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Vilnius 
 

Tolerantiško jaunimo asociacija (TJA) veiklą pradėjo 2005 m. pabaigoje. Per 
tą laiką organizacija suvienijo bendrai veiklai per 200 žmonių, nepriskaitant 
veikiančiųjų neformaliai ar tarporganizaciniu lygmeniu. Dirbdama žmogaus teisių 
srityje Tolerantiško jaunimo asociacija didelį dėmesį skiria ir homoseksualių, 
biseksualių bei transeksualių žmonių (LGBT) bendruomenei. Siekdami glaudžiau 
bendradarbiauti su Jumis norime trumpai pristatyti veiklą, kurią mes vykdėme 
skatindami pagarbą ir gindami LGBT žmonių teises. 
 
Žiniasklaida 

Per praėjusius metus mūsų nariai parašė ne vieną dešimtį straipsnių, kuriuos 
publikavo interneto portalai „Delfi“, „Balsas“, „LRT“, “Alfa“, dienraščiai „Vilniaus 
diena“, „Lietuvos Rytas“, „Atgimimas“. TJA nariai dalyvavo radijo ir televizijos laidose, 
davė interviu įvairioms žiniasklaidos priemonėms. 

Reaguodama į įvykius Lietuvoje TJA išreikšdama savo požiūrį platino spaudos 
pranešimus – tiek pati, tiek kartu su kitomis organizacijomis. Tikimės, kad mūsų 
pozicijos išsakymas padeda palengva keisti žmonių nuomonę. 

 

Teisėsauga ir teisinė sistema 

Mūsų iniciatyva vyksta per 15 ikiteisminių tyrimų dėl neapykantos homoseksualiems 
asmenims kurstymo. Šiuos tyrimus Generalinė prokuratūra pradėjo dėl TJA 
pareiškimų. Svarbu pastebėti, kad kai kurie ankstesni tyrimai buvo išspręsti ir 
asmenys kurstę neapykantą nubausti. 

Dėl organizacijos kreipimosi Kauno apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl buvusios parlamentarės Rūtos Gajauskaitės knygos "Sodoma ir Gomora". Lietuvos 
žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai nusprendus, kad knyga nekurstanti neapykantos, 
tyrimas buvo nutrauktas. Šį sprendimą TJA apskundė, pateikdama dvylikos knygą 
vertinusių ekspertų išvadas. 

Gindama Lietuvos teisinę sistemą nuo siekių paversti ją diskriminacine TJA daug 
dėmesio skyrė organizacijų vienijimui. Taip pat savo iniciatyva rengė ir platino 
kreipimusis bei pranešimus spaudai dėl tokių teisės aktų projektų kaip Lygių 
galimybių įstatymas, Valstybinės šeimos politikos koncepcija, Paramos šeimai 
pagrindų įstatymas, Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas, Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas. 



Vyriausybei rengiant Valstybinę antidiskriminacinę programą Tolerantiško jaunimo 
asociacija teikė pasiūlymus ir pastabas dėl jos turinio. 

 

Straipsniai gayline.lt svetainėje 

TJA nariai rašo, verčia, siunčia ir talpina gayline.lt įvairias naujienas, tyrimus, 
straipsnius, renginių anonsus, įvykius, komentarus ir pan. TJA nariai per 2008 metus 
šioje svetainėje pateikė per 220 straipsnių. 

 

Tradicinė stovykla 

Kaip ir kasmet, vasarą organizavome tradicinę TJA stovyklą, kurioje dalyvauja ir 
homoseksualūs žmonės. Dėl didelio stovyklų populiarumo jos buvo organizuotos net 
dvi - pavasarį ir vasarą. Šalia pramogų, stovyklose buvo skatinami dalyvių 
solidarumas ir noras veikti bendram labui, integracija. Deja, tenka pripažinti, kad 
norinčių dalyvauti yra daug daugiau nei galimybių, todėl šiemet, kaip ir pernai, 
planuojamos dvi stovyklos. 

 

Pilietinis aktyvumas 

Nuo pat veiklos pradžios Lietuvoje TJA aktyviai dalyvavo Europos Tarybos 
kampanijoje „Visi skirtingi – visi lygūs“, padėdama organizuoti „Gyvąją biblioteką“ – 
renginį, skirtą griauti stereotipams apie įvairias žmonių grupes. 

Festivalyje "Be2gether" TJA atstovo iniciatyva buvo suorganizuota vieša eisena už 
gėjų teises. Gėjų vėliava nepabūgome pastoti kelią ir kovo 11-ąją vykusiai 
nacionalistų eisenai. 

TJA kartu su GayLine išreiškė savo aktyvią pilietinę poziciją Seimo rinkimuose. Tai 
buvo pirmas kartas Lietuvos istorijoje, kai atvirai LGBT bendruomenė vienijosi 
rinkimuose remiant tuos, kurie gerbia ir gina žmogaus teises. 

 

TJA tapo tikrąja LiJOT nare 

TJA po metų, kai buvo priimta į Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) 
stebėtojų gretas, buvo pripažinta tikrąja nare. Už Asociacijos priėmimą balsavo 
daugumą 24 iš 30 dalyvavusių organizacijų. Dėl organizacijos indėlio LGBT teisių 
srityje įstojimui priešinosi tokios 6 organizacijos kaip Jaunųjų konservatorių lyga, 
Ateitininkai ir pan. Suprantama, kad LGBT atskirties, ir diskriminavimo klausimas šioje 
didžiausioje Lietuvos jaunimo organizacijas vienijančioje nacionalinėje skėtinėje 
Taryboje bus keliamas ir diskutuojamas. 



 

Tarptautinių dienų minėjimai 

TJA paminėjo Tarptautinę dieną prieš homofobiją "Skalvijos" kino teatre. Organizacija 
specialiai šiai dienai užsakė filmą „Tamsiai mėlyna, beveik juoda“. taip pat šiai dienai 
buvo skirta vieša diskusija homoseksualumo tema. 

Tarptautinei tolerancijos dienai organizavome fotografijos pamoką ir konkursą, 
diskusiją, platinome pranešimą. 

 

Kita 

Savo patalpose TJA tradiciškai rengia filmų vakarus, skirtus pagarbai žmogui ir 
tolerancijai ugdyti. TJA savo trejų metų gimtadienį minėjo klube Soho, tąkart TJA 
lankytojams ir svečiams dovanojo vakaro programą ir didžiulį tortą bei video 
instaliacijas, o mus sveikino ir politikai, ir muzikos žvaigždės. 

TJA įsipareigoja ir toliau aktyviai plėsti veiklą, siekti pagarbos LGBT žmonėms 
įtvirtinimo, LGBT teisių gynimo stiprinimo. 

Mes taip pat kviečiame ir Jus nelikti abejingais, o solidariai vienytis ir bendrai siekti, 
kad kiekvienas žmogus nepaisant savo orientacijos galėtų gyventi oriai ir būti 
laimingas. 
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