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Pasitelkiant 2017 m. lyčių lygybės indeksą analizuojama pažanga ir uždaviniai siekiant lyčių lygybės Europos Sąjungoje 2005–
2015 m. Taikant skalę nuo 1 (visiška nelygybė) iki 100 (visiška lygybė) indekse vertinami skirtumai tarp moterų ir vyrų pagrindi-
nėse ES politikos sistemos srityse (darbas, pinigai, žinios, laikas, galia ir sveikata). Be to, indekse taip pat vertinamas smurtas prieš 
moteris ir tarpusavyje susijusių formų nelygybė. Tai – papildomos sritys, patenkančios į Lyčių lygybės indekso sistemą, tačiau 
neturinčios poveikio bendram rezultatui. Tarpusavyje susijusių formų nelygybė atskleidžia, kaip lyties aspektas susijęs su amžiaus, 
išsilavinimo, šeimos sudėties, gimimo šalies ir negalios aspektais. Lyčių lygybės indekse pateikiami ES ir jos 28 valstybių narių 
kiekvienos srities ir posričio rezultatai (1).

(1)  2017 m. lyčių lygybės indeksas grindžiamas Eurostato duomenimis (Švietimo statistika, ES darbo jėgos tyrimas, Europos sveikatos tyrimas apklausos būdu, 
ES statistika apie pajamas ir gyvenimo sąlygas, darbo užmokesčio struktūros tyrimas), Eurofound duomenimis (Europos gyvenimo kokybės tyrimas, Europos 
darbo sąlygų tyrimas), EIGE lyčių statistikos duomenų bazės duomenimis (moterys ir vyrai sprendimų priėmime) ir Pagrindinių teisių agentūros Smurto 
prieš moteris tyrimo duomenimis. Ataskaitiniai metai – 2015 m. (2014 m. duomenims dėl tarpusavyje susijusių formų nelygybės). Tiriamos populiacijos 
amžius rodikliams yra vyresni nei 15 m., 16 m. arba 18 m., priklausomai nuo šaltinio.

2017 m. lyčių lygybės indeksas. 
Lietuva

Rodiklių pokyčiai 2005–2015 m.

LT

ES 28

66,2

LT

56,8

1,0

4,2

2005–2015 m. Lietuvoje pasiekta pažanga lyčių lygybės srityje
2017 m. lyčių lygybės indekse Lietuva surinko 56,8 balus iš 
100, t. y. 1,0 punkto daugiau. Šis rezultatas žemesnis nei ES 28, 
o pažanga vyksta lėčiau. Lietuvos pozicija indekse nukrito per tris 
vietas ir ji dabar yra 19 vietoje.

Lyčių lygybės rodiklis sveikatos srityje yra aukščiausias Lietuvoje 
ir šioje srityje padaryta nedidelė pažanga. Palyginti su kitomis ES 
valstybėmis narėmis, moterys ir vyrai turi daugiau vienodų galimy-
bių naudotis medicinos ir odontologijos paslaugomis.

Šiek tiek pagerėjo rezultatai darbo srityje – tai antra pagal Lietuvos 
surinktų balų skaičių sritis. Moterų ir vyrų dalyvavimo darbo rinkoje 
posritis yra ketvirtas pagal balų skaičių ES.

Labiausiai rezultatai pagerėjo pinigų srityje, nes padaryta pažanga 
paskirstant moterų ir vyrų darbo užmokestį ir pajamas.

Žinių sritis nepagerėjo ir ES reitinge nukrito per tris vietas.

Daugiausia sunkumų išlieka laiko ir galios srityse. Lietuvoje šie 
rezultatai yra prasčiausi ir šioje srityje atsidaro didesnė nelygybė. 
Laikas, kurį moterys ir vyrai paskiria priežiūrai pradėjo dar labiau 
skirtis. Be to, suprastėjo atstovavimas moterims sprendimų priė-
mimo pozicijose ekonominėje ir socialinėje srityse.
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Darbas
Kalbant apie darbo sritį, padidėjusį balą lėmė tai, kad daugiau moterų daly-
vauja darbo rinkoje, ir tai, kad sumažėjo lyčių nelygybė.

Moterų (20–64 m.) užimtumo lygis yra 72 proc., o vyrų – 75 proc. Bendras 
užimtumo lygis yra 73 proc. ir Lietuva jau pasiekė savo nacionalinį strategijos 
„Europa 2020“ tikslą (72,8 proc.).

Kai vertinamas dirbtų valandų skaičius, moterų užimtumo lygis pagal etato 
ekvivalentą yra apie 49 proc., o vyrų – 58 proc.

Tarp vaikų turinčių porų moterų užimtumo lygis pagal etato ekvivalentą yra 
67 proc., o vyrų – 70 proc. Lyčių nelygybė tarp vaikų neturinčių porų yra 
mažesnė(0,1 procentinio punkto). Lyčių skirtumai tarp porų (turinčių arba 
neturinčių vaikų) yra mažesni nei daugelyje kitų valstybių narių. Lyčių nely-
gybė tarp moterų ir vyrų, įgijusių aukšto lygio išsilavinimą, yra kur kas mažesnė 
nei tarp vyrų ir moterų, kurių įgytas išsilavinimas yra vidutinio ar žemo lygio.

11 proc. moterų ir 6 proc. vyrų dirba ne visą darbo dieną. Moterys vidutiniškai 
dirba 38 valandas per savaitę, o vyrai – 39 valandas per savaitę. 3 proc. dar-
bingo amžiaus moterų ir 0,2 proc. darbingo amžiaus vyrų yra neaktyvūs arba 
dėl su priežiūra susijusių įsipareigojimų dirba ne visą darbo dieną. Tokie lyčių 
skirtumai yra mažesni nei daugelyje kitų valstybių.

Lyčių segregacija darbo rinkoje ir toliau išlieka tiek moterų, tiek vyrų atveju. 
Beveik 27 proc. moterų ir 6 proc. vyrų dirba švietimo, žmonių sveikatos ir soci-
alinio darbo srityse. Keturiskart daugiau vyrų (31 proc.) nei moterų (8 proc.) 
dirba gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityje.

Pinigai
Padėtis pinigų srityje pagerėjo. Lyčių lygybė pagerėjo darbo užmokesčio ir 
pajamų srityse, tačiau turint omenyje skurdą ir turto pasiskirstymą nedaug kas 
pasikeitė.

Padidėjo moterų ir vyrų mėnesinis darbo užmokestis, tačiau moterys ir toliau 
uždirba mažiau. Kiekvieną mėnesį moterys uždirba beveik 16 proc. mažiau nei 
vyrai. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas dar didesnis tarp vienišų 
tėvų: kiekvieną mėnesį vienišos motinos uždirba 33 proc. mažiau nei vieniši 
vyrai.

Moterų ir vyrų, kuriems gresia skurdas, skaičius padidėjo 2 procentiniais punk-
tais. 22 proc. moterų ir 20 proc. vyrų gresia skurdas. Kuo aukštesnio lygio 
asmens išsilavinimas, tuo mažiau jiems gresia skurdas. Vaikų turinčioms moterų 
ir vyrų poroms labiau gresia skurdas, palyginti su vaikų neturinčiomis moteri-
mis ir vyrais. Vienišos motinos yra ypač pažeidžiamos – 43 proc. jų susiduria su 
skurdo rizika.

Moterų pajamų pasiskirstymas padidėjo, o vyrų – sumažėjo. Vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas yra 14 proc. moterų nenaudai. 2012 m. moterų 
pensijos buvo mažesnės nei vyrų, o lyčių nelygybė siekė 12 proc. Abu rodikliai 
yra žemiau nei ES 28 vidurkis (atitinkamai 16 proc. ir 38 proc.).
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Žinios
Žinių srityje šis balas beveik nepakito. Vertinant išsilavinimą ir dalyvavimą švie-
time, lyčių lygybė šiek tiek padidėjo, o padėtis, susijusi su moterų ir vyrų segre-
gacija studijų srityse, išliko nepakitusi.

Padaugėjo aukštųjų mokyklų absolventų, ypač moterų. Aukštąjį išsilavinimą 
turi 33 proc. moterų ir 25 proc. vyrų, ir šis atotrūkis vis didėja. Tarp vyresnių nei 
65 metų žmonių yra priešingai – aukštąjį išsilavinimą turi daugiau vyrų. Lietu-
voje aukštąjį išsilavinimą turi 68 proc. 30–34 metų žmonių, o tai reiškia, kad 
šalis jau pasiekė savo nacionalinį strategijos „Europa 2020“ tikslą – 48,7 proc.

Aukštąjį išsilavinimą yra įgiję 14 proc. neįgalių moterų ir vyrų, palyginti su 
36 proc. sveikų moterų ir 27 proc. sveikų vyrų.

Moterų ir vyrų dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą programose sumažėjo 
(moterų – 14 proc., vyrų – 15 proc.).

Lyčių segregacija įvairiose studijų srityse tebėra didelė problema. Švietimo, 
sveikatos ir gerovės, humanitarinių mokslų ir menų srityse mokosi 37 proc. 
moterų ir 15 proc. vyrų.

Laikas
Laiko srityje balas sumažėjo. Šį pokytį iš esmės lemia didesnė nelygybė tarp 
moterų ir vyrų pagal priežiūrai skiriamą laiką.

Labiau tikėtina, kad priežiūra šeimoje užsiims moterys, o ne vyrai (ne mažiau 
kaip valandą per dieną priežiūrai skiria 41 proc. moterų ir 24 proc. vyrų).

90 proc. moterų porose, kurios turi vaikų, kasdien rūpinasi savo šeimos reika-
lais, palyginti su 73 proc. vyrų. Su amžiumi skirtumas yra linkęs mažėti.

Laiko, kurį moterys ir vyrai skiria maisto gaminimui ir namų ruošai, skirtumas yra 
beveik tris kartus didesnis nei priežiūros atveju – kasdien bent valandą maistą 
gamina ir namų ruoša užsiima 79 proc. moterų ir 29 proc. vyrų. Šis atotrūkis 
taip pat padidėjo ir yra didesnis vaikų turinčiose porose; jose maistą gamina 
97 proc. moterų ir 23 proc. vyrų.

Be to, nevienodas laiko pasidalijimas būdingas ir socialinei veiklai. Vyrai daž-
niau nei moterys dalyvauja sporto, kultūros ir laisvalaikio veikloje ne namuose, 
o moterys šiek tiek aktyviau dalyvauja savanoriškoje ar labdaros veikloje.

Lietuva neįvykdė nė vieno iš „Barselonos tikslų“, t. y. nepasiekė, kad bent 
33 proc. vaikų iki trejų metų amžiaus ir 90 proc. vaikų nuo trejų metų iki moky-
klinio amžiaus lankytų vaikų priežiūros įstaigas. Lietuvoje šie rodikliai atitinka-
mai yra 10 ir 74 proc.
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Galia
Atsižvelgiant į neigiamą ekonominių ir socialinių sprendimų priėmimo ten-
denciją, galios srities balas šiek tiek sumažėjo.

Moterų atstovavimas viešųjų biržinių bendrovių valdybose šiek tiek padidėjo 
(iki 15 proc.). O moterų dalis Centrinio banko valdyboje sumažėjo (25 proc. 
2005 m. ir 20 proc. 2015 m.).

Didesnį balą padėjo užtikrinti didesnė lyčių pusiausvyra priimant politinius 
sprendimus. Daugiau moterų eina pareigas vyriausybėje (21 proc.), parlamente 
(24 proc.) ir vietos savivaldos įstaigose (25 proc.).

32 proc. mokslinių tyrimų finansavimo organizacijų valdybų narių, 28 proc. 
visuomeninio transliuotojo organizacijų tarybų narių ir tik 10 proc. nacionalinių 
olimpinių sporto šakų organizacijų aukščiausių sprendimus priimančių organų 
narių yra moterys. Lietuva nė vienoje iš šių sričių nepasiekė rodiklio (40 proc.), 
kad būtų vertinama, kaip pakankamai priartėjusi prie lyčių pusiausvyros.

Sveikata

Nedidelis sveikatos srities balo padidėjimas atspindi tai, kad padaugėjo gali-
mybių naudotis paslaugomis.

95 proc. moterų ir 96 proc. vyrų gali patenkinti savo gydymo ir odontologijos 
poreikius. Šiuo atžvilgiu padidėjo lyčių lygybė.

Ilgėja tiek moterų, tiek vyrų gyvenimo trukmė. Moterys gyvena 11 metų ilgiau 
nei vyrai, o tai vienas iš didžiausių moterų ir vyrų tikėtinos gyvenimo trukmės 
skirtumų tarp 28 ES valstybių narių. Be to, padidėjo tiek moterų, tiek vyrų 
sveiko gyvenimo metų skaičius (atitinkamai 4 ir 3 metais).

49 proc. vyrų ir 38 proc. moterų savo sveikatą vertina kaip gerą arba labai gerą. 
Kuo labiau asmuo išsilavinęs, tuo labiau jis patenkintas savo sveikata.

55 proc. vyrų per daug rūko ir (arba) vartoja per daug alkoholio, palyginti su 
maždaug 18 proc. moterų. Šiek tiek daugiau moterų nei vyrų (atitinkamai 34 
ir 28 proc.) praktikuoja sveiką gyvenseną (užsiima fizine veikla ir (arba) vartoja 
vaisius ir daržoves).
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Smurtas
Smurtas prieš moteris yra įtrauktas į lyčių lygybės 
indeksą kaip papildoma sritis. Tai reiškia, kad smurto 
srities balai neturi poveikio galutiniam lyčių lygy-
bės indekso rezultatui. Smurto srityje atotrūkis tarp 
moterų ir vyrų nėra vertinamas statistiškai, kaip yra 
daroma pagrindinėse srityse. Šioje srityje vertinama 
ir analizuojama su smurtu susijusi moterų patirtis. 
Kitaip nei kitose srityse, bendras tikslas yra ne suma-
žinti lyčių skirtumus tarp moterų ir vyrų, bet apskri-
tai panaikinti smurtą.

Didelis balas lyčių lygybės indekse reiškia, kad šalis 
daug pasiekė užtikrindama lyčių lygybę visuome-
nėje. Tačiau smurto srityje didesnis balas atspindi 
tai, kad toje šalyje smurto prieš moteris problema 
yra didesnė. Skalėje nuo 1 iki 100 1 balas reiškia, kad 
smurto nėra, o 100 balų – kad smurtas prieš moteris 
itin paplitęs, labai didelis ir neatskleidžiamas. Todėl 
geriausių rezultatų pasiekusios šalys yra tos, kurių 
balas yra mažiausias.

Lietuvos smurto srities balas yra 25,0, o tai yra kiek mažiau už ES vidurkį.

Lietuvoje fizinį ir (arba) seksualinį smurtą yra patyrusios 32 proc. moterų nuo 
15 metų amžiaus. Tai maždaug atitinka 28 ES valstybių narių vidurkį (33 proc.).

10 proc. moterų, kurios per pastaruosius 12 mėnesių patyrė fizinį ir (arba) sek-
sualinį smurtą, apie tai niekam nepranešė. Tai yra mažiau už 28 ES valstybių 
narių vidurkį (13 proc.).

Visuomenės lygmeniu dėl smurto prieš moteris Lietuvoje kasmet patiriama 
apie 1,3 mlrd. EUR nuostolių (prarastas darbo našumas, aukoms teikiamos 
paslaugos ir asmeniniai nuostoliai) (2).

Smurto sritį sudaro trys posričiai: paplitimas – vertinama smurto prieš moteris 
dažnumas; sunkumas – vertinami smurto padariniai sveikatai; atskleidimas – 
vertinama, kaip pranešama apie smurtą.

(2)  Tai priemonė, įgyvendinama ES lygmeniu, siekiant įvertinti išlaidas, susijusias su trimis svarbiais aspektais: aukoms teikiamomis paslaugomis, prarastu darbo 
našumu, aukų skausmu ir kančia. Įverčiai buvo ekstrapoliuoti visai ES pagal Jungtinės Karalystės konkretaus atvejo tyrimą, remiantis gyventojų skaičiumi. 
EIGE, Išlaidų dėl smurto lyties pagrindu Europos Sąjungoje nustatymas, Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas, 2014 m., p. 142 (http://eige.europa.
eu/sites/default/files/documents/ MH0414745EN2.pdf).
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Smurto srities vertinimo modelis
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Vienas bendras balas

• Psichologinis smurtas
• Seksualinis priekabiavimas
• Persekiojimas
• Priverstinė santuoka
• Prekyba žmonėmis
• Moterų lyties organų 

žalojimas
• Priverstinis abortas ir 

prievartinis sterilizavimas

• Politikos sritys
• Prevencija
• Apsauga ir parama
• Materialinė teisė
• Teisėsaugos institucijų 

dalyvavimas
• Visuomenės struktūra

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ MH0414745EN2.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/ MH0414745EN2.pdf
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Lyčių lygybės indekso išskirtinės ypatybės ir privalumai 2017 m.
Rezultatai rodo, kad Lietuvos lyčių lygybės rodiklis yra mažesnis už ES 28 vidurkį, ir yra gerintinas, ypač laiko ir galios srityse. Sie-
kiant užtikrinti visišką lyčių lygybę, reikalingas tikslingesnis ir visapusiškesnis požiūris.

Europos lyčių lygybės institutas, EIGE

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) – tai ES informacijos apie lyčių lygybę centras. EIGE 
remia politikos formuotojų ir visų su lyčių lygybės sritimi susijusių institucijų pastangas, kad 
vyrų ir moterų lygybė taptų visų europiečių tikrove. Centro misija – teikti konkrečias žinias, 
palyginamus ir patikimus duomenis apie lyčių lygybę Europoje. 

http://eige.europa.eu/

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/user/eurogender

eige.sec@eige.europa.eu

+370 52157444

Europos lyčių lygybės institutas, EIGE

Gedimino pr. 16

LT-01103 Vilnius

LIETUVA

Paper: MH-04-18-189-LT-C 978-92-9470-456-6 10.2839/82105
PDF: MH-04-18-189-LT-N 978-92-9470-454-2 10.2839/730480

Daugiau informacijos

©Europos lyčių lygybės institutas, EIGE, 2018
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
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ES lyčių lygybės indeksas:

 � suteikia galimybę chronologiškai stebėti pažangą lyčių lygybės srityje visoje ES;
 � padeda politikos formuotojams įvertinti valstybių narų pažangą siekiant lyčių lygybės;
 � padeda atskleisti skirtingus ES ir nacionalinės politikos padarinius moterims ir vyrams;
 � suteikia galimybę vykdyti svarią lyčių aspektų analizę ir palyginti skirtingas politikos sritis;
 � padeda rengti ir įgyvendinti lyčių lygybės politiką ir teisės aktus;
 � padeda didinti politikos formuotojų ir visuomenės informuotumą apie lyčių lygybės politikos įgyvendinimo pažangą ir iššūkius;
 � padeda atkreipti dėmesį į duomenų spragas ir ragina visose valstybėse narėse kaupti suderintus ir palyginamus duomenis, 

išskaidytus pagal lytis.

Daugiau apie 2017 m. lyčių lygybės indeksą

 � Pagrindinė ataskaita (2017)
 � Pagrindiniai nustatyti faktai (2017)
 � Lyčių lygybės link – vėžlio greičiu. Informacijos suvestinė (2017)
 � Ataskaita apie taikytą metodiką (2017)
 � Kovos su smurtu prieš moteris vertinimo sistema (2017)
 � Tarpusavyje susijusių formų nelygybė (rengiama)

Daugiau informacijos apie lyčių lygybės indeksą ir išsamius Lietuvos duomenis rasite adresu http://eige.europa.eu/gender-equality-index.

http://eige.europa.eu/
http://facebook.com/eige.europa.eu
http://twitter.com/eurogender
http://youtube.com/user/eurogender
mailto:eige.sec%40eige.europa.eu?subject=
http://eige.europa.eu/lt/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-main-findings
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-gender-equality
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-methodological-report
http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measurement-framework-of-violence-against-women
http://eige.europa.eu/gender-equality-index. 
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