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ĮVADAS
Ši ataskaita – tai dalis EQUAL programos projekto Atviri ir saugūs darbe.lt, kurį inicijavo
Lietuvos gėjų lyga kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, VšĮ Ekonominiai, socialiniai ir
teisiniai projektai, UAB Gaumina, Lygių galimybių plėtros centru ir Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba. Projektą finansavo Europos Sąjungos Europos socialinis fondas ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybė (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Vienas iš
projekto tyrimo tikslų -

analizuoti homoseksualių, biseksualių ir transeksualių žmonių

istorijas, siekiant atskleisti jų patirtį darbo aplinkoje ir apskritai heteronormatyvioje
visuomenėje. Šioje ataskaitoje1 daugiausiai atsispindi gėjų ir lesbiečių gyvenimo istorijos ir
jų diskriminavimo viešoje erdvėje patirtys.

Socialinis ir politinis diskursas apie lygias galimybes darbo aplinkoje dar tik pradedamas
plėtoti Lietuvoje, o seksualumas arba homoseksualių žmonių diskriminacija yra naujos
temos akademinėje literatūroje lietuvių kalba. Heteronormatyvumas kaip sąvoka, aiškinanti
visuomenę, kurioje dominuoja heteroseksualūs santykiai ir heteroseksualios normos,
Lietuvoje beveik visai netyrinėtas tyrimo objektas. Studijų, bandančių atskleisti gėjų ir
lesbiečių pogrindinio gyvenimo ir atsivėrimo visuomenėje bei darbe patirtis, iki šiol nebuvo
atlikta. Todėl šiame darbe bus bandoma atsakyti į klausimą kokios yra homoseksualių
žmonių diskriminacijos darbe patirtys, kaip homofobija paveikia individų tapatybes ir jų
santykius visuomenėje ir, visų pirma, darbo organizacijoje.

Kaip teigia Martinas (1992), lygiai taip kaip vyrai dirbdami su kitais vyrais yra linkę manyti,
kad jie dirba lyčių atžvilgiu neutraliame, o ne vyrų dominuojamame pasaulyje,
heteroseksualūs žmonės, taip pat, dirbdami su kitais heteroseksualais, yra linkę galvoti,
kad darbas – tai seksualumo atžvilgiu neutralus pasaulis, nors jis yra dominuojamas
heteroseksualų. Kadangi seksualinės mažumos yra socialiai nematomos, seksualinė
orientacija yra suprantama kaip nesvarbi. Tokiu būdu įtvirtinama nuostata, kad
homoseksualūs žmonės turi seksualinę orientaciją, o heteroseksualūs – neturi. Apskritai
lyties ir seksualumo (seksualinės orientacijos) svarba darbe yra labai nureikšminama, lyg
žmonės darbe būtų belytės būtybės, pamiršusios apie savo seksualumą. Seksualinių

mažumų sąvoka šiame tyrime yra naudojama siekiant pabrėžti kontekstą, kuriame vyrauja
1

Tyrimo eigoje pavyko surinkti ir kelių biseksualių bei vieno transeksualaus asmens istorijas.
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nelygiaverčiai galios santykiai darbo aplinkoje. Gėjai ir lesbietės būdami mažuma yra
subordinuojami, marginalizuojami, stigmatizuojami ir išstumiami į visuomenės paribius
arba socialinę atskirtį. Kita vertus, tokios sąvokos kaip „mažumos“, „subkultūros“,
„marginalinės grupės“ labai susijusios su individų kategorizavimu. Šiomis sąvokomis yra
dažnai manipuliuojama viešojoje erdvėje ir ypač žiniasklaidoje, kuomet seksualinių
mažumų sąvokai priskiriamos visų seksualinių nukrypimų reikšmės (pvz. pedofilijos,
prostitucijos, zoofilijos, ekshibicionizmo, ir t.t.). Lietuvos viešajame diskurse „seksualinių
mažumų“ sąvoka vartojama siekiant pabrėžti normatyvinį homoseksualumo aspektą (t.y.
žemesnę padėtį lyginant su heteroseksualumu). Tačiau, ši sąvoka akademinėje literatūroje
turi ir sociologinę prasmę, ir vartodami ją siekiame pabrėžti „mažumą“ kaip grupę, kuri yra
nelygiaverčiuose galios santykiuose su dauguma. Seksualinės mažumos, kaip ir etninės,
religinės ar kitos mažumos, yra labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės.

2006 m. atliktos sociologinės Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai parodė, kad didžioji
dalis Lietuvos gyventojų yra vis dar labai nepakantūs homoseksualių žmonių atžvilgiu. Apie
70 proc. respondentų mano, jog homoseksualūs asmenys neturėtų dirbti mokyklose. Kas
antras apklaustasis teigė, kad homoseksualūs asmenys neturėtų dirbti policijoje. Nors
ketvirtadalis respondentų pritaria įstatymams, ginantiems homoseksualių žmonių teises
darbe, trečdalis vis dar mano, jog žmonių įvairovės visuomenėje palaikymas veda prie
tautos išsigimimo. Net trečdalis apklaustųjų teigia, jog kartais arba visada pateisintų
diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu. Kita vertus, nors Lietuvos gyventojų požiūriai
vis dar išlieka homofobiški, tačiau jau galima pastebėti ir visuomenės tolerantiškesnio
požiūrio apraiškų. Beveik trečdalis (28 proc.) apklausoje dalyvavusių respondentų mano,
kad labiausiai diskriminuojama socialinė grupė Lietuvoje – homoseksualūs žmonės. 65
proc. tyrimo respondentų mano, kad homoseksualūs asmenys darbo rinkoje turėtų turėti
tokias pat teises kaip ir heteroseksualūs asmenys. Tai reiškia, kad žmonės pagaliau
pradeda pripažinti, kad ši Lietuvos gyventojų grupė yra viena iš labiausiai diskriminuojamų
grupių visuomenėje ir neturi tokių pat galimybių darbo rinkoje kaip heteroseksualūs
asmenys. Eurobarometro 2006 m. ES gyventojų apklausos Diskriminacija Europos

Sąjungoje duomenys rodo, kad 42 proc. Lietuvos gyventojų pripažįsta, jog diskriminacija
seksualinės orientacijos pagrindu yra plačiai paplitusi šalyje (ES vidurkis – 50 proc.), 30
proc. respondentų įsitikinę, kad šiandien ji dar labiau paplitusi nei prieš penkis metus. Šie
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skaičiai nors ir fragmentiškai pademonstruoja, kokiame kontekste reikėtų skaityti gėjų ir
lesbiečių gyvenimo istorijas.

Šioje ataskaitoje bus analizuojami 38 giluminiai interviu, siekiant atskleisti kaip
homoseksualūs asmenys kuria savo seksualinę tapatybę darbe, diskriminacijos patirtis ir
išlikimo heteronormatyvioje aplinkoje strategijas. Tyrimu taip pat siekta atskleisti kaip
neheteroseksualios tapatybės patirtys lemia individų pasirinkimą išsiviešinti (atvirai
įvardinti savo seksualinę tapatybę, angl. come out) arba slėpti savo seksualinį tapatumą
(angl. stay in the closet). Pagrindinis tyrėjams tenkantis iššūkis – kaip ištirti šį reiškinį,
slegiamą tylos ir nenoro apie tai kalbėti atmosferos.

Tyrėjai tikslingai apklausė savo orientacijos neslepiančius homoseksualius žmones ir tuos,
kurie ją slepia, skirtingo amžiaus vyrus ir moteris (21-55 metų), gyvenančius įvairiuose
Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Druskininkai, Šiauliai). Dauguma informantų atrinkti
taikant taip vadinamą „sniego gniūžtės“ metodą, kiti patys susisiekė su tyrėjais sužinoję
apie tyrimą internete. Iš 38 apklaustųjų – 25 homoseksualūs vyrai, 10- moterų, 2
biseksualūs vyrai ir 1 transeksuali moteris (toliau darbe jie įvardinami akronimu –LGBT). 8
gėjai ir 4 lesbietės dirbo taip vaidinamame „maskulinizuotame“ ekonomikos sektoriuje
(informacinių technologijų, inžinerijos, jėgos struktūrų sritys, aukščiausio lygio vadybos
grandis), 19 vyrų ir 6 moterys dirbo

„feminizuotame“ socialinių paslaugų sektoriuje

(sveikatos apsauga, švietimas, mados ir grožio paslaugos), 1 informantė- bedarbė. 7 iš
apklaustųjų neslėpė savo seksualinės orientacijos darbe, 10 informantų atsivėrė tik
„išrinktiesiems“, likusieji 21 akylai slėpė savo seksualinę tapatybę.
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TEORINĖS PRIELAIDOS
Mažumos seksualinės tapatybės nutildymas yra vienas iš esminių homoseksualių žmonių
gyvenimo aspektų. Mokslinės diskusijos apie seksualumo prigimties, seksualinės išraiškos
ir tapatybės klausimus iš esmės atspindi esencializmo vs. konstruktyvizmo priešpriešą
socialiniuose moksluose. Pačia bendriausia prasme, jeigu esencializmo šalininkai bando
natūralizuoti, biologizuoti ir universalizuoti seksualines praktikas, santykius ir tapatybes,
konstruktyvistai, priešingai, seksualumo sampratas ir praktikas sieja su socialine, istorine
ir politine visuomenės raida, kuri lemia kiek vienokios ar kitokios seksualinės praktikos
bus pripažintos, stigmatizuojamos ar netgi baudžiamos. Jeigu esencialistai mano, kad
seksualinės tapatybės internalizavimas nėra problemiškas (tai tik sąmoningas teisingos
pamatinės

„orientacijos“

pripažinimas),

konstruktyvistai

tapatybę

nagrinėja

kaip

kompleksišką raidos išdavą, nuolatinės sąveikos tarp socialinių reikšmių (etikečių) ir saviidentifikacijos procesą. Nuo praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pradžios Vakarų
teoriniuose ir empiriniuose seksualumo tyrimuose įsigali konstruktyvistinis požiūris;
manoma, kad esencialistinės teorijos geriausiu atveju tik labai ribotai gali padėti suprasti
seksualines tapatybes. Pvz. Seidman (1997) ir Butler (1990) teigia, kad esencialistinis
požiūris nepaaiškina privalomo heteroseksualumo (angl. compulsive heterosexuality)
galios-žinojimo režimo arba kaip privalomas heteroseksualumas kuriamas organizacijose.

Didelę reikšmę seksualumo sampratai padarė Foucault (1999) įžvalgos ir jo nuostata,
kad homoseksualumas yra žinojimo kategorija (angl. category of knowledge), o ne
atskleista ar atskira tapatybės kategorija. Jo mintys vėliau atsispindėjo įvairiuose
poststruktūralistiniuose požiūriuose, kurie į seksualinę tapatybę žvelgė kaip į daugialypį,
fragmentišką ir fluidišką darinį, kuriamą ir perkuriamą organizacijose, kuriose vyrauja
įvairūs diskursyvūs procesai. Be to, anot Foucault (1999), nutildyta seksualinė tapatybė
yra galios išraiška pati savaime. Dominuojantis (hegemoniškas) heteroseksualumo
diskursas nuslopina, netgi neleidžia rastis atviroms diskusijoms apie seksualinių mažumų
patirtis darbe, taip leisdamas suprasti, kad šis tabu yra dalis diskurso, netgi jeigu apie jį
atvirai nekalbama. Nepasakyti dalykai yra ne mažiau svarbūs, be to, padeda geriau
suprasti galios išraiškos aspektus.

Dominuojantis

heteroseksualumo

diskursas

nuslopina,

užtildo,

netgi

eliminuoja
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homoseksualumo diskursą, dar daugiau, jam suteikia tik labai ribotą legitimumą ir
apsaugos galimybę. Mažuma dažnai toleruojama, bet nelaikoma lygiaverte daugumai.

Kritinis

požiūris

į

organizacijų

diskursą

išreiškia

nuostatas,

jog

hegemoninio

heteronormatyvumo raiška organizacijose pasireiškia tuo, kad heteroseksualumas
priimamas kaip norma įvairiuose formaliuose ir neformaliuose kontekstuose, tad
daugeliui atrodo natūralus ir nematomas. Viena iš heteronormatyvumo apraiškų yra
individo internalizuotas pasidalijimas tarp savo savasties tapatybės (asmeninės savasties
apibrėžties – kas as esu?) (angl. self-identity) ir individo socialinės tapatybės (kokį mane
mato kiti?) (angl. social identity), kuris dažniausiai lieka apgaubtas tylos (nutildytas) ir tik
labai retai viešai artikuliuojamas. Galimos įvairios tokio pasidalijimo modifikacijos, kurios
literatūroje analizuojamos kaip išlikimo heteronormatyvioje aplinkoje strategijos.

Pvz.

savo asmeniniame (ne profesiniame) gyvenime individas gali suteikti sau daugiau laisvės
tyrinėti savo savasties tapatybę (būti gėjumi) ir suteikti jai didesnę saviraiškos galimybę,
slopindamas savo socialinę ar profesinę tapatybę (pvz. slėpdamas kur ir kuo dirba).
Darbe, priešingai, profesinė tapatybė gali būti iškeliama kaip svarbiausias viešo gyvenimo
aspektas, apsaugotas ir atribotas nuo bet kokių kitų savasties tapatybės apraiškų (pvz.
tikėjimas, kad darbe seksualumas nėra svarbus).

Heteronormatyvus diskursas veikia kaip galios ir kontrolės mechanizmas, nutildantis LGBT
žmones ir slopinantis bet kokias jų galimybes siekti savo savasties tapatybės vientisumo ir
galimybes būti savimi darbe, o ne tuo, kuo kiti nori juos matyti.
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NUTILDYTO SEKSUALUMO KAINA
Tyrimo eigoje išryškėjo kelios itin aktualios temos. Viena iš jų - nutildytas seksualumas
darbe. Didžioji dalis apklaustų informantų slėpė savo seksualinę tapatybę darbe arba
atsivėrė tik „išrinktiesiems“. Toks „dvigubas“ gyvenimas gali turėti itin neigiamas pasekmes
ne tik individo savigarbai, bet, dar svarbiau, sukelti žmogiškosios kančios išgyvenimus:
„...tai yra amžinas melas, amžinas kažkur... net susipainiot gali savo pezaluose, kur tu ką
buvai, kur tu ką darei arba nedarei. Nors iš prigimties esi gana gyvybingas žmogus, vat toks
kaip aš, ir staiga nuėjus į kolektyvą darbo aš staiga tampu kažkokia tai numirėlė. Aš jau
nieko negaliu diskutuot, aš negaliu niekam nieko pasakot ir jaučiu save, kaip aš nykstu iš
vidaus. Kaip tik vat tas heteronormatyvumas naikina mane iš vidaus, tu supranti? Aš turiu
save susinaikint, norint jiems įtikti. Tai kaip čia gyvent tada? Supranti? O to gyvenimo ne
kažin kas gi čia...“ (Rima, 36)2.

„Baisiausia yra ta vidinė diskriminacija, kai tu paimi, reiškias, tas visas išorines normas,
kurioms tu pats nepritari ir sau pradedi taikyti ir vis tiek gyventi pagal jas netiesiogiai. Vat
tas tai yra baisu, ir vat tie vat dalykai, kad tu, reiškias, netgi net ir nepritari, bet vien dėl to,
kad tu ten saugai kažkokius artimuosius ar tėvus ar vaikus ir panašiai, tu negali pripažinti ir
tuo pačiu tu tarsi pritari, kad mes tai vis dėl to yra blogis, kad tai yra nenormalu ir panašiai.
Iš kitos pusės tas neišdrįsimas prisiimti aiškios pozicijos tai ir padaro tai, kad tu ir esi
nenormalus. Tu, kaip ir sakant, nenori, kažkaip neįžengi, nepasakai, kad ``taip, aš esu toks,
bet tai nereiškia, kad aš ten nekenčiu vyrų ar ten kabinėjuosi prie kiekvienos moters, arba
kad aš negaliu dėstyt, arba kad aš negaliu skaityti, rašyti ir panašiai. Kai tu nekvestionuoji,
nestoji į akis, tai tada taip ir gaunasi, kad tos normos lieka nepajudinamos. Nes yra tie
gražūs, normalūs žmonės, kurie... kuriem tu ir pats atstovauji kitų akyse, kurie apie tave
nieko nežino ir, taip sakant, stiprina tą normą“ (Migle, 33)
„O šiaip visuomenėje sunku nuolat slėpti savo orientaciją, ypač kai savyje su tuo esu
susitaikiusi ir priėmusi kaip neatsiejamą savo tapatybės dalį. Jaučiuosi kaip sovietmečiu

jausdavosi disidentai, gyvenę dvigubą gyvenimą – viešą, kuris turėjo daugiau ar mažiau
atitikti totalitarinio režimo reikalavimus, ir asmeninių įsitikinimų skatinamą pogrindinį
gyvenimą. Visada žinai, kad paaiškėjus tikrajai tapatybei, gali būti represuota. Dažnai net
sunku įsijungti į visuomenės gyvenimą, aktyviai dalyvauti kokiuose nors visuomeniniuose
judėjimuose. Vieną visuomeninę organizaciją todėl ir palikau, kad per vieną susirinkimą ten
buvo pasišaipyta iš homoseksualių asmenų. Supratau, kad negaliu su tais žmonėmis siekti
kažkokių bendrų tikslų, nes jie nepripažįsta tokių kaip aš“ (Dalia, 40).

Kaip matyti iš trijų moterų pasakojimų, tylėjimas nėra neutralus ir savanoriškas dalykas.
Nutylėjimas yra greičiau kolaboravimas su seksistine sistema ir įtvirtinimas tos normos, kuri
kaip tik ir užtildo homoseksualų subjektą. Tylėjimas kyla iš baimės, kad buvimas savimi gali
būti represuotas. Tačiau iš kitos pusės, tyla gali privesti prie asmens vidinio susinaikinimo.

Tylos kaina gali būti suprantama tik opresyvaus heteronormatyvumo kontekste, kuris
2

Informantų vardai pakeisti siekiant anonimiškumo, jų kalba netaisyta. Mintys išryškintos ataskaitos autorių.
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normalizuoja homoseksualių žmonių tylėjimą apie jų seksualumą, o bet kokį kalbėjimą apie
tai laiko išsišokimu. Heteroseksualios orientacijos žmonių kalbėjimas apie savo partnerius,
žmonas

ir

vaikus

yra

toks

natūralus,

kad

niekas

nelaiko

tai

kalbėjimu

apie

heteroseksualumą ar neprideramu kalbėjimu.
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DISKRIMINACIJOS PATIRTYS DARBE
Tyrimo eigoje pastebėta, kad LGBT asmenys dažniausiai patiria įvairias netiesioginės
diskriminacijos formas darbe. Tiesioginė diskriminacija – atsisakymas įdarbinti ar pakelti
pareigose, profesinės kvalifikacijos galimybių ribojimas, atleidimas iš darbo ir pan. - buvo
dažniausiai rekonstruojama kaip praeities patirtis, kurią mieliau išbraukti iš atminties.

Informantų istorijos atskleidė labai įvairias netiesioginės diskriminacijos formas ir
kontekstus, su kuriais jie susiduria savo darbo aplinkoje: įžeidžiantys ir žeminantys juokai;
pablogėję santykiai su kolegomis po atsivėrimo; ignoravimas; nesaugus kontekstas kalbėti
apie savo partnerius ir asmeninius santykius; nuolatinė neformalios komunikacijos turinio ir
formos (savo išvaizdos, gestų, aprangos, kaip ir kas sakoma ir pan.) kontrolė.

Diskriminacijos, socialinės atskirties ir pažeminimo baimė yra pagrindinės priežastys, kodėl
didelė dalis LGBT bendruomenės slepia savo seksualinę tapatybę arba apie ją meluoja.
„Žinai, tas atviras... nu jeigu taip vat dabar paimčiau ir atsiverčiau kaip spinta? Visų pirma,
to neįvyks, tokio atsivėrimo. Todėl, kad prieš tai aš turėčiau būti garantuotas, kad bent jau
60-70% bendradarbių mane supras. Ir kadangi nesu tikras, tiesiog net nenoriu to daryti“
(Egidijus, 24).

Kolegų nenoras išgirsti ir ignoravimas to, ką girdi (kaip reakcija į homoseksualaus kolegos
atsivėrimą) tai pat galima laikyti netiesioginės diskriminacijos formomis. Loreta pasakoja,
kaip ji pasikvietė savo partnerę į neformalų įmonės Kalėdinį vakarėlį ir pristatinėjo ją savo
kolegoms, pasakojo apie jų tarpusavio santykius. Jai tai buvo ilgai ruoštas ir kruopščiai
apgalvotas atsivėrimo išbandymas, tačiau kolegos jos „neišgirdo“.
„Kituose darbuose aš niekada neslėpiau savo orientacijos ir man iš principo nesvarbu, bet vat
šitam paskutiniam darbe, aš bandžiau pasakyti ir bandžiau paatvirauti, bet niekas manęs
nesuprato. Mūsų visas darbas organizuoja didžiulius kalėdinius vakarus ir kvietimas:
``kviečiam su antrąja puse``. Va, ir aš pagalvojau, kad mes galim nueiti. Aišku, drebėjo
rankos ten ir iš karto, man atrodo, išgėriau 4 taures šampano ant tos drąsos ir paskui labai
drąsiai ėjau ir pristatinėjau savo kolegoms, savo skyriaus kolegoms savo draugę kaip savo
antrąją pusę: ``čia mano antroji pusė, va``. Baisu buvo, baisu ir buvo keista, ir aš žiūrėjau,
kaip jie reaguoja. Reagavo įvairiai labai: ta prasme, nuo tokių išplėstų akių, labai smalsių
žvilgsnių visokių iki išvis tokio kažkokio tai lengvumo, nežinau. Sėdėjo, šnekėjo, lengvai
bendravom. O, antroji pusė, antroji pusė – valio. Kiti laukė, kol aš nusijuoksiu, pasakysiu, kad
čia pokštas buvo – aš čia šiaip draugę atsivedžiau. Ir mes labai smagiai praleidom laiką tada,
niekas nieko neklausė. Rūpėjo, nu, aišku, rūpėjo, visi spoksojo, bet niekas nepriėjo ir
nepaklausė, kaip čia iš tikrųjų yra. Tą vakarą aš pagalvojau: ``kaip gražu``, galvoju ``o,
man viskas taip gerai praėjo ir aš dabar čia gyvensiu taip gražiai ir linksmai ir būsiu žiauriai
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laiminga``. Bet paskui aš supratau, kad niekas nesuprato...jie pagalvojo, kad aš šiaip draugę
atsivedžiau, nes gal net neapsvarsto tokios galimybės, kad kažkas išdrįstų taip padaryti...“
(Loreta, 27).

Kolegų tyla, „nesupratimas“ ar nesusipratimas, išreikštas sąmoningai ar ne, sukūrė
priešiškumo atmosferą, kurioje kitas Aušros bandymas gali niekada nebeįvykti.

James Ward ir Diana Winstanley (2003) savo studijoje apie seksualinių mažumų nesantį
buvimą (angl. absent presence) teigia, kad kolegos darbe kuria tokią socialinę realybę
homoseksualių žmonių atžvilgiu, kurioje nelieka erdvės dalykams, kurie galėtų būti pasakyti
ir

kurioje

apstu

to,

kas

galėtų

būti, bet

lieka

nepasakyta.

Nesantis

buvimas

internalizuojamas kaip socialinės tapatybės dalis ir kartu apibrėžia homoseksualių
darbuotojų ir jų kolegų santykį (Hardy et al 2000). Ignoruodamos kitas seksualumo formas,
organizacijos slopina atviros socialinės tapatybės (angl. „out“ social identity) kūrimą. Aušros
atvejis rodo, kad kolegų tyla gali būti suprantama kaip daugumos nenoras pripažinti
alternatyvius seksualumus.

Nors šiame tyrime daugiausia dėmesio kreipėme į diskursyvias kalbėjimo ir socialinio
veiksmo praktikas, reikia pripažinti, kad organizacijos kontekstas yra ne mažiau svarbus.
Įvairios studijos nagrinėja santykį tarp organizacijų struktūrinės ar profesinės specifikos ir
homoseksualių darbuotojų apsisprendimo atsiverti (ir susijusių diskriminacijos formų) darbe
(Lehtonen and Mustola 2004, Lehtonen 2002, Heikkinen 2002, Sears and Williams 1997).

Informantai buvo linkę pabrėžti, kad mažesnėse organizacijose, kuriose daugiau
tarpasmeninės sąveikos tarp kolegų, darbuotojams sunkiau atsiverti (nors ne lengviau ir
slėpti savo seksualinę tapatybę) arba apginti save diskriminacijos atveju. Kaip rodo Loretos
istorija, didelės tarptautinės kompanijos yra kur kas labiau palankios LGBT bendruomenės
atžvilgiu.
„...kartais pagalvoju, kad vat jei kam nors vis dėl to nepatiktų mano orientacija ir kažkas
sugalvotų, kad mane reiktų išmesti iš kompanijos, tai visą tą kompaniją galima būtų labai
lengvai sutramdyti dėl to, kad tu gali kreiptis į partnerius kompanijos, kurie sėdi užsieny, ir
užsieniečiai tikrai neleistų kažkokios tokios diskriminacijos, kad tave atleistų iš darbo. Nu
lietuviškoj kompanijoj kitaip. Tos, kuriose aš dirbau, jos yra visiškai mažytės. Visi apie visus
viską žino ir labai nori žinoti. Ir viskas sprendžiama vos ne pokalbių prie kavos lygyje. Ir taip
toliau. Ir skųstis kažkam - tiesiog nebūtų kam, jeigu kartais reikėtų. Niekas tavęs neapgintų“
(Loreta, 27).
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James Ward and Diana Winstanley (2003), kurie vykdė tyrimus Jungtinės Karalystės
policijos ir priešgaistrinės apsaugos struktūrose, pastebėjo, kad atsivėrimo kaina
(neigiamos reakcijos baimė) yra daug didesnė ten, kur vyrauja artimi tarpasmeniniai
santykiai. Didesnėse labiau nuasmenintose organizacijose paprasčiau slėpti savo tapatumą,
be to, rizika būti išviešintu yra mažesnė.

Lyčių kompozicija organizacijoje ne mažiau svarbi; feminizuota aplinka (pvz. paslaugų
sektorius) laikoma palankesne ir saugesne LGBT bendruomenei nei maskulinizuotos į
karjerą orientuotos organizacijos.
„Kolegos, kurie žino apie mane, visiškai normaliai šitą (seksualinę orientaciją – autorių
pastaba) priima. Šefė irgi normaliai priima, netgi su mano draugu draugauja. Aš nemanau,
kad apskritai kirpėjams turėtų būti problemų dėl to. Visi supranta, kad kirpėjui kaip ir
leistina. <...> Mano profesijoje išvis daug gėjų grožio srityje. Vadovaujamo darbo įmonėse,
kur dirba direktoriai visokie, jie negali leisti, kad kas nors sužinotų, jog jie yra gėjai. Nė
vieno dar nepažįstu, apie kurį žinotų va garsiai. O ten tas, kas sėdi kasoj, nu ir kas, kad jie
ten tarpusavy truputį pasišneka nedrąsiai. O koksai skyriaus viršininkas jau, jis jau uždaryta
burna sėdi ir gyvena dvigubą gyvenimą“ (Raigardas, 26).

Homoseksualių moterų istorijose skirtumas tarp „vyriškų“ ar „moteriškų“ profesijų ir darbo
vietų nebuvo taip ryškiai artikuliuotas. Kita vertus, moterys jautėsi labiau pažeidžiamos ne
tik seksualinės orientacijos, bet ir lyties prasme. Homofobiškoje ir seksistinėje visuomenėje
moterys yra labiau pažeidžiamos negu vyrai. Dalia linkusi labiau pabrėžti moterų (kaip
lyties) patirties giminingumą, nepaisant jų skirtingų seksualinių tapatybių.
„Lesbietės mūsų visuomenėje gal uždaresnės dėl to, kad apskritai moterys visuomenėje
labiau pažeidžiamos, ne tokios saugios, ir labiau brangina turimus darbus. Nori tiesiog
gyventi ir mylėti. O gal paprasčiausiai suvokia, kad viešumas mūsų visuomenėje yra
kamikadzės darbas. Visuomenė dėl to nepakeis savo nuostatų, o ar verta dėl to aukoti savo
gyvenimą labai didelis klausimas. Čia, matyt, veikia dar ir kita – lesbietės vis viena yra
moterys, o moterims svarbiau asmeniniai santykiai ir privatumas“ (Dalia, 40).

Lyčių santykiai ir struktūros yra vienas iš reikšmingiausių, jei ne pats reikšmingiausias,
homoseksualių žmonių darbo sąlygas struktūruojantis veiksnys.

Tyrimo rezultatai rodo, kad atsidavimas įmonei ir požiūris į darbą taip pat lemia individų
pasirinkimus. Svarbu pabrėžti šio santykio abipusiškumą. Individo atsivėrimas ir su tuo
susijusios neigiamos pasekmės gali pakirsti jo arba jos lojalumą įmonei, kita vertus, individo
susisaistymas su savo profesine sritimi, kolegomis ir darbo specifika gali sukurti saugesnį
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kontekstą atviros seksualinės tapatybės raidai. Vienas iš šio tyrimo informantų, Gruodis,
pasakoja, kaip jo menkas atsidavimas įmonei lemia tai, kad jis nemato prasmės atsiverti
darbe.
„Jeigu tas mano darbas galbūt būtų amžinas darbas, arba žinočiau, kad aš čia dirbsiu visą
gyvenimą, galbūt tai būtų šiek tiek kitaip. Aš nežinau kaip būtų, jei būtų, bet kadangi aš
žinau, kad nu išeisiu netrukus, taigi visąlaik gyvenau tokiu ``va, aš čia greit nedirbsiu``. Tai
vat tas laikinumas taip ir privertė, kad neįsipareigot labai su tokiais atvirumais, draugystėm
tokiom“ (Gruodis, 23).

Apibendrinant šį skyrių, galima sakyti, kad darbo aplinkoje dažniausiai paplitusios
homoseksualių žmonių netiesioginės diskriminacijos formos, kurių raiškos spektras itin
platus. Šių patirčių subjektyvus vertinimas tai pat įvairus, nuo pripažinimo ir tylios kančios
iki neigimo ir internalizuotos homofobijos (pačių homoseksualų nepakantumas bet kokioms
homoseksualumo apraiškoms darbe).

Diskriminacijos empirinis patyrimas ir subjektyvus

vertinimas priklauso nuo organizacijos specifikos (įmonės dydžio, kapitalo kilmės,
darbuotojų išsilavinimo, darbo kultūros), lyčių kompozicijos, individo lojalumo įmonei. Prieš
atsiverdami darbe, informantai įvertina organizacijos klimatą ir galimas reakcijas. Tad
organizacijos konteksto tyrinėjimai ateityje turėtų susilaukti didesnio seksualumo tyrinėtojų
dėmesio.
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IŠLIKIMO STRATEGIJOS
Homoseksualių asmenų išlikimo strategijos heteronormatyvioje aplinkoje susilaukė daugelio
tyrinėtojų dėmesio (Ward ir Winstanley 2005, Lehtonen and Mustola 2004). Pvz. Griffinas
(iš Croteau 1996) išskyrė keturias seksualinės tapatybės valdymo strategijas darbo
apinkoje: slėpimas, apsimetimas, numanomas atsivėrimas, savos tapatybės atviras
patvirtinimas. Ši tema yra itin reikšminga šio kokybinio tyrimo koncepcijos dalis.

Slėpimas: seksualinės tapatybės slopinimas darbe
Lietuviškosios empirinės medžiagos analizė atskleidžia įdomią tendenciją. Informantai yra
linkę atskirti viešumo ir privatumo sferas, tuo būdu sustiprindami jau klasikine tapusia
viešo/privataus dichotomiją. Didesnė jų dalis buvo linkę susilaikyti nuo bet kokių diskusijų
apie atsivėrimą darbe teigdami, kad nėra būtina demonstruoti savo seksualumo darbo
aplinkoje. Kaip teigia vienas apklaustasis, „seksualumas yra tavo asmeninis reikalas ir jis
neturėtų rūpėti darbe“. Dar kitų informantų nuomone, seksualinės tapatybės išviešinimas –
tai demonstravimas to, kas viešai nepriimtina. Savo privataus ir viešo gyvenimo atskyrimas
ir seksualinės tapatybės slopinimas darbe apibūdina dominuojančią homoseksualių žmonių
išlikimo strategiją Lietuvoje.

Privataus ir viešo atskyrimas, be to, subjektyviai konstruojamas nevienareikšmiškai.
Andriaus istorija akivaizdžiai atskleidžia kaip viešumas privilegijuojamas prieš privatumą.
„<...> svarbiausias dalykas yra tas, kad šiaip ar taip pirmiausia esu žmogus, kuris atlieka
kažkokį darbą, kuris yra kompetentingas toje srityje, kuriuo galima pasikliauti ir t.t. Aš
manau, kad kompetencija teigiamai veikia bet kokio darbuotojo karjerą, nepriklausomai nuo
to darbuotojo seksualinės orientacijos. Dirbu IT srityje. Mano darbas daugiausia susijęs su
statistinėmis analizėmis, įrankių statistinėms analizėms kūrimu, daugiamačiais pjūviais, ir t.t.
Ir kažkur to sąrašo gale yra tas menkutis faktas, jog man patinka vaikinai. Neabejoju, jog jei
būčiau gėjus Andrius, tai būtų žymiai sudėtingiau nei dabar, kai esu tiesiog Andrius, kuris be
viso ko yra ir gėjus. <...>padalinio kolegos tikrai žinojo, jog esu gėjus, ir tai jiems nekliudė,
nes paprasčiausiai svarbiau buvo kaip dirbama, o ne ar gėjus dirba ar ne“ (Andrius, 23).

Linos ir Mykolo istorijos atskleidžia seksualinės tapatybės (konstruojamos kaip privatus
gyvenimas) slopinimo darbe strategijas. Lina pasakoja:
„Man kas patinka darbe, kad mes nekalbam nei apie šeimą, nei apie vaikus, nei apie vyrus
ar žmonas... Taip gan tikrai atmosfera gera. Aš aplamai esu tokios nuomonės, kad darbe čia
nebūtinai sakyti. Man tai gerai, aš tai dar taip neišsiskiriu. Aš manau, kad sunkiausia yra
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tiems, kurie akivaizdžiai matosi. Pvz. gėjams, kurie akivaizdžiai yra gėjai. Kiek teko
diskutuoti su jais, tai jiems tikrai sunku – jiems ir pasisakyti nereikia ir taip visi žino.... kaip
heteroseksualas nesako, kad jis toks, tai nebūtinai ir homoseksualui darbe sakyti, kad jis
toks <...> daugybė (gėjų ir lesbiečių –autorių pastaba) adaptavosi savo darbo aplinkoje ir
neišsiskiria iš kitų, nerėki, kad tu tokia ar anokia ir neblogai gyveni“ (Lina, 30).

Mykolas, jaunas verslininkas ir mažos įmonės savininkas, savo seksualinę orientaciją slepia
darbe

jau daugelį metų. Jo nuomone, atsivėrimas yra išsišokimas, siekis išskirtinumo,

pažeidžiantis bendras taisykles.
„<...> jeigu tu pats nori kažkokio išskirtinumo, kuris pažeidžia bendras taisykles, dėl to tu
pradedi klykti, kad esi diskriminuojamas – paprasčiausiai gal kartais ir pats pažeidi tas
taisykles.<...> man replikų niekas nemėto – aš nedaviau tam pagrindo. Aš nevaidinu. Man
labiau reiktų vaidinti, jeigu man reikėtų čia manieringai, žodžiu, akim mirksėti. Aš ir pats
nemanau, kad toleruočiau, tarkim, savo darbo aplinkoj tokius vat (manieringus, moteriškus
– autorių pastaba) gėjus. <...> Aš manau, kad labai dažnai, kad šitas (homofobija – autorių
pastaba) dažnai yra išprovokuojamas pačių šitų žmonių. Labai dažnai, sakykim, su savo
neadekvačiu elgesiu, su savo bandymu, sakykime, būti labai jau matomais, kad maždaug
``aš lipu ant galvos ir visi man turi pasitraukti``... tas toksai viešas (seksualumas – autorių
pastaba) man yra nepriimtinas. Bet labai dažnai būna, kad tai vyksta plius ten, sakykime,
``patys muša, patys rėkia`` (Mykolas, 35).

Mykolo

mintimis

galima

pailiustruoti

ir

internalizuotos

homofobijos

reiškinį,

kai

nepakantumas homoseksualumui sklinda iš pačių homoseksualių žmonių. Iš kur jis kyla?
Feminizmo teorijoje daug dėmesio buvo skirta internalizuotos mizoginijos (moterų
neapykantos) reiškinio analizei, kuris kyla iš opresyvaus patriarchato ir socialinės
organizacijos seksistinėje visuomenėje ir kartu yra vienas iš tos organizacijos tęstinumo
prielaidų. Internalizuotos homofobijos reiškinį taip pat reikia sieti su dominuojančiomis
(hegemoniškomis) heteronormatyvumo ir seksizmo apraiškomis. Bendra moteriškumo
nuvertinimo ir nepakantumo homoseksualumui atmosfera sukuria tokį kontekstą, kuriame
patys homoseksualai ir moterys pradeda savęs ir kitų panašių į save nekęsti. Tai labai
tikslingas seksistinės ir heteronormatyvios sistemos veikimo rezultatas, kuris legitimuoja
pačią sistemą ir jos natūralumą.

Tyrimo eigoje taip pat pastebėta, kad labiau maskulinizuotose darbo aplinkose dirbantys
informantai savo seksualumo slėpimo strategijas įdėmiai kontroliavo ne tik darbe, bet ir už
darbo ribų.

Kitais žodžiais tariant, tai savotiška tapatybių (viešos/profesinės ir

privačios/seksualinės) atskyrimo strategija, kai profesiniame gyvenime iškeliama profesinė
tapatybė ir slepiamas seksualumas,

o privačiame gyvenime nutylimi viešo gyvenimo

dalykai (pvz. slepiama darbovietė).
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„I: Mane domina, kaip jūs jaučiatės darbe kaip gėjus?
M: Aš nenorėčiau per daug tokiom temom lygint ir šnekėt. Kuo tu daugiau susijęs su
žmonėmis, supranti, tuo tos baimės yra daugiau. Kai esi samdomas žmogus, tu neneši
atsakomybės dėl kitų žmonių, dėl, tarkim, klientų, dėl bendro įvaizdžio, dėl visko. Bet žinai
kada esi darbdavys, tai klientui pasirašinėti sutartį ir duoti darbo kažkokiam piderui, nors tai
su darbu ir nesusiję, bet kam gi to paprasčiausiai reikia. Kodėl reikia žmogui duoti kažkokio
tai nepatogumo, kad bendrauja su kažkokiu „ne tokiu“. Asmeninį savo gyvenimą aš esu
atribojęs nuo darbo. Tai yra mano gyvenimas ir su darbu tai nesimaišo. O viešam gyvenime
aš toks nesu...ten aš esu normalus. Dėl to nesipykstu nei su savim nei su visuomene“
(Mykolas, 35).

Tyrimo rezultatai rodo, kad heteronormatyvumas itin ryškus vyriškose arba į karjerą
orientuotose organizacijose, kuriose profesinė tapatybė užgožia homoseksualią tapatybę,
netgi ją totaliai užtildo. Kraštutiniais atvejais heteronormatyvumas pasireiškia kaip atvira
neapykanta

„feminizuotiems“

gėjams,

manierizmui,

atviram

homoseksualumo

demonstravimui ir pan.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad slėpimas nebūtinai visada yra individo kontrolės
dispozicijoje. Žmogaus įvardinimas gėjumi arba lesbiete, kuri Judith Butler (1997) aprašė
kaip “dievišką įvardinimo galią“, nebūtinai vyksta subjektui apie tai žinant. Keli informantai
jautė, kad jų kolegos žino apie jų seksualinę orientaciją, nors jie patys nerodė jokių
pastangų šia linkme, priešingai, netgi siekė apsaugoti save nuo išviešinimo.
„...aš dirbau dar McDonald 1996 metais. Iš kažkur tai jie sužinojo (apie seksualinę
orientaciją – autorių pastaba) prasidėjo toks ššššššš, žinai, patyliukais toksai visokių ten.
Vieną kartą po darbo tokia mergina prieina, nu jos vardas Laima, atrodo, sako, ``Rima, tu
nenori su manim kavos pagert po darbo``. Nu ``einam`, sakau, ``pagersim``. Čia mes
nueinam ir pradeda: o kaip, o kodėl, o su kuo, o kiek. Ir aš sakau: ``tu man pasakyk, kodėl
tu klausinėji, vat kas tau...`` Ji iš žingeidumo, tokio moteriško smalsumo bandė susižinoti,
kaip ten, kur ir kas ir... nu kiek aš supratau, kad galiu, tai aš paskui ten ``nu taip``, sakau,
`` taip, aš lesbietė. Vienai moteriai tiek ir tiek metų, man tiek ir tiek``. Po to mūsų
draugystė tuo ir baigėsi. Mes pasišnekėjom ir aš supratau – darbe jau visi žinojo. Jeigu iki
tol mes bendravom su tam tikra kolektyvo dalim, tai staiga ta dalis taip tyliai nustoja su
manim bendraut. Tu supranti, ir tu tą jauti. Tai iki to tai viskas buvo gerai, čia visur
varinėjom, ėjom į tuos ten vakarėlius. Paskui žiūriu, kad supranti, buvo taip, kad mes tam
bare sėdim, kaip ir mūsų visas kolektyvas, bet bendravimas vyksta taip, lyg manęs iš viso
nėra, lyg aš nedalyvaučiau tame vakarėly. Ir tu jauti tą vat tokį tylų, pasyvų, bet nu vat
kažkokį atstūmimą“ (Rima, 36).

Apibendrinant šį poskyrį galima teigti, kad nutildytas seksualumas darbe yra įvairiais
aspektais esminis seksualinių mažumų patirties ir tapatybės raidos aspektas. Tylėjimą
galima interpretuoti kaip savisaugos priemonę, racionalų pasirinkimą ar saugumo garantą.
Tačiau tai nėra vien tik savanoriškas pasirinkimas. Savo subjektyvumo paneigimas yra
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sąveikos tarp socialinių reikšmių ir savi-identifikacijos proceso rezultatas.

Nutildytas seksualumas atspindi ir gilesnius kultūrinių diskursų nenuoseklumus. Juos galima
atsekti

darant

nuorodą

į

viešo/privataus

dichotomiją,

kuri

geriausiai

paaiškina

homoseksualumo ir heteroseksualumo hierarchinį santykį. Pasak Goffmano (1963),
seksualiniai santykiai ir fantazijos laikomi privačios sferos dalimi, tuo tarpu kai seksualinės
tapatybės ir orientacijos yra dalis asmens viešumo, atpažįstamo iš išvaizdos, aksesuarų ir
sąveikų. Taigi, seksualinė nelygybė reikštų, kad tik LGBT asmenys yra kaltinami dėl savo
seksualumo demonstravimo, kai jų seksualinė orientacija tampa viešosios sferos dalimi.
Tuo tarpu heteroseksualumas yra teisėtas viešosios sferos subjektas. Heteroseksualus
seksualumas yra visada viešas, atsikartojantis, „objektyvus“, taigi, natūralus (savaime
suprantamas ir nepastebimas). Savo normatyvinę hegemoniją jis išlaiko per neigiamų
reakcijų (tai pat ir pačių homoseksualų)

į viešą homoseksualumą legitimaciją,

homoseksualų savi-marginalizaciją ir seksualinės tapatybės slopinimą darbe. Kiek kartų
informantai kartojo tai, kad seksualumas darbe nėra svarbus! Tačiau nereikia didelių studijų
ir tyrinėjimų, jog pastebėtum, kad tik homoseksualus seksualumas nėra svarbus, o ne
seksualumas apskritai. Galų gale, diskurso užtildymas paverčia jį nematomu, taip
apsunkindamas homoseksualų kolektyvinės tapatybės raidą ir galios akumuliaciją heteroseksualumas švenčia pergalę.

Apsimetimas: heteroseksualaus gyvenimo būdo išradimai
Apsimetimo

strategija

išreiškia

seksualinės

tapatybės

nutildymą

heteroseksualais, išgalvojant priešingos lyties partnerius ar kuriant

apsimetinėjant
heteroseksualaus

gyvenimo būdo fikcijas. Apsimetinėjimas gali būti tik reaktyvus, kai reaguojama į
užklausimą, bet vengiama inicijuoti ar palaikyti neparankų pokalbį arba stengiamasi išvengti
nuorodos į partnerio lytį.
„Įsivaizduok darbe, mes susirenkam pirmadienį, visi pasakoja: aš ten vaikus auginau,
vežiau vaikus čia į McDonald su žmona, o ką man daryt? O ką aš galiu jiems papasakot?
Bet taip būna, supranti, visi kalba, jog darbe kaip ir neliečia jokios ten asmenybės. Taip tik
atrodo, supranti? Bet jie visi nuolat kažkaip tai kalbasi: ``aš pirkau mašiną``. O žmona
moka vairuoti arba nemoka. Nu tu supranti, jie laukia iš tavęs: ``o tu kaip?`` ``Kaip tavo
vyras arba tavo draugas?`` Nu, kažką jie irgi nori išgirsti, supranti, ir tokiu atvejotu tada
jautiesi nu labai nejaukiai. Tu negali pasakot: ``va, aš su savo drauge ten, oooo``. Tada
turi virsti aktorium. Bet tai yra labai sunku, žinok. Tai yra tam tikras tiktai laiko tarpas ir
tave pradės užknisti. Tai reiškia, kad tu pasmerktas iš anksto kolektyve būti, supranti, nu
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kaip čia pasakyti – negyvuojančiu žmogumi. Iš anksto. Aš vat dabar galvoju, kad kaip tik
dabar keisiu profesiją, ir save įsivaizduoju, kad ko gero dirbsiu įmonėje, kurioje bus
kolektyvas ir jau iš anksto nuogąstauju – taip, tai bus“ (Rima, 36).
„Tas trūkumas atvirumo lemia diskomfortą...tu net negali pajuokaut kam nors savo
gyvenimo būdu, net būdamas kompanijoj negali pasidairyt kažkur aplinkui. Nu tai yra
nenatūralu, kai tu, žinai, „žiūri“ į merginas... Gauni suvaidint kartais. Gauni suvaidint
šeimoj pastoviai. Gauni suvaidint darbe pastoviai. Bendraudamas su kursiokais laviruoji
kažkaip, nes niekas nesam suinteresuoti apie tai pasipasakoti. Bent ne Lietuvoj. Nes, žinai,
kada Lietuvoje yra tokia situacija – nesaugumo dėl to dalyko, tai kartais net atrodo
išvažiavus į užsienį, kad tas pats nesaugumas tvyro. Tarkim, kad ir į kokią Ameriką. Bet iš
tikrųjų taip nėra. Ant tiek. Bet tiesiog tu jau taip įsigyveni, kad tu net pripranti ir galvoji,
kad taip vat reikia kalbėti, kad reikia tylėti, niekas neturi apie tai diskutuot su tavim,
privengia tų temų. Tai tampa įpročiu ir darbe ir bet kur... ir su draugais“ (Egidijus, 24).

Kaip pastebėjo Fairclough (1995), galia kontroliuoja ir riboja alternatyvius diskursus.
Homoseksualūs asmenys yra priimtini tiek, kiek jie kitiems neprimena apie savo
(mažumos) seksualumą. Šią nuostatą itin gerai iliustruoja Lietuvos politikų mėgstamas
posakis: „tegul jie (seksualinės mažumos) egzistuoja savo klubuose ir baruose, bet tegul
nelenda į viešumą“.

Tokios nuostatos netgi įgavo tam tikrą politinio korektiškumo

atspalvį. Būti atvirai homofobu tampa gero politinio tono ženklu Lietuvoje.

Kaip rodo tyrimo rezultatai, ši ir prieš tai aptarta išlikimo (pasipriešinimo) strategijos yra
plačiausiai paplitusios tarp homoseksualių asmenų darbe ir šeimoje. Kadangi tai pirmasis
išsamesnis seksualumo darbo aplinkoje tyrimas Lietuvoje, jo metodologija ir imties sandara
nesuteikia galimybių šios temos išskleisti įvairesnių informantų socialinių požymių atžvilgiu,
pvz. kaip strategijos kinta laiko bėgyje arba kaip jos priklauso nuo informantų amžiaus,
socialinės padėties ir pan.

Atvirumas išrinktiesiems
Likusios dvi Griffino (iš Croteau 1996) minimos išlikimo strategijos - numanomas
atsivėrimas ir savos tapatybės atviras patvirtinimas – buvo minimos rečiau. Dažniausiai
informantai savo tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai patvirtindavo tik tam tikrai daliai
kolegų darbe.
„Bebendraudamas darbe su bet kuo tu pasirenki žmones, su kuriais artimiau bendrauji ir su
kuriais bendrauji per atstumą. Tai šiuo atveju žmonės, su kuriais aš bendrauju artimai, žino
apie mano orientaciją ir juokiasi iš manęs. Mes pasikalbam ir viskas yra šaunu. Mano darbe
yra apie 10 žmonių. Galiu drąsiai teigti, kad pusė iš jų žino. Bet, kaip ir minėjau, man tai nėra
18

kažkoks tai iššūkis arba ten ``o ``, nes išplaukia savaime kažkaip tai. Vienas pokštas, kitas
pokštas. Paskui viskas būna labai aišku. Aš esu sau pasakęs, kad visi pokštai yra pokštai ir
jeigu žmogus, kurį pažįsti sako pokštą, tai nenori įžeisti. O jeigu manęs paklausia, aš visada
pasižiūriu žmogui į akis ir stengiuosi pasakyti tiek, kiek jisai gali pakelti, tai ką aš jam
pasakysiu“ (Linas, 22).
„Kadangi visuomeninėje veikloje aš veikiu keletame organizacijų, tai vienoje organizacijoje
gana draugiška aplinka vien dėl to, kad ir tenai yra homoseksualų. Ir dėl to manau, kad aš
esu priimamas toks, koks esu. <...> aišku, atsirenki, kam gali pasakyti, kam negali pasakyti,
bet realiai, kadangi aš jau pats sukuosi tame sektoriuje, kuriame yra labiau išsilavinę žmonės,
tai man nėra taip sudėtinga. Be to, žmogus bebendraudamas jauti, kiek jis yra atviras tau ir
tada tu pats reguliuoji save, kiek tu jam gali būti atviras. Kai pabendrauji su žmogum,
pabendrauji įvairiomis temomis ir pasimato visi tie trūkumai arba netrūkimai, privalumai. Ir
tada padarai sprendimą: sakyti ar nesakyti <...>Bet realiai tai ne visiems reikia visas detales
žinoti ir ne visiems tos detalės rūpi. Va ir man tai nėra reikšmingas tas dalykas (vieša
seksualinė orientacija- autorių pastaba), nes tai yra mano asmeninis gyvenimas ir man tai
nebūtina skelbti visiems. Bet, tarkim, tai, jog buvau kažkokiam renginy, kuris buvo skirta
gėjams, lesbietėms ar ten apskritai, arba radau kažkokią informaciją kažkokiam tinklapy apie
homoseksualus ar klube buvau, šito aš nebijočiau pasakyti, nes tai nėra piršimas kažkokios tai
informacijos. Natūralu, kad tu gyveni homoseksualų gyvenimą ir tavo kasdienybėje atsiranda
daug su homoseksualumu susietų problemų, reikalų ir panašiai“ (Tomas, 22).

James Ward and Diana Winstanley (2005, 452) kalba apie atsivėrimą darbe kaip apie
performatyvų veiksmą: “tai, kad esi gėjus ar lesbietė, tai nėra tiesa, kuri atskleidžiama, bet
spektaklis, kuris nuolat vaidinamas“. Kadangi heteroseksualumo norma laikoma savaime
suprantama, todėl atsivėrimas nėra baigtinis, priešingai, nuolatinis performatyvus veiksmas.

Kaip jau buvo ne kartą minėta, homoseksualūs asmenys nusprendžia atsiverti dėl įvairių
priežasčių. Pvz. Humphrey (1999, 138) išskiria tris pagrindines priežastis. Pirmiausia, tai
susiję su asmeninio integralumo poreikiu; antra, tikima atvirų tarpasmeninių santykių
profesinėje sferoje pranašumu; galų gale, manoma, kad žinojimas apie homoseksualius
asmenis atlieka tam tikrą švietėjišką funkciją ir kartu įgalina gėjus ir lesbietes šiame
procese.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad atsivėrimas darbe yra informantams reikšmingas procesas
asmenine ir profesine prasme. Trečiasis, politinis aspektas, kurį mini Humphrey, mūsų
interviu metu nebuvo aiškiai artikuliuotas. Šiame kontekste svarbu įvertinti individualaus
pasirinkimo atsiverti, siekiant aukščiau minėtų tikslų, laisvės laipsnį, t.y. kiek atsivėrimas
yra laisvo pasirinkimo prabanga, o kiek, vis dėlto, racionali išlikimo strategija.
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HOMOFOBIJA IR SOCIALINĖ KAITA
Didžioji dalis tyrime dalyvavusių informantų buvo linkę pripažinti, kad Lietuvoje
vykstančios permainos ir šalies integracija į tarptautines struktūras palietė ir kultūros sritį
bei keičia žmonių požiūrį į daugelį dalykų. Homoseksualumo reiškinys, kuris dar
sovietmečiu buvo kriminalizuojamas, bene sunkiausiai vaduojasi iš nežinomybės ir
stereotipinio vertinimo, tad vis dar nemažai žmonių, ypač tų, kurie asmeniškai nepažįsta
homoseksualių žmonių, į juos žiūri su baime ir nepakantumu. Kaip rodo ištraukos iš
informantų istorijų, nepalankus požiūris į homoseksualumą taip pat neatsiejamas nuo
bendro

nepakantumo

„kitokioms“

visuomenės

grupėms,

t.y.

rasistinėmis

ir

antisemitinėmis apraiškomis.
„Reikia, aišku, asmeniškai kiekvienam drąsos, reikia man atrodo ir aplinkybių tokių, ne tiktai,
kad mums ten dabar Europos Sąjungos kažkokie įstatymai palankūs... Jauni žmonės, vat
ypač merginos, yra dabar žymiai tolerantiškesnės pagal apklausas ir man atrodo, kuo
daugiau žmonių pasimokys užsienyje, kuo jie daugiau skaitys visokių knygų, tuo gal mažės
tas uždarumas ir kito baimė, nes tai nėra tiktai gėjų baimė, tai yra ir visų kitokių: žydų,
juodaodžių... nu, visų, kurie atrodo baisūs, arabai, nu, viskas, kas yra mums nepažįstama,
tai tie mums atrodo baisūs, bet čia man atrodo yra toks parapinis kompleksas, kai tu toj
vienoj vietoj būni, nelabai kažką skaitai, nelabai seki viską, taip atrodo kaip dievo duota, nu,
tai tada, aišku, yra baisu“ (Miglė, 33)
„Ir dabar iš tikrųjų jau bobutė kaime drįsta pasakyti žodį lesbietė. Tai ką tai reiškia? Jau šis
tas, jau progresas yra. Vis tiek visur eskaluojama: spauda, TV, jau net ir filmai. Truputį jau
integracijos yra. Kitas klausimas – kaip tai pateikiama? Bet, apskritai, apie tai jau yra
kalbama. Tai yra šis tas. Aš tau sakau, vat jeigu dar 10 metų atgal, tai žodžio lesbietė
neišgirsi niekur. O dabar jau kaime gali išgirsti – net kaime. Jau tai yra toksai – nu vat
praregėjimas kažkoks. Tik dar, aišku, jie vis dar nežino: ar čia gerai, ar čia blogai. Jie dar
nežino, kaip čia iš tikrųjų yra. Ir vat kaip mano kirpėja sako: ``aš tave atpažinau kaip
žmogų, pirmiausiai. Paskui tiktai sužinojau, kad tu esi poroj su moterim``. Bet sako: ``aš
jus myliu ne dėl to, kad jūs lesbietės, o dėl to, kad jūs man kaip žmonės labai tinkat“ (Rima,
36).

Viena informantė pasakoja, kaip, jos nuomone, sovietinis palikimas ir katalikiška šalies
tradicija suformavo itin tradicinį požiūrį į šeimą, tad atsivėrimas yra ne tik asmeninė auka,
bet ir artimųjų žmonių skaudinimas.
„...ta šeima (sovietmečiu – autorių pastaba) buvo tokia be galo sureikšminta, juo labiau kad
žmonės beveik nejudėjo ir vadinasi viskas, kas toje šeimoje atsitinka ir, galų gale, tas
materialinis nesugebėjimas atsiplėšti nuo tų tėvų ir visa kita – tu visuomet būdavai su jais
susijęs. Plius dar ir tas katalikiškas auklėjimas ir visa kita. Ir dabar man atrodo galimybės
pasikeitė, žmonės daugiau keliauja, pamato pasaulio, skaito knygų ir tampa žymiai atviresni.
Bet vat ta šeima, tėvai ten kartais broliai, jie tarsi yra truputį užsikonservavę ir tu supranti,
kad aš kaip aiškinu savo atvejį ir man atrodo tai nėra kažkokia savipaguoda, bet man atrodo,
kad man pasisakius iš tikrųjų palengvėtų tam tikra prasme ir atsirištų rankos daugiau, kad
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man nereiktų amžinai ką nors išgalvoti ir meluoti. Bet problema dėl ko aš nesakau yra ir ta,
kad jiems būtų sunku visa tai suvirškinti. Skaudintųsi kiekvieną kartą, bandytų mane auklėti,
vesti į tiesos kelią ir ten būtų, nu, toks amžinas širdies skausmas ir prie to jos viso ligų
katalogo dar kažkokį vieną pridėtų rūpestį tai“ (Miglė, 33)

Žemiau pateikiama nuomonė informanto, kuris labai įžvalgiai ir išsamiai atskleidžia
apsimestinės tolerancijos Lietuvoje reiškinį.

EQUAL projekto Atviri ir saugūs darbe.lt

kiekybinio tyrimo rezultatai taip pat patvirtina šias įžvalgas. Pačiame bendriausiame
lygyje, respondentai pritaria demokratinėms vertybėms, įskaitant pagarbą žmogaus
teisėms ir toleranciją įvairioms visuomenės socialinėms grupėms (pvz. 70 proc. sutinka
su teiginiu, kad homoseksualių žmonių galimybės darbe turi būti vienodos kaip ir
heterosekualų“), tačiau savo asmeniniame gyvenime jie vis dar išlieka labai nepakantūs
homoseksualiems žmonėms.
„Man asmeniškai turbūt pasisekė, kadangi dirbu su išsilavinusiais ir pakankamai neblogais
žmonėmis. Bet vis dėl to, sunku spręsti apie jų tolerancijos lygį bendrai. Kažkodėl atrodo,
kad bendravimas su manimi jų ribas, vis dėl to praplatino. Siejant šias sąvokas su
homoseksualumu, iš esmės tai žmonės, kurie viduje nekenčia visų aplinkinių ir savo agresiją
mėgina slėpti po perdėto mandagumo skraiste. Bet kai būni su tokiu žmogumi, tikrasis
jausmas neapgauna, mes juos labai greitai „demaskuojam“ nes, matyt, tos neapykantos tiek
daug, kad paslėpti jos neįmanoma. O, tie vargšai akademikai… Man jų iš tiesų gaila dėl
nesugebėjimo priimti dėsningų pokyčių. Jie pasilieka gyventi „ten-ir-tada“, tuo tarpu kai
gyvenimas vyksta „čia-ir-dabar“. Bet kartais nuo to būna tiesiog graudu. Dėl
homoseksualumo prigimties rašo kas netingi. Nuo begėdiškų manipuliacijų apie ryšį su X
chromosoma ir ”įrodytų” tyrimais su jūrų kiaulytėmis ir žiurkėmis duomenų iki populistinių
skelbimų JAV apie stebuklingas terapijos atmainas, sugebančias „išgydyti“ homoseksualumą
(be abejo, už apvalią „žalių“ sumelę). Geriau už mane apie tai parašė E. Rudinesco knygoje
„Kodėl psichoanalizė?“ Kraftas-Ebingas savo kraupųjį veikalą „Psychopathia sexualis“ išleido
1886 m., bet mūsų kai kurie akademikai, atrodo, nesugeba priimti, kad už lango XXI amžius
ir jame archeologiją jau seniai būtų laikas padėti ten, kur jai ir vieta – į „istorinį kontekstą“.
Taip, jie pasisako: „Aš tolerantiškas“. Bet tai nieko neapgauna. Tai tiesiog primena kai kurių
buvusių partinių funkcionierių staigų pamaldumo protrūkį. 1985m. vienas žymus medicinos
srities profesorius Lietuvoje (niekam ne paslaptis jo pasikartojantys ilgi užgėrimai ir
nuotaikos svyravimai priklausomai nuo alkoholio koncentracijos kraujyje) skirstė
homoseksualus į aktyvius ir pasyvius, akcentuodamas jų moteriškus bruožus, kalbėjimą apie
save kaip apie moterį ir kitas nesąmones, o 2002 m. tas pats profesorius per TV rėkia apie
savo toleranciją. Ką tai apgauna? Gal patį gerb. profesorių? Neseniai teko iš vieno
universiteto psichologijos IV kurso studenčių girdėti apie tai, kad „aktyvūs gėjai“ dar „ne
tokie sutrikę“, tuo tarpu kai „pasyvūs“ tai tas pats kaip transvestitai ir transeksualai ir „visiški
ligoniai“. Aš nesu gerai susipažinęs su to universiteto dėstymo programomis, bet jeigu taip
samprotauja psichologijos studentės 2005 metais, ko galima tikėtis iš mažiau nusimanančios
publikos? Tai tikriausiai iš dalies irgi akademikų „nuopelnas“. Be to, „apsimestinė
tolerancija“, manau, yra irgi diktuojama besikeičiančios realybės, egzistuojančios
nepriklausomai nuo mūsų sąmonės. Aš suvokiu, galiu suprasti, kaip ginasi nuo savo
seksualinių (ir homoseksualinių tame tarpe) impulsų paaugliai, rinkdamiesi į grupuotes ir
imituojantys suaugusių vyrų elgesį. Bet man atrodo, kad bręsdami mes turėtume įgyti
daugiau ir dvasinio brandumo. Deja, fanatikuojantys elementai (pvz.: yahoo group Gėjamsne), atrodo, lieka kažkur labai toli praeityje (sakyčiau, netgi ankstyvoje vaikystėje), kuomet
su nerimą, nesaugumą keliančiais impulsais tvarkosi archajišku būdu – paprasčiausiai
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perkelia juos, išprojektuoja į išorinį objektą. Taip susiformuoja „priešas“. Istorija jau žino tų
„priešų“ vardus: tamplieriai, žydai, raganos, homoseksualai… kas sekantis? E. Fromm apie
tai nuostabiai rašo knygoje „Adolfas Hitleris: klinikinis nekrofilijos atvejis“ (Valius, 40).

Viena iš dažniausiai minėtų homofobijos ir nepakantumo priežasčių buvo siejama su
žiniasklaida ir jos formuojamu neigiamu homoseksualių žmonių įvaizdžiu. Kiekybinio tyrimo
rezultatai taip pat rodo, kad beveik kas trečias respondentas (32%) buvo linkęs manyti,
kad

žiniasklaida

Lietuvoje

tendencingai

parenka

skandalingą

informaciją

apie

homoseksualus, 14% mano, kad žiniasklaida pateikia nepakankamai informacijos apie
homoseksualus.
„I: bet kodėl mūsų visuomenėje tiek nedaug homoseksualių žmonių yra atviri?
T: nu tai todėl, kad mes neužauginti demokratiškoje visuomenėje ir realiai pažiūrėjus dabar į
jaunimą, tai jisai yra žymiai tolerantiškesnis, nors, aišku, tam tikri iš tėvų perduoti tenai
požiūriai, kažkokie stereotipai, tai jie yra užsilikę. <...> Be to, gana aktyviai jau tam tikros
informacijos žmones pasiekia. Ir tarptautinės TV, ir filmai visokiausi. Jie daro tą įtaką ir
žmonės mato, prisiliečia prie to reiškinio ir mato, kad jis nesukuria tam tikrų kažkokių baubų,
kuriuos žmonės susikuria dar nepažinodami to reiškinio <...> Nors kažkaip tai dažnai tie TV
pasirodantys pasakojimai ar istorijos, tai jos gana būna, nu kaip čia pasakius, parodančios
galbūt tiktai tas neigiamas detales: visokiausi ten paradai, kur konkrečiai demonstruojamas
homoseksualumas. Ne šiaip kad parado esmė kokia yra, bet parade demonstruojamas
seksualumas, nuogi užpakaliai ir panašiai. Ir kažkokie tenai sukurti mitai, Neva, gėjai ten
reikalauja tam tikrų kažkokių teisių, kurios nesuderinamos su teisių ir pareigų vienove. Kas iš
tikrųjų yra ne tiesa ir dėl to, manyčiau, nereikėtų sureikšminti šitų dalykų, ką dabar daro
mūsų žiniasklaida. <...> Žinot, kai politikai ir žiniasklaida primaitina žmones ta

negatyvia informacija, tai ta pozityvi informacija ir tos pozityvios informacijos
skleidimas iš esmės būna... tampa vos ne kaip šešėlyje. <...> aš tai vat nesuvokiu
politikų, kurie vietoje to, kad vienytų visuomenę arba ir tos pačios bažnyčios, kuri
turėtų vienyti visuomenę, jinai dar dirbtinai ją skaldo ir ta trumparegiškumas tai yra
tam tikras, to laikotarpio sukuriama kažkokia pridėtinė vertė jiems prie to, kad vat
galbūt balsą gausim kažkokio homofobo ar dar kažko. Tai realiai perspektyvoje tai
atima iš jų daugiau, nei duoda.“ (Tomas, 22)
„Aš manau, kad labai daug daro TV, labai daug. Ir tos laidos, kur personažas gėjus
dalyvauja kokioje nors ``Nomedoje`` ar dar nežinau kur ir ateina transvestitų išprotėjusių ir
visiem atrodo, kad visi gėjai yra transvestitai, kad visi gėjai yra piderai, nors pedofilas yra
tas, kuris miega su vaikais. Nu, žmonės jie neskiria, kas yra kas. Kas yra gėjus, kas yra
transvestitas, kas yra biseksualus, kas yra metroseksualas. Ir jeigu į laidas pradėtų eiti ne
šitas transvestitas išprotėjęs, o koks nors normalus vyriškas gėjus, kad žmonės pamatytų,
kad mes ne monstrai, o tokie pat normalūs žmonės, tik jie apie tai nežino“ (Raigardas, 26)

Keli kokybinio tyrimo apklaustieji pabrėžė ir tai, kad visuomenėje trūksta žinojimo apie
homoseksualius asmenis, išankstiniai nusistatymai apsunkina jų žmogiškojo patyrimo
pažinimą ir pagarbą jų žmogiškajam orumui.
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„man tai atrodo labai dar svarbu tas asmeninis santykis, kad kuo daugiau būtų tokių,
vadinasi, out, išėjusiųjų ir, kita vertus, kad vis dėl to tokio sutelktumo daugiau būtų, daugiau
būtų kažkokių pilietiškų akcijų, kur žmonės iš tikrųjų su savo veidais, ne tiktai, kad jie daro
tenai kažkokius tai projektus, bet savo veidais jie išeina, jie kažką daro. Nu tai, aišku, tai
būtų pakankamai radikalu tose visuomenėse. Tie žmonės visi susitrauktų į save visu
smūgiu, žinai...“ (Miglė, 33)
„Homofobija yra aukšto lygio, todėl, kad žmonės nieko nežino apie juos. <...> baimės kyla
iš nežinojimo. Kaip galima, kad heteroseksualai ruoštų įstatymus ir diskutuotų apie gėjų
vedybas ar įvaikinimo sąlygas visiškai nežinodami, kuo tie gėjai gyvena. Pvz. dabar
visuomenės pagrindas- heteroseksuali šeima, skaito, kad būtinas giminės pratęsimas. Gėjų
santuokų negalima įteisinti vien dėl to, kad nepratęsiama giminė. Tai kuo dabar skiriasi:
jeigu du vyrai myli vienas kitą – tai jau blogai, o jeigu vyras nueina pas prostitutę slapta nuo
žmonos – tai jau gerai. Nes nei vienu, nei kitu atveju nepratęsiama šeima. Iš vienos pusės
siekiama įteisint prostituciją, o gėjų santuokų įteisinti negalima. Taip galima nusišnekėt iki
absurdo.“ (Darius, 55)

Žinojimas apie homoseksualius asmenis ir jų patyrimą – svarbi

ne tik visuomenės

bendro žinojimo, bet ir ekspertinio žinojimo dalis. Tai dažniausiai susiję su paslaugų
sektoriuje (švietimo, sveikatos, psichologinės pagalbos paslaugos) dirbančiais ekspertais,
su kuriais homoseksualūs asmenys susiduria savo kasdienėje praktikoje ir nuo kurių
priklauso jų asmeninė gerovė.
„...žmonėms reikia švietimo. Elementariausiai vat atėjus pas ginekologą, nu kodėl aš jam
turiu meluot, kad aš gyvenu su vyru. Supranti, vat įsivaizduok, situacija: ten reikia tokius
dalykus jiems pasakoti. Ir jie tada nežino ką daryt, jie reaguoja kaip nežinau kas. Švie-ti-mo
rei-kia. Reikėtų, bet aš, aišku, būčiau, nu aš manau, kad reikėtų kad tai darytų mūsų
organizacija, bendradarbiaujant su švietimo organizacijom, supranti. Turi būti kažkoksai
bendras bagažas, kuriame visi turi dirbt, supranti, negalim tik mes. Tai ką, mes nueisim į
mokyklą: ``laba diena, aš jums paskaitysiu...`` Supranti, turi būti žmonės kompetentingi.
Pedagogai turi būti, bet jie turi turėti kažkokį švietimą. Psichologai taip pat. Jie patys nežino,
kas mes esam.“ (Rima, 36)

Tačiau viena iš pažinimo prielaidų yra homoseksualių žmonių atsivėrimas, kuris, kaip jau
buvo ne kartą minėta, yra savotiška asmeninė auka nepakantumu persisunkusioje
aplinkoje.
„...jeigu Lietuva tokia maža bendruomenė ir staiga, jeigu tu nusprendi ir išeini, na, taip
drąsiai, out, visai visuomenei, tu tuoj pat pasidarytum tuo tokiu speaker maždaug, tuo
tokiu kalbėtoju už visus. Kiekviena laida tave visur nutampytų, tu būtum toksai veidas. Ir
dabar pradedi galvoti apie savo vaiką, ar tai reikia, kad ten jį mokykloje...kur ten tokia
baisi diskriminacinė organizacija šiuo požiūriu. Ir kitas momentas, o ar tai man reikia, kur
aš gal esu ten daugybės sričių pakankamai tenai išprusus ir galinti tai padaryti, ar man
reikia, kad aš tapčiau tiktai ikona kažkokio vieno kur tai yra svarbi mano gyvenimo dalis
patirties, bet tai tikrai nėra vienintelė ir galbūt net nesvarbiausia. Aišku, norisi, kad
atsirastų toks žmogus drąsus, daug tokių drąsių žmonių (juokiasi), visi išeitų, pasakytų.
Gal tas iš tikrųjų turėtų būti daug. Reiktų kažkaip suorganizuoti, kad iškart 100 out ir tokių,
kad pasimestų bent jau kiekyje...“ (Miglė, 33)
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Kalbėdami apie socialinės kaitos perspektyvas, kai kurie informantai pabrėžė

įstatymų

tobulinimo poreikį ir, netgi dar svarbiau, kad bent turimų įstatymų ir tarptautinių
įsipareigojimų būtų laikomasi aukščiausiame politiniame lygyje. Keliuose interviu buvo
išskiriama šiuo metu šalyje užstrigusio ir itin jautriai vertinamo partnerystės įstatymo
svarba.
„...jeigu kalbėti apie teisinę bazę iš esmės, tai yra labai tokių didelių trūkumų, kaip
Konstitucijos 38 straipsnis <...> ir jame įsitvirtinus ta frazė, kad visuomenės ir valstybės
pagrindas yra šeima. <...> o iš esmės tai yra klaidinga ta nuomonė, nes aš tai visą laiką
visur, kur tik galiu, sakau, kad visuomenės ir valstybės pagrindas visų pirmiausia tai yra
žmogus. Tai yra dalelė, nuo kurios viskas prasideda. Nes nebus žmogaus, tai nebus nei
valstybės, nei visuomenės – nieko nebus. O be šeimos... yra žmonės, kurie gyvena be
šeimos. Tarkim, paimkim tuos pačius vienuolius, paimkim žmones, kurie nesusituokę, jeigu
laikysim, kad vienintelė šeima yra susituokę. Paimkim, tarkim, mano atveju, aš esu
našlaitis.... aš jau esu antrarūšis visuomenės narys, nes aš negaliu būti visuomenės
pagrindu, aš nekuriantis. <...> O kiti įstatymai, kurie... aš dabar labai džiaugiuosi, kad
besisukdami toje Europos dimensijoje tai mes daug priėmėm (ES ir kitų tarptautinių teisės
aktų –autorių pastaba). Bet kita problema tai yra su jų įgyvendinimu. Ir man, pvz., labai
nedžiugu yra, kai matai, kad patys politikai, kurie įsipareigojo Seime ratifikuodami tam tikras
konvencijas, priimdami ES direktyvas <...> ignoruoja jų įgyvendinimą Lietuvoje ir sugeba
pasiūlyt tokių dalykų, kaip nesilaikyt. Pvz., kaip konservatorių frakcijos atstovai sugeba A.
Burneikienei pasiūlyti nesilaikyti įstatymo ir atšaukti savo sprendimą, kuris čia buvo
paskutiniame kontekste su tuo, kad negalima buvo homoseksualių šeimų nuotraukų
eksponuoti“ (Tomas, 22).
„...jeigu taip pažiūrėjus, dar jeigu atsirastų įstatymas partnerystės – ne santuokos – o
partnerystės įstatymas jeigu atsirastų, tai aš ko gero būsiu pirma moteris, kuri norėsiu ją
įteisint (juokiasi), supranti. Vat partnerystės įstatymas, man labai atrodo, patogus būtų
ateičiai, nes socialiai, supranti, mes esam labai tokie, nu tikrai nuskriausti. Tarkim, jeigu
pragyvena berniukas su mergyte 8 metus kartu ir jie bendrą ūkį kokį tai veda, tai yra
įstatymai, kurie vieną ar kitą pusę gina. Ar bendrai padalija po lygiai, kalbėkim taip, bet
mūsų atveju, supranti, toks jautiesi, nu toks kažkoks biškį nepilnavertis žmogus jautiesi, nes
nieks negina. Jeigu tau reikia skirtis arba tau reikia... aš gyvenau poroj, nu, mano tai yra
pora, ir aš noriu tam šeimyniniam plane pirkti butą. Nu kaip vyras ir žmona. Aš to negaliu
padaryti. Kodėl? Nes tie žaidimai myli nemyli, kodėl aš negaliu juose dalyvauti. Ten galima
mylėti tiktai berniuką arba mergaitę. Arba kelionės: jūsų antrai pusei tai yra, jeigu tai
mergaitė, tai bus berniukui. O kaip man daryt? Aš net nesiryžtu ten žaist. Ot pvz., čia vat
visur vat yra ant kiekvieno žingsnio. O jeigu būtų partnerystė, pagalvok, nu tai turėtų būti
kažkaip tai švelniau į tai žiūrima. <...> Bet kai tai taps norma, kai mūsų atsiras kažkiek tai,
nu dešimčių porų, tai su laiku tai iš tikrųjų taps norma“ (Rima, 36).

Dar vienas socialinės kaitos potencialas siejamas su LGBT žmonių bendruomeniškumo ir
solidarumo stiprinimu. Dalyvavimas pilietinėje veikloje yra susijęs su savo seksualinės
tapatybės pripažinimu ir atsivėrimu, tačiau homoseksualumą nutildantis heteronormatyvus
kontekstas kartu apsunkina ir bendruomeniškumo potencialą.
„Dėl to, kad pvz. bendruomenėje net va to socialumo visai nėra ... vat aš sakau, kodėl pvz.
Lietuvoje iki šiol nėra kažkokios lesbiečių organizacijos? Tiek kalbi su merginom vat atrodo
yra protingų... bet nereikia: „Kam mums reikia? Mums nereikia.“ Joms geriau viena kart per
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mėnesį kavinėje organizuojami merginų vakarai ir joms to užtenka. O kam, sako, mums ta
organizacija? Kam ta asociacija kokia reikalinga? Nu bet sakau tų problemų jūs turit – bet
ne, sako, mums nereikia. <...> O paskui skundžiasi, kad homofobija. <...>... kaip sako –
nėra solidarumo dabar tarp moters ir moters, nėra vyriško solidarumo nu tai lygiai tas pats ir
tarp homoseksualų – nėra jokio solidarumo.<...> Kaune ypač labai priešiškai, nesuprantu
Kauno, nu yra sakau organizacija... tai „ne, tai mums nereikia, jie mums neatstovauja“. Tai
sakau kam jie atstovauja – sau jie atstovauja? Nu va toks požiūris tarp pačių homoseksualų
yra. Tai todėl sunku kažką ir tą homofobiją naikint. Sakau, reikia kažkaip iš vidaus, patiems
trupučiuką... aišku, ta ir visuomenė tokį gaubtą tą uždeda, iš vidaus dar ten ir nėra tos
darnos tokios...“ (Lina, 30)
„...kad tokie dalykai vyktų (pokyčiai –autorių pastaba) reikia vieningumo daugiau, kad tu
jaustumei stiprią organizaciją, stiprų kažkokį pagrindą, veikiantį tokį, realų. Tokį kaip
judėjimą. Reiktų vieningumo <...> Manau, gerai, kad jos (organizacijos – autorių pastaba)
yra ir jos kažką daro, bet kažkokio platesnio jausmo, kad jaustum, kad tai yra kaip koks
judėjimas, kartu su idėjiniais dalykais - ne tiktai pavieniai projektai, tokio jausmo nėra, nu,
kad jaustum pasitenkinimą, ir tada viskas matuojama pagal pavienius išsišokimus ir
dažniausiai pagal kokius nelabai vykusius. Koks nors ten prisigėręs gėjus kur nors ką nors
ten apsinuogina ir tada visi iškart tampa tokie kaip ikona – va, štai jie vat taip elgiasi ir
panašiai. Nėra tokio, per silpna, tai yra, man atrodo, tiesiog yra dėl tos praeities, dėl tų visų
tarybinių laikų, kai buvo uždrausta ir dėl to, kad tai, nežinau...ot nežinau, kodėl pas mus tai
neįgavo tokio masto, kai buvo gėjų ir lesbiečių judėjimai Vakaruose. Nu, nežinau, gal įgaus,
gal tiktai, ta prasme, gal kritinė masė per maža kol kas“ (Miglė, 33).
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IŠVADOS
Šioje studijoje analizuojami mažumos seksualinių tapatybių konstravimo ir nutildyto
seksualumo organizacijose aspektai. Tyrimo rezultatų analizėje svarbus konceptualinis
savasties tapatybės (angl. self-identity) ir socialinės tapatybės (angl. social identity)
atskyrimas. Homoseksualumo nutildymas yra pagrindinė šio atskyrimo prielaida. Foucault
(1999[1976]) kalbėjo apie tylėjimą kaip diskurso praktiką, kuri lemia homoseksualiosios
mažumos ir heteroseksualiosios daugumos galios santykių ir mažumos tapatybės
organizacijose kūrimo bruožus. Homoseksualios tapatybės „nesantis buvimas“ (angl. absent

presence) darbe atveria analizei įvairius diskurso aspektus; nesanti mažumos seksualinė
tapatybė yra tiek pat reikšminga kiek ir esanti daugumos tapatybė (Ward ir Winstanley
2003). Didžioji dauguma homoseksualių žmonių Lietuvoje slepia savo seksualinę tapatybę
darbe; tad nutildyto seksualumo tyrinėjimas yra itin svarbus, siekiant suprasti patį diskursą.

Atsivėrimo darbe procesą veikia kultūros diskursai, organizacijų kontekstai ir praktikos.
Tai nuolatinis ir nenuspėjamas procesas. Jill Humphrey (1999, 137) kalba apie
„ištvirkusio“ ir „užkrėsto“ homoseksualumo archetipus; šie archetipai, anot jo, yra dalis
kolektyvinio paveldo ir netgi jeigu jie neiškyla į paviršių savo dramatiškiausiomis
formomis, jie giliai slypi pasąmonėje. Taigi, visi homoseksualūs asmenys yra pažeidžiami
– netgi ir tie, kurie atsivėrė darbe ir tuo didžiuojasi. Amžinas baimės ir nerimo jausmas
lemia nuolatinės savo seksualumo ir žmogiškojo orumo savistabos būseną.

Šio tyrimo duomenys atspindi ir kitose šalyse vykdytų panašių tyrimų rezultatus (Kuhar
2006, Lehtonen 2004, Lehtonen and Mustola 2002). Heteronormatyvi darbo aplinka
destruktyviai veikia homoseksualių žmonių asmeninius gyvenimus; tiksliau, apsunkina jų
šansus gyventi savo autentišką gyvenimą. Savosios tapatybės suskaidymas į viešą
(socialinį) ir privatų (savasties) antipodus ir pastarojo nuolatinis slopinimas reiškiasi kaip
populiariausia homoseksualių žmonių išlikimo darbo aplinkoje strategija; kita vertus, tai
viena iš efektyviausių heteronormatyviosios tvarkos (formalios ir neformalios) veikimo ir
išlikimo prielaidų. Tvarkos, kuri dar kartą sau ir kitiems patvirtina, kad nėra nieko
natūralesnio už heteroseksualumą.

Savo seksualinės tapatybės slėpimą galima interpretuoti kaip priespaudos socialinių
struktūrų legitimaciją, tačiau atsivėrimas nėra vienintelė šių struktūrų dekonstrukcijos
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prielaida. Bent jau artimiausioje ateityje Lietuvoje, kurioje homobija yra vienas iš
labiausiai saugomų ir puoselėjamų lietuviškumo ir nacionalinio autentiškumo bruožų
globalėjančiame pasaulyje.
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