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Mokslinėje konferencijoje – apie homofobiją ir socialinės
integracijos problemas
Lapkričio 9-10 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Socialinių tyrimų centras kviečia į
tarptautinę konferenciją „Homofobija ir homoseksualų diskriminacija: Socialinės integracijos iššūkiai
išsiplėtusioje Europoje“. Konferencijoje kviečiama plačiau pažvelgti į homofobiją, homoseksualių žmonių
socialinės atskirties problemas, aptarti naujus iššūkius, ypatingą dėmesį skiriant naujosioms Europos
Sąjungos narėms.
Renginio pradžia – lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 10 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, II
aukštas). Konferenciją atidarys: Universiteto sekretorė dr. Auksė Balčytienė, VDU Sociologijos katedros
docentas dr. Arnas Zdanevičius, LR Seimo narė dr. Aušrinė Marija Povilionienė, Europos Komisijos
atstovybės Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadauskas, LR Ministro Pirmininko patarėja dr. Giedrė
Purvaneckienė, LR Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kontrolierė Aušrinė Burneikienė.
Pasak konferencijos organizatorių, šis tarptautinis renginys skirtas Europos Sąjungos programos
„EQUAL“ projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ tyrimų rezultatų pristatymui ir sklaidai.
Tarptautinėje konferencijoje pranešimus skaitys mokslininkai ir tyrėjai iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos,
Kanados, Vengrijos ir Latvijos. Pranešimuose bei diskusijose bus keliami šie pagrindiniai klausimai: Ką
mes žinome apie homofobiją? Kokios diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos formos yra labiausiai
paplitusios? Kaip reikėtų veikti, kad mūsų visuomenėse būtų daugiau tolerancijos ir pagarbos žmogaus
teisėms?
VDU Socialinių tyrimų centras konferencijoje pristatys pirmojo Lietuvoje išsamaus mokslinio
homoseksualių žmonių padėties Lietuvos darbo rinkos aplinkoje tyrimo rezultatus. Šio tyrimo tikslas
buvo nustatyti žmogaus teisių pažeidžiamumo mastus, atskirties priežastis bei pasiūlyti galimus
diskriminacijos įveikimo būdus. Tyrimas buvo sudarytas iš dviejų etapų – kokybinių giluminių interviu su
homoseksualiais žmonėmis ir reprezentatyvios gyventojų apklausos, kurioje dalyvavo 1005 respondentai
iš visos Lietuvos.
Reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos, kurią projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ užsakymu
atliko UAB „Vilmorus“, rezultatai atskleidė, jog homoseksualūs asmenys yra viena iš labiausiai
diskriminuojamų visuomenės grupių Lietuvoje (labiausiai diskriminuojami pagyvenę žmonės – 54%,
neįgalūs asmenys – 45%, ir moterys – 30%, homoseksualūs – 28 %). Didžiausią taip manančių
respondentų dalį (55%) sudarė jaunimas iki 30 metų amžiaus, aukštesnį išsilavinimą turintys ir
didesniuose miestuose gyvenantys asmenys. Labiausiai nepakantūs homoseksualių asmenų atžvilgiu yra
pensijinio amžiaus ir mažesniuose miestuose gyvenantys žmonės, dažniau vyrai nei moterys.
Viešosios nuomonės apklausa atskleidė gana prieštaringus rezultatus. Tyrimas parodė, kad 70%
Lietuvos gyventojų niekada nepateisintų diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos, taip pat net 65%
sutinka, kad homoseksualūs asmenys privalo turėti tokias pat galimybes darbo rinkoje kaip ir
heteroseksualūs asmenys, o 58% apklaustųjų teigia, kad sužinoję, jog kaimynystėje gyvena gėjų ar
lesbiečių pora, nesureikšmintų šio fakto ir tai jokios įtakos jų santykiams neturėtų.

Iš kitos pusės, 61% Lietuvos gyventojų nenorėtų priklausyti jokiai organizacijai, kuri turi homoseksualių
narių, 58% apklaustų respondentų bijotų, jeigu jų vaikų mokytojas/-a būtų homoseksualus/-i. 51%
apklaustųjų nerinktų kandidato į Seimą ar savivaldybės tarybą, jei jis ar ji atvirai pripažintų savo
homoseksualumą, o 47% gyventojų vis dar galvoja, kad homoseksualius asmenis reikia gydyti ir tik
retas iš jų žino, kad 1973 m. homoseksualumas buvo išbrauktas iš Pasaulinės sveikatos organizacijos
ligų sąrašo. Be to, 66% gyventojų mano, kad homoseksualūs asmenys neturėtų tapti kunigais, dirbti
mokyklose (69%) ir policijoje (51%).
Paklausti, kaip reikėtų kovoti su diskriminacijos apraiškomis mūsų visuomenėje, 57% apklaustųjų
nurodė, kad LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų labiau rūpintis visų socialinių grupių
lygybės politika Lietuvoje, 56% mano, kad atskirties ar kitoms diskriminuojamoms grupėms daugiau
dėmesio turėtų skirti švietimo institucijos.
Konferencijos dalyviai pasirašys kreipimąsi į Lietuvos valdžios institucijas ir įvairias Lietuvos politines
partijas dėl homofobijos prevencijos.
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