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Gerbiami konferencijos organizatoriai ir dalyviai, sveikinu jus, kad pasiryžote
tradicin÷je katalikiškoje Lietuvoje surengti tarptautinę konferenciją „Homofobija ir
homoseksualų diskriminacija išsipl÷tusioje Europoje“. Įdomu, jog konferencija vyksta
akademin÷je bendruomen÷je, nors ne visi akademikai supratingai ir tolerantiškai žvelgia į
homoseksualus. Kita vertus, galima tik÷tis, kad Vytauto Didžiojo universiteto autoritetas
paskatins Lietuvos homofobišką visuomenę keistis ir dom÷tis homoseksualumo reiškiniu.
Aš tikiu, jog tik viešos diskusijos kaip visuomen÷s švietimo būdas gali pad÷ti
mažinti homoseksualų diskriminaciją Lietuvoje, keisti dogmatiškas lyčių sampratas ir
nuslopinti liguistą baimę prieš netradicinį gyvenimo būdą.
Jus sveikinu ne kaip konkrečios partijos ir Seimo frakcijos nar÷, o kaip laisvai
mąstantis žmogus, seniai suvokęs individo vidin÷s laisv÷s ir žinių teikiamos proto laisv÷s
galią. Partija, kuriai priklausau, yra homofobiška kaip ir daugelis Lietuvos partijų. Kod÷l?
Manau, kad partijų nariai niekada iš esm÷s nesigilino į homoseksualizmo
problemas ir homofobijos priežastis. Politikai, kuriems stinga žinių apie žmogaus
prigimties ir psichologijos sud÷tingumą, visuomen÷s ir lyčių istoriją, dažnai
keliaklupsčiauja prieš rink÷jus, kurie taip pat neturi jokio supratimo apie asmens
tapatumą, lytiškumo svarbą žmogaus asmenyb÷s raidoje. Homoseksualizmas kaip ir
feminizmas Lietuvoje vis dar tapatinamas su vandalizmu, terorizmu ir nedovanotinu
nukrypimu nuo daugumos savisaugos instinkto.
Politikai „nemato“ homoseksualų diskriminacijos ne vien d÷l min÷tų priežasčių,
bet ir d÷l politinio atsargumo ir savanaudiškumo: visada geriau ir lengviau skelbti, jog
remi tautos tradicijas, tradicinę šeimą, nes tradicijos yra kažkas stabilu ir patikima, nors
jos akivaizdžiai žaloja žmogaus ar lytin÷s mažumos gyvenimą.
Šiuolaikin÷je visuomen÷je kitaip

mąstantys ir

gyvenantys žmon÷s jau

nebedeginami laužuose, tačiau juos naikina tradiciškai mąstančiųjų veidmainyst÷,
dvejopa moral÷, fanatizmas ir nežinojimo tamsa. Lietuvoje homofobijos apraiškos nebus
įveiktos tol, kol Lietuvos politikai ir piliečiai, nors ir pri÷mę lygių galimybių įstatymus,
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uždraudę diskriminuoti žmogų d÷l lyties ir lytin÷s orientacijos, suksis politinio
savanaudiškumo, bailumo ir neišprusimo rate.
Konferencijos organizatoriai pareng÷ kreipimąsi į Lietuvos valstyb÷s vadovus,
Seimo Peticijų komisiją, Europos parlamentą bei Europos komisiją, kuriame pliekiami
Lietuvos Seimo nariai už homofobiškas nuostatas. Tuo nereikia steb÷tis, nes kai kurie
Seimo nariai net nežino žodžio „homofobija“ prasm÷s. Kai Seime po Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos ataskaitos pasiūliau į Seimo nutarimą įrašyti mintį, jog mūsų
visuomen÷je švietimu būtina įveikti „įsišaknijusias homofobijos apraiškas“, Žmogaus
teisių komiteto „šviesuolių“ buvau sukritikuota už žodžių „homofobija“ ir „įsišaknijusių“
vartojimą. „Homofobija“ buvo aiškinama vien kaip homoseksualizmo baim÷. Nutarimo
papildymas buvo priimtas tik iš÷mus politikos dogmatikams nesuprantamus ir
nepriimtinus žodžius bei pakeitus juos kita formuluote.
Konferencijos organizatoriai parengtame rašte kaltina politikus d÷l Lietuvos
homoseksualų diskriminacijos. O kas renka ir balsuoja už Lietuvos politikus? Lietuvos
žmon÷s, tarp kurių yra ir homoseksualios orientacijos piliečiai. Ar kada nors Lietuvos
homoseksualai išdrįso paklausti kandidatų, ką šie mano apie homoseksualų likimą
Lietuvoje, apie neapykantą kitaip gyvenantiems? Kuris iš politikų žad÷jo pad÷ti Lietuvos
homoseksualams? Rinkimų kampanijose min÷tos problemos nutylimos d÷l baim÷s būti
neišrinktam, d÷l nežinojimo ir šventos ramyb÷s.
O reik÷tų elgtis kitaip: išgauti iš drąsesnio ir mąstančio potencialaus politiko
konkretų pažadą apie tai, ką jis/ji darys at÷jęs į valdžią lytinių mažumų egzistencijai
gerinti. Jei politikas nevykdo

duoto pažado, jį kritikuoti, nes tuomet būtų realus

pagrindas politiką smerkti. Art÷ja savivaldybių rinkimai – puiki galimyb÷ garsiai
pareikšti apie Lietuvos homoseksualų diskriminacijos realų panaikinimą. Puiki galimyb÷
išeiti į viešumą. Tačiau ar Lietuvos homoseksualių žmonių bendruomen÷ išdrįs tai
padaryti? Manau, kad ir pati bendruomen÷ tur÷tų prisiimti dalį kalt÷s, kad mūsų
visuomen÷je atvirai ir atgrasiai reiškiama liguista baim÷ ir neapykanta lytin÷ms
mažumoms. Vien peticijų rašymu tradicin÷s visuomen÷s mąstymo nepakeisime. Būtinas
kantrus šviet÷jiškas darbas su visuomene, kuri nesupranta, ką reiškia būti homoseksualu
priešiškoje aplinkoje. Lytinių bendruomenių uždarumas Lietuvoje garantuoja joms
išlikimo galimybę, bet ne homofobijų sunaikinimo tikimybę.
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Homoseksualizmo istorija yra ilga, skaudi ir sud÷tinga, tod÷l per 16 Lietuvos
nepriklausomyb÷s metų neįmanoma greitai jos pakeisti, nes stereotipinis žmogaus
mąstymas kinta l÷tai. Tačiau nutyl÷jimu ir homoseksualų gyvenimo būdo sl÷pimu
tradicin÷s mąstysenos neįveiksime. Homoseksualų istorija įrod÷, jog tik viešumas ir
bendra homoseksualų ir pažangiai mąstančių heteroseksualų veikla gali keisti g÷jų ir
lesbiečių likimą jiems atšiaurioje visuomen÷je: 1969 m. birželio 27 d. Niujorko
homoseksualų protestas ir savo teisių gynimas privert÷ tradicinį pasaulį suvokti, kad
egzistuoja homoseksualų subkultūra, tod÷l turi būti sukurta ir lyčių, lytinių mažumų lygių
galimybių politika. 1973 m. Jungtin÷se Amerikos valstijose homoseksualizmas buvo
išbrauktas iš psichikos ligų sąrašo.
Kiekvienas žmogus turi išmokti kovoti už teisę būti savimi. Tai - kasdien÷ kova,
kitaip nemąstančių žmonių dauguma sutryps kitokį, tačiau tylintį ir prisitaikantį individą.
Taip sakau remdamasi savo patirtimi, nes iki šiol esu vadinama aršia feministe ir
tradicin÷s šeimos griov÷ja, nors kovoju su nežinojimo tamsa ir gerbiu protą kaip žmogaus
ir visuomen÷s kaitos variklį. N÷ra lengva būti savimi. Tačiau egzistencin÷ kova už savo
dvasios pasaulį, savo id÷jas, kurios keičia visuomenę, teikia gyvenimo prasmę.
Kiekvienas žmogus yra unikalus. Homoseksualų gyvenimas yra savitas, tačiau niekas
neturi teis÷s žmonių naikinti ir nekęsti už jų savitumą, nes savitumas išryškina žmonių
visuomen÷s gyvenimo įvairovę.
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