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ĮVADAS
Antrajame TJA išleistame komikse kalbėsime apie
neapykantos kalbą. Lietuvoje žmonės supranta, kad
neapykantos kalbos vartojimas nėra gerai. Visgi dažnai ji
prilyginama žodžio laisvei, o tokia „laisvė” yra taip paplitusi,
kad kartais atrodo visiškai nekenksminga ir kasdieniškai
įprasta.
Žmonės visai pamiršę, kad kurstyti neapykantą ir
skatinti diskriminuoti yra draudžiama įstatymu, į savo
kasdienę kalbą įsileidžia užgaulius žodžius. Juos nuolat
vartojant kuriama baugi aplinka asmenims, į kuriuos
ši neapykantos kalba yra nukreipta. Nors homofobiniai
ir transfobiniai juokeliai, keiksmažodžiai, užgaulūs
žodžiai gali pasirodyti nereikšmingi, tačiau nuolat ir
visur vartojami įtvirtina požiūrį, kad LGBTQI asmenys
yra prastesni už kitus, skatina smurtą jų atžvilgiu,
atsiribojimą nuo jų ir marginalizavimą. Dažnai dėl to
nukenčia ir šalia esantys žmonės, kurie baiminasi būti
sutapatinti su skriaudžiamaisiais ir patys tapti pajuokų
ir neapykantos kalbos aukomis.
Neapykanta labai dažnai reiškiama siekiant įtvirtinti savo
galią arba kyla iš baimės prarasti galią kito atžvilgiu.
Viešajame gyvenime neapykanta dažnai prasideda
neišklausius jokių argumentų arba tiesiog jų neturint,
todėl šiame komikse į ją pažvelgėme kiek utopiškai,
filosofiškai, kai personažai turi lygias galimybes išsakyti
savo mintis. Taip pat atmetėme fizinio susidorojimo
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prielaidas ir suvienodinome abiejų personažų teisę
išsakyti savo argumentus.
Šiuo komiksu siekiame paskatinti susimąstyti, kad
neapykantos kalba sukuria daugiau žalos visuomenei
nei manome. Siekiame parodyti, kad dažniausiai ji kyla
iš baimės, argumentų trūkumo, dėl išankstinių nuostatų,
noro išsaugoti savo dominavimą. Taip pat norime parodyti,
kad neapykantos sukeltų pasekmių sprendimas ateityje
mums kainuos kur kas daugiau nei kad ji būtų laiku
sustabdyta.
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NEAPYKANTOS KALBA AR ŽODŽIO LAISVĖ?
Kokio tikslo siekia šalys įtvirtindamos neapykantos kalbą draudžiančias
įstatymines nuostatas? Ar visi suprantame, kad neapykantos kalba
nėra žodžio laisvė? Kodėl traktuojama, kad neapykantos kalba skatina
žmonių menkinimą ir žeminimą?
Žodžio laisvė yra pagrindinė žmogaus teisė, lemianti ne tik tai, kaip
mes išreiškiame ir keičiamės idėjomis, bet ir patį demokratijos
veikimą. Tai – ne tik laisva, bet ir visuotinė teisė į neribojamą
informacijos skleidimą, kuris yra ypač svarbus demokratinių
procesų veiksnys, užtikrinantis ne tik individualių asmenų ar jų
grupių pažiūrų sklaidą, bet ir iš jų kylančią politiką bei indėlį į
bendros tautos ar globalios valios formavimą.
Neapykantos kalbos ribojimas nereiškia žodžio laisvės apribojimo
ar uždraudimo. Taip siekiama, kad neapykantos kalba nevirstų
kažkuo pavojingesniu, ypač kurstant diskriminaciją, priešiškumą
ir smurtą.
Kas yra neapykantos kalba? „Neapykantos“ apibūdinimas yra
nevienareikšmis ir dažnai ginčytinas tik dėl niuansų, kur yra ribos.
Visgi neapykantos kalba suprantama kaip bet koks bendravimas
žodžiu, raštu ar elgesiu, kuris yra agresyvus arba vartoja neigiamą,
žeminančią ar diskriminacinę kalbą, nukreiptą į konkretų asmenį
ar asmenų grupę. Kitaip tariant, atsižvelgiama ne į tai, ką žmogus
daro, kalba ar kaip elgiasi, bet tik į jo seksualinę orientaciją, lytinę
tapatybę, religiją, tautybę, rasę, spalvą, kilmę ar kitą tapatybės
veiksnį.
Neapykantos kalbos LGBT+ asmenų atžvilgiu pavyzdys galėtų būti
paimtas iš mokinių kasdienybės: nemaža dalis mokinių pabrėžia
girdintys bendramokslius vartojant žodžius „pydaras”, „gaidys”,
„išgama”, „iškrypėlis” ir įvairius keiksmažodžius, kuriais siekiama
įžeisti, užgauti, pažeminti, nutildyti šalia esančius dažniausiai tos
pačios mokyklos bendruomenės narius.
Disputuose apie neapykantos kalbą, kuriais siekiama apginti teisę
vartoti kitus asmenis žeminančius žodžius, ją grindžiant žodžio ir
saviraiškos laisvės principais, nesiekiama mažinti neapykantos
kalbos priežasčių ir veiksnių, taip pat jos poveikio aukoms ir
visuomenei.
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Deja, neapykantos kalbos pasekmės pažeidžiamiems asmenims
gali būti labai reikšmingos. Vien dėl homofobinių patyčių žmonės
gali prarasti pasitikėjimą savimi, gyventi nuolatinėje baimėje ir
įtampoje, patirti stresą, izoliaciją, nesugebėti susikaupti, elgtis
agresyviai, panikuoti, pradėti piktnaudžiauti alkoholiu, narkotikais,
išgyventi depresiją, bandyti netgi nusižudyti ir pan. Neapykantos
pasekmes patiria ir visa visuomenė, nes neapykantos kalbos
paveikti asmenys juk negyvena vakuume – jie gyvena tarp mūsų –
ir mes tiesiogiai turime arba spręsti jų sveikatos problemas, arba
atlaikyti jų emocines krizes, arba siekti investuoti į integravimą ir
pan. Tai yra papildomi kaštai kiekvienam iš mūsų ir visuomenei
sprendžiant problemas, kurias sukėlė neapykantos kalbą skleidę
asmenys, palaikomi kitų nebyliai tylėjusių asmenų ir nepadėjusių
sustabdyti neapykantos plitimo.

AR GALI NEAPYKANTOS
KALBĄ SKLEISTI IR PAČIOS AUKOS?
Kiekvienas iš mūsų turime skirtingas tapatybes. Juk jei kažkas yra
homoseksualus, tai nereiškia, kad negali būti moterimi migrante, išpažinti
kitos religijos, būti neturtingu ir t.t. Skirtingos mūsų tapatybės kai kuriose
situacijose mus gali pastatyti į stipresniojo poziciją, o kitose – į silpnesniojo.
Nors ne visuomet yra gerai tapatybių atžvilgiu lyginti skirtingas šalis
tarpusavyje, nes ir toje pačioje šalyje gali būti labai skirtingų žmonių,
tačiau kartais „kitos šalies“ pavyzdys gali padėti mums geriau suprasti,
kas tam tikroje aplinkoje dominuoja labiau.
Hipotetinis pavyzdys:

Pavyzdys parodo, jog tik aplinkybės lemia, kokioje pozicijoje gali atsidurti
kiekvienas iš mūsų: kartais stipresniojo, o kitomis aplinkybėmis –
silpnesniojo. Todėl atsiranda prielaida, kad neapykantos kalba gali
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sklisti ir iš žmonių, kurie vienu atveju yra patys aukos, tačiau kitu
atveju, kai jie yra galios pozicijoje, patys tampa agresoriais, nevengia
diskriminuoti, naudoti neapykantos kalbą.
Lietuvoje vyrauja heteronormatyvumas, kuris reiškia mąstymą,
pasižymintį ribotu požiūriu, kad asmuo gali būti tik heteroseksualus(-i).
Heteroseksualumas suvokiamas kaip vienintelė, akivaizdi ir natūrali
seksualumo bei lyties prielaida. Heteronormatyvus mąstymas tvirtai
įsišaknijęs, nes vis dar atkartojamas institucijose, santvarkoje,
tarpasmeniniuose santykiuose, švietimo įstaigose, darbe. Nemaža
dalis heteroseksualių asmenų mano, kad reprezentuoja natūralias,
teisėtas, pageidautinas ir dažnai vieninteles galimas alternatyvas būti
žmogumi, bendruomenių nariu. Dėl to, kad heteronormatyvumas
susijęs su mūsų kasdienybe, šios sampratos apie lytį ir seksualumą
suvokiamos kaip natūralios ir daro nemenką įtaką visuomeniniam
gyvenimui. Labai dažnai dėl to net ir patys LGBT+ asmenys perima
dalį tokių nuostatų savo atžvilgiu ar taiko jas kitiems bendruomenės
nariams.
Heteronormatyvumo įtaka galima įsitikinti LGBT+ bendruomenės
pažinčių erdvėse, kai dažnas jos dalyvis visai atvirai nepakančią nuostatą
demonstruoja labiau feminizuotiems, kitos odos spalvos asmenims
ir pan. Tolerantiško Jaunimo Asociacija atliko 203 LGBT+ asmenų
apklausą, kurios duomenis analizuodamas Ivan Trunov pastebėjo, kad
net 19,2 % respondentų rodo internalizuotos homofobijos požymius
pagal bent vieną iš 6 kriterijų: empatijos LGBT+ žmonėms neturėjimas;
pasibjaurėjimas galvojant apie homoseksualius santykius tarp moterų
arba vyrų; nuostata, kad homoseksualius asmenis reikia gydyti;
galvojimas, kad homoseksualumas ir biseksualumas nėra normalus;
nuomonė, kad LGBT+ eitynės (PRIDE) neturėtų būti rengiamos.
Taigi neapykanta ir išankstinės nuostatos egzistuoja ir tarp pačių aukų,
nes vienu atveju jos yra aukos, o kitu atveju gali būti ir agresoriai. Todėl
iš neapykantos kylančių problemų sprendimas aktualus kiekvienam
iš mūsų.

“RAINBOW CHALLENGE”
UŽ LGBT+ TEISES IR GALIMYBES
Tolerantiško Jaunimo Asociacija, kartu su partneriu labdaros ir paramos
fondu „FRIDA” įgyvendina Aktyvių piliečių fondo remiamą projektą
„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises ir galimybes.
LGBT+ asmenys Lietuvoje – viena iš labiausiai diskriminuojamų grupių
visoje Europos Sąjungoje. Šalyje trūksta veiksmų, kurie pagerintų LGBT+
teisių situaciją. Tiek miestuose, tiek regionuose skirtingai suvokiamos
LGBT+ teisės, menki siekiai jas ginti: dėl pasyvios adaptacijos miestuose,
dėl baimės veikti, ryšių su palaikančiais asmenimis neturėjimo, dėl
stipriai išreikštos internalizuotos homofobijos, bifobijos ir transfobijos.
Lietuvoje nėra įtraukių, prieinamų ir saugią veiklą užtikrinančių
priemonių, kurios skatintų asmenis domėtis ir veikti individualiai ar
per susivienijimus.
Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus
teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas
visuomenės grupes aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika ir
įsitraukti į visuomeninę veiklą miestuose ir regionuose.
Projekto metu kuriama programėlė, skirta švietimui žmogaus teisių
srityje ir aktyvizmo skatinimui, leidžiami leidiniai LGBT tematika,
steigiami „Rainbow Challenge“ klubai mokyklose. Projekto savanoriams,
vyksta mokymai skirti patobulinti kompetencijas reikalingas dirbant
su projektu ir už jo ribų.
Projekto trukmė: 2020 m. spalis – 2023 m. spalis.
Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, dalis.

Neapykantos kalbos būtų kur kas mažiau ir visuomenė būtų mažiau
jos veikiama, jeigu žmonės būdami galios pozicijoje kalbą vartotų
atsakingai, nesiekdami menkinti kitų asmenų ar savo dominavimą
įtvirtinti kito žmogaus laisvės ir emancipacijos sąskaita. Būtina ugdyti
empatiją ir ieškoti būdų bendradarbiauti, o ne konkuruoti. Be to, reikia
suvokti cikliškumą, nes šiandien padaryta žala kitam gali sugrįžti kaip
žala padaryta pačiam sau ir visuomenei, kurios dalimi esame visi.
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KĄ JUMS REIŠKIA NEAPYKANTOS KALBA?
Įdomiausius atsakymus atrinkome:
„Ji baigėsi smūgiais. Žaizdos išgijo. Suluošinta liko širdis.“ – Jonas, jarmo.
net redaktorius.

„Neapykantos kalba yra kaip dvipusis veidrodis. Jis pasako daug daugiau
apie tave nei kas stovi už jo, tačiau save matyti veidrodyje gali būti sunku.“
– Eridanas, Tauragė.

„Neapykantos kalba yra tarsi pūliniai iš ne gyjančios žaizdos. Mes
gyvename visuomenėje, kurioje daugelis jaučiasi negirdimas, nematomas,
nevertinamas. Tai suformuoja savotiškas kančių varžybas: kurio problemos
svarbesnės ir turi būti sprendžiamos dabar ir čia – pensininko, gyvenančio
nepritekliuje ar jaunuolio, kuris turės gyventi su klimato kaitos pasekmėmis?
Atrodo, žmonės turėtų palaikyti vienas kitą ir spręsti problemas kartu,
bet dėmesį kitos grupės problemoms matome kaip dėmesį, kuris galėtų
būti skirtas mums. Šis nusivylimas, realaus rezultato trūkumas skatina
pyktį ir nepasitenkinimą (a la kodėl jie visada nori dėmesio, ar nėra
kitų problemų). Eiti į dialogą, gilintis į problemas, peržengti savo paties
įsitikinimus, auklėjimą ir pasaulėžiūrą yra sunkus, daug savikritiškumo
reikalaujantis darbas. Daug lengviau tiesiog užsimerkti ir sakyti, kad čia
tik vienos grupės, o ne visų problema. Tokiu atveju neapykantos kalba
tampa patogiu įrankių išlieti savo skausmą ir bejėgiškumo jausmą. Kai
negaliu nieko kito, galiu nekęsti.“ – Kornelija, Vilnius.
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