
Mida tähendab LGBT?!
LGBT täheühend tähistab “les-
bisid, geisid, biseksuaale ja 
transsoolisi.” Inimõiguste kon-
tekstis on lesbidel, geidel, bi-
seksuaalidel ja transsoolistel 
inimestel nii ühiseid kui erine-
vaid väljakutseid. Intersek-
suaalsed inimesed (need, kes 
on sündinud ebatüüpiliste sek-
suaaltunnustega) kannatavad 
LGBT inimestega sarnaste ini-
mõiguste rikkumiste all.!

Mis on seksuaalne orien-
tatsioon?!
Seksuaalne orientatsioon ehk 
seksuaalne sättumus tähendab 
inimese füüsilist, romantilist ja/
või emotsionaalset külgetõm-
met teiste inimeste suhtes. Iga-
ühel on seksuaalne orientat-
sioon, mis on tema identiteedi 
oluline osa. Geidest mehed ja 
lesbidest naised tunnevad kül-
getõmmet samast soost inimes-
te suhtes kui nad ise. Hetero-
seksuaalsed inimesed tunne-
vad külgetõmmet endast erine-
vast soost inimeste suhtes. Bi-
seksuaalsed inimesed võivad 
tunda külgetõmmet nii endaga 
samast kui ka erinevast soost 
inimeste suhtes. Seksuaalne 
orientatsioon ei ole seotud soo-
identiteediga ja vastupidi, soo-
identiteet ei ole seotud sek-
suaalse orientatsiooniga.!

Mis on sooidentiteet?!
Sooidentiteet peegeldab tuge-
valt tunnetatud ja kogetud aru-
saama oma soo kohta. Inimese 

sooidentiteet on tavaliselt sama, 
mis sugu on talle sündides 
määratud. Transsooliste inimes-
te puhul ei kattu nende tunneta-
tud arusaam oma soo kohta ja 
sündides määratud sugu. Mõ-
nedel juhtudel on nende välja-
nägemine ning käitumine ning 
teised välispidised omadused 
teistsugused kui ühiskonnas le-
vinud arusaamad eeldavad.!

Mida tähendab transsoo-
line?!
Transsoolisuse üldtunnustatud 
definitsioon tähistab olukorda, 
kus bioloogiliselt mehe sootun-
nustega isik tunnetab end pea-
miselt naisena või vastupidi, 
bioloogiliselt naise sootunnuste-
ga isik tunnetab end peamiselt 
mehena. Osad transsoolised 
inimesed (kasutusel ka lühendid 
“trans” ja “transinimesed”) on 
valmis oma keha korrigeerima 
kirurgia ja/või hormoonravi abil, 
kuid füüsiline soovahetus ei ole 
kohustuslik. Transsoolised ini-
mesed võivad olla nii hetero-, 
homo- kui biseksuaalsed nagu 
teisedki.!

Mis on intersooline?!
Intersooline inimene on sündi-
nud seksuaalanatoomiaga, su-
guorganite ja/või kromosoomi-
mustritega, mis ei sobitu tüüpili-

se mehe või naine definitsiooni-
ga. See võib ilmenda sündides 
või hilisemas elus. Intersek-
suaalne inimene võib identifit-
seerida ennast mehe või naise-
na või mitte kummagagi neist. 
Interseksuaalsus ei ole seotud 
seksuaalse orientatsiooni või 
sooidentiteediga: interseksuaal-
setel inimestel on samasugune 
seksuaalse orientatsiooni ja 
sooidentiteedi skaala kui mitte-
interseksuaalsetel inimestel.!

Mis on homofoobia ja 
transfoobia?!
Homofoobia on ebaratsionaalne 
hirm, vihkamine või vastumeel-
sus lesbide, geide või bisek-
suaalsete inimeste suhtes; 
transfoobia märgib ebaratsio-
naalset hirmu, vihkamist või 
vastumeelsust transsooliste ini-
meste suhtes. Kuna homofoo-
bia on mõistena laialt kasutusel, 
kasutatakse seda ka üldise 
mõistena viitamaks hirmule, vih-
kamisele ja vastumeelsusele 
LGBT inimeste suhtes üldiselt.!

Kas LGBT inimesed on 
olemas ainult läänemaa-
ilmas?!
Ei.  LGBT inimesed on olemas 
igal pool, neid on kõikides maa-
ilma riikides, kõikide rahvuste 
hulgas ja kõigis sotsiaalmajan-
duslikes gruppides ning kõigis 
kogukondades.!

Kas LGBT inimesed on 
alati olemas olnud?!
Jah. LGBT inimesed on alati ol-
nud osa meie kogukondadest. 
Igast kohast ja ajaperioodist on 
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selle kohta näiteid, alates eel-
ajaloolistest kivimaalingutest 
Lõuna-Aafrikas ja Egiptuses ku-
ni antiiksete India meditsiini-
tekstide ja varase Ottomani kir-
janduseni. Paljud ühiskonnad 
on traditsiooniliselt olnud LGBT 
inimeste suhtes avatud, seal-
hulgas mitmed Aasia ühiskon-
nad, mis on traditsiooniliselt 
tunnustanud näiteks ka kolman-
dat sugu. Väited, et tegemist on 
tänapäeva trendi või moevoolu-
ga, on valed.!

Kas seksuaalset orientat-
siooni saab muuta?!
Ei. Inimese seksuaalset orien-
tatsiooni ei saa muuta. Lesbid, 
geid ja biseksuaalsed inimesed 
kasvavad üles igasugustes pe-
redes. Muutuma peavad nega-
tiivsed sotsiaalsed hoiakud, mis 
stigmatiseerivad LGBT inimesi 
ning seega levitavad nende 
vastu suunatud vägivalda ja 
diskrimineerimist. Inimese sek-
suaalse orientatsiooni muutmi-
se katsed on sageli inimõiguste 
rikkumised ning need võivad te-
kitada tõsist traumat ja muid ter-
visekahjustusi. Nende hulka 
kuuluvad näiteks sunniviisiline 
psühhiaatriline teraapia, mille 
eesmärk on “ravida” (sic) inime-
si nende külgetõmbest samast 
soost inimeste suhtes, samuti 
lesbide niinimetatud “korrigee-
riv” vägistamine, mille eesmärk 
on “muuta nad heteroseksuaal-
seks”.!

Kas LGBT inimeste seas 
olemine või informat-
sioon homoseksuaalsu-
se kohta ohustab laste 
heaolu?!
Ei. LGBT inimestega koos ole-
mine või nende kohta informat-
siooni saamine ei mõjuta laste 
seksuaalset orientatsiooni või 
sooidentiteeti ega nende hea-

olu. On oluline, et kõigil noortel 
on juurdepääs sobivale sek-
suaalharidusele, et neil oleks 
terved, vastastikku austavad 
füüsilised suhted ning nad kait-
seksid ennast seksuaalsel teel 
levivate infektsioonide eest. In-
formatsiooni keelustamine aitab 
kaasa stigmatiseerimisele ning 
võib põhjustada noorte LGBT 
inimeste seas eraldatuse tun-
net, depressiooni, sundida neid 
koolist enneaegselt lahkuma või 
suurendada enesetapu soorita-
mise riski.!

Kas lesbid, geid, bisek-
suaalsed ja transsooli-
sed inimesed on lastele 
ohtlikud?!
Ei. Homoseksuaalsuse ja lapse-
pilastamise vahel ei ole mingit 
seost. LGBT inimesed üle maa-
ilma võivad olla head lapseva-
nemad, õpetajad ja eeskujud 
noortele. LGBT inimeste kujuta-
mine “pedofiilidena” või lastele 
ohtlikena on täiesti ebaõige, 
solvav ning pöörab tähelepanu 
kõrvale vajadusest kaitsta kõiki 
lapsi, sealhulgas neid, kes õpi-
vad tundma oma seksuaalset 
orientatsiooni või sooidentiteeti.!

Kas rahvusvahelised ini-
mõigused kehtivad LGBT 
inimeste suhtes?!
Jah, need kehtivad kõigile ini-
mestele. Rahvusvaheliste inim-
õigusnormide kohaselt on riigid 
kohustatud tagama, et kõik ini-
mesed, ilma erandideta, saak-
sid kasutada oma inimõigusi. 
Inimese seksuaalne orientat-
sioon ja sooidentiteet on sama-

sugune staatus kui rass, sugu, 
nahavärv või usk. ÜRO inimõi-
guseksperdid on kinnitanud, et 
rahvusvaheline õigus keelab 
diskrimineerimise seksuaalse 
orientatsiooni ja sooidentiteedi 
alusel.!

Kas usulistel, kultuurilis-
tel või traditsioonidest 
tulenevatel põhjustel 
võib LGBT inimeste inim-
õigusi piirata?!
Ei. Inimõigused on universaal-
sed: igal inimesel on õigus sa-
masugustele õigustele, olene-
mata sellest, kes nad on või kus 
nad elavad. Kuigi ajalugu, kul-
tuur ja usk on konteksti mõttes 
tähtsad, on riikidel olenemata 
poliitilisest, majanduslikust või 
kultuurilisest süsteemist kohus-
tus edendada ja kaitsta kõigi ini-
mõigusi.!

!
Faktileht on valminud ÜRO 
vastavasisulise faktilehe 
põhjal. Seda on Eesti kon-
teksti silmas pidades ko-
handanud Eesti Inimõigus-
te Keskus.!
!
Allikad:!
– ÜRO koduleht: www.unfe.org!
– Euroopa Nõukogu koduleht: 
www.coe.int/t/dg4/lgbt/!
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