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Tarptautinės moters dienos ir artėjančių Rio de Žaneiro
2016 m. olimpinių bei parolimpinių žaidynių proga Europos
lyčių lygybės institutas (EIGE), Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas, Šiaurės šalių ambasados ir Šiaurės ministrų
taryba Vilniuje organizuoja konferenciją „Moterys ir vyrai
sporte: ar žaidžiame pagal tas pačias taisykles?“.
KODĖL SPORTE SVARBI LYČIŲ LYGYBĖ?
Sportas, kuriame vis dar dominuoja vyrai, dešimtmečiais
buvo veikiamas socialinių moteriškumo ir vyriškumo
įvaizdžių. Visa tai riboja prasmingą moterų dalyvavimą
įvairiose sporto šakose. Neseniai atliktas EIGE tyrimas rodo,
kad nepaisant nuolat didėjančio moterų įsitraukimo į
sportinę veiklą, jos yra nepakankamai atstovaujamos su
sportu susijusių sprendimų priėmime Europos, nacionaliniu
ar vietos lygiu. Moterys sudaro tik 20 – 30 % visų trenerių.
Be to, neigiamas lyčių stereotipizavimas vis dar yra paplitęs
sportininkių ir sportininkų kasdienybėje.
Sportinė veikla padeda įtvirtinti sąžiningos konkurencijos,
komandinio darbo principus ir neleidžia plisti
diskriminacijai ir tokiu būdu prisideda prie lygybės
visuomenėje kūrimo. Galiausiai sportas padeda ne tik
išlaikyti gerą savijautą, bet ir susikaupti mokslams, gerina
bendravimo, derybų ir lyderystės įgūdžius.
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Minėti iššūkiai ir galimybės lemia, kad lyčių lygybė
sportinėje veikloje sulaukia vis daugiau dėmesio Europos
Sąjungos (ES) darbotvarkėje. Konkretūs veiksmai jau
numatyti 2014-2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir
sporto programoje.
KONFERENCIJA – ĮKVĖPTI IR APTARTI
Konferencija „Moterys ir vyrai sporte: ar žaidžiame pagal tas
pačias taisykles?“ siekia atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais
moterys susiduria sportuodamos, suteikti galimybę
moterims papasakoti įkvėpiančias istorijas ir aptarti
veiksmus, kurie reikalingi norint sukurti įtraukiančią ir
visiems lygią sporto kultūrą.
Renginyje dalyvaus apie 70 tarptautinės bendruomenės ir
sporto federacijų atstovų, politikų, žurnalistų, lyčių lygybės
ekspertų ir sportininkų.
Konferencija vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į
lietuvių kalbą.
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Preliminari programa
2016 M. KOVO 7 D.
EUROPOS LYČIŲ LYGYBĖS INSTITUTAS
(GEDIMINO PR. 16, VILNIUS, ĮĖJIMAS IŠ VILNIAUS G.)
12.30 - 12.45

SVEIKINIMO ŽODIS
Virginija Langbakk, Europos lyčių lygybės instituto direktorė
Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto prezidentė

12.45 - 14.30

MOTERYS SPORTE: IŠŠŪKIAI IR LAIMĖJIMAI
Hilkka Laitinen, Suomijos Olimpinio Komiteto atstovė, tarptautinės universitetų sporto federacijos
vykdančiojo komiteto narė
Rikke Rønholt, Danijos sportininkė
Lolita Dudėnienė, Kauno dziudo klubo ASAHI prezidentė, dziudo trenerė, Lietuva
Lietuvos sportininkė (bus patikslinta)

14.30 - 15.00

KAVOS PERTRAUKĖLĖ

15.00 - 16.45

LYČIŲ LYGYBĖ SPORTE: SITUACIJA IR PAMOKOS EUROPOS KONTEKSTE
Kristina Thuree, Švedijos sporto konfederacijos Europos moterų ir sporto komiteto pirmininkė
Paola Ottonello, Europos Komisijos sporto skyriaus politikos ekspertė
Atstovė(as) iš Norvegijos (bus patikslinta)

16.45 - 17.00

BAIGIAMASIS ŽODIS
Harii Mäki – Reinikka, Suomijos ambasadorius Lietuvoje, Suomijos pirmininkavimo Šiaurės Šalių
Ministrų Tarybai vardu

17.00 - 18.00

PRIĖMIMAS TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS PROGA
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