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ĮVADAS
Šis praktinis vadovas parengtas įgyvendinant projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus
ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“, finansuotą pagal Europos Sąjungos Teisių,
lygybės ir pilietybės programą (2014–2020).
Projekto metu, 2020 m. sausio ir vasario mėnesiais, buvo surengtos penkios apskritojo stalo
diskusijos tarp vietos policijos pareigūnų ir prokurorų ir neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų
bendruomenių atstovų penkiuose Lietuvos miestuose: Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune ir
Vilniuje. Diskusijose dalyvavo romų, žydų, rusų, ukrainiečių, užsienio piliečių, LGBT (lesbiečių,
gėjų, biseksualų, translyčių), musulmonų ir žmonių, turinčių negalią (fizinę ir psichikos),
bendruomenių atstovai. Diskusijų metu buvo siekiama aptarti Lietuvos bendruomenių patirtis,
susijusias su neapykantos nusikaltimais, ir skatinti teisėsaugos bendradarbiavimą su
bendruomenėmis siekiant efektyvesnės neapykantos kalbos prevencijos, didesnio bendruomenių
pasitikėjimo teisėsauga ir geresnio nukentėjusiųjų informuotumo apie ikiteisminio tyrimo
procedūras.
Remiantis šių diskusijų patirtimi, buvo įvertinta, kokios informacijos apie neapykantos
nusikaltimų pažeidžiamas Lietuvos bendruomenes teisėsaugos pareigūnams trūksta labiausiai, ir
atsižvelgiant į tai, parengtas šis praktinis vadovas. Jo tikslas – padėti geriau pažinti ir suprasti
neapykantos nusikaltimų pažeidžiamas Lietuvos bendruomenes ir suteikti teisėsaugos pareigūnams
žinių apie efektyvų ir abipusiu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir jų
atstovais.
Pagal neoficialų apibrėžimą, neapykantos nusikaltimai yra nusikalstamos veikos, kuriomis
siekiama sumenkinti asmenį ar žmonių grupę dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios,
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų1. Neapykantos
kalba (arba neapykantos kurstymas) yra viešas skleidimas informacijos (idėjų, nuomonių, žinomai
neteisingų faktų), kuria tyčiojamasi, niekinama, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai
susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiais asmenimis 2.
Žmogaus teisių ekspertai, aiškindami neapykantos nusikaltimus, dažnai sako, kad tai yra
nusikaltimai, kuriais kėsinamasi į asmens tapatybės šerdį. Neapykantos nusikaltimai siunčia žinią
asmeniui ir visai jo bendruomenei, kad jie dėl savo tapatybės nepritampa prie visuomenės, nėra joje
pageidaujami ir nėra lygiaverčiai jos nariai. Nukentėjusiesiems neapykantos nusikaltimai sukelia
nesaugumo jausmą, įtampą, verčia slėpti savo tapatybę, užsisklęsti savyje, kai kuriuos
nukentėjusiuosius net pastūmėja emigruoti3. Šie nusikaltimai turi didžiulę moralinę ir psichologinę
kainą. Tikimės, kad šis vadovas padės geriau suprasti neapykantos nusikaltimų daromą poveikį ir
dėl šio supratimo užmegzti stipresnį ryšį su neapykantos nusikaltimus patiriančiomis
bendruomenėmis siekiant veiksmingo atsako į tokias nusikalstamas veikas bei jų prevencijos.

Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019, p. 7.
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Pa%C5%BEeid%C5%BEiam%C5%B3
%20bendruomeni%C5%B3%20kokybinio%20tyrimo%20ataskaita.pdf
2
Ten pat.
3
Ten pat, p. 82.
1
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LIETUVOS BENDRUOMENIŲ GIDAS
Šioje vadovo dalyje pateikiama informacija apie labiausiai neapykantos nusikaltimų
pažeidžiamas bendruomenes Lietuvoje – romus, žydus, musulmonus, užsieniečius, LGBTI
bendruomenę ir žmones, turinčius negalią. Šios bendruomenės pasirinktos remiantis Vidaus
reikalų ministerijos (VRM) užsakymu sociologo dr. Liutauro Labanausko atliktu kokybiniu tyrimu 4
ir jau 15 metų Etninių tyrimų centro vykdomomis visuomenės nuomonės apklausomis, kuriose
įvardinamos didžiausią socialinę distanciją jaučiančios grupės. Socialinė distancija apibūdina
atstumą tarp socialinių grupių visuomenėje – skirtingų rasių, etninių grupių, religijų, tikėjimų,
seksualinių orientacijų, socialinių klasių ir kt. Socialinė distancija pasireiškia asmenų, priklausančių
vienai grupei, išankstinėmis nuostatomis apie kitą grupę, nevienodu socialinių ryšių dažnumu ir
intensyvumu tarp grupių, skirtumu tarp grupių išsilavinimo, įdarbinimo, prieigos prie viešųjų
paslaugų ir t. t.5. Kitaip sakant, socialinė distancija rodo, per kokį atstumą nuo likusios visuomenės
yra tam tikra socialinė grupė. Kuo didesnė socialinė distancija, tuo daugiau diskriminacijos,
neigiamų išankstinių nuostatų, stereotipizavimo ir sunkumų integruojantis patiria apibūdinama
grupė.
Kiekviename šios dalies skyriuje aprašyti konkrečios bendruomenės istorinis kontekstas,
demografija, kultūrinės ypatybės (šventės, svarbios vietos, būdingos aprangos detalės ir kt.),
pažeidžiamumo pobūdis ir visuomenės nuomonė apie bendruomenės atstovus. Ši informacija
padės geriau atpažinti neapykantos nusikaltimus prieš šias bendruomenes ir leis giliau suvokti
neapykantos nusikaltimų poveikį tiek individualiam asmeniui, tiek visai bendruomenei, prieš
kurią nukreiptas nusikaltimas. Tarpusavio supratimas yra pirmas ir esminis žingsnis siekiant
efektyvaus bendradarbiavimo su pažeidžiamomis bendruomenėmis.
Prie kiekvienos bendruomenės aprašymo taip pat pateikimas su ta bendruomene dirbančių
arba jai atstovaujančių organizacijų sąrašas ir jų kontaktai.

Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019.
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Pa%C5%BEeid%C5%BEiam%C5%B3
%20bendruomeni%C5%B3%20kokybinio%20tyrimo%20ataskaita.pdf
5
Beresnevičienė, V. „Socialinė distancija“, Visuotinė lietuvių enciklopedija, 2012.
https://www.vle.lt/Straipsnis/socialine-distancija-88024
4
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ŽYDŲ BENDRUOMENĖ
Istorija ir demografija
Žydai yra religinė, etninė ir kultūrinė grupė. Nors istoriškai žydų tapatybė buvo glaudžiai
susijusi su judėjų religija – judaizmu – ir kultūra, žydais save laiko ir šios religijos neišpažįstantys
asmenys (pavyzdžiui, žydų šeimoje gimę, nereligingi žmonės). Skaičiuojama, kad pasaulyje yra virš
14 milijonų žydų, 45 proc. jų gyvena Izraelyje, o 39 proc. – Jungtinėse Amerikos Valstijose 6.
Lietuvos žydai dar vadinami litvakais (nuo lenkiško žodžio „Litwak“ – „žmogus iš
Lietuvos“). Iki XX a. vidurio, dauguma litvakų kalbėjo lietuvišku jidiš kalbos dialektu, kuriuo
kalbančiųjų po holokausto praktiškai neliko 7.
Šiandien Lietuvoje save kaip žydus identifikuoja maždaug 2700 Lietuvos gyventojų 8.
Žydai gyvena Lietuvoje ir yra mūsų visuomenės dalis nuo seniausių laikų. Istorikų teigimu,
pirmieji žydų pirkliai ir amatininkai į Lietuvos teritoriją atsikėlė prieš 1000–1100 metų9. Žydai buvo
tvirtai įsikūrę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – 1388 m. Vytautas Didysis suteikė žydams
Brastos privilegiją, pagal kurią žydai galėjo laisvai išpažinti savo tikėjimą, užsiimti verslais ir
keliauti. 1897 m. žydai sudarė 13,1 proc. miestų ir miestelių gyventojų, o Vilniuje – net 40 proc. 10.
Žydų istorija nuo pačių ankstyviausių laikų, deja, yra neatsiejama nuo antisemitizmo raidos.
Antisemitizmas – neigiamos nuostatos, diskriminacija ar priešiškumas žydų atžvilgiu – turi gilias
istorines šaknis ir kyla iš skirtingų klaidingų įsitikinimų apie žydus. Tikriausiai ankstyviausia
antisemitizmo šaka yra teologinis antisemitizmas, kurio pagrindas – kai kurių krikščionių
įsitikinimas, kad žydai yra kalti dėl Jėzaus mirties. Dėl konflikto tarp krikščionybės ir judaizmo
žydai buvo diskriminuojami nuo ankstyviausių krikščionybės laikų – jie buvo viešai žeminami,
persekiojami ir žudomi Kryžiaus žygių metu. Iš religinių nesutarimų kilo iki šiol vyraujantys mitai
apie judėjų religines praktikas (pvz., kad macui, judėjų papločiui, gaminti naudojamas krikščionių
vaikų kraujas).
Iki šiol labai gajus ekonominis antisemitizmas – įsitikinimai ir stereotipai apie žydų
ekonominį statusą ir santykį su pinigais. Nuostatos, kad žydai yra šykštūs, pernelyg turtingi ar
užsiima įvairiomis finansinėmis manipuliacijomis atsirado dar viduramžiais, kai daugelyje valstybių
žydams buvo draudžiama turėti žemės ar užsiimti įvairiais amatais. Dėl to daugelis žydų kėlėsi į
miestus ir užsiėmė mokesčių rinkimų, skolinimu ir pan. Tad istoriškai antisemitiniai įstatymai
sukūrė ekonominio antisemitizmo pagrindą11.

Della Pergola, S. „World Jewish Population, 2018“, American Jewish Year Book, 2018.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-03907-3_8
7
Litvakai.lt, „Žydų kalbos“. http://litvakai.mch.mii.lt/kalba/Default.htm
8
Lietuvos statistikos departamentas, „Lietuvos gyventojai: Gyventojų skaičius ir sudėtis“, 2019.
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-gyventojai/lietuvos-gyventojai-2019/salies-gyventojai/gyventoju-skaicius-ir-sudetis
9
Šiaučiūnaitė-Verbickienė, J. „Sambūvio su žydais LDK tradicija – šimtametė“, bernardinai.lt, 2018 balandžio 30 d.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-04-30-jurgita-siauciunaite-verbickiene-sambuvio-su-zydais-ldk-tradicijasimtmete/81396
10
Litvakai.lt, „Žydų kalbos“. http://litvakai.mch.mii.lt/kalba/Default.htm
11
Penslar, D. J. „Shylockʼs children: economics and Jewish identity in modern Europe“, University of California Press,
2001, p. 18.
6

7

Modernus antisemitizmas prieš Lietuvos žydus pastebimas nuo 19 a. pabaigos, kai ėmė
stiprėti lietuvių nacionalizmas ir pasipriešinimas Rusijos Imperijos priespaudai 12. Lietuvių ir žydų
santykiai dar pablogėjo sovietinės okupacijos metais (1940–1941 m.). Visuomenėje paplito naujas
žydų kaip „Lietuvos išdavikų“ ir „okupantų talkininkų“ įvaizdis, sklido žydus žeminantys
stereotipai, skanduotės, eilėraščiai.
Nacistinė ideologija sukūrė rasinį antisemitizmo argumentą, pabrėždama tariamus arijų ir
žydų kaip rasių skirtumus. Tai buvo idėjinis holokausto – Antrojo pasaulinio karo metu vykdyto
žydų genocido – pagrindas. Antrojo pasaulinio karo metu nacių Vokietijos kontroliuotose
teritorijose vykdant holokaustą buvo nužudyta maždaug 6 milijonai žydų. Skirtingų skaičiavimų
duomenimis, buvo sunaikinta nuo 90 proc. iki 96 proc. visų Lietuvoje gyvenusių žydų 13. Vienos
didžiausių žudynių įvyko 1941–1944 m. vasarą Paneriuose (Panerių žudynės), kur buvo išžudyta
50–70 tūkst. žmonių, dauguma jų buvo žydai14.
Holokausto mastas ir visuotinumas Lietuvoje lėmė, kad beveik kiekviena žydų šeima buvo
paliesta šios tragedijos. Dėl to šiais laikais į holokaustą turėtume žiūrėti kaip į sunkią kolektyvinę
traumą, kuri iki šiol stipriai veikia žydų bendruomenę ir kultūrą visame pasaulyje.

Visuomenės nuomonė apie žydus
Nors žydai nepatenka tarp didžiausią socialinę distanciją Lietuvoje patiriančių grupių,
visuomenėje vis dar gausu giliai įsišaknijusių neigiamų nuostatų šios bendruomenės atžvilgiu.
Vienos reikšmingiausių tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su neapykanta –
„Anti-Defamation League“ – rengiamas Pasaulinis antisemitizmo indeksas atskleidė, kad:
●
74 proc. lietuvių mano, kad Lietuvos žydai yra ištikimesni Izraeliui nei Lietuvai;
●
65 proc. respondentų Lietuvoje nurodė, kad žydai pernelyg daug kalba apie tai, kas
jiems nutiko per holokaustą;
●
45 proc. apklaustųjų sutiko su teiginiu, jog žydai yra pernelyg įtakingi tarptautinėje
finansų rinkoje;
●
42 proc. sutiko su teiginiu, kad žydai mano, kad jie yra geresni už kitus žmones;
●
36 proc. mano, kad žmonės nekenčia žydų dėl jų pačių elgesio 15.
Šis tyrimas rodo, kad didelė dalis lietuvių turi neigiamų nuostatų apie žydų kilmės asmenis,
kurios lemia žydų kaip atskiros, lietuvių visuomenei nepriklausančios grupės suvokimą. Svarbu
suvokti, kad neigiamos vidinės nuostatos kuria bendrą klimatą visuomenėje ir normalizuoja
tam tikrą požiūrį į atskiras žmonių grupes. Mūsų nuostatos nėra izoliuotos nuo kitų žmonių ir
platesnės visuomenės. Antisemitizmas gali pasireikšti anekdotais apie žydus, replikomis matant
žydus žiniasklaidoje, žydus pašiepiančiais ar žeminančiais komentarais elektroninėje erdvėje. Juos
Staliūnas, D. „How insulted religious feelings turned into pogroms: Lithuania in 1900“, East European Jewish
Affairs 43(2), 2013 rugpjūtis, p. 120.
13
Murray, L. „75th Anniversary of the Lithuanian Holocaust“, Encyclopædia Britannica, 2016.
https://www.britannica.com/story/75th-anniversary-of-the-lithuanian-holocaust
14
Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, „Panerių memorialo ekspozicija“.
http://www.jmuseum.lt/lt/ekspozicija/i/188/paneriu-memorialo-ekspozicija/
15
Anti-Defamation League, „The ADL Global 100: An Index of Antisemitism ‒ Lithuania“, 2014.
https://global100.adl.org/country/lithuania/2014
12
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girdi ar skaito kiti žmonės, taip nuostatos plinta ir ilgainiui tampa normomis. Radikalesnei
visuomenės daliai tai yra lyg žalia šviesa neapykantai kurstyti viešojoje erdvėje ar daryti
neapykantos nusikaltimus.
Neigiamas nuostatas ir neigiamą visuomenės požiūrį, be abejo, jaučia ir pačios žydų
bendruomenės nariai:
Dabar mano abu vaikai perėjo į žydų mokyklą, bet prieš tai jie mokėsi lietuvių mokykloje, tai
nuolat girdėdavo, ir dabar mano dukra lanko [chorą], irgi nuolat girdi, kad ten... gaila, kad ne visus
sušaudė, ir visokius tokius dalykus. Vaikai šneka, iš kur vaikai gali šnekėti, tai aišku, kad namie
šneka16.
Jautiesi kaip medžiojamas gyvūnas, safari. Žmonės žiūri į tave, per daug atkreipi į save
dėmesį, pradedi nerimauti [...], stengiuosi kuo greičiau eit namo, neinu ten, kur nėra žmonių [...],
kad aš atrodau kitaip, tikrai galiu sulaukti dėmesio, nebūtinai, kad aš žydas, bet tiesiog, kad esu
kitoks17.

Neapykantos žydų bendruomenei raiška
Svastika

–

nacių

išpopuliarintas

geometrinis simbolis, nacių nacionalizmo ir
arijų
viršenybės
emblema,
tarptautinis
antisemitizmo ir teroro ženklas 18. Nuo 1935 m.
baltas apskritimas su juoda svastika raudoname
fone buvo oficiali nacistinės Vokietijos vėliava.
Nors iki nacių svastika buvo naudojama ir
kituose kontekstuose, tarp jų ir baltų kultūroje,

Nuotraukoje: Adolfas Hitleris laiko nacių vėliavą su
svastika, ant rankos raištis su svastikos ženklu, 1928
m. (nuotrauka iš JAV Holokausto atminimo muziejaus
archyvo (William O. McWorkman sutikimas)

šiais laikais neabejotinai ryškiausia šio ženklo
asociacija Vakarų pasaulyje – tai priešiškumas
žydams ir nacionalizmas19.

Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019, p. 32.
17
Ten pat, p. 33.
18
United States Holocaust Memorial Museum, „The History of Swastika“, Holocaust Encyclopedia, 2017 rugpjūčio 7
d. https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/history-of-the-swastika
19
Anti-Defamation League, „Hate of Display Hate Symbols Database: Swastika“, adl.org.
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/swastika
16
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Nuotraukoje: 2019 m. rugsėjo 15 d. prie
Lietuvos žydų bendruomenės pastato iš
žemių supilta svastika
(Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės
nuotrauka, www.lzb.lt)

Nuotraukoje: 2019 m. spalio mėn. šalia projekto
„Sienos prisimena“, kurio įgyvendintojai perkelia
tarpukario Vilniaus žydų nuotraukas ant sienų,
kūrinio „Išminčius“ nupiešta perbraukta Dovydo
žvaigždė
(nuotrauka iš „Sienos prisimena“ Facebook
paskyros)

Kiti neapykantos simboliai:
● HH – raidžių trumpinys šūkiui „Heil Hitler“.
● AH – Adolfo Hitlerio inicialai.
● 18 – skaičius, identifikuojantis pirmą ir aštuntą abėcėlės raides – A ir H – ir simbolizuojantis
A. Hitlerio inicialus.
● 88 – skaičius, identifikuojantis dvi aštuntas abėcėlės raides – H H – ir simbolizuojantis šūkį
„Heil Hitler“20.

Nuotraukos iš adl.org, Hate on Display neapykantos simbolių duomenų bazės21

Neonacių judėjimams priklausantys asmenys dažnai išsitatuiruoja šiuos simbolius, jais
pasiženklina drabužius ar vaizduoja plakatuose, kitose vizualinėse priemonėse. Tiriant neapykantos
incidentus, šių ir kitų panašios reikšmės simbolių naudojimas yra svarbus argumentas, galintis padėti
Anti-Defamation League, „Hate of Display Hate Symbols Database“, adl.org.
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols
21
Anti-Defamation League, „Hate of Display Hate Symbols Database: Swastika“, adl.org.
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/88; Anti-Defamation League, „Hate of Display Hate Symbols
Database: Nazi Eagle“, adl.org, https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/nazi-eagle; Anti-Defamation
League, „Hate of Display Hate Symbols Database: Swastika“. https://www.adl.org/education/references/hatesymbols/swastika.
20
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įrodyti neapykantos motyvą. Svarbu paminėti, kad atsakomybė už antisemitinių simbolių naudojimą
viešojoje erdvėje nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 524
straipsnyje („Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas“).
Kalbant apie antisemitinę simboliką (ir apie neapykantos simboliką apskritai), paminėtina,
kad žmonės dažnai bando pateisinti jos panaudojimą kaip netyčinį. Diskusijose su teisėsaugos
pareigūnais dažnai buvo išgirstama tokių argumentų: Galbūt svastiką išpiešęs asmuo turėjo omenyje
nekaltą baltų ugnies ženklą? O jeigu 88 yra to žmogaus laimingas skaičius?“ ir pan. Tačiau
antisemitinių simbolių naudojimą reikia vertinti kritiškai ir atsakingai, turint omenyje tiek
istorinį, tiek konkretaus incidento kontekstą. Svastika, supilta tiesiai priešais žydų bendruomenės
pastato duris, nėra ir negali būti laikoma netyčiniu poelgiu atsitiktinėje vietoje. Lygiai taip pat kaip
„88“ tatuiruotė ant žmogaus, sumušusio kitą asmenį gatvėje šaukiant „Lietuva lietuviams“, nėra ir
negali būti laikoma tik atsitiktiniu laimingu skaičiumi.
Išsamią neapykantą reiškiančių simbolių bazę galima rasti „Anti-Defamation League“
puslapyje: https://www.adl.org/hate-symbols.

Siekiant įvertinti, ar tiriamas nusikaltimas yra motyvuotas neapykantos, svarbu
atkreipti dėmesį į nusikaltimo vietą. Kai kurie incidentai tampa neapykantos nusikaltimais būtent
dėl konkrečios pasirinktos vietos. Pavyzdžiui, kai 2012 m. prie buvusios Šiaulių sinagogos durų
buvo prikaltos kiaulės ausys, tai be abejonės buvo laikoma neapykantos nusikaltimu dėl ypač
neigiamos kiaulės konotacijos žydų kultūroje. Jei incidentas būtų įvykęs prie kito pastato,
pavyzdžiui mėsos parduotuvės, tai būtų laikoma ne neapykantos nusikaltimu, o įprastu viešosios
tvarkos pažeidimu.
Tiriant galimus neapykantos nusikaltimus svarbu atkreipti dėmesį ir į nusikaltimo datą ir
tradicines žydų šventes. Į jas svarbu atsižvelgti dėl kelių priežasčių. Viena vertus, švenčių dienomis
žydų kilmės asmenys gali nenorėti kreiptis į policiją, rašyti pareiškimų ir apie švenčių dienomis
įvykusius incidentus gali pranešti tik po jų 22. Kita vertus, žydų kultūrai ir istorijai svarbios datos, kai
organizuojami minėjimo renginiai ir daugiau žiniasklaidos dėmesio skiriama žydų klausimams, gali
iššaukti antisemitinius pasisakymus ar rimtesnius neapykantos išpuolius. Todėl nusikaltimo data gali
būti svarbi konteksto detalė, galinti padėti įvertinti konkretaus incidento motyvą. Religinių švenčių
metu ypatingas teisėsaugos dėmesys turėtų būti skiriamas sinagogų saugumui ir šventinėms
ceremonijoms viešose vietose.
Jei nusikaltimas įvykdytas prieš individualų asmenį ar šeimą, svarbu įvertinti šių
atpažįstamumą. Kai kurie religiniai ir kultūriniai simboliai (pavyzdžiui, dėvima kipa arba menora
ant palangės) gali padėti atskirti žydus ar žydų šeimas ir tapti priežastimi, dėl kurios tam tikras
nusikaltimas buvo nukreiptas būtent prieš juos. Tiriant galimus neapykantos nusikaltimus svarbu
atkreipti dėmesį ar aukščiau aprašyti simboliai buvo matomi, ar kitaip figūravo nusikaltimo
aplinkybėse.
A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, „Guide to Jewish communities for Police“, 2019, p. 5.
https://www.facingfacts.eu/wp-content/uploads/sites/4/2019/10/EN-Jewish-communities-print.pdf
22
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Svarbi informacija bendruomenei pažinti
Kultūrinės žymės
Dovydo žvaigždė – šešiakampė žvaigždė, sudaryta iš dviejų lygiakraščių trikampių (vieno
viršūne į viršų, kito – į apačią) – vienas dažniausių su žydų kultūra ir judaizmu siejamų simbolių.
Antrojo pasaulinio karo metais nacių persekiojami žydai buvo verčiami nešioti geltonos spalvos
Dovydo žvaigždę kaip skiriamąjį ženklą. Dovydo žvaigždė vaizduojama ir Izraelio vėliavoje.

Nuotraukose: Dovydo žvaigždė, Izraelio vėliava, mergaitės su geltona Dovydo žvaigžde Kauno gete
(nuotrauka iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fondo)23 ir geltona Dovydo žvaigždė - skiriamasis ženklas,
kurį buvo privaloma nešioti Vilniaus žydams nacių okupacijos metu
(nuotrauka iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus fondo, fotografas Paulius Račiūnas)

Jarmulka arba kipa – mažas galvos apdangalas, dėvimas kaip pagarbos Dievui ženklas 24.
Košerinis maistas – judėjų religinių taisyklių reglamentuojama mityba. Žydai, kurie laikosi
šių taisyklių, valgo tik atrajojančių skeltanagių gyvulių mėsą (karvių, ožkų, avių ir daugumos
paukščių), tik iš šių gyvūnų gaunamus pieno produktus. Košerinė mėsa turi būti iš specialiai
paskersto gyvūno, kruopščiai išvalyta nuo kraujo. Ruošiant košerinį maistą turi būti naudojami tik

Vitkus, Z. „Vilniaus getas – kai žmonės bandė įsivaizduoti gyvenimą“, bernardinai.lt, 2013 rugsėjo 20 d.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-09-20-vilniaus-getas-kai-zmones-bande-isivaizduoti-gyvenima/106934
24
A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, „Guide to Jewish communities for Police“, 2019, p. 25.
23
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košeriniai indai ir įrankiai. Pagal kašrutą tarpusavyje nemaišomi pieno ir mėsos produktai 25. Ypač
pažymėtina, kad kiauliena nėra košerinė mėsa ir kiaulė kaip gyvūnas turi itin neigiamą reikšmę žydų
kultūroje – žymi purvą, ligas ir žemą moralę. Kartais kiaulė gali būti naudojama kaip neapykantos
raiškos simbolis, pvz., 2010 m. prie Kauno žydų religinės bendruomenės pastato per šabą buvo
palikta kiaulės galva26.
Menora – septynšakė žvakidė, naudojama religinėse judėjų ceremonijose 27.

Nuotraukoje: Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir žydų religinės bendruomenės „Chassidie Chabad
Lubavitch“ Rabinas Sholom Ber Krinsky įžiebia pačią pirmąją Didžiosios Menoros žvakę V. Kudirkos aikštėje
(nuotrauka iš madeinvilnius.lt, fotografas - Saulius Žiūra)

Mezuza – prie lauko durų staktos prikalama
medinė dėžutė, kurioje laikomas pergamento
ritinėlis su Toros, judėjų šventos knygos,
ištraukomis28. Tai judėjų tikėjimo simbolis, galintis
padėti atpažinti žydų namus.

Nuotraukoje: Mezuza Kauno „Ohel Jaakov“
choralinėje sinagogoje
(„Kas vyksta Kaune“, R. Tenio nuotr.)
A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, „Guide to Jewish communities for Police“, 2019, p. 25; Kosher
Certification, „Meat, Dairyand Pareve”, ok.org. https://www.ok.org/companies/what-is-kosher/meat-dairy-parevesetting-boundaries/
26
Baltic News Service, „Po išpuolio su kiaulės galva Kaune prie sinagogos įrengtos kameros“, 15min.lt, 2010 spalio
11 d. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/po-ispuolio-su-kiaules-galva-kaune-prie-sinagogos-irengtoskameros-56-119413
27
Encyclopædia Britannica, „Menorah“, 2013 rugsėjo 19 d. https://www.britannica.com/topic/menorah
28
Lav, I. M. „Praktinė Halacha (Įstatymai): „Mezuza“, Vidinės Toros studijų centras, tora.lt.
http://tora.lt/index.php?psl=115739&i=0&d=0&klb=1
25

13

Šventės
Religinės judėjų šventės:
●
Šabas – kassavaitinė šventė – šeštadienis. Kai kurie, ypač religingi žydai ar
ortodoksinio judaizmo išpažinėjai, šeštadieniais nedirba, stengiasi nekeliauti, gali vengti naudotis
telefonu ar kita elektronika. Tradiciškai per šabą einama į sinagogą, laikas leidžiamas su šeima ar
draugais29.
●
Chanuka – 8 dienų trukmės
„šviesų šventė“, švenčiama lapkričio–gruodžio
Chanuka švenčiama:
mėnesiais. Chanuka mini šviesos pergalę prieš
 2020 m. gruodžio 10–18 d.
tamsą ir judaizmo pergalę prieš pagonybę.
 2021 m. – lapkričio 28 d. – gruodžio 6 d.
Chanukos metu sinagogose ir namuose statoma
 2022 m. – gruodžio 18–26 d.
speciali Chanukos menora – devynšakė

 2023 m. – gruodžio 7–15 d.
žvakidė 30 . Lietuvos miestuose per Chanuką
menoros su žvakėmis statomos ir viešose
vietose, pvz., V. Kudirkos aikštėje, Vilniuje. Menoros ant palangių ir viešose vietose padaro žydų
bendruomenės narius lengviau identifikuojamus, o tai gali nulemti dažnesnius neapykantos
incidentus jų atžvilgiu31.
Roš ha-šana švenčiama:
 2020 m. – rugsėjo 18–20 d.
 2021 m. – rugsėjo 6–8 d.
 2022 m. – rugsėjo 25–27 d.
 2023 m. – rugsėjo 15–17 d.

● Roš ha-šana – rudenį švenčiami Naujieji
metai. Šią dieną, kaip ir per Šabą, nedirbama, švenčiama
su šeima, lankomasi sinagogoje 32.

● Jom Kipuras – Teismo arba Atpirkimo diena,
minima praėjus 10 dienų po Naujųjų metų ir užbaigianti
Jamim Noraim laikotarpį – atgailos ir rimties periodą. Tradiciškai šią dieną pasninkaujama,
rengiamasi baltai33.
●
Pesachas –
judėjų
šventė,
žyminti žydų tautos išėjimą iš Egipto
vergovės 34 . Dažnai sutampa su katalikų
Velykomis.

Pesachas švenčiamas:
 2020 m. – balandžio 8–16 d.
 2021 m. – kovo 27 d. – balandžio 4 d.
 2022 m. – balandžio 15–23 d.
 2023 m. – balandžio 5–13 d.

A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, „Guide to Jewish communities for Police“, 2019, p. 5.
Levinas, S. „Chanuka 2019 ‒ šventės istorija, tradicijos ir vaišės“, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2019
gruodžio 19 d. https://www.lzb.lt/category/istorija-ir-kultura/zydu-sventes-ir-valgiai/
31
A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, „Guide to Jewish communities for Police“, 2019, p. 10 .
32
Ragauskaitė, G. „Roš ha Šana ‒ žydų Naujieji Metai“, Zarasų krašto žydų istorija, zarasu-zydai.lt,
http://www.zarasu-zydai.lt/index.php/project/ros-ha-sana-zydu-naujieji-metai/
33
Pažėraitė, A. „Jom Kipuras ‒ rugsėjo 30 pasninkas“, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, 2017 rugsėjo 28 d.
https://www.lzb.lt/2017/09/28/jom-kipuras-rugsejo-30-pasninkas/
34
Juonytė, Ž. „Pesachas ‒ žydų fizinės ir dvasinės laisvės šventė“, bernardinai.lt, 2018 kovo 30 d.
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-03-30-pesachas-zydu-fizines-ir-dvasines-laisves-svente/169186
29
30
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Su holokaustu susijusios datos:
●
Sausio 27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Šią dieną 1945 m. buvo
išlaisvinti masines žudynes nacių Aušvico koncentracijos stovykloje išgyvenę keli tūkstančiai
asmenų35.
●
Rugsėjo 23 d. – Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943 m. buvo sunaikintas
Vilniaus getas.
2020 m. paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais 36.

Vietos
Pateiktas žydų bendruomenei svarbių religinių, istorinių ir kultūrinių vietų sąrašas nėra
baigtinis, todėl patartina daugiau pasidomėti būtent jūsų apylinkėje esančiomis žydų bendruomenei
svarbiomis vietomis.
Religinės vietos:
✔ Vilniaus didžioji sinagoga ir paminklas Vilniaus Gaonui (Žydų g. 3, Vilnius)
✔
✔
✔
✔

Kauno choralinė sinagoga (E. Ožeškienės g. 13, Kaunas)
Klaipėdos sinagoga (Žiedų skg. 3, Klaipėda)
Šiaulių Didžioji Choralinė sinagoga (nebeveikianti, Plačioji g. 7, Šiauliai)
Panevėžio sinagoga (nebeveikianti, M. Valančiaus g. 4, Panevėžys)

Bendruomenių pastatai:
✔ Lietuvos žydų bendruomenė (Pylimo g. 4, Vilnius)
✔ Kauno žydų bendruomenė (Gedimino g. 47, Kaunas)
✔ Klaipėdos žydų bendruomenė (Sinagogų g. 13, Klaipėda)
✔ Šiaulių žydų bendruomenė (Višinskio g. 24, Šiauliai)
✔ Panevėžio žydų bendruomenė (Ramygalos g. 18, Panevėžys)
Muziejai ir istorinės vietos:
✔ Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus (Naugarduko g. 10/2)
✔ Didysis Vilniaus getas (Lydos, Rūdninkų, Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių,
Ligoninės g.)
✔ Panerių memorialas (Agrastų g. 15, Vilnius)
✔ Kauno IX fortas, kur Antrojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinta apie 50 000 žmonių,
didžioji dalis jų – žydai37 (Žemaičių plentas 73, Kaunas)
✔ Čiunės Sugiharos namų muziejus (Vaižganto g. 30, Kaunas)

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, „International Holocaust Remembrence Day“.
https://en.unesco.org/commemorations/holocaustremembranceday
36
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, „2020 designatedas theYearofthe Vilna Gaonand the Historyof theJewsof
Lithuania“, 2019 liepos 24 d. https://lrkm.lrv.lt/en/news/2020-designated-as-the-year-of-the-vilna-gaon-and-thehistory-of-the-jews-of-lithuania
37
Kauno IX forto muziejus, „Masinių žudynių vieta“. https://www.9fortomuziejus.lt/istorija/masiniu-zudyniu-vieta/
35
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Kapinės:
Lietuvoje yra daugybė senųjų žydų kapaviečių, kurios gali būti pasirenkamos kaip vieta ar
objektas neapykantos nusikaltimams prieš žydų bendruomenę. Svarbu paminėti, kad atsakomybė už
vandalizmą kapinėse numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 312 straipsnyje „Kapo
ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas“.



Daugiau informacijos:
Visų litvakų kapaviečių žemėlapis – http://www.litvak-cemetery.info/lt/database


Išsami su holokaustu susijusių Lietuvos vietų duomenų bazė –
http://www.holocaustatlas.lt/LT

Organizacijos
Susidūrę su galimu antisemitiniu nusikaltimu, galite susisiekti su Lietuvoje veikiančiomis
žmogaus teisių nevyriausybinėmis organizacijomis ir žydus vienijančiomis bendruomenėmis. Jos
gali padėti įvertinti konkrečios simbolikos naudojimo prasmę, suteikti reikalingų kontekstinių žinių
ir, visų svarbiausia, padėti suvokti galimo nusikaltimo poveikį bendruomenei.
Pagrindinių žydų organizacijų, veikiančių Lietuvoje, kontaktai:
Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė
(buria visos Lietuvos žydus ir jų bendruomenes)
Adresas: Pylimo g. 4, Vilnius 01117
Tel. numeris: (8-5) 261 3003
El. paštas: info@lzb.lt
Internetinis puslapis: www.lzb.lt
Kauno žydų centras
Adresas: Gedimino g. 47, Kaunas 44242
Tel. numeris: +37068173385
El. paštas: jewishkaunas@gmail.com
Internetinis puslapis: www.kaunasjewish.eu/lt
Klaipėdos žydų bendruomenė
Adresas: Sinagogų g. 13, Klaipėda 91227
Tel. numeris: +37065021335
El. paštas: felix.ultima@gmail.com
Internetinis puslapis: www.klaipedajewish.lt
Panevėžio žydų bendruomenė
Adresas: Ramygalos g. 18, Panevėžys 36236
Tel. numeris: +370 611 20882
El. paštas: genakofman@yahoo.com
Internetinis puslapis: http://www.jewishpanevezys.lt
Taip pat galima kreiptis ir į Lietuvos žmogaus teisių organizacijas, kurių kontaktų
sąrašas pateiktas 58 psl.
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ROMŲ BENDRUOMENĖ
Istorija ir demografija
Į Europą romų protėviai atvyko iš šiaurės vakarų Indijos, apsigyveno Graikijoje, Rumunijoje,
Vengrijoje. Nuo XV a. jau buvo žinomi beveik visoje Vakarų Europoje. Romai į Lietuvą atvyko
apie XV amžiaus vidurį, atrodo, kad jų čia būta jau Vytauto laikais 38. Šiuo metu daugiausia romų
gyvena Rumunijoje, taip pat Ispanijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje.
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. atlikto gyventojų
ir būstų visuotinio surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 2 115 romų tautybės asmenų, kurie
sudarė 0,07 proc. visų mūsų šalies gyventojų 39.
Romų tautinės mažumos amžiaus struktūra yra išskirtinė visos šalies kontekste – šioje
grupėje itin didelę dalį – net 49 proc. visų romų tautybės žmonių sudaro vaikai ir jaunimas iki
20 metų (bendrame Lietuvos gyventojų skaičiuje vaikai ir jaunimas (0–19 metų) sudaro 22 proc.
visų Lietuvos gyventojų).
Gyventojų ir būstų surašymų, atliktų 2001 ir 2011 m., duomenys atskleidė svarbius
išsilavinimo pokyčius – 2011 m. romų tautybės žmonių išsilavinimas augo. Neraštingų ir nebaigusių
pradinės mokyklos asmenų skaičius sumažėjo nuo 26 iki 10 proc., pradinį išsilavinimą turinčių
žmonių dalis išaugo nuo 31 iki 42 proc., daugėjo ir pagrindinį išsilavinimą turinčių asmenų skaičius
‒ nuo 15 iki 29 procentų40.
Remiantis tyrimų duomenimis,
Lietuvos romai priklauso trims
etninėms grupėms: „litovska“ romų
(lietuvių romų), „lotfktka“ romų
(Latvijos romų) ir kotliarų. „Litovska“
ir „lotfktka“ romai yra katalikai, o
kotliarai, po Antrojo pasaulinio karo į
Lietuvą atvykę iš Moldovos –
stačiatikiai. Pastarieji gyvena atskirai
nuo kitų gyvenviečių, išlaikydami
griežtas kultūrines tradicijas. Romai
neturi bendros religijos ir išpažįsta
religiją, dominuojančią gyvenamojoje
teritorijoje. Jie neprisiriša prie
liturgijos, o praktikuoja ją savo

Nuotraukoje: Pirmojo romų kultūros festivalio „Gypsy fest“
eisena Gedimino prospektu, Vilniuje
(MadeinVilnius.lt, Evaldo Čingos nuotr.)

Romų platforma, „Istorija“. http://www.romuplatforma.lt/istorija/
Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, „Balandžio 8-oji ‒ Tarptautinė romų diena“, 2017 balandžio
7 d. https://tmde.lrv.lt/lt/naujienos/balandzio-8-oji-tarptautine-romu-diena-1
40
Ten pat.
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nuožiūra. Romai gyvena skirtingose šalies dalyse, tačiau didžiausios romų bendruomenės – Vilniuje,
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Šalčininkuose 41.
Nors romai neturi rašytinės teisės, savo gyvenimą jie organizuoja pagal tam tikras nerašytas
normas. Jie jas vadina savo įstatymais – romanypen. Pastarieji perduodami iš kartos į kartą,
pritaikomi prie naujos aplinkos.
Tarpukariu didžioji dalis romų bendruomenės klajojo, tad tikslaus skaičiaus, kiek iki Antrojo
pasaulinio karo Lietuvoje gyveno romų, nėra. Istorikai spėja, kad galėjo būti apie 1500 žmonių 42.
1941 m. naciams okupavus Lietuvą, romams iškilo egzistencinė grėsmė: nacistinėje ideologijoje
romai, kaip ir žydai, buvo laikomi kenkėjiškais ir sunaikintinais. Tarptautinės komisijos nacių ir
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti duomenimis, represijos prieš romus
šalyje prasidėjo kartu su masiniais žydų šaudymais. Romus imta areštuoti 1942 m. vasarą–rudenį.
Lietuvoje romai daugiausia buvo žudomi Pravieniškių stovykloje. Kitos romų žudynių vietos buvo
Šalčininkų rajone, netoli Kirtimų–Porubankos, taip pat Kauno IX forte, Paneriuose. Iš viso nacių
okupacijos metais įvairių istorikų vertinimu buvo nužudyta 200–500 Lietuvos romų. Kita dalis
bendruomenės – apie 1000 romų – buvo deportuoti priverstiniams darbams į Vakarų Europą. Karo
pabaigoje dalis romų atsidūrė nacių okupuotos Europos masinio naikinimo stovyklose, tokiose kaip
Aušvicas, kur buvo nužudyti. Tačiau daugumai pavyko grįžti į Lietuvą 43.
Neretai romai Lietuvoje vadinami čigonais, tačiau šis tautovardis yra kilęs iš graikų kalbos
žodžio „atsiganos“, tai reiškia „neliečiamasis“, o į lietuvių kalbą pateko per slavų kalbas. 1971 m.
įvykęs Pasaulio romų kongresas, vengdamas neigiamų konotacijų ir kitose kalbose paplitusių
klaidingų vertinių, šią tautą paprašė vieningai vadinti romais. Tokį terminą vartoja Jungtinės Tautos
ir kitos tarptautinės organizacijos. „Romas“ – romų kalba reiškia „etninės romų kilmės vyras“, o
išankstinė baimė ar pyktis, jaučiamas romams, vadinamas romofobija.

Visuomenės nuomonė apie romus
Nuosekliai visuomenės nuomonė romų bendruomenės atžvilgiu Lietuvoje pradėta tirti 2005
m. Jau tada fiksuotas ypač neigiamas nusistatymas prieš šią etninę grupę – 77 proc. gyventojų
nenorėjo gyventi su romais kaimynystėje 44. Per 15 metų šis skaičius sumažėjo apie 15 proc. ir 2019
m. siekė 62 proc. 45 . 2019 m. atlikta apklausa taip pat parodė, kad 65 proc. šalies gyventojų
nenorėtų romams nuomoti būsto, 38,7 proc. nenorėtų dirbti kartu su šios etninės grupės
atstovais.

Romų platforma, „Istorija“. http://www.romuplatforma.lt/istorija/
Juškaitė, J. „Romų genocido užmaršties režimas Lietuvoje“, 2017 kovo 5 d. https://manoteises.lt/straipsnis/romugenocido-uzmarsties-rezimas-lietuvoje/
43
Manoteises.lt, „#MesPrisimename“, 2019 sausio 25 d. https://manoteises.lt/peticija/mesprisimename/
44
Etninių tyrimų centras, „Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro užsakymu UAB RAIT atliktos visuomenės
nuomonės apklausos rezultatai“, 2005 gegužės 5‒8 d. http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2010/02/ETC-visnuomones-apkl.-2005-05-5-8.pdf
45
Etninių tyrimų institutas, „Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės
nuostatų apklausos 2019 rezultatai“, 2019 kovo 25 – balandžio 10 d. http://www.ces.lt/wpcontent/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai_20191.pdf
41
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Pažymėtina, kad tokios priešiškos Lietuvos gyventojų nuostatos romų atžvilgiu išsiskiria
ir Europos Sąjungos (ES) kontekste. Praėjusių metų ES statistikos agentūros „Eurostat“ duomenys
rodo, kad 64 proc. ES gyventojų jaustųsi visiškai patogiai, dirbdami su romų tautybės asmeniu,
Lietuvoje šis rodiklis – tik 46 proc. Taip pat beveik pusė (49 proc.) ES gyventojų jaustųsi visiškai
patogiai, jei šalies vadovu taptų romų tautybės asmuo, o Lietuvoje šis skaičius siekia tik 21 proc.46.
Iki šiol, važiuodama troleibusu, matau, kaip mane išvydę žmonės ima slėpti rankines. Tai
juodai atsibodo, kartais norisi bėgti ir rėkti. Prie to, kad tave laiko vagimi, priprasti neįmanoma.
Kartais sėdi, žiūri į vieną tašką, ir jauti, kad šalia buvęs žmogus atitolo nuo tavęs, nors sėdi
tvarkingai apsirengusi ir turi tą patį rankinuką, dėl kurio taip pat nerimauji, kad kas nors gali
pavogti, – romė Božena Karvelienė-Michaj, interviu portalui manoteises.lt 47.

Neapykantos romų bendruomenei raiška
Kaip rodo 2019 m. VRM užsakymu atliktas tyrimas, neapykanta romų bendruomenės
asmenims pasireiškia įvairiomis formomis ir visose gyvenimo srityse. Viešose vietose (gatvėje)
šios bendruomenės atstovai neretai užgauliojami žodžiu, kartais net bandoma panaudoti fizinį
smurtą aukos atžvilgiu, taip pat kaimynai ar vietos gyventojai nevengia žodinio ir fizinio smurto,
pasitaiko, kad net oficialioms institucijoms atstovaujantys asmenys juos ignoruoja, jų vengia bei
komentuoja žodžiais48.
Šiuos tyrimo rezultatus patvirtino ir apskritieji stalai Šiauliuose, Panevėžyje, Kaune ir
Vilniuje, kuriuose dalyvavo romų bendruomenės atstovai ar jiems atstovaujantys asmenys: pamatę
romus, ne romų tautybės asmenys dažnai, be jokių skrupulų, pradeda slėpti rankines ar pinigines, ar
užgauliojimais, tokiais kaip „čiga“, „negre“, „čigone“, „juodžiau“, bando juos išstumti iš viešųjų
erdvių, kelti nesaugumo jausmą bei parodyti, kad romai nėra pageidaujami.
Neretai romai neapykantą ir diskriminaciją dėl savo tautybės patiria ne tik iš eilinių
bendrapiliečių, bet ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų ar vietos politikų. Kaip pasakojo viena
apskritojo stalo dalyvė, gydytoja ką tik pagimdžiusiai moteriai Panevėžyje pasakė „gimė dar vienas
juodas“, kita dalyvė prisiminė, kaip pietų Lietuvoje vienas meras atsisakė susitikti su rome, kuri
sekretorės buvo išstumta iš mero priimamojo, bei daugelis kitų atvejų.
Romų bendruomenės atstovai taip pat atkreipė dėmesį, kad neapykantos kurstymas yra ypač
paplitęs socialiniuose tinkluose, o didėjant visuomenės informuotumui apie romų genocidą, vis
dažniau pastebimi raginimai „pabaigti, ko Hitleris nespėjo“, „naikinti krosnyse“ ir pan.
Nors ir visuomenės nuomonės apklausos, ir apskritieji stalai, ir VRM tyrimas rodo, kad
Lietuvoje jaučiamas romų bendruomenės nepriimtinumas ir gana didelė socialinė distancija, vis
dėlto oficialiose suvestinėse neapykantos kurstymo ar neapykantos nusikaltimų atvejai prieš romų

Eurostat, „Discrimination inthe European Union Roma 2019“.
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2251_91_4_493_ENG
47
Baranauskaitė, D. „B. Karvelienė: Darbo pokalbyje yra pasakę ,,Mes čigonų nepriimsime“, manoteises.lt, 2016
spalio 21 d. https://manoteises.lt/straipsnis/b-karveliene-michaj-darbo-pokalbyje-yra-pasake-mes-cigonunepriimsime/
48
Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019, p. 37.
46
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bendruomenę fiksuojami ypač retai. Žmogaus teisių srityje dirbančioms nevyriausybinėms
organizacijoms žinoma vos pora atvejų, kai buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neapykantos
kurstymo ar neapykantos nusikaltimų.
●
2014 m. Lietuvos aukščiausiasis teismas paliko galioti žemesnės instancijos teismo
sprendimą, kuriuo trys asmenys pripažinti kaltais 2011 m. viešai niekinę ir raginę susidoroti su romų
tautybės asmenimis bei sukėlę nesunkų sveikatos sutrikdymą 49.
●
2019 m. socialiniame tinkle „Facebook“ platinta kompiuterinio žaidimo reklama,
kurioje romų tautybės asmenys vaizduojami kaip taikiniai. Gavusi skundą iš Lietuvos žmogaus teisių
centro, Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo 50.
Neapykantos nusikaltimų prieš romų bendruomenę latentiškumą sąlygoja kompleksinės ir
tarpusavyje susijusios priežastys, iš kurių svarbiausios – nepasitikėjimas teisėsaugos institucijomis,
neapykantos prieš romus normalizavimas ir galvojimas, kad kitaip nebus, nesitikėjimas, kad
nusikaltimas bus išaiškintas, o nusikaltęs asmuo – nubaustas, socialinė atskirtis, lemianti menką
teisėsaugos sistemos ir savo teisių išmanymą, anksčiau patirtas priešiškas ir žeminantis pareigūnų
požiūris į romus51. Vertindami apskritojo stalo diskusijas, romų bendruomenės atstovai sakė buvę
maloniai nustebinti, kad policijos pareigūnai įsiklausė į jų problemas, su jais elgėsi kaip su
„normaliais žmonėmis“, todėl tvirtino esą pasirengę su tokiais policijos pareigūnais bendradarbiauti.
Todėl apibendrinant galima teigti, kad pareigūnų bandymas atsiriboti nuo neretai turimų
neigiamų nuostatų apie romų bendruomenę, pagarbus ir profesionalus bendravimas, pastangos
geriau pažinti romų kultūrą, bendruomenės socialinę bei ekonominę situaciją padėtų užmegzti
tvarius ryšius su šia etnine grupe, didinti pasitikėjimą policija bei mažinti neapykantos nusikaltimų
prieš romus latentiškumą.

Svarbi informacija bendruomenei pažinti
fone

Pagrindinis romų simbolis – mėlyname ir žaliame
pavaizduotas vežimo ratas. Mėlyna spalva

simbolizuoja dangų ir dvasines vertybes, žalia – žolę, laukus,
vaisingumą ir amžinas žemiškąsias vertybes. Vežimo ratas
primena romų tautos istoriją – nuolatinį judėjimą ir progresą.
Kaip jau minėta anksčiau, romai perėmė vietos
religinius papročius ir savo atskiros religijos neturi. Tai lemia,
Nuotraukoje: Romų tautos vėliava
(wikimedia nuotr.)

kad daugelio romų ir kitų etninių grupių, gyvenančių
Lietuvoje, šventės sutampa, jos minimos kartu.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas, „BYLA 2K-359/2014“, 2013 liepos 1 d.
https://eteismai.lt/byla/267063738226763/2K-359/2014
50
Platukytė, D. „Lietuviško kompiuterinio žaidimo reklama sukėlė pasipiktinimo bangą: taikinyje – tikri romų taboro
gyventojai“, LRT.lt, 2019 liepos 22 d. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1080835/lietuvisko-kompiuteriniozaidimo-reklama-sukele-pasipiktinimo-banga-taikinyje-tikri-romu-taboro-gyventojai
51
Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019, p. 44‒45.
49

20

Tačiau kalendoriuje rasime keturias dienas metuose, kurios yra susijusios su romų kultūra
arba prieš šią etninę bendruomenę vykdytu genocidu.
●
Sausio 27 d. – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. Tai Jungtinių Tautų
paskelbta diena, kurią visame pasaulyje prisimenamos holokausto aukos, įskaitant romus.
Balandžio 8 d. – Tarptautinė romų diena. Ši diena skirta romų kultūrai ir problemų,
su kuriomis susiduria šios tautos atstovai, žinomumui didinti.
●
Rugpjūčio 2 d. – Romų genocido Samudaripen atminties diena. 2019 m. šią dieną
Lietuvos Respublikos Seimas įtraukė į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymą. Kaip romų
●

genocido atminties diena ši data minima ir daugelyje kitų Europos valstybių.
●
Lapkričio 5 d. – Tarptautinė romų kalbos diena. 1971 m. Pirmojo romų kongreso
metu romų kalba buvo pripažinta oficialia romų kalba Europoje.
Iki 2016 m. Lietuvos romų bendruomenė neturėjo nė vieno paminklo ar oficialiai įteisintos
atminimo vietos. 2016 m. Panevėžyje, Tilvyčio g. 1, įmontuoti keturi Atminimo akmenys, skirti
romėms, nukentėjusioms nuo Holokausto 52 . 2019 m. Alytaus rajone įsikūrusiame Vaclovo
Jankausko akmenų muziejuje po atviru dangumi buvo atidengtas paminklinis kryžius, skirtas atminti
romams, persekiotiems ir žudytiems Antrojo pasaulinio karo metu53.

Organizacijos
Lietuvoje veikia apie dešimt romų arba su romų tautine grupe dirbančių organizacijų.
Žinomiausios – Lietuvos romų bendruomenė ir Romų visuomenės centras. Pastaroji organizacija
yra teikusi ataskaitas tarptautinėms organizacijoms apie neapykantos nusikaltimus prieš romus
Lietuvoje.
Romų visuomenės centras
Adresas: Metalo g. 23a, Vilnius, Lietuva
Tel. numeris: + 370 5 210 41 34
Internetinis puslapis: www.roma.lt
Lietuvos romų bendruomenė
Adresas: Pupinės 1B, Vilnius
Tel. numeris: +37063721575
El. paštas: sareroma@takas.lt
Facebook puslapis: https://www.facebook.com/romubendruomene/

Daugiau informacijos apie Lietuvoje veikiančias romų organizacijas –
http://www.romuplatforma.lt/kontaktai/romu-organizacijos/.

Atminimo akmenys Panevėžyje. https://manoteises.lt/atminimo-akmenys/panevezys/
Indrėlytė, E. „Alytaus rajone skambant gitarai ir smuikui atidengtas paminklas romams“, alytusplius.lt, 2019 liepos
11 d.
https://m.alytusplius.lt/naujienos/alytaus-rajone-skambant-gitarai-ir-smuikui-atidengtas-paminklas-romams
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MUSULMONŲ BENDRUOMENĖ
Istorija ir demografija
Musulmonais vadinami islamo religiją išpažįstantys asmenys. Islamas yra antra didžiausia
(po krikščionybės) religija pasaulyje, kurios pagrindinės šakos yra sunizmas ir šiizmas.
Skaičiuojama, kad islamą išpažįsta apie 1,8 mlrd. žmonių, ir tai yra sparčiausiai auganti religija
pasaulyje (prognozuojama, kad 2060 m. pasaulyje bus apie 3 mlrd. musulmonų) 54. Daugiausiai šios
religijos išpažinėjų gyvena Pietų ir Pietryčių Azijoje, taip pat didelė jų koncentracija yra Vidurio
Rytuose, o Europoje (ją apibrėžiant kaip 27 ES valstybes bei Jungtinę Karalystę, Norvegiją ir
Šveicariją) jie sudaro 4,9 proc. gyventojų (25,8 mln. žmonių) 55.
2011 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, musulmonams save priskyrė 2727
Lietuvos gyventojai56, tačiau tikėtina, kad jų šalyje yra kiek daugiau.
Lietuvoje dominuoja sunitų pakraipos islamas, o musulmonai sunitai pripažįstami kaip viena
iš devynių tradicinių religinių bendruomenių 57. Lietuvoje islamas gyvuoja daugiau kaip 600 metų.
Šią religiją į Lietuvą atvežė
totoriai – išeiviai iš Aukso
ordos,
Krymo
chanato
palikuonys. Jų įsikūrimas
Lietuvoje siejamas su Lietuvos
didžiuoju
kunigaikščiu
Vytautu,
kuris
XIV
a.
pabaigoje pakvietė ir Trakų bei
Vilniaus apylinkėse įkurdino
kelis šimtus kilmingų totorių
šeimų58.
XX
a.
viduryje

Nuotraukoje: Lietuvos kariuomenės totorių imamas (kariuomenės
kapelionas) prima totorių kilmės karių priesaiką, apie 1930 m.
(iš Motiejaus Jakubausko asmeninio archyvo)

didžiausios
musulmonų
bendruomenės buvo Kaune,
Raižiuose
(Alytaus
raj.),
Nemėžyje, Keturiasdešimties

Lipka, M., Hackett C. „Why Muslims Are the World’s Fastest Growing Religious Group“, Pew Research Centre,
2017. https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religiousgroup
55
Pew Research Centre, „Europe’s Growing Muslim Population“, 2017.
https://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/
56
Lietuvos statistikos departamentas, „Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą: Lietuvos Respublikos 2011
metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai“, 2013 kovo 15 d.
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f
57
Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, 1995 spalio 4 d., Nr. I-1057. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21783/SCDBicfusg
58
Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, „Totoriai“. https://tmde.lrv.lt/lt/tautinesbendrijos/tautiniu-mazumu-organizacijos/totoriai
54
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Totorių kaime, Vilniuje 59 . Musulmonams, kaip ir krikščionims, buvo itin nepalanki Sovietų
Sąjungos politika religijos atžvilgiu. Tačiau atsikūrus Lietuvos Respublikai, atgijo ir Lietuvos
musulmonų religinis gyvenimas. 1998 m. atkurtas Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras –
muftiatas, aukščiausias valdymo organas 60.
Nors Lietuvoje musulmonai vis dar dažnai siejami vien tik su totorių bendruomene, po
Nepriklausomybės atkūrimo šios religinės bendruomenės etninė sudėtis vis labiau keitėsi. Nuo pat
Nepriklausomybės laikų Lietuvos musulmonų bendruomenė užmezgė glaudžius santykius su
Turkijos vyriausybe, todėl nuo 2008 m. Kauno mečetėje religines apeigas veda ne tik imamai iš
Lietuvos (sunitams pirminė žodžio „imamas“ reikšmė – ritualinio meldimosi metu kongregacijos
priešakyje stovintis meldimosi vedėjas 61), bet ir iš Turkijos atvykstantys asmenys 62. Pagal 2011 m.
surašymo duomenis, totoriais save įvardijo 2793 Lietuvos gyventojai, o musulmonais – 2727
asmenys, daugiausiai gyvenantys Vilniaus (1299), Kauno (362), Alytaus (345), Klaipėdos (278)
apskrityse. Musulmonams save priskyrė 1441 vienas totorius (51,6 proc. visų bendruomenės
narių) 63 . Kitą dalį sudaro lietuviai, lenkai, rusai, bei, greičiausiai, dalis save azerais, uzbekais,
kazachais, arabais, turkais, čečėnais įvardijusių asmenų.
Reikia nepamiršti, kad per pastaruosius 10 metų, praėjusių nuo paskutinio visuotinio
surašymo, Lietuvoje pagausėjo imigrantų ir pabėgėlių iš valstybių, kuriose islamas yra dominuojanti
religija, todėl, tikėtina, kad dalis į šalį atvykusių tadžikų, sirų, irakiečių bei kitų asmenų taip pat
išpažįsta islamą. Be to, skaičiuojama, kad į islamą atsivertė ir keli šimtai etninių lietuvių, kurių
vaikai gimsta jau musulmonais 64.

Visuomenės nuomonė apie musulmonus
Lietuvos visuomenės nuostatos musulmonų atžvilgiu nuosekliai tiriamos nuo 2005 m., kai
reprezentatyvios visuomenės apklausos duomenimis, 51 proc. respondentų pareiškė, kad nenorėtų
gyventi šalia islamą išpažįstančių asmenų. Nuo tada socialinė distancija tarp Lietuvos „daugumos“
ir musulmonų bendruomenės laipsniškai mažėjo iki 2015 m., kai dėl teroro Paryžiuje ir kitur atakų,
kurias nušviečiant žiniasklaidoje buvo smarkiai akcentuojama teroristų religija, labai išaugo
nusistatymas prieš šios bendruomenės atstovus. 2015 m. lapkritį atliktos reprezentatyvios Lietuvos
gyventojų apklausos duomenimis, kaimynystėje su musulmonais nenorėjo gyventi 58 proc.
apklaustųjų65.
Vėliau Lietuvos visuomenės nepakantumas musulmonų atžvilgiu ir vėl palaipsniui mažėjo,
tačiau islamą išpažįstantys asmenys išliko nepalankiausiai vertinama religine grupe. 2019 m.
Visuotinė lietuvių enciklopedija, „Islamas“. https://www.vle.lt/Straipsnis/islamas-32826
Ten pat; Račius, E. „Islamo žinynas“, Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 105.
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Islamasvisiems.lt, „Mečetės, islamiški centrai, turistinė vieta“. http://islamasvisiems.lt/mecetes-islamiski-centraituristine-vieta/
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Lietuvos statistikos departamentas, „Gyventojai pagal tautybę, gimtąją kalbą ir tikybą: Lietuvos Respublikos 2011
metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai“, 2013 kovo 15 d.
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv_kalba_tikyba.pdf/1d9dac9a-3d45-4798-93f5-941fed00503f
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Račius, E. „Musulmonai ir jų islamai“, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016, p. 17.
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atlikta Lietuvos visuomenės apklausa parodė, kad su musulmonais vienoje kaimynystėje nenorėtų
gyventi 35,9 proc. Lietuvos gyventojų. Negana to, su islamą išpažįstančiais asmenimis nenorėtų
dirbti beveik ketvirtadalis apklaustųjų – 24,5 proc. asmenų. O štai net 36,8 proc. respondentų
pareiškė, kad nenorėtų musulmonams išnuomoti būsto.
Tokiu nepalankiu požiūriu į musulmonus lietuviai išsiskiria ir ES kontekste. ES statistikos
agentūros „Eurostat“ 2019 m. apklausos duomenimis, 33 proc. lietuvių būtų nepatenkinti, jei jų
bendradarbis būtų musulmonas, kai taip manančiųjų vidurkis ES siekė 13 procentų66.
Toks visuomenės požiūris lemia, kad musulmonams, ypač tiems, kurių religinė
priklausomybė yra labiau pastebima dėl jų dėvimos aprangos ar nelietuvišką kilmę nurodančio vardo
ir pavardės, sunkiau įsidarbinti ar rasti gyvenamąjį būstą.

Neapykantos musulmonams raiška
Išankstinis nusistatymas prieš musulmonus, nepagrįsta jų ir islamo religijos baimė vadinama
islamofobija 67 , arba muslimofobija. Islamofobija pasireiškia smurtiniais ir diskriminaciniais
veiksmais prieš musulmonus, taip pat rasistine kalba, kuri skatina manipuliavimą istorija ir neigiamą
stereotipizavimą, vedantį prie musulmonų atskirties ir dehumanizavimo 68 . Europoje, Šiaurės
Amerikoje islamofobija ypač išplito po 2001 m. rugsėjo 11 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose,
įvykdytų teroro atakų.
Musulmonų bendruomenių atstovai neretai tampa neapykantos kalbos aukomis tose šalyse,
kuriose jos sudaro mažumą, kaip antai Lietuvoje, kur jie vien dėl išpažįstamos religijos susiejami su
terorizmu ir ekstremizmu.
Kokie mes teroristai? Kodėl jie užsipuola gatvėj ir šaukia man „Alachakbar“, tai jie mane
terorizuoja, tai jie teroristai [...], mokykloj, gatvėj, jie man šaukia „Alachakbar“, ‒ tyrime apie
neapykantos nusikaltimų pažeidžiamas bendruomenes pasakojo vienas informantas69.
Kitas tyrimo dalyvis apie incidentą Kaune: Turguje močiutė priėjo prie jo ir paklausė „iš
kur tu esi?“ Jis pasakė, kad iš Turkijos. Ir iškart [moteris] sakė, kad teroristas, ar neužteko tiek
nužudyt, ar mus irgi nužudysite?70
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių institucijų ir žmogaus
teisių biuro duomenimis, išpuolių prieš musulmonus itin pagausėja po teroro aktų, kuriuos įvykdo
su islamu siejami asmenys, ar minint tokių atakų metines 71.

Europos Komisija, „Specialusis Eurobarometras 493, Diskriminacija Europos Sąjungoje“, 2019 gegužė.
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/22
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Cambridge Dictionary, „Islamophobia“. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/islamophobia
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„Key recommendation from civil society organizations against islamophobia to Member States and European
Institutions“. https://www.enar-eu.org/IMG/pdf/coalition_list_of_recommendations_spain_june_2019_final-2.pdf
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Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019, p. 61.
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Verta paminėti, kad Lietuvoje gyvenantys totoriai, kurie savo išvaizda (odos spalva, kasdiene
apranga) nesiskiria nuo etninių lietuvių, patiria mažiau neapykanta motyvuotų incidentų gatvėje,
viešosiose vietose, nei savo religinį identitetą labiau pabrėžiantys, išvaizda išsiskiriantys
musulmonai. Todėl islamą išpažįstantys totoriai labiau akcentuoja internete fiksuojamus
neapykantos kalbos, nukreiptos apskritai prieš musulmonus, atvejus 72. O štai tamsesnio odos gymio,
musulmoniškus apdarus dėvintys asmenys pažeidžiami ne tik neapykantos kalbos internete, bet
regis, ir dažniau patiria priekabiavimą, užgauliojimą ir net smurtą viešosiose vietose73.
Siekiant identifikuoti antimusulmonišką šališkumą, kuris parodytų, kad prieš asmenį ar
bendruomenę įvykdytas neapykantos nusikaltimas, svarbu žinoti tam tikrus simbolius, kurie gali
būti naudojami vykdant tokio pobūdžio nusikalstamas veikas.
●
9/11 – šie skaičiai nurodo į 2001 m. rugsėjo 11 d. JAV įvykdytą teroro ataką. Jei šie
skaičiai panaudojami, vykdant vandalizmo aktus – niokojant pastatus, kurie siejami su musulmonų
bendruomene, tai yra antimusulmoniško šališkumo indikatorius74.
●
Jeruzalės / Kryžiuočių kryžius – šie simboliai – tai nuoroda į Kryžiaus žygius,
kuriais buvo siekiama iš musulmonų atkariauti Šventąją žemę. Užfiksuota atvejų, kai tokiais
simboliais ar jų variacijomis apipaišomi su musulmonų bendruomene siejami pastatai, jie naudojami
protestuose prieš imigraciją 75.
Reikia turėti omenyje, kad šie keli pavyzdžiai nėra baigtinis sąrašas. Be to, neapykantos
nusikaltimuose prieš musulmonus taip pat gali būti naudojami ir kiti neapykantos (rasistiniai,
antisemitiniai) simboliai, kuriuos galima rasti adresu: https://www.adl.org/hate-symbols.
Tiriant neapykantos nusikaltimus, svarbu atsižvelgti ir į tai, kada įvykdyta nusikalstama
veika. Kaip jau minėta, prieš musulmonus nukreiptų neapykantos nusikaltimų padažnėja po
teroro atakų ar minint jų metines. Tačiau teisės pažeidėjus gali išprovokuoti ir religinės apeigos
ar šventės, ypač jei per jas musulmonų bendruomenei žiniasklaida skiria daugiau dėmesio. Religinių
švenčių metu ypatingą dėmesį teisėsauga turėtų skirti mečečių ir maldos namų saugumui bei
šventinėms ceremonijoms viešose vietose.

Svarbi informacija bendruomenei pažinti
Kultūrinės žymės
●
Koranas – musulmonų šventraštis. Europoje buvo įvykdyta neapykantos
nusikaltimų, per kuriuos išniekinta ši musulmonams šventa knyga. Pavyzdžiui, 2019 m. vienas
Danijos kraštutinės dešinės politikas per vieną demonstraciją prieš musulmonus ir imigraciją
sudegino Koraną76.
Interviu su totorių bendruomenių atstovais.
Diskusijų medžiaga, taip pat: Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio
tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų ministerija, 2019, p. 60‒77.
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Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights,
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●
Hidžabas– arabiškas terminas, reiškiantis „užuolaidą“. Vadovaudamiesi Koranu ir
siekdami užtikrinti musulmonių moterų kuklumą, moralumą, privatumą ir saugumą, musulmonų
religijos mokovai reikalauja, kad jos dėvėtų drabužius, dengiančius didžiąją kūno dalį; tokia apranga
vadinama hidžabu77. Tačiau Korane nėra griežtai apibrėžta, ką konkrečiai moterys turėtų dengtis.
Dažniausiai hidžabu vadinamas galvos apdangalas (skara), apgobiantis plaukus, ausis ir kaklą.
Neretai musulmonės dar apsisiaučia ir juodos spalvos skraiste (abaja)78.

Nuotraukose: skirtingose valstybėse (pagal laikrodžio rodyklę: JAV, Irane, Jordanijoje, Afganistane)
hidžabą dėvinčios moterys79

●
Takija – musulmonų vyrų maldos metu dėvima kepurėlė. Eidami į penktadienio
maldą musulmonai vyrai taip pat kartais vilki tuniką.
●
Barzda – manoma, kad pranašas Muhamedas turėjo barzdą, todėl tarp islamą
išpažįstančių asmenų yra tvirtinančių, kad ją taip pat turėtų nešioti ir religingi musulmonai. Dėl to
nemaža dalis vyrų musulmonų yra barzdoti 80 . Tai svarbu turėti omenyje, jei būtų įvykdytas
nusikaltimas, per kurį musulmonui per prievartą būtų nuskusta barzda 81.

Račius, E. „Islamo žinynas“, p. 30.
Račius, E. „Musulmonai ir jų islamai“, p. 110.
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Šaltinis: United States Federal Government, Wikipedia.org,
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●
Halal – tai, kas leistina, legalu. Halal priešinamas haram – tam, kas draudžiama.
Halal apima musulmonams leidžiamas mintis, veiksmus ar objektus. Terminu „halal“ dažniausiai
apibūdinamas maistas, ypač gyvulinės kilmės ar turintis gyvulinės kilmės sudedamųjų dalių. Halal
maistas turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus: gyvulinės kilmės produktų turinčių patiekalų
mėsa ar jos produktai turi būti atrajojančių skeltanagių gyvulių (jaučių, kupranugarių, ožkų, avių),
paskerstų laikantis islamo reikalavimų (prieš skerdžiant paskelbiama, kad tai daroma Dievo vardu),
kai gerklė perrėžiama sąmonę turinčiam gyvuliui; patiekalai turi būti visiškai išvirti ar iškepti, juose
negali būti kraujo, kiaulienos produktų (žarnų, želatinos), jiems gaminti negali būti naudojamas
alkoholis, haliucinogeninės, kitos draudžiamos medžiagos.82
Čia svarbu turėti omenyje, kad kiauliena nėra laikoma halal mėsa, todėl religingiems
musulmonams, kaip ir žydams, kiaulė yra nešvarus gyvulys. Kiaulės kūno dalys ar kraujas gali būti
naudojamas, siekiant išreikšti neapykantą musulmonams 83.
Kai kurie iš šių religinių ir kultūrinių simbolių (pavyzdžiui, dėvima apranga ar vyrų barzda)
gali padėti išskirti islamą išpažįstančius asmenis iš kitų ir būti priekabiavimo prie jų ar užpuolimo
priežastimi. Lietuvoje yra pasitaikę atvejų, kai hidžabą dėvinčios moterys gatvėje buvo
užgauliojamos, prie jų priekabiaujama. Tiriant galimus neapykantos nusikaltimus svarbu atkreipti
dėmesį į tai, ar nukentėjęs asmuo dėvėjo anksčiau minėtus simbolius – tai galėtų būti vienas
įrodymų, kad kaltininkas buvo šališkas pasirinkdamas auką.
Taip pat svarbu paminėti, kad neapykantos nusikaltimai kartais įvykdomi prieš asmenis dėl
jų dėvimos aprangos, kai teisės pažeidėjai juos per klaidą priskiria musulmonų bendruomenei.
Smurtą prieš musulmonus ar priekabes neretai patiria sikhai (sikhizmą išpažįstantys vyrai, kurie dėl
religinių priežasčių dėvi turbanus), skara plaukus dengiančios žydės ortodoksės.

Šventės ir datos
Kaip ir visos religinės bendruomenės, islamą išpažįstantys asmenys turi savo šventes. Svarbu
paminėti, kad priešingai nei krikščionių bendruomenės, naudojančios Saulės kalendorių, islamiškų
švenčių datos nustatomos pagal musulmonų kalendorių, kuris skaičiuojamas pagal Mėnulio fazes.
Musulmonų metai yra 11 dienų trumpesni už grigališkojo kalendoriaus metus – mėnesiai turi po 29
ar 30 dienų. Be to, musulmonų kalendoriaus mėnesiai nesutampa su metų laikais. Dėl šios priežasties
musulmonams svarbios šventės kasmet „ankstėja“ metų laikų atžvilgiu ir per 30 metų apsuka ištisą
metų laikų ciklą84.
●
Džuma – penktadienio pamaldos. Viena pamatinių musulmonų prievolių – penkis
kartus per parą ritualinė malda, tačiau melstis galima ir individualiai namuose. O štai penktadieninis
meldimasis, kai mečetėje ar maldos namuose skaitomas pamokslas, yra bendruomeninė pareiga 85.
Pamaldų laikas kasdien skiriasi keliomis minutėmis, tačiau žiemos metu jos vyksta apie 12 val. 30
min., vasaros – apie 13 val. 30 minučių. Tai svarbu turėti omenyje, nes tokiu metu šalia mečečių ir
Račius, E. „Islamo žinynas“, p. 29.
Organization for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights, „Hate
Crime Against Muslims“, 2018 vasario 22 d. https://www.osce.org/odihr/373441?download=true
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maldos namų pagausėja musulmonų, kurie melstis neretai ateina daliai lietuvių neįprastai apsirengę,
dėl to jie yra lengviau identifikuojami ir gali tapti neapykantos nusikaltimų aukomis.
●
Id al Adcha (Aukojimo, dar kartais vadinama Kurban Bairamo, šventė) – pagrindinė
kasmetinė islamo šventė, trunkanti kelias dienas. Ji
švenčiama paskutinį musulmoniško kalendoriaus
mėnesį, kasmetinės piligriminės kelionės į Meką ir
jos apylinkes (chadžo) pabaigoje. Didžiausia šventė
vyksta būtent Mekoje ir jos apylinkėse, kur maždaug

Id al Adcha švenčiama:
 2020 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 3 d.
 2021 m. liepos 20–23 d.

 2022 m. liepos 9–12 d.
du milijonai piligrimų tą pačią dieną atlieka šventės
 2023 m. birželio 28 d. – liepos 1 d.
apeigas, tačiau prie šventimo prisijungia ir visi
likusieji pasaulio, taip pat ir Lietuvos, musulmonai.
Šventė simbolizuoja pranašo Ibrahimo (bibl. Abraomo) pasiaukojimą Dievui. Svarbiausia šventės
apeiga yra gyvulių aukojimas. Jų mėsa išdalinama bendruomenės nariams. 86
●
Id al Fitr – pasninko pabaigos, dar vadinama Ramadan bairamo, šventė, vykstanti
pasibaigus ramadano – pasninko – mėnesiui. Neretai ši šventė tęsiasi kelias dienas. Šventės esmė –
specialus proginis bendruomeninis meldimasis, po kurio
rengiamos visos dienos vaišės, dalijama labdara ir išmalda,
Id al Fitr švenčiama:





2020 m. gegužės 24–26 d.
2021 m. gegužės 12–14 d.
2022 m. gegužės 3–5 d.
2023 m. balandžio 22– 24 d.

einama į svečius, vyksta kitokios islamo teisei
neprieštaraujančios linksmybės. Kai kuriuose musulmonų
kraštuose susiklostė tradicija id al-fitr dienomis lankyti
protėvių kapus. Šią dieną musulmonams neleidžiama
pasninkauti87.

Kartais per dvi didžiąsias islamo šventes maldininkai Lietuvoje netelpa mečetėse ir maldos
namuose, todėl pamaldos vyksta lauke.
●
Ramadanas – devintas musulmonų kalendorinių metų mėnuo, per kurį tikintiesiems
privaloma
pasninkauti.
Musulmoniškas
pasninkas skiriasi nuo krikščioniškojo: visiems
Ramadanas švenčiamas:
suaugusiesiems ir sveikiems musulmonams
 2020 m. balandžio 24 d. – gegužės 23 d.
privalu šviesiu paros metu visą mėnesį
 2021 m. balandžio 13 d. – gegužės 12 d.
susilaikyti nuo bet kokio valgymo, gėrimo,
 2022 m. balandžio 2 d. – gegužės 1 d.
rūkymo bei lytinių santykių ir sąmoningai
 2023 m. kovo 23 d. – balandžio 20 d.
88
vengti maisto medžiagų patekimo į kūną .
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Vietos
Pateikiamas musulmonų ir totorių bendruomenėms svarbių religinių, istorinių ir kultūrinių
vietų sąrašas nėra baigtinis, todėl patartina daugiau pasidomėti būtent jūsų apylinkėje esančiomis
musulmonams svarbiomis vietomis.
Religiniai pastatai:
●
Kauno mečetė (Totorių g. 6, Kaunas), Kauno miesto musulmonų religinė
bendruomenė, el. paštas: kauno.mecete@gmail.com;
●
Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė (Keturiasdešimt Totorių k., Totorių g. 28A,
Vilniaus raj.), Keturiasdešimt totorių kaimo totorių bendruomenė;
●
Nemėžio mečetė (Totorių g. 4, Nemėžio k., Vilniaus raj.);
●
Raižių mečetė (Raižių k., Alytaus raj.), Alytaus miesto musulmonų religinė
bendruomenė;
●
VšĮ „Islamo ir kultūros centras“ (Smolensko g. 19, Vilnius); Vilniaus musulmonų
sunitų religinė bendruomenė. Šiame centre įrengti ir maldos namai;
●
Vilniaus musulmonų sunitų religinės bendruomenės „Hikma“ maldos namai
(Riovonių g. 2A, Vilnius), el. paštas: muftiatas@gmail.com;
●
Klaipėdos krašto musulmonų bendruomenės „Iman“ maldos patalpos, (Tilžės g.
49 (2 aukštas į kairę), Klaipėda), el. paštas: imanIslam.lt@gmail.com.
Kiti svarbūs objektai:
●
Kėdainių minaretas (Kėdainių parko pakraštyje, objektas tarp Kėdainių
geležinkelio stoties ir Dotnuvėlės upės).
Kapinės:
Lietuvoje yra išlikusių daug istorinių musulmonų kapinių. Kai kurios senosios totorių
kapinės, įkurtos prieš kelis šimtus metų, yra miesteliuose ar kaimuose, kur tebėra ar kada nors buvo
mečetės. Dabar įvairių tautybių musulmonai laidojami Raižių, Bazorų kapinėse (Alytaus raj.),
Nemėžio, Švenčionių, Keturiasdešimt Totorių kapinėse 89.
Daugiau naudingos informacijos apie islamą Lietuvoje galite rasti internetinėje svetainėje
http://islamasvisiems.lt

Organizacijos
Susidūrus su nusikaltimu prieš musulmonus, visada galima susisiekti su Lietuvoje
veikiančiomis žmogaus teisių nevyriausybinėmis organizacijomis ir islamo tikėjimą išpažįstančius
asmenis vienijančiomis bendruomenėmis. Jos gali padėti įvertinti konkrečios simbolikos naudojimo
prasmę, suteikti reikalingų kontekstinių žinių ir, svarbiausia, padėti suvokti galimo nusikaltimo
poveikį bendruomenei.
Islamasvisiems.lt, „Lietuvos musulmonų religinis gyvenimas“, http://islamasvisiems.lt/lietuvos-musulmonureliginis-gyvenimas/
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Pagrindinių Lietuvoje veikiančių musulmonų organizacijų kontaktai:
Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba – Muftiatas
Adresas: Smolensko g. 19, Vilnius
Tel. numeris: +370 679 03415
El. p. beganskas@gmail.com
Lietuvos musulmonų sunitų dvasinis centras – Muftiatas
Adresas: Riovonių g. 2A Vilnius
Tel. numeriai: +370 674 17710; +370 655 89759
El. paštas: muftiatas@gmail.com
Asociacija „Ahmadija“90
Adresas: Šv. Stepono g. 6, Vilnius
Tel. numeris: +370 682 86882
El. paštas: asociacijaahmadija@gmail.com

Lietuvoje 2015 m. įkurta, aktyviai veikianti ir viešoje erdvėje labai matoma, tačiau neskaitlinga musulmonų religinė
bendruomenė, kol kas vienijanti apie 15 žmonių. Antanavičius, U. „Musulmonų asociacijos Lietuvoje „Ahmadija“
vadovas: „Stengiamės darbais įrodyti, kad islamas – taikos religija“, 15min.lt, 2018 balandžio 1 d.
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/musulmonu-asociacijos-lietuvoje-ahmadija-vadovas-stengiamesdarbais-irodyti-kad-islamas-taikos-religija-56-945466; Ahmadija – XIX a. Pandžabe, Indijoje, įkurta religinė
bendruomenė. Jos nariai netiki Muhamedo kaip paskutinio Dievo pranašo statusu, taip atmesdami pamatinę religinę
ortodoksinių musulmonų dogmą. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl dauguma musulmonų ją laiko eretiška.
Račius, E. „Islamo žinynas“, p. 9.
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UŽSIENIEČIŲ BENDRUOMENĖ
Demografija
Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, iš 512,4 mln. ES (įskaitant ir
Jungtinę Karalystę) gyventojų 40 mln. gyvena kitose ES valstybėse, o 35 mln. žmonių (6,8 proc.)
yra imigrantai (ne ES gimę asmenys). Iš jų, 22,3 mln. žmonių (arba 4,4 proc.) yra ne ES piliečiai.
Taip pat skaičiuojama, kad žemyne gyvena per 5 mln. nelegalių imigrantų91.
Kai kalbame apie užsieniečius Lietuvoje, turime omenyje šalyje gyvenančius imigrantus,
pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus. TMO skaičiavimais, 2019 m. Lietuvoje gyveno 58 tūkst.
užsieniečių, iš jų: 16,9 tūkst. Ukrainos, 12,5 tūkst. Rusijos, 12,2 tūkst. Baltarusijos piliečių, 3,1
tūkst. asmenų be pilietybės.
2018 m. į Lietuvą daugiausiai žmonių atvyko iš Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos, tačiau auga
ir atvykstančiųjų iš Azijos skaičius. 2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 826 Indijos, 445 Izraelio,
399 Kazachstano, 470 Kinijos ir 146 Libano piliečiai. 2019 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 584
asmenys iš Afrikos žemyno valstybių, tarp kurių gausiausia buvo nigeriečių bendruomenė (200
žmonių) 92.
Po vadinamosios migrantų krizės 2015–2016 m., kai buvo fiksuoti rekordiniai migracijos
srautai į Europą, pasikeitė prieglobsčio Lietuvoje prašančių asmenų struktūra pagal kilmę. 2010–
2013 m. didžiausią prieglobsčio prašytojų dalį sudarydavo Gruzijos, 2015 m. – Ukrainos piliečiai,
o 2016 m. ir 2017 m. daugiausia prašymų suteikti prieglobstį buvo gauta iš Sirijos piliečių. Tais
metais Lietuva suteikė prieglobstį rekordiškai dideliam prieglobsčio prašytojų kiekiui (atitinkamai
181 ir 280 asmenų). 2018 m. prieglobstis buvo suteiktas 136 asmenims. Per 2016–2018 m.
skaitlingiausios prieglobstį ar papildomą apsaugą 93 gavusios grupės buvo sirai, rusai, tadžikai,
turkai, irakiečiai, eritrėjiečiai94.

Visuomenės nuomonė apie užsieniečius
Visuomenės nuomonių apklausos apie imigrantus ir pabėgėlius atskleidžia netolerantišką
visuomenės daugumos požiūrį į šias grupes. 2019 m. vykdytos reprezentatyvios visuomenės

Sipavičienė, A. „Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje“, Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus
biuras. http://www.iom.lt/images/publikacijos/failai/1557491624_Migracija_Pas_ES_LT_2019%20(1).pdf
92
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, „2018 m. migracijos metraštis“,
2019.
https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metra%C5%A1%C4%8Diai/MIGRACIJOS
%20METRA%C5%A0TIS_2018.pdf
93
Papildoma apsauga suteikiama prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl
visiškai pagrįstos baimės, kad jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo
orumas, ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; yra grėsmė, kad jam bus įvykdyta mirties bausmė ar egzekucija; yra rimta ir
asmeninė grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl beatodairiško smurto veiksmų tarptautinio ar vidaus
ginkluoto konflikto metu. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
Prieglobsčio skyrius, „Ataskaitos“. https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/prieglobscio-skyriaus-statistika/ataskaitos
94
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Prieglobsčio skyrius, „Ataskaitos“,
2017, 2018, 2019. https://migracija.lrv.lt/lt/statistika/prieglobscio-skyriaus-statistika/ataskaitos
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apklausos duomenimis 95 , daugiau nei trečdalis (32,4 proc.) respondentų nenorėtų gyventi
kaimynystėje su čečėnu, apie 21 proc. taip jaučiasi dėl galimo hinduisto ar budisto kaimyno, o 15
proc. apklaustųjų nepalankiai žiūrėtų į šalia gyvenantį juodaodį. Nemažas nepakantumas užfiksuotas
ir sirų (17,7 proc.) bei irakiečių (17,5 proc.) atžvilgiu. Per 27 proc. apklaustųjų taip pat pareiškė, kad
kaimynystėje nepageidautų pabėgėlio.
Nuo 2005 m. Etninių tyrimų instituto analizuojamos visuomenės nuostatos rodo, kad nors
socialinė distancija įvairių etninių ir socialinių grupių atžvilgiu laipsniškai mažėja, tačiau
nepakantumo hierarchija beveik nekinta, ir pabėgėliai bei čečėnai visada minimi tarp vienų iš
labiausiai nepageidaujamų kaimynų 96. Be to, 2019 m. apklausos duomenimis, 17,4 proc. lietuvių
taip pat nenorėtų su čečėnais dirbti ir 30,7 proc. jiems nenuomotų buto. Kalbant apie pabėgėlius
atitinkamai šie skaičiai yra 14,7 proc. ir 30,2 procentų 97.
Įdomu tai, kad visuomenės nuomonių apklausos rodo palyginti nedidelę socialinę distanciją
tarp „daugumos“ visuomenės ir ukrainiečių (2019 m. duomenimis, šalia šios tautybės asmenų
nenorėtų gyventi 4,7 proc. apklaustųjų), baltarusių (3,5 proc.) ir rusų (3,4 proc.) 98, kurių į Lietuvą
atvyksta daugiausiai. Apskritojo stalo diskusijoje 99 Klaipėdoje dalyvavę ukrainiečių atstovai taip pat
teigė nepatiriantys priešiškumo iš etninių lietuvių. Tačiau, reikia pripažinti, kad į diskusijas
nepavyko pakviesti naujai, per pastaruosius kelerius metus į Lietuvą atvykusių ukrainiečių, kurie
dar nėra susibūrę į bendruomenes ir organizacijas, o su seniai veikiančiomis organizacijomis ryšių
nepalaiko. Dėl šios priežasties sunku daryti išvadas apie naujų imigrantų iš Ukrainos
pažeidžiamumo neapykantos nusikaltimams ir neapykantos kalbai pobūdį.

Neapykantos užsieniečiams raiška
Visuomenės nepakantumas imigrantų ir pabėgėlių atžvilgiu ne tik apsunkina integracijos
procesus (tam tikros kilmės asmenims Lietuvoje sunkiau gauti darbą, išsinuomoti būstą), bet ir
sukuria aplinką, kurioje kai kurie asmenys jaučiasi turį visuomenės palaikymą reikšti rasistines ir
ksenofobines nuostatas internetinėje erdvėje ir netgi vykdyti smurtinius neapykantos nusikaltimus.
Ksenofobija ir rasizmas yra artimos sąvokos, kuriomis apibūdinamas visuomenės
daugumos atstovų neigiamas požiūris į tam tikras mažumų grupes. Rasizmas yra įsitikinimų sistema
ar doktrina, teigianti, kad įgimti biologiniai skirtumai tarp žmonių rasių lemia kultūrinius ar
individulius pasiekimus, kai viena rasė yra vertinama kaip aukštesnė kitos rasės atžvilgiu.

Etninių tyrimų institutas, „Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės
nuostatų apklausos 2019 rezultatai“, 2019 kovo 25 – balandžio 10 d. http://www.ces.lt/wpcontent/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai_20191.pdf
96
Etninių tyrimų institutas, „Visuomenės nuomonės apklausos“, 2005–2019. http://www.ces.lt/veikla-2/ziniasklaidosstebesena/visuomenes-nuomones-apklausos/
97
Etninių tyrimų institutas, „Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės
nuostatų apklausos 2019 rezultatai“, 2019 kovo 25 – balandžio 10 d. http://www.ces.lt/wpcontent/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai_20191.pdf
98
Ten pat.
99
2020 m. sausio ir vasario mėn. penkiuose šalies miestuose surengtos vietos teisėsaugos pareigūnų ir neapykantos
nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių atstovų apskritojo stalo diskusijos.
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Ksenofobijos terminas yra vartojamas siekiant apibūdinti baimę ar akivaizdų nepasitenkinimą
užsieniečiais, nepažįstamaisiais ar asmenimis, besiskiriančiais nuo didesnės visuomenės dalies 100.
Kiekvieną dieną, pavyzdžiui, parduotuvėje praeinant ir netyčia ką nors palietus, žmonės
atrodo išsigandę ar pasišlykštėję. Dabar prie tokių išraiškų jau pradedu priprasti. Vienas
nemalonus nutikimas įvyko einant gatve susikibus rankomis su savo vaikinu iš Lietuvos. Prie mano
vaikino priėjo moteris ir paklausė, kodėl jis ne su lietuve, o su manimi. Mes į ją nereagavome, tačiau
tokie dalykai paveikia, priverčia viešumoje jaustis labai nejaukiai, – interviu 15min. pasakojo
Lietuvoje gyvenanti indė Shanti Mudaliyar 101.
Apskritojo stalo diskusijose 102 , neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių
kokybiniame tyrime103 dalyvavę ar žiniasklaidoje kalbinti Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, ypač
nuo daugumos lietuvių besiskiriantys savo odos spalva, pasakojo apie priekabiavimą ir neapykantos
kalbą viešosiose erdvėse, patirtą agresiją ir smurtą104. Labai dažnai apie šiuos incidentus policijos
pareigūnams nėra pranešama.
Vis dėlto, Lietuvoje yra ir oficialiai užfiksuota keletas smurtinių užpuolimų prieš
užsieniečius, kurie įvykdyti dėl nukentėjusio asmens tamsesnės odos ar etninės kilmės.
o 2017 m. kovą du jaunuoliai užpuolė besilaukiančią lietuvę ir jos vyrą indą: jauni kauniečiai
vyrą vadino negru, babajumi, asilu ir kitais necenzūriniais epitetais, liepė vykti iš Lietuvos,
grasino išsitraukti ginklą ir rodė nuogą užpakalį, o nėščią moterį apspardė ir sumušė105.
o 2018 m. liepą Antakalnio rajone, P. Vileišio stotelėje, Vilniuje, du vaikinai, šaukiantys
„Lietuva lietuviams“ užpuolė ekvadorietį Fabianą Sanchezą ir kumščiais sudavė mažiausiai
penkis smūgius106.
Iš šių kelių žiniasklaidoje nuskambėjusių atvejų matyti, kad ksenofobija ar rasizmu
motyvuotų neapykantos nusikaltimų vykdytojai neretai vartoja tam tikrus žodžius ar pasakymus,
išduodančius jų neigiamas išankstines nuostatas:
●
Lietuva lietuviams – tai šūkis, pasigirstantis per kontraversiškai vertinamas kasmet
vasario 16-ąją ir kovo 11-ąją vykstančias tautininkų eitynes. Vilniaus apygardos teismo teigimu, šis
šūkis „vien tik lingvistine prasme (...) nereiškia kažkokių rasių ar tautybių žmonių diskriminacijos,

Lietuvos Respublikos Prokuratūra, „Metodinės rekomendacijos dėl nusikalstamų veikų, padarytų rasiniais,
nacionalistiniais, ksenofobiniais, homofobiniais ar kitais diskriminacinio pobūdžio motyvais, ikiteisminio tyrimo
organizavimo, vadovavimo jam ir atlikimo ypatumų, patvirtintos Generalinio prokuroro 2009 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 12.14-40“, 2009 gruodžio 23 d. http://www.prokuraturos.lt/data/public/uploads/2015/12/met-rek-delneapykantos-2009-12-23.pdf.
101
Butėnas, M. „Apsigyvenimą Kaune indė pavadino klaida: niekinantys žvilgsniai, neįprastos studijos ir psichiatrijos
palata”,15min.lt, 2019 rugpjūčio 19 d. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/viesnage-kaune-inde-pavadinoklaida-niekinantys-zvilgsniai-neiprastos-studijos-ir-psichiatrijos-palata-56-1188338
102
2020 m. sausio ir vasario mėn. penkiuose šalies miestuose surengtos vietos teisėsaugos pareigūnų ir neapykantos
nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių atstovų apskritojo stalo diskusijos.
103
Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019.
104
Ten pat, Vyšniauskas K., „Ką reiškia būti juodaodžiu Lietuvoje?“, manoteises.lt, 2018 birželio 22 d.
https://manoteises.lt/straipsnis/ka-reiskia-buti-juodaodziu-lietuvoje/
105
Kauno apygardos teismas, 1A-531-530/2017“, 2017 rugsėjo 13 d. https://e-teismai.lt/byla/87520175886177/1A531-530/2017
106
Vilniaus apygardos teismas, „BYLA 1A-452-898/2019“, 2019 spalio 14 d.
https://eteismai.lt/byla/25205509039906/1A-452-898/2019
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įžeidimo ir niekinimo“107 ir turi būti aiškinamas kontekste. Kita vertus, pastebėtina, kad šį šūkį yra
aproprijavę asmenys, kurie siekia išreikšti nepakantumą Lietuvoje gyvenantiems ar atvykusiems
užsieniečiams, ar ne etniniams lietuviams. Kaip minėta anksčiau, ši frazė buvo naudojama per
2018 m. įvykdytą neapykantos nusikaltimą prieš ekvadorietį Fabianą Sanchezą. Negana to,
užpuolikai į savo teismo posėdį atvyko su plakatais, skelbiančiais: „Tiesa mūsų pusėj. Lietuva
lietuviams 14/88“108. Į teismą jų palaikyti atėjęs asmuo ant kaklo buvo pasikabinęs Lietuvos vėliavą
su užrašu „Lietuva lietuviams“ lietuvių, anglų ir klaidingai užrašyta arabų kalba 109. Be to, 2019 m.
Vytauto Didžiojo universiteto bendrabučio, kur gyvena užsienio studentų, lifte kelis sykius buvo
užklijuotas lipdukas su šiuo užrašu, kurį kai kurie užsieniečiai interpretavo kaip nepakantumo jiems
išraišką110. Gana įprasta praktika, kai neapykanta motyvuoti asmenys, ieškodami kitų raiškos būdų,
perima tam tikrus anksčiau neutraliais buvusius užrašus ar simbolius. Vertinant kontekstą, galima
daryti išvadą, kad frazė „Lietuva lietuviams“, jei kada ir buvo neutrali lingvistine prasme, dabar šį
neutralumą prarado.

Vidmanto Balkūno, 15min. nuotr.

●
Negras. Apskritojo stalo diskusijos111 parodė, kad dar pasitaiko manančių, jog žodis
„negras“ pats savaime yra neutralus ir priklauso nuo konteksto, kuriame jis vartojamas. 2009 m.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) atliko vertinimą dėl šio žodžio vartojimo leistinumo
ir etiškumo. Priimant sprendimą buvo pasiremta ekspertų išvadomis, kuriomis pabrėžiama šio
žodžio kilmė iš ispaniškojo „negro“, reiškiančio „juodas“. Ispanai, kurie tapo juodaodžių vergų

107

Ten pat.
14/88 yra dviejų baltųjų viršenybę demonstruojančių simbolių kombinacija. 88 reiškia „Šlovė Hitleriui“ (Heil
Hitler), o po skaičiumi 14 slypi šūkis „Mes turime apginti savo žmonių egzistenciją ir mūsų baltųjų vaikų ateitį“.
Daugiau informacijos apie neapykantos simbolius: https://www.adl.org/hate-symbols
109
Miškinis, V. „Ekvadoriečio F. Sanchezo užpuolikų teismas virto nacionalistų šou: „Jie gina tėvynę nuo barbarų!“,
15min.lt, 2018 spalio 9 d. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/ekvadoriecio-f-sanchezouzpuoliku-teismas-virto-nacionalistu-sou-jie-gina-tevyne-nuo-barbaru-59-1041588
110
El. susirašinėjimas su arabų kilmės VDU studijuojančiu studentu.
111
2020 m. sausio ir vasario mėn. penkiuose šalies miestuose surengtos vietos teisėsaugos pareigūnų ir neapykantos
nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių atstovų apskritojo stalo diskusijos.
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prekybos pradininkais, pirmieji šiuo žodžiu pavadino juodaodžius. Žinant istorinį kontekstą, šis
žodis gali sukelti asociacijas su vergija, juodaodžių pažeminimu ir išnaudojimu. LGKT teigimu,
„tokio žodžio pasakymas juodos odos spalvos žmogui gali būti vertinamas kaip įžeidimas,
pažeminimas ar paniekinimas rasės pagrindu“, todėl buvo rekomenduota jo nevartoti112.
●
Babajus – Lietuvoje netolerantiškai imigrantų atžvilgiu nusiteikusių asmenų neretai
naudojamas įžeidžiantis žodis, kuriuo dažniausiai apibūdinamas Pietų Azijos valstybių (Indijos,
Pakistano, Bangladešo, Šri Lankos) gyventojas. Kaip rašo portalas „Mišri šeima“, tikėtina, kad šis
terminas atsirado Jungtinėje Karalystėje ir paplito tarp vietinių lietuvių imigrantų, kurie šį žodį
atvežė ir į Lietuvą. Žodžio „babajus“ kilmė nėra aiški. Vieni teigia, kad jis kilęs iš angliško
atsisveikinimo „bye–bye“, kuris dėl akcento gali nuskambėti kaip „babaj“. Kiti sako, jog „babajus“
kildinamas iš žodžio „baba“, kuriuo daugelyje Pietų Azijos regiono šalių vadinamas tėvas, senelis
ar garbaus amžiaus vyras 113 . Šis žodis paprastai vartojamas pasišaipyti, pažeminti ar išreikšti
nepakantumą asmeniui, į kurį jis nukreipiamas.
Žodžių „negras” ir „babajus“ įžeidžiantį pobūdį puikiai iliustruoja anksčiau minėtas, 2017 m.
įvykdytas besilaukiančios lietuvės ir jos sutuoktinio indo užpuolimas, per kurį teisės pažeidėjai
„šaukė jam necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius, t. y. vadino jį „babajumi“, „juodašikniu“,
„gaidžiu“, „pyderu“, „asilu“, liepė jam dingti iš Lietuvos, sakydami: „negras, pisdink namo, ką veiki
mano šaly.“ 114 Apeliacinį nuosprendį šioje byloje priėmusio Kauno apygardos teismo teigimu:
„Išsakyti tokie žodžiai lietuvių kalboje turi grasinantį, neigiamą, niekinamą rasistinį pobūdį (...).
Išsireiškimai „babajus“, „juodašiknis“, „negras“ yra akivaizdžiai išreiškiantys diskriminacinį
požiūrį būtent nukentėjusiojo odos spalvos, tai yra rasės, atžvilgiu (...). Tokiais pasisakymais
norima parodyti, jog kitos rasės asmuo yra menkesnis, mažiau reikšmingas ir vertingas būtent dėl
savo odos spalvos ir kilmės.“115
Reikia turėti omenyje, kad didesnis nepakantumas pabėgėlių ar tam tikrų migrantų atžvilgiu
gali atsiskleisti vykstant ryškesniems migracijos reiškiniams, globalioms krizėms, po teroro aktų
Europos ir kitose valstybėse, jei jie buvo įvykdyti imigrantų, o juos nušviečianti žiniasklaida tai labai
akcentuoja.
Pavyzdžiui, 2020 m. pradžioje, pasaulį krečiant koronaviruso (COVID-19) pandemijai, kai
kuriose Europos, ir ne vien tik, valstybėse buvo užfiksuota rasistinių išpuolių prieš kinų kilmės ar
jiems priskiriamus asmenis116.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2009 m. ataskaita“, 2010 m.
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2015/12/lgkt-ataskaita-2009.pdf
113
Tamašiūnaitė, A. „Einu pieno pas babajų“, misriseima.lt, 2015 birželio 29 d.
http://misriseima.lt/index.php/tolerancija/113-einu-pieno-pas-babaju
114
Kauno apygardos teismas, „BYLA 1A-531-530/2017“, 2017 rugsėjo 13 d. https://eteismai.lt/byla/87520175886177/1A-531-530/2017
115
Ten pat.
116
Weale, S. „Chinese students flee UK after maskaphobia “triggeredracistattacks”“, theguardian.com, 2020 kovo 17
d. https://www.theguardian.com/education/2020/mar/17/chinese-students-flee-uk-after-maskaphobia-triggered-racistattacks; Rajagopalan, M. „Men Yelling “Chinese” Tried To Punch Her Off Her Bike. She’s The Latest Victim Of
Racist Attacks Linked To Coronavirus“, buzzfeednews.com, 2020 kovo 4 d.
https://www.buzzfeednews.com/article/meghara/coronavirus-racism-europe-covid-19
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Svarbi informacija bendruomenei pažinti
Užsieniečių bendruomenė Lietuvoje yra labai įvairi. Kai kurie jai priklausantys asmenys yra
krikščionys, todėl jiems svarbios šventės sutampa su Lietuvoje plačiai minimomis šventėmis, arba
musulmonai. Jei pabėgėliai ar migrantai yra islamą išpažįstantys asmenys, jie neretai lankosi savo
mieste esančiuose maldos namuose, švenčia šiai religijai svarbias šventes. Šiai bendruomenei
svarbios datos ir vietos surašytos skyriuje „Musulmonų bendruomenė“.
Prie užsieniečių bendruomenei svarbių dienų galima paminėti Pasaulinę pabėgėlių dieną,
kuri minima birželio 20-ąją. Ja siekiama visiems priminti, kad kasdien pasaulyje prieglobsčio nuo
savo šalyje vykstančio karo, smurto ar persekiojimo ieško milijonai žmonių, ir išreikšti solidarumą
su jais. Šią dieną Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje, taip pat kitose institucijose ir organizacijose
vyksta įvairūs renginiai jai paminėti.
Nors pabėgėliai ar migrantai, ypač jei jie išsiskiria savo išvaizda, gali tapti neapykantos
incidentų aukomis bet kurioje viešoje vietoje, tačiau tokių išpuolių gali dažniau pasitaikyti vietovėse,
kuriose yra didesnė jų koncentracija. Prie Pabėgėlių priėmimo centro jau būta incidentų117.
Iš Afrikos žemyno į Lietuvą atvykusiems asmenims gali būti svarbi gegužės 25-oji, kai
minima Afrikos diena, pažymint 1963 m. Afrikos vienybės organizacijos, kuri vėliau buvo pakeista
į Afrikos Sąjungą, įkūrimą. Minint šią datą Lietuvoje kasmet rengiamas festivalis „Afrikos dienos“,
kuriuo siekiama lankytojus supažindinti su Afrikos kultūra ir įvairove, verslo galimybėmis, plėsti
supratimą apie šį žemyną. Į įvairius šio festivalio renginius siekiama įtraukti Lietuvoje gyvenančius,
iš Afrikos žemyno šalių kilusius asmenis.

Organizacijos
Norėdami gilinti savo žinias apie migrantus ar pabėgėlius ir su jais užmegzti ryšius, galite
susisiekti su nevyriausybinėmis organizacijomis ir jų padaliniais, dirbančiais su šiomis
bendruomenėmis skirtinguose miestuose:
Lietuvos Raudonasis Kryžius
Adresas: A. Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius
Tel. numeris: +370 5 2127322
Internetinis puslapis: https://www.redcross.lt
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus centras InLT
Adresas: Šv. Gertrūdos g.18 A, Kaunas
Tel. numeris +370 656 96766
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus infocentras migrantams
Adresas: K. Donelaičio g. 21A, Klaipėda
Tel. numeris: +370 650 55476

Trainys, V. „Pabėgėliai Rukloje atvėrė širdį L. Linkevičiui: „Jie nenori mūsų priimti“, lrytas.lt, 2016 spalio 21 d.
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2016/10/21/news/pabegeliai-rukloje-atvere-sirdi-l-linkeviciui-jie-nenorimusu-priimti--880879/
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Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“
Užsieniečių integracijos programa
Adresas: Kalvarijų g. 39, Vilnius
Tel. numeris: +370 699 31 977
Internetinis puslapis: https://vilnius.caritas.lt
El. paštas: gintare.skuodyte@vilnius.caritas.lt
Lietuvos pabėgėlių taryba 118
Vadovė – Eskedar Maštavičienė
Laikinas el. paštas: lina@artscape.lt
Diversity Development Group
Adresas: Lukiškių g. 5–527, Vilnius
Tel. numeris: +370 605 07424
Internetinis puslapis: www.diversitygroup.lt
El. paštas: info@diversitygroup.lt
Afrikos tyrimų ir konsultacijų centras „AfriKo“119
El. paštas: info@afriko.lt
Internetinis puslapis: www.afriko.lt
Dievo atpirktųjų krikščionių bažnyčia
Pastorius Eromosele Favour Ojiemudia
A. Baranausko g. 19, Kaunas
Tel. numeris. +37067140961120

Besikurianti organizacija, 2020 m. kovo 19 dieną dar nebuvo oficialiai užregistruota.
„AfriKo“ siekia plėsti politinius, verslo ir kultūrinius ryšius tarp Lietuvos bei Afrikos valstybių, skatinti domėjimąsi
šiuolaikinėmis Afrikos šalių kultūromis, visuomenėmis ir politinėmis aktualijomis. Ši organizacija 2019 metų
pabaigoje pradėjo vykdyti projektą „Digital Explorers“, per kurį vieneriems metams į Lietuvą atvyko 15 informacinių
ir ryšių technologijų specialistų iš Nigerijos. VšĮ „Versli Lietuva“, „Nigeriją ir Lietuvą sujungianti programa – ES ir
Afrikos skaitmeninės partnerystės priešakyje“, vz.lt, 2019 spalio 18 d.
https://www.vz.lt/sparnai/2019/10/18/nigerija-ir-lietuva-sujungianti-programa--es-ir-afrikos-skaitmeninespartnerystes-priesakyje#ixzz6GBZ2eydL
120
Eromosele Favour Ojiemudia ‒ iš Nigerijos atvykęs, Lietuvoje gyvenantis pastorius, pas kurį melstis eina į Lietuvą
mokytis atvykę užsieniečiai.
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LIETUVOS LESBIEČIŲ, GĖJŲ, BISEKSUALŲ IR TRANSLYČIŲ (LGBT)
BENDRUOMENĖ
Istorija
LGBT akronimu vadinami lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys.
Asmenys, kurie identifikuojasi kaip lesbietės ar gėjai, jaučia romantinę ar emocinę trauką tos pačios
lyties asmenims, biseksualūs asmenys tokius jausmus gali patirti daugiau nei vienai lyčiai.
Translyčiais asmenimis vadinami žmonės, kurių lyties tapatybė arba lyties išraiška yra kitokia nei
ta, kuri jiems buvo priskirta gimus. Pavyzdžiui, translyčiai asmenys gali nesitapatinti su jokia lytimi,
taip pat jie gali save suvokti kaip kitos lyties asmenį ir pan.
XX a. antroje pusėje Vakaruose prasidėjęs modernus LGBT teisių judėjimas po
nepriklausomybės atgavimo atkeliavo ir į Lietuvą, kurioje iškovojo dalinį lygiateisiškumą. Manoma,
kad LGBT bendruomenei gali priklausyti iki 10 proc. gyventojų, tačiau Lietuvos visuomenė iki šiol
nepalanki šiai bendruomenei.
Liudijimų apie tai, kad žmonijos emocinės ir seksualinės patirtys nėra tik heteroseksualios
(skirtos kitai lyčiai), galime rasti pačiuose seniausiuose Senovės Egipto, Graikijos, Romos ir kt.
istorijos šaltiniuose.
Vakarų pasaulyje plintant krikščionybei ilgainiui susiformavo nepalankus požiūris ir į tos
pačios lyties santykius. Pavyzdžiui, katalikybėje homoseksualūs lytiniai santykiai laikomi didele
nuodėme, kaip ir nevedybinis seksas. Panašaus požiūrio laikosi ir krikščionių ortodoksų bažnyčios,
tačiau nemaža dalis protestantiškųjų bažnyčių pritaria ir laimina tos pačios lyties santuokas.
Nepalankus požiūris įvairiose bažnyčiose neretas ir į translyčius asmenis: pavyzdžiui,
Katalikų bažnyčia laiko neįmanomu lyties keitimą ir draudžia translyčiams asmenims tapti krikšto
tėvais. Tokia šimtmečius besitęsianti politika LGBT bendruomenės atžvilgiu suformavo ir
bendruomenę menkinančių stereotipų bei įsitikinimų grandinę. LGBT asmenis paniekinančiai
vadina „nenatūraliais“, „nuodėmingais“, „sodomitais“ net ir tie asmenys, kurie nėra aktyviai
praktikuojantys katalikai.
XIX a. homoseksualumas pradėtas tyrinėtas ir Vakarų mokslininkų. Dauguma naujai
suformuluotų teorijų santykius tarp tos pačios lyties asmenų laikė liga, nukrypimu nuo normos, o
šios idėjos netruko persikelti ir į populiariąją kultūrą. Tad paplito tokie menkinantys terminai kaip
„ligoniai“, „iškrypėliai“ ir t. t. Vis dėlto, požiūris į homoseksualumą pradėjo kisti XX a. antroje
pusėje, kai 1973 m. Amerikos psichiatrų asociacija, o 1990 m. ir Pasaulio sveikatos organizacija
pašalino homoseksualumą iš sutrikimų sąrašo, įvardydama tai kaip vieną iš natūraliai žmonių
populiacijoje egzistuojančių seksualumo išraiškų bei ragindama mažinti su LGBT bendruomene
susijusią stigmą.
Lietuvoje LGBT bendruomenė buvo persekiojama iki pat 1993 m., o sovietmečiu
homoseksualiems ir biseksualiems vyrams grėsė įkalinimas iki trejų metų. Nežinoma tiksliai, kiek
vyrų buvo nuteista Lietuvoje sovietmečiu, tačiau vyresniosios kartos vyrai iki šiol prisimena KGB
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apsilankymus ar bandymus verbuoti, šantažuojant grasinimais viešai atskleisti seksualinę orientaciją
arba dėl to įkalinti.
Vyrams gresiant kalėjimu, lesbiečių padėtis buvo kitokia – moterims, kurios išdrįsdavo turėti
vienkartinių seksualinių santykių ar kurti ilgalaikius santykius su kita moterimi, grėsė sovietinė
psichiatrijos sistema. Homoseksualus moterų elgesys laikytas asocialiu, kaip ir, pavyzdžiui,
draudžiamų knygų skaitymas ar atsisakymas dirbti valstybės paskirtą darbą. Tiksliai nežinoma, kiek
moterų nukentėjo nuo sovietinių psichiatrų. Vyresnio amžiaus moterys tokių atvejų atsimena, taip
pat daugelis jų sako slėpusios savo homoseksualumą nuo aplinkos ir taip vengusios gresiančių
sankcijų.
Man pačiai labai ilgai truko įveikti vidinę homofobiją, sau prisipažinti, kas aš esu.
Įsimylėjimų būta nuo paauglystės pradžios ir fizinę trauką jutau moterims, bet tuomet galvojau, kad
esu blogietė. Man būdavo pačiai prieš save gėda. Pradėjau ieškoti literatūros, kuri paaiškintų, kas
su manim darosi. Tikėjausi, kad galbūt galiu kaip nors pagyti, kreipiausi į medikus. – Rasa,
homoseksuali moteris, žymią savo gyvenimo dalį gyvenusi LTSR, jos pasakojimas publikuotas
Lietuvos žmogaus teisių centro paskyroje „Facebook“, 2016 m. gegužę.
Apie translyčius asmenis Sovietų Sąjungoje žinoma nedaug, tačiau aiškūs bent keli dalykai.
Pirmiausia, priešingai nei homoseksualumas, translytiškumas suvoktas kaip grynai medicininis
reikalas. Manoma, kad pirmoji lyties keitimo operacija Sovietų Sąjungoje atlikta 1972 m. dabartinės
Latvijos teritorijoje 121 . Antra, kaip ir daug kas sovietmečiu, lyties keitimas ir informacija apie
translytiškumą buvo prieinama tik nedidelei daliai žmonių. Net ir tie asmenys, kurie jautė, kad jų
biologinė lytis neatitinka to, kaip jie jaučiasi, mažai žinojo apie translytiškumą, daugelis gyveno
jausdami, kad kažkas yra negerai, neretai bandydami užsimiršti vartodami alkoholį, iki galo
nesuprasdami, kas yra.
Tada, sovietmečiu, nieko nebuvo. Tu nieko nežinojai, tu tik jautei, kad kažkas yra ne taip. –
Rasa, translytė moteris (Jūratės Juškaitės magistro darbas „Translyčiai Lietuvoje arba nelegalios
bendruomenės etnografija“, apgintas 2017 m. Vidurio Europos universitete).
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir bandant integruotis į vakarietiškas organizacijas,
pirmiausia į Europos Tarybą, 1993 m. sutartiniai seksualiniai santykiai tarp vyrų dekriminalizuoti.
Išlaisvėjus žiniasklaidai, spaudoje ir televizijoje pasirodė pranešimų apie LGBT bendruomenę,
atsirado bendruomenės organizacija bei klubai. Lietuvai modernizuojant savo teisės sistemą bei
priartinant ją prie ES žmogaus teisių apsaugos standartų, priimtas Lygių galimybių įstatymas,
draudžiantis diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu, tokia diskriminacija uždrausta ir
darbo santykiuose.

Visuomenės nuomonė apie LGBT
Visuomenės požiūris į homoseksualius asmenis Lietuvoje sistemingai tiriamas nuo 2005 m.
Prieš 15 m. buvo jaučiamas ypač didelis neigiamas visuomenės nusistatymas prieš šią grupę – 61

Turovsky, D. „The Trans Man Whose Pioneering Surgery Was A State Secret For Decades“, buzzfeed.com, 2018
liepos 11 d. https://www.buzzfeednews.com/article/turovsky/soviet-doctor-trans-history
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proc. gyventojų nenorėjo turėti homoseksualių kaimynų 122 . 2019 m. visuomenės distancija šiuo
atžvilgiu sumažėjo iki 37,4 procentų, o dirbti su homoseksualiais asmenimis nenorėjo 22,4 proc.,
nuomoti būsto – 37,6 proc. 123. Nors pastebimos teigiamos tendencijos, stigmos ir netolerancijos
mažėjimas, skaičiai, kad maždaug 4 iš 10 Lietuvos gyventojų nenorėtų turėti homoseksualaus
kaimyno ar nuomoti šiems asmenims būsto, rodo, kad neigiamos nuostatos vis dar gajos.
Pažymėtina, kad pagal šiuos rodiklius Lietuva pastebimai atsilieka nuo ES vidurkio. Tik
44 proc. šalies gyventojų jaustųsi visiškai patogiai, dirbdami kartu su homoseksualiu asmeniu, kai
ES vidurkis siekia 72 proc. Taip pat tik šiek tiek daugiau nei kas ketvirtas (26 proc.) Lietuvos
gyventojas jaustųsi patogiai, jei šaliai vadovautų homoseksualus asmuo, ES vidurkis – du trečdaliai
(67 proc.) gyventojų 124.

Neapykantos LGBT bendruomenei raiška
Neapykanta LGBT bendruomenės nariams dažnai reiškiasi internetinėje erdvėje.
Komentaruose nesunkiai rasime įžeidžiamųjų epitetų, tokių kaip „pyderas“, „pyderastai“,
„iškrypėliai“, „vaivorykštiniai“ ir panašiai. Taip pat nereti ir raginimai naikinti, deginti ar kitaip
susidoroti su bendruomenės nariais, referuojant į nacių vykdytą homoseksualų bendruomenės
naikinimą, kurio metu kalėjimuose, vykdant mirties bausmes ar siunčiant į koncentracijos stovyklas
nužudyta apie 50 000 homoseksualių vyrų.
2015 m. Europos žmogaus teisių teismui (EŽTT)
priėmus sprendimą byloje DELFI prieš Estiją ir įpareigojus
naujienų portalus šalinti neapykantą kurstančius
komentarus, tokių naujienų portaluose labai sumažėjo.
Tačiau pastebima, kad nemaža jų dalis persikėlė į
socialinius tinklus, o teisėsaugos pareigūnai ne visada
tinkamai reaguoja į tokius atvejus.
2020 m. pradžioje EŽTT priėmė Lietuvai nepalankų
sprendimą byloje Beizaras ir Levickas prieš Lietuvą. 2014
m. du vaikinai – Pijus Beizaras ir Mangirdas Levickas –
savo bučinio nuotrauką paskelbė vieno iš jų Facebook
paskyroje. Ši žinutė ir vaizdas susilaukė daugybės
komentarų (bylos duomenimis, apie 800). Daugybės
Pijaus Beizaro ir Mangirdo Levicko
nuotrauka, po kurios publikavimo
pasipylė neapykantos komentarai
(asmeninio archyvo nuotr.)

komentarų turinys buvo paniekos ir smurto išreiškimas
LGBT bendruomenės, apskritai, arba tų konkrečių
jaunuolių atžvilgiu, pavyzdžiui, „Sudegint p...us", „Į dujų

Etninių tyrimų centras, „Socialinių tyrimų instituto Etninių tyrimų centro užsakymu UAB RAIT atliktos
visuomenės nuomonės apklausos rezultatai“, 2005 gegužės 5‒8 d. http://www.ces.lt/wpcontent/uploads/2010/02/ETC-vis-nuomones-apkl.-2005-05-5-8.pdf
123
Etninių tyrimų institutas, „Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės
nuostatų apklausos 2019 rezultatai“, 2019 kovo 25 ‒ balandžio 10 d. http://www.ces.lt/wpcontent/uploads/2010/02/Visuomen%C4%97s-nuostatos-apklausos-rezultatai_20191.pdf
124
European Commission, Eurobarometeron Discrimination 2019: Thesocial acceptance of LGBTI people in the EU,
2019. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ebs_493_data_fact_lgbti_eu_en-1.pdf
122

40

kameras abu“, „Gėjai jūs su...ti, jus naikinti n....“, „žudyt!“. Nepaisant to, Klaipėdos apylinkės
prokuratūra nesutiko pradėti ikiteisminio tyrimo, apskundus tokį sprendimą apylinkės ir apygardos
teismams, sprendimas pakeistas nebuvo. EŽTT konstatavo, kad nepradėdama ikiteisminio tyrimo,
Lietuva diskriminavo pareiškėjus seksualinės orientacijos pagrindu125.
Tačiau komentarai internetinėje erdvėje – ne vieninteliai neapykantos prieš LGBT asmenis
raiškos būdai:
●
2014 m. per koncertą homoseksualus atlikėjas Ruslanas Kirilkinas buvo apmėtytas
kiaušiniais. Kiaušinius mėtęs asmuo, išeidamas iš salės, pasakė: „Pederastai Aukštadvaryje
nekoncertuos!“ Dainininkas nutraukė savo pasirodymą ir buvo nugabentas į ligoninę.
●
2018 m. padegtos nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL durys 126 .
Nusikaltimą įvykdę asmenys nesurasti, todėl visuomenei neatsakyta į klausimą, ar tai – neapykantos
išraiška LGBT bendruomenei, ar turtas suniokotas dėl kitų priežasčių.
●
2018 m. Vilniuje užpulta vyrų pora, kuri ėjo susikabinusi rankomis. Nukentėjęs
asmuo kelis kartus turėjo pakartoti į įvykio vietą atvykusiems pareigūnams, kad prieš smogdamas
užpuolikas vartojo homofobiškus epitetus poros atžvilgiu, tačiau pareigūnai tai užfiksuoti
atsisakė127.
●
2019 m. vyrų pora užpulta laiptinėje Vilniaus Subačiaus g. rajone. Užpuolimas
įvykdytas reiškiant nepasitenkinimą jų seksualine orientacija128.
Nors pareigūnai ne visada tinkamai reaguoja ir atpažįsta arba net nori užfiksuoti neapykantos
motyvą, mažą ikiteisminių tyrimų kiekį gali sąlygoti ir nukentėjusių asmenų atsisakymas nurodyti
aplinkybes, kurios gali būti susijusios su nusikaltimo metu išreikštu neapykantos motyvu. Taip
nutinka dėl visuomenėje egzistuojančios stigmos būti LGBT asmeniu – kai kurie bendruomenės
nariai apie savo seksualinę orientaciją ar lytinę tapatybę nėra pranešę artimiesiems ar savo aplinkai,
tad tokių detalių įvardijimas gali atskleisti jų tapatybę prieš jų valią. Pareigūnai, atvykę į įvykio
vietą, kurioje identifikuoja galimus neapykantos elementus dėl priklausymo LGBT bendruomenei,
turi elgtis diskretiškai ir užtikrinti, kad ši informacija nepasiektų trečiųjų asmenų ar žiniasklaidos,
jei nukentėjęs asmuo ar asmenų grupė tam nedavė sutikimo.

Mizaras, V. „Dviejų vyrų bučiniai ir Lietuva: kodėl Lietuva pralaimėjo EŽTT“, LRT.lt, 2020 sausio 14 d.
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1133395/vytautas-mizaras-dvieju-vyru-buciniai-ir-lietuva-kodel-lietuvapralaimejo-eztt
126
lrytas.lt, „Naktinį padegimą gėjai laiko neapykantos nusikaltimu: „Policija ne iš karto tai pripažino“, 2018 rugpjūčio
10 d. https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2018/08/10/news/naktini-padegima-gejai-laiko-neapykantosnusikaltimu-policija-ne-is-karto-tai-pripazino--7224972/
127
Pocytė, K. „Vilniuje homofobo užpultas Maksas: jis rėkė, kad čia nėra vietos gėjams“, DELFI.lt, 2018 spalio 10 d.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje-homofobo-uzpultas-maksas-jis-reke-kad-cia-nera-vietosgejams.d?id=79275823
128
Platukytė, D. „Laiptinėje užpulta ir užgauliota vyrų pora pasipiktino policijos darbu: nurodytų užpuolikų nesulaikė“,
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Svarbi informacija bendruomenei pažinti
XX a. antroje pusėje LGBT bendruomenei Vakaruose pradėjus reikalauti lygių teisių ir
pripažinimo, vaivorykštė pasirinkta kaip judėjimo simbolis. Vaivorykštė simbolizuoja LGBT
bendruomenės įvairovę. Ši vėliava paplito daugelyje šalių, įskaitant Lietuvą, ir yra laikoma
bendruomenės simboliu.

Šventės ir renginiai
„Baltic Pride“ – tai kasmetis festivalis ir eitynės, nuo 2009 m. suburiančios LGBT asmenis
ir juos palaikančiuosius paeiliui vienoje iš Baltijos valstybių sostinių: Taline, Rygoje arba Vilniuje.
Savaitės trukmės festivalyje skatinama atkreipti dėmesį į lygiateisiškumo būtinybę visuomenėje, o
jį vainikuojančios eitynės kviečia švęsti teisę būti savimi nepriklausomai nuo seksualinės
orientacijos ir (ar) lytinės tapatybės.

Nuotraukoje: „Baltic Pride“ eitynės Vilniuje 2019 m. (Augusto Didžgalvio/LGL nuotr.)

Festivalis „Kreivės“ – bendruomenės meno ir diskusijų festivalis, kuriame pristatomi filmai
ir kitokių formų kūryba LGBT temomis. Festivalis vyksta rugsėjo pradžioje Vilniuje, pagrindinė
lokacija – kino centras „Skalvija“, tačiau renginiai būna išsibarstę ir kitose Vilniaus vietose.
Tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO) minima gegužės 17 d. Ši data
parinkta prisimenant 1993 m. gegužės 17 d. Pasaulio sveikatos organizacijos sprendimą išbraukti
homoseksualumą iš tarptautinio ligų klasifikatoriaus. Dažnai tą dieną organizuojami įvairūs
renginiai, nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL rengia jau tradiciniu tapusį „Vaivorykštės
festivalį“ Vilniuje.
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Vietos
Šiuo metu Vilniuje veikia LGBT klubas „SOHO“ (Švitrigailos g. 7) ir baras „VOX“ (Teatro
g. 1).
Taip pat nuo 2012 m. Vilniuje, o vėliau ir Kaune prigijo „LGBT friendly“ iniciatyva. Jos
metu vaivorykštiniais lipdukais žymėtos kavinės, barai ir klubai, kuriems buvo svarbu parodyti
solidarumą su LGBT bendruomene. Šių vietų savininkai įsipareigojo kurti draugišką atmosferą
visiems, nepaisant asmens seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Organizacijos
Pagrindinė LGBT bendruomenės organizacija, kuri ne tik telkia bendruomenę, bet ir dirba
neapykantos nusikaltimų srityje, yra Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL (dar žinoma kaip
Lietuvos gėjų lyga).
Nacionalinė LGBT teisių organizacija LGL
Adresas: V. Šopeno g. 1‒1, LT-03211 Vilnius
Tel. numeris: +370 5 2610314
El. paštas: office@gay.lt
Internetinis puslapis: www.lgl.lt
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ŽMONIŲ, TURINČIŲ NEGALIĄ, BENDRUOMENĖ
Istorija ir demografija
Remiantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, kurią Lietuva ratifikavo 2010 m.,
prie neįgaliųjų priskiriami asmenys, turintys ilgalaikių fizinių, psichikos, intelekto ar jutimo
sutrikimų, kurie sąveikaudami su įvairiomis kliūtimis gali trukdyti šiems asmenims visapusiškai ir
veiksmingai dalyvauti visuomenėje lygiai su kitais asmenimis129.
Anksčiau į negalią buvo žiūrima iš medicininio modelio perspektyvos – laikyta, kad
individualaus asmens fizinės ar psichikos sveikatos sutrikimas iššaukia negalią. Tačiau toks požiūris
turinčius negalią žmones stigmatizuoja ir atskiria nuo visuomenės.
Šiuolaikinis, socialiniu modeliu ir žmogaus teisių standartais grįstas požiūris į negalią
neapsiriboja vien medicinine diagnoze ir daugiau dėmesio skiria struktūrinėms aplinkybėms bei
aplinkos sudaromoms kliūtims, dėl kurių žmogus negali visavertiškai dalyvauti visuomenėje130.
Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, negalią lemia asmens sveikatos būklės ir jo gyvenamojo
konteksto – visuomenės ir aplinkos sudarytų faktorių, tokių kaip visuomenės požiūris į turinčius
negalią žmones, fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumas ir kt. – sąveika 131. Negalią sudaro
visuomenės negebėjimas užtikrinti paslaugas, kurių reikia, kad turintys negalią žmonės galėtų
visapusiškai įsilieti į visuomenę ir pašalinti iš kelio kliūtis, kurios jiems trukdo tai padaryti 132.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, maždaug 15 proc. visos pasaulio populiacijos
turi vienokią ar kitokią negalią. 2018 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 241 915 suaugusių negalią
turinčių asmenų (apie 8 proc. visų Lietuvos gyventojų) ir 14,8 tūkst. vaikų su negalia133.
Neigiamos nuostatos prieš žmones, turinčius negalią, ir jų stigmatizavimas turi labai gilias
istorines šaknis. Visų pagrindinių religijų ankstyvuosiuose tekstuose vienaip ar kitaip įvardijama,
kad žmonės su fizine ar psichikos negalia yra „apsėsti“, kad turėtų būti deginami ar kitaip
sunaikinti134.
XIX amžiaus antroje pusėje ėmė plisti socialinio darvinizmo teorija, paremta „stipriausiųjų
išgyvenimo“ principu ir atskyrusi žmones, turinčius negalią, nuo „sveikų“, baltaodžių anglosaksų
„rasės“135. Tai davė pradžia eugenikai (angl. eugenics) – teorijai, kad galima pagerinti visuomenės
kokybę skatinant „labiau pažengusių, viršesnių“ visuomenės grupių reprodukciją ir mažinant
„mažiau pažengusių“ grupių, tarp jų ir žmonių, turinčių negalią, tautinių mažumų ir kitų,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Neįgaliųjų teisių konvencija“, 2019 sausio 11 d.
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/neigaliuju-teisiu-konvencija
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131
World Health Organization, „WHO World Report“, 2011, p. 5‒8.
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reprodukciją. Daugelyje pasaulio šalių moterys, turinčios negalią, buvo priverstinai sterilizuojamos,
žmonės su negalia tapdavo įvairių mokslinių ar medicininių eksperimentų aukomis 136.
Eugenikos praktikos buvo naudojamos nacių Vokietijoje. 1939 m. A. Hitleris pasirašė
„Aktion T4“ programos įsakymą, kuriuo remiantis iki 1945 m. buvo nužudyta daugiau nei 200 000
turinčių negalią asmenų 137.
Sovietų Sąjungoje asmenys, turintys fizinę ar psichikos negalią, buvo tarsi nematomi. Dažnai
šie žmonės buvo bereikalingai laikomi sveikatos priežiūros institucijose, nebuvo sudarytos sąlygos
jiems net minimaliai dalyvauti visuomeniniame gyvenime 138. Tokios sovietinės politikos pasekmės
jaučiamos ir šiandieninėje Lietuvos visuomenėje, ypač visuomenės nuostatose negalią turinčių
asmenų atžvilgiu.

Visuomenės nuomonė apie žmones, turinčius negalią
Žmonių, turinčių negalią, istorinė patirtis yra labai skaudi ir sudėtinga. Į tai svarbu atsižvelgti
vertinant visuomenės nuostatas šios grupės atžvilgiu – išankstiniai nusistatymai prieš žmones su
negalia, jų stigmatizacija ir diskriminacija ilgainiui tapo norma mūsų kultūroje. Dėl to šiais laikais
visuomenėje vis dar gausu neigiamų nuostatų žmonių, turinčių negalią, atžvilgiu. Pavyzdžiui, kad
žmonės, turintys negalią, yra pavojingi, nepajėgūs pasirūpinti savimi, nedarbingi ar intelektualiai
nelygiaverčiai. Svarbu pabrėžti, kad realybėje yra atvirkščiai – asmenys, turintys psichikos sveikatos
sutrikimų, intelekto ar psichosocialinę negalią, yra labiau pažeidžiami ir dažniau tampa nusikaltimų
aukomis. Asmenys, turintys sunkių psichikos sutrikimų, 40 proc. dažniau nukenčia nuo vagysčių ir
penkis kartus dažniau nukenčia nuo fizinių užpuolimų palyginti su likusia populiacijos dalimi
(moterys, turinčios sunkių psichikos sutrikimų, nukenčia nuo užpuolimų net dešimt kartų
dažniau) 139. Tačiau žiniasklaidoje šie asmenys dažniau parodomi kaip grėsmingi (pvz., 15min.lt
antraštė – „Paauglys autistas paralyžiavo Telšius: vagia, priekabiauja, bet pagalbos nesulaukia nei
šeima, nei miestelėnai“ 140 ) arba nepajėgūs (pvz., vadinant asmenis, turinčius negalią,
„neįgaliukais“). Panašų požiūrį į negalią atspindi ir visuomenės nuomonės apklausų rezultatai.
Remiantis Lietuvos socialinių tyrimų centro 2019 m. visuomenės apklausos rezultatais,
žmonės, turintys negalią, yra tarp didžiausią socialinę distanciją patiriančių grupių Lietuvoje.
Didžiausią stigmą patiria asmenys, turintys psichikos sveikatos sutrikimų, intelekto ar
psichosocialinę negalią – 48,2 proc. apklaustųjų nenorėtų gyventi jų kaimynystėje, 45,2 proc.
nenorėtų su jais dirbti ir 49,5 proc. nenorėtų nuomoti būsto šiai grupei. 5,6 proc. nenorėtų gyventi
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kaimynystėje su asmenims, turinčiais fizinę negalią, 8,1 proc. – nenorėtų su jais dirbti, o 7,2 proc. –
nuomoti būsto141.
Europos komisijos 2019 m. vykdytos apklausos duomenimis, 57 proc. lietuvių mano, kad
diskriminacija negalios pagrindu Lietuvoje yra retas reiškinys. Tai rodo, kad didžioji visuomenės
dalis mažai žino apie žmonių, turinčių negalią, patiriamas problemas įsidarbinant, pasiekiant viešas
erdves, siekiant išsilavinimo ir pan. 24 proc. apklaustųjų įvardijo, kad būtų nepatenkinti, jei vienas
iš jų vaikų užmegztų romantinius santykius su asmeniu, turinčiu negalią142.

Neapykantos asmenims, turintiems negalią, raiška
Apie neapykantos nusikaltimus žmonėms, turintiems negalią, nėra kalbama taip dažnai, kaip,
pavyzdžiui, apie antisemitinius ar anti-LGBTI+ incidentus. Apskritojo stalo diskusijose 143
teisėsaugos atstovai dažnai išsakydavo skeptišką nuomonę apie neapykantos nusikaltimus dėl
negalios, nes su tokiais nusikaltimais pareigūnai Lietuvoje nėra susidūrę. Dažnai argumentuojama,
kad negalią turintiems asmenims nusikalstama dėl šių asmenų „bejėgiškos būklės“, pasirenkant juos
kaip „lengvą taikinį“, ir jų motyvas, pareigūnų teigimu, nebūtinai turi būti neapykanta. Tačiau
remiantis tarptautinių organizacijų (pvz., Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos)
praktika, išankstine nuostata paremtas taikinio pasirinkimas yra neapykantos motyvas: Išankstinės
nuostatos asmenų su negalia atžvilgiu pasireiškia pasirenkant juos kaip nusikaltimo taikinį arba
išreiškiant priešiškumą šiems asmenims nusikalstamomis veikomis. Pavyzdžiui, nusitaikymas į
asmenį su negalia dėl to, kad jis „lengvas taikinys“, yra išankstinės nuostatos išraiška ir turėtų būti
laikoma neapykantos nusikaltimu144.
Apskritojo stalo diskusijose bendruomenių atstovai dalijosi patirtimi, kad asmenys su negalia
dažnai nukenčia nuo vagysčių, apgavysčių ar fizinių užpuolimų, kai nusikaltimas įvykdomas
pasinaudojant žmogaus negalia. Atstovų tvirtinimu, taip itin dažnai nutinka žmonėms, turintiems
intelekto sutrikimų ar psichosocialinę negalią, nes nusikaltėliai vertina tokius asmenis kaip
negebančius pasipriešinti ar tinkamai nesuvokiančius situacijos.
Asmens, turinčio psichosocialinę negalią, patirtis:
Kai kurie dažnai bando neįgaliuosius apgauti, sako: einam paimsim tavo pasą, aš tau duosiu
pinigų, o tu paimk paskolą. Pridaro nesąmonių, galvoja, kad patikėsiu. Gal jie pastebėjo, kad aš
turiu kažkokių sutrikimų, nežinau145.
Etninių tyrimų institutas, „Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto užsakymu atliktos visuomenės
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Asmens, turinčio regos negalią, patirtis:
Ėjau nuo stotelės, kai priėjo du vyrai ir pasisiūlė man padėti nueiti, kur reikia. Pasakiau,
kad pagalbos nereikia, moku susiorientuoti savarankiškai, bet jie vis tiek suėmė mane už parankių
ir nusitempė. Manau, jie buvo pagyvenę ir galimai apsvaigę (negaliu tvirtinti, juk jų nemačiau). Jie
mane nusivedė kažkur ant žolės, dar stumtelėjo, tada ištraukė iš mano kišenės telefoną ir pabėgo146.
Tiriant galimą neapykantos nusikaltimą negalios pagrindu svarbu atkreipti dėmesį į detales,
kurios gali išduoti, jog nukentėjusysis priklauso tam tikrai negalios bendruomenei. Kai kurias
negalios formas turintys žmonės yra lengvai atpažįstami, pavyzdžiui, dėl judėjimo vežimėliu,
baltosios lazdelės naudojimo arba įvairių fizinių požymių. Padėti identifikuoti žmogų kaip
priklausantį negalios bendruomenei gali ir klausos aparatai, protezai, gestų kalbos naudojimas,
komunikaciją palengvinančių aparatų naudojimas ir kt.
Apskritojo stalo diskusijose įvairių negalios bendruomenių atstovai įvardijo, kad dažniausiai
žmonės, turintys negalią, nukenčia nuo neapykantos nusikaltimų ar neapykantos kalbos įprastose
viešosiose vietose – viešojo transporto stotelėse, gatvėje, parduotuvėje ir pan. Nereikėtų atmesti
galimybės, kad neapykantos nusikaltimai gali dažniau pasitaikyti vietose, kuriose buriuojasi
žmonės, turintys negalią, ar šalia tokių vietų (pvz., globos bendrijų, mokyklų, dienos centrų ir pan.),
o taip pat ir šių asmenų artimoje aplinkoje.
Svarbu atkreipti dėmesį ir į kalbą, kuri yra vartojama bendraujant su žmonėmis, turinčiais
negalią, arba kalbant apie juos.
Invalidas yra ypač įžeidžiantis ir menkinantis, nevartotinas terminas. Anglų kalboje
būdvardis invalid reiškia negaliojantis, tuščias, niekinis (panašią reikšmę šis žodis turi ir kitose
kalbose, pvz.: prancūzų ar lotynų). Šis žodis paplito sovietmečiu ir buvo dažnai vartojamas įvardinti
karinei tarnybai nebetinkantiems, kare suluošintiems asmenims 147 . Nors žodžiai invalidas ir
invalidumas vis dar yra Dabartiniame lietuvių kalbos žodyne, šiais laikais jie yra kategoriškai
nevartotini ir turėtų būti laikomi diskriminaciniais. Jų vartojimas gali padėti nustatyti
neapykantos motyvą. Analogiškai nevartotini ir žeminantys žodžiai yra retardas, atsilikęs,
nesveikas, daunas, psichas ir kt.
Kalbant apie žmones, turinčius negalią, labai svarbu naudoti pagarbius terminus ir vengti
minėtų žeminančių žodžių. Šiandien tarptautinėje bendruomenėje priimta vartoti terminus, kurie
identifikuoja negalią kaip sveikatos ypatybių sąveiką su visuomenėje egzistuojančiomis
kliūtimis, ir su tuo susiduriantis asmuo nėra negalios apibrėžtas (angl. „peoplefirstlanguage“).
Rekomenduotina vartoti terminus, kuriuose įvardinama, jog asmuo, apie kurį kalbame visų pirma
yra žmogus, o jo negalia pateikiama kaip antraeilė informacija 148. Dėl šios priežasties reikėtų
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keisti žodžius neįgalus ar neįgalusis, kurie nepelnytai sulygina žmogų su jo tariamu nepajėgumu, į
žmogus/asmuo, turintis negalią149.
Žemiau pateikti pasiūlymai, kaip turėtų būti keičiami dažniausiai pasitaikantys nepagarbūs
ir žeminantys terminai skirtingo pobūdžio negalią turintiems žmonėms pavadinti.
o
o
o
o

neįgalus, neįgalusis  žmogus/asmuo, turintis negalią
sveikas, normalus žmogus  žmogus, neturintis negalios
aklas, aklasis, neregys  žmogus, turintis regėjimo/regos negalią
kurčias, kurčiasis  žmogus, turintis klausos negalią

o
o
o
o
o

nebylys  žmogus, turintis kalbos negalią/sutrikimą
autistas  žmogus, turintis Autizmo spektro sutrikimą
daunas  žmogus, turintis Dauno sindromą
liliputas  mažaūgis/žemaūgis žmogus
išprotėjęs, nesveikas, psichas  žmogus, turintis psichikos sveikatos sutrikimų/

žmogus, turintis psichosocialinę negalią
o atsilikęs  žmogus, turintis vystymosi/intelekto/kognityvinį sutrikimą150
Visuomenėje vartojami terminai negalią turintiems žmonėms įvardyti keičiasi gana lėtai.
Nors tarptautinėje bendruomenėje asmenį prioritetizuojantys terminai jau yra tapę norma, Lietuvoje
žodžiai „neįgalusis“, „aklasis“, „kurčiasis“ ir kt. vis dar yra dažnai naudojami. Juos vartoja ir kai
kurios Lietuvoje veikiančios negalią turinčių žmonių organizacijos (pavyzdžiui, savo
pavadinimuose), tačiau tai nereiškia, kad šie terminai yra priimtini visai negalią turinčių žmonių
bendruomenei.

Svarbi informacija bendruomenei pažinti
Yra daug tarptautinių dienų, kurių tikslas – ugdyti visuomenės sąmoningumą, sutelkiant
dėmesį į skirtingas negalios formas bei negalią turinčių žmonių poreikius. Tokiomis dienomis
viešosiose vietose organizuojami specialūs renginiai, žiniasklaida daugiau dėmesio skiria negalios
problemoms, todėl žmonės, turintys negalią, labiau matomi tiek viešosiose erdvėse, tiek
socialiniuose tinkluose. Tai irgi gali sukelti neapykantos incidentus šių asmenų atžvilgiu.
● Kovo 21 d. – Pasaulinė Dauno sindromo diena
● Balandžio 2 d. – Pasaulinė Autizmo supratimo diena
● Paskutinis rugsėjo sekmadienis – Pasaulinė žmonių, turinčių klausos negalią, diena
● Spalio 10 d. – Pasaulinė psichikos sveikatos diena
● Spalio 15 d. – Pasaulinė baltosios lazdelės diena
● Gruodžio 3 d. – Tarptautinė žmonių su negalia diena

Ruškus, J. „Apie klaidingą, bet alternatyvos neturintį žodį „neįgalus“, manoteises.lt,, 2019 sausio 7 d.
https://manoteises.lt/straipsnis/apie-klaidinga-bet-alternatyvos-neturini-zodi/
150
National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, „Communicating Withand About People with
Disabilities“.
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/pdf/disabilityposter_photos.pdf,
https://tcdd.texas.gov/resources/people-first-language/
149
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Organizacijos
Susidūrę su galimu neapykantos nusikaltimu negalios pagrindu, galite susisiekti su Lietuvoje
veikiančiomis žmogaus teisių nevyriausybinėmis organizacijomis ir negalią turintiems žmonėms
atstovaujančiomis ar vienijančiomis organizacijomis. Jos gali padėti įvertinti konkrečių kalbinių
priemonių prasmę, suteikti informacijos, kaip bendrauti su nukentėjusiuoju, kaip teisingai
komunikuoti apie incidentą viešojoje erdvėje ar nuraminti bendruomenę po neapykantos incidento.
Lietuvos negalios organizacijų forumas
Adresas: Žemaitės g. 21, 03118 Vilnius
Telefonas: (8-5) 269 1309
El. paštas: info@lnf.lt
https://www.lnf.lt
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Adresas: Saltoniškių g. 31, 08105 Vilnius
Telefonas: (8-5) 275 7716
El. paštas: info@draugija.lt
http://draugija.lt
VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
El. paštas: vilnius@perspektyvos.org
Telefonas: +370 647 80283
http://www.perspektyvos.org/lt
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Adresas: Viršuliškių g. 34, Vilnius LT-05110
Telefonas: (8-5) 212 16 56
El. paštas: bendrija@lspzgb.lt
https://lspzgb.lt
Lietuvos kurčiųjų draugija
Adresas: Šv. Kazimiero g. 3, 01127 Vilnius
Telefonas: (8-5) 261 5593
El. paštas: centras@lkd.lt
http://www.lkd.lt
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Adresas: Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius
Tel.: (8-5) 262 4866
El. paštas: centras@lass.lt
http://www.lass.lt
Rekomenduojame pasidomėti ir jūsų mieste ar regione veikiančiomis negalios
organizacijomis ar globos bendrijomis.
Taip pat galite kreiptis ir į kitas Lietuvos žmogaus teisių organizacijas, kontaktų sąrašą
rasite 58 psl.
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BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA
Neapykantos nusikaltimai – ypač jautri tema, kuri turi poveikį ne tik konkrečiam
nukentėjusiam asmeniui, tačiau ir visai bendruomenei, kuriai jis priklauso. Nejautrūs, situaciją
neigiantys ar neapykantos motyvą menkinantys komentarai gali didinti baimės ir nepasitikėjimo
jausmą nukentėjusiam asmeniui. Nesaugi ir valstybės bei teisėsaugos pareigūnų neginama gali
pasijusti visa bendruomenė, kuriai priklauso auka, o asmenys, turintys panašias pažiūras kaip ir
nusikaltimą įvykdęs asmuo, tokius komentarus gali traktuoti kaip pritarimą ir (ar) paskatinimą veikti.
Jeigu jums tenka bendrauti su žiniasklaida ir komentuoti galbūt neapykantos nusikaltimą,
atsiminkite keletą dalykų:

●

Apie įvykį atsiliepkite objektyviai, bet tuo pačiu ir jautriai.

Nevartokite žodžių, kurie gali nuskambėti įžeidžiančiai (pvz., čigonas, negras ir pan.).
●

Jeigu nukentėjęs asmuo informavo apie tai, kad nusikaltimas gali būti

motyvuotas neapykantos, neslėpkite to nuo žurnalistų, įvardykite tai ir pasakykite,
kad į situaciją žiūrite rimtai ir kad galimas neapykantos motyvas bus nuodugniai
ištirtas.
●
Užtikrinkite nukentėjusio asmens anonimiškumą, ypač jei asmuo
priklauso LGBTI+ bendruomenei ir nenori, kad jo seksualinė orientacija ar lytinė
tapatybė būtų atskleista kitiems.
●
Panaudokite žiniasklaidos eterį kaip galimybę pakartoti tiek
bendruomenei, kuriai priklauso nukentėjęs asmuo, tiek visai visuomenei, kad jūs
darote ir darysite viską, kad užtikrintumėte pažeidžiamų bendruomenių apsaugą
šalyje.
●
Nuolat informuokite visuomenę apie veiksmus, kurių ėmėtės,
praneškite apie savo tyrimo rezultatą, ypač jei tyrimas atliktas sėkmingai ir nustatyti
įtariamieji ar kaltinamieji. Tokiu būdu pasiųsite signalą bendruomenėms, kad į jų
problemas žiūrite rimtai. Į neapykantos nusikaltimus linkę asmenys taip pat išgirs jūsų
žinutę ir nesijaus nebaudžiami.
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REKOMENDACIJOS, KAIP UŽMEGZTI IR PALAIKYTI RYŠIUS
SU BENDRUOMENĖMIS
Sakoma, kad teorija – tai viena, o praktika – visai kas kita. To nederėtų užmiršti ir tiriant
neapykantos nusikaltimus, net jei ir esate savo srities profesionalas. Vakarų Europos valstybės,
kurios vykdo aktyvią neapykantos nusikaltimų prevenciją ir intensyviai dirba su bendruomenėmis,
sukaupė nemažai praktikos šioje srityje. Pažymėtina, kad per apskritojo stalo diskusijas 151 paaiškėjo,
jog dalį šių praktikų jau taiko ir Lietuvos policijos pareigūnai.
●

Lankymasis bendruomenei svarbiose šventėse ir renginiuose

VRM užsakymu sociologo dr. Liutauro Labanausko atliktas kokybinis tyrimas apie
neapykantos nusikaltimų pažeidžiamas bendruomenes 152 parodė, kad viena iš priežasčių, kodėl
nukentėję asmenys nepraneša apie neapykantos motyvuotus incidentus, yra nepasitikėjimas
teisėsaugos institucijomis. Siekiant geresnių santykių su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis
bendruomenėmis, rekomenduotina pelnyti jų pasitikėjimą ir užmegzti ilgalaikius ryšius. Viena
geriausių būdų tai padaryti – teisėsaugos pareigūnams lankytis bendruomenėms svarbiose šventėse
ir renginiuose ne tik tam, kad užtikrintų bendruomenių apsaugą, bet ir kad parodytų dėmesį,
solidarumą bei palaikymą (bendruomenių svarbiausios šventės ir atmintinos datos yra išvardytos šio
vadovo dalyje „Lietuvos bendruomenių gidas“).


Nuotraukoje: Švedijos pareigūnai Stokholmo „Pride“ eitynėse
(youtube.com nuotr.)

2018

m.

Lietuvos policijos pareigūnų
mokymuose
apie
neapykantos nusikaltimus
dalyvavo Švedijos LGBT
policijos
asociacijos
įkūrėjas Göranas Stantonas.
Pareigūnas pasakojo, kad
Švedijos policijos atstovai
dalyvauja LGBT eitynėse
jau ne vienerius metus – taip
pareigūnai išreiškia paramą
tiek LGBT bendruomenei,

2020 m. sausio ir vasario mėn. penkiuose šalies miestuose surengtos vietos teisėsaugos pareigūnų ir neapykantos
nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių atstovų apskritojo stalo diskusijos.
152
Labanauskas, L. „Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo ataskaita“, Vidaus reikalų
ministerija, 2019.
151
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tiek savo kolegoms, priklausantiems šiai bendruomenei153.

2019 m. Nortamptono, Jungtinėje Karalystėje, policijos pareigūnai dalyvavo vietos
musulmonų, švenčiančių Id al-Fitr (pasninko pabaigos šventę), bendruomeninėje maldoje, vykusioje
viename iš miesto parkų. Per ją bendruomenių pareigūnai dalijo atvirukus, kuriuose ne tik sveikino
vietos musulmonų bendruomenę šventės proga, bet ir įtraukė informaciją apie savo veiklą,
patarimus, kaip išlikti saugiems bei kaip tapti policijos savanoriu. Dalijamoje medžiagoje taip pat
buvo informacija apie galimybę įsidarbinti policijos pareigūnu. Kaip teigė vienas iš pareigūnų: „Id
bendruomeninės maldos ir šventės yra puiki proga ryšiams su mūsų šalies musulmonų
bendruomenėmis užmegzti.“154

Nuotraukoje: Northamptono policijos pareigūnai Id al-Fitr šventėje (northants.police.uk nuotr.)

Informacijos apie galimybę pranešti apie neapykantos nusikaltimus
sklaida tarp įvairių pažeidžiamų bendruomenių
●

Apskritojo stalo diskusijose policijos pareigūnai pabrėžė, kad nukentėję asmenys turėtų
jiems padėti identifikuoti teisės pažeidėjo išankstines neigiamas nuostatas, šališkumą. Tačiau, kaip
parodė susitikimai ir atskleidė pažeidžiamų bendruomenių tyrimas, nemažai nuo neapykantos
nusikaltimų ir incidentų nukentėjusių asmenų patys ne visada supranta tokių nusikalstamų veikų
pobūdį ir žino, kokios informacijos teisėsaugos pareigūnams reikia, kad būtų užfiksuotas
neapykantos motyvas ir dėl šių nusikaltimų apskritai galima kreiptis į teisėsaugą. Todėl svarbu
Kuktoraitė, E. „Homoseksualus policijos pareigūnas iš Švedijos: Siekiant pokyčių reikia atvirumo ir drąsos“
manoteises.lt, 2018 lapkričio 12 d. https://manoteises.lt/straipsnis/homoseksualus-policijos-pareigunas-is-svedijossiekiant-pokyciu-reikia-atvirumo-ir-drasos/
154
Northamptonshire Police, „Police and members of the Fire Service join Eid celebrations in the Park“, 2019 birželio
4 d. https://www.northants.police.uk/news/northants/news/news/2019/june-19/police-and-members-of-the-fireservice-join-eid-celebrations-in-the-park/
153
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informaciją apie neapykantos nusikaltimus, ir kur apie juos galima pranešti, kuo plačiau paskleisti
tarp suinteresuotų bendruomenių. Pavyzdžiui, galima parengti „informaciją įvairiomis kalbomis
(lankstinukus ar elektroninius naujienlaiškius), kur būtų visiems suprantamai paaiškintos asmenų
teisės, informuojama, kaip ir kur galima pranešti apie neapykantos incidentus, kokią pagalbą galima
gauti, ir šią informaciją paskleisti taip, kad ji pasiektų pažeidžiamas bendruomenes (pvz., skleisti
migracijos tarnybose, universitetuose, studentų bendrabučiuose, įmonėse, kur dirba pažeidžiamoms
grupėms priklausantys asmenys, maldos namuose, LGBT asmenims – baruose ir naktiniuose
klubuose ir pan.)“155. Reikia turėti omenyje, kad būtina tokią informaciją specialiai pritaikyti ir
žmonėms, turintiems negalią.
Ispanijos Karalystės vidaus reikalų ministerijos internetinėje svetainėje ne tik yra atskira
neapykantos nusikaltimams skirta paskyra, į kurią nuoroda pateikiama pradiniame puslapyje, bet
joje taip pat patalpinti lankstinukų 5 kalbomis maketai. Šiuose dokumentuose labai trumpai
pristatoma, kas yra neapykantos nusikaltimai, kaip juos atpažinti, ir raginama apie juos pranešti
teisėsaugai156. Tokią informaciją taip pat galima rasti ir nacionalinės policijos svetainėje157.

Ispanijos Karalystės vidaus reikalų ministerijos ir Nacionalinės policijos platinamas lankstinukas, kuriuo
raginama pranešti apie neapykantos nusikaltimus (Ispanijos Karalystės vidaus reikalų ministerijos leidinys).

Vidaus reikalų ministerija, „Rekomendacijos valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl pažeidžiamų bendruomenių
poreikių dėl jų apsaugos nuo neapykantos nusikaltimų ir paramos nusikaltimų aukoms tenkinimo“.
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Rekomendacijos%20pagal%20tyrimo%
20rezultatus.pdf
156
Ministerio del Interior, Gobierno de España, „Delitos de odio“. http://www.interior.gob.es/web/servicios-alciudadano/delitos-de-odio
157
Cuerpo Nacional de Policía, „Delitos de Odio“.
https://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/unidad_central_part_ciudada/delitos_odio.html
155
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Reguliarių susitikimų su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis
bendruomenėmis organizavimas
●

Apskritojo stalo diskusijų vertinimo anketose nemažai neapykantos nusikaltimų
pažeidžiamų bendruomenių atstovų, kurių dauguma tokio pobūdžio renginyje dalyvavo pirmą sykį,
įrašė prašymą, kad tokie susitikimai būtų organizuojami dažniau. Rekomenduotina į tai atsižvelgti
ir reguliariai (bent vieną ar du kartus per metus) organizuoti šių bendruomenių, su jomis dirbančių
nevyriausybinių organizacijų ir teisėsaugos pareigūnų susitikimus, per kuriuos būtų galima aptarti
problemas, poreikius ir bendradarbiavimo galimybes.
●

Bendruomenių pareigūnų susitikimai su Lietuvoje studijuojančiais

užsienio studentais
Kaip parodė apskritojo stalo diskusijos, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
miestų policijos bendruomenės pareigūnai palaiko ryšius su kai kuriomis aukštojo mokslo
įstaigomis, kuriose studijuoja studentai iš užsienio. Tai vertintina kaip itin teigiama, tęstina, tačiau
ir tobulintina praktika:
✔
Per susitikimus su studentais iš užsienio valstybių bendruomenės pareigūnai jiems
teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos įstatymus ir patarimus, kaip nepakliūti į bėdą dėl mūsų
šalyje veikiančių skirtingų įstatymų ir išlikti saugiems. Tačiau nė viename mieste policijos
pareigūnai užsienio studentų neinformuoja apie neapykanta motyvuotus incidentus ir galimybę apie
juos pranešti teisėsaugos institucijoms. Užsienio studentai, tarp kurių dažnai yra tamsesnio odos
gymio, ne katalikų tikėjimo asmenų, potencialiai yra labiau pažeidžiami neapykantos nusikaltimų.
Dėl šios priežasties rekomenduotina, kad policijos pareigūnai į pristatymą įtrauktų informaciją apie
neapykantos nusikaltimus ir dalintų dalijamąją arba kitaip skleidžiamą medžiagą apie galimybę
pranešti, nuo jų nukentėjus.
✔
Teisėsaugos pareigūnai taip pat paminėjo, kad ne visos mokslo įstaigos juos
informuoja apie atvykstančius užsienio studentus. Tokiais atvejais rekomenduotina policijos
pareigūnams patiems parodyti iniciatyvą ir paprašyti tokios įstaigos surengti susitikimą su užsienio
studentais.

●

Policijos pareigūnų įvairovės siekimas

Vakarų Europos valstybėse taikoma praktika, kai į policijos pareigūnų gretas stengiamasi
pritraukti mažumoms priklausančius asmenis. Tokiu būdu pareigūnai turi galimybę tiesiogiai
bendrauti ir gauti informacijos apie mažumas, suprasti nuostatas ir problemas, su kuriomis jos
susiduria, iš kolegos, turinčio tokį pat išsilavinimą ir teisines žinias. Didesnė policijos įvairovė taip
pat labiau atspindi ir visuomenės sudėtį, todėl didina visuomenės pasitikėjimą ja ir jos legitimumą
įvairių visuomenės grupių akyse.
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Didžiosios Britanijos policija
Piterboro mieste, kuriame gausu lietuvių,
įdarbino
Aivarą
Krochalevą
bendruomenės pareigūnu. Tokiu būdu
lietuvis pareigūnas turi galimybę
glaudžiai
bendradarbiauti
su
bendruomene, kuriai pats priklauso, ir
padėti kovoti su neapykantos nusikaltimais

Nuotraukoje: Aivaras Krochalevas
(Giedrės Čiužaitės nuotr.)

dėl tautybės, kurių skaičius išaugo
vykstant Didžiosios Britanijos išstojimui iš
ES.
Lietuvoje tokios ar panašios
praktikos, ypač vietos policijos įstaigose,

gali būti taikomos pritraukiant mažumoms
priklausančius asmenis į policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų gretas ir suteikiant galimybę
mažumų atstovams prisidėti prie visuomenės saugumo, vykdant prevencines veiklas.
●

Bendradarbiavimo susitarimai su bendruomenėmis

Siekiant palaikyti kuo efektyvesnį ryšį su bendruomenėmis, rekomenduotina pasirašyti
bendradarbiavimo susitarimus. Užsienio valstybių praktika rodo, kad tokie susitarimai gali būti ir
pakankamai deklaratyvūs (turinti tikslą pasiųsti žinutę neapykantą propaguojančioms grupėms bei
patikinti visuomenę, kad į neapykantos sklaidą žiūrima rimtai). Tačiau susitarimai gali būti ir labai
konkretūs, pavyzdžiui, nurodantys, kiek kartų per metus vyksta policijos pareigūnų ir konkrečios
bendruomenės susitikimai, kaip bendruomenės gali pranešti apie galimas įtampas ir pan.
●

Saugios kaimynystės iniciatyvos bendruomenėse

Ne visada vienos bendruomenės atstovai gyvena kaimynystėje, tačiau saugios kaimynystės
iniciatyvos gali būti inicijuojamos ir prie bendruomenės namų, maldos vietų, klubų ar barų.
Supažindinkite bendruomenes su šia galimybe ir paskatinkite sukurti tokią saugios kaimynystės
grupę.
●

Stipresnės apsaugos užtikrinimas augant įtampai

Teisėsaugos pareigūnams rekomenduotina nuolat stebėti tarp skirtingų grupių tvyrančią
įtampą: rinkti informaciją apie neapykantos kurstymo atvejus internete, neapykanta motyvuotus
incidentus, kurie nebūtinai užtraukia baudžiamąjį persekiojimą, tačiau gali rodyti didėjančią
socialinę distanciją. Esant įtarimui, kad prieš tam tikrą neapykantos nusikaltimų pažeidžiamą
bendruomenę ir jai priklausančius asmenis padažnėjo žodinių ir (ar) fizinių išpuolių,
rekomenduotina skirti tai bendruomenei daugiau dėmesio, išsiaiškinti jos poreikius, galbūt skirti ir
papildomą apsaugą.
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✔

2019 m. gruodį Niujorke buvo pastebėtas antisemitinių neapykantos incidentų
pagausėjimas. Per porą savaičių rajonuose, kuriuose gyvena daugiausia žydų, buvo pranešta apie
aštuonis neapykantos nusikaltimų atvejus. Išreikšdamas solidarumą Niujorko meras Billas de Blasio
savo Twitter paskyroje paskelbė:
„Mūsų mieste nėra vietos neapykantai.
<...> Bet kuris asmuo, kuris terorizuos
mūsų žydų bendruomenę, stos prieš
teisėsaugą. <...> Antisemitizmas yra
ataka prieš mūsų miesto vertybes, ir
mes ryžtingai su juo kovosime.“ 158
Siekiant užtikrinti žydų bendruomenės
saugumą, daugiau policijos ekipažų
patruliavo žydų gyvenamuosiuose
Nuotrauka: De Blasio, B. (@NYCMayor), Twitter,
2019 gruodžio 27 d.

rajonuose, policija dažniau lankėsi
žydų maldos namuose ir kitose
bendruomenės susibūrimo vietose159.

✔
2019 m. vasarą ir rudenį
suintensyvėjo neapykanta Lietuvos žydų
bendruomenės atžvilgiu – bendruomenė
gavo grasinimų, dėl kurių laikinai buvo
uždariusi sinagogą, prie bendruomenės
pastato iš žemių buvo supilta svastika.
Reaguodamas į bendruomenės nerimą ir
nesaugumo jausmą, naujai paskirtas
Lietuvos policijos generalinis komisaras
Renatas Požėla susitiko su Lietuvos žydų
bendruomenės
pirmininkė
Faina
Kukliansky, su kuria sutarė dėl papildomų
apsaugos priemonių, ir patikimo, kad
policija skirs didelį dėmesį neapykantos
nusikaltimų prevencijai ir tyrimui160.

Nuotraukoje: policijos generalinio komisaro R. Požėlos ir
Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės F. Kukliansky
susitikimo akimirka (https://policija.lrv.lt/ nuotr.)

De Blasio, B. (@NYCMayor), Twitter, 2019 gruodžio 27 d.
https://twitter.com/NYCMayor/status/1210529913717116928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7
Ctwterm%5E1210529913717116928&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nbcnews.com%2Fnews%2Fusnews%2Fnypd-step-patrols-jewish-neighborhoods-wake-recent-anti-semitic-attacks-n1108006
159
Salcedo, A., Piccoli, S. „N.Y.P.D. Steps Up Patrols After Reports of 8 Anti-Semitic Incidents“, The New York
Times, 2019 gruodžio 27 d. https://www.nytimes.com/2019/12/27/nyregion/brooklyn-anti-semitic-attack.html
160
Baltic News Service, „Požėla žada didelį policijos dėmesį neapykantos nusikaltimų prevencijai ir tyrimui“, LRT.lt,
2019 lapkričio 27 d. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1120032/pozela-zada-dideli-policijos-demesineapykantos-nusikaltimu-prevencijai-ir-tyrimui
158
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●

Solidarumo parodymas

Įvykus neapykantos nusikaltimui prieš tam tikrai bendruomenei priklausantį ar priskiriamą
asmenį, ar su šia bendruomene siejamą pastatą, vietą ir pan., ar bendruomenei sulaukus grasinimų,
svarbu nuraminti paveiktą bendruomenę ir viešai parodyti solidarumą su ja. Pavyzdžiui, įvykus
vandalizmo aktui prieš sinagogą, mečetę ar kitus šioms bendruomenėms svarbius pastatus,
teisėsaugos pareigūnai turėtų viešai pasmerkti visus neapykantos nusikaltimus bei susitikti su
nukentėjusios bendruomenės atstovais, su kuriais aptartų jų poreikius.
✔

Po 2019 m. kovą Naujosios Zelandijos Kraistčerčo miesto mečetėje kraštutinės
dešinės ekstremisto įvykdytos teroro atakos, per kurią buvo nužudyta 50 maldininkų, tuometinis
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Darius Žukauskas lankėsi Kauno
mečetėje per penktadieninę maldą, kurioje tiesiogiai susirinkusiems musulmonams išreiškė
solidarumą ir palaikymą. Taip pat jis
informavo, jog kelis penktadienius iš eilės
policijos ekipažas patruliuos šalia Kauno
mečetės161.
✔

Naujosios
Zelandijos
policija taip pat išreiškė solidarumą
vietos
musulmonų
bendruomenei:
laidojant teroristinio išpuolio aukas, prie
kapinių budėjusios ir jas saugojusios
pareigūnės užsirišo ant galvų juodas
skaras.

Nuotraukoje: pareigūnė prie Christchurcho kapinių (Alden
Williams nuotr.)

✔

2018 m. rugpjūčio mėnesį, gal dėl homofobinių motyvų, buvo padegtos LGL būstinės.
Po kelių savaičių viename vaivorykštės spalvų vėliava papuošto daugiabučio laiptinėje buvo
padegtos durys. Nuogąstauta, kad padegimai nėra atsitiktiniai, kad jie nukreipti prieš LGBT
bendruomenę. Išreikšdamas solidarumą su LGBT bendruomene rugsėjo mėnesį būstinėje apsilankė
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius162.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, „Kauno apskrities policijos pareigūnai sulaukė nuoširdžios
padėkos”, 2019 balandžio 4 d. http://kaunas.policija.lrv.lt/lt/naujienos/kauno-apskrities-policijos-pareigunai-sulaukenuosirdzios-padekos
162
LRT TV naujienų tarnyba, LRT.lt, „LGL būstinėje apsilankęs L. Linkevičius išreiškė paramą LGBT
bendruomenei“, 2018 rugsėjo 17 d. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/227122/lgl-bustineje-apsilankes-llinkevicius-isreiske-parama-lgbt-bendruomenei
161
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Žmogaus teisių organizacijų kontaktai
Europos žmogaus teisių fondas
Adresas: J. Dobkevičiaus g. 6, Vilnius LT-02189
Telefonas:(8-691) 50822
El. paštas: info@efhr.eu
http://lt.efhr.eu/
Lietuvos žmogaus teisių centras
Adresas: A. Smetonos g. 5‒311, Vilnius LT-01115
Telefonas:(8-5) 262 8858
El. paštas: info@lchr.lt
https://manoteises.lt/lchr
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Adresas: Didžioji g. 5, Vilnius LT-01128
Telefonas: (8-5) 2314 677
El. paštas: hrmi@hrmi.lt
http://hrmi.lt/en
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