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Vyrų ir moterų lygybė yra pagrindinė vertybė, įtvirtinta dar 1957 m. Romos
sutartyje, kur buvo nustatytas vienodo darbo užmokesčio už vienodą darbą
principas. Nuo to laiko ES toliau kovoja su diskriminacija dėl lyties.

Statistika rodo, kad per mažai moterų užima su sprendimų priėmimu
susijusias pareigas politikos ir verslo srityse, be to, visoje ES moterys vis dar
uždirba vidutiniškai 16 proc. mažiau nei vyrai. Tebėra paplitę smurtas dėl
lyties ir priekabiavimo.
Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo, pakankamų pajamų, laiko sau ir
savo šeimai. Tai svarbu tiek moterims, tiek vyrams.

Tai pagrindinis klausimas įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį, kuriuo
siekiama užtikrinti, kad vyrai ir moterys visose srityse turėtų vienodas sąlygas
ir galimybes darbo rinkoje bei siekiant karjeros.

LYČIŲ LYGYBĘ SKATINANTYS DOKUMENTAI
LIETUVOJE
Lygių galimybių įstatymas nustato valstybės institucijų ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, darbdavių ar darbdavių atstovų, švietimo įstaigų, mokslo ir
studijų institucijų, prekių pardavėjų, gamintojų ar paslaugų teikėjų pareigą
įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises.

Nuo 2017-07-01 vadovaujantis LR DK visiems darbdaviams būtina įtvirtinti lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principus. Organizacijose, kur dirba > 50
darbuotojų, darbdavys privalo priimti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo
priežiūros priemones.

Stambulo konvencija kovai su smurtu prieš moteris. neratifikuota Lietuvoje,
nes daugiausia diskusijų kelia lyties apibrėžimas. Ratifikavus Konvenciją,
Lietuva būtų priversta įteisinti naują lyties sampratą.
TDO konvencija Nr. 190 Smurto ir priekabiavimo panaikinimas darbo vietoje.

Europos Sąjungos (ES) Tarybos išvados dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio
skirtumo panaikinimo : pagrindinė politika ir priemonės ( 9804/19).

EIGE 2020 M. LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS
 Europos Sąjungos (ES) lyčių lygybės indekse Lietuva pakilo per vieną
poziciją ir užima 22-tą vietą.

 Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ketvirtadienį, lapkričio 19 d. 2020 m.
nuotolinėje spaudos konferencijoje paskelbto tyrimo duomenimis, Lietuva
lyčių lygybės reitinge surinko 56,3 taško iš 100 galimų.
 Nuo ES vidurkio Lietuva atsilieka daugiau kaip 11 balų.

LPSK MC NARYSTĖ TARPTAUTINĖSE
ORGANIZACIJOSE
ETUC Moterų komiteto narė
PERC Moterų komiteto narė
Šiuo metu darbas komitetuose ir mokymuose vyksta nuotoliniu būdu, dalyvauja Irena
Petraitienė, Henrita Maštauskaitė, Daiva Atmanavičienė, Rūta Balčiūnienė.

BENDRADARBIAUJAME SU:
LR Seimo Žmogaus teisių komitetu.
LR Seimo Socialinių reikalų komitetu.

 Lyčių lygybės institutu.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.
 Lygių galimybių plėtros centru.
Moterų informaciniu centru.

MOTERŲ CENTRO STRUKTŪROS
2018/2022m. PASIKEITIMAI
2020 m. liepos 10 d. įvyko LPSK MC Išvažiuojamasis valdybos posėdis Palangoje, kuriame
vienas iš Darbotvarkės klausimų buvo naujos LPSK Moterų centro pirmininkės rinkimai ir kiti
pokyčiai valdyboje. Ilgametė MC pirmininkė Irena Petraitienė atsistatydino savo noru. Išrinkta
nauja LPSK MC pirmininkė Henrita Maštauskaitė.

Moterų centro narėmis yra 25 LPSK moterų šakinės organizacijos.

 Moterų centro pirmininkė - Henrita Maštauskaitė
 Pavaduotojos:
 Irena Petraitienė
 Loreta Soščekienė
 Daiva Atmanavičienė
 Dalija Rasiukevičienė

VEIKLA
 Kovo 8 –oji. LPSK MC atstovės dalyvavo Kovo 8-osios eitynėse Kaune su šūkiu “ Kovo 8 - oji. Man
nenusišvilpt!
 Paminėjome istoriškai reikšmingą įvykį moterų emancipacijos kontekste – pirmąjį didelį protestą
už moterų teises Lietuvoje. 1918 m. vasario 17 d., kitą dieną po to, kai Lietuva paskelbė
nepriklausomybę nuo Rusijos, Kaune įvyko pirmoji moterų protesto akcija. Akcijoje dalyvavo
tūkstančio žmonių minia, raginanti įtraukti moteris į Lietuvos tarybą. Tų pačių metų rudenį
daugelio proteste dalyvavusių moterų pastangomis Lietuvoje buvo įteisinta moterų teisė balsuoti.
Tačiau nei Lietuvoje, nei globaliai nesibaigiantis smurtas prieš moteris namuose, darbe, klubuose,
kavinėse, universitetuose, mokyklose, gatvėse ir parkuose parodo, kad teisinio lyčių lygybės
įtvirtinimo nėra gana.
 Birželio 1-oji, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga prisidėjome prie gražios akcijos - Vilniaus
Pusiaukelės globos įstaigos namuose augančius vaikus (su protinę negalia) pradžiuginome
dovanėlėmis: pirkome kanceliarines prekes, spalvinimo knygeles, lavinamuosius žaidimus ir kt.

VEIKLA
2020.09.17/19. Palangos viešbučio „Žuvėdra“
konferencijos centre buvo
surengtas LPSK MC Seminaras „Darbuotojų teisių apsaugos problemos
ekstremalios situacijos metu“.


Seminaro dalyves sveikino LPSK pirmininkė Inga Ruginienė.



LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministrė Eglė Radišauskienė pristatė Socialinių
pasekmių mažinimo priemones dėl COVID19. Taip pat diskutavo apie moterų ir vyrų lygias
galimybes darbo rinkoje.



Socialines COVID 19 pasekmes mažinantį planą pristatė EESRK narys Linas Laniauskas.



Su Europos Komisijos Lyčių lygybės 2020-2025 m. strategija supažindino EESRK narė Indrė Vareikytė



LPSK MC Darbo gaires pristatė valdybos narė Daiva Atmanavičienė.



Diskusija dėl LPSK MC nuostatų pristatymo – moderavo valdybos narė Loreta Soščekienė.



Darbo kodekso pakeitimai nuo rugpjūčio 1 dienos: kas keisis ir kokios papildomos naudos gaus
darbuotojai?



Susitikimas su į LR Seimo kandidatuojančių partijų atstovais.



Vyko susitikimas su psichologe psichoterapeute Jurgita Dainauskaite – Šileikiene „Meno terapijos
poveikis psichofizinei būsenai“, kuriame vyko diskusija apie psichofizinius veiksnius darbo vietoje,
bei praktinis meno terapijos užsiėmimas.



Seminaro rezultatų aptarimas.

 2020.09.17/19 d. Palangos viešbučio „Žuvėdra“ konferencijos centre surengto LPSK MC
Seminaro „ Darbuotojų teisių apsaugos problemos ekstremalios situacijos metu“ akimirkos:



VEIKLA
 Spalio 7 d., kai pasaulyje buvo minima Pasaulinė oraus darbo diena, prie
vyriausybės būstinės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija ir Lietuvos
profesinė sąjunga “Solidarumas” surengė protesto akciją „Mūsų
pasirinkimas – orus darbas, o ne moderni vergovė!“.
 MC centras prisidėjo savo dalyvavimu prie šios akcijos.

TARPTAUTINĖ VEIKLA
 Dalyvauta ETUC Moterų komiteto veikloje: parengti klausimynai ETUC „COVID 19 įtaka
ES šalių darbo rinkai“ ir klausimyno pirmas etapas ( 30 klausimų) - internetinės
konsultacijos dėl darbo užmokesčio tarp lyčių skaidrumo,
 analizuota dėl gausesnio moterų dalyvavimo direktorių tarybose (juose ES šiuo metu
dalyvauja 28,8 proc),

 ETUC pravestas konsultacijų su socialiniais partneriais antras etapas dėl galimų veiksmų,
susijusių su teisinga minimalios algos analize,
 dėl darbo užmokesčio skaidrumo direktyvos buvo kreiptasi į Euro komisarą Virginijų
Sinkevičių,


diskutuota, kaip laikomės TDO konvencijos Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo darbe
panaikinimo,

 Kartu su kitomis ES profesinių sąjungų lyderėmis parengėme kreipimąsi į Europos
komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen ir Europos komisarę Hellena Dalli , siekiant
padaryti viską, kas įmanoma, kovojant su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje
aplinkoje prevencijos.

Gerbiami Tarybos nariai,

LPSK Moterų centro Veiklos planas 2020 metams buvo patvirtintas tikrai su
gausiais renginiais, vienus spėjome įgyvendinti, kitus dėl kilusios pandemijos
COVID 19 ir paskelbto visuotino karantino tenka atidėti, kol pagerės situacija
Lietuvoje. Rankų nenuleidžiame, esame optimistės ir tikimės, kad vis tiek savo
užsibrėžus tikslus ir uždavinius pavyks įgyvendinti.

Mūsų dar laukia tikrai labai daug darbų lyčių lygybės klausimais ir moterų
teisių atstovavimas visais lygmenimis Lietuvoje.

Moterų Centras dėkoja Jums už
dėmesį!
Mus visada rasite:

http://www.lpsk.lt/lpsk-moteru-centras/
facebook.com/LPSK – Moterų centras
El.paštas:
lygus@lpsk.lt
Telefonas:
Tel+370 603 28314
Henrita Maštauskaitė
LPSK Moterų centro pirmininkė

