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LGBT JAUNIMO GEROVĖS
CENTRO STEIGIMAS
LIETUVOJE
Per pastaruosius dešimtmečius LGBT jaunimas tampa
vis atviresnis šeimoje, mokykloje, visuomenėje. Jaunuoliai vis
anksčiau nusprendžia atskleisti
savo seksualinę orientaciją ar
lyties tapatybę. Tai yra svarbus
postūmis, rodantis, kad visuomenė keičiasi, tampa atviresne „kitokiam“, jaunuoliams vis
labiau tampa prieinama ir pozityvi informacija apie seksualinę
orientaciją ir lytinę tapatybę.
Tai reiškia, kad seksualinės
orientacijos ir lytinės tapatybės
temos, nors vis dar kelia nemažą
įtampą visuomenėje, nebėra
tabu. Galimybė būti atvirai(-am)
yra labai svarbi paaugliui, kuris
tik būdama(s) atviru(-a) gali
užmegzti autentišką santykį su
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kitu, pažinti save, visapusiškai
vystytis. Studijoje aptariami tyrimai rodo, kad atsivėrimas yra
glaudžiai susijęs su didesniu
pasitenkinimu gyvenimu, mažesne internalizuota homofobija, teigiamai veikia santykių su
tėvais, draugais, partneriu(-e)
kokybę, stiprina pasitikėjimą
savimi. Vis dėlto, savo seksualinės orientacijos ar lytinės
tapatybės atskleidimas taip pat
gali turėti ir neigiamų pasekmių.
LGBT žmonės dažniau susiduria su patyčiomis, diskriminacija, smurtu. Šios patirtys veikia
jauno žmogaus psichinę ir fizinę
sveikatą, tapatumo raidą.
Reaguojant į nerimą keliantį
savižudybių, benamystės ir kitokių problemų paplitimą tarp
LGBT jaunimo, JAV ir Vakarų
Europoje atsiranda vis daugiau
iniciatyvų, kuriomis siekiama
mažinti mažumos streso pasekmes LGBT asmenų psichinei ir
fizinei sveikatai, keisti visuome-
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nės požiūrį bei informuotumą
apie seksualinę orientaciją ir
lytinę tapatybę. Tuo tarpu Lietuvoje apie LGBT jaunimo sveikatą, patirtis, poreikius kalbama vis
dar labai mažai. Ką tenka patirti
bręstančiam, save po truputį atrandančiam LGBT jaunuoliui ar
jaunuolei Lietuvoje? Ką reiškia
augti visuomenėje, kurioje homofobinių nuostatų paplitimas
yra vienas didžiausių Europoje? Atsakyti į šiuos klausimus
kol kas neįmanoma – Lietuvoje labai trūksta tokio pobūdžio
tyrimų. 2014 m. LGL užsakymu
atliktas tyrimas atskleidė, kad
net 79 proc.

moksleivių susidūrė su patyčiomis dėl savo seksualinės orientacijos. Didelei daliai mokytojų
trūksta žinių, įgūdžių bei drąsos
pripažinti ir tinkamai reaguoti į
susidariusią situaciją. Tam tikrą
sumaištį, be abejo, kelia ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo1 taikymas Lietuvoje.
Tampa neaišku, kaip kalbėti apie
seksualinę orientaciją ir lytinę
tapatybę. Žinių stoka, neigiamų
stereotipų ir mitų paplitimas būdingas ne tik mokytojams, bet ir
kitiems specialistams bei platesnei visuomenei. Taigi panašu,
kad Lietuvoje LGBT jaunuoliui
tenka augti ir vystytis aplinkoje,
kur jo seksualinė orientacija ar
lytinė tapatybė dažnai yra patologizuojama, nuvertinama, traktuojama kaip slėptina ir gėdinga.
Kyla klausimas, ar tikrai seksualinė orientacija ir lyties tapatumas yra tai, ko jaunuolis turi gėdytis ir slėpti. Ar tikrai mokykloje,
1
Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio
įstatymas. 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1067

2
Jungtinių Tautų vaiko
teisių konvencija. Ratifikuota 1995-07-03. Valstybės žinios, 1995-07-21,
Nr. 60-1501.

darbe, viešojoje erdvėje geriau
savo seksualinės orientacijos
neatskleisti? Ar normalu, kad
dėl savo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės paauglys
turi patirti nuolatinę įtampą, nesaugumą, nepilnavertiškumą?
Jungtinių Tautų Vaiko Teisių
Konvencijoje 2 numatyta, kad
vaikas turi teisę laisvai reikšti
savo nuomonę, turi laisvę ieškoti, gauti ir perduoti bet kokio
pobūdžio informaciją. Be to,
valstybės dalyvės pripažįsta
vaiko teisę mokytis. Pagal Konvenciją, lavinimo tikslas turi būti
kuo visapusiškiau ugdyti vaiko
asmenybę, talentą, protinius
ir fizinius sugebėjimus, ugdyti
pagarbą žmogaus teisėms ir
pagrindinėms laisvėms. Kol kas
nepanašu, kad Lietuvoje būtų
pilnai užtikrinamos aukščiau
minėtos LGBT jaunuolio teisės.
LGBT paaugliai mokyklose negauna adekvataus lytinio švietimo, atitinkančio jų poreikius bei
sudarančio pagrindą pozityviai
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tapatybės raidai. Ne visada užtikrinama ir vaiko teisė į mokslą.
Toliau aptarti JAV atlikti tyrimai
rodo, kad dalis LGBT moksleivių
dėl patirtų patyčių seksualinės
orientacijos ar tapatybės pagrindu, palieka mokyklas. Kokia
situacija Lietuvoje šiuo klausimu,
nėra aišku. Ne visada LGBT
jaunuoliai gali visapusiškai realizuoti savo fizines ir protines
galimybes – patyčios, diskriminacija, atstūmimas žaloja emociškai, o tai, be abejo, veikia ir
akademinius pasiekimus, karjeros pasirinkimą, savivertę.
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Akivaizdu, kad egzistuojanti
švietimo sistema negali tinkamai
užtikrinti LGBT jaunuolio teisių,
sukurti sąlygų ir erdvės pozityviai
jaunuolio raidai. Atsižvelgiant į
aukščiau paminėtas aplinkybes,
svarbu sukurti tokią erdvę, kurioje
LGBT jaunuoliai galėtų įgyti juos
įgalinančios patirties, pasijusti
kaip namie, – LGBT jaunimo gerovės centrą, kuris teiktų paslaugas, pritaikytas bei orientuotas į
LGBT paauglių poreikius.

Taigi šios studijos tikslas buvo
suformuluoti LGBT jaunimo gerovės centro koncepciją. Šiam
tikslui pasiekti buvo keliami tokie
uždaviniai:
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→

Ištirti, su kokiais iššūkiais
šeimoje, mokykloje, visuomenėje susiduria LGBT jaunimas;
kokie yra LGBT jaunimo poreikiai;

→

Išanalizuoti JAV ir Europoje veikiančių organizacijų rekomendacijas teikiant pagalbą
LGBT jaunimui;

→

Apžvelgti JAV ir Europoje
veikiančių LGBT jaunimo centrų
patirtį;

→

Atsižvelgiant į LGBT jaunimo unikalius poreikius, dabartinę Lietuvos situaciją, užsienio
šalių gerąją patirtį ir rekomendacijas, pasiūlyti LGBT jaunimo gerovės centro koncepciją,
numatyti centro tikslus, tikslinę
grupę, veiklas.

Ieškant atsakymų į iškeltus klausimus, siekiant geriau
įvertinti Lietuvos kontekstą, atsižvelgti į Lietuvos LGBT jaunuolių poreikius, konsultuotasi
su LGBT teisių aktyvistais (R.
Zabarausku, A. Rudomanskiu,
L. Vaige), Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
darbuotojais ir kitais specialistais
bei pačiais LGBT paaugliais. Dėkojame visiems už skirtą laiką ir
vertingas idėjas.
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LGBT JAUNIMO PATIRTYS,
PROBLEMOS, POREIKIAI
Pirmiausia, siekiant suprasti, kokių paslaugų LGBT jaunimui reikia, toliau apžvelgiami
tyrimai, analizuojantys LGBT
jaunimo psichinę sveikatą, atskleidžiantys jaunuolių problemas ir iššūkius. Siekiant suprasti
LGBT jaunimo poreikius, pasitelkiama mažumos streso teorija,
padedanti geriau suprasti ryšį
tarp patiriamų iššūkių ir psichinės bei fizinės sveikatos. Mažumos stresas apibrėžiamas kaip
aukštas streso lygis, kurį išgyvena stigmatizuotai mažumos
grupei priklausantys žmonės3.
Mažumos stresą gali kelti nepakankamas socialinės paramos
lygis ar žemas socioekonominis statusas, bet dažniausiai jis
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3
Meyer, I. H. (2003). dence. Psychological
Prejudice, social stress, Bulletin, 129, 674-697.
and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: Conceptual
issues and research evi-

siejamas su neigiamomis tarpasmeninėmis nuostatomis ir
diskriminacija. Nemažai tyrimų
rodo, kad mažumai priklausantys asmenys dažnai susiduria
su išankstinėmis nuostatomis,
kurios sukelia streso reakcijas
(aukštą kraujospūdį, nerimą),
kurios laikui bėgant kaupiasi
bei galiausiai lemia fizinės ir
psichinės sveikatos problemas.
Taigi mažumos streso teorija
teigia, kad mažumai priklausantis asmuo susiduria su įvairiais
išoriniais chroniškais stresoriais,
darančiais poveikį ir vidinių stresorių atsiradimui. Vidinių ir išorinių stresorių veikimas lemia
psichinių ir fizinių sutrikimų, psichologinių problemų atsiradimą.

tinėmis nuostatomis, diskriminacija, patyčiomis, psichologiniu
ar fiziniu smurtu ir pan. Išorinių
stresorių veikimas lemia ir vidinių stresorių atsiradimą: seksualinės orientacijos slėpimą, internalizuotą homofobiją, jautrumą
atstūmimui. Susidūrimas su šiais
išoriniais ir vidiniais stresoriais
LGBT jaunuoliui gali kelti nemažai problemų. Homoseksualūs,
biseksualūs, translyčiai ir dar
savęs ieškantys jaunuoliai gali
pasižymėti didesne rizika patirti
tam tikrus sunkumus nei jų heteroseksualūs bendraamžiai.

LGBT paaugliai susiduria
tiek su išoriniais, tiek su vidiniais stresoriais. Dalyvaudami
šeimos, mokyklos, visuomenės
gyvenime, LGBT paaugliai gali
susidurti su neigiamomis išanks-
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Pavyzdžiui, dėl galimų neigiamų tėvų reakcijų atskleidus
seksualinę orientaciją ar lytinę
tapatybę, LGBT jaunuoliai turi
didesnę riziką tapti benamiais,
užsiimti prostitucija, užsikrėsti lytiniu keliu plintančiomis ligomis.
Lyties normų neatitinkantys homoseksualūs ir biseksualūs jaunuoliai gali turėti daugiau santykių su bendraamžiais problemų.
Homoseksualus ir biseksualus
jaunimas dėl seksualinės orientacijos mokykloje dažnai patiria
socialinį atotrūkį ir patyčias. Šie
veiksniai gali didinti piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis riziką4 arba sukelti tokias
ilgalaikes pasekmes kaip potrauminis stresas5.

nagrinėsime, kokiais būdais
galima būtų neutralizuoti ar mažinti šių stresorių sukeltų padarinių poveikį, didinti LGBT jaunuolių atsparumą, gerinti jų psichinę
sveikatą.

Toliau detaliau apžvelgsime,
su kokiais išoriniais ir vidiniais
stresoriais gali susidurti LGBT
jaunuoliai, atskleisime, kokį
poveikį šios patirtys gali turėti
LGBT jaunų žmonių sveikatai,
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4
Jordan, K. (2000).
Substance abuse among
gay, lesbian, bisexual,
transgender, and questioning adolescents.
School Psychology
Review, 29 (2), 201.

5
Rivers, I. (2004). Recollections of bullying at
school and their longterm implications for lesbians, gay men, and bisexuals. The Journal of

Crisis Intervention and
Suicide Prevention, 25
(4), 169-175.

LGBT asmenų patiriami išoriniai,
vidiniai stresoriai ir jų
pasekmės sveikatai

VIDIN
IAI

Seksualinės tapatybės slėpimas,
internalizuota homofobija,
jautrumas atstūmimui
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diskriminacija, patyčios
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Aukštesni depresijos, nerimo rodikliai,
alkoholio, narkotikų vartojimas,
bandymai nusižudyti ir pan.
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LGBT jaunimo patiriami
išoriniai stresoriai
Mažumos streso teorija
teigia, kad mažumai priklausantys asmenys dažniau susiduria
su tokiais išoriniais stresoriais
kaip išankstinės nuostatos ir diskriminacija. Tyrimai atskleidžia,
kad net vienas ketvirtadalis suaugusiųjų LGB asmenų patyrė
viktimizaciją dėl savo seksualinės orientacijos6. Kitas tyrimas
parodė, kad net 90 proc. LGBT
jaunuolių nurodė girdėję priešiškas pastabas mokykloje dėl savo
seksualinės orientacijos7. Reikia
pabrėžti, kad šie tyrimai atlikti
tuo laikotarpiu, kai dar nebuvo
priimti teisės aktai, suteikiantys
daugiau teisių LGBT asmenims,
nebuvo specialių priemonių homofobinėms patyčioms mažinti.
Taigi jie yra aktualūs ir Lietuvai,
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6
Herek, G. M., Gillis, der adults. Journal of
J. R., Cogan, J. C. (1999). Consulting and Clinical
Psychological sequelae Psychology, 67, 945-951.
of hate-crime victimization among lesbian, gay,
bisexual and transgen-

7
Gay, Lesbian and students and their expeStraight Education Ne- riences in school. New
twork. (1999). GLSEN’s York: GLSEN.
national school climate
survey: Lesbian, gay,
bisexual and transgender

kurioje ir šiuo metu nėra visuomenės sąmoningumą keliančių
bei tokias patyčias mažinančių programų. Dėl priklausymo
mažumai asmenys gali patirti
atstūmimą šeimoje, mokykloje,
darbe, susidurti su diskriminacija
ieškodami būsto, įsidarbindami,
studijuodami, siekdami profesinės karjeros.

→

LGBT asmenų
patirtys
mokykloje

LGBT paaugliai dažniau nei jų
heteroseksualūs bendraamžiai
susiduria su patyčiomis seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu, fiziniu smurtu
mokykloje ir už jos ribų8. Homofobinės patyčios – tai specifinė
dėl menamos ar realios lytinės
orientacijos prieš asmenis nukreipta patyčių forma. Homofobinės patyčios gali pasireikšti
įvairiomis formomis: žodinėmis,

8
Williams T., Connolly
J., Pepler D., Craig W.
(2003). Questioning and
sexual minority adolescents: High school
experiences of bullying,

sexual harassment and
physical abuse. Canadian Journal of Community
Mental Health, 22 (2),
47-58.

fizinėmis patyčiomis, atstūmimu
ir ignoravimu. 2014 m. Lietuvoje
atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo 166 asmenys nuo 13 iki 20
metų amžiaus, duomenimis, net
79 proc. mokinių mokykloje yra
susidūrę su patyčiomis dėl savo
lytinės orientacijos. Mokiniai
dažniau patyrė žodines patyčias.
Dažniausiai mokiniai susidūrė su
apkalbomis, pašaipomis, pravardžiavimu, erzinimu9.

Be to, 2015 m. atliktas tyrimas

9
Nematomos patyčios:
tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos (2015). Asociacija LGL.
Prieiga per internetą:

http://issuu.com/lgllgl/
docs/patyciu_leidinys_
internet_10289c80d2c4de/1?e=8148298/
11911125
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Be to, 2015 m. atliktas tyrimas
atskleidė, kad iš 296 12-19 m.
amžiaus respondentų net 85
proc. teigia, jog mokykloje buvo
homofobinių ar transfobinių patyčių liudininkais ar jas patyrė
patys 10. Homofobinių patyčių
patyrimas mokykloje ar už jos
ribų daro poveikį LGBT paauglio
savivertei, pasitikėjimui savimi,
pažintiniams gebėjimams, santykių kokybei. Homofobinių patyčių patyrimas gali būti susijęs su LGBT paauglių elgesio
problemomis – agresija, savęs
žalojimu, rizikingu seksualiniu
elgesiu, piktnaudžiavimu alkoholiu ir narkotikais, bandymais
nusižudyti.

136 mokytojai, nustatyta, jog
daugelis mokytojų nepastebi
arba ignoruoja homofobines
patyčias mokykloje. Tik 11 proc.
mokytojų pripažino, kad homofobinių patyčių incidentų mokykloje pasitaiko. Net 17 proc. apklausoje dalyvavusių mokytojų
teigė nenorintys savo klasėje
mokyti homoseksualių ar biseksualių mokinių. 68 proc. mokytojų teigė, kad mokykla nėra tinkama vieta atskleisti savo lytinę
orientaciją11.

LGBT paaugliai mokyklose gali
susidurti ne tik su bendraamžių
patyčiomis, bet ir su mokytojų
abejingumu, nesupratimu, neigiamomis nuostatomis bei žinių
stoka. 2014 m. Lietuvoje atliktame tyrime, kuriame dalyvavo
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10
Amankavičiūtė S.
(2015). Patyčios dėl seksualinės orientacijos ir
lyties Lietuvos mokyklose: patirtis ir apžvalga
apklausos duomenų ana-

lizė. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai.“ Prieiga
per internetą: http://ivairovesnamai.lt/kurkime-mokykl261-be-paty269i371.html .

11
Nematomos patyčios: tyrimo Lietuvos
mokyklose rezultatai ir
rekomendacijos (2015).
Asociacija LGL. Prieiga
per internetą:

http://issuu.com/lgllgl/
docs/patyciu_leidinys_
internet_10289c80d2c4de/1?e=8148298/
11911125

2015 m. atlikto tyrimo rezultatai tai pat atskleidė grėsmingą
tendenciją, kad homofobinių
patyčių iniciatoriais gali tapti ir
mokytojai12. Taigi susidūrę su
bendraamžių patyčiomis, LGBT
paaugliai gali nesulaukti mokytojų paramos ir palaikymo,
negauti pozityvios informacijos
apie lytinę orientaciją ir tapatybę.
Dėl realių grėsmių ir palaikymo
stokos LGBT paaugliai dažnai
nusprendžia slėpti savo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę mokykloje. 2012 metais
Europos Sąjungos Pagrindinių
teisių agentūros atliktos apklausos duomenimis, net 67 proc.
asmenų Europos Sąjungoje
slepia savo lytinę orientaciją mokykloje. Tuo tarpu Lietuvoje šis
rodiklis siekia 81 proc. To paties
tyrimo duomenimis, net 88 proc.
LGBT asmenų Lietuvoje girdėjo
negatyvių pareiškimų mokykloje
ar tapo diskriminuojančio elge-

12
Amankavičiūtė S.
(2015). Patyčios dėl seksualinės orientacijos ir
lyties Lietuvos mokyklose: patirtis ir apžvalga
apklausos duomenų ana-

lizė. VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai.“ Prieiga
per internetą: http://ivairovesnamai.lt/kurkime-mokykl261-be-paty269i371.html

sio su asmeniu, kuris, kaip buvo
manoma, yra neheteroseksualus, liudininkais13.

→

LGBT asmenų
atsiskleidimas
šeimoje

Atsiskleidimas (angl. coming
out) žymi procesą, kurio metu
asmuo pripažįsta bei priima
savo seksualinę orientaciją. Ši
sąvoka taip pat apima ir procesą, kurio metu asmuo atskleidžia
savo seksualinę orientaciją kitiems. Sąvoka „užsislaptinęs“
(angl. closeted) nurodo būseną,
kai asmuo slepia arba yra itin atsargus atskleisdamas savo seksualinę orientaciją14.

13
Fundamental Rights
Agency (2013). EU LGBT
survey data explorer.
Prieiga per internetą:
http://fra.europa.eu/en/
lgbt-survey-results.

14
American Psychological Association
(2012). Guidelines for
psychological practice
with lesbian, gay, and
bisexual clients. American Psychologist, 67 (1),
10-42.
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Užsienyje atlikti tyrimai rodo,
jog savo seksualinės orientacijos
priėmimas dažniausiai įvyksta
sulaukus 15-16 metų amžiaus,
draugams atsiveriama sulaukus
17 metų, šeimai – 18-23 metų15.
Vis dėlto, ne visada šis atsiskleidimo procesas yra sklandus. Reprezentatyvūs 2013 m. Lietuvoje
atlikti tyrimai rodo, kad 78 proc.
gyventojų teigė neturintys pažįstamų homoseksualių žmonių16.
Jauni žmonės gali vengti atskleisti savo seksualinę orientaciją tėvams, baimindamiesi
psichologinio ir fizinio smurto,
atstūmimo. Tai, be abejo, turi
pasekmių asmens psichologinei
gerovei. Asmenys, kurie vengia
atskleisti savo seksualinę orientaciją, išgyvena vienatvę, izoliaciją, depresiją, pasižymi žemesne savigarba. Šį vengimą
gali lemti šeimoje vyraujančios
vertybės, tradicinės nuostatos,
religiniai įsitikinimai, politinės
pažiūros17.
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15
Riley H. B. (2010).
GLB Adolescent‘s
„Coming Out“. Journal
of Child and Adolescent
Psychiatric Nursing, 23
(1), 3-10.

16
Lygių Galimybių
Kontrolieriaus Tarnyba
(2013). Lietuvos gyventojų nuomonės dėl diskriminacijos įvairių visuomenės grupių atžvilgiu
tyrimas.

Tyrimai rodo, kad LGBT jaunimas savo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę atskleidžia
vis anksčiau. Tai gali turėti tiek
teigiamų, tiek neigiamų pasekmių. Seksualinės orientacijos
atskleidimas yra labai svarbus
procesas, kurio metu LGBT
jaunuolis įtvirtina bei vysto savo
tapatybę, kuria pagrindą autentiškiems santykiams su kitais.
Anksti savo seksualinę orientaciją atskleidę paaugliai išlieka
pažeidžiami bei itin priklausomi
nuo savo tėvų, todėl nuo tėvų
reakcijos gali priklausyti ne tik
psichologinis, bet ir fizinis LGBT
paauglio saugumas. Šeima, sužinojusi apie vieno iš jos narių
homoseksualią ar biseksualią
orientaciją ar translytiškumą,
gali reaguoti įvairiai. Kai kurios
šeimos gali būti nepasiruošusios
priimti vaiko ar šeimos nario seksualinės orientacijos ar lytinės
tapatybės dėl tam tikrų šeimos,

17
Baiocco R., Fontanesi L., Santamaria F., Ioverno S., Marasco B.,
Baumgartner E., Willoughby B. L. B., Laghi F.
(2015). Negative parental

responses to coming out
and family functioning in
a sample of lesbian and
gay young adults. Journal
of Child and Family Studies, 24, 1490-1500

etninių ar kultūrinių normų, religinių įsitikinimų ar neigiamų stereotipų. Tokiose šeimose žinia
apie šeimos nario homoseksualumą gali sukelti krizę, kuri gali
baigtis LGBT asmens išvarymu
iš namų, tėvų ar brolių (seserų)
atstūmimu, tėvų tarpusavio konfliktais. Pasitaiko atvejų, kai tėvai
ieško pagalbos ir bando keisti
vaiko seksualinę orientaciją ar
tapatybę. Kita vertus, yra ir tokių
šeimų, kuriose lesbietės, gėjaus,
biseksualaus ar translyčio nario
priėmimas yra besąlyginis ar
nesukeliantis krizės 18. Nors,
kaip rodo tyrimai, netgi palaikančios šeimos, sužinojusios apie
šeimos nario homoseksualumą
ar biseksualumą, gali išgyventi
tam tikrą adaptacijos periodą19,
tačiau tikėtina, kad daugelis tėvų
galiausiai susitaiko su šiuo faktu.
Nepaisant atsiskleidimo proceso
sudėtingumo, atsivėrimas teigiamai veikia santykius su šeimos

nariais, draugais, partneriu ar
partnere kokybę, padeda priimti
savo seksualinę tapatybę, gerina
psichinę sveikatą, kelia pasitenkinimą gyvenimu. Šeimos palaikymas gali tapti svarbiu veiksniu,
apsaugančiu LGBT jaunimą nuo
neigiamo mažumos streso poveikio20.

18
Patterson, C.J.
(2007). Lesbian and gay
family issues in the context of changing legal
and social policy environments. In K.J. Bieschke,
R.M. Perez, K.A. DeBord
(Eds.), Handbook of Co-

my child: A parent‘s
guide to understanding
your gay, lesbian, bisexual, transgendered, or
questioning son or daughter. New York: Simon
& Schuster.

unseling and Psychotherapy with Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender
Clients (2, pp. 359-377).
Washington, DC: American Psychological Association. 19Jennings, K., &
Shapiro, P. (2003). Always

20
Meyer, I. H. (2003).
Prejudice, social stress,
and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: Conceptual
issues and research evidence. Psychological
Bulletin, 129, 674-697.
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→

Heteroseksizmas
ir homofobinių
nuostatų
paplitimas
visuomenėje

LGBT paauglių tapatybė formuojasi tam tikrame socialiniame kontekste, todėl labai
svarbu, kokios nuostatos vyrauja visuomenėje. Gyvenimas
heteroseksistinėje visuomenėje
neišvengiamai kelia daug iššūkių
neheteroseksualios orientacijos
žmonėms. Daug lesbiečių, gėjų
ir biseksualių žmonių susiduria
su socialine stigma, heteroseksizmu, smurtu ir diskriminacija. Stigma apibrėžiama kaip
neigiama socialinė nuostata
ar socialinis nepritarimas tam
tikroms asmens savybėms, galintis formuoti išankstinę nuostatą bei lemti diskriminaciją prieš
asmenį 21 . Heteroseksizmas
apibrėžiamas kaip „ideologinė
sistema, kuri neigia, žemina ir

22

21
VandenBos, G.R.
(2007). APA dictionary
of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

22
Herek, G.M. (1995).
Psychological heterosexism in the United
States. In A. D‘Augelli &
C. Patterson (Eds.), Les-

stigmatizuoja bet kokią neheteroseksualaus elgesio formą, tapatumą, santykius ar bendruomenę“22.
Homofobija apibrėžiama kaip neracionali neapykanta homoseksualiems asmenims. Homofobija
gali pasireikšti įžeidžiančiais juokeliais, replikomis, patyčiomis,
žodžiais ar elgesiu, turtine žala,
sąmoningu ignoravimu, grasinimu,
užpuolimu. Šie iššūkiai gali kelti
nemažai mažumos streso lesbietėms, gėjams ir biseksualiems
asmenims, kurie neretai yra toleruojami tik tada, kai slepia savo
seksualinę orientaciją.

bian, gay, and bisexual University Press.p.321.
identities over the life
span: Psychological
perspectives (pp. 321346). New York: Oxford

2006 m. VDU mokslininkų
atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 1005 Lietuvos gyventojai,
parodė, kad didžioji dalis gyventojų yra homofobiški. Apie 70
proc. respondentų teigė, kad homoseksualūs asmenys neturėtų dirbti mokyklose. Kas antras
teigė, kad homoseksualūs asmenys neturėtų dirbti policijoje.
Net trečdalis apklaustųjų tvirtino,
kad kartais arba visada pateisintų diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu. Beveik pusė (47
proc.) apklaustųjų manė, kad
homoseksualius asmenis reikia
gydyti23. Neigiamos nuostatos,
neteisinga informacija, neigiami
stereotipai apie LGBT asmenis,
seksualinę orientaciją ar lytinę
tapatybę dažnai pasitaiko ir
Lietuvos žiniasklaidoje. LGBT
paaugliams gali tekti susidurti
su tokiais mitais: esą „homoseksualumas yra nenatūralus“,
„LGBT asmenys yra psichiškai
nesveiki“, „seksualinė orientaci-

ja yra pasirinkimas“, „seksualinę
orientaciją galima keisti“, „tai tik
stadija“, „LGBT asmenys neturi
vaikų ir negeba palaikyti ilgalaikių santykių“, „gėjai nori atrodyti
kaip moterys, o lesbietės – kaip
vyrai“, „LGBT asmenys reikalauja išskirtinių teisių“. Pagrįstos,
objektyvios informacijos apie
LGBT asmenis prieinamumą
riboja Nepilnamečių apsaugos
nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, galintis
užkirsti kelią kitokių nei heteroseksualių santykių vaizdavimui
viešojoje erdvėje 24. Susidūrimas su neigiamais stereotipais,
objektyvios informacijos stoka
apsunkina LGBT paauglio tapatybės raidą, lemia internalizuotos homofobijos, pasireiškiančios neapykanta sau ir į save
panašiems, atsiradimą.

23
Reingardė J., Zdane- Prieiga per internetą:
vičius A.(2007). Homofo- www.atviri.lt/uploads/
bija ir Lietuvos gyventojų files/dir29/dir1/15_0.php
požiūris į homoseksualumą: tyrimo ataskaita.

24
Remiantis šiuo įstatymu, baiminantis nepilnamečiams tariamai žalingos homoseksualumo
„propagandos“, buvo at-

sisakyta rodyti asociacijos LGL socialinę reklamą ir platinti rašytojos
Neringos Dangvydės
knygą „Gintarinė širdis.“
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LGBT jaunimo patiriami
vidiniai stresoriai
Išorinių stresorių veikimas
lemia ir vidinių stresorių atsiradimą: seksualinės orientacijos slėpimą, internalizuotą homofobiją,
jautrumą atstūmimui.

→

Seksualinės
orientacijos
slėpimas

Su išankstiniu kitų nusistatymu
susidūręs žmogus gali nuspręsti
slėpti savo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę nuo kitų25.
Šios asmeninės informacijos
slėpimas gali kelti stresą, įkyrias mintis apie turimą paslaptį
bei pastangas jas sukontroliuoti,
gėdos ir kaltės jausmus, nerimą
ir izoliaciją nuo kitų, tiek heteroseksualios, tiek neheteroseksualios orientacijos žmonių. Dėl

24

25
D’Augelli, A. R., urnal of Interpersonal
Grossman, A. H. (2001). Violence, 16, 1008-1027.
Disclosure of sexual/
gender orientation, victimization, and mental
health among lesbian,
gay, bisexual and transgender older adults. Jo-

socialinės su homoseksualia ar
biseksualia tapatybe susijusios
stigmos LGB jaunimas gali jausti
spaudimą užmegzti heteroseksualius santykius, slėpti savo
seksualinę orientaciją ar vengti
socialinių sąveikų. Pastangos
slėpti ar neigti savo seksualinę
tapatybę didina homoseksualių ir
biseksualių paauglių neplanuoto
nėštumo, nesaugaus sekso, tarpasmeninio smurto ir bandymų
nusižudyti 26 riziką. Nuolatinis
emocinis slopinimas (jausmų ir
minčių išstūmimas) yra susijęs
su fizinių simptomų atsiradimu,
dažnesniais apsilankymais pas
gydytojus, psichologinių problemų susiformavimu. Užsitęsęs
jausmų ir minčių slopinimas
išnaudoja nemažai fizinės bei
psichinės energijos ir sumažina
organizmo atsparumą ligoms27.

26
Savin-Williams, R.
(2001). Suicide attempts
among sexual-minority
youths: Population and
measurements issues.
Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 69,
983-991.

27
DiPlacido J.(1998).
Minority stress among
lesbians, gay men and
bisexuals. In G.M.Herek
(ed.), Stigma and sexual
orientation: understanding prejudice against
lesbians, gay men and
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Internalizuota
homofobija

Kitas vidinis stresorius yra internalizuota homofobija, atsirandanti dėl neigiamų visuomenėje
paplitusių nuostatų homoseksualumo atžvilgiu internalizavimo. Internalizuota homofobija,
pasireiškianti neapykanta sau,
pasišlykštėjimu savimi ir kitais
homoseksualiais žmonėmis,
žema savigarba ir nepasitikėjimu
savimi, gali veikti visas asmens
funkcionavimo sritis – emocinę,
tarpasmeninių santykių, profesinę. Kraštutiniais atvejais,
asmenys, nesugebėję priimti
ir integruoti savo seksualinės
orientacijos, išgyvena nuolatinį
stresą ir įtampą dėl savo homoseksualių jausmų, negali suformuoti teigiamo savęs vaizdo28.

bisexuals. Psychological
perspectives on lesbian
and gay issues, (4,
pp.138-159). Thousand
Oaks, CA, US: Sage Publications.
28
Williamson, I. R.
(2000). Internalized ho-

mophobia and health
issues affecting lesbians
and gay men. Health Education Research, 15, 97107.

25

→

Jautrumas
atstūmimui

Trečias vidinis stresorius, su
kuriuo susiduria LGBT asmenys,
yra jautrumas atstūmimui, kuris
gali būti apibrėžtas kaip nuolatinis, nerimastingas lūkestis,
kad kiti atstums, sužinoję apie
asmens seksualinę orientaciją ar
lytinę tapatybę29. Tarp seksualinėms mažumoms priklausančių
žmonių šį jautrumą atstūmimui
formuoja ankstesnės santykių su
tėvais, bendraamžiais patirtys.
Taigi susidūrimas su įvairiais išoriniais stresoriais, susijusiais su
kitų asmenų neigiamomis nuostatomis ir diskriminacija, daro įtaką
tokiems vidiniams veiksniams
kaip seksualinės tapatybės slėpimui, internalizuotai homofobijai ir
jautrumui atstūmimui.
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29
Meyer, I. H. (2003). dence. Psychological
Prejudice, social stress, Bulletin, 129, 674-697.
and mental health in lesbian, gay, and bisexual
populations: Conceptual
issues and research evi-
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Stresorių pasekmės
psichinei ir fizinei sveikatai
Manoma, kad būtent dėl
chroniškai patiriamo mažumos
streso LGBT asmenys pasižymi
didesne psichopatologijos rizika
nei heteroseksualūs bendraamžiai. Pavyzdžiui, LGBT asmenų
grupė pasižymi aukštesniais
piktnaudžiavimo psichoaktyviomis medžiagomis, bandymo
nusižudyti, depresijos ir nerimo
rodikliais. Kalbant apie fizinę
sveikatą, LGB asmenys pasižymi didesne kai kurių formų vėžinių susirgimų, imuniteto sutrikimų rizika. Kai kurie tyrimai šias
neigiamas pasekmes sveikatai
sieja su išorinių ir vidinių stresorių veikimu. Nustatyta, kad susidūrimas su priešiškomis nuostatomis, diskriminacija paaiškina
ryšį tarp hoseksualios ar biseksualios seksualinės orientacijos
ir psichiatrinių simptomų30.

28

30
Mays, V.M., Cochran,
S.D. (2001). Mental health
correlates of perceived
discrimination among
LGBT adults in the United
States. American Journal
of Public Health, 91,
1869–1876.

Vis daugiau tyrimų rodo, kad
paaugliai, kurie jaučia potraukį
tos pačios lyties asmenims, palaiko romantinius ar seksualinius
santykius su tos pačios lyties
jaunuoliais, arba laiko save homoseksualiais ar biseksualiais,
dažniau nei heteroseksualūs
bendraamžiai pajunta depresijos
simptomus, dažniau galvoja apie
savižudybę ir bando nusižudyti.
2007 m. Vašingtone (JAV) atliktos apklausos duomenimis, 40
proc. jaunuolių, priskyrusių save
seksualinei mažumai, nurodė,
kad per pastarąsias dvi savaites
išgyveno liūdesį ar neviltį, lyginant su 26 proc. heteroseksualių paauglių31. Tuo pačiu tyrimu
nustatyta, kad du kartus daugiau
lesbiečių, gėjų ir biseksualių
paauglių per paskutinius metus
bandė nusižudyti, lyginant su heteroseksualiais bendraamžiais
(31 proc. ir 14 proc.). Translyčiai
jaunuoliai taip pat išgyvena ne
mažiau emocinio streso. Tyrime,
kuriame dalyvavo 55 translyčiai
31
District of Columbia
Public Schools. (2007).
Youth risk behavior
survey sexual minority
baseline fact sheet:
senior high school
YRBS 2007 baseline
findings for GLBQ

items. Washington, DC:
District of Columbia
Public Schools, HIV/
AIDS Education Program.

15-21 metų amžiaus asmenys,
nustatyta, kad vienas ketvirtis
tiriamųjų praeityje yra bandę nusižudyti. Visi jie bandymą nusižudyti siejo su buvimu translyčiu.
2012 metais Didžiojoje Britanijoje atlikto tyrimo duomenimis,
ketvirtadalis homoseksualių ir
biseksualių mokinių bandė nusižudyti32.

32
The school report. report_2012%282%29.
The experiences of gay pdf
young people in Britain‘s
schools in 2012 (2012).
Stonewall.
Prieiga per internetą:
http://stonewall.org.uk/
documents/school_
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Tyrimai rodo, kad nėštumas tarp
lesbiečių ir biseksualių paauglių
pasitaiko du kartus dažniau nei
tarp heteroseksualių paauglių33.
Be to, neheteroseksualūs jaunuoliai anksčiau nei heteroseksualūs pradeda lytinį gyvenimą, turi
daugiau partnerių, dažniau patiria
seksualinius santykius prieš savo
valią, pasižymi didesne rizika užsikrėsti lytiniu keliu plintančiomis
ligomis. Šios problemos siejamos
su nepakankama informacija apie
saugų seksą, seksualinės orientacijos slėpimu, internalizuota
homofobija.
Svarbi raidos užduotis yra homoseksualaus asmens tapatumo
suformavimas, pozityvaus įvaizdžio sukūrimas, savigarbos bei
savosios vertės suvokimas. Homoseksualūs asmenys, dažniausiai auklėti heteroseksualių tėvų,
nuo pat vaikystės yra auklėjami
pagal heteroseksistines normas.
Nuo pat vaikystės homoseksuali

30

33
Saewyc E., Bearinger L., Blum R., Resnick
M. (1999). Sexual intercourse, abuse and pregnancy among adolescent women: Does

sexual orientation make
a difference? Family
Planning Perspectives,
31 (3), 127-131.

tapatybė kaip siūlų kamuolys yra
apipinama mitais, stereotipais,
neigiamomis nuostatomis. Homoseksualumas yra susiejamas
su tokiais neigiamais jausmais
kaip nerimu, pasišlykštėjimu,
gėda. Šie jausmai ypatingai sustiprėja paauglystėje, prasidėjus
lytinei brandai bei savojo tapatumo paieškoms. Homoseksualus
paauglys, suvokęs savo homoseksualius impulsus ir potraukius, atsiduria keblioje padėtyje
– jam tenka priimti tapatybę bei
ieškoti savojo kelio, suvokti, kaip
su tuo gyventi, kaip priimti ir integruoti homoseksualumą į savo
asmenybės struktūrą. Dėl nuolatinės grėsmės, ankstesne patirtimi pagrįstų diskriminacijos,
pažeminimo lūkesčių ir nepasitikėjimo kitais, homoseksualūs
asmenys gali atsiriboti, gyventi nevisavertį, kupiną gėdos ir
nesaugumo jausmų, socialinį
gyvenimą.
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LGBT asmenų atsparumas
stresoriams
Stresą, diskriminaciją ar net
psichologinį ir fizinį smurtą tam
tikru gyvenimo momentu tenka
išgyventi beveik kiekvienam
LGBT asmeniui. Vieniems visuomenėje vyraujanti homoseksualumo stigmatizacija gali palikti
gilių emocinių, psichologinių ar
fizinių randų. Iš kitų prisitaikymo
heteronormatyvioje visuomenėje procesas pareikalaus mažiau
pastangų ir poveikio psichinei
sveikatai. Kokie veiksniai palengvina ir padeda sumažinti tokio
streso sukeliamas pasekmes?
Pastebėta, kad vienas iš
svarbiausių veiksnių yra socialinė parama, kurią gali suteikti
šeimos nariai, partneriai, draugai, LGBT žmonių bendruomenė. Daugeliui lesbiečių, gėjų ar

32

biseksualių žmonių socialinė
parama reiškia emocinį palaikymą (grupės susitikimai, socialiniai renginiai), informacijos
suteikimą, priklausymo poreikių
patenkinimą. Stiprus draugų tinklas, įsitraukimas į LGBT bendruomenės veiklą yra svarbiausi
veiksniai, darantys įtaką seksualinės tapatybės tyrinėjimui ir
raidai.
Nepaisant neigiamų išgyvenimų gausos, svarbią įtaką homoseksualių asmenų psichiniam
atsparumui daro asmeninės savybės. Svarbus vidinės stiprybės
šaltinis kyla iš sugebėjimo įvertinti įvykius asmeninio augimo
kontekste, skausmingą patirtį
vertinti kaip iššūkį, kurį reikia
įveikti, išgyventi, panaudoti savo
dvasinei, emocinei raidai.
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LGBT jaunimo poreikiai:
LGBT jaunimo gerovės kūrimas

Turint omenyje visas šias
neigiamas patirtis, su kuriomis
tenka susidurti LGBT jaunimui,
kyla klausimas, kaip galima
padėti LGBT jaunuoliams formuoti pozityvią tapatybę, vystytis, užmegzti pilnaverčius
santykius. Į kokias sritis svarbu
atsižvelgti, siekiant mažinti išorinių ir vidinių stresorių sukeltas
pasekmes bei didinti jaunuolių
atsparumą? Nors LGBT paaugliai yra skirtingi ir pasižymi didele patirčių, problemų ir
poreikių įvairove, atsižvelgiant
į tyrimų rezultatus, galima pastebėti ir tam tikrus panašumus
arba universalius poreikius. Analizuojant literatūrą, galima išskirti
tam tikras sritis, į kurias svarbu
atkreipti dėmesį, siekiant gerinti
LGBT jaunimo sveikatą.
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Sritys, į kurias rekomenduojama atsižvelgti, siekiant užtikrinti LGBT
jaunimo gerovę

Visuomenės

lgbt paauglių

sąmoningumo

švietimas

kėlimas

bendraamžių
švietimas

pedagogų, sveikatos
priežiūros specialistų,
tėvų švietimas

psichologinė, socialinė
ir kITA pagalba lgbt
jaunimui ir jų
artimiesiems

→

Visuomenės
sąmoningumo
kėlimas

Svarbu kelti visuomenės sąmoningumą apie LGBT jaunimo
poreikius: informuoti apie biologinius, raidos, psichologinius ir
socialinius iššūkius, su kuriais
tenka susidurti LGBT jaunimui,
supažindinti su unikaliais seksualiniais ir reprodukciniais LGBT
jaunimo poreikiais. Keliant vi-

suomenės sąmoningumą, pateikiant objektyvią informaciją apie
seksualinę orientaciją ir lytinę
tapatybę, galima bent iš dalies
sumažinti LGBT žmonių stigmatizaciją, keisti neigiamas nuostatas bei neapykantos LGBT asmenims jausmus. Galima tikėtis,
kad visuomenės švietimas bei
informavimas padėtų sumažinti
seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindu patiriamą diskriminaciją, LGBT žmonių
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persekiojimą, pašiepimą ir žeminimą. Tokiu būdu neišvengiamai
mažėtų ir LGBT žmonių išgyvenama socialinė atskirtis bei su
ja susijęs stresas, nerimas ir
baimė.

→

LGBT jaunimo
švietimas

Nemažiau svarbus yra ir pačių
LGBT asmenų informuotumo
apie seksualinę orientaciją ir
lytinę tapatybę kėlimas. Siekiant plėsti LGBT jaunimo žinias
bei sąmoningumą seksualinės
orientacijos srityje, būtina teikti
informaciją apie homofobiją,
transfobiją ir jos pasekmes psichinei sveikatai, padėti atpažinti
įvairias diskriminacijos formas
privačiojoje ir viešojoje erdvėje
bei mokyti streso, patyčių įveikimo būdų, organizuoti seminarus,
paskaitas, diskusijas.
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Sveikos paauglystės tinklas
(angl. Healthy Teen Network)
pabrėžia raidos tarpsnį ir amžių
atitinkančio visapusiško lytinio švietimo svarbą. Siekiant
paskatinti pozityvią LGBT jaunuolių seksualumo raidą, rūpinantis jaunuolių reprodukcine
sveikata bei įgūdžių lavinimu,
reikia integruoti pozityvų turinį
apie seksualinę orientaciją ir
lyties tapatumą į egzistuojančias lytinio švietimo programas.
Šviečiant LGBT jaunimą, svarbu
skirti pakankamai dėmesio jaunuolių seksualiniam elgesiui, iššūkiams, rizikos veiksniams. Be
to, atsižvelgiant į LGBT jaunimo
poreikius, svarbu keisti lytinio
švietimo programose įtvirtintą
„susilaikymo nuo lytinių santykių iki vedybų“ požiūrį. Toks
požiūris į seksą nėra aktualus
daugeliui LGBT asmenų, kadangi daugelyje šalių LGBT asmenys neturi galimybės sudaryti
santuokos. Be to, programos,

propaguojančios tokį požiūrį į
seksą, dažniausiai nepripažįsta
santykių tarp tos pačios lyties
asmenų. Dažniausiai apie tos
pačios lyties santykius kalbama
tik pavojų, pavyzdžiui, rizikos
užsikrėsti ŽIV, kontekste. Toks
požiūris marginalizuoja LGBT
paauglius ir neatspindi LGBT
jaunuolių patirčių visumos, pozityvių, teigiamų patirties aspektų 34. Šiuo metu Lietuvoje
mokytojams siūloma remtis medžiaga, kuri skatina susilaikymą
bei skleidžia mokslu nepagrįstą
ir neigiamą požiūrį į homoseksualumą35. Teigiama, kad homoseksualumas pakeičiamas36,
nors užsienyje atlikti tyrimai aiškiai rodo, kad bandymai pakeisti
seksualinę orientaciją yra neveiksmingi ir netgi sukelia žalą37.
Taigi Lietuvoje vyraujantis neatsakingas požiūris į lytinį švietimą
kelia didelę grėsmę LGBT jaunimo psichinei ir fizinei sveikatai.

34
Unique needs of lesbian, gay, bisexual, transgender and queer Youth
(2007). Healthy Teen
Network.

35
Sinicienė J. (2012)
Rengimas šeimai: socialinės kompetencijos ugdymas tikybos ir etikos
pamokose. Rengimo
šeimai ir lytiškumo
ugdymo metodinė medžiaga.

→

Bendraamžių
švietimas

Paaugliams ypač svarbūs santykiai su bendraamžiais. LGBT
jaunuoliai, kaip ir kiti paaugliai,
daug laiko praleidžia mokykloje,
bendraklasių aplinkoje. Būtent iš
bendraamžių dažnai sulaukiama
patyčių, atstūmimo, ignoravimo
dėl seksualinės orientacijos ir
lytinės tapatybės. Svarbu, kad
heteroseksualus jaunimas būtų
supažindintas su seksualinių
tapatybių įvairove, perteikiant
jų įvairovės teikiamą naudą, atkreipiant dėmesį į heteronormatyvumo ir homofobijos paplitimą
visuomenėje, diskriminacinio
požiūrio ir elgesio neheteroseksualios orientacijos žmonėms
daromą žalą.
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Ustilaitė, S., Gudžinskienė, V., Jakučiūnienė, D., Petronis, A.,
Narbekovoas, A., Vaitoška G., Obelienė, B.
(2007) Vaikų ir jaunimo
rengimo šeimai programų
rengimas. Mokomoji me-

todinė priemonė.
37
American Psychological Association (2012).
Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual
clients. American Psychologist, 67 (1), 10-42.
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Pastebėta, kad mokyklose, kuriose egzistuoja heteroseksualių ir neheteroseksualių paauglių susibūrimai, patyčių būna
mažiau38. Dėl šių priežasčių yra
svarbu šviesti heteroseksualų
jaunimą bei skatinti skirtingų
orientacijų ir tapatybių jaunuolių bendradarbiavimą, bendravimą, sudaryti sąlygas „kitokio“
asmens pažinimui.

→

Pedagogų,
sveikatos
priežiūros
specialistų,
socialinių
darbuotojų,
tėvų
švietimas

Tyrimai rodo dideles spragas
LGBT jaunuolių sveikatos priežiūros ir jiems teikiamų socialinių paslaugų srityje. Daugelis
sveikatos priežiūros specialistų
nesuteikia jautrios medicininės
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priežiūros jaunoms lesbietėms
ir gėjams. Taip gali nutikti todėl,
kad baimindamiesi diskriminacijos jaunuoliai neatskleidžia
savo seksualinės orientacijos
ar lytinės tapatybės. Tuo atveju,
kai LGBT asmenys atskleidžia
savo seksualinę orientaciją ar
lytinę tapatybę, kai kurie specialistai gali reaguoti netinkamai,
pavyzdžiui, teigdami, kad tai
tėra „fazė, iš kurios išaugama“
arba laikyti neheteroseksualią
orientaciją sutrikimu. Daugelis
specialistų gali nepakankamai
įvertinti mažumos streso poveikį LGBT jaunuolio fizinei ir psichinei sveikatai. Neigiamomis
nuostatomis ar mitais pagrįsti
sprendimai ir paslaugos gali
toliau žaloti LGBT jaunuolius.
Taigi, siekiant užtikrinti pozityvią LGBT jaunuolių raidą,
svarbu tinkamai informuoti
visus tuos, kurie vienu ar kitokiu būdu dalyvauja jaunuolio gyvenime. Svarbu suteikti
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Ray N. (2006). Les- The National Coalition for
bian, gay, bisexual and the Homeless.
transgender youth: an
epidemic of homelessness. New York: National
Gay and Lesbian Task
Force Policy Institute and

žinių apie seksualinę orientaciją,
lytinę tapatybę, informuoti apie
LGBT jaunimo patirtis, skatinti
platesnį seksualinės įvairovės
priėmimą. Su LGBT jaunuoliais
dirbantiems asmenims taip pat
reikia suteikti informacijos apie
galimas patyčių, diskriminacijos
pasekmes LGBT jaunuolių sveikatai, padėti ugdyti reagavimo į
patyčias seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu
įgūdžius. Siekiant silpninti šias
neigiamas pasekmes, itin svarbu
išsamiai informuoti, šviesti pedagogus, tėvus ar globėjus, mažinti
homofobiškų nuostatų ir heteronormatyvaus požiūrio paplitimą
sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų srityje.

→

Psichologinė,
socialinė, teisinė
ir kita pagalba
LGBT jaunimui

Svarbu, kad LGBT jaunimas
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Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual
clients. American Psychologist, 67 (1), 10-42.

turėtų galimybę gauti psichinės
sveikatos priežiūros paslaugas be diskriminacijos, dalyvautų savižudybių prevencijos
programose. Dirbant su LGBT
jaunimu, negali būti taikomos
jokios intervencijos, kuriomis
siekiama keisti asmens seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę39. Svarbu sukurti tokią
erdvę, kurioje LGBT jaunimas
ir jų šeimos nariai galėtų jaustis saugūs, gauti psichologinę
paramą, pasinaudoti LGBT
jaunimo poreikiams jautriomis
paslaugomis, kurios gerintų jų
bendrą pasitenkinimą gyvenimu,
užtikrintų gerą psichinę ir fizinę
sveikatą. Svarbu mokyti LGBT
jaunuolius, kaip užmegzti santykius, atvirai bendrauti, pozityviai
vertinti savo seksualumą, priimti
save, praktikuoti saugius lytinius
santykius. Svarbu pabrėžti, kad
ne tik heteroseksualūs, bet ir homoseksualūs asmenys gali užmegzti bei palaikyti ilgalaikius,
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monogamiškus santykius. Kalbant apie saugų seksą, svarbu
suteikti informaciją apie seksualinio elgesio įvairovę.

→

Translyčių
jaunuolių
poreikiai

Svarbu atkreipti dėmesį ir į
specifinius translyčių jaunuolių
poreikius. Negausūs šioje srityje atlikti tyrimai rodo, jog šiuolaikinėje visuomenėje translyčiai
asmenys yra stigmatizuojami
labiau nei lesbietės ar gėjai. Su
diskriminacija, nematomumu
translyčiai asmenys gali susidurti ir LGBT bendruomenėje.
Translyčiai asmenys, dėl labiau
pastebimo neatitikimo visuomenėje vyraujančioms lyčių
normoms, dažniau susiduria
su patyčiomis ir diskriminacija
mokykloje, sveikatos priežiūros
įstaigose, problemomis įsidarbinant, ieškant būsto. Transly-
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čiai asmenys taip pat dažniau
tampa žodinio ar fizinio smurto
aukomis. Negaudami tinkamos
pagalbos, šie jaunuoliai dažniau
nutraukia mokslus, pabėga ar
yra išmetami iš namų, siekdami
išgyventi įsitraukia į prostituciją,
gali užsikrėsti ŽIV ir kitomis lytiškai plintančiomis ligomis.
Grossman ir D‘augelli40, remdamiesi savo atliktu tyrimu,
kuriame dalyvavo 3 atrinktos
grupės, sudarytos iš 24 translyčių asmenų, suformulavo
rekomendacijas, į ką svarbu
atsižvelgti, siekiant gerinti translyčių jaunuolių situaciją. Autoriai
pabrėžia, jog pirmiausia svarbu,
kad sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų specialistai
pripažintų translytiškumą, o nestereotipinę lyties raišką laikytų
priimtinu elgesio būdu. Paslaugų teikėjai turi nukreipti savo
pastangas į diskriminacijos ir
marginalizacijos translyčiams
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Transgender youth. Journal of Homosexuality,
51 (1), 111-128.

asmenims daromos žalos mažinimą. Siekiant mažinti translyčių jaunuolių pažeidžiamumą,
svarbu sudaryti galimybę gauti
specifinius poreikius atitinkančias paslaugas – jautrią ir kokybišką fizinės sveikatos priežiūrą,
psichinės sveikatos paslaugas,
mokymą, įdarbinimą. Svarbu
suformuluoti strategijas, kurios
paskatintų emocinę, socialinę ir
fizinę translyčio jaunuolio raidą,
didintų atsparumą, pasitikėjimą
savimi, šviestų pačius translyčius jaunuolius apie visuomenėje vyraujančias lyties normas bei
jų poveikį translyčių jaunuolių
pažeidžiamumui, sveikatos būsenai. Autorių teigimu, taip pat
turi būti kuriamos programos,
kurios padėtų šeimoms ir bendruomenėms kurti saugią aplinką translyčiams jaunuoliams,
teiktų tęstinę pagalbą jaunuoliui,
nusprendusiam atskleisti savo
lytinę tapatybę. Svarbu inicijuoti
programas, kurios padėtų medi-

cines procedūras atliekančiam
translyčiui jaunuoliui bei užkirstų
kelią pavojams, kylantiems dėl
savarankiško hormonų vartojimo. Švietimas translytiškumo
klausimais turėtų būti įtrauktas į
visų sveikatos priežiūros specialistų ir socialinių paslaugų teikėjų
rengimo programas.
Nors seksualinė orientacija ir
socialinė lytis yra svarbūs jaunuolio tapatybės aspektai, o
viena iš paauglio užduočių ir yra
suprasti bei išreikšti savo seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, realybėje tik dalis paauglių
iš tiesų gali skirti pakankamai
dėmesio savo seksualumui,
eksperimentuoti, sulaukti suaugusiųjų palaikymo. Lesbietės,
gėjai, biseksualūs ar translyčiai
paaugliai susiduria su nemenkais iššūkiais, neigiamomis reakcijomis į jų seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę, jos raišką.
LGBT paaugliams Lietuvoje nėra
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lengva rasti saugią, patikimą
erdvę, kuri palaikytų pozityvią jų
seksualumo raidą – mokykloje
dažnai susiduriama su patyčiomis, namuose – su tėvų nesupratimu, kaltinimu, atstūmimu ar
ignoravimu. LGBT jaunuoliams
gali trūkti tiek artimų, atvirų santykių, tiek pozityvios informacijos apie seksualinę orientaciją
ir lytinę tapatybę. Tolesniame
skyrelyje apžvelgsime, kaip šie
LGBT paauglių poreikiai yra
atliepiami užsienio šalyse, pristatysime JAV ir Europoje veikiančius LGBT jaunimo centrus
ir programas bei išsiaiškinsime
jų tikslus.

42
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LGBT JAUNIMO CENTRAI IR
PASTOGĖS UŽSIENYJE:
GEROJI PATIRTIS JAV IR EUROPOS
SĄJUNGOS VALSTYBĖSE
LGBT pastogės ir
centrai JAV

→

LGBT centras
(Los Andželas)

Los Andžele veikia LGBT
centras, teikiantis įvairias paslaugas LGBT jaunuoliams, jų šeimoms, vyresniojo amžiaus LGBT
žmonėms . Vienas iš centro tikslų
yra suteikti pagalbą jaunoms lesbietėms, gėjams, biseksualiems,
translyčiams ar abejojantiems dėl
savo tapatybės jauniems žmonėms nuo 12 iki 24 metų. Centre
įgyvendinamos įvairios jauniems
žmonėms skirtos programos be
pastogės likusiems 12-24 metų
amžiaus jaunuoliams, jauniems
suaugusiesiems (18-24 metų),
tėvų namuose gyvenantiems
LGBT jaunuoliams.
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Be namų likusiems 12-24
metų amžiaus LGBT jaunuoliams centras teikia apgyvendinimo, maitinimo, aprūpinimo
apranga, medicinines, teisines, psichologines paslaugas.
LGBT jaunuoliai gali dalyvauti
edukacinėse, įdarbinimo programose, atliekami ŽIV testai
ir teikiamos konsultacijos.
Jaunimas taip pat gali naudotis kompiuteriais, dalyvauti
pramoginėse veiklose, meno
ir muzikos užsiėmimuose, prisijungti prie paramos grupių,
gauti psichologines konsultacijas. Centre veikia poilsio kambarys, kuriame jaunuoliai gali
žiūrėti filmus, televiziją, veikia
biblioteka, šokių salė. LGBT
jaunuoliai centre gali likti vienai
nakčiai arba ilgiau (iki 18 mėn.).
Esant poreikiui, centre taip pat
teikiamos teisinės paslaugos,
kurių gali prireikti jaunuoliams,
patyrusiems prievartą, smurtą
šeimoje. Nedirbantiems trans-

lyčiams jaunuoliams siūlomos
specialios įdarbinimo programos, kuriomis siekiama padėti
LGBT asmenims įgyti darbui
reikalingų įgūdžių, surasti darbą
LGBT draugiškame kolektyve.
Benamiai LGBT žmonės, kuriems jau sukako 18 metų (18-24
metų asmenys) gali dalyvauti
pereinamojo apgyvendinimo
programoje (angl. transitional
living program). Vienu metu šioje
programoje gali dalyvauti iki 24
žmonių. Besinaudojantiems šia
programa suteikiamos apgyvendinimo paslaugos, pagalba
surandant ir išsaugant darbą,
pagalba stojant į aukštąją mokyklą, mokantis planuoti išlaidas.
Su kiekvienu programos dalyviu
yra dirbama individualiai. Darbuotojai padeda jaunuoliams
laiku nuvykti į sutartus susitikimus, sekti progresą, teikia visą
reikalingą informaciją ir emocinę
paramą. Jaunimui tris kartus per
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dieną patiekiamas maistas, suteikiama informacija apie sveiką
mitybą, suteikiama galimybė gaminti patiems. Priklausomai nuo
individualaus plano ir interesų,
jaunuoliai gali lankyti paramos
grupes, kuriose mokomasi planuoti išlaidas, ruošiamasi įsidarbinimui, šviečiama sveikatos
klausimais, teikiama pagalba
ieškant savarankiško būsto.
Centre veikianti jaunimo įdarbinimo programa gali padėti jaunimui apsispręsti, koks darbas
yra jiems tinkamiausias, įgyti
kompiuterinio raštingumo žinių,
atstatyti, įgyti ir plėtoti pokalbių
dėl darbo įgūdžius, susisiekti su
LGBT draugiškais darbdaviais.
Esant poreikiui, centras taip
pat gali pasirūpinti pokalbiui dėl
darbo tinkama apranga. Šios
programos dalyviai taip pat gali
dalyvauti socialinėse veiklose:
ekskursijose, išvykose į kiną,
muziejų ir t.t., kurias organizuoja
programos darbuotojai.
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Los Andželo LGBT centre taip
pat vykdoma jaunimo raidos ir
mentorystės programa, skirta
namuose gyvenantiems LGBT
jaunuoliams. Jaunos lesbietės,
gėjai, biseksualūs, translyčiai ir
abejojantys dėl savo tapatybės
asmenys gali dalyvauti individualios, bendraamžių ar grupinės mentorystės programose.
Saugioje aplinkoje, padedant
pozityviam, palaikančiam personalui, per seminarus ir kitas
veiklas LGBT jaunuoliai yra
skatinami suprasti, atrasti savo
svajones ir tikslus.
LGBT centre teikiamos
paslaugos LGBT tėvams ir vaikams. Rengiami susitikimai, seminarai, veikia paramos grupės,
teikiamos rekomendacijos ir
nukreipimai į LGBT draugiškus
sveikatos priežiūros specialistus bei kitus paslaugų teikėjus,
vykdomas advokatavimas mokyklose. Vedami mokymai pedagogams, paslaugų teikėjams,

tėvams. Teikiamos konsultacijos
norintiems kurti šeimą, planuojantiems susilaukti vaikų.
LGBT centre teikiama pagalba
norintiems atskleisti savo seksualinę orientaciją. Centre vedami
seminarai ketinantiems, bet
nedrįstantiems atskleisti savo
seksualinę orientaciją. Diskusijose svarstomi šie ir panašūs
klausimai: savo unikalaus seksualinio tapatumo supratimas ir
priėmimas (atsiskleidimas sau),
atsiskleidimas šeimai, draugams, kolegoms, pasimatymai
ir intymumas, susidūrimas su internalizuota homofobija ir pan41.

→

„The Waltham
house“
(Masačiusetsas)

„The Waltham House“ – tai
programa, skirta 14-18 metų
amžiaus LGBT jaunimui. Programa įgyvendinama nuo 2002
metų ir teikia apgyvendinimo,
41
Prieiga per internetą:
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terapijos, sveikatos priežiūros,
švietimo, gyvenimo įgūdžių lavinimo paslaugas. Jungtinėse
Amerikos Valstijose egzistuoja
tik trys tokio pobūdžio namai,
skirti išskirtinai LGBT jaunimui.
Šia programa yra siekiama sukurti LGBT jaunuoliams saugią ir
palaikančią aplinką, kurioje jauni
LGBT asmenys galėtų gyventi ir
augti; teikti paramą šeimoms bei
padėti tėvams atnaujinti santykius su LGBT jaunuoliu; padėti
LGBT jaunimui plėtoti esminius
gyvenimiškus įgūdžius, kurie
reikalingi savarankiškam gyvenimui; sudaryti galimybę LGBT
jaunimui užmegzti stiprius ryšius
su LGBT ir ne LGBT bendruomenėmis; padėti LGBT jaunimui
atskleisti savo galimybes.
„The Waltham House“ vienu
metu gali gyventi ne daugiau kaip
dvylika LGBT paauglių. Daugelis programoje dalyvaujančių
jaunuolių čia atsidūrė todėl, kad
namų aplinkoje dėl savo lyties
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raiškos ar seksualinės tapatybės
susidūrė su problemomis. „The
Waltham House“ ne tik suteikia
jaunuoliams saugią aplinką, bet
ir ruošia juos grįžimui į šeimą
bei savarankiškam gyvenimui.
Įvairių specialistų komanda
dalyvauja rengiant individualų
planą LGBT jaunuoliui. Namuose sukurta itin struktūruota terapinė aplinka, taikoma individuali, grupinė, šeimos terapija,
susisiekiama su šeimos nariais
bei teikiama parama šeimai.
Esant reikalui taikomas psichofarmakologinis konsultavimas ir
gydymas, vykdoma įvairiapusė sveikatos priežiūra. LGBT
jaunuoliai dalyvauja psichoedukacinėse grupėse. Grupėse
aptariamos temos, susijusios
su traumos patyrimu, savigarba, piktnaudžiavimu medžiagomis, pykčio valdymu, sveika
seksualine raida, kūno vaizdu,
ŽIV ir kitų lytiniu keliu plintančių
ligų prevencija. “The Waltham
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House“ taikomos rekreacinės ir
edukacinės programos, ugdomi
gyvenimiški įgūdžiai, sudaromos
galimybės dalyvauti bendruomeninėje veikloje: sporto renginiuose, neformalaus ugdymo
programose, LGBT ir jų draugų
susibūrimuose, socialinėse (paramos) grupėse, bendruomenės
projektuose. LGBT paaugliai
taip pat dalyvauja mentorystės
programose, kur kartu su LGBT
suaugusiuoju įgyja profesinių
žinių. Namuose teikiama parama
ir švietimas translyčiams asmenims42.

→

„The Ruth
Ellis“ centras
(Mičiganas)

„The Ruth Ellis“ centras, įsteigtas žinomos lesbietės ir LGBT
teisių aktyvistės 100 metų jubiliejaus garbei, veikia nuo 1999
metų. Centro tikslas yra suteikti

42
Prieiga per internetą:
http://www.thehome.org/
site/PageServer?pagename=programs_waltham_house#.VvVfKI9OLIU

trumpalaikio ir ilgalaikio apgyvendinimo ir paramos paslaugas pabėgusiems iš namų, benamiams
ar rizikos grupėms priklausantiems 12-21 metų amžiaus LGBT
jaunuoliams. Centre sudaromos
galimybės apsigyventi, ugdyti įgūdžius, įgyti išsilavinimą, pasiruošti
darbui, gauti fizinės ir psichinės
sveikatos priežiūrą43.

→

„Ali Forney“
centras (Niujorkas)

„Ali Forney“ centras veikia nuo
2002 metų. Centras pavadintas queer jaunuolio, kuris 1997
metais buvo nužudytas Niujorke,
garbei. Centras yra skirtas 16-24
metų amžiaus LGBT jaunuoliams.
Čia teikiamos apgyvendinimo,
maitinimo paslaugos, individuali
pagalba, pirminė medicininė priežiūra, ŽIV testavimas, psichinės
sveikatos įvertinimas ir gydymas,
pagalba įsidarbinant44.

43
44
Prieiga per internetą:
Prieiga per internetą:
http://www.ruthelliscen- http://www.aliforneycenter.org/
ter.org/
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LGBT pastogės ir centrai
Europoje
→

„The Albert
Kennedy Trust“
(Londonas, Mančesteris, Niukastlas,
JUNGTINĖ KARALYSTĖ)

„The Albert Kennedy Trust“
padeda 16-25 metų amžiaus
LGBT žmonėms, likusiems be
namų ar gyvenantiems priešiškoje aplinkoje. Albert Kennedy
buvo 16 metų amžiaus benamis
jaunuolis, kuris žuvo nelaimingo
atsitikimo metu, bėgdamas nuo
persekiotojų automobiliu. Kartu
su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip „Jigsaw“, „Stonewall
Housing“, „PACE“ ir „Galop“,
„The Albert Kennedy Trust“
sudaro tinklą, teikiantį paslaugas
LGBT jaunimui.
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Vienas iš organizacijos vykdomų projektų yra „Violetinių
durų“ (angl. The purple door)
projektas, skirtas LGBT jaunimui. Patalpose, kurias sudaro
6 miegamieji, bendros erdvės,
jaunuoliai vidutiniškai apsistoja
21 paros laikotarpiui. Per tą laiką
specialiai paruoštų specialistų
komanda parengia intervencijų
planą, numatantį ilgalaikio apgyvendinimo galimybes, paramą,
mentorystę, advokaciją, terapinę priežiūrą. Per metus projekto paslaugomis pasinaudoja
daugiau kaip 100 pažeidžiamų
LGBT jaunuolių. Šioje saugioje
erdvėje LGBT jaunuoliai gali atstatyti pasitikėjimą savimi ir įgyti
autonomijos, pasiruošti savarankiškam gyvenimui45.

45
Prieiga per internetą:
http://www.akt.org.uk/
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→

„LGBT Youth
Scotland“
(Škotija)

„LGBT Youth Scotland“ tikslas yra įgalinti jaunas lesbietes,
gėjus, biseksualius ir translyčius
asmenis, siekiant, kad kiekvienas jų jaustųsi pilnaverčiu tiek
namie, tiek mokykloje, tiek visuomenėje. Siekiama pagerinti
jaunų LGBT žmonių gyvenimą,
paskatinti pozityvų asmeninį
augimą, daryti poveikį bendruomenėms, kuriose auga ir gyvena
jauni LGBT žmonės. Organizacija orientuojasi į:
Jaunus žmones

Siekiama sukurti saugią, draugišką ir neformalią aplinką, kurioje LGBT jaunimas galėtų pasinaudoti neformalaus mokymosi
galimybėmis, susitikti ir bendrauti su bendraamžiais. LGBT paaugliams skirtose edukacinėse grupėse aptariamos tokios
temos kaip seksualinė sveikata,
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santykiai, stiprinamas paauglių
pasitikėjimas savimi, savigarba, kalbama apie saugumą internete. Asmeninių susitikimų
metu LGBT paauglys gali gauti
informacijos apie mokymosi
galimybes, sulaukti patarimo ar
pagalbos dėl mokymosi aplinkoje kilusių sunkumų. Vykdomi
projektai, kuriuose jaunimas gali
įgyti darbo komandoje ir lyderystės įgūdžių.
Mokyklas, kitas mokymo
įstaigas

Siekiama, kad mokyklos bei platesnė mokymosi bendruomenė
taptų saugia ir svetinga aplinka jauniems LGBT žmonėms.
Tai svarbu, siekiant, kad LGBT
jaunuoliai galėtų sėkmingai mokytis, taptų savimi pasitikinčiais
asmenimis, atsakingais piliečiais. Siekiant geriau suprasti,
kokioje aplinkoje tenka mokytis
LGBT paaugliams, atliekami tyrimai. 2012 metais atliktu tyrimu
buvo nustatyta, kad 69,1 proc.

LGBT respondentų mokykloje
patyrė homofobines ar bifobines
patyčias. 10 proc. LGBT žmonių
dėl patirtų patyčių seksualinės
orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu paliko mokyklą46.
Siekiant mažinti homofobines
patyčias mokykloje, vykdomas
mokytojų švietimas. Organizacija parengė metodinę priemonę
„Kaip reaguoti į homofobiją ir
homofobines patyčias Škotijos
mokyklose“47. Leidiniu siekiama
padėti mokytojams atpažinti, pasipriešinti ir veiksmingai mažinti
homofobiją mokyklose. 2009
metais leidinys buvo išplatintas
visose Škotijos vidurinėse mokyklose.
Organizacijas, specialistus

Siekiama suteikti informacijos
organizacijoms, specialistams.
Tik suprantant specifinius LGBT
žmonių poreikius, turint tam
tikrus įgūdžius ir žinias, gali būti
užtikrintos įtraukios paslaugos
LGBT žmonėms.
46
Life in Scotland for
LGBT young people:
educational report
(2012). LGBT Youth
Scotland. https://www.
lgbtyouth.org.uk/files/

documents/ Life_in_Scotland_for_LGBT_Young_
People_-_Education_
Report_NEW.pdf

→

„LGBT

hostelis“

(Varšuva, LENKIJA)

Nuo 2015 metų Varšuvoje
veikia pastogė LGBT asmenims. Projektą „LGBT hostelis“
„Piliečiai už demokratiją“ programos rėmuose finansuoja „EEA
Grants and Norway Grants“
fondas. LGBT pastogėje gali apsistoti asmenys, kurie susidūrė
su grėsme arba patyrė smurtą
dėl seksualinės orientacijos
ar lytinės tapatybės bei dėl to
turėjo palikti savo nuolatinę gyvenamąją vietą. LGBT pastogė
sudaro galimybes LGBT asmenims spręsti asmenines problemas ir pasiruošti tolesniam
savarankiškam gyvenimui. Be
saugaus prieglobsčio ir maitinimo pastogėje taip pat teikiamos
teisinės, socialinės, psichologinės paslaugos, konsultacijos
profesijos klausimais.

47
http://www.educationscotland.gov.uk/
Images/LGBTNov11_
tcm4-512286.pdf
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Namų netekęs LGBT asmuo
iš pradžių yra apgyvendinamas
pastogėje dviejų savaičių laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikui
ir esant poreikiui, yra galimybė
pratęsti gyvenimą pastogėje,
tačiau ne ilgesniam nei trijų mėnesių periodui. LGBT pastogėje
apsigyventi gali tik pilnamečiai
asmenys. Besikreipiantis asmuo
turi pateikti įrodymų, kad patyrė
grėsmę ar prievartą dėl savo
neheteroseksualios orientacijos ar lyties tapatybės. LGBT
asmuo priimamas į pastogę tik
tuo atveju, jei neturi kitų apgyvendinimo galimybių, sutinka
buvimo pastogėje laikotarpiu nutraukti ryšius su aplinka, kurioje
patyrė smurtą, sutinka neskleisti
informacijos apie savo dabartinę gyvenamąją vietą, sutinka
laikytis pastogės reglamento.
Paslaugos neteikiamos asmenims, kurie ilgiau kaip vienerius metus yra benamiai, serga
sunkia psichine liga (psichozės
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epizodai, priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų, sunki
depresija), nesugeba savarankiškai pasirūpinti savo bazinėmis
reikmėmis, nėščioms moterims,
asmenims, kurie buvo nuteisti
dėl smurtinių nusikaltimų, vagysčių, sukčiavimo arba šiuo metu
yra teisiami, asmenims, kurie
yra heteroseksualios orientacijos, asmenims, kurie šiuo metu
yra gydomi dėl sunkių ligų, yra
po operacijos arba planuoja ją
atlikti artimiausiu laiku.
Pirmo susitikimo metu išsiaiškinama besikreipiančio asmens
situacija, paaiškinamos pastogės priėmimo ir apgyvendinimo
sąlygos. Po trumpo adaptacinio
periodo kartu su LGBT asmeniu
sudaromas individualus planas,
skatinamas bendradarbiavimas
su pastogėje dirbančiais specialistais. Vienu metu pastogėje gali gyventi iki 250 žmonių.
Kambariuose gyvenama po 2-4

asmenis. Pastogės patalpose
yra bendras valgomasis, virtuvė, dušai. Yra galimybė naudotis
kompiuteriais ir internetu. Pastogė veikia visą parą, tačiau po
22 val. vakaro iš pastato išeiti
negalima. Draudžiama į pastogę
atsivesti draugus, pažįstamus ar
giminaičius. Patalpose taip pat
draudžiama vartoti alkoholį.

ir internetu. Sprendžiamos problemos, susijusios su seksualine orientacija, lytine tapatybe,
tarpasmeniniai santykių sunkumai, vienatvė, savęs priėmimas,
sunkumai užmezgant santykius,
bloga nuotaika, saugus seksas,
diskriminacija, teikiama informacija apie kitas įstaigas, kur LGBT
asmenys gali gauti pagalbą48.

Pagal poreikį LGBT pastogės gyventojams yra teikiamos
psichologinės, teisinės, švietimo, konsultavimo paslaugos.
„Lambda Warszawa“ centre
LGBT pastogės gyventojai gali
gauti individualias psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugas, dalyvauti
paramos suaugusiųjų alkoholikų vaikams skirtose grupėse,
grupiniuose susitikimuose, savitarpio paramos grupėse, grupinėje psichoterapijoje. Veikia
pasitikėjimo linija, psichologinės
konsultacijos teikiamos telefonu

Apžvelgus JAV ir Europoje veikiančius LGBT jaunimo centrus
ar organizacijas tampa aišku,
kad daugelis jų siekia sukurti
saugią ir draugišką aplinką, kur
LGBT jaunuoliai galėtų gauti apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros paslaugas. Šiuose
centruose taip pat ugdomi jaunuolių savarankiško gyvenimo
įgūdžiai. LGBT jaunuoliai gali
dalyvauti edukacinėse, įdarbinimo programose, teikiamos
konsultacijos profesijos pasirinkimo klausimais, padedama
LGBT jaunuoliams įsidarbinti

48
Prieiga per internetą:
http://lambdawarszawa.
org/lambdawarszawa/
co-robimy/hostel-lgbt/
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LGBT draugiškose darbovietėse. Esant poreikiui teikiamos
teisinės paslaugos. LGBT paaugliams, kuriems nereikalingos
apgyvendinimo ar įdarbinimo
paslaugos, sudaroma galimybė dalyvauti psichoedukacinėse, mentorystės programose,
teikiama psichologinė pagalba.
Neretai dirbama su LGBT vaikų
tėvais, esant poreikiui tarpininkaujama, siekiant atkurti ar pagerinti santykius tarp vaikų ir
tėvų. Skiriamas dėmesys ir poilsio, rekreacinėms, kultūrinėms
veikloms, sudaroma galimybė
paaugliams užmegzti ryšius su
LGBT bendruomene.
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LGBT JAUNIMO GEROVĖS
CENTRAS LIETUVOJE
Atsižvelgiant į atliktų tyrimų,
užsienio šalių patirčių ir rekomendacijų analizę, LGBT jaunuoliai
yra itin pažeidžiama paauglių
grupė. Kalbant apie situaciją Lietuvoje, galima pastebėti,
kad vis dar trūksta tyrimų, kurie
leistų daryti išvadas apie Lietuvos LGBT jaunimo unikalią patirtį bei poreikius, palyginti juos
su kitų šalių LGBT paaugliais,
kurti veiksmingas intervencijų
programas. 2014-2015 metais atlikti tyrimai rodo tą pačią esminę
tendenciją: didžioji dalis mokinių
mokykloje yra susidūrę su patyčiomis dėl lytinės orientacijos49.
Situaciją apsunkina ir tai, kad
LGBT paaugliai susiduria ne tik
su patyčiomis, bet ir su mokytojų abejingumu, nesupratimu,
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49
Nematomos patyčios:
tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos (2015). Asociacija
LGL.

neigiamomis nuostatomis, žinių
stoka. 68 proc. mokytojų teigė,
kad mokykla nėra tinkama vieta
atskleisti savo lytinę orientaciją50. Šie rezultatai rodo, kad Lietuvoje susidūrę su bendraamžių
patyčiomis, LGBT paaugliai gali
nesulaukti mokytojų paramos.
Namuose jie gali bijoti atsiskleisti, dėl to slepia patyčių faktą ir
jaučiasi dar labiau izoliuoti. Kiti
veiksniai, tokie kaip Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo
viešosios informacijos poveikio
įstatymo taikymas, ribojantis pozityvios informacijos apie neheteroseksualius santykius skleidimą viešojoje erdvėje, lytinio
švietimo spragos, homofobinių
nuostatų visuomenėje paplitimas, nepakankamas sveikatos
priežiūros specialistų pasirengimas dirbti su LGBT asmenimis – visos šios aplinkybės gali
trukdyti pozityviai ir visapusiškai
LGBT paauglio raidai.

50
Nematomos patyčios:
tyrimo Lietuvos mokyklose rezultatai ir rekomendacijos (2015). Asociacija
LGL.

→

LGBT jaunimo
gerovės
centro tikslai

Siekiant sudaryti sąlygas sveikai LGBT paauglių raidai, formuoti pozityvų savęs suvokimą,
gauti adekvačios informacijos
apie LGBT asmenų psichologines ypatybes ir patiriamus iššūkius, stiprinti LGBT paauglių atsparumą bei mažinti neigiamas
mažumos streso pasekmes, Lietuvoje reikalinga įsteigti LGBT
jaunimo gerovės centrą.
LGBT jaunimo gerovės centre
būtų siekiama sukurti saugią,
draugišką erdvę, kurioje LGBT
jaunuoliai galėtų pažinti save,
užmegzti santykius su kitais
LGBT jaunuoliais, įsitraukti
bei dalyvauti platesnėje LGBT
bendruomenės veikloje, susipažinti su suaugusiais LGBT
asmenimis, stebėti pozityvius
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pavyzdžius. LGBT jaunimo gerovės centras teiktų paslaugas
13-25 metų amžiaus jaunimui.
Pilnametystės sulaukusiems
jauniems LGBT žmonėms būtų
prieinama pagalba randant būstą
ir darbą. Be to, norint užtikrinti
vaiko teisę į mokslą, kokybišką
sveikatos priežiūrą, saugumą
mokykloje ir namuose, išsilavinimą, kuris visapusiškai ugdytų
asmenybę, garantuoti vaiko
laisvę reikšti savo nuomonę, pažiūras, interesus, taip pat svarbu
keisti ir aplinką, kurioje LGBT
paaugliai gyvena. Jaunuoliams
palankios draugiškos aplinkos
sukūrimui svarbus visuomenės švietimas, tėvų, pedagogų,
bendraamžių informavimas ir
įtraukimas. Siekiant kelti LGBT
poreikiams jautrių paslaugų
kokybę ir prieinamumą, svarbu
pakankamai dėmesio skirti ir
specialistų švietimui, parengimui dirbti su LGBT asmenimis.
Šie centro tikslai dera su 2014

metais patvirtinto Nediskriminavimo skatinimo 2015–2017 metų
veiksmų plano siekiais „ugdyti
pagarbą žmogui, <...> didinti teisinį sąmoningumą, tarpusavio
supratimą lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, etninės priklausomybės,
religijos pagrindu“51.

51
Nediskriminavimo
skatinimo 2015-2017 m.
veiksmų planas (2014)
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→

LGBT jaunimo
gerovės
centro paslaugos
LGBT jaunimui skirtos paslaugos
→ Mokyklos bendruomenės švietimas ir konsultavimas
→ Tėvų švietimas ir konsultavimas
→ Visuomenės švietimas ir informavimas
→ Sveikatos priežiūros specialistų švietimas ir konsultavimas

→

LGBT jaunimui
skirtos paslaugos
LGBT jaunimo švietimas, konsultavimas
→ Lytinis švietimas, LGBT psichologija, iššūkiai, rizikos veiksniai
→ Konsultacijos apie mokymosi galimybes, karjeros klausimais
→ Teisinės konsultacijos, iškilus problemoms mokykloje ar šeimoje
→ Socialinio darbuotojo konsultacijos ir pagalba, iškilus problemoms
mokykloje ar šeimoje

LGBT jaunimo sveikatos priežiūra
→ Psichologo konsultacijos gyvai ir internetu
→ Paramos grupės, bendravimo įgūdžių lavinimo grupės
→ Streso įveikos mokymas, atsparumo didinimas
→ Savižudybių prevencija
→ Informacija apie LGBT draugiškus sveikatos priežiūros specialistus

Socialinės paslaugos LGBT jaunimui (18-25 m.)
→ Pagalba susirandant būstą, darbą
→ Psichologinės konsultacijos krizinėje situacijoje
→ Teisininko, socialinio darbuotojo konsultacijos

Laisvalaikio ir kultūros veiklos
→ Filmų peržiūros, biblioteka, klubai ar susibūrimai pagal pomėgius
→ Muzikos, meno, šokio užsiėmimai
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Kaip rodo tyrimai, LGBT jaunimas dažnai stokoja jiems taip
reikalingos ir pozityviai raidai
būtinos informacijos apie seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę, saugų seksą, romantinių
santykių užmezgimą. LGBT
jaunimo gerovės centre galėtų
būti organizuojamos paskaitos,
seminarai, diskusijos, kuriuose
būtų kvestionuojami visuomenėje paplitę mitai apie homoseksualumą, biseksualumą, translytiškumą, suteikiama objektyvi
informacija, ugdomi gebėjimai
atpažinti bei pasipriešinti patyčioms seksualinės orientacijos
ar lytinės tapatybės pagrindu,
kalbama apie LGBT jaunimo rizikos veiksnius, poreikius. Centre
taip pat galėtų būti teikiamos
konsultacijos mokymosi galimybių klausimu, vykdomas profesinis orientavimas, atsižvelgiant į
paauglio seksualinę orientaciją,
lytinę tapatybę, interesus bei
gebėjimus. Be to, atsižvelgiant

į aukštus bandymų nusižudyti
ir savęs žalojimo rodiklius, būtų
vykdomos savižudybių, sveikatai
žalingų įpročių prevencijos programos. Esant būtinybei taip pat
galėtų būti teikiamos teisinės,
socialinės konsultacijos (gyvai
ir internetu). Norint pasiekti kuo
daugiau LGBT paauglių, gyvenančių įvairiuose Lietuvos regionuose, LGBT jaunimo gerovės
centras galėtų parengti duomenų bazę, kurioje būtų talpinama
LGBT jaunimui reikalinga informacija apie psichinę, fizinę, seksualinę sveikatą, vaikų teises,
nuorodos į kitus LGBT draugiškus tinklapius, organizacijas. Šią
priemonę būtų galima įgyvendinti ir bendradarbiaujant su kitomis
organizacijomis, projektais, kuriais siekiama LGBT jaunimui ir
juos supantiems žmonėms suteikti reikalingos informacijos52.
Svarbu, kad LGBT paaugliai
žinotų savo teises, tuo atveju,
kai tėvai, sužinoję apie paauglio

52
Pvz. www.isgirsti.lt,
projektas vykdomas asociacijos „In corpore“.
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seksualinę orientaciją, grasina jį
išvaryti iš namų. Taip pat svarbu
suteikti vaikams ir paaugliams
informaciją apie aplinkybes,
kurioms esant jie gali kreiptis į
Vaiko teisių kontrolieriaus tarnybą. LGBT jaunimo gerovės centras galėtų kaupti bei dalintis informacija apie LGBT draugiškus
specialistus regionuose. Siekiant sumažinti mažumos streso
sukeltas pasekmes, svarbu, kad
LGBT paaugliai turėtų galimybę
gauti psichologines konsultacijas gyvai ir (ar) internetu. LGBT
jaunimo centre galėtų veikti paramos grupės.
Savo seksualinę orientaciją ar
lytinę tapatybę LGBT jaunuoliai
gali savo tėvams ar globėjams
atskleisti ir jau sulaukę pilnametystės. Kaip rodo tyrimai, tėvų
reakcijos į jaunuolių seksualinės orientacijos atskleidimą
gali būti įvairios. Vieni tėvai tai
priima lengviau, kitiems ši žinia

sukelia šoką, atmetimo reakciją.
Kraštutiniu atveju, seksualinę
orientaciją atskleidęs asmuo gali
patirti fizinį ar psichologinį smurtą,
atstūmimą, patyčias, pažeminimą.
Dalis jaunuolių gali būti „išmesti“
iš namų, kai kurie namus palieka
savo noru dėl sunkiai pakeliamų
fizinių ar psichologinių sąlygų.
Deja, neįmanoma įvardyti, kiek
LGBT paauglių Lietuvoje ištinka
toks likimas. Nors tyrimų šiuo
klausimu nėra atlikta, žiniasklaidoje pasirodo informacija apie individualius atvejus . Pavyzdžiui,
2016 metais du jauni gėjai buvo
sumušti savo giminaičių ir išvaryti iš namų53. Finansinės ir moralinės pagalbos jie sulaukė iš
režisieriaus Romo Zabarausko,
kuris organizavo pinigų aukojimo
akciją. Šios ir kitos istorijos rodo,
kad dažnai, net ir būdami pilnamečiais, jaunuoliai dar negali savarankiškai savimi pasirūpinti, stokoja praktinių įgūdžių, finansinių ar
kitokių galimybių. Jiems gali būti

53
„Romas Zabarauskas gelbėja Panevėžyje
iš namų išvarytą ir sumuštą gėjų porą: padeda
įsikurti Vilniuje“ (2016 m.
vasario 3 d.)
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reikalinga pagalba susirandant
būstą, darbą, užmezgant ryšius
su LGBT bendruomene. Dėl
patirto fizinio ar psichologinio
smurto, šeimos atstūmimo, gali
prireikti ir psichologo pagalbos.
LGBT jaunimo gerovės centras
galėtų suteikti be namų ir tėvų
paramos likusiems LGBT jaunuoliams laikiną apgyvendinimą,
padėti susirasti nuolatinį būstą,
darbą, pagal poreikį ir galimybes
tarpininkauti atkuriant santykius
su atstūmusia šeima. Atsižvelgiant į individualius LGBT jaunuolio poreikius, LGBT jaunimo
gerovės centras taip pat galėtų
suteikti ar nukreipti asmenį profesiniam konsultavimui, paskatinti ar paremti asmenį toliau mokytis, siekti išsilavinimo. Į LGBT
jaunimo gerovės centrą taip pat
galėtų kreiptis ir vaikų globos
namus palikę LGBT jaunuoliai,
kurie dažnai, net ir sulaukę pilnametystės, stokoja savarankiško gyvenimo įgūdžių, emocinės
ir finansinės paramos.
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LGBT jaunimo gerovės centre
LGBT jaunuoliai galėtų susipažinti su bendraamžiais, dalyvauti meno, muzikos, šokio užsiėmimuose, filmų peržiūrose, turėtų
galimybę pasiskolinti LGBT klausimus nagrinėjančios grožinės ar
mokslinės literatūros. Kaip rodo
tyrimai, aktyvus įsitraukimas į
bendruomenės gyvenimą, pozityvių elgesio modelių pažinimas
didina LGBT žmonių atsparumą
mažumos stresui, todėl svarbu,
kad LGBT jaunimas galėtų dalyvauti bendruomenės renginiuose,
savanoriauti, susipažinti su suaugusiais LGBT bendruomenės
nariais. Kitas tyrimuose nurodomas LGBT jaunimo atsparumą
didinantis bei patyčias mažinantis veiksnys yra heteroseksualaus ir homoseksualaus jaunimo
bendradarbiavimas. LGBT jaunimo gerovės centre galėtų būti
organizuojami heteroseksualių ir
homoseksualių jaunuolių susitikimai, kuriose būtų galimybė
žaisti, išreikšti save, kurti, pažinti kitą, diskutuoti.

→

Mokyklos
bendruomenės
švietimas
ir konsultavimas
Mokymai mokyklos darbuotojams
→ Mokyklos pedagogų, administratorių švietimas lytinės orientacijos
ir tapatybės klausimu

Pedagogų konsultavimas krizinėse situacijose
→ Pedagogai, susidūrę su patyčių situacija, galėtų kreiptis į centrą ir gauti
konsultaciją, kaip elgtis konkrečioje situacijoje

Rekomendacijų, kaip reaguoti į patyčias mokykloje, parengimas
LGBT draugiškų mokyklų paskatinimas
→ Visuomenės informavimas apie LGBT draugiškas mokyklas
→ “Įvairovės mokyklos” apdovanojimai

Bendraamžių švietimas
→ Mokymai, seminarai bendraamžiams apie seksualinę orientaciją ir tapatybę
→ Heteroseksualaus - homoseksualaus jaunimo susibūrimai, sąjungos

Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai Lietuvos švietimo įstaigose
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Atsižvelgiant į LGBT aktyvistų rekomendacijas ir tyrimų rezultatus, svarbu skirti dėmesį
mokyklos darbuotojų švietimui,
suteikiant jiems informacijos
apie seksualinę orientaciją,
lytinę tapatybę, kuriant įrankius,
kurie numatytų, kokių principų
laikytis šviečiant jaunimą, kuriant LGBT jaunimui draugišką
aplinką. LGBT jaunimo gerovės
centras galėtų organizuoti seminarus pedagogams, mokyklų
psichologams, socialiniams darbuotojams, administratoriams,
kuriuose būtų mokoma, kaip
atpažinti bei reaguoti į patyčias
seksualinės orientacijos ir lytinės
tapatybės pagrindais. Taip pat
svarbu parengti bendrąsias rekomendacijas, t. y. mokykloms
skirtą metodinę priemonę, kuri
pedagogus supažindintų su pagrindiniais žingsniais, siekiant
kurti LGBT paaugliams draugišką aplinką. LGBT jaunimo
gerovės centras taip pat galėtų
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konsultuoti mokyklas, įtraukiant
nediskriminavimo ir prieš patyčias seksualinės orientacijos ir
(ar) lytinės tapatybės pagrindu
nukreiptus principus į mokyklos
dokumentus, padėti parengti
veiksmų planą, numatantį, kaip
reaguoti į patyčias. Rengiant
tokias programas, siūloma vadovautis holistiniu požiūriu, numatyti tiek specifines prevencijos priemones, tiek bendrąsias
nuostatas, ir atsižvelgti į tai, kad
LGBT asmenys, priklausantys
kelioms mažumų grupėms (pvz.
tautinės mažumos, asmenys su
negalia), yra itin pažeidžiami54.
LGBT jaunimo gerovės centro
darbuotojai taip pat galėtų reaguoti į mokykloje kilusias krizines situacijas. Kilus tam tikrai
problemai mokykloje, pavyzdžiui, esant neigiamoms reakcijoms dėl vaiko seksualinės
orientacijos ar lytinės tapatybės
atskleidimo šeimoje, mokykloje,

54
Charlesworth, J.
(2015). That’s so Gay!
Challenging Homophobic
Bullying. Jessica Kingsley
Publishers.

LGBT gerovės centro komanda
galėtų nuvykti į paauglio gyvenamąją vietą. Komanda suteiktų
konsultacijas paaugliui, galėtų
organizuoti seminarus seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais bendruomenei,
mokyklai.
Svarbu šviesti ne tik mokytojus, bet ir LGBT jaunuolių bendraamžius, bendraklasius, su
kuriais jaunuoliai praleidžia daug
laiko. Pastebėta, kad mokyklose, kuriose veikia heteroseksualių ir homoseksualių moksleivių
sąjungos, žymiai mažesni patyčių seksualinės orientacijos ir
lytinės tapatybės pagrindais rodikliai. Be to, bendraamžių pripažinimas, palaikymas LGBT jaunuoliams yra labai svarbus, nes
mažina atskirties jausmą. Tai
reiškia, kad nemažai dėmesio
būtina skirti ir heteroseksualių
paauglių švietimui bei bendradarbiavimo skatinimui.

Siekiant geriau suprasti specifinius Lietuvos LGBT jaunimo
patiriamus iššūkius, svarbu atlikti kiekybinius bei kokybinius tyrimus mokyklose, tirti LGBT jaunuolių psichinę, fizinę sveikatą,
psichologinę gerovę, tapatumo
raidą, patyčių, diskriminacijos
patirtį, streso įveikos būdus, atskleisti pedagogų žinias ir nuostatas seksualinės orientacijos ir
(ar) lytinės tapatybės atžvilgiu.
Remiantis šių tyrimų rezultatais,
būtų galima planuoti veiksmingas intervencijos ir švietimo programas.
Galiausiai taip pat būtų svarbu
parengti priemonę, kuri leistų
įvertinti toleranciją mokykloje,
atmosferą, kaupti bei dalintis
informacija apie LGBT jaunimui
draugiškas mokyklas, įvertinti
mokinių įvairovę skatinančias
švietimo įstaigas, suteikti joms
„Įvairovės mokyklos“ vardą.
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→

Tėvų (įtėvių
ar globėjų)
švietimas ir
konsultavimas

Kaip rodo anksčiau minėti tyrimai, tėvams (įtėviams, globėjams) gali būti sunku susitaikyti
su faktu, kad jų vaikas yra homoseksualus, biseksualus ar
translytis. Žinios apie vaiko seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę namuose gali sukelti daug
įvairių emocijų ir minčių – tėvai
gali pykti, nerimauti, kaltinti save
ar vaiką, neigti šio fakto svarbą
ar stabilumą, ieškoti būdų, kaip
pakeisti vaiko seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę. LGBT
jaunimo gerovės centro darbuotojai galėtų padėti šeimai pereiti
šį sunkų adaptacijos periodą,
suteikdami tėvams objektyvios
informacijos apie seksualinę
orientaciją ir lytinę tapatybę. Be
to, svarbu sudaryti tėvams galimybę įvardyti ir išreikšti savo
jausmus, pasitelkiant individu-

alias ar grupines psichologo
konsultacijas, paramos grupes.
Lietuvoje šiuo metu sėkmingai
veikia LGBT vaikų tėvų grupė55,
leidžianti tėvams geriau suprasti
savo jausmus, baimes, užmegzti
ryšį su kitais panašios patirties
turinčiais tėvais, keisti savo santykį ir ankstesnius įsivaizdavimus apie seksualinę orientaciją
ir lytinę tapatybę. LGBT jaunimo
gerovės centras galėtų bendradarbiauti su jau veikiančia tėvų
grupe bei nukreipti į ją pagalbos ieškančius LGBT jaunuolių
tėvus, įtėvius ar globėjus.

→

Visuomenės
švietimas ir
informavimas

Kaip minėta anksčiau, vienas
iš išorinių stresorių, su kuriais
nuolat tenka susidurti LGBT
jaunimui, yra heteroseksizmas
ir homofobinių nuostatų paplitimas visuomenėje. Masinėse
informavimo priemonėse nuolat
55
LGBT vaikų turinčių
tėvų informacijos ir paramos grupė.
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transliuojami neigiami LGBT
žmonių įvaizdžiai, homoseksualumas tapatinamas su pedofilija,
ištvirkimu. Viešosios nuomonės
apklausos rodo, kad Lietuvos
gyventojams trūksta objektyvios informacijos apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę.
Galbūt dėl nepakankamų žinių
ir pozityvių LGBT pavyzdžių
stokos, vis dar didelė dalis gyventojų bijo, nepasitiki LGBT
žmonėmis, abejoja jų galimybėmis profesionaliai atlikti savo
darbą (pavyzdžiui, dirbti mokytoja(-u), policininke(-u)). Siekiant sukurti LGBT paaugliams
saugią ir jų raidą skatinančią
aplinką, svarbu suteikti visuomenei žinių apie seksualumą,
griauti nusistovėjusius stereotipus ir mitus, sukurti platformą,
kurioje visuomenės nariai galėtų
susipažinti su LGBT asmenimis.
LGBT jaunimo gerovės centras
šių tikslų galėtų siekti organizuodamas atviras paskaitas apie
LGBT paauglių sveikatą, pasi-

telkdamas socialinę reklamą,
vykdydamas socialines akcijas
viešosiose erdvėse.

→

Sveikatos
priežiūros
specialistų
švietimas ir
konsultavimas

Siekiant užtikrinti kokybišką
LGBT paauglių sveikatos priežiūrą, svarbu skirti dėmesio ir
sveikatos priežiūros specialistų
švietimui seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais. Tik turėdami pakankamai
žinių apie LGBT paauglių rizikos
veiksnius, jų priežastis, sveikatos priežiūros specialistai gali
suteikti tinkamą, jautrią jaunimo
poreikiams pagalbą. Svarbu,
kad lankydamasis sveikatos
priežiūros įstaigoje, paauglys
jaustųsi saugus atskleisti savo
seksualinę orientaciją ar lytinę
tapatybę, užduoti jam rūpimus
klausimus ir gauti tyrimais ir

69

moksliniais faktais pagrįstus atsakymus. Amerikos psichologų
asociacijos parengtose psichologinės praktikos su homoseksualiais ir biseksualiais klientais
gairėse56 psichologai raginami
dalyvauti mokymuose, įgyti
patirties, ieškoti konsultacijų.
Svarbiausios sritys, su kuriomis
psichologai turėtų susipažinti,
apima:

•	Ryšius su tam tikromis
dvasinėmis ar religinėmis
grupėmis;
•	Profesijos klausimus ir
diskriminaciją darbe;
•
Įveikos strategijas,
užtikrinančias sėkmingą
funkcionavimą.

Šiuo metu Lietuvoje psichologų galimybės dalyvauti tokiuo•
Žmogaus seksualumo
se mokymuose yra itin ribotos,
LGBT klausimai nėra įtraukti į
raidą;
universitetinės psichologų ren•	Socialinės stigmos
gimo programas. LGBT jaunimo
poveikį seksualinei
centro darbuotojai, bendradarorientacijai ir tapatumo
biaudami su kitomis organizaraidai;
cijomis, užsienio ekspertais,
•
Atsiskleidimo procesą
bei kaip šį procesą veikia galėtų organizuoti tokio pobūtokie veiksniai kaip
džio mokymus psichologams,
amžius, lytis, etniškumas, medicinos personalui, socialirasė, negalia, religija,
niams darbuotojams.
socioekonominis
statusas;
•	Tos pačios lyties asmenų
santykių dinamiką;
•	Santykius su šeima;
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56
American Psycholo- chologist, 67 (1), 10-42.
gical Association (2012).
Guidelines for psychological practice with lesbian, gay, and bisexual
clients. American Psy-
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SANTRAUKA
Seksualinė orientacija ir socialinė lytis yra svarbūs jaunuolio tapatybės aspektai, o viena
iš paauglio užduočių yra tyrinėti, suprasti bei išreikšti savo
seksualinę orientaciją ir lytinę
tapatybę. Realybėje tik dalis
paauglių gali skirti pakankamai
dėmesio savo seksualumo tyrinėjimui, eksperimentavimui bei
sulaukti suaugusiųjų palaikymo.
Jaunos lesbietės, gėjai, biseksualūs ar translyčiai paaugliai gali
susidurti su neigiama reakcija į
jų seksualinę orientaciją ir (ar)
lytinę tapatybę. Susidūrimas su
aplinkinių neigiamomis nuostatomis, stereotipais, objektyvios
informacijos stoka gali lemti ir
paties paauglio neigiamą požiūrį
į save, panieką sau ir save panašiems, jautrumą atstūmimui,
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baimę atskleisti savo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę. Manoma, kad būtent dėl šio
chroniškai patiriamo mažumos
streso, LGBT jaunuoliai pasižymi
aukštesniais depresijos, nerimo
rodikliais, dažniau vartoja alkoholį ir narkotikus, dažniau galvoja apie savižudybę arba bando
nusižudyti, anksčiau pradeda
lytinį gyvenimą, dažniau pastoja,
turi didesnę riziką užsikrėsti lytiniu keliu plintančiomis ligomis,
pasižymi žemesniais akademiniais pasiekimais.
Siekiant gerinti LGBT jaunuolių psichinę ir fizinę sveikatą,
mažinti mažumos streso sukeliamas pasekmes, rekomenduojama skirti daugiau dėmesio visuomenės sąmoningumo
kėlimui bei informavimui apie
seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę, LGBT jaunuolių patirtis;
vykdyti LGBT jaunimo švietimą ir
konsultavimą, stiprinti jaunuolių

atsparumą patyčioms, homofobijai, skatinti paauglius įsitraukti
į LGBT bendruomenės veiklas,
užmegzti santykius su tos pačios
seksualinės orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės bendraamžiais.
Nemažiau svarbu yra šviesti heteroseksualius bendraamžius,
supažindinti juos su seksualinių tapatybių įvairove, atkreipti
dėmesį į heteronormatyvumo
daromą žalą, organizuoti heteroseksualių ir homoseksualių
paauglių susitikimus; suteikti
informacijos pedagogams, sveikatos priežiūros specialistams,
socialiniams darbuotojams apie
LGBT jaunimo patirtis, ugdyti jų
reagavimo į patyčias seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais įgūdžius.
Apžvelgus JAV ir Europoje veikiančius LGBT jaunimo centrus
ar organizacijas, pastebėta, kad
daugelis jų siekia sukurti saugią
ir draugišką aplinką, kur LGBT
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jaunimas galėtų gauti apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos
priežiūros paslaugas. Šiuose
centruose taip pat ugdomi jaunuolių savarankiško gyvenimo
įgūdžiai. LGBT jaunuoliai gali
dalyvauti edukacinėse, įdarbinimo programose, jiems teikiamos konsultacijos profesijos
pasirinkimo klausimais, padedama įsidarbinti LGBT draugiškose darbovietėse. Esant poreikiui
teikiamos teisinės paslaugos.
LGBT paaugliams, kuriems nereikalingos apgyvendinimo ar
įdarbinimo paslaugos, sudaroma
galimybė dalyvauti psichoedukacinėse, mentorystės programose, teikiama psichologinė pagalba. Neretai dirbama su LGBT
vaikų tėvais, esant poreikiui tarpininkaujama, siekiant atkurti ar
pagerinti santykius tarp vaikų ir
tėvų. Skiriamas dėmesys ir poilsio, rekreacinėmis, kultūrinėms
veikloms, sudaroma galimybė
paaugliams užmegzti ryšius su
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LGBT bendruomene.
Atsižvelgiant į specifinius
LGBT jaunuolių poreikius, užsienio šalių patirtį bei rekomendacijas, Lietuvos konteksto
ypatumus, suformuluoti LGBT
jaunimo centro Lietuvoje tikslai, numatytos galimos veiklos.
LGBT jaunimo gerovės centre
13-18 metų amžiaus LGBT paaugliai galėtų pažinti save, gauti
jų amžių atitinkančios informacijos apie seksualinę orientaciją ir
lytinę tapatybę, užmegzti santykius su kitais LGBT jaunuoliais,
įsitraukti ir dalyvauti platesnėje
LGBT bendruomenės veikloje.
LGBT jaunimo gerovės centras
taip pat galėtų suteikti be namų
ir tėvų paramos likusiems 18-25
metų amžiaus jaunuoliams laikiną apgyvendinimą, padėti susirasti nuolatinį būstą, darbą,
pagal poreikį ir galimybes tarpininkauti atkuriant santykius su
atstūmusia šeima. LGBT jaunimo gerovės centras taip pat

galėtų nukreipti asmenį profesiniam konsultavimui, paskatinti
siekti išsilavinimo. Be to, siekiant
užtikrinti LGBT paauglių teisę į
mokslą, kokybišką sveikatos
priežiūrą bei saugumą, svarbu
šviesti visuomenę, mokyklos
bendruomenę, sveikatos priežiūros specialistus ir tėvus.
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SUMMARY

Sexual orientation and gender
identity are important aspects of
youth identity, and one of the
objectives of adolescents is discovering, understanding, and
expressing their sexual orientation and gender identity. In reality, only some adolescents can
pay enough attention to investigating and experimenting with
their sexuality, while retaining
the support of adults. Lesbian,
gay, bisexual and transgender
teenagers often face negativity
towards their sexual orientation
and gender identity. Prejudice,
stereotyping and lack of objective information can result in
adolescents’ negative view of
themselves and lead towards feeling despise to themselves and
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those who are similar to them,
sensitivity to rejection, fear to
reveal their sexual orientation or
gender identity. It is considered
that due to this chronical minority stress, LGBT youth shows
higher indicators for depression
and anxiety. Moreover, due to
minority stress they more often
resort to the use of alcohol and
drugs, contemplate suicide or try
to commit suicide, start sexual
life earlier, face early pregnancy and higher risk of sexually
transmitted diseases, and reach
lower academic achievements
than their peers.
In order to improve the mental
and physical health of LGBT
youth and to reduce the effects of
minority stress, it is recommended to pay more attention to raising awareness in the society.
Informing about sexual orientation, gender identity, LGBT youth
experiences; undertaking edu-

cation and consulting of LGBT
youth, improving their resistance to bullying and homophobia,
encouraging adolescents to get
involved in LGBT community
activities, and to connect with
other youth of the same sexual
orientation and gender identity.
It is equally important to educate heterosexual youth, by getting
them acquitted with diversity of
sexual identities, consideration
of damage done by heteronormativity, organizing meetings of
heterosexual and homosexual
adolescents. Providing information to educators and teachers,
health care specialists, social
workers on LGBT youth experiences, developing their skills
on addressing bullying on the
basis of sexual orientation and
gender identity.
The review of activities of
LGBT youth centres and organizations in USA and Europe
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has revealed that many of them
seek creating a safe and friendly
environment, where LGBT youth
have access to accommodation, food, and health care. The
centres also pay attention to the
development of independent
living skills for young people.
The LGBT youth can participate in education and employment
programs, career choice consultations are provided. They can
also receive assistance in job
search at LGBT friendly places.
Legal services are provided in
case of need. The LGBT youth
who do not need accommodation or assistance with employment can also participate in
psychoeducational and mentoring programs and receive counselling services. Centres’ activities often include LGBT youth
parents. Mediation is provided if
it is needed to re-create or improve relationships between the
children and their parents. Atten-
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tion is also given to recreational,
cultural activities. The possibility of connecting with the wider
LGBT community is provided.
The objectives of the LGBT
youth centre in Lithuania and
its prospective activities are
drawn in consideration of specific needs of LGBT youth, the
good practice examples from
abroad and recommendations,
as well as the peculiarities of
the Lithuanian context. At the
LGBT centre, the LGBT adolescents (13-18 years old) could
discover themselves, receive the
age-adequate information on
sexual orientation and gender
identity, connect to other LGBT
adolescents, and get involved
into wider activities of the LGBT
community. The LGBT youth
welfare centre could also provide temporary shelter to youth
(18-25 years old) who have lost
parental support and home, as

well as help them in search of
a stable accommodation, work,
and mediate (in case of the need
and according to possibilities) in
recreating the relations with the
family. LGBT youth centre could
also provide directions on getting career consulting services
and encourage seeking education. Finally, in order to ensure the
right of the LGBT adolescents
to education, and quality health
care and safety, it is also important to raise awareness in society, school community, health
care specialists and parents.
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Apie mus
Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija LGL
– vienintelė išimtinai LGBT* bendruomenės interesams atstovaujanti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje. Savo veiklą pradėjusi 1993 metų gruodžio 3 dieną, asociacija LGL yra viena brandžiausių ir stabiliausiai veikiančių pilietinio sektoriaus organizacijų šalyje. Pagrindinis asociacijos veiklą apibūdinantis
principas – nepriklausomybė nuo bet kokių politinių ar finansinių interesų, siekiant efektyvios LGBT*
bendruomenės įtraukties ir socialinės integracijos Lietuvoje. LGL išimtinai siekia nuoseklaus LGBT*
asmenų žmogaus teisių progreso, pasitelkdama per dvidešimt veiklos metų sukauptą patirtį advokacijos,
sąmoningumo didinimo ir bendruomenės stiprinimo srityse.

Pagrindinės veiklos sritys:
• Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių plėtojimas Lietuvoje;
• Veiklos, orientuotos į LGBT asmenų greitesnę integraciją į darbo rinką;
• Veiklos skirtos LGBT žmonių socialinės atskirties mažinimui;
• Šeimų įvairovės skatinimas;
• Narių sutelkimas ir įvairių socialinių grupių pritraukimas dalyvauti organizacijos
veiklose;
• Informacijos suteikimas ir konsultavimas lygių galimybių darbe klausimais;
• Seminarų, mokymų, susitikimų ir kitų šviečiamųjų, taip pat labdaros renginių
organizavimas;
• Socialinių ir kultūrinių renginių LGBT bendruomenei organizavimas;
• Organizacijos narių kompetencijos ir komandinio darbo ugdymas.

Asociacija LGL yra oficiali „Baltic Pride“ eitynių organizatorė, šiuos renginius Vilniuje suorganizavusi
2010, 2013 ir 2016 m.
Asociacija LGL yra Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF, www.nlif.lt) bei žmogaus teisių
koalicijos narė. LGL taip pat priklauso šioms tarptautinėms organizacijoms:
ILGA (International Gay and Lesbian Association, IGLYO (the International Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, Queer Youth and Student Organization), EPOA (The European Pride Organisers Association), Pagrindinių teisų agentūros pilietinės visuomenės ir pagrindinių teisių platformos narė (FRA, fra.
europa.eu), TGEU (The European Transgender Network), ANSO (Association of Nordic and Pol-Balt
LGBTQ Student Organizations).

www.lgl.lt
www.atviri.lt
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