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ĮŽANGINIS ŽODIS
2015 metai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai buvo
permainingi ne tik išsklaidant nuogąstavimus dėl lygių
galimybių kontrolieriaus paskyrimo, bet ir peržiūrint iššūkius, su
kuriais mes susiduriame.
Vadovaujantis naujausių tyrimų duomenimis, Tarnybai
vis dar trūksta žinomumo, todėl 2015 metais buvo inicijuotas
visų Lietuvos savivaldybių lankymo ciklas, pristatant mūsų
veiklą. Tikiu, kad kuo stipresnė bus kiekviena savivaldybė
asmenų nediskriminavimo klausimais, tuo stipresnė bus mūsų
valstybė.
Nors 2015 metai Tarnybai buvo rekordiniai nuo pat
įsteigimo dienos pagal gautų skundų skaičių, tačiau vis dar
trūksta suvokimo apie lygias galimybes. Tai rodo ir naujausių tyrimų duomenys: atsakant į
klausimą „kaip gerai esate susipažinęs su šių institucijų veikla?“, Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba 10 balų skalėje buvo įvertinta 2,97 balais.
Siekiant, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba veiktų efektyviai, turi būti didinamas
ne tik jos žinomumas, bet ir tobulinama teisinė bazė, kurios pagrindu ji veikia, bei stiprinama jos
kompetencija. Džiaugiuosi, kad kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru 2015 metais buvo laimėtas
Europos Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato iš dalies finansuojamas
dvejų metų projektas „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių
galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimui“, kuris bus ypatingai svarbus mums ir mūsų
valstybei.
2015 metais pradėtas aktyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir
akademine bendruomene, kadangi tik sutelkdami jėgas kartu galime pasiekti neįtikėtinų rezultatų
prigimtinių žmogaus teisių gynimo srityje.
Didžiuojuosi visais darbuotojais, kurie priėmė iššūkius per šį laikotarpį.
Esu įsitikinusi, kad būdami profesionalūs, nešališki ir atviri, sėkmingai ginsime kiekvieno
žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus ir 2016 metais.
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė
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ĮVADAS
Lietuvos Respublikos Konstitucija numato visų asmenų lygiateisiškumo principą ir
prigimtinę teisę būti traktuojamiems vienodai su kitais. Lietuvos Respublikos Seimui
pasinaudojus Konstitucijos 73 str. nuostatomis, kad Seimas gali steigti „ir kitas“ kontrolės
institucijas, 1999 m. gegužės 25 d. buvo įsteigta Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba, vėliau pervadinta į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą (toliau – ir Tarnyba).
Lygių galimybių kontrolierius atlieka Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių ir
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymų vykdymo priežiūrą. Daugiau apie Tarnybą:
http://www.lygybe.lt/lt/apietarnyba.
Jungtinių

Tautų

Moterų

diskriminacijos

panaikinimo

komitetas

naujausiose

rekomendacijose Lietuvai1 išreiškė susirūpinimą dėl naujo lygių galimybių kontrolieriaus
paskyrimo atidėliojimo ir rekomendavo valstybei kontrolierių paskirti neatidėliojant. 2015 m.
birželio 25 d. Seime Lietuvos valstybei prisiekė Agneta Lobačevskytė ir pradėjo eiti lygių
galimybių kontrolierės (toliau – ir kontrolierė) pareigas.
Pradėjusi eiti pareigas, kontrolierė daug dėmesio skyrė Tarnybos veiklos analizei,
veiklos bei komunikacijos strategijos kūrimui ir pagrindinių Tarnybai keliamų iššūkių
identifikavimui: žinomumui, teisinės bazės tobulinimui, Tarnybos stiprinimui.
1. ŽINOMUMAS. Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas savo
rekomendacijose Lietuvai2 išreiškė susirūpinimą dėl Tarnybos efektyvumo ribotumo ir matomumo
trūkumo. Tam, kad Tarnyba efektyviai įgyvendintų jai įstatymo pavestas funkcijas, Tarnyba turi
būti žinoma visuomenėje, ja turi pasitikėti diskriminaciją patiriantys asmenys. 2015 m. atlikto
Eurobarometro apklausos duomenimis3, 35 proc. apklaustųjų nurodė, kad, jei taptų diskriminacijos
arba persekiojimo auka, kreiptųsi į lygių galimybių organizaciją.
Analizuojant Tarnybos turimus statistinius duomenis (žr. 1 pav.), kuriuose atsispindi
pareiškėjų pasiskirstymas pagal regionus 2006–2015 m., matoma, kad mažai kreipimųsi gauta ne tik
iš mažesnių regionų, pvz., Tauragės, Utenos, Telšių, bet ir iš didesnių – Šiaulių, Panevėžio,
Klaipėdos.

1

Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, Rekomendacijos Lietuvai Nr. CEDAW/C/LTU/CO/5,
2014 m. liepos 18 d., vertimas iš anglų kalbos.
2
Ibid.
3
https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68110
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1 pav. Pareiškėjų pasiskirstymo pagal regionus 2006–2015 metais bendri duomenys
Vertinant susidariusią situaciją, galima vadovautis naujausių tyrimų duomenimis4, kad,
įvykus žmogaus teisių pažeidimui, 95 proc. aukų niekur nesikreipia pagalbos. Pagrindinė priežastis
yra ta, kad asmenys nesitiki, jog institucija padės (66,4 proc. apklaustųjų), 17,2 proc. aukų nežino
kur kreiptis5. Atsakant į klausimą „Kaip gerai esate susipažinęs su šių institucijų veikla?“, Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba 10 balų skalėje buvo įvertinta 2,97 balais6. Apibendrinant
situaciją, darytina išvada, kad visuomenės nežinojimas apie Tarnybą ir bendras nepasitikėjimas
institucijomis užkerta kelią Tarnybai efektyviai įgyvendinti jai įstatymo pavestas funkcijas ir
užtikrinti lygias galimybes Lietuvos gyventojams.
Siekiant kurti atvirą, profesionalią Tarnybą, 2015 metais buvo inicijuotas visų Lietuvos
savivaldybių lankymo ciklas. Regionų lankymas – tai vienas iš lygių galimybių kontrolierės
veiklos prioritetų 2015–2016 metais. Vizitų tikslas – supažindinti savivaldybės vadovybę,
administracijos darbuotojus ir gyventojus su Tarnybos vykdoma veikla. Iki 2015 m. gruodžio 31 d.
buvo aplankyta 30 savivaldybių. Daugiau apie šią veiklą rasite ataskaitos skyriuje „Lygių galimybių
sklaida“.
2. TEISINĖ BAZĖ. Siekiant, kad Tarnyba veiktų efektyviai, turi būti didinamas ne tik jos
žinomumas, bet ir tobulinama teisinė bazė, kurios pagrindu ji veikia.

4

Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Vilmorus apklausa „Kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.
Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa 2014“, 2014 m. spalio 3–12 d.
5
16,4% apklaustųjų pasirinko variantą „Kita“ arba neatsakė į klausimą. Ibid.
6
Ibid.
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2015 m. II pusmetį kontrolierės iniciatyva buvo sudaryta neformali Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo tobulinimo darbo grupė, kurią sudarė Tarnybos
teisininkai, akademinės bendruomenės nariai ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – ir NVO)
atstovai. Darbo grupės tikslas – tobulinti šiuos teisės aktus bei 2016 m. paruošti pasiūlymus Seimo
Žmogaus teisių komitetui dėl šių teisės aktų pakeitimo.
2015 m. spalio 12 d. Tarnyba kartu su Lietuvos žmogaus teisių centru laimėjo Europos
Komisijos teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato iš dalies finansuojamą dvejų metų
projektas „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir
nediskriminavimo principo įgyvendinimui“ (toliau – ir Projektas). Projekto tikslas – telkti politinę ir
visuomenės paramą efektyviam lygių galimybių įstatymų įgyvendinimui. Projekto rėmuose bus
tobulinama ne tik lygių galimybių įstatymų teisinė bazė, bet ir stiprinama Tarnybos personalo
kompetencija.
3. TARNYBOS STIPRINIMAS. 2015 m. pradėtas aktyvus bendradarbiavimas su
akademine bendruomene: pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su universitetais, akademikai
kviesti į neformalią teisės aktų tobulinimo darbo grupę, kontrolierė dalyvavo mokslinėse
konferencijose. Taip pat buvo skatinamas aktyvus bendradarbiavimas su lygių galimybių srityje
veikiančiomis valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
Tarnybos stiprinimo srityje galima išskirti tris prioritetus: (1) efektyvinti bendradarbiavimą
viešai pristatant Tarnybos metines veiklos ataskaitas nevyriausybinio sektoriaus atstovams; (2)
bendradarbiauti su verslo atstovais, siekiant lygių galimybių sklaidos darbo, prekių ir paslaugų
rinkoje; (3) nuolat kelti Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją.
4. FINANSAVIMAS. Tarnyba pagal numatomą, bet ne visada gaunamą finansavimą
dalyvauja įgyvendinant 2015 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 46
patvirtintą Nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinį veiklos planą7 bei 2015 m. vasario
4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 112 patvirtintą Valstybinę moterų ir vyrų
lygių galimybių 2015–2021 metų programą 8. Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos
panaikinimo komitetas savo rekomendacijose Lietuvai9 pažymi, kad Komitetui kelia susirūpinimą
maži Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Siekdama spręsti
susidariusią situaciją, Tarnyba nuolat inicijuoja paraiškų teikimą tarptautiniam finansavimui

7

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 46 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“. TAR. 2015, Nr. 1367.
8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimas Nr. 112 „Dėl Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2015–2021 metų programos patvirtinimo“. TAR. 2015, Nr. 2062.
9
Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas, Rekomendacijos Lietuvai Nr. CEDAW/C/LTU/CO/5,
2014 m. liepos 18 d., vertimas iš anglų kalbos.
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gauti, siekiant pritraukti investicijas į Lietuvos valstybę lygių galimybių užtikrinimui ir
diskriminacijos prevencijai.

I. BENDRA 2015 METAIS ATLIKTŲ TYRIMŲ STATISTIKA
2015 metų Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atliktų tyrimų rezultatus galite matyti
žemiau esančiose lentelėse ir diagramose.
Gauta skundų

26510

Atlikta tyrimų kontrolieriaus iniciatyva

65

Atlikta nepriklausomų apžvalgų

3

Gauta paklausimų

16511

nepriskirta lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai

49
71

diskriminacija religijos pagrindu

23

diskriminacija negalios pagrindu
diskriminacija lytinės orientacijos pagrindu

5

diskriminadija amžiaus pagrindu

48

diskriminacija įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu

6

diskriminacija socialinės padėties pagrindu

18

diskriminacija kilmės pagrindu

4
4

diskriminacija kalbos pagrindu
diskriminacija tautybės pagrindu

17
85

diskriminacija lyties pagrindu
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2 pav. 2015 metais atliktų tyrimų tematika (tyrimų skaičius)

10

Į šį skaičių įtraukti 64 skundai dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijai nustačius privalomąjį vaikų skiepijimą nuo tymų, raudonukės ir poliomielito.
11
Paklausimai – tai tokie pareiškėjų kreipimaisi, kai prašoma paaiškinti ar suteikti kitą informaciją. Į paklausimus
paprastai atsakoma elektroniniu paštu per kuo trumpesnį laiką.
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Švietimo ir
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Vartotojų teisių
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Darbo santykių
sritis 33%

3 pav. 2015 metais atliktų tyrimų pasiskirstymas pagal taikymo sritis
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3

3
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tyrimų kontrolieriaus iniciatyva sk.

4 pav. Gautų skundų ir atliktų tyrimų kontrolieriaus iniciatyva dinamika
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5 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį

2015 metais kontrolieriaus priimtas sprendimas

Procentai

Perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu

2

nustatomi nusikalstamos veikos požymiai
Keiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises

16

pažeidžiančius veiksmus, pakeisti ar panaikinti su tuo susijusį aktą
Atmesti skundą, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai

19

Nutraukti tyrimą, jeigu pareiškėjas skundą atsiima arba kai trūksta

54

objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą, arba kai pareiškėjas ir
pažeidėjas

susitaiko,

arba

kai

lygias

teises

pažeidžiančios

veikos

nutraukiamos, arba kai lygias teises pažeidžiantis teisės aktas pakeičiamas
ar panaikinamas
Įspėti dėl padaryto pažeidimo

7

Laikinai sustabdyti tyrimą, jei asmuo, kurio skundas ar apskundžiami

1

veiksmai tiriami, serga arba yra išvykęs
Laikinai, kol bus priimtas galutinis sprendimas, uždrausti skleisti reklamą,
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jeigu yra pakankamai duomenų, kad paskleista ar numatoma paskleisti
reklama gali būti pripažinta kurstančia tautinę, rasinę, religinę, lyčių, lytinės
orientacijos,

negalios,

įsitikinimų,

amžiaus

neapykantą

ir

padarytų

visuomenės interesams esminės žalos, žemintų žmogaus garbę ir orumą bei
pažeistų visuomenės moralės principus
Įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir

0,5

nustatyti šio įpareigojimo įvykdymo terminus bei sąlygas

2015 metais atsisakymo nagrinėti skundą pagrindas

Procentai

Anoniminis skundas nenagrinėjamas, jeigu lygių galimybių kontrolierius

1

nenusprendžia kitaip
Neįmanoma pradėti tyrimo dėl duomenų trūkumo, o pareiškėjas lygių

1

galimybių kontrolieriaus prašymu nepateikia reikiamų duomenų
Skundas paduotas praėjus įstatymo nustatytam terminui
Skunde

nurodytų

aplinkybių

tyrimas

nepriskirtas

1
lygių

galimybių

48

Skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas, yra nagrinėjamas teisme

48

kontrolieriaus kompetencijai
arba pagal įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme
Dėl skunde keliamo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti

1

ikiteisminį tyrimą

II. TYRIMAI
2.1. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU
1999 m. kovo 1 d. įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, draudžiantis
diskriminaciją lyties pagrindu darbo santykių, vartotojų teisių apsaugos, prekių ir paslaugų
reklamos, švietimo ir mokslo srityse, socialinės apsaugos sistemose, narystės ar dalyvavimo
organizacijose pagrindu.
Nepaisant įstatyminio draudimo, moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimų šioje srityje
nemažėja. Santykinai didelis skundų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu skaičius negali būti
laikomas lemiamu kriterijumi, sąlygojančiu, kad šių pažeidimų Lietuvoje daugėja. Stabilų, o kai
kuriais metais ženkliai padidėjusį skundų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu skaičių gali
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lemti įvairūs kriterijai. Nemažėjantis skundų bei atliktų tyrimų skaičius, tikėtina, rodo, kad
diskriminacija dėl lyties yra labiau atpažįstama, lengviau identifikuojama nei kitos diskriminacijos
rūšys, nes kiekvienas individas dažniausiai suvokia save kaip moterį ar vyrą bei vertina, ar lytis yra
veiksnys, sukeliantis mažiau palankų elgesį su moterimi ar vyru.
Tyrimų dinamika
2015 metais Tarnyboje iš viso buvo atlikti 85 tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties
pagrindu (žr. 6 pav.). Tai sudaro 26 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų. Dėl galimai mažiau
palankaus elgesio su asmeniu lyties pagrindu buvo gauti 49 skundai ir 36 tyrimai buvo pradėti lygių
galimybių kontrolieriaus iniciatyva.
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6 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu dinamika
Pareiškėjai
2015 metais vyrų pareiškėjų skaičius buvo nežymiai didesnis nei moterų pareiškėjų
(žr. 7 pav.), nors visuomenėje įprasta manyti, kad lyčių nelygybės problemos yra labiau aktualios
moterims. Kaip matyti, moterų ir vyrų nelygybę suvokia ir moterys, ir vyrai.
Lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva buvo inicijuoti 36 tyrimai dėl galimo moterų ir
vyrų lygių galimybių pažeidimo. Didžioji dalis tyrimų buvo pradėti dėl darbo skelbimų.
Nevyriausybinės organizacijos prie lyčių lygybės skatinimo prisidėjo teikdamos skundus dėl
galimos diskriminacijos darbo santykių srityje. Pavyzdžiui, VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“
2015 metais pateikė 17 skundų dėl galimai diskriminuojančių lyties pagrindu darbo skelbimų.
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA
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Lygių galimybių kontrolierius, gavęs informaciją apie galimą lygių galimybių pažeidimą, įvertinęs
galimo pažeidimo pobūdį bei galimas neigiamas pasekmes, dažniausiai nuspręsdavo pradėti tyrimą
savo iniciatyva.

Organizacijos
19%

Kontrolieriaus
iniciatyva
42%

Moterys
19%

Vyrai
20%

7 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
Aptariant gautų skundų bei kontrolieriaus inicijuotų tyrimų pasiskirstymą pagal sritis (žr.
8 pav.), galima pastebėti, kad darbo santykių srityje atlikta didžioji dalis (65 proc.) tyrimų dėl
galimų moterų ir vyrų lygių galimybių pažeidimų.
Įstatymais
nereglamentuota
sritis
6%

Vartotojų teisių
apsaugos sritis
27%

Valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir
įstaigų veiklos
sritis
2%

Darbo santykių
sritis
65%

8 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu pagal sritis
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Darbo santykių srityje iš 55 atliktų tyrimų net 46 tyrimai buvo dėl galimai diskriminuojančių
darbo skelbimų, kuriuose darbdaviai atitinkamas pareigas užimti dažniausiai siūlė moterims.
Tokiuose darbo skelbimuose pareigybės nurodomos moteriškos giminės daiktavardžiu. Svarbu
pažymėti, kad pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr.
5(74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių pavadinimų“ pareigų, profesijų
pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškos giminės daiktavardžiais12.
Apibendrinus darbdavių gautus paaiškinimus dėl pirmenybės įsidarbinant suteikimo
moterims, galima išskirti dvi darbdavių grupes: pirmoji ir didžiausia darbdavių bei personalo
administratorių grupė nebuvo girdėjusi apie įstatyminę pareigą užtikrinti lygias galimybes, antroji
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidėjų grupė sąmoningai ir tikslingai siekė į tam tikras
pareigas priimti tik moteris. Dažniausiai darbdaviai tam tikras profesijas siejo tik su moteriškąja
lytimi, pavyzdžiui: pardavėjos prekybos salėje, biuro administratorės, valytojos, kambarių
tvarkytojos. Itin kruopštaus darbo įgūdžius, darbdavių įsitikinimu, gali turėti tik moterys.
Pastebėtina, kad darbo skelbimuose dažnai buvo nurodyti keli draudžiami reikalavimai
pretendentams, t.y. lytis ir amžius. 2015 m. buvo atlikti 7 tyrimai dėl darbo skelbimų, kuriuose
nurodytas lyties ir amžiaus reikalavimas pretendentui. Tenka pastebėti, kad įstatymą
pažeidžiančiuose darbo skelbimuose moterims nustatomas aukštesnis amžiaus kriterijus nei kitoms
pareigybėms: jeigu pareigos siūlomos moterims, amžiaus riba dažniausiai būna iki 35 metų, jeigu
pareigų pavadinimas yra neutralus, nesusijęs su lytimi, amžiaus riba gali būti 45 metai ir daugiau.
Abiem atvejais laikytina, kad pažeisti tiek Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, tiek Lygių
galimybių įstatymas.
2015 m. 23 tyrimai (27 proc.) atlikti dėl moterų ir vyrų lygių galimybių pažeidimų prekių ir
paslaugų teikimo srityje, t.y. dėl palankesnių įėjimo į klubus, barus sąlygų nustatymo moterims,
mažesnių moterims nei vyrams prekių kainų, moterų žeminimo komercinėje reklamoje.
2015 m. buvo išskirtini dėl vyrus žeminančios ir menkinančios socialinės reklamos. Tarnyba
gavo skundų dėl socialinės kampanijos „Vyrai už moteris“, viešinusios vyrų smurto prieš moteris
problemą. Kampanijos metu pasirodė reklama „Sustabdyk šunsnukį“. Skųstasi, kad šioje reklamoje
vyrai buvo žeminami ir niekinami.13 Tarnyba buvo šios socialinės kampanijos iniciatorė ir
viešintoja. Būtina pastebėti, kad socialinei reklamai nėra taikomos Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo nuostatos. Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo
5(1) straipsnio nuostatas, tik prekių ir paslaugų reklamai yra taikomi šio įstatymo draudimai reikšti
12

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 5(74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo
laipsnių ir panašių pavadinimų“. Valstybės žinios. 1999, Nr. 95-2761.
13
Reklamą galima rasti: http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/socialine-reklama/381
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pažeminimą, paniekinimą dėl asmens lyties arba formuoti nuostatas, kad viena lytis yra pranašesnė
už kitą. Socialinei reklamai yra taikomi kiti tikslai ir išraiškos priemonės nei komercinei reklamai,
pavyzdžiui, socialinė reklama gali provokuoti, šokiruoti. Visais atvejais socialinė reklama turi
atkreipti visuomenės dėmesį ir paveikti žmonių mąstyseną, elgseną, kad jie ateityje neatliktų
priešingų teisei ir moralei veiksmų.
Taip pat buvo gauti skundai dėl vyrus menkinančio ir žeminančio televizijos serialo
pavadinimo „Visi vyrai kiaulės“. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas netaikomas visuomenės
informavimo priemonių turiniui, tokie skundai Tarnyboje netiriami.
2015 m. gauti du skundai dėl seksualinio priekabiavimo darbe.
2015 m. gautas vienas skundas dėl galimos diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu,
atsisakius teikti sveikatos paslaugas asmeniui, pakeitusiam lytį.

2.2. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS RASĖS, TAUTYBĖS,
KALBOS, KILMĖS IR ETNINĖS PRIKLAUSOMYBĖS PAGRINDU
Lygių galimybių įstatymas draudžia diskriminaciją rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir etninės
priklausomybės pagrindais. Jungtinių Tautų konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos
panaikinimo14 sąvoka „rasinė diskriminacija“ reiškia kokių nors skirtumų, išimčių, apribojimų
darymą ar pranašumo teikimą, pagrįstą rasės, odos spalvos, giminės, tautybės ar etninės kilmės
požymiais, siekiant panaikinti arba apriboti pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves ir
neleisti vienodai naudotis jomis arba jas realizuoti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje
ar kurioje kitoje visuomenės gyvenimo srityje. Toks apibrėžimas leidžia prieiti prie išvados, kad
rasės, tautybės, kilmės ir kalbos požymiai yra labai susiję, todėl Tarnyba juos nagrinėja kartu. Nei
vienas Lietuvos Respublikos teisės aktas neapibrėžia etninės priklausomybės sąvokos.
Pažymėtina, jog tarptautinės organizacijos savo rekomendacijose Lietuvai nurodo, jog
reikėtų papildyti Lygių galimybių įstatymą dar vienu diskriminavimo pagrindu, t. y. įtraukti
pilietybę į draudžiamų diskriminuoti pagrindų sąrašą15.
Tyrimų dinamika
2015 metais Tarnyboje buvo pradėti 25 tyrimai dėl galimos diskriminacijos tautybės, kalbos
ir kilmės pagrindais, o šių pagrindų pasiskirstymas atsispindi 9 pav. Pastebima tendencija, jog
dažnai nurodomi du galimos diskriminacijos pagrindai: tautybės ir kalbos.

14

Tarptautinė konvencija dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo. Valstybės žinios. 1998, Nr. 108-2957.
Europos Tarybos Patariamojo Komiteto 2013 m. lapkričio 28 d. priimta trečioji nuomonė apie Lietuvą; Europos
Tarybos komisija kovai su rasizmu ir netolerancija, 2011 m. rugsėjo 13d. ketvirtoji ataskaita.
15
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Skundai dėl kalbos
16%

Skundai dėl kilmės
16%
Skundai dėl
tautybės
68%

9 pav. Tyrimų pasiskirstymas pagal tautybės, kalbos ir kilmės pagrindus
Atsižvelgiant į tai, kad tarptautinės organizacijos skiria išskirtinį dėmesį romų
diskriminacijos klausimams16, Tarnyboje gautų romų skundų dinamika pateikiama 10 pav.
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10 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos tautybės, kalbos, kilmės pagrindais dinamika,
lyginant su romų skundais
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Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo komiteto 2015 m. lapkričio 27 d. 88 sesijos Ženevoje Lietuvos
šeštojo, septintojo ir aštuntojo periodinio pranešimo pagal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės
diskriminacijos panaikinimo svarstymo medžiaga; Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos patariamojo
komiteto Trečioji nuomonė apie Lietuvą, priimta 2013 m. lapkričio 28 d. Strasbūre, Europos komisijos kovai su rasizmu
ir netolerancija 5-ojo ciklo pradinė ataskaita apie Lietuvą.
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Pareiškėjai
2015 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir etninės
priklausomybės pagrindais ženkliai dažniau kreipėsi vyrai nei moterys (žr. 11 pav.).
Asmenų grupės
8%

Moterys
24%

Vyrai
68%

11 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
Pažymėtina, kad 2015 metais į Tarnybą dažniau kreipėsi ir užsieniečiai: iš septynių
besikreipusiųjų du buvo ES valstybių narių piliečiai ir penki trečiųjų šalių piliečiai. Tiriant faktines
skundų aplinkybes, paaiškėjo paradoksali situacija, kai ES valstybių narių piliečiai atsiduria
nepalankesnėje padėtyje, lyginant su trečiųjų šalių piliečiais. Pavyzdžiui, dėl nevienodų asmenį
identifikuojančių dokumentų išdavimo reikalavimų Italijos pilietis iki šiol negali naudoti
elektroninio parašo, kai tuo tarpu trečiųjų šalių piliečiai su šia problema nesusiduria.
2015 metais pastebėta tendencija, jog su skundais į Tarnybą dažniau kreipėsi patys romai, o
ne juos atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos.

Sritys
2015 metais, kaip ir ankstesniaisiais metais, dažniausiai pareiškėjai kreipėsi dėl galimos
diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje (žr. 12 pav.).
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Įstatymais
nereglamentuota
sritis
4%
Švietimo ir mokslo
sritis 8%

Darbo santykių
sritis 8%

Valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
veiklos sritis 52%

Vartotojų teisių
apsaugos sritis 28%

12 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir etninės
priklausomybės pagrindais pagal taikymo sritis
2015 metais gauti 4 romų skundai, kurių vienas pasitvirtino. Jame buvo nustatyta
diskriminacija dėl tautybės. Vienoje iš Kauno miesto kavinių romai buvo nepageidaujami klientai,
kavinės savininkas atsisakė juos aptarnauti dėl neva šios tautybės asmenų netinkamo elgesio
kavinėje. Atlikus tyrimą, kavinės savininkas įspėtas.

2.3. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES
PAGRINDU
Draudimas diskriminuoti asmenis socialinės padėties pagrindu Lygių galimybių įstatyme
įsigaliojo 2008 metais17. Galima pastebėti 2015 metais išryškėjusią tendenciją: žmonės socialinę
padėtį suvokia žymiai plačiau nei šis terminas yra apibrėžiamas Lygių galimybių įstatyme.
Diskriminaciją socialinės padėties pagrindu žmonės suvokia kaip teisių suvaržymą dėl
gyvenamosios vietos, profesijos, darbo tam tikroje darbovietėje, šeiminės, santuokinės padėties,
priklausymo tam tikrai organizacijai ar judėjimui ir pan. Todėl dažnai gaunamuose skunduose
nurodoma diskriminacija socialinės padėties pagrindu neatitinka Lygių galimybių įstatyme
17

Lygių galimybių įstatyme socialinė padėtis apibrėžta kaip fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar
mokymasis ir studijos mokslo ir studijų sistemai priklausančiose įstaigose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės
aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

17

įtvirtintos socialinės padėties apibrėžties. Tokiais atvejais skundai netiriami, nes jie nepatenka į
lygių galimybių kontrolieriaus kompetenciją.
Svarbu pažymėti, kad diskriminacija dėl socialinės padėties sukelia faktinės žmogaus, o
dažniausiai ir žmonių grupės turtinės padėties pablogėjimą, finansinių nuostolių atsiradimą, o kartu
pablogina ir gyvenimo kokybę.
Šiuo klausimu 2015 metais Tarnyboje buvo pradėta 18 tyrimų (žr. 13 pav.), t.y. gauta 13
skundų ir atlikti 5 tyrimai lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva. Tais sudaro 5 procentus visų
Tarnyboje atliktų tyrimų.
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13 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu dinamika
Didžioji dalis tyrimų 2015 metais lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva buvo pradėti,
reaguojant į Vyriausybės atstovų Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio apskrityse prašymus įvertinti
savivaldybių tarybų priimtų teisės aktų atitikimą lygių galimybių principams.
Pareiškėjai
Savo teisių suvaržymą dėl socialinės padėties dažniau identifikuoja vyrai (žr. 14 pav.).

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

18
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22%

Vyrai
50%

Kontrolieriaus
iniciatyva
28%

14 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
Pastarųjų kelerių metų analizė rodo, kad teisių suvaržymas ar galimybių apribojimas dėl
turtinės, finansinės padėties yra labiau aktualus ir reikšmingas vyrams nei moterims. Gali būti, kad
tam įtakos turi vis dar visuomenėje gajūs stereotipai, kad vyras privalo išlaikyti šeimą, užtikrinti
materialinę šeimos gerovę. Iš Tarnyboje gautų skundų ir prašymų turinio matyti, kad vyrai jautriau
reaguoja į tam tikrus praradimus, susijusius su socialine padėtimi ir stengiasi apginti galimai
pažeistas savo teises.
Sritys
Didžioji dalis tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu buvo atlikta,
siekiant įvertinti valstybės ir savivaldybių institucijų priimtus teisės aktus lygių galimybių požiūriu
(žr. 15 pav.).
Vartotojų teisų
apsaugos sritis
6%
Darbos santykių
sritis
22%

Valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir
įstaigų veiklos
sritis
72%

15 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu pagal sritis
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2015 metais 13-oje tyrimų iš 18-os buvo vertinama, ar valstybės ir savivaldybių institucijos
ir įstaigos įgyvendina Lygių galimybių įstatyme nustatytą pareigą užtikrinti, kad visuose teisės
aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant socialinės padėties.
2015 metais atlikti tyrimai, kurių metu buvo vertinami Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių
miestų bei Kauno rajono savivaldybių tarybų priimti sprendimai dėl mokesčio už ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose
kompensavimo tvarkos galimo prieštaravimo Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 punktui.
Atlikus tyrimus, buvo nustatyta, kad Vilniaus ir Klaipėdos miestų ir Kauno rajono savivaldybių
tarybų priimti sprendimai prieštarauja minėtam įstatymui ir pasiūlyta šiuos sprendimus keisti, kad jų
nuostatos užtikrintų vienodą asmenų vertinimą nepaisant socialinės padėties.
Keli tyrimai buvo atlikti dėl galimai diskriminuojančių socialinės padėties pagrindu
skelbimų mokytis bei dirbti, kuriuose nurodyta, kad pirmenybė teikiama tik Vilniaus universiteto
absolventams. Išsilavinimas, kvalifikacija pagal socialinės padėties sąvoką gali būti kriterijai,
darantys įtaką mažiau palankiam elgesiui su asmeniu.
Galima pastebėti, kad mažiau palankus elgesys su žmogumi dėl socialinės padėties
dažniausiai siejamas su įvairaus pobūdžio teisės aktų (įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimų, ministrų įsakymų, savivaldybių tarybų priimtų sprendimų ir pan.) nuostatomis,
apribojančiomis žmogaus teises ir galimybes naudotis tam tikromis valstybės ar savivaldybės
institucijų teikiamomis garantijomis.

2.4. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS TIKĖJIMO,
ĮSITIKINIMŲ AR PAŽIŪRŲ, RELIGIJOS PAGRINDAIS
Dauguma Lietuvos gyventojų save priskiria Romos katalikų bendruomenei (77,2 proc.), o
kas penktas gyventojas išpažįsta kitą tikėjimą ar priklauso kitai religinei bendruomenei.
Tyrimų dinamika
2015 metais skundų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos
pagrindais toliau didėjo (žr. 16 pav.). Jie sudarė 23 proc. bendro visų Tarnyboje gautų skundų
skaičiaus.
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16 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos
pagrindais dinamika
Skundų skaičiaus augimą 2015 metais lėmė gauti 64 skundai iš skirtingų pareiškėjų dėl
galimos diskriminacijos religijos pagrindu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
nustačius privalomąjį vaikų skiepijimą nuo tymų, raudonukės ir poliomielito. Pareiškėjai nurodė,
kad jų vaikai diskriminuojami religijos pagrindu, kadangi daugumoje skiepo sudėčių neva yra
abortuotų kūdikių ląstelių. Visi pareiškėjai praktikuoja krikščionybę, o oficialus bažnyčios požiūris
į abortus yra neigiamas, todėl jie negali leisti, kad jų vaikai būtų skiepijami18.
Pareiškėjai
Dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir religijos pagrindais dažniau
kreipėsi moterys nei vyrai (žr. 17 pav.).

18

Plačiau apie šį atvejį – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2014 m. ataskaitoje, p. 49–53.
http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2016/01/lgkt-ataskaita-2014.pdf. 2015 m. spalio 26 d. priimtas Vilniaus
apygardos administracinio teismo sprendimas byloje Nr. I-509-629/2015, patvirtinantis Tarnybos pažymą.

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

21

Kontrolieriaus
iniciatyva
7%

Moterys
43%

Asmenų grupės
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Vyrai
36%

17 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
2015 metais dažniausiai pareiškėjai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų ir religijos pagrindais valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos srityje
(žr. 18 pav.).
Valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
veiklos sritis
36%

Švietimo ir mokslo
sritis
14%

Darbo santykių
sritis
22%
Įstatymais
nereglamentuota
sritis
28%

18 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir religijos
pagrindais pagal sritis

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

22

2.5. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU
2015 metais pagal atliktų tyrimų skaičių diskriminacija dėl amžiaus buvo trečioje vietoje
lyginant su visais kitais pagrindais ir sudarė 14,5 proc. visų Tarnyboje gautų skundų.
Iš gautų skundų matyti, kad mažiau palankesnes sąlygas dėl amžiaus gali patirti tiek
jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus asmenys. Žmonių skirstymas į tam tikras amžiaus grupes gali būti
veikiamas stereotipinių nuostatų, kurios gali riboti žmonių teisių realizavimą.
Tyrimų dinamika
2015 metais Tarnyboje buvo gauti 48 skundai dėl galimos diskriminacijos amžiaus
pagrindu, iš jų 35 skundai ir 13 tyrimų, pradėtų lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva (žr. 19
pav.).
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19 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dinamika
Lygių galimybių įstatymas įsigaliojo 2005 metais, tačiau tik 2015 metais matomas skundų
bei atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu padidėjimas. Padidėjimą galėjo
lemti aktyvi VšĮ „Europos žmogaus teisių fondas“ veikla, informuojant Tarnybą dėl galimai
diskriminuojančių darbo skelbimų, kurie sudarė 60 proc. visų tirtų skundų dėl galimos
diskriminacijos amžiaus pagrindu.
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Pareiškėjai
Į

Tarnybą

dėl

galimos

diskriminacijos

amžiaus

pagrindu

dažniausiai

kreipėsi

nevyriausybinės organizacijos (žr. 20 pav.). Viena iš aktyviausių organizacijų buvo VšĮ „Europos
žmogaus teisių fondas“. Ši organizacija 2015 metais pateikė 29 skundus dėl galimos diskriminacijos
amžiaus pagrindu. Didžioji dalis pateiktų skundų buvo dėl internetinėse svetainėse vis dar
pasitaikančių diskriminuojančių darbo skelbimų.
Moterys
12%

Kontrolieriaus
iniciatyva
17%
Organizacijos
52%

Vyrai
19%

20 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
Pareiškėjų vyrų (19 proc.) ir moterų (12 proc.), pateikusių skundus, skaičius skyrėsi
nežymiai. Tai rodo, jog tiek vyrai, tiek moterys panašiai identifikuoja diskriminacijos dėl amžiaus
pažeidimus. Lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva buvo pradėta 17 proc. tyrimų dėl galimos
diskriminacijos amžiaus pagrindu.

Sritys
2015 metais didžiąją dalį skundų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu sudarė
skundai darbo santykių srityje (žr. 21 pav.).
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21 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu pagal sritis
2015 metais 61 proc. visų atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu buvo
darbo santykių srityje, t.y. diskriminuojantys darbo skelbimai, kai darbas buvo siūlomas tam tikros
amžiaus grupės asmenims. Dažnai pasitaikė atvejų, kai darbdaviai rinkdamiesi darbuotojus,
nustatydavo tam tikrus apribojimus dėl amžiaus, pavyzdžiui, ieškant vadybininko ar biuro
administratoriaus, buvo reikalaujama, jog pretendentas būtų nuo 25–35 metų amžiaus.
Pastebėtina, jog vis dažniau darbo skelbimuose buvo nurodomi keli draudžiami
diskriminavimo pagrindai – amžius ir lytis. 2015 metais buvo gauti 7 skundai dėl darbo skelbimų,
kuriuose buvo nurodyti amžiaus ir lyties reikalavimai pretendentams (daugialypė diskriminacija).
Iš pateiktų duomenų, matyti, jog vis dar dažnai identifikuojama galima diskriminacija dėl
amžiaus vartotojų teisių apsaugos srityje (23 proc.). Pavyzdžiui, bankams ar telekomunikacijos
bendrovėms teikiant paslaugas, sveikatos paslaugų sektoriuje teikiant paslaugas, kai dažniausiai
privilegijuotųjų padėtyje atsiduria jaunesnio amžiaus asmenys, kuriems paslaugos suteikiamos be
jokių apribojimų.
2015 metais buvo gauta skundų ir dėl valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmų, t.y.
priimtų teisės aktų, kurie apribojo tam tikro amžiaus asmenims galimybę pasinaudoti lengvatomis,
pavyzdžiui, važiavimo viešuoju miesto transportu.
Atsižvelgusi į 2015 metų statistinius rodiklius, Tarnyba ėmėsi iniciatyvų, jog skundų dėl
diskriminuojančių darbo skelbimų ateityje sumažėtų. 2015 metų I ketv. Tarnyba išplatino
rekomendacinį laišką darbo skelbimų portalų vadovams, kuriame rekomendavo, kaip reikėtų rengti
darbo skelbimus. 2015 metų III ketv. Tarnyba inicijavo susitikimą su internetinių svetainių, kuriose
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talpinami darbo skelbimai, vadovais ar jų atstovais. Buvo sukurta ir išplatinta atmintinė
darbdaviams, rekomenduojanti, kaip teisingai, nepažeidžiant Moterų ir vyrų lygių galimybių bei
Lygių galimybių įstatymų nuostatų, reikėtų rašyti darbo skelbimus. Atmintinė patalpinta Tarnybos
internetiniame puslapyje: http://www.lygybe.lt/lt/atmintinedarbdaviams.

2.6. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTINĖS ORIENTACIJOS
PAGRINDU
Tyrimų dinamika
2015 metais buvo gauti 5 skundai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu
ir atliktas vienas tyrimas kontrolieriaus iniciatyva – tai sudaro apie 1,5 proc. visų Tarnybos tyrimų
skaičiaus (žr. 22 pav.).
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22 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu dinamika
Pareiškėjai
2015 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu dažniausiai
kreipėsi asmenų grupės, iš kurių aktyviausia – Nacionalinė lesbiečių, gėjų, biseksualių ir
transseksualių (LGBT*) asmenų teisių gynimo asociacija LGL (toliau – LGL, žr. 23 pav.).
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20%
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Vyrai
20%

23 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
Viename iš gautų skundų buvo nustatyta tiesioginė diskriminacija dėl lytinės orientacijos,
kuomet transporto įmonė atsisakė išnuomoti autobusą LGL.
Kontrolieriaus iniciatyva buvo atliktas tyrimas dėl naujienų agentūros BNS išplatintame
pranešime spaudai ,,Lietuvos lenkų organizacijoms – kritika dėl homofobiškų marškinėlių
sąskrydyje“ skelbtos informacijos19. Kontrolierė, nustačiusi galimai nusikalstamos veikos
požymius, tyrimo medžiagą perdavė prokuratūrai.
Taip pat buvo tiriamas skundas, jog interneto svetainėje www.biker.lt skelbiamose
taisyklėse pateikta galimai homoseksualius asmenis diskriminuojanti informacija. Šiose taisyklėse
buvo nurodoma, jog klubui negali priklausyti homoseksualai, iškrypėliai.
2015 metais taip pat buvo pastebėtas visuomenės suaktyvėjimas, informuojant Tarnybą apie
padidėjusią netoleranciją homoseksualių asmenų atžvilgiu. Viename iš Tarnyboje gautų skundų
grupė asmenų nurodė, kad buvo sumuštas homoseksualus asmuo S. G. Pasak pareiškėjų, auką
mušė, nes jis buvo gėjus ir rusų tautybės. Kadangi pagal kompetenciją Tarnyba atlikti šio tyrimo
negalėjo, jis buvo perduotas prokuratūrai.

19

Lietuvos lenkų organizacijoms – kritika dėl homofobiškų marškinėlių sąskrydyje. BNS. 2015 m. liepos 23 d.,
http://www.bns.lt/topic/1912/news/48014756
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2.7. TYRIMAI DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS NEGALIOS PAGRINDU
Negalia, kaip diskriminacijos pagrindas, dėl savo įvairių rūšių ir formų, yra išskirtinis,
lyginant su kitais Lygių galimybių įstatyme išvardintais diskriminacijos pagrindais. Skirtingų
negalios rūšių (fizinės, sensorinės, protinės, psichinės, raidos sutrikimų) asmenys visuomeniniame
gyvenime susiduria su visiškai skirtingomis kliūtimis. Siekiant lygiomis galimybėmis realizuoti
savo teises, skirtingi yra ir šių asmenų poreikiai. 2015 metais Tarnyboje buvo tirti skundai dėl
asmenų, turinčių septynias skirtingas negalios formas, teisių pažeidimų. Dėl problemų, susijusių su
diskriminacija skirtingų negalios rūšių pagrindais daugialypiškumo, jų sprendimas išlieka itin
dideliu iššūkiu.
Tyrimų dinamika
2015 metais Tarnyboje buvo atlikti 23 tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios
pagrindu. Tai sudarė beveik 7 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų (žr. 24 pav.).
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24 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamika
Pareiškėjai
Lyginant su 2014 metais, pareiškėjų dėl diskriminacijos negalios pagrindu proporcijos pagal
lytį pasikeitė kardinaliai. 2015 metais į Tarnybą dažniausiai kreipėsi moterys – 61 proc. (2014 m. –
24 proc.), vyriškos lyties pareiškėjų dalis sudarė 22 proc. (2014 m. – 64 proc., žr. 25 pav.).
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Kontrolieriaus
iniciatyva
8,5%

Vyrai
22%

Moterys
61%

25 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
Paskutinį kartą daugiau moterų skundų nei vyrų buvo gauta 2010 metais. Tarnybai
informaciją dėl galimų neįgaliųjų teisių pažeidimų taip pat teikė Lietuvos Respublikos Seimo
Žmogaus teisių komitetas, Seimo nariai, nevyriausybinės organizacijos.

Sritys
Per neįgaliųjų ir jų artimųjų teises ginančio Lygių galimybių įstatymo galiojimo dešimtmetį
kiekvienais metais daugiausiai skundų gaunama dėl pažeidimų valstybės ir savivaldybių institucijų
veiklos srityje (žr. 26 pav.). Dažniausiai kreipiamasi dėl nepakankamų socialinės apsaugos,
specialių paslaugų priemonių.
2015 metais Tarnyba gavo 4 skundus dėl pastatų, aplinkos ir elektroninių paslaugų
nepritaikymo neįgaliųjų reikmėms. Visi šie skundai pripažinti pagrįstais, atsakingiems asmenims
pateiktos rekomendacijos dėl trūkumų pašalinimo.
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26 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis
2015 metais, kaip ir 2014 metais, Tarnyba negavo skundų dėl neįgaliųjų diskriminacijos
švietimo, mokslo ir studijų srityje, tačiau tai nėra rodiklis, kad šioje srityje yra visiškai užtikrintos
lygios galimybės. 2015 metais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdytos apklausos dėl bendrojo ugdymo mokyklų
aplinkos pritaikymo neįgaliesiems duomenimis, net 44,9 proc. šių mokyklų pastatų ir jų aplinka yra
visiškai nepritaikyti neįgaliesiems (33,4 proc. pritaikyta iš dalies).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1739 „Dėl Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“20, Tarnybai
rekomenduota kontroliuoti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Konvencija)
nuostatų,

susijusių su

lygių

galimybių

užtikrinimu,

įgyvendinimą.

Įgyvendindama šią

rekomendaciją, Tarnyba praktikoje susiduria su tam tikromis problemomis. Konvencija, pagal savo
reguliavimo sritis ir nustatytus įpareigojimus, yra žymiai platesnė lyginant su Lygių galimybių
įstatymu. Taigi praktikoje pasitaiko atvejų, kuomet tiriant gautą skundą dėl galimos diskriminacijos
negalios pagrindu yra nustatomas Konvencijos nuostatų pažeidimas, tačiau skundžiama veika nėra
draudžiama Lygių galimybių įstatymu. Esant tokiai situacijai, lygių galimybių kontrolierius negali
priimti kai kurių sprendimų numatytų Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnyje bei
skirti administracines nuobaudas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodekso 416 straipsnį.
20

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“. Valstybės žinios. 2010, Nr. 145-7455.
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III. NEPRIKLAUSOMOS APŽVALGOS
Lygių galimybių kontrolierius, vadovaudamasis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 12
straipsnio 2 dalimi, atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir
nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia
išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo
įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir
įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų.

3.1. APŽVALGA APIE PRIEMONES LYGIOMS GALIMYBĖMS UŽTIKRINTI
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ STRATEGINIUOSE PLANUOSE
2014 metų spalio 1 d. įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių 3 straipsnio pakeitimo ir
papildymo įstatymas bei Lygių galimybių 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymas. Šie
pakeitimai nustatė, kad valstybės institucijos priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti,
numato strateginio planavimo dokumentuose, o savivaldybės institucijos priemones, skirtas lygioms
galimybėms užtikrinti, numato savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame
veiklos planuose.
Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu, Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 10 straipsniu, 12 straipsnio 2 dalimi, 2015 metų sausio 30 d. lygių galimybių
kontrolieriaus sprendimu nuspręsta atlikti nepriklausomą apžvalgą apie priemonių lygioms
galimybėms bei moterų ir vyrų lygioms galimybės užtikrinti nustatymą valstybės ir savivaldybės
institucijų strateginio planavimo dokumentuose.
Apžvalgos atlikimo metu išsiųsti paklausimai 13 ministerijų bei 60 savivaldybių ir prašyta
informuoti apie priemones, kurios numatytos institucijos strateginio planavimo dokumentuose
lygioms galimybėms bei moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti.
Gauta informacija bei paaiškinimai parodė, kad valstybės ir savivaldybių institucijų
darbuotojai, atsakingi už strateginio planavimo dokumentų rengimą, neturi aiškaus suvokimo apie
lygių galimybių, nediskriminavimo principo integravimo svarbą, negeba identifikuoti tokio
pobūdžio priemonių jau esamuose patvirtintuose dokumentuose, net jei tokios priemonės ir yra
įtvirtintos.
Didžioji dalis savivaldybių strateginiuose dokumentuose nustatytas priemones, skirtas
žmonių gerovės užtikrinimui, infrastruktūros gerinimui, pateikė kaip priemones lygioms
galimybėms užtikrinti, neanalizuojant ir nevertinant, kaip tiesiogiai ar netiesiogiai ši priemonė yra
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susijusi su lygiomis galimybėmis bei kokią įtaką gali daryti lygių galimybių principo
įgyvendinimui.
Ministerijų pateikti paaiškinimai dėl priemonių lygioms galimybėms strateginiuose
planavimo dokumentuose nustatymo yra išsamesni nei savivaldybių, tačiau dauguma ministerijų
lygių galimybių užtikrinimą sieja tik su moterų ir vyrų lygybės užtikrinimu.
Apžvalgoje buvo konstatuota, kad ministerijos bei savivaldybės dar neturi aiškios lygių
galimybių integravimo sampratos. Lygių galimybių užtikrinimas dažniausiai suvokiamas kaip
pasyvus teisės aktuose įtvirtintų nediskriminavimo ir lygių galimybių principų laikymasis.

3.2. APŽVALGA APIE PROTINĘ NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ PADĖTĮ
VILNIAUS MIESTE
2015 metais į Tarnybą kelis kartus kreipėsi proto negalią ir raidos sutrikimų turinčių asmenų
atstovai. Jie nurodė, kad asmenys, globojantys ir (ar) prižiūrintys sunkią negalios formą turinčius
asmenis, susiduria su kliūtimis Vilniaus mieste. Viena pagrindinių – vietų trūkumas ikimokyklinio
ir bendrojo ugdymo įstaigose bei nepakankamas specializuotų paslaugų teikimas.
Apie protinę negalią turinčių vaikų integracijos stoką Vilniaus miesto mokyklose rašoma ir
G. Kaminskienės straipsnyje „Vaikams, turintiems Dauno sindromą, mokyklų durys užvertos“,
publikuotame 2015 metų lapkričio 2 d. portale www.lsveikata.lt.
Dėl galimai nepalankios šios negalios formos asmenų ir jų artimųjų atžvilgiu situacijos,
vadovaudamasi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 12 straipsnio 2 dalimi, 2015 metų
pabaigoje lygių galimybių kontrolierė pradėjo nepriklausomą apžvalgą apie protinę negalią turinčių
asmenų padėtį Vilniaus mieste. Atliekant apžvalgą renkami statistiniai duomenys ir informacija apie
neįgaliesiems būtinų paslaugų poreikį ir jų pasiūlą.

3.3. APŽVALGA APIE LYČIŲ LYGYBĖS PADĖTĮ
LIETUVOS AUKŠTAJAME MOKSLE
Siekiant išsiaiškinti lyčių lygybės pasiskirstymą aukštojo mokslo institucijose, 2015 m.
sausio 16 d. buvo išsiųstas raštas Lietuvos privačioms ir valstybinėms aukštosioms mokykloms.
Pirmasis tokio pobūdžio tyrimas buvo pristatytas 2012 metų metinėje veiklos ataskaitoje.
Vienoje iš išvadų buvo nurodyta, kad susiklostęs Lietuvos akademinės bendruomenės modelis
prieštarauja ES ir Lietuvos įstatymams ir strateginių dokumentų siekiamiems tikslams, Lietuvos
aukštojo mokslo sistemoje egzistuoja asimetriškas lyčių pasiskirstymas ir lyčių diskriminacija.
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Antrojo tyrimo metu surinkti anketiniai duomenys nebepateikė neproporcingai mažo moterų
mokslininkių, einančių aukščiausias mokslines ir vadovaujančias pareigas, skaičiaus. Pastebėtas
pastarųjų gausėjimas ne bendrame skaičiuje, bet lyginant su vyrais, dirbančiais šioje srityje ar
užimančiais šias pareigas. Remiantis gautais rezultatais, Lietuvos universitetuose aukščiausio lygio
– rektorių, prorektorių, senato narių, dekanų – pareigose dominuoja vyrai. Matomas moterų
prodekanių, katedrų vedėjų, direktorių ir jų pavaduotojų skaičiaus padidėjimas.

IV. LYGIŲ GALIMYBIŲ SKLAIDA
2015 metais papildomas dėmesys skirtas išorinės komunikacijos gerinimui. Socialiniame
tinklapyje Facebook sukurta paskyra „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba“21, kurioje socialinio
tinklo vartotojai gali pateikti paklausimą apie pastebėtus lygių galimybių pažeidimus ar galimos
diskriminacijos atvejus, sekti informaciją apie Tarnybos veiklą, Lietuvos ir pasaulio naujienas lygių
galimybių tema, gerosios praktikos pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio, išsakyti nuomonę ir poziciją
įvairiais klausimais, diskutuoti ir panašiai.
2015 metais taip pat atnaujinta Tarnybos internetinė svetainė, kuri pradėjo veikti nuo 2016
metų pradžios. Joje įdiegta elektroninio skundo forma, palengvinanti skundo pateikimo galimybes,
nuosekliai atnaujinama informacija apie Tarnybos naujienas, vykdomą veiklą, tiriamus lygių
galimybių pažeidimus, įkeliamos ištirtų skundų ir tyrimų kontrolieriaus iniciatyva pažymos.

4.1. LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ LANKYMAS
Paskyrus naują lygių galimybių kontrolierių, svarbiu 2015 metų Tarnybos viešinimo veiklos
prioritetu tapo Lietuvos savivaldybių lankymas. Pasak kontrolierės Agnetos Lobačevskytės, kuo
stipresnė bus kiekviena savivaldybė asmenų nediskriminavimo klausimais, tuo stipresnė bus mūsų
valstybė. 2015 metais aplankyta 30 savivaldybių: 2 savivaldybėse lankėsi kontrolierė Edita
Žiobienė, 28 – kontrolierė Agneta Lobačevskytė (žr. 27 pav.). Susitikimuose iš viso dalyvavo 734
asmenys. Vidutiniškai kiekviename susitikime dalyvavo 24 asmenys. Kaip gerąjį pavyzdį galima
paminėti Lazdijų rajono savivaldybę, kurioje susitikime su kontroliere Agneta Lobačevskyte
dalyvavo 75 asmenys, tarp kurių buvo savivaldybės meras, administracijos vadovai ir darbuotojai,
seniūnai, seniūnaičiai, savivaldybės įstaigų vadovai. Mažiausiai dalyvių susirinko Alytaus rajono
savivaldybėje – dalyvavo 5 asmenys.
21

Žr. https://www.facebook.com/lygiosgalimybes
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27 pav. 2015 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos aplankytos savivaldybės

4.2. TARPTAUTINIS IR NACIONALINIS BENDRADARBIAVIMAS
EQUINET
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba yra aktyvi Europos lygybės institucijų tinklo
EQUINET narė. Pelno nesiekianti asociacija EQUINET, kurios buveinė įsikūrusi Briuselyje,
įsteigta 2007 metais ir vienija 45 Europos Sąjungoje ir jos kaimyninėse valstybėse veikiančias
specializuotas institucijas, kurios vykdo joms pagal ES nediskriminavimo direktyvas priskirtas
funkcijas.
EQUINET tikslas – stiprinti savo narių profesinius gebėjimus, tarpusavio paramą, keitimąsi
patirtimi ir žiniomis, siekiant užtvirtinti šių organizacijų veiklos svarbą ir svarią poziciją tiek
nacionalinėje tiek Europos Sąjungos lygių galimybių užtikrinimo politinėje darbotvarkėje.
Tarnybos atstovai nuolat kelia kompetenciją EQUINET informaciniuose renginiuose,
praktiniuose seminaruose, savo žiniomis ir nuomone dalinasi atstovaudami organizacijai
specializuotose EQUINET darbo grupėse „Lygybė ir teisė“ ir „Komunikacijos strategijos ir
praktikos“. Svarbiausi 2015 metais darbo grupėse nuveikti darbai, prie kurių prisidėjo Tarnybos
atstovai:
-

EQUINET diskusinis/svarstymų dokumentas „Lygybės institucijos ir laisvas asmenų

judėjimas“ apie teisinius ir praktinius iššūkius, su kuriomis susiduria lygybės institucijos, perkeliant
Europos

Parlamento

ir

Tarybos

2014

m.

balandžio

16
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Nr. 2014/54/EB dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo
teisėmis;
-

EQUINET tyrimas apie sankcijų taikymą diskriminacijos atvejų bylose ir jų poveikį.

Daugiau informacijos apie EQUINET: www.equineteurope.org.
Bendradarbiavimas su Švedijos institucijomis ir organizacijomis
2015 m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Švedijos institucijomis ir organizacijomis,
užmegzti artimesni santykiai su Švedijos ambasada Lietuvoje. 2015 metais vykdytų projektų metu
Tarnybos specialistams ir projektų dalyviams buvo surengti du mokomieji vizitai į Švediją.
Žiniasklaidos atstovės, dalyvavusios Tarnybos organizuotuose mokymuose, ir Tarnybos
projektų koordinatorė vyko į Stokholmą bei Geteborgą susipažinti su Švedijos patirtimi didinant
moterų atstovavimą žiniasklaidoje ir kino industrijoje.
Tarnybos įgyvendinamo projekto apie kovą su smurtu prieš moteris metu, nevyriausybinio
sektoriaus, policijos, prokuratūros, vaiko teisių apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovai vyko į Stokholmą. Lietuvos delegacija susipažino su ilgamete Švedijos
patirtimi, egzistuojančia praktika, veikiančiu mechanizmu bei priemonėmis.
2015 metų spalio 7–9 d. Lietuvoje lankėsi Švedijos Karalius Karlas XVI Gustavas ir
Švedijos Karalienė Silvija. Tarnyba dalyvavo Švedijos ambasados Lietuvoje organizuoto
karališkojo vizito programoje. Lygių galimybių kontrolierė buvo pakviesta pasisakyti Švedijos
instituto parodos apie gyvenimą be negalios „Accessability“ atidaryme. Bendradarbiaudama su
Tarnyba, Švedijos ambasada Lietuvoje suorganizavo „Doris films“ filmų peržiūrą bei diskusiją apie
lyčių lygybę, vyraujančius stereotipus ir šeimos vaidmenis.

Bendradarbiavimas su akademine bendruomene
2015 metais buvo išryškintas poreikis užmegzti naujus ir stiprinti jau turimus ryšius su
mokslininkais ir akademine bendruomene, dirbančiais ir atliekančiais tyrimus lygių galimybių ir
žmogaus teisių klausimais, bei įtraukti mokslininkų potencialą stiprinant įvairių tikslinių grupių
žinias ir įgūdžius. Mokslininkų indėlis yra ypatingai svarbus rengiant lygių galimybių užtikrinimo ir
principo integravimo į visas sritis metodologiją ir strategiją tiek valstybiniame, tiek privačiame
sektoriuose.
Siekiant mažinti atotrūkį tarp mokslo ir praktikos, Tarnyba pasirašė bendradarbiavimo
sutartis su Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Šiaulių universitetu. Ateityje
planuojama tęsti bendradarbiavimą, o tokias sutartis pasirašyti ir su kitomis mokslo institucijomis,
dirbančiomis lygių galimybių ir žmogaus teisių srityse. Tarnyba siekia užtikrinti, kad mokslininkai
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ir akademinė bendruomenė būtų įtraukta į svarbių klausimų lygių galimybių srityje aptarimą,
vertinimą, sprendimų priėmimą (pavyzdžiui, siūlant teisės aktų pakeitimus, vertinant galimos
diskriminacijos atvejus ir pan.) ir dalyvautų Tarnybos organizuojamuose renginiuose ir
šviečiamosiose veiklose. Tarnyba taip pat skatina įvairių sričių studentus studijų praktiką atlikti
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje.

Bendradarbiavimas su nevyriausybiniu sektoriumi
Tarnybos atstovai dalyvavo patirties keitimosi dirbtuvėse su Nacionaliniam lygybės ir
įvairovės forumui (toliau – ir NLĮF, forumas) priklausančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
NLĮF – tai nacionalinis bendradarbiavimo tinklas, vienijantis nevyriausybines organizacijas,
atstovaujančias diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamoms gyventojų grupėms, siekiant bendrų
tikslų kovoje prieš diskriminaciją lyties, negalios, seksualinės orientacijos, amžiaus, religijos ir
įsitikinimų, rasės ar etninės kilmės pagrindu. Dirbtuvių metu kiekviena forumui priklausanti
organizacija kvietė kitų organizacijų narius ir Tarnybos atstovus susipažinti su organizacijos veikla.
Ši veikla dalyvių įvertinta kaip itin sėkminga, padėjo jos dalyviams apsikeisti gerąja patirtimi ir
organizacijų valdymo praktika, praplėtė žinias ir supratimą apie skirtingas diskriminacijos atžvilgiu
pažeidžiamas gyventojų grupes bei šių grupių atstovavimą.
Su NLĮF taip pat bendradarbiauta organizuojant Nacionalinius lygybės ir įvairovės
apdovanojimus 2014 (žr. skiltį „Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2014“).
Siekiant naujai paskirtai kontrolierei susipažinti su organizacijomis, atstovaujančiomis
diskriminacijos atžvilgiu pažeidžiamas gyventojų grupes, Tarnyboje suorganizuoti 5 susitikimai: su
LGBT* teises ginančiomis, vyresnių ir pagyvenusių žmonių poreikius, asmenų su negalia poreikius,
skirtingas religijas išpažįstančių ir religinėms grupėms priklausančių asmenų interesams
atstovaujančiomis ir moterų teises ginančiomis organizacijomis. Susitikimai suteikė galimybę
sustiprinti bei užmegzti naujus ryšius su nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, susitarti dėl
bendradarbiavimo, apsikeitimo naudinga informacija, turimomis žiniomis ir praktika, bei užtikrinti,
jog abipusės komunikacijos dėka bus aktyviai dirbama, užtikrinant lygių galimybių sklaidos
kryptingumą ir darną.

4.3. NACIONALINIAI LYGYBĖS IR ĮVAIROVĖS APDOVANOJIMAI 2014
2015 metais balandžio 28 d. antrą kartą Lietuvoje surengti „Nacionaliniai lygybės ir
įvairovės apdovanojimai 2014“. Šis iškilmingas renginys – proga kartą per metus susirinkti
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žmogaus teisių atstovams, įvairovę ir lygias galimybes gerbiantiems politikams, pareigūnams,
žurnalistams, nevyriausybinių organizacijų, meno, verslo atstovams, visuomeniniams veikėjams ir
kitiems įvairių profesijų atstovams, norintiems pagerbti žmones, kurie per praėjusius metus
pasižymėjo savo darbais įvairovės ir lygybės srityje.
Apdovanojimai yra veiksminga ir patraukli priemonė skelbti informaciją apie žmogaus
teisių ir įvairovės kultūrą Lietuvoje, atkreipti dėmesį į svarbų, tačiau mažai matomą, žmonių darbą,
nešantį ilgalaikius ir apčiuopiamus pokyčius visuomenėje.
Iniciatyva rengti tokio pobūdžio apdovanojimus Lietuvoje kilo Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybai ir Nacionaliniam lygybės ir įvairovės forumui 2013–2014 metais. Nuo 2015
metų apdovanojimai tapo nacionalinės reikšmės renginiu, kuris yra finansuojamas valstybės
biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 46
„Dėl nediskriminavimo skatinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (priemonė Nr. 1.1).
Apdovanojimai buvo įteikti lygybės ir įvairovės srityje 2014 metais nusipelniusiems
asmenims, organizacijoms ir iniciatyvoms:
- Lyčių lygybės apdovanojimas už nestereotipinio požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir
įtvirtinimą visuomenėje įteiktas feministei, politikei, visuomenės veikėjai Margaritai Jankauskaitei;
- Etno dialogo apdovanojimas už nuopelnus veikiant tautinių bendruomenių integravimo,
ksenofobijos, rasinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose įteiktas grupei „Biplan“;
- Vaivorykštės apdovanojimas už nuopelnus LGBT* teisių atstovavimo srityje mažinant
homofobijos, transfobijos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir didesnę
integraciją į visuomenę įteiktas „Info TV“ televizijos kanalui;
- Auksinio amžiaus apdovanojimas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir
tikslus, nuopelnus vienijant įvairaus amžiaus žmonių grupes ar stereotipus apie amžių griaunantį
asmeninį pavyzdį darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla įteiktas Medardo Čobato
trečiojo amžiaus universitetui;
- Įveiktos kliūties apdovanojimas už fizinės, socialinės, kultūrinės, požiūrio ir/ar kitokios
kliūties sėkmingą įveikimą užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir dalyvavimą visuomenėje
įteiktas išradėjui Šarūnui Grigaliūnui, parengusiam internetinę svetainę http://disabledenabled.eu;
- Religijų įvairovės apdovanojimas už religijos laisvės principo įtvirtinimą ir sklaidą bei
religijų įvairovės pažinimo ir priėmimo skatinimą Lietuvoje įteiktas religijų sociologei Mildai
Ališauskienei, tyrinėjančiai naujųjų religijų judėjimus Lietuvoje;
- Metų proveržio apdovanojimas už plačiai nuskambėjusį ir prie įvairovės ir lygybės
skatinimo visuomenėje prisidėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį įteiktas žmogaus teisių portalo
„manoteises.lt“ kūrėjų komandai;
LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

37

- Metų žurnalisto, kuris savo darbu, veiksmais ar iniciatyva skatina asmenų lygybę ir
įvairovę visuomenėje bei gina žmogaus teises, apdovanojimas įteiktas Sandrai Vilimaitei;
- Apdovanojimas už Gyvenimo nuopelnus žmogaus teisių srityje, aktyvius ir iniciatyvius
veiksmus skatinant ir puoselėjant lygybės, įvairovės ir tolerancijos idėjas po mirties skirtas pirmajai
lygių galimybių kontrolierei Aušrinei Burneikienei.

28 pav. 2015 metų apdovanojimų laureatai. A. Didžgalvio nuotrauka
Daugiau informacijos apie 2015 metų apdovanojimų ceremoniją, nominantus ir apdovanotus
kandidatus galima rasti Tarnybos svetainėje: http://lygybe.lt/lt/apdovanojimai .

4.4. SVARBIAUSIOS LYGIŲ GALIMYBIŲ TEMOS 2015 METAIS
Smurtas prieš moteris
Nors smurto artimoje aplinkoje tema tiesiogiai nepatenka į Tarnybos kompetenciją, Europos
Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo22
(žinoma kaip „Stambulo konvencija“) preambulėje teigiama, kad smurtas prieš moteris yra žmogaus
teisių pažeidimas, kylantis iš diskriminacijos prieš moteris. 2014 metų policijos statistikos
duomenys rodo, kad 80,2 proc. visų nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje buvo moterys, o
93,2 proc. visų įtariamųjų – vyrai23.
2015 m. Tarnyba tęsė projektą, kurio tikslas – įveikti vyrų smurtą prieš moteris artimoje
22

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence.
Istanbul, 11.V.2011, Council of Europe Treaty Series
23
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetinė svetainė „Būk stipri“, http://www.bukstipri.lt/lt/statistika
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aplinkoje, užtikrinant kompleksinį sprendimą apsaugos, atsakomybės už smurtą artimoje
aplinkoje ir prevencijos srityse. Projektas baigėsi 2015 metais ir ekspertinio turinio vertinimo
metu buvo įvertintas kaip itin sėkmingas, davęs postūmį smurto prieš moteris problemos vertinimui
iš naujos perspektyvos – perkeliant atsakomybę nuo aukos ant smurtautojo. Projekto dėka į viešumą
iškelta diskusija apie vyriškumą, įtraukusi vyrus, kaip aktyvius dalyvius kovoje su smurtu prieš
moteris artimoje aplinkoje.
Projekto rėmuose buvo parengtos koordinuoto atsako smurtui artimoje aplinkoje gairės
bendruomenėje veikiančių institucijų ir organizacijų sudarytoms komandoms. Koordinuoto
institucinio atsako idėja perkelta į Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos
teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų
veiksmų planą.
Prevencijos srityje organizuota informacinė socialinė kampanija „Vyrai už moteris“, kurios
metu siekta atkreipti visuomenės, ypač vyrų, dėmesį į smurto prieš moteris problemą ir smurtinę
kultūrą, prasidedančią nuo seksistinių ir moteris žeminančių juokelių.24 Aršiausių diskusijų sulaukė
lauko reklama, vaizduojanti fizinį smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje (žr. 29 pav.). Reklama
svarstyta Seimo Žmogaus teisių komitete kaip galimai žeidžianti ir diskriminuojanti vyrus, dėl jos
skųstasi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai ir Europos Komisijos atstovybei Lietuvoje, kuri
skundą perdavė Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generaliniam direktoratui.
Visais atvejais diskriminacijos faktas ar vyrų įžeidimas nebuvo pripažintas. Lauko reklama dėl joje
pasirinkto šuns atvaizdo taip pat sulaukė reakcijų iš šunų augintojų. Šiai visuomenės reakcijai buvo
iš anksto pasirengta: bendradarbiaujant su organizacija „Pifas“ parengti plakatai, kviečiantys
priglausti benamius šunis (žr. 30 pav.).
Tarnyba projektą vykdė kartu su Lygių galimybių plėtros centru ir Vilniaus miesto krizių
centru.

24

Daugiau informacijos: internetiniame puslapyje http://www.vyraiužmoteris.lt/, Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/vyraiuzmoteris, http://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/tyrimai-lygybes-srityje/379
ir
http://lygybe.lt/lt/visuomenebesmurto
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29 pav. Lauko reklamos plakatas

30 pav. Lauko reklamos plakatai
Lygiavertis moterų ir vyrų dalyvavimas ekonominių sprendimų priėmimo procesuose Lietuvoje
2015 metais baigėsi dvejus metus vykęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotas
projektas, skirtas pasirengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl biržinių bendrovių
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nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų
priemonių priėmimui. Nors direktyva iki šiol nėra priimta, įgyvendinant šį projektą Tarnybos tikslas
buvo siekti, kad visos į projektą įtrauktos tikslinės grupės turėtų įrodymais pagrįstą nuomonę, dėl
lygiaverčio moterų ir vyrų dalyvavimo ekonominių sprendimų priėmimo procesuose Lietuvoje.
Projekto rėmuose organizuoti mokymai tikslinėms grupėms, galinčioms inicijuoti pokyčius
valstybinėse ir privačiose įmonėse visuose sektoriuose: ministerijų darbuotojams, profesinių
sąjungų, žiniasklaidos atstovams. Taip pat organizuota diskusija su verslininkais, orientuojantis į
sprendimo galią verslo įmonėse turinčius asmenis ir įmonių valdybų narius. Mokymų ir diskusijos
tikslas – supažindinti su priemonėmis ir būdais gerinti lygiavertį moterų ir vyrų atstovavimą įmonių
ir organizacijų valdyme ir vadovaujamose pareigose.
Didžiausia išryškėjusi problema – pasyvus tikslinių grupių įsitraukimas bei išankstinis
neigiamas nusistatymas lyčių lygybės klausimams. Projektas taip pat išryškino poreikį stiprinti
komunikaciją su verslo pasauliu bei dalintis informacija apie jų pastangas ir darbus lygių galimybių
užtikrinimo klausimais. Pradėtas bendradarbiavimas su AB Swedbank, valdybos pirmininke, kuri
renginio verslininkams metu pasidalino banko gerąja patirtimi, integruojant lyčių lygybės klausimą
į banko valdymo prioritetus.
Romų integracija
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, atsižvelgusi į 2015 m. sausio 29 d. Lietuvos
Respublikos kultūros ministro patvirtintą Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų
veiksmų planą25 (toliau – Veiksmų planas), numatė atlikti sociologinį tyrimą laimėto Europos
Sąjungos PROGRESS programos finansuojamo projekto lėšomis.
Tarnybos iniciatyva ir užsakymu 2015 m. kovo – balandžio mėn. VšĮ „Diversity
Development Group“ atliko reprezentatyvią sociologinę romų gyventojų apklausą (tyrimo vadovė
dr. Vita Petrušauskaitė), kurios tikslas – surinkti trūkstamus duomenis apie romų tautybės asmenų
padėtį prioritetinėse srityse, t.y. namų ūkis, finansinė padėtis, įgyto išsilavinimo lygis, ekonominis
aktyvumas, sveikatos būklė. Tokiu būdu surinkti naujausi duomenys užpildo informacijos apie 2015
metų rodiklius romų grupėje trūkumą ir tampa atspirties tašku romų integracijos progreso
(rezultato) 2015–2020 metų laikotarpiu vertinimui26.
Kita į romų integraciją nukreipta Tarnybos veikla 2015 metais – mokytojų padėjėjų ir
mokytojų padėjėjų–pedagogų įdarbinimas papildomam darbui su romų vaikais Vilniaus Naujininkų
ir Saulėtekio vidurinėse mokyklose. Šią veiklą įvairių projektų lėšomis Tarnyba rėmė nuo 2012
25

2015 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-48 „Dėl romų integracijos į Lietuvos
visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“. TAR. 2015. Nr. 1320.
26
Daugiau apie tyrimą skaitykite: http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/tyrimai-lygybes-srityje/379
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metų. Buvo pastebėta, kad epizodiška, nuo projektinio finansavimo priklausanti veikla menkai
prisideda prie efektyvios ir nuoseklios romų vaikų įtraukties į mokymosi procesą. Tik sistemingas
darbas visose šalies mokyklose, kur mokosi romų vaikai, gali pagerinti šių vaikų dalyvavimą
švietimo sistemoje ir išsilavinimo lygį. Veiksmų plane numatyta atskira priemonė Nr. 1.2.5.
mokytojų padėjėjų etatų įsteigimui mokyklose, kuriose mokosi romų vaikai. Už šią priemonę
atsakingos savivaldybės. Kaip ir 2008–2010 bei 2012–2014 metų Veiksmų planuose, asignavimų
priemonei numatyta nėra.
Patyčių dėl įvairių tapatybės požymių paplitimas Lietuvos mokyklose
2015 m. balandžio 3 d. Tarnybos užsakymu pirmą kartą Lietuvos mokyklose atliktas
išsamus su asmens tapatybės bruožais susijusių patyčių sociologinis tyrimas.
Tyrimas atliktas 53 Lietuvos mokyklose, anonimiškai apklausti 1064 respondentai,
dvyliktų klasių moksleiviai dėl patyčių seksualinės orientacijos, išvaizdos, negalios ir
specialiųjų poreikių, tautybės ar etninės priklausomybės, tikėjimo, mokymosi rezultatų, tėvų
socialinio statuso ir materialinių dalykų nuosavybės.
Apibendrinus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad 19,9 proc. apklaustųjų patyrė patyčias dėl
įvairių tapatybės aspektų. Dažniausiai tarp dvyliktos klasės moksleivių patiriamos patyčios dėl
lyties ir negalios bei specialiųjų poreikių (intelekto, psichikos negalios ir kitų negalios bei sutrikimų
rūšių). Mažiausiai patyčių patiriama dėl tėvų socialinio statuso, tikėjimo, tautybės. Žymiai dažniau
pastebimos patyčios iš kitų moksleivių, negu prisipažįstama apie asmeniškai patiriamas patyčias27.

V. LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS VALDYMAS
5.1. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Lygių galimybių kontrolierės darbui užtikrinti Tarnyboje įsteigta 16 pareigybių (žr. 31 pav.).
Lygių
galimybių
kontrolierė
Agneta
Lobačevskytė
Vyresnieji
patarėjai

Patarėjai

Vyriausieji
specialistai

Vyresnieji
specialistai

Specialistai

Vyriausiasis
buhalteris

31 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valdymo struktūros schema
27

Daugiau apie tyrimą skaitykite: http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/tyrimai-lygybes-srityje/379
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Atvirumas – viena iš Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vertybių.
Žemiau pateikiami darbuotojų apklausos duomenys, atspindintys personalo įvairumą lygių
galimybių požiūriu (žr. 32–36 pav.).
virš 60 m.
nuo 50 iki 60 m.
nuo 40 iki 50 m.
nuo 30 iki 40 m.
iki 30 m.
0

1

2
moterys

3

4

5

6

vyrai

32 pav. Tarnybos darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį
Kita krikščioniška
konfesija
8%

Netikintys
30%

Romos katalikai
62%

33 pav. Tarnybos darbuotojų pasiskirstymas pagal išpažįstamą religiją

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITA

43

Kita
15%

Lietuvis
85%

34 pav. Tarnybos darbuotojų pasiskirstymas pagal tautybę
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35 pav. Tarnybos darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą
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Laisvai vartoja
vieną užsienio
kalbą
23%

Laisvai vartoja
dvi užsienio
kalbas
77%

36 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal užsienio kalbų vartojimą
Viena iš svarbiausių Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vertybių yra darbuotojų
profesionalumas. Šiai vertybei stiprinti skiriamas ypatingas dėmesys.
Tarnybos darbuotojai turi aukštą kvalifikaciją ir didelę patirtį. Kaip rodo ankščiau pateiktos
diagramos, visi darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pusę iš jų – teisinį.
Mūsų Tarnybos darbuotojai moka lietuvių, anglų, rusų, lenkų, prancūzų, ispanų kalbas. Visi
darbuotojai laisvai kalba bent viena užsienio kalba, o didžioji dalis – laisvai vartoja dvi ir daugiau
užsienio kalbų.
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Trys Tarnybos darbuotojai priklauso Europos specializuotų lygių galimybių institucijų tinklo
EQUINET darbo grupėms, kuriose dalinamasi gerąja patirtimi su kitų Europos šalių kolegomis. Be
to, šiose darbo grupėse vyksta mokymai, keliama specialistų kvalifikacija tarptautiniu lygmeniu.
2015 metais kvalifikaciją kėlė visi Tarnybos darbuotojai. Žinios gilintos strateginio plano
rengimo mokymuose, darbuotojai pagal atliekamas funkcijas dalyvavo viešųjų pirkimų, finansų
valdymo mokymuose. Poreikis mokytis, gilinti žinias įvairiose srityse išlieka ir ateičiai. Iš dalies ir
šiam poreikiui patenkinti gautas Europos komisijos finansavimas projektui „Teisinės bazės
tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principo
įgyvendinimui“, kurio veiklos prasideda 2016 metais.
Lygių galimybių kontrolierės iniciatyva prasidėjo aktyvus bendradarbiavimas su
nevyriausybinėmis organizacijomis, akademine bendruomene, kuris aktyviai bus tęsiamas ir
ateityje. Tampa tradicija penktadienių popietes skirti edukaciniams susitikimams su įvairių sričių
ekspertais. Šių susitikimų metu plečiamos žinios įvairiomis lygių galimybių temomis.

5.2. FINANSINIAI IŠTEKLIAI
2015 metais Tarnybos vykdomai Lygių galimybių užtikrinimo programai iš valstybės
biudžeto buvo skirta 406,4 tūkst. eurų. Tarnyba panaudojo 99,98% šių lėšų (atlyginimai sudarė
54,83%, projektų kofinansavimas – 12%). Vykdomai projektinei veiklai papildomai buvo
panaudota 145 tūkst. eurų, gautų tiesiogiai iš Europos Komisijos.
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TARNYBOS PRIORITETAI 2016 METAIS
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba numatė strateginius veiklos prioritetus 2016 metams:
1. Tarnybos Dokumentų valdymo sistemos atnaujinimas (2016 m. I ketv.);
2. Pasiūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, teikimas (2016 m. I ketv.);
3. Tarnybos veiklos viešinimas miestų ir rajonų savivaldybėse (2016 m. I – III ketv.);
4. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai (2016 m. I – II ketv.)
5. Tarnybos darbuotojų kvalifikacinių gebėjimų tobulinimas (2016 m. I – IV ketv.);
6. Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis bei akademine bendruomene
stiprinimas (2016 m. I – IV ketv.).

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Lobačevskytė
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