
NUOTOLINĖ KONFERENCIJA
Rugsėjo 29 d.
09:00 – 14:15

Konferencijos tikslas – pasidalinti įžvalgomis ir gerąja 
užsienio patirtimi dirbant su LGBT+ bendruomene 
prieglobsčio sistemos kontekste. Konferencija skirta 
priėmimo ir prieglobsčio srityje dirbantiems specialistams.
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9:00 – 9:05 
Konferencijos pradžia 

9:05 - 9:15  
Įvadas į LGBT+ bendruomenės padėtį 
Lietuvos prieglobsčio sistemoje,  
Eglė Samuchovaitė  

9:15 - 10:45  
1 dalis: pagrindinės sąvokos ir 
LGBT+ kolektyvinio persekiojimo 
situacija,  
Flor Martínez, Francisco Rojo

10:45 – 11:00 
Kavos pertrauka

11:00 – 12:30  
2 dalis: LGBT+ realybė 
prieglobsčio sistemoje 
• LGBT+ pareiškėjai: galimi atvejai, 

iššūkiai ir kazuistika,  
Judith García

• Teisinė intervencija su prieglobsčio 
prašytojais dėl seksualinės 
orientacijos ar lyties tapatybės, 
Antoni Mansilla 

12:30 – 12:40  
Kavos pertrauka 
 

12:40 – 14:10  
3 dalis: Gerieji pavyzdžiai  
• Pagrindiniai saugių  

erdvių kūrimo aspektai,  
Flor Martínez 

• Priemonės prieš diskriminaciją, 
Antoni Mansilla 

• Geroji praktika,  
Amalia Cuesta  
 
14:10 – 14:15 
Konferencijos pabaiga

Programa

Pranešėjai

Judith García Padilla
Judith turi 10 metų teisininkės darbo patirties pabėgėlių 
ir prieglobsčio prašytojų priėmimo centre. Šiuo 
metu, būdama programų vadovė, ji remia „Accem“ 
teisinės tarnybos koordinavimą ir yra komandos, 
koordinuojančios migracijos, lyčių ir seksualinės įvairovės 
tyrimų, kuriuos nuo 2017 m. rengia „Accem“, dalis.

Flor Martínez Yustas
Socialinė darbuotoja, besisspecializuojanti tyrimų 
metodų srityje. Flor dirba pabėgėlių ir prieglobsčio 
prašytojų priėmimo programoje „Accem“ 
būstinėje Madride, taip pat turi patirties dirbdama 
su pagyvenusiais žmonėmis ir sekso paslaugų 
teikėjais (ypač transseksualėmis migrantėmis). 

Amalia Cuesta García
„Accem“ tyrėja, dirbanti lyčių ir migracijos srityse. 
Pranešimo „LGBT+ prieglobsčio prašytojų ir 
pabėgėlių Ispanijoje socialinės ir teisinės sąlygos“ 
bendraautorė, daugiausia dėmesio skirianti patikimumo 
vertinimui ir diskriminacijai priimančiojoje šalyje. 

Eglė Samuchovaitė
Lietuvos Raudonojo kryžiaus programų vadovė, teisininkė. 

Antoni Mansilla Jacas
Žmogaus teisių teisininkas, specializuojasi prieglobsčio 
teisės, baudžiamosios teisės ir LGBT+ teisių srityse. 
„Accem“ prieglobsčio advokatas. Teisinės tarnybos 
NVO „Katalonijos homofobijos observatorija“ 
koordinatorius. Tinklaraščio, skirto LGBT+ teisėms, 
„Triángulo Rosa“ ir knygos „Eternos“, pagrįstos 
LGBT+ žmonių persekiojimu Čečėnijoje, autorius.

Francisco Rojo Herrero
Savo karjerą vysto žmogaus teisių, migracijos ir 
prieglobsčio teisės srityse, turi sukaupęs 20 metų patirtį. 
„Accem“ teisinės tarnybos ir tarptautinių programų 
koordinatorius. Nuo 2017 m. „Accem“ sukurtos migracijos, 
lyties ir seksualinės įvairovės tyrimų grupės koordinatorius.


