atliepti šiuos stereotipus realiais faktais;

• Susipažins su draugiškos žiniasklaidos veiklos principais ir geraisiais pavyzdžiais. 

1 veikla: Stereotipo ir išankstinio nusistatymo sąvokos bei pavyzdžiai (20 min)

1 dalis. „Smegenų šturmas“. Stereotipai ir išankstiniai nusistatymai: pirmosios kilusios 
mintys ir pavyzdžiai. (10 min)

• Kas yra stereotipas? Kokios mintys pirmiausiai šauna į galvą išgirdus šią sąvoką?

• Kokie galimi pozityvių ir negatyvių stereotipų LGBT žmonių atžvilgiu pavyzdžiai?

2 dalis. Prezentacija. Stereotipo sąvoka ir apibrėžimas. (10 min)

Parenkite prezentaciją. Atsakykite į auditorijoje kilusius klausimus. Remkitės šiais pavyzdžiais:

• Stereotipai yra bendro pobūdžio pasvarstymai apie tam tikras žmonių grupes. Jie gali būti 
pozityvūs, tačiau daugeliu atveju yra negatyvūs:

Stereotipas
Stereotipas: sociologijoje stereotipas apibūdinamas kaip socialinis konstruktas, kuris 
iš tikrųjų gali turėti tam tikrą pagrindą, bet dažniausiai yra perdėtai hiperbolizuojamas 
(pavyzdžiui, teiginys, kad moterys mėgsta skaityti romantinius romanus). Stereotipais yra 
taikomi panašūs bendro pobūdžio apibendrinimai žmonėms ar situacijoms, nekreipiant 
dėmesio į individualius jų skirtumus.

Šaltinis: Internetinis socialinių mokslų žodynas
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Ashmore ir Del Boca pristatė platų ir neutralų stereotipo apibrėžimą, pagal kurį „stereotipas 
yra įsitikinimai apie tam tikras asmenines socialinės grupės savybes“ (Ashmore ir Der Roca 
1981: 21. Jussim ir kt.). Minėtu apibrėžimu atkreipiamas dėmesys, kad stereotipai:

(Ne)gali būti tiksli ir racionali, plačiai paplitusi, sąmoninga, teigiama ar neigiama 
grupių skirtumų hiperbolizacija, pagrįsta fundamentalistiniais ar biologiniais 
pagrindais. Stereotipai (ne)gali būti išankstinio nusistatymo priežastis arba 
išraiška, arba šališkumo priežastis (Jussim ir kt., 2009: 201).

Tačiau stereotipai dažniau yra neigiami, o net ir teigiamuose stereotipuose slypi neigiama 
konotacija:

Kalbant apie negatyvumą, duomenys yra aiškūs, ir mes turėtume pripažinti, 
kad stereotipai paprastai kuriami dėl išankstinio nusistatymo. Nors jie gali būti 
teigiami, stereotipai pirmiausia yra neigiami. Kai mūsų to prašoma, sukuriame 
daug daugiau neigiamų nei teigiamų stereotipų, ir net teigiamų stereotipų 
išraiška nėra teigiama. Apsvarstykite, kaip galėtume reaguoti į žmones, kurie 
teigia, jog afroamerikiečiai yra atletiški ir gabūs muzikai. Iš dalies problema yra 
ta, kad jei išreiškiame pozityvius stereotipus, daroma prielaida, kad mes taip 
pat turime ir neigiamų (Stangor 2009: 2).

• Išankstiniai nusistatymai yra „stereotipų rinkiniai“, dažniausiai turintys negatyvų poveikį 
ir tam tikrais atvejais sietini su rasizmu, diskriminacija, neapykantos kalba ir neapykantos 
nusikaltimais:

• Internetinis socialinių mokslų žodynas išankstinį nusistatymą apibrėžia taip:

• „Tai – sprendimo priėmimas dėl asmens ar asmenų grupės, remiantis jų socialinėmis, 
fizinėmis ar kultūrinėmis savybėmis. Tokie sprendimai paprastai yra neigiami, tačiau taip 
pat gali suteikti nepagrįstą naudą tam tikrų grupių nariams. Išankstinis nusistatymas 
dažnai laikomas diskriminacijos forma.“

• „Išankstinis nusistatymas yra tam tikras stereotipų rinkinys, turintis vertinamąjį 
pobūdį. Daugelis stereotipų, kurie atrodo neutralūs, iš tikrųjų yra neigiami. Pavyzdžiui, 
pareiškimas, kad „moterims nesiseka kompiuteriniuose žaidimuose“ suponuoja, kad 
moterys neturi tam tikrų gebėjimų. Net jei stereotipai ar išankstiniai nusistatymai 
atrodo teigiami, jie beveik visada turi neigiamą aspektą. Pareiškimas, kad „australai yra 
dosniausi žmonės pasaulyje“ yra teigiamai vertinamas australų, tačiau suponuoja, kad 
kitų šalių žmonės yra mažiau dosnūs. Pareiškimas, kad „afrikiečiams gerai sekasi sporte“ 
gali suponuoti, kad „afrikiečiams sekasi tik sporte“. Nacionalizmas ir patriotizmas iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip teigiamos žmonių savybės, tačiau jie gali lengvai virsti 
rasizmu.“ (Keen & Georgescu, 2016: 167).

➤
➤

➤
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• Stereotipų ir išankstinių nusistatymų ryšys su diskriminacija, neapykantos kalba ir 
neapykantos nusikaltimais pagal Keen ir Georgescu:

“NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAS yra neteisėtas veiksmas prieš grupę ar asmenį, 
paremtas jų tapatybės suvokimu. 

NEAPYKANTOS KALBA yra neigiama išraiška, susijusi su asmeniu ar grupe,  dažnai 
pagrįsta išankstiniais nusistatymais, skleidžiant, skatinant ar pateisinant rasinę 

neapykantą ir netoleranciją. Konkretūs neapykantos kalbos atvejai gali būti 
pripažįstami nusikaltimais, priklausomai nuo šalyje galiojančių įstatymų ir kalbos 

konteksto. 

DISKRIMINACIJA yra nesąžiningas elgesys, kylantis dėl išankstinių nusistatymų, 
įskaitant ir nerasinę diskriminaciją.

RASIZMAS yra išankstinis nusistatymas, pagrįstas „rasės“ ar etninės kilmės idėja 
arba bet kokia kita su šiais pagrindais susijusia charakteristika, dėl kurios dažnai 

su žmonėmis elgiamasi neteisingai.

IŠANKSTINIS NUSISTATYMAS yra smerkiantis apibendrinimas, kuris paprastai yra 
neigiamas kitų žmonių ar socialinių grupių atžvilgiu. 

STEREOTIPAI yra apibendrinimai apie kitas žmonių grupes, kuriose gali būti, o gali 
ir nebūti smerkiančio požiūrio (Keen & Georgescu, 2016:168).

2 veikla: Stereotipų ir išankstinių nusistatymų LGBT žmonių atžvilgiu atpažinimas.  
(1 val. 10 min)

1 dalis. Darbas grupėmis: atvejų analizė. Atpažinimas. (50 min)

• Suskirstykite dalyvius į mažas grupes (po 4-5 dalyvius). 

• Išdalinkite dalyviams Padalomąją medžiagą Nr. 4 (žr. PRIEDAI). Čia pateikiami konkretūs 
pavyzdžiai iš „E.T.Ho.S.“ projekto partnerių šalių arba parenkite atvejus iš savo šalies. 
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• Kiekvienai grupei pateikite 1-2 atvejus iš straipsnių laikraščiuose, naujienų portaluose, 
žurnaluose, televizijos ar radijo laidų citatų.

• Paprašykite dalyvių atpažinti stereotipus ir išankstinį nusiteikimą LGBT žmonių atžvilgiu bei 
paaiškinti savo atsakymą. Kiekvienai grupei pasiruošimui suteikite 15 minučių, pristatymui – 5 
minutes. 

• Pasiteiraukite dalyvių kaip jie performuluotų atvejuose pateikiamą informaciją.

• Pasiteiraukite kitų dalyvių, ar pritaria pateiktam pasiūlymui ir nori ką nors pridurti.

5 sesija
Bendradarbiavimas su LGBT bendruomene siekiant 
pasipriešinti homofobijai, transfobijai ir bifobijai: 

žiniasklaidos parama
 (1 val. 30 min)

REZULTATAI
Dalyviai:

• Gebės įvertinti žiniasklaidos galią ir atsakomybę kovojant su homofobija, transfobija ir bifobija 
žiniasklaidoje. 
• Glaudžiau bendradarbiaus su LGBT žiniasklaida bei LGBT organizacijos siekiant skatinti LGBT 
žmogaus teises ir lygybę.
• Susipažins su tarptautinių ir Europos institucijų politikos rekomendacijomis bei geraja praktika, 
įgyvendinta Lietuvoje bei užsienyje.

1 veikla: LGBT žiniasklaidos pavyzdys. (15 min).

Interviu, pristatymas ar diskusija. 

• Pakvieskite 1-2 profesionalus, kurie dirba LGBT ir feministinėse žiniasklaidos priemonėse 
bei turi ilgametę patirtį šioje srityje. 

Šią mokymų dalį su svečiais būtina aptarti dar prieš mokymus. Surenkite pristatymą ar 
diskusiją, kurios metu būtų aptariami šie klausimai:

• Įvadas – LGBT žiniasklaidos kūrimas ir specifinė tikslinė grupė, poreikis sukurti šias 
tikslines žiniasklaidos priemones. 

• Įspūdžiai, susiję su stereotipais, išankstiniais nusistatymais, diskriminacija ir 
neapykantos kalba LGBT žmonių atžvilgiu masinėse žiniasklaidos priemonėse, tiek 
nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

• Stereotipų, išankstinių nusistatymų, diskriminacijos ir neapykantos kalbos LGBT 
žmonių atžvilgiu įtaka (gali būti pasitelkiama atvejų analizė).

➤
➤

➤
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• Įspūdžiai apie įstatymų ar jų įgyvendinimo spragas, susijusias su neapykantą kuriančia 
kalba žiniasklaidoje.

• Gairės pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais vengiant stereotipų bei išankstinių 
nusiteikimų skatinimo. 

• Ar LGBT žiniasklaida bendradarbiauja su žiniasklaidos profesionalų sąjungomis 
ar žurnalistus ruošiančiomis aukštojo mokslo įstaigomis? Jei taip, koks yra šio 
bendradarbiavimo pobūdis? Ar esama tokių pavyzdžių nacionaliniame ar tarptautiniame 
kontekste? 

SVARBU:
Jei žiniasklaidos specialistai, dirbantys LGBT ar feministinėje žiniasklaidoje, dėl kokių nors 
priežasčių nėra pasiekiami, galite pakviesti LGBT organizacijos atstovą įgyvendinti šią veiklos 
dalį. Idealiu atveju šis atstovas dirbtų organizacijos komunikacijos srityje arba būtų tiesiogiai 
atsakingas už darbą su neapykantą kurstančia kalba (stebėsena, tyrimai, teisinė pagalbą 
aukoms ir kt.). Tokiu atveju pristatymas arba pokalbis turėtų apimti šias pagrindines temas:

• Organizacijos įkūrimas ir veikla (bendroji informacija).

• Įspūdžiai, susiję su stereotipais, išankstiniais nusistatymais, diskriminacija ir neapykantos kalba 
LGBT žmonių atžvilgiu masinėse žiniasklaidos priemonėse, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu 
mastu.

• Stereotipų, išankstinių nusistatymų, diskriminacijos ir neapykantos kalbos LGBT žmonių 
atžvilgiu įtaka (gali būti pasitelkiama atvejų analizė).

• Įspūdžiai apie įstatymų ar jų įgyvendinimo spragas, susijusias su neapykantą kuriančia kalba 
žiniasklaidoje.

• Statistiniai duomenys apie neapykantą kurstančią kalbą, stereotipus, išankstinius nusistatymus 
ar diskriminaciją žiniasklaidoje bei pranešimo apie neapykantos kalbą statistiką.

• Ar LGBT organizacija bendradarbiauja su žiniasklaidos profesionalų sąjungomis ar žurnalistus 
ruošiančiomis aukštojo mokslo įstaigomis? Jei taip, koks yra šio bendradarbiavimo pobūdis? Ar 
esama tokių pavyzdžių nacionaliniame ar tarptautiniame kontekste?

➤
➤
➤
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2 veikla: Bendradarbiavimas su LGBT bendruomene. (1 val. 15 min)

1 dalis. Darbas grupėse: užduotis. Bendradarbiavimas siekiant pasipriešinti homofobijai, 
transfobijai ir bifobijai žiniasklaidoje. (1 val.)

• Paimkite 5 didelius popieriaus lapus ir užrašykite:  

• 1 lapas: „Ką gali (turi) padaryti žiniasklaidos profesionalų sąjungos?“ 
• 2 lapas: „Ką gali (turi) padaryti būsimus žurnalistus rengiančios aukštojo mokslo   

  įstaigos?“
• 3 lapas: „Ką gali (turi) padaryti masinės žiniasklaidos priemonės?“ 
• 4 lapas: „Ką gali (turi) padaryti valstybė? 
• 5 lapas: „Ką gali (turi) padaryti LGBT žmogaus teisių organizacijos?“ 

• Suskirstykite dalyvius į penkias grupes.

• Išdalinkite kiekvienai grupei po vieną popieriaus lapą su užrašu. 

• Paaiškinkite dalyviams šios užduoties tikslą. Atlikę šią užduotį dalyviai gebės geriau suprasti 
vaidmenis, kuriuos turėtų atlikti įvairios organizacijos ir institucijos siekiant pasipriešinti 
neapykantos kalbai, stereotipams ir išankstiniams nusistatymams LGBT žmonių atžvilgiu 
žiniasklaidoje. 

• Skirkite kiekvienai grupei 15 minučių užpildyti popieriaus lapą sugeneruotomis idėjomis. 

• Skirkite kiekvienai grupei 7-8 minutes šioms idėjoms pristatyti visai auditorijai. 

2 dalis. Pristatymas. Rekomendacijos ir geroji praktika (15 min)
Parenkite prezentaciją. Atsakykite į auditorijoje kilusius klausimus. Remkitės šiais šaltiniais:

• Europos institucijų politikos rekomendacijos dėl kovos su neapykantos kurstymu ir 
diskriminacija žiniasklaidoje. Šios rekomendacijos pateikiamos:

• Europos tarybos Ministrų komiteto Rekomendacija Nr. R (97) 20 valstybėms narėms 
dėl „neapykantos kalbos“ (Ministrų komiteto priimta per 607-tąjį Ministrų pavaduotojų 
susitikimą 1997 metų spalio 30 d.).

• Ministrų Komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. CM/Rec(2010)5 dėl kovos 
su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių (priimta 
2010 m. kovo 31 d. Ministrų Komiteto 1081-ajame ministrų pavaduotojų susitikime).

• Europos komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) Bendrosios politikos 
rekomendacija Nr. 15 dėl kovos su neapykantos kalba, priimta 2015 metų gruodžio 8 d.

• Pateikite trumpą apžvalgą apie jūsų šalyje įgyvendintas gerąsias praktikas ir pateikite 
geruosius šių organizacijų ir institucijų veiklos pavyzdžius: 

• LGBT bendruomenės ir (ar) LGBT žmogaus teisių organizacijų; 
• Žurnalistų sąjungų;
• Žurnalistus ruošiančių aukštojo mokslo įstaigų;
• Pagrindinių žiniasklaidos priemonių (privačių ir valstybinių)
• Valstybės institucijų.

➤

➤
➤

➤
➤

➤

➤
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• Net jei jūsų šalyje pastebima nedaug gerosios praktikos pavyzdžių (tiek viešąjame, tiek 
privačiąjame sektoriuose), o Valstybės įgyvendinamų priemonių spręsti šią problemą nepakanka, 
kiekvienas žiniasklaidos profesionalas gali tapti LGBT bendruomenės rėmėju. Bendrojo 
pobūdžio patarimai žiniasklaidos atstovams pateikiami „E.T.HO.S.“ projekto „Gairėse žiniasklaidos 
atstovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais“ (Theofilopoulos ir Paganis 2019): 

• Skatinkite LGBT žmonių matomumą rengdami publikacijas LGBT žmogaus teisių klausimais. 

• Didinkite visuomenės informuotumą apie problemas, su kuriomis susiduria LGBT 
žmonės. Pavyzdžiui, stebėkite LGBT asmenų žmogaus teisių padėtį šalyje, informuokite apie 
neapykantos nusikaltimus, neapykantą kurstančią kalbą ir diskriminaciją prieš LGBT asmenis.

• Suteikite nemokamą reklamos erdvę LGBT teisių organizacijoms, norinčioms skatinti 
LGBT žmogaus teises.

• Informuokite savo kolegas, ypač tuos, kurie domisi žmogaus teisėmis ir socialiniais 
klausimais, apie LGBT žmogaus teisių padėtį ir šios žmonių grupės patiriamas problemas. 
Vienas paprasčiausių būdų tai padaryti yra pasidalinimas atitinkama informacine medžiaga, 
pavyzdžiui, šiuo leidiniu!

• Prisiminkite ir paminėkite LGBT bendruomenei svarbias datas, pavydžiui, Tarptautinę 
dieną prieš homofobiją, transfobiją ir bifobiją (gegužės 17 d.), Interseksualių asmenų 
matomumo dieną (spalio 26 d.), Interseksualių asmenų solidarumo dieną (lapkričio 8 d.), 
Translyčių asmenų atminimo dieną (lapkričio 20 d.), Tranlyčių asmenų matomumo dieną 
(kovo 31 d.) bei biseksualių asmenų matomumo dieną (rugsėjo 23 d.). Parenkite straipsnį 
šių datų proga. Tokiu būdu padidinsite LGBT bendruomenės matomumą visuomenėje. 
Nepamirškite pakalbinti LGBT bendruomenę sudarančių grupių bei LGBT teisių organizacijų 
atstovus. Savo paramą galite išreikšti ir socialiniuose tinklapiuose. Tų pačių priemonių 
imkitės ir tuomet, kai šalyje vyks LGBT bendruomenės eitynės ir kiti renginiai.

• Nesustokite mokytis ir tobulėti. Jei nežinote, arba nesate tikri, tiesiog pasiteiraukite ir 
ieškokite informacijos! Susisiekite su LGBT organizacijomis ir aktyvistais bei pasiteiraukite 
jų, ar jie galėtų suorganizuoti mokymus, konsultacijas ar suteikti informacinės medžiagos. Tai 
padės geriau suprasti LGBT bendruomenės problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria LGBT 
žmonės. Taip pat galite informacijos ieškoti ir patys: internete galite rasti daug naudingos 
informacinės medžiagos.

SVARBU:

Geroji praktika ir rekomendacijos taip pat pateikiamos „E.T.HO.S.“ projekto „Gairėse 
žiniasklaidos atstovams pranešant LGBT žmogaus teisių klausimais“ ir kituose šaltiniuose 
(pavyzdžiui, GLAAD Media Reference Guide, 2016, New York-California, p. 15-16).
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6 sesija
Baigiamoji sesija: 

Mokymų apibendrinimas ir įvertinimas  
(40 min)

1 veikla: Apibendrinanti diskusija. (20 min)

• Moderuokite diskusiją ir pasiteiraukite dalyvių apie jų įspūdžius dalyvaujant mokymuose. 
Paklauskite dalyvių, ar jų pirmoje mokymų sesijoje išsakyti „lūkesčiai“ ir „baimės“ pasiteisino.

• Pasiteiraukite dalyvių, ką naudingo jie sužinojo, ar tam tikra informacija juos nustebino. Kokias 
įgytas žinias dalyviai panaudos savo tolimesnėje veikloje? Užsiraškite dažniausiai pasikartojančias 
mintis, kad ateityje organizuodami panašaus pobūdžio mokymus galėtumėte jomis remtis. 

2 veikla: Mokymų vertinimo klausimynas. (20 min)

• Mokymų dalyvių žinios ir požiūriai bus dar kartą įvertinami mokymų pabaigoje, kad būtų 
identifikuoti jų žinių pokyčiai ir pasitenkinimas mokymais. Dalyvių atsiliepimai bus kruopščiai 
analizuojami, siekiant nustatyti galimus mokymų tobulinimo poreikius. Mokymų vertinimo 
klausimyno pavyzdį galite rasti PRIEDUOSE.
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PRIEDAI

Poreikių nustatymo klausimynas
(1 sesija. 5 veikla)

Žemiausias 
įvertinimas

Aukščiausias 
įvertinimas

1.
Žinau nemažai apie LGBT problematiką ir 
terminologiją. 1 2 3 4 5

2. Žinau iššūkius, su kuriais susiduria LGBT 
asmenys. 

3.
Žinau iššūkius, su kuriais susiduria 
žiniasklaida informuodama LGBT žmogaus 
teisių klausimais.

4. Esu susipažinęs su etiško informavimo 
LGBT žmogaus teisių klausimais pagrindais.

 5. Žinau, kaip pranešti LGBT žmogaus teisių 
klausimais be diskriminacijos.

6.
Žinau, kaip pranešti LGBT žmogaus teisių 
klausimais be stereotipų ir išankstinio 
nusistatymo raiškos.

                Taip          Ne

7. Ar esate dalyvavęs mokymuose žmogaus 
teisių klausimais?

8. Ar esate dalyvavęs mokymuose LGBT 
žmogaus teisių klausimais?

9.

Žiniasklaidos profesionalams: 
Bendradarbiauju ar bendradarbiavau su 
LGBT teisių organizacijomis ir aktyvistais 
savo kasdieniame darbe. 
Žiniasklaidos profesionalams: Jei atsakėte 
„taip“, pažymėkite kaip dažnai.

Labai 
retai

Retai Kartais Dažnai Labai 
dažnai

               Taip                               Ne
Žurnalistikos studentams: Bendradarbiauju 
ar bendradarbiavau su LGBT teisių 
organizacijomis ir aktyvistais savo studijų 
tikslais
Žurnalistikos studentams: Jei atsakėte 
„taip“, pažymėkite kaip dažnai.

Labai 
retai

Retai Kartais Dažnai Labai 
dažnai

10.

11.
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                                       Taip                               Ne
Žiniasklaidos profesionalams: Ar dirbate 
žiniasklaidos priemonėje, kurioje skatinamos 
LGBT žmogaus teisės? 
Žurnalistikos studentams:  Ar mokotės 
aukštojo mokslo įstaigoje, kurioje 
skatinamos LGBT žmogaus teisės?
Žiniasklaidos profesionalams: Ar savo darbe 
apžvelgiate LGBT žmogaus teisių klausimus?
Žurnalistikos studentams: Ar jūsų studijų 
programoje apžvelgiami LGBT žmogaus 
teisių klausimai?
Ką norėtumėte sužinoti mokymų 
programos metu?

12.

13.

14.

15.

16.
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Padalomoji medžiaga Nr. 1. Terminologija
(2 sesija. 1 veikla)

Aseksualus asmuo

Šis asmuo nejaučia jokio arba jaučia tik labai nedidelę 
seksualinę trauką. Aseksualumas yra neatsiejama šių 
žmonių asmenybės dalis. Kiekvienas aseksualus žmogus 
šiek tiek kitaip patiria santykius, trauką ir susijaudinimą. 
Aseksualumas – tai tapatybės spektras, apibūdinantis 
žmones, kurie nejaučia jokios arba jaučia tik labai nedidelę 
seksualinę trauką.

Cislytis asmuo (angl. 
„cisgender person“)

Asmuo, kurio lytinę tapatybę sudarantys dedamieji aspektai 
(t. y. biologinė lytis, lyties raiška ir savęs priskyrimas vienai 
ar kitai lyčiai) dera tarpusavyje ir atitinka su tam tikra 
lytimi susijusius visuomenės lūkesčius (pavyzdžiui, vyrams 
būdinga išvaizda) („TGEU“ 2016).

Bifobija Baimė, išankstinis nusistatymas, netolerancija ir (ar) 
neapykanta biseksualumui ir biseksualiems žmonėms.

Biseksualus asmuo Vyras ar moteris, kuri(s) jaučia seksualinę ir (ar) emocinę 
trauką tiek vyrams, tiek moterims.

Kohabitacijos susitarimas 
ir teisės

Du asmenys, gyvenantys kartu tuo pačiu fiziniu adresu, kai 
kuriose Europos šalyse gali sudaryti teisinį susitarimą dėl kai 
kurių praktinių klausimų (susitarimo sudarymo tvarka skiriasi 
kiekvienoje šalyje). Teisės, kylančios iš kohabitacijos, yra 
ribotos.

Gėjus

Vyras, kuris jaučia seksualinę ir (ar) emocinę trauką vyrams. 
Užsienio šalyse šis terminas kartais vartojamas įvardijant 
tiek homoseksualius vyrus, tiek moteris. Tačiau šio termino 
vartojimas moterų atžvilgiu yra kontraversiškas LGBT 
bendruomenės atstovų tarpe, tad gėjumi reikėtų vadinti 
tik homoseksualų vyrą.

Socialinė lytis 
(angl. „gender“)

Socialinis konstruktas, priskiriantis vyrams ir moterims 
tam tikrus socialinius vaidmenis bei formuojantis su 
lytimi susijusias normas. Pažymėtina, jog vyrams ir 
moterims būdingi socialiniai vaidmenys nėra pastovūs 
ir kinta atsižvelgiant į istorines, socialines, kultūrines ir 
klasines ypatybes. Vakarų kultūroje dominuoja dvinaris 
lyčių modelis, paremtas prielaida, esą egzistuoja dviejų 
priešingų ir biologiškai apibrėžtų lyčių dichotomija. Iš 
šios dichotomijos kyla su tradicinėmis „moteriškumo“ ir 
„vyriškumo“ kategorijomis susiję visuomenės lūkesčiai, 
darantys įtaką asmens savęs, kaip vyro arba moters, 
suvokimui. Todėl galima teigti, jog socialinė lytis prisideda 
ir prie vidinio asmens lyties pajautimo bei su tuo susijusių 
individualių patirčių.
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Lyties raiška 
(angl. „gender expression“)

Ženklų ir simbolių visuma, apimanti individualias lytinės 
tapatybės raiškos priemones bei aplinkinių sugebėjimą 
šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno asmens lyties 
raiška yra itin individuali bei glaudžiai susijusi su šio asmens 
lytine tapatybe. Kita vertus, dviejų tą pačią lytinę tapatybę 
turinčių asmenų lyties raiška gali būti itin skirtinga. Dėl 
savo individualumo lyties raiška ir su ja susiję simboliai bei 
ženklai neturėtų būti ribojami dvinarių „moteriškumo“ ir 
„vyriškumo“ kategorijų.

Lytinė tapatybė (angl. 
„gender identity“)

Unikalus kiekvieno asmens lyties pajautimas bei su tuo 
susijęs savęs (ne)priskyrimas konkrečiai lyčiai. Lytinė 
tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, socialinės 
lyties ir lytinės raiškos patirčių pagrindu. Lytinės tapatybės 
pajautimas tam tikrais atvejais turi įtakos asmens santykiui 
su savo kūnu bei fizine išvaizda. Dėl šios priežasties gali 
būti atliekamos tam tikros fizinės išvaizdos koregavimo 
procedūros, potencialiai apimančios ir medicinines bei 
chirurgines procedūras (pavyzdžiui, translyčiam asmeniui 
atliekama operacija).  

Heteronormatyvumas

Heteronormatyvumas kyla iš prielaidos, kad visi žmonės 
yra heteroseksualūs, bei manymo, kad yra tik dvi socialinės 
lytys – vyrai ir moterys – ir kad vyrai yra „vyriški“, o 
moterys – „moteriškos“. Heteronormatyvumas taip pat 
suponuoja, kad šios dvi lytys traukia bei papildo viena kitą 
ir toks gyvenimo būdas yra vienintelis legitimus asmens 
seksualumo išraiškos būdas.

Homofobija
Baimė, išankstinis nusistatymas, netolerancija ir (ar) 
neapykanta homoseksualumui ir homoseksualiems 
žmonėms.

Interseksualūs asmenys

Asmenys, gimę su chromosominėmis, hormoninėmis 
ar genitalinėmis charakteristikomis, pagal seksualinę ar 
reprodukcinę anatomiją neatitinkančiomis standartinių 
„vyro“ ar „moters“ kategorijų. Šis terminas pakeitė 
sąvoką „hermafroditas“, kuri buvo plačiai vartojama 
praktikuojančių medikų XVIII-ame ir XIX-ame amžiuose. 
Interseksualumas gali pasireikšti įvairiomis formomis ir 
būdais. Gydytojai dažnai pataria tėvams atlikti chirurgines 
ir kitas medicinines intervencijas interseksualiems 
naujagimiams ir vaikams, kad jų kūnas atitiktų „vyriškas“ 
ar „moteriškas“ savybes. Daugeliu atvejų tokios 
intervencijos nėra medicininiu požiūriu būtinos ir gali 
turėti labai neigiamų pasekmių interseksualiems vaikams.
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Teisinis lytinės tapatybės 
pripažinimas (angl. „gender 

recognition“)

Asmens vardo ir su lytimi susijusios informacijos oficialiuose 
asmens tapatybės dokumentuose bei atitinkamų registro 
įrašų pakeitimo procesas, siekiant teisiškai pripažinti tikrąją 
asmens lytinę tapatybę. Valstybės gali nustatyti tam tikrus 
tinkamumo kriterijus šiai procedūrai atlikti. Kai kurie iš šių 
kriterijų, pavyzdžiui, prievartinė sterilizacija, priverstinės 
skyrybos, privaloma psichiatrinė diagnozė ar minimalaus 
amžiaus reikalavimai, akivaizdžiai pažeidžia transseksualių 
ir translyčių asmenų žmogaus teises.

Lesbietė
Moteris, kuri jaučia seksualinę ir (ar) emocinę trauką 
moterims.

Asmenys, kurių lytinė 
tapatybė nepriklauso 

dvinarės lyčių sistemos 
modeliui

Asmenys, kurių lytinė tapatybė nepriklauso dvinarės lyčių 
sistemos modeliui, kintančios lytinės tapatybės asmenys ir 
asmenys, nepriskiriantys savęs jokiai lyčiai yra tie žmonės, 
kurių lytinė tapatybė ir (ar) lyties raiška nevisiškai sutampa 
su biologine šių asmenų lytimi bei su socialinės lyties 
padiktuotomis normomis.

Queer

Akademinis terminas, kuriuo įvardijami asmenys, kurie 
nėra heteroseksualūs ir cislyčiai. Šis terminas gali būti 
naudojamas žmonių tapatybei įvardyti, tuo pat metu 
kvestionuojant heteronormatyvumą ir lyčių binariškumą. 
Praeityje šis žodis reiškė keistumą, iškrypimą, kitoniškumą, 
tad iki šiol turi neigiamų konotacijų. Vis dėlto, kai kurie 
LGBT bendruomenės atstovai šį terminą vartoja su 
pasididžiavimu.

Panseksualus ar 
omniseksualus asmuo

Šiuo terminu įvardijami asmenys, kurie jaučia seksualinę ir 
(ar) emocinę trauką visų seksualinių orientacijų ir lytinių 
tapatybių žmonėms.

„Vaivorykštės“ šeima

Tos pačios lyties ar LGBT šeima. „Vaivorykštės“ šeima gali 
apimti lesbietę, gėjų, biseksualų, translytį ar interseksualų 
asmenį, kuris save priskiria LGBT bendruomenei ir turi vaiką 
ar vaikus; arba planuoja turėti vaiką ar vaikus spermos 
donorystės, surogacijos, globos, įsivaikinimo ar kitais 
būdais. Šios šeimos, kaip ir daugelis šiuolaikinių šeimų, 
būna įvairių formų ir dydžių bei yra kuriamos įvairiais 
būdais.

Tos pačios lyties poros ir jų 
santykiai

Apima santykius ar poras, sudarytas dviejų tos pačios lyties 
asmenų.
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Biologinė lytis (angl. „sex“)

Apibūdina biologinių charakteristikų visumą, susijusią su 
pirminiais ir antriniais lyties požymiais, genų rinkiniu ir 
hormonų poveikiu asmens organizmui. Teisinė asmens lytis 
yra nustatoma gimimo metu ir dažniausiai remiasi pirminiais 
biologinės lyties požymiais. Tradicinis visuomenės požiūris 
į biologinę lytį grindžiamas prielaida, esą egzistuoja dvi 
konkrečiai apibrėžtos ir viena nuo kitos nepriklausomos 
lyties kategorijos, būtent – biologinės moterys ir biologiniai 
vyrai. Kita vertus, biologinė lytis tėra vienas iš keleto su 
asmens lytine tapatybe susijusių dedamųjų aspektų.

Seksizmas

Diskriminacija ir neapykanta dėl žmonių lyties, ignoruojant 
kitas asmens savybes. Paprastai siejama su bet kokiu 
asmens išskyrimu ar vertinimu, remiantis vien jo lytimi. 
Seksizmas yra sietinas su valdžia, nes tie, kurie turi galią, 
paprastai turi pranašumą, o tie, kurie jos neturi, paprastai 
yra diskriminuojami. Seksizmas taip pat yra susijęs su 
stereotipais, nes diskriminuojantys veiksmai ar požiūriai 
dažnai grindžiami klaidingais įsitikinimais ar stereotipais 
apie lytį ir jos svarbą.

Σεξουαλικός 
προσανατολισμός

Nuolatinis emocinis, romantinis, seksualinis ar jausminis 
potraukis kitiems asmenims. Seksualinės orientacijos skalė 
svyruoja nuo išimtinio heteroseksualumo iki išimtinio 
homoseksualumo ir apima įvairias biseksualumo formas.

Translytis asmuo

Skėtinis terminas, kuriuo įvardijami asmenys, kurių lytinė 
tapatybė neatitinka gimimo momentu priskirtos lyties. 
Šis terminas įvardija įvairias lytines tapatybes, pavyzdžiui, 
translytis vyras, translytė moteris ir t. t.

Pereinamasis etapas

Šis etapas susideda iš asmeninių, medicininių ir teisinių 
veiksmų visumos: atsiskleidimo šeimos nariams, draugams 
ir kolegoms; pasirinkto vardo ir įvardžio vartojimo; teisinio 
lytinės tapatybės proceso inicijavimo; hormonų terapijos; 
lyties pakeitimo operacijos (ne visada). Konkretūs 
pereinamojo etapo veiksmai priklauso nuo pačio individo.

Transfobija

Išankstiniu nusistatymu, pasišlykštėjimu, baime ir 
(ar) neapykanta pasireiškiantis neigiamas individų ar 
visuomenės požiūris į asmenis, kurie neatitinka visuomenėje 
vyraujančių lyties normų. Institucionalizuota transfobija 
pasireiškia per teisines sankcijas, patologizuojančias 
praktikas ir neegzistuojančius ar nepakankamus 
mechanizmus, kovojant su smurtu ir diskriminacija. 
Socialinė transfobija pasireiškia per fizinę ar kitokio 
pobūdžio prievartą, neapykantos kalbą, diskriminaciją, 
grasinimus, marginalizaciją, socialinę atskirtį, pažeminimus 
ir patyčias.
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Padalomoji medžiaga Nr. 2. Vartotina kalba
(2 sesija. 2 veikla)

Atvejo analizė Nr. 1. 
Straipsnis Graikijos naujienų portale (2016 09 23):

Mama yra tėtis, o tėtis yra mama! Ar supratote?

Tai neabejotinai yra pora, pakeitusi istoriją. Tėtis – transseksualas – tapo nėščias nuo žmonos 
(taip pat transseksualės) ir šiandieną, praėjus 4 mėnesiams po jų pirmojo vaiko gimimo, 
(vardas), gimusi moterimi ir (vardas), gimęs vyru, prisipažino, jog jie norėtų susilaukti daugiau 
vaikų. Jaunieji tėvai iš Ekvadoro yra pirmoji transseksualų pora su vaiku Pietų Amerikoje.

„Mes esame kaip ir visos kitos šeimos ir, nors neturime tokių pačių teisių, esame panašūs“, – 
teigia (vardas), susilaukusi atžalos birželį. (Vardas), kuris gimė (vardas), pabrėžia, jog niekada 
netikėjo turėsianti dovaną tapti motina.

„Tapti mama atrodė kažkas nesuvokiamo ir nepasiekiamo“, – ji priduria.

2013 metais (vardas) buvo populiariausiai diskutuotinas atvejis jos gimtinės medijoje, nes 
ji buvo pirmoji transseksualė, kandidatavusi į Kongresą. Istorija įkvepia ir tuo, jog daugelį 
metų ji gyveno gatvėse, kai šeima atsižadėjo jos dėl „savotiškumo“ ir „kitoniškumo“.

Trumpa pastaba: pora vaiko susilaukė normaliomis sąlygomis – nė vienam iš tėvų nebuvo 
atlikta lyties keitimo operacija.

Atvejo analizė Nr. 2. 
Citata iš Graikijos internetinės televizijos laidos 

(2017/02/28):
Parodykit jiems! Tai yra – ponios ir ponai – žmonės, kurie valdo Graikiją (vedėjas ir žurnalistas 
parodo nuotrauką, kurioje graikų politikas spaudžia ranką graikų dainininkui)! Matote juos? 
(Daininko vardas) su (politiko vardas)! Šis vyras (žurnalistas, žvelgdamas į politiko veidą) 
buvo mano profesorius studijų laikais! (…) (Kartu nuotraukoje) su (daininko vardas)! Su 
šituo pederastu (nurodydamas dainininką)! Pederastu! Su šita nesąmone! Kuris mylavosi su 
(vyro vardas) viešbutyje Salonikuose! Mano akyse! Jie nusiiminėjo prezervatyvus prieš mano 
akis! Ponas (politiko vardas) su (dainininko vardas)! Su pederastu (kartu nuotraukoje)! Su 
pederastu! Ir nedrįskite man dabar priekaištauti ar kažką sakyti! Kitu atveju, aš pažeminsiu 
visus! Su tuo vyru (dainininku), kuris gulėjo toje pačioje lovoje – tuo metu, kai aš filmavau 
(TV laidos pavadinimas) (kanalo pavadinimas) Salonikuose – ir įėjau į (dainininko ir kito vyro) 
apartamentus viešbutyje – jie nuogi su chalatais rodė man savo prezervatyvus! (Dainininko 
vardas) su (kito vyro vardas)! Nutilkit visi! Niekas nekalbat su manimi šiandien! Aš jus 
užmušiu! Priešais mane (vyrų pora)! Su liudininkais! (…) 1994 Ponas (dainininko vardas) su 
Ponu (kito vyro vardas) viešbutyje, Panoramos regione Salonikuose – prisimenat, ar ne? – 
neskieskit mėšlo man! Pats savo akimis mačiau ir tuometį TV šou vedėją, ir kitus tris asmenis 
tame pačiame kambaryje (dainininkas ir kitas vyras) vienoje lovoje, vilkinčius chalatais, 
rodančius man prezervatyvus, jūs, smirdžiai!  (…) 
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Nuoširdžiai atsiprašau, jei šiandien Ponas (dainininkas) mėgaujasi šlovės ir populiarumo 
spinduliuose, bet aš jaučiu pareigą atskleisti tiesą. Ir ex–pederastai – (ironiškai), atleiskite 
už išsireiškimą, turėjau omeny, „gėjai“ (nusijuokia), nes tuo metu aš nežinojau, kuris iš jų 
buvo „aktyvus“, kuris – „pasyvus“ – jie tapo instituciniais veiksniais, ponios ir ponai. Štai kaip 
žemai puolė mūsų šalies politinė sistema.

Atvejo analizė Nr. 3.  
Straipsnis Graikijos laikraštyje ir interneto svetainėje (2017/02/28):

(Graikijos atstovės Europos Parlamente) „bomba“ gėjų meilei (Graikijos) Parlamente. 
Jos atskleidimai apie homoseksualius parlamento narius, sukėlusius „audrą“

(Graikijos atstovės Europos Parlamente vardas) buvo labiausiai laukiamas svečias (laidos 
pavadinimas), vedamoje (žurnalisto vardas).

Žavioji parlamento narė nesibodėjo atsakyti vedėjo užduoto klausimo apie niekam dar 
nežinomus, vyraujančius romanus graikų parlamente. Taip pat nesibodėjo pabrėžti, kodėl 
homoseksualūs parlamento nariai vengia atskleisti savo seksualinę orientaciją. (Graikijos 
atstovės Europos Parlamente vardas) kaip tik užpylė alyvos į ugnį, teigdama, jog yra romanų 
tarp homoseksualių parlamento narių.

(Graikų) Parlamente yra romanų, apie kuriuos nieko nenutuokėme, ne taip, kaip, pavyzdžiui, 
televizijoje. Graikijoje nėra įprasta sakyti, kad politikas yra homoseksualus; mes esame 
konservatyvesnė visuomenė. Vis dėlto balsuojančių žmonių dauguma nėra jaunimas. Jauni 
žmonės nebalsuoja, todėl tikėtina, kad atsitiks toks scenarijus: turėsi sumokėt kainą, jeigu 
tai bus atskleista“, – sakė EP narė.

Atvejo analizė Nr. 4. 
Straipsnis Kroatijos naujienų portale (2017 07 06):

Atsisakyta dvilyčio vaiko

Mažiau nei vienas procentas gyventojų populiacijos gimsta kaip dvilyčiai asmenys arba 
interseksualai su vyrams ir moterims būdingais genitalijų bruožais. Po to jau tėvų ir 
profesionalų nutarimu sprendžiama dominuojanti lytis, tačiau, tokiais retais atvejais, bet 
kuris iš pasirinkimų giliai traumuoja ir palieka psichologinį įspaudą. Vienas atvejis prieš 
keletą metų pasiglemžė medijos rampos šviesas: hermafrodito (vardas) gimimas Zagrebo 
ligoninėje. Naujienos iš Bosnijos ir Hercegovinos šokiravo tėvų pasirinkimu palikti dvilytį 
pirmagimį ligoninėje.Yra mažai žinoma apie hermafroditizmą kaip lytinių organų vystymosi 
sutrikimą. Asmuo gali būti gimęs su kiaušidėmis ir sėklidėmis viename organe arba atskirai. 
Literatūroje dažnai „nugali“ moteriškosios lyties charakteristikos, todėl manoma, jog 
moteriškuosius organus yra lengviau chirurgiškai rekonstruoti. Ekspertai pataria priimti 
sprendimą kuo anksčiau, ne vėliau kaip antraisiais vaiko gyvenimo metais, atsižvelgiant į tai, 
kad tuo metu vaikai pradeda suvokti ir pastebėti savo lytinius skirtumus, lygintis su kitais. 
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Bet kuriuo atveju, po chirurginės procedūros šių vaikų laukia hormonų terapijos. Vienas 
iš pavyzdžių sporto pasaulyje yra Pietų Afrikos atletė (vardas), kurios lytis tapo diskusijų 
epicentru, pradedant nuo jos priešininkų ir konkurentų iki publikos. Su replikomis, jog ji 
„atrodo kaip vyras“, jos fiziniai rezultatai atvedė iki testo, kuris parodė trigubai didesnį 
kiekį testosterono negu įprasta pas moteris. Žiniasklaida kaipmat padarė išvadą, jog ji yra 
hermafroditas. Sportininkės šeima tą neigė, tačiau atsižvelgiant į tai, varžybų taisyklės buvo 
pakeistos ir sustabdytos.

Atvejo analizė Nr. 5. 
Straipsnis Graikijos naujienų portale (2018 06 18):

Nenormalumo mados klyksmas

Dar viena mados kolekcija, žeminanti ir pašiepianti vyrų lytį, buvo suorganizuota (dizainerio 
vardas). Tikslas – iš naujo apibrėžti 21–ojo amžiaus vyriškumo sampratą korsetais, švelniu 
satinu ir vinilo kelnėmis. Tokiomis priemonėmis siekta „išlaisvinti“ vyrus nuo stereotipinių 
stiliaus rėmų.

Britų dizainerio naujoji kolekcija „Maison Margiela“ Paryžiaus mados savaitėje išgrynino 
„vyriškumo“ įvaizdį su blizgiomis rausvomis juostelėmis, kaspinais, aukštosios mados 
siuvimo garderobu, tinkančiu vyrams vaikščioti podiumu.

„Norėjau naujai įforminti, ką reiškia būti vyru šiuolaikinėje visuomenėje“ – sako dizaineris 
(dizainerio vardas).

Dizaineris skatina nebijoti mokytis iš moterų, kaip jaustis patogiai ir madingai.

Atvejo analizė Nr. 6. 
Straipsnis Kroatijos naujienų portale (2018/09/18):

Kartą metuose keliaujame į Tailandą. Čia grožio būtybės pačios mus pasitinka. 
Jos yra neįtikėtinai kvapnios ir švelnios, jūs tiesiog turite būti atsargūs, 

kad viena iš jų nebūtų vyras.

(...)

Jis galvojo, jog transseksualas buvo moteris ir nuėjo su juo (transseksualu) į kambarį. 

„Pirmą kartą man buvo neaišku, ką ji darė, lyg ir uostinėjo mano lūpas ir skruostus, 
pripažinsiu, truputį sutrikau, tačiau nepasimečiau. Vėliau suvokiau tokių veiksmų priežastį 
– dėl infekcijų – ir tokie dalykai tikrai nešauna į galvą, kai esi su jomis, kad ir kokios švelnios, 
mandagios, kvapnios jos būtų.“

Jo draugas papasakojo pačią įsimintiniausią patirtį, kurią mena iki šiol. Nors jis ir 
heteroseksualus, vis tik buvo apžavėtas „leidibojaus“. Jie („shemales“) nėra retenybė 
Tailande, ypač lengva juos sumaišyti su moterimi.
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„Linksminomės klube, buvo tamsu (...) ir pamačiau gundančiai atrodančią tamsiaplaukę (...). 
Buvome abu gan išgėrę ir po šiai dienai nesuprantu, kaip taip apsigavau. Mes kambaryje ir ji 
nusirengė. Ji turėjo penį. Maniau, apsivemsiu. Dabar gailiuosi, kam išsiplepėjau kolegoms, 
nes pokštai apie mane ir tą įvykį nenyksta net praėjus dvejiems metams po įvykio.“

Taigi, jis pasimokė. „Leidibojus“ yra neįtikėtinai sunku atpažinti, o naktiniame Tailande jie 
neišvengiami.

Jie padalinti į tris grupes ir visi yra vienodai atstovaujami. Yra gimusių vyrais, tačiau 
mėgstančių persirengti moterimis; kiti pasidarę plastines operacijas ir prisidėję silikono, o 
trečioji grupė visiškai perėjo lyties keitimosi procesą. Įdomu tai, jog dalis vyrų pasikeitė lytį 
ne dėl vidinio noro, o dėl galimybės geriau gyventi.

Atvejo analizė Nr. 7. 
Straipsnis Kroatijos naujienų portale (2018/11/18):

Dvigubas gyvenimas. Kai dukros tampa sūnumis: ar garsiosios 
aktorės laukia toks pat likimas kaip ir legendinio muzikanto?

(Vyro vardas) gimė (moters vardas) ir lyties keitimo procesas truko apie penkerius metus.
(...) 
(Vyro vardas) gimė (moters vardas). Muzikantas, rašytojas ir aktorius (vyro vardas) iš tikrųjų 
yra legendinės dainininkės (dainininkės vardas) ir jos žmonos (vyro vardas), kuri perėjo 
lyties keitimo procedūrą 2008–2010 m., dukra.
(...)
"jaučiuosi daug geriau, visąlaik maniau esąs vyras, gyvenimas per trumpas ir vertingas jį 
švaistyti, todėl štai esu aš.“ – komentuojas (vardas) apie ilgai lauktą transformaciją ir 5 
metus trukusį keitimosi procesą.

(Vardui) 49 metai ir jis jau daugelį metų bendrauja su (moters vardas). Jų santykiai prasidėjo 
1999 ir (merginos vardas) suteikė didžiulę moralinę paramą ir palaikymą transformacijos 
periodu.

Atvejo analizė Nr. 8. 
Straipsnis Graikijos naujienų portale (2018/12/18):

Netikėta: Aleksandropolio policijos pareigūnai nesugeba 
nustatyti transseksualių nelegalių imigrantų tapatybių

Aleksandropolio incidentas su 34 nelegalių imigrantų identifikacija prie Trakijos jūros.

Grupė imigrantų – tarp jų moterys ir maži vaikai – buvo pastebėti auštant prie uosto 
penktadienį 21/12, pripučiamoje valtyje be jokio šturmano ar vado.
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Tačiau tarp imigrantų yra ir transseksualus vyras iš Irako, kuris kelia didžiulį galvos skausmą 
policijai. Mat jie nežino, ar jį kategorizuoti kaip vyrą, ar kaip moterį.

Irakietis neturėjo su savimi jokių tapatybę patvirtinančių dokumentų, kas dar labiau 
apsunkina padėtį.

Pagal įprastą procedūrą imigrantai per dieną bus perkelti iš uosto į Orestiados Priėmimo ir 
Atpažinimo centrą, po to, kai bus išspręstas identifikavimo „galvosūkis“.

Atvejo analizė Nr. 9. 
Citata iš privataus Graikijos televizijos kanalo laidos (2014/04/04):

TV vedėja kartu su kolegėmis žiūri vaizdo įrašą tema „2018 gražiausias pasaulio vyras“. 
Stebint įrašą, daromos replikos ir komentarai apie įžymių vyrų, kurie yra kandidatų sąraše, 
išvaizdą. 

–  Eikime prie 11–to  numerio...
–  Eikime prie 11–to numerio. Štai! Žiūrėkit… (…)
– Ar jis vyras?
– Taip!
(…)
– Žmonės, čia gi moteris! Ar tu tikra?;
– Jis yra vyras!
– „Vyras“ vyras? Neturiu probemų su kitų skoniais ir tipažais, bet...
(...)
– 5–tas numeris...
– Einame prie 5–to numerio...
– O Dieve!
– Atsiprašau! (laidos vedėja kreipiasi į vieną iš kolegų), Noriu tavo nuomonės! (kitiems 
kolegoms) Minutėlę palaukit, nenoriu girdėti jūsų pastabų, dabar mes kalbamės!
– (juokiasi)
– (žvelgdamas į vyrų kandidatų sąrašą ekrane) Tai yra Iro (moteriškas graikiškas vardas)! 
Klausykit, čia Iro!
– (juokiasi)
– Čia yra moteris! Ne…
– Ne, čia yra vyras!
– Ką aš matau, tai 100% moteris!…
– Taip, bet jie išrinko jį top gražiausių vyrų penketukui!
– Jie gal neprimato, nežinau...
– Gal tiesiog persistengė su makiažu?  (...)
– Nagi, žmonės, kas ten darosi su tuo sąrašu?
– Vienu žodžiu, net negaliu patikėti, kad yra moterų, kurios balsavo už jį kaip 5–tą numerį! 
Absurdas!
– (juokiasi)
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Atvejo analizė Nr. 10. 
Straipsnis Lietuvos naujienų portale (19/09/2019):

Kaip L. Linkevičius meilės ieškojo

„Jeigu galvojote, kad užsienio reikalų ministro darbas yra megzti ryšius su užsieniu, spręsti 
tarptautinius santykius ar dalyvauti tarpvalstybinių reikalų batalijose – labai klystate. Štai 
ministras Linas Linkevičius galvoja, kad pirmiausia reikia užmegzti ryšius su homoseksualistais. 
O tada viskas slys kaip per sviestą“
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Padalomoji medžiaga Nr. 3.
Teisiniai atvejai

(3 sesija. 2 veikla)

Atvejo analizė Nr. 1.
Homofobinis memorandumas Graikijos laikraštyje (2009-2011).

2009 m. Graikijos neofašistinės politinės partijos advokatas ir vadovas parašė Atėnų advokatų 
tarybos drausmės komisijai memorandumą „Homoseksualumas yra iškrypimas“, kuris buvo 
paskelbtas kraštutinių dešiniųjų leidinyje. Šis memorandumas buvo atsakas į skundą, kurį 
Atėnų advokatų kontora pateikė prieš LGBT aktyvistų ir žmogaus teisių gynėjų advokatą.

Memorandume autorius naudoja įžeidžiančius LGBT žmones terminus, tokius kaip 
„iškrypimas“, „nenormalus“, „šlykštus“, „bjaurastis“, „lesbietės nėra moterys ir nesilaiko 
savo prigimties“ ir kt. Taip pat buvo paminėti gerai žinomi LGBT aktyvistų ir ne LGBT žmogaus 
teisių gynėjų vardai.

Pareiškėjai paminėjo du aktyvistus, kurių vardai buvo paminėti memorandume, taip pat 
kitus LGBT aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus.

Teismas pripažino, kad keturi iš šių ieškovų buvo įžeisti, nes jie buvo LGBT žmonės ir 
(arba) LGBT organizacijų atstovai. Vienas iš dviejų asmenų, kurių vardas buvo nurodytas 
memorandume, buvo atmestas kaip ieškovas, nes jis nebuvo LGBT. Teismas, atrodo, sutelkė 
dėmesį į homofobinį akto pobūdį, tačiau tuo pačiu metu nagrinėjo bylą kaip individualų 
nusikaltimą daugeliui žmonių, o ne kaip nusikaltimą prieš tam tikrą žmonių grupę.

Reikėtų pabrėžti, kad tuo metu galiojusiame Įstatyme 927/179 prieš rasizmą nebuvo įtraukta 
seksualinė orientacija.

Tyrimo metu autorius bandė apsiginti, remdamasis naujausiais akademikų pareiškimais, 
teigiančiais, kad homoseksualumas iš tiesų traktuojamas kaip iškrypimas. Kita vertus, 
laikraščio redaktoriaus advokatas teigė, kad kai kurie įžeisti ieškovai neturėjo jokių teisinių 
interesų, taip pat nurodė, kad kai kurie iš tų pačių ieškovų kaltino ortodoksų vyskupą už 
homofobiškas kalbas. Remiantis pastaruoju sprendimu, nebuvo jokio tiesioginio nusikaltimo 
prieš tam tikrą žmonių grupę.

Galiausiai teismas nusprendė, kad memorandumas iš tikrųjų buvo susijęs su ieškovais – net 
ir tais, kurių vardai nebuvo paminėti. Visgi, teismas nusprendė, kad tai buvo individualaus 
nusikaltimo daugeliui žmonių atvejis, o ne usikaltimas prieš tam tikrą žmonių grupę.

Tiek autorius, tiek redaktorius buvo nuteisti įkalinimui iki kelių mėnesių su sustabdymu.
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Atvejo analizė Nr. 2. 
Homofobinė kalba Graikijos radijo laidoje (2014-2018)

2014 m. gerai žinomas graikų žurnalistas savo radijo laidoje gyvai pašiepė homofobiškais 
komentarais žymų graikų rašytoją.

Pirmiausia, komentuodamas rašytojo pareiškimus, jog anas pilnai atsidavęs savo vyrui ir 
knygų rašymui, dėl to nestosiąs kandidatuoti į graikų politinę partiją, žurnalistas gan ironiškai 
ir akivaizdžiai kreipėsi į jį moteriškais kreipiniais kaip antai „Panelė“. Taipogi, žurnalistas 
pareiškė, jog „gėjų mažuma pradėjo dominuoti (...) ir kontratakuoti“; „jis [autorius] lenda 
į viešumą ir visa tai provokuoja“ ir reklamuoja savo seksualinę orientaciją naudodamasis 
politinės partijos lyderiu ir jo partija. Jis ir jo transliuotojas teigia, jog jau klesti „didžioji gėjų 
diktatūra“.

Autorius, jausdamasis įžeistas, padavė ieškinį civilinės teisės žurnalistui, reikalaudamas 
piniginės kompensacijos. To priežastis buvo ta, kad tuo metu galiojusiame Įstatyme 927/179 
prieš rasizmą nebuvo įtraukta seksualinė orientacija kaip viena iš savybių/charakteristikų. 
Be to, už įstatymą Nr. 4285/2014 (Įstatymo 927/1979 pakeitimas), į kurį jau buvo įtraukta 
seksualinė orientacija kaip vienas iš rasizmo punktų, dar nebuvo balsuota, kai įvyko 
incidentas.

Galiausiai, 2018 m. žurnalistas buvo nuteistas už rašytojo asmenybės įžeidimą ir buvo 
priverstas atlyginti autoriui moralinę žalą. Teismo sprendime buvo nurodyta:

“Pasirodė, kad ieškovas jautriai reaguoja į homoseksualius santykius, bet negalima teigti, 
jog jis aukštino tokio tipo santykius, kaip neteisingai teigė žurnalistas. Jis panaudojo vardą, 
partiją, blogą žodį, kas rodo kalbėtojo tikslą, kuris yra moralės socialinių vertybių klausimas. 
Rašytojas išnaudoja minėtą partiją tiek savireklamai, tiek seksualinėms problemoms reikšti 
vulgariu būdu.”

Yra teigiama, kad ieškovas buvo „socialinės grupės“ narys, kurio „erotiniai pasirinkimai“ yra 
visiškai gerbiami pagal Graikijos konstituciją. Taip pat, pagal teismo sprendimą žurnalistas, 
naudodamas „Panelės“ ir kitus moterų įvardžius:

„neabejotinai įžeidė ieškovo kaip žmogaus lytinę tapatybę, o tai reiškia, kad, kadangi jis yra 
homoseksualus asmuo, jis nepriklauso vyrams, o moteriškai lyčiai. Rašytojo  panaudojimas 
moteriškoje lytinėje sampratoje žemina ir kenkia jo garbei ir reputacijai“.
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Padalomoji medžiaga Nr. 4. 
Stereotipai ir išankstinis nusistatymas

(4 sesija. 2 veikla)

Atvejo analizė Nr. 1. 
Straipsnis iš Graikijos laikraščio ir interneto portalo (2017 03 11):

Naujosios pasaulio tvarkos mažėjimas švietime
Naujoji pasaulio tvarka (toliau – NPT) turi tris rodiklius: Dievą, tautas ir logiką. Sąjungininkai 
yra dideli spekuliaciniai fondai, politinio korektiškumo lyderiai, integruota inteligentija ir 
žiniasklaida.

Jų tikslas – niekam drastiškai nepakenkiant - milijonus žmonių priversti atsisukti į naują 
režimą, kuris apibrėžia, kas yra teisinga ir neteisinga, žmogiška ir nežmoniška. Su piliečiais 
turi būti susidorota tyliai ir staigiai. Jie turi būti sutriuškinti psichiškai, psichologiškai ir 
dvasiškai [besėdint] savo foteliuose. Štai kodėl NPT propaganda dėl efektyvumo turi daryti 
įtaką kuo mažesnio amžiaus vaikams.

Graikijoje, kaip ir visame pasaulyje, NPT globalizacija bando įtraukti homoseksualumą, 
transseksualumą – kaip gyvenimo modelį ir vidinės integracijos kelią naudodami situacijas, 
susijusias su nesusipratimais dėl lyties. Žmones, dalyvaujančius ir įsisukusius šiuose 
mechanizmuose, yra lengviau atskirti nuo to, ką sukūrė socialinė patirtis ir tradicijos.

Žinoma, pagrindinė propagandos kampanijos, skirtos šio modelio supažindinimui ir 
vykdymui, tikslinė auditorija yra jaunimas. Nuo pradinės mokyklos iki ankstyvojo brendimo  
laikotarpio, sistema bando verbuoti „šviežią mėsą savo patrankoms“.

NPT traktuoja žmones kaip nemąstančius mėsos gabalus, objektus ir stengiasi paversti 
intelektualias būtybes į bipodinius padarus, kuriems atlikus neurologinį programavimą, 
šiaušis kūnas nuo žodžio „rasizmas“.

„Antirasistinis“ yra tas, kuris integruotas į homoseksualų ir transseksualų bendruomenę. Štai 
kodėl Švietimo ministerijos palaiminimu, 66-ojoje Atėnų pradinėje mokykloje, mokytojams 
buvo suorganizuota dviejų dienų konferencija apie homoseksualumą ar transseksualumą.

Atvejo analizė Nr. 2. 
Straipsnis iš Graikijos naujienų portalo (2017 05 19):

ŠOKIRUOJANTI VIDEO MEDŽIAGA! Kaip ruošiamos mokomosios 
knygoms vaikams apie homoseksualumą!!!

Jie yra besidauginančios Janyčarų pederastų kartos.

Jau nuo pradinės mokyklos jie mokiniams saldžiai bruka savo įžvalgas ir nuomonę apie 
„pederastizmą“ ir „Lyties teoriją“.
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Smegenų plovimas jau pasiekė genocido lygį.

Jie naikina vyriškumo standartus ir visiškai paniekina bei griauna tradicinės šeimos, motinos/
tėvo paveikslus ir roles.

Kokia (…) vyriausybė mūsų šalyje vykdo švietimo sektorių, įvesdama lyčių teoriją aukštosiose 
mokyklose (tokia sistema taikoma visose Vakarų šalyse)?

Jei tai – ne organizuota machinacija, tai kas tai?

Ar mes norime, kad šitie vyrai... šitie lepūnėliai ir pederastai taptų sektinu pavyzdžiu mūsų 
vaikams???

Graikijoje, „Europos idėjos“ kūrėjai – kas dar nebuvo supažindinta su neišsivysčiusia Graikija 
– jau pradėjo po truputį reikštis į viešumą.

Šalyje daugiau ir daugiau vyksta seminarų ir diskusijų, kur homoseksualumas yra sveikintinas, 
tradicinės vertybės yra ginčytinos, lytis – dalis socialinio konstrukto.

Ar norite žinoti, ką „apšviestos Europos“ organizatoriaii ruošiasi pristatyti mūsų šalies 
švietimo sistemai?

Kaip žinia, per pastaruosius du šimtmečius Graikija teigė, kad ji kilusi iš Vakarų – taip ji 
integravosi pastaraisiais metais, tą ji darys ir per ateinančius metus.

Ramiai pažiūrėkite šį vaizdo įrašą iki galo ir suprasite, ką jie planuoja pristatyti mūsų šalies 
švietimo sistemai.

Atvejo analizė Nr. 3. 
Straipsnis iš Graikijos laikraščio ir interneto svetainės (2012 02 02):

Lesbietės negailestingai mušė tris vaikus, vertė juos valgyti ekskrementus
Naujas vaikų kankinimo atvejis sukėlė šoką JAV. Pora lesbiečių, kurios, kaip atskleidė 
Merilendo policija, laikė įkalinusios tris vaikus, juos negailestingai mušė, kankino ir 
užrakindavo spintose ar rūsyje, versdamos juos net valgyti šunų išmatas! Vaikai – 8, 9 ir 
10 m. amžiaus – buvo užpulti elektriniu tazeriu. 29 metų [vardas] ir jos 25 metų mergina 
[vardas] smurtui prieš vaikus naudojo diržus, laidus, užrakintoms aukoms rūsyje grasino 
nužudymu, jei anie prasitarsią kam nors apie tai, kas vyksta – teigė tyrinėtojai, kurie atvyko 
į įvykio vietą gavę anoniminį skundą.

Policininkai vaikus rado su kruvinomis nosimis, sumušimais, mėlynėmis ant viso kūno. 
Išsiaiškinta, kad aukos buvo maitinamos tik duona, vandeniu ir avižomis daugiau nei 6 
mėnesius.

Lesbiečių pora kaltinama daugeliu kaltinimų, įskaitant ir prievartą prieš vaikus. Kokie poros 
santykiai su šiais vaikais ir kodėl imtasi smurto veiksmų nėra aišku. 
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Atvejo analizė Nr. 4. 
Straipsnis iš Lietuvos naujienų portalo (2017 06 07)
Vaikai jau maitinami homoseksualų propaganda

Į Lietuvą vis labiau skverbiasi homoseksualistų propaganda, savo kelyje neapeinanti ir 
ugdymo įstaigų. Gintis reikia jau dabar. Tuo įsitikinusi žurnalistų kalbinta Kauno vaikų darželio 
„Medutis“ direktorė Jolanta Lipkevičienė. Jų organizacija – sąraše tarp 61 organizacijos 
iš Lietuvos, kurios su kitomis Europos šalimis kreipėsi į ES vadovybę, prašydami negriauti 
tradicinės šeimos.

Atvejo analizė Nr. 5. 
Straipsnis iš Graikijos naujienų portalo (2018 09 18): 

Policijos leitenantas [vardas]:
„Graikijos policija įdarbino 9000 homoseksualių policijos pareigūnų“

Nesenai viename renginyje, kurį surengė SYRIZA Teisių departamentas [kairioji partija], 
policijos leitenantas [vardas], dalyvaujant Teisingumo ministerijos generaliniam sekretoriui 
[vardas] (vienas iš nedaugelio likusių patikimų ir rimtų vyriausybės narių) – teigė, kad 9000 
[graikų] policijos pareigūnų yra homoseksualai ir bijo tai pripažinti ar kam nors atskleisti!

(...)

Jis pažymėjo, kad – pagal apskaičiavimus – Graikijos policijoje yra 9000 žmonių – iš 45 000 
policijos pareigūnų, kurie bijo ir slepia savo orientaciją. Kalbėdamas kaip Europos LGBT 
policijos pareigūnų narys, jis norėtų atkreipti dėmesį į žmogaus teisių gynėjus.

Siekiama sumažinti nusikalstamumą ne represijų pagalba, bet ir su teisių apsauga, – sakė 
[vardas], kuris paprašė homoseksualų nebijoti policijos.

Graikijos policijos pareigūnas kalbą baigė teigdamas, kad rasistiniai nusikaltimai yra ne 
asmeniniai, o socialiniai: „rasizmas nėra nuomonė, o nusikaltimas“.

Keičiausia, kad niekas smarkiai nereplikavo ir nesureagavo, išskyrus kai kuriuos jo kolegas, 
kurie taip pat denonsavo pareiškimus pagal atitinkamą vidaus tarnybos procedūrą. Dėl to 
atstovaujantis [policijos pareigūnas] sugrįžo su naujausiais pareiškimais, kuriuose teigiama, 
kad keturi kolegos, policijos pareigūnai, apsilankė biure, Atikos generaliniame policijos 
direktorate, ir pasveikino jį su savo pasisakymais. Apsilankiusieji prisipažino, kad jie yra poros 
ir tai nustatė kad pareigūnas nurodė tik 7,5 proc. 65000 vyrų ir moterų iš saugumo pajėgų.

Akivaizdu, kad nėra jokios problemos, jei tik 9000 [policijos pareigūnų] yra homoseksualai, 
nepriklausomai nuo atliekamų pareigų ar nusikaltimų pobūdžio.
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Atvejo analizė Nr. 6. 
Straipsnis iš Graikijos laikraščio ir interneto portalo (2016 10 26):

Pinigai iš Soroso į Salonikų savivaldybę, pabėgėlių centrus, Skopjės 
organizacijas ir LGBTQI bendruomenę

Antreprenerio Džordžo Soroso Atviros visuomenės fondas finansuoja tūkstančius dolerių 
organizacijoms Graikijoje ir Skopjė.

Tarp organizacijų – pabėgėlių centrai, Salonikų savivaldybė, Skopjė organizacijos, Graikijos 
LGBTQI bendruomenė ir „Athens Pride“.

Deja, tai ne sąmokslo teoretikų gauta informacija, o 2016 m. Atvirojo Soroso fondo pateikta 
viešoji informacija.

Kaip jau žinoma, Soroso gyventojai Graikijoje yra susiję su nekilnojamojo turto bendrove, 
veikiančia Pietryčių Europos regione, kol prabangaus turto verslininkas dirba Soroso 
kompanijoje Jungtinėse Valstijose. Kitas Soroso bendradarbis Graikijoje yra gerai žinomas 
lobistas, kuris kartais rengia Atėnuose ir JAV vakarienes ir susitikimus, paliesdamas temas 
apie Graikiją, Graikijos bankus, skolas, ekonominę situaciją. Šiuose pasibuvimuose kviečiami 
tarptautiniai investuotojai, turintys Graikijos bankų akcijas.

Taigi, žmogus, 1992 m. uždirbęs milijardus iš Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (D. 
Sorosas), savo lėšomis finansuoja „atvirų sienų“ politiką, dovanodamas aukas valstybėms, 
organizacijoms, pabėgėliams, imigrantams ir mažumoms.

„Atvirų sienų“ proceso ir pabėgėlių integracijos finansavimas – kaip matysime – yra centrinėje 
institucijoje, kuri uždarė savo biurus Vengrijoje.

Atviros visuomenės fondo duomenų bazėje, be kita ko, randama 237 dotacijų / rėmimų. 
Pagrindinės dotacijos susijusios su pabėgėliais, migrantais, Skopjė organizacijomis, LGBTQI 
bendruomene.

Atvejo analizė Nr. 7. 
Straipsnis iš Kroatijos naujienų portalo (2012 11 29) 

Štai kaip (politinės partijos pavadinimas) šeimos vardu sukritikavo asociaciją, saugančią ne 
LGBT, o vaikų teises

Antradienį (politinės partijos pavadinimas) Moterų forumas kreipėsi į Šeimos asociaciją dėl 
nenoro bendradarbiauti ir siekti bendrų interesų keičiant Globos Įstatymą. Asociacija išsakė 
savo neigiamą poziciją dėl tos pačios lyties porų įvaikinimo.
(…)
Kokius argumentus išskiria Šeimos asociacija?
(…)
Šeimos asociacija pabrėžia, jog vaikui sveikiausias ir natūraliausias būdas augti yra kartu 
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su biologiniu tėvu ir motina, o jeigu tokių aplinkybių nėra – bent jau terpti panašioje 
bendruomenėje su tradicinėmis pažiūromis ir šeimos vertybėmis. Iš vyriausybės tikimasi, 
jog ji pilnai apsaugos vaiko teises ir interesus, kuriuos patvirtino daugelis pastarųjų metų 
atliktų tyrimų.

Atvejo analizė Nr. 8. 
Straipsnis iš Kroatijos naujienų svetainės (2018 12 18):

Parlamentas ratifikuoja globos aktą: homoseksualai negalės 
globoti/auklėti vaikų, (politinės partijos pavadinimas) 

susilaikė nuo komentarų

Penktadienį Kroatijos parlamente buvo balsuojama dėl globos įstatymo, kuris sukėlė ginčus 
valdančioje koalicijoje. 72 balsavo už, 4 – prieš ir 6 susilaikė.

(Politinės partijos pavadinimas) parlamento nariai, kurie remtų šį įstatymą tik tuo atveju, 
jei vyktų pakitimai dėl galimybės tos pačios lyties partneriams tapti globėjais, balsuodami 
susilaikė. Nepriklausomo (MP vardas ir pavardė) nebuvo. Opozicija balsavime nedalyvavo. 
Tik (MP nario vardas) ir (MP nario vardas) iš (politinės partijos pavadinimas), (MP nario 
vardas) (politinės partijos pavadinimas) ir (MP nario vardas) (politinės partijos pavadinimas) 
balsavo prieš Vaiko globos įstatymą.

Prieš balsuodamas dėl Vaiko Globos Įstatymo“, (MP vardas) (politinės partijos pavadinimas) 
paprašė pertraukos, kreipdamasis į anksčiau išėjusius iš Parlamento narius, grįžti ir balsuoti 
už HNS pakeitimą. „Vadovaujantis Konstitucija, šis pakeitimas yra teisėtas; užtikrins, kas 
labiausiai reikalinga, vaiko teisę į namus, deinstitucionaliziją“, – sakė (MP vardas).

(MP nario vardas), paskatino (MP nario vardas) (politinės partijos pavadinimas) nebalsuoti 
dėl (politinės partijos pavadinimo) pakeitimo, leidžiančio homoseksualioms poroms tapti 
globėjais.
(…)
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(Politinės partijos pavadinimas) kritikai:

„Vaikų namuose yra daugiau nei 1100 našlaičių, laukiančių namų šilumos, globos, o jūs kaip 
tik ir norite tą atimti, neleisdami tos pačios lyties poroms suteikti tiems vaikams gerovę ir 
namus“, – sakė (MP vardas).

Jis ignoravo tai, kad Kroatijoje nėra net 1000 registruotų tos pačios lyties porų, jau nekalbant 
apie tuos, kurie rūpinasi vaiku, ir kad šie vaikai nėra namuose, nes trūksta globėjų, bet 
dėl to, kad jie yra biurokratinę procedūrą. Jis ignoravo faktą, kad Kroatijoje nėra net 1000 
registruotų tos pačios lyties porų, jau nekalbant apie tas, kurios rūpinasi vaiku, ir kad šie 
vaikai neturi namų ne dėl globėjų trūkumo, bet dėl varginančių biurokratinių procedūrų.

(MP nario vardas) (politinės partijos pavadinimas) pabrėžė, kad įstatymas pirmiausia saugo 
vaiko interesus, nesumažindamas tos pačios lyties bendruomenių teisių. Ji paragino vaikų 
ir taip netraumuoti. „Vaikai traumuojami bendraamžių smurtu, smurtu šeimoje daug labiau 
nei paprasti žmonės“, – atsakė (MP vardu) (politinės partijos pavadinimas).

Atvejo analizė Nr. 9. 
Straipsnis iš Kroatijos naujienų portalo (2018 12 18):

Net antroji (aktorės vardas)
dukra nenori būti mergina

(...) Didžiausias dėmesys buvo skiriamas ne tik (aktorės vaiko vardas), ant kurios kūno ir veido 
matėsi hormoninės terapijos poveikio žymės, bet ir kitai (aktorės vardas) dukrai (aktorės 
vaiko vardas), nešiojančiai ne sijonus, o plačias kelnes ir marškinius.

Atvejo analizė Nr. 10. 
Straipsnis iš Lietuvos naujienų portalo (2019 01 04):

Sveikas protas pralaimi: žengiamas žingsnis dėl 
vienalyčių santuokų įteisinimo

Konstitucinis Teismas (KT) vakar baigė nagrinėti bylą dėl leidimo išdavimo laikinai gyventi 
Lietuvoje homoseksualistų porai (Lietuvos ir Baltarusijos piliečiams), prieš trejus metus 
susituokusiems Danijoje. Kol kas jie tokio leidimo negavo, tačiau jau ir Seimas, ir Migracijos 
departamentas tvirtina, kad buvo padaryta klaida. Leidimą gyventi reikėjo suteikti.
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Mokymų vertinimo klausimynas
(6 sesija. 2 veikla)

Visiškai 
nesutinku

Nesutinku
Nei 

sutinku, 
nei 

nesutinku

Sutinku Visiškai 
sutinku

1 2 3 4 5

1.
Mokymų tikslai buvo aiškūs.

2.
Mokymų tikslai buvo pasiekti.

3.
Mokymų metu buvo 
skatinamas aktyvus dalyvių 
dalyvavimas ir diskusija.

4.

Mokymų metu buvo 
pasitelkiamos įvairios 
suaugusiųjų mokymo 
technikos. 

5. Mokymų struktūra ir turinys 
buvo aiškus.

6.

Mokymų metu aptartos 
temos bus naudingos mano 
(būsimame) žiniasklaidos 
profesionalo darbe.

7.
Rekomenduočiau savo 
kolegoms dalyvauti šiuose 
mokymuose.

8.
Mokymų vedėjai turėjo 
pakankamus įgūdžius vesti 
tokio pobūdžio mokymus.

9.
Mokymų vedėjai turėjo 
pakankami žinių vesti tokio 
pobūdžio mokymus.
Mokymų padalomoji medžiaga 
buvo naudinga ir padėjo 
pasiekti mokymų tikslus.

Mokymų vedėjai turėjo 
pakankamus viešojo kalbėjimo 
įgūdžius.

10.

11.
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Mokymų vedėjai turėjo 
pakankamai žinių mokymų 
metu aptartomis temomis.
Mokymams skirtas laikas buvo 
pakankamas.
Mokymams buvo parinkta 
tinkama vieta.

Mokymų vieta buvo patogi ir 
lengvai pasiekiama.

Mokymų metu iškilusios 
praktinės problemos buvo 
sėkmingai išspręstos.
Kurios mokymų temos jums 
buvo svarbiausios?
Ką rekomenduotumėte šiuose 
mokymuose pakeisti? 
Kaip manote, kaip šie mokymai 
paveiks jūsų (būsimą) darbą 
žiniasklaidos srityje?

Pateikite papildomus 
komentarus ar pastabas 
mokymų tema.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

17.

12.



Šis mokymų vadovas buvo parengtas įgyvendinant projektą „Pasipriešinti transfobiniams, 
homofobiniams ir bifobiniams stereotipams per geresnį reprezentavimą žiniasklaidoje“ 
(„E.T.HO.S.“). Mokymų vadovo tikslas – suteikti mokymų vedėjams praktinį įrankį, kuris leistų 
padidinti (būsimų) žiniasklaidos profesionalų kompetenciją pranešant LGBT žmogaus teisių 
klausimais nediskriminuojančiu ir žmogaus teises bei lygybę skatinančiu būdu.

Šis leidinys parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programos lėšomis finansuojamą projektą. Už šio leidinio turinį 
visapusiškai atsako leidinio autorius. Informaciniame leidinyje pateikiama informacija nebūtinai sutampa su oficialia Europos Komisijos pozicija.


