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Lietuvos psichologų sąjunga išsako poziciją dėl civilinės sąjungos įteisinimo Lietuvoje 

 

Lietuvos psichologų sąjunga ragina reaguoti į vienos iš labiausiai pažeidžiamų grupių patiriamą 

diskriminaciją ir imtis aktyvių priemonių, kurios gerintų LGBT asmenų psichikos sveikatą Lietuvoje. 

Kaip rodo įvairių pasaulio ir Europos valstybių patirtis, tos pačios lyties civilinės sąjungos 

(partnerystės) įteisinimas ir teisių apsauga yra svarbi LGBT asmenų psichikos sveikatos prielaida.  

 

Tyrimai atskleidžia, kad LGBT asmenys patiria mažumos stresą, kurį kelia visuomenėje paplitusios 

neigiamos nuostatos LGBT asmenų atžvilgiu ir iš to kylanti diskriminacija bei priekabiavimas. Su 

mažumos stresu siejamas didesnis psichikos sveikatos problemų paplitimas tarp LGBT asmenų (1). 

Šios problemos ypač ryškios visuomenėse, kuriose aukšti homofobijos ir netolerancijos rodikliai. 

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros atlikta apklausa parodė, kad LGBT žmonių 

psichologinė savijauta Lietuvoje yra viena prasčiausių visoje Europoje: net 34 proc. apklaustųjų 

nurodė nuolatos arba didesnę dalį laiko besijaučiantys prislėgti, išgyvena depresyvias nuotaikas (2). 

 

Kitų šalių patirtis leidžia teigti, kad tos pačios lyties civilinės sąjungos, partnerystės ar santuokos 

įteisinimas gerina LGBT asmenų psichikos sveikatą. Įteisinus vienalytes santuokas Danijoje ir 

Švedijoje, savižudybių tarp homoseksualių vyrų ir moterų sumažėjo beveik per pusę (46% ) (3). JAV, 

Anglijoje ir Velse įteisinus tos pačios lyties santuokas, homoseksualių asmenų subjektyvus sveikatos 

vertinimas ir subjektyvus gerovės išgyvenimas kilo (4). Tai tik keli pavyzdžiai, atskleidžiantys 

glaudžias sąsajas tarp LGBT asmenų psichikos sveikatos ir santykių įteisinimo.   

 

Aktyvią poziciją ir palaikymą tos pačios lyties asmenų civilinės sąjungos, partnerystės ir santuokos 

atžvilgiu yra ne kartą išreiškusios Amerikos psichologų asociacija (5), Amerikos psichiatrų asociacija 

(6), Australijos psichologų sąjunga (7), Britanijos psichologų sąjunga (8) ir kt.  
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Lietuvos psichologų sąjunga reiškia susirūpinimą LGBT asmenų psichikos sveikata Lietuvoje ir 

ragina panaikinti egzistuojančią institucinę diskriminaciją, įteisinant tos pačios lyties asmenų civilinę 

sąjungą ar partnerystę.   

 

Pasirašo, 

 

Lietuvos psichologų sąjungos valdyba  
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