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Svarbiausi 2013 m. laimėjimai

Europos namai

Sausio 1 d. EIGE persikėlė į nuolatines patalpas 
Vilniuje. Nuo šiol EIGE rasite pačiame Vilniaus 
centre – Europos namuose, kuriuose taip pat 
įsikūrusi Europos Komisijos atstovybė ir Europos 
Parlamento Informacijos biuras. Naujieji Euro-
pos namai padės didinti ES matomumą Lietu-
voje, taupyti lėšas ir ieškoti veiklos sąlyčio taškų.

Lyčių lygybės indeksas

2013 m. birželio mėn. ES Tarybos rūmuose 
Briuselyje EIGE oficialiai paskelbė lyčių lygybės 
indeksą. Šis indeksas – tai trejų metų darbo ir 
ilgų konsultacijų su daugeliu organizacijų ir 
suinteresuotųjų subjektų rezultatas.

Nors politika ir veiksmai Europos lygmeniu įgy-
vendinami jau 50 metų, valstybėms narėms 
nepavyko įveikti lyčių nelygybės. ES lyčių lygy-
bės indekso vidurkis yra 54,0 (1 – visiška lyčių 
nelygybė, 100 – visiška lyčių lygybė) – tai rodo, 
kad ES, žengdama lygių galimybių visuomenės 
link, savo kelią tik įpusėjo.

Duris atvėrė EIGE Išteklių ir 
dokumentacijos centras

Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, spalio 1 d. 
EIGE oficialiai atidarė specializuotą Išteklių ir 
dokumentacijos centrą (RDC), kurį sudaro tikra 
ir skaitmeninė lyčių lygybės išteklių bibliotekos. 
Naujųjų patalpų vestibiulyje galima susipažinti 
su EIGE leidiniais ir organizuoti nedidelius ren-
ginius suinteresuotiesiems subjektams. RDC 
sukaupta daugiau nei 244 000 išteklių iš visos 
ES, įskaitant paties instituto parengtą medžiagą.



Valdymo tarybos pirmininkės 
įžangos žodis
2013-ieji Europos lyčių lygybės institutui buvo išties įsimintini metai.

Institutas ne tik persikėlė į naujas nuolatines patalpas Europos namuose, 
įsikūrusiuose pačiame Vilniaus centre, bet ir tapo labai svarbiu informaci-
jos šaltiniu, padedančiu asmenims, kurie savo darbu siekia užtikrinti lyčių 
lygybę tiek de jure, tiek de facto.

Tai pasiekta 2013 m. birželio mėn. paskelbus Europos lyčių lygybės 
indeksą. Praėjus vos trims mėnesiams Vilniuje atidarytas naujas Išteklių ir 
dokumentacijos centras (RDC) – jame sukauptas išteklių lobynas (didelė 
jo dalis prieinama internetu), kuris gali būti naudingas visos Europos tyrė-
jams ir politikams.

Nuo pat EIGE įsteigimo vienas svarbiausių jo uždavinių buvo sukurti Euro-
pos lyčių lygybės indeksą. Ši nauja statistinė priemonė sukurta ekspertams 
plačiai bendradarbiaujant. Dabar institutas gali lengvai įvertinti, kokią 
pažangą padarė atskiros ES valstybės narės, siekdamos tikrosios lyčių 
lygybės. Kadangi lyčių lygybė labai įvairialypė, buvo būtina sukurti dau-
giamatę priemonę. Naujajame lyčių lygybės indekse išskiriamos šešios 
pagrindinės sritys, apimančios daug moterų gyvenimo aspektų. Su šiuo 
indeksu susijusi veikla ir toliau bus labai svarbi EIGE darbo programų 
dalis. Tikimės, kad ateityje galėsime į šį indeksą įtraukti duomenis apie moterų patirtį, susijusią su baisiu 
nusikaltimu – smurtu prieš moteris, o baziniai duomenys bus toliau atnaujinami ir tikslinami.

Išteklių ir dokumentacijos centras, kuriame kaupiami su visais lyčių lygybės aspektais susiję duomenys, 
priemonės, metodikos, gerosios praktikos pavyzdžiai, knygos ir kita medžiaga, teikia naujas, įdomias ir 
reikalingas paslaugas lyčių lygybės srities politikams, tyrėjams ir studentams. Ateinančiais metais RDC, 
kaip ir indeksas, toliau klestės ir plėsis, nes bus nuolat papildomas naujais duomenų šaltiniais, kad taptų 
parankiausiu lyčių lygybės žinių ištekliumi Europoje.

Mes ne tik pasiekėme šiuos reikšmingus laimėjimus, bet ir įgyvendinome svarbią nuolatinių darbų pro-
gramą, kūrėme naujas priemones ir metodikas, rėmėme ES Tarybai pirmininkaujančių valstybių, įskaitant 
2013 m. pirmininkavusias Lietuvą ir Airiją, veiklą – parengėme JT Pekino veiksmų programos – lyčių 
lygybės projekto, kuris yra mūsų bendro darbo visoje Europoje ir pasaulyje pagrindas, – įgyvendinimo 
ES lygmeniu pažangos apžvalgą, rinkome gerosios praktikos pavyzdžius ir jais dalijomės, skatinome 
didinti informuotumą apie dar neišspręstus svarbius uždavinius, darančius poveikį lyčių lygybei.

Nė vienas iš šių tikslų ir siekių nebūtų įgyvendintas, jei ne direktorės Virginijos Langbakk ir viso EIGE 
personalo atsidavimas ir sunkus darbas.

Be to, 2013 m. pasikeitė Valdymo tarybos sudėtis, nes devynios valstybės narės trejiems ateinantiems 
metams užleido savo vietas taryboje naujokams. Būdama viena iš jų, norėčiau asmeniškai padėkoti 
buvusiai pirmininkei Evai Welskop-Deffaa ir jos pavaduotojui Micheliui Pasteeliui už suteiktus patari-
mus. Norėčiau labai padėkoti direktorei Virginijai Langbakk ir jos darbuotojams už man ir naujiesiems 
tarybos nariams suteiktą paramą.



2013-iesiems artėjant prie pabaigos, Europos įstaigoms ir agentūroms tenka spręsti nemažai finansinių 
problemų, kurių per praėjusius kelerius metus patyrė daugelis valstybių narių. Mūsų visų prašoma 
pasiekti daugiau išnaudojant mažiau išteklių. Tai papildoma našta įstaigų ir agentūrų darbuotojams, 
tačiau esu įsitikinusi, kad EIGE komanda ir toliau dirbs pagal aukščiausius standartus, skatindama 
pažangą lyčių lygybės srityje.

Mes visi, įvairiose Europos valstybėse dirbantieji lyčių lygybės srityje, jau visiškai sutinkame, kad lyčių 
lygybė yra svarbi kaip ekonominis išteklius ir žmogaus teisė. Žinome, kad labai svarbu užtikrinti lyčių 
lygybę de facto, įskaitant lyčių lygybę ekonominės veiklos ir sprendimų priėmimo srityse, jei norime 
išlaikyti klestinčią ir tvarią ES ekonomiką ir užtikrinti visišką užimtumą ir asmeninį klestėjimą ateityje.

Mes visi – EIGE Valdymo taryba, direktorė, personalas ir Ekspertų forumas kartu su daugybe asmenų, 
kurie prisideda prie darbo grupių ir kitų bendradarbiavimo forumų veiklos, – tikimės, kad ir 2014-ieji 
mums bus įsimintini.

Pauline M. Moreau (Airija) 
Valdymo tarybos pirmininkė



Direktorės pratarmė 

Europos lyčių lygybės instituto gyvavimo istorijoje 2013 m. yra ypatingi 
dėl keleto labai svarbių laimėjimų, kurie mūsų institutui padėjo padaryti 
tokią pažangą, kokiai paprastai prireikia daugiau laiko. Didžiuojamės, kad 
galėjome dalytis savo pirmųjų trejų veiklos metų nepalaužiamų pastangų 
vaisiais. Norėčiau išskirti tris pagrindinius 2013 m. laimėjimus, kuriems 
EIGE veiklos istorijoje tenka ypač garbinga vieta ir kurie tiesiogiai įkūnija 
EIGE misiją tapti Europos lyčių lygybės žinių centru.

Sausio mėn. mūsų biuras persikėlė į naujas patalpas miesto centre speci-
aliai įkurtuose Europos namuose. Dirbdami šioje ekonomiškai efektyvioje 
struktūroje turime galimybę aktyviai bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su 
Europos Komisijos atstovybe ir Europos Parlamento Informacijos biuru, 
taip pat esame geriau matomi Lietuvoje. Dirbti šioje naujoviškoje vietoje 
buvo naudinga, ypač tą pusmetį, kai Lietuva pirmininkavo ES Tarybai, 
nes institute ir jo Išteklių ir dokumentacijos centre apsilankė daug Euro-
pos Komisijos ir Europos Parlamento atstovų, taip pat daugybė Europos 
piliečių.

Birželio mėn. instituto lyčių lygybės aukštos kvalifikacijos ekspertų ir sta-
tistikos specialistų grupė įgyvendino sudėtingą ir daug pastangų parei-
kalavusį trejų metų uždavinį – sėkmingai paskelbė novatorišką EIGE 
Europos lyčių lygybės indeksą. Sprendimus priimantiems ir juos įgyven-
dinantiems asmenims šis Europos Sąjungai pritaikytas indeksas bus naudinga priemonė, padėsianti 
įvertinti pažangą, padarytą mažinant moterų ir vyrų nelygybę. Kas dvejus metus nuo indekso įsteigimo 
pasitelkdamas jį EIGE analizuos įgyvendintos politikos veiksmingumą, kad nustatytų, kokį poveikį ES 
politika daro moterims ir vyrams.

Spalio mėn. duris atvėrė EIGE Išteklių ir dokumentacijos centras (RDC), įskaitant jo elektroninę ir fizinę 
bibliotekas. EIGE RDC komanda per stebėtinai trumpą laiką sukaupė ir į skaitmeninę erdvę įkėlė šimtus 
tūkstančių lyčių lygybės išteklių. Ne tik interneto vartotojams pateikiama daugybė įvairiausių skaitme-
ninių išteklių – mūsų leidinius svečiai taip pat gali rasti viešame RDC vestibiulyje ir ketvirtame aukšte 
įsikūrusioje specializuotoje bibliotekoje. RDC priklausantis EuroGender tinklas yra mūsų virtualioji lyčių 
lygybės diskusijų platforma, kurioje dalijamasi patirtimi ir ištekliais.

Taip pat svarbu paminėti, kad kovai su smurtu lyties pagrindu būtina kuo skubiau skirti daugiau dėmesio. 
Mūsų ekspertai įdėjo labai daug pastangų ir parengė tris šios srities perspektyvines ataskaitas. Svar-
biausia paminėti kovo mėn. paskelbtą ataskaitą, kurioje nagrinėjama moterų lyties organų žalojimo 
tema, – vėliau Vienoje surengta tarptautinė konferencija šia tema, pritraukusi gausų dalyvių būrį. Tai 
padėjo mums keliais žingsniais priartėti prie šios smurto formos pažabojimo Europoje.

Šių metų laimėjimų nebūtume pasiekę be atsidavusių instituto darbuotojų, kurie iš visos širdies tiki 
moterų ir vyrų lygybe. Mes labai vertiname jų svarią ir patikimą praktinę patirtį.

Nuo įsteigimo EIGE sparčiai brendo – to nebūtume pasiekę ir tokio stabilumo nebūtume užtikrinę be 
Valdymo tarybos, ypač jai 2013 m. vadovavusių pirmininkų Michelio Pasteelio ir Pauline Moreau, kuri 



šias pareigas perėmė birželio mėn., taip pat Europos Komisijos nario Aurelio Ciobanu-Dordea ir nuo-
latinio komiteto narių patarimų ir paramos. Esame dėkingi Ekspertų forumo ir jo darbo grupių nariams 
ir daugeliui rėmėjų, taip pat išorės ekspertams, padėjusiems nustatyti ir įgyvendinti daugumą 2013 m. 
laimėjimų. Instituto vardu dėkojame visoms Europos Komisijos tarnyboms, ypač Danielai Bankier ir jos 
vadovaujamiems Teisingumo generalinio direktorato darbuotojams, dirbantiems su EIGE.

Europos lyčių lygybės institutui 2013-ieji buvo išskirtiniai. Laukiame 2014-ųjų, tikėdamiesi būti naudingi 
ir stiprinti Europos Sąjungą, puoselėdami vieną pagrindinių jos vertybių.

Virginija Langbakk 
Europos lyčių lygybės instituto direktorė
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Kas yra Europos lyčių lygybės 
institutas?
Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra decen-
tralizuota ES agentūra, savarankiškas pagal Euro-
pos viešąją teisę sukurtas juridinis subjektas, įsteig-
tas Reglamentu (EB) Nr. 1922/2006.

Steigiant EIGE siekta, kad jis taptų specializuotu, 
tvariu ir patikimu Europos lyčių lygybės žinių cen-
tru, duodančiu papildomos naudos, padedan-
čios formuoti politiką išsamesnės informacijos 
pagrindu ir didinti informuotumą apie tai, kaip 
svarbu siekti didesnės lyčių lygybės Europoje.

EIGE steigimo reglamento Nr. 1922/2006 2 straips-
nyje nustatyti bendrieji instituto tikslai:

„<…> prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją sti-
printi, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas 
Bendrijos politikos kryptis ir pagal ją parengtas 
nacionalinės politikos kryptis bei kovą su diskri-
minacija dėl lyties, bei ugdyti ES piliečių sąmonin-
gumą lyčių lygybės klausimu teikiant techninę 
pagalbą Bendrijos institucijoms, visų pirma Komi-
sijai, ir valstybių narių valdžios institucijoms, kaip 
nustatyta reglamento, įsteigiančio Europos lyčių 
lygybės institutą, 3 straipsnyje (1).“

Institutui nustatytos užduotys yra labai konkre-
čios ir ES jų nevykdo niekas kitas – nei Europos 
Komisija, nei valstybės narės. Šių užduočių vykdy-
mas išsamiai aprašomas instituto metinėse darbo 
programose (2), kurias tvirtina Valdymo taryba, o 
bendrosios instituto darbo gairės apibrėžtos jo 
vidutinės trukmės darbo programoje.

EIGE organizacija

Direktorė kasdieniam instituto darbui vadovauja 
palaikydama glaudžius darbo ryšius su instituto 
sprendimų priėmimo organu – Valdymo taryba 
ir atsiskaitydama jam. Siekiant užsitikrinti aukš-

(1) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantis Europos lyčių 
lygybės institutą, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/
TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1922-20070119&rid=1.

(2) EIGE dokumentus galima parsisiųsti iš http://eige.europa.eu/lt/
content/important-documents.

čiausio lygio kompetenciją ir su lyčių lygybės sri-
timi susijusias plataus masto tarpdalykines žinias, 
Valdymo taryba sudaroma iš 18 valstybių narių 
atstovų ir vieno Europos Komisijai atstovaujančio 
nario (3). Valdymo tarybos nariai skiriami 3 metų 
kadencijai. Jie keičiasi ta pačia tvarka, kaip ir ES 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės. EIGE 
darbui intensyvėjant ir tampant sudėtingesniam, 
Valdymo taryba 2011 m. gegužės mėn. įsteigė 
tarybos pakomitetį (nuolatinį komitetą), kad šis 
padėtų institutui ir Valdymo tarybai rengti stra-
teginius dokumentus ir priimti sprendimus dėl 
administravimo ir biudžeto.

2013 m. birželio 1 d. trečią kartą pasikeitė Valdymo 
tarybos sudėtis – pasikeitė devynios ES Tarybos 
paskirtos valstybės narės. Naujai sudaryta Valdymo 
taryba pirmajame trečiosios kadencijos posėdyje 
išrinko pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir nuo-
latinio komiteto narius. Europos Komisijai pritarus, 
Valdymo taryba parengė instituto veiklos išorinio 
nepriklausomo vertinimo, kuris bus atliekamas 
2014 m., sąlygas.

Ekspertų forumą sudaro visų valstybių narių ski-
riami lyčių lygybės srities ekspertai (po vieną iš 
kiekvienos valstybės narės), trys Europos Komisijos 
skiriami (europinio lygmens socialinių partnerių ir 
nevyriausybinių organizacijų) atstovai ir du Euro-
pos Parlamento skiriami nariai. Šiame forume dali-
jamasi praktine patirtimi lyčių lygybės klausimais ir 
apibendrinamos žinios. Jis užtikrina, kad institutas 
glaudžiai bendradarbiautų su kompetentingomis 
lyčių lygybės politiką koordinuojančiomis valsty-
bių narių institucijomis.

EIGE vizija ir misija

Moterų ir vyrų lygybė – tai viena pagrindinių tei-
sių ir bendrųjų principų Europos Sąjungoje. Pagal 
suderintą ES strategiją moterų ir vyrų lygybės prin-
cipą siekiama integruoti į visas jos veiklos sritis. 

(3) Valstybių narių atstovus, remdamasi atitinkamų valstybių narių 
pasiūlymais, skiria ES Taryba, o Europos Komisija savo narius į 
Valdymo tarybą skiria tiesiogiai.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1922-20070119&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1922-20070119&rid=1
http://eige.europa.eu/lt/content/important-documents
http://eige.europa.eu/lt/content/important-documents
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Instituto vizija yra:

pasiekti, kad moterų ir vyrų lygybė 
visiems europiečiams ir kitiems pasaulio 

gyventojams taptų tikrove

Instituto misija yra:

tapti Europos lyčių lygybės žinių centru

Instituto teisinis ir politinis pagrindas atspindi tvirtą 
ES įsitikinimą, kad moterų ir vyrų lygybė – tai ne tik 
pagrindinė žmogaus teisė, bet ir būtina Europos 
visuomenės (ypač bendruomenių, kuriose esama 
demografinių ir ekonominių problemų) solida-
rumo ir vystymosi sąlyga. Šie principai ir išvados 
įtvirtinti svarbiuose dokumentuose, kaip antai 
2010−2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijoje, 
taip pat tarptautiniuose Europos Sąjungos įsipa-
reigojimuose, pavyzdžiui, įsipareigojime remti 
Pekino veiksmų programos įgyvendinimą (4).

EIGE vidutinės trukmės darbo programa

EIGE pirmojoje vidutinės trukmės darbo progra-
moje (2010–2012 m.) daugiausia dėmesio skirta 
siekiui sukurti tokias administracines sąlygas, 
vidaus politiką ir taisykles, struktūras ir sistemas, 
kurios padėtų agentūrai pasiekti norimus rezul-
tatus ir veikti kaip specializuotam, tvirtam ir pati-
kimam Europos lyčių lygybės žinių centrui.

Sparčiai plėtodamas savo veiklą, taip pat savo 
darbuotojų, vadovų ir suinteresuotųjų subjektų 
entuziazmo ir atsidavimo dėka EIGE pasiekė gero-
kai daugiau (5).

EIGE sustiprino savo gebėjimą teikti patikimus 
patarimus ir gilino savo žinias veiksmingų lyčių 
lygybės politikos įgyvendinimo metodų, priemo-
nių ir gerosios praktikos srityje. Jis taip pat sukūrė 
mechanizmus su lyčių lygybės aspektais susiju-
siems unifikuotiems ir lyginamiesiems duome-
nims rinkti ir teikti, šioms žinioms perduoti tarp 
valstybių narių ir instituciniam politikos galimybių, 

(4) 1998 m. nuspręsta, kad ES Taryba bus atsakinga už informavimą 
apie valstybių narių daromą pažangą siekiant lyčių lygybės 
Pekino veiksmų programoje apibrėžtose itin svarbiose srityse. 
Tarybai taip pat pavesta stebėti ir vertinti šią pažangą.

(5) Trumpa pirmaisiais EIGE veiklos metais paskelbtų ataskaitų ir 
leidinių apžvalga pateikiama EIGE svetainėje. Spausdintines 
kopijas, jei jos yra, galima užsisakyti EIGE RDC.

gerosios praktikos pavyzdžių, metodų ir priemo-
nių registrui sudaryti.

Planuodamas 2013–2015 m. antrąją vidutinės 
trukmės darbo programą ir vykdydamas steigia-
majame reglamente nustatytas užduotis, institu-
tas siekė užmegzti partnerystės ryšius, kad galėtų 
stiprinti savo, kaip lyčių lygybės žinių centro, vai-
dmenį ir skatinti siekti lyčių lygybės. Be to, daly-
damasis informacija apie veiksmingą nacionalinę 
politiką ir plėsdamas asmenų, kuriems EIGE veikla 
yra naudinga, ratą, institutas sustiprino bendra-
darbiavimo ryšius su institucijomis ir įstaigomis.

EIGE savo būsimo darbo viziją nustatė apibrėžda-
mas du strateginius tikslus:

• remti išsamesnės informacijos pagrindu 
formuojamą politiką ES ir valstybių narių 
lygmenimis;

• didinti sprendimus priimančių asmenų ir 
visuomenės informuotumą apie Europos 
lyčių lygybės politikos įgyvendinimo 
pažangą ir su tuo susijusius uždavinius.

2013–2015 m. EIGE strateginiai tikslai

Siekdamas remti išsamesnės informacijos 
pagrindu formuojamą politiką ES ir valstybių 
narių lygmenimis, EIGE 2013 m. pradėjo kurti 
suderintą centrinį patikimų lyginamųjų duo-
menų šaltinį, skirtą politikos formuotojams, ypa-
tingą dėmesį skirdamas informacijai apie smurtą 
lyties pagrindu. Į šią duomenų bazę taip pat bus 
įtraukti duomenys, surinkti peržiūrint ir tikslinant 
Pekino veiksmų programos (PVP) įgyvendinimo 
ir lyčių lygybės indekso rodiklius. Siekdamas 
padėti geriau įgyvendinti lyčių lygybės politiką, 
EIGE atrinks ir palaipsniui pateiks veiksmingų lyčių 
aspekto integravimo ES ir valstybių narių lygme-
nimis priemonių, metodų ir gerosios praktikos 
pavyzdžių.

Siekdamas padėti didinti sprendimus priiman-
čių asmenų ir visuomenės informuotumą apie 
pasiektą Europos lyčių lygybės politikos įgyvendi-
nimo pažangą ir su tuo susijusius uždavinius, insti-
tutas suburia valstybes nares, įskaitant šalis kandi-
dates ir kitus suinteresuotuosius subjektus, kad jos 
keistųsi informacija apie taikomas su lyčių lygybe 
susijusio darbo priemones ir metodus ir tokią 
informaciją skleistų, taip pat palaiko šiuos mainus. 
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Instituto darbo pagrindą sudaro informavimas 
apie lyčių lygybės tyrimus, išvadas ir nustatytus 
faktus – institutas pristato mokslines ir politines 
su lyčių lygybe susijusias tendencijas ES ir valsty-
bėse narėse. Institutas ne tik bendradarbiauja su 
svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais (Euro-
pos Komisija, Europos Parlamentu ir valstybėmis 
narėmis), bet ir palaiko ryšius su nacionalinėmis 
statistikos tarnybomis (6), ES agentūromis, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų 
komitetu, Europos socialiniais partneriais, moksli-
nių tyrimų ir informacijos centrais ir Europos pilie-
tinės visuomenės organizacijomis.

2013 m. EIGE tikslai

Praėjusieji metai buvo pirmieji EIGE antrosios 
vidutinės trukmės darbo programos metai. Iki 
2013 m. pabaigos jis įgyvendino suplanuotus 
tikslus ir baigė vykdyti pagrindines jam pavestas 
užduotis:

• paskelbti lyčių lygybės indeksą, pateikiantį 
naudotojams įvairių sričių rodiklius lyčių 
lygybės užtikrinimo Europoje pažangai 
vertinti;

(6) Bendradarbiavimo susitarimai su nacionalinėmis statistikos 
tarnybomis neapima statistinių duomenų, kurie įtraukti į 
Europos Komisijos statistikos darbo programas.

• pradėti teikti pagrindines RDC paslaugas, 
palaipsniui plečiant vartotojų prieigą prie 
įvairių su lyčių lygybe Europoje susijusių 
knygų, politikos dokumentų, pilkosios 
literatūros ir dokumentų;

• sukurti internetinę Europos lyčių lygybės 
tinklo platformą (EuroGender), kuri padėtų 
telkti išteklius ir didinti informuotumą apie 
lyčių lygybės užtikrinimo svarbą Europai.

EIGE taip pat pradėjo dirbti su Pasirengimo narys-
tei pagalbos priemone (PNPP) – užmezgė ryšius 
su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis 
kandidatėmis ir rėmė jų pastangas pasiruošti daly-
vauti EIGE veikloje ir narystei ES.

Europos Komisijos prašymu, EIGE išplėtė savo vei-
klą, susijusią su smurtu lyties pagrindu, ir atliko 
pirmojo ES moterų lyties organų žalojimo tyrimo 
tiriamąjį darbą. EIGE veiksmai ir pasiekti rezultatai 
išsamiau aprašyti tolesniuose šios ataskaitos pus-
lapiuose.  
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Veiksmingas politikos 
formavimas ir įgyvendinimas 
grindžiant patikima statistika

„Lyčių lygybės statistika padeda mums geriau suprasti kliūtis, kurias turime įveikti, kad visi 
gyventojai iš tiesų taptų lygūs; būtent tam ir sudaromas lyčių lygybės indeksas. Kovojant su 
nedarbu, moterų įsidarbinimo galimybių didinimas yra ne tik teisingumo jų atžvilgiu siekimas, 
bet ir nauda visuomenei bei ekonomikai.“

Hermanas Van Rompuy 
Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas

Pusiaukelė lyčių lygybės link

 Moterų ir vyrų lygybė yra viena pagrindinių ES 
vertybių, labai svarbi ekonomikos augimui ir socia-
linei plėtrai. Pripažįstama, kad, siekiant įgyvendinti 

strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus, įveikti 
esamus ekonominius ir socialinius sunkumus, 
užtikrinti socialinį teisingumą, taip pat pažangią 
ir tvarią plėtrą, daug dėmesio Europos politinėse 
diskusijose turėtų būti skiriama lyčių lygybei.

Lyčių lygybės indekso formulė.

Apie būtinybę parengti lyčių lygybės indeksą 
pirma užsiminė Europos Komisija 2006–2010 m. 
moterų ir vyrų lygybės gairėse, vėliau ši mintis 
įtraukta į jos 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės 
strategijos veiksmų planą. EIGE ėmėsi užduoties 
sudaryti sudėtinį rodiklį, atspindintį daugialypę 
lyčių lygybės padėtį ir specialiai pritaikytą ES poli-
tikos programai.

2013 m. birželio mėn. ES Tarybos rūmuose Briuse-
lyje EIGE oficialiai paskelbė lyčių lygybės indeksą. 
Šis indeksas – tai trejų metų darbo ir ilgų konsul-
tacijų su daugeliu organizacijų ir suinteresuotųjų 
subjektų rezultatas.
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ERDVĖ TOBULĖTI
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as

Erdvė tobulėti – lyčių lygybės indekso įverčiai pagal valstybes nares.

ES lyčių lygybės indekso vidurkis yra 54,0 (1 – 
visiška lyčių nelygybė, 100 – visiška lyčių lygybė) – 
tai rodo, kad savo kelią visuomenės, kurioje yra 
užtikrinama lyčių lygybė, link tik įpusėjome. Nors 
politika ir veiksmai Europos lygmeniu įgyvendi-
nami jau 50 metų, valstybėms narėms nepavyko 
pašalinti lyčių nelygybės. Valstybių narių įverčiai 

svyruoja nuo 35,3 iki 74,3, o tai rodo, kad pažanga 
siekiant lyčių lygybės ES labai nevienoda. Beveik 
pusė valstybių narių (13) įvertintos mažiau kaip 
50 taškų. Vis dėlto keturios šalys – Nyderlandai, 
Suomija, Danija ir Švedija – pirmauja surinkusios 
nuo kiek mažiau negu 70 iki kiek daugiau negu 
74 iš 100 taškų.
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EIGE internetinė priemonė aiškiai parodo, kiek valstybėms narėms dar trūksta iki visiškos lyčių lygybės.
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Kam reikalingas lyčių lygybės indeksas?

„Labai džiaugiuosi, kad EIGE sukūrė lyčių lygybės indeksą. Jis suteikia galimybę kiekvienai valstybei narei 
įvertinti įvairiose lyčių lygybės srityse padarytą pažangą, palyginti save su kitomis šalimis ir išsiaiškinti, 
kurioms sritims reikėtų skirti daugiausia dėmesio. Tikiuosi, kad ši priemonė bus plačiai naudojama ir 
padės geriau suprasti lyčių lygybę, o svarbiausia, prisidės prie tolesnio jos įgyvendinimo.“

Mikaelis Gustafssonas  
Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininkas

Lyčių lygybės indeksas parengtas atsižvelgiant 
į realų poreikį sukurti vertinimo priemonę, kuri 

padėtų nustatyti ES moterų ir vyrų padėtį verti-
nant įvairius gyvenimo aspektus.

IŠSKIRTINĖS LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSO YPATYBĖS

Lyčių lygybės indeksas:

• specialiai pritaikytas ES lyčių lygybės politikos programai ir tikslams;

• sudaromas taikant lyčių lygybės metodą, o ne galių suteikimo moterims metodą;

• grindžiamas išsamesne lyčių lygybės sistema nei kiti moterų arba lyčių lygybės indeksai;

• padeda nustatyti su tam tikrais pasiekimų lygiais susietą lyčių nelygybę ir užtikrinti, kad lyčių 
nelygybė nebūtų vertinama palankiai, jei ji byloja apie aplinkybes, kurios yra nepalankios ir 
moterims, ir vyrams;

• parodo, kokių duomenų trūksta, kadangi juo nustatomi galimi lyčių rodikliai, reikalaujantys 
suderintų ir patikimų visų valstybių narių duomenų, suskirstytų pagal lytį.

Žemiausias lyčių lygybės rodiklis – 
sprendimų priėmimo srityje

Žemiausias lyčių lygybės indekso rodiklis apskai-
čiuotas vertinant galią politinių ir ekonominių 
sprendimų priėmimo srityje – ES įverčio vidurkis 
tėra 38. Didžiausias atotrūkis tarp lyčių nustatytas 
vertinant moterų ir vyrų santykį didžiausių biržinių 
įmonių valdybose (ES įverčio vidurkis yra tik 23,3). 
Tokios priemonės kaip kvotų sistema padėtų siekti 
lyčių lygybės šioje srityje ir darytų teigiamą poveikį 
visoms kitoms sritims.

Pasidalijimas priežiūros darbais labai 
svarbus siekiant ES užimtumo tikslo

Iš indekso matyti, kad, siekiant įgyvendinti strate-
gijoje „Europa 2020“ užsibrėžtą užimtumo tikslą, 
t. y. pasiekti bent 75 proc. užimtumo lygį tarp 
20–64 metų amžiaus ES gyventojų, reikia diegti 
priemones, skatinančias lygiau pasidalyti neap-
mokamais priežiūros ir buities darbais. Moterų 
galimybės dalyvauti darbo rinkoje yra ribotos 
dėl joms tenkančios neproporcingai didelės 
priežiūros darbų naštos. Siekiant tvaraus augimo 
Europoje, svarbu užtikrinti, kad moterys ir vyrai 

praleistų tiek pat laiko vykdydami priežiūros parei-
gas. Svarbu ne tik kurti naujas užimtumo galimy-
bes, bet ir tobulinti vaikų priežiūros sistemą (7) ir 
aktyviau skatinti tėvus labiau prisidėti prie vaikų 
priežiūros.

Kovą su smurtu prieš moteris stipriai 
apsunkina informacijos trūkumas

ES institucijos yra įsipareigojusios visiškai pažaboti 
smurtą ES, tačiau lyčių lygybės indeksas rodo, kad 
šioje srityje trūksta lyginamųjų pagal lytis suskirs-
tytų ES lygio duomenų. Lyčių lygybės indeksas 
rodo, kad politikai turi spręsti šią duomenų trū-
kumo problemą, nes smurtas prieš moteris tebėra 
vienas labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažei-
dimų, lemiančių ir didinančių lyčių nelygybę.

Sritys, vertinamos lyčių lygybės indeksui 
apskaičiuoti 

Lyčių lygybė vertinama šešiose pagrindinėse – 
darbo, pinigų, žinių, laiko, galių ir sveikatos – ir 
dviejose papildomose (daugialypės nelygybės 

(7) Žr. Barselonos tikslus.
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ir smurto) lyčių lygybės indekso srityse. Papildo-
mos sritys susijusios su indeksu, bet negali būti 
įtrauktos į pagrindinį indeksą, nes yra daugiau 
iliustruojamojo pobūdžio, t. y. apibūdina tik tam 
tikrai visuomenės grupei būdingą reiškinį (8). 

(8) Tai būdinga nagrinėjant tik su moterimis susijusius klausimus, 
pavyzdžiui, vertinant smurto lyties pagrindu prieš moteris 
reiškinį arba tiriant lyčių nelygybę tam tikrose visuomenės 
grupėse (tarp negalią turinčių žmonių, vienišų tėvų ir t. t.). 

Laiko sritis 

Laiko srityje siekiama išsiaiškinti, kiek skiriasi eko-
nominei, priežiūros ir socialinei veiklai moterų ir 
vyrų skiriamas laiko kiekis. Lyčių lygybės požiūriu 
ši sritis yra svarbi, nes būtina užtikrinti, kad moterys 
ir vyrai galėtų geriau derinti šeimos gyvenimą ir 
darbą.

SRITYS

PAPILDOMOS SRITYS

Darbo sritis skirta moterų 
ir vyrų padėčiai Europos 
darbo rinkoje įvertinti

Žinių sritis skirta moterų ir 
vyrų padėties skirtumams 
švietimo ir mokslo srityje 
įvertinti

Galių sritis skirta politikoje 
ir ekonomikoje dalyvaujan-
čių moterų ir vyrų padėties 
skirtumams tirti

Daugialypės nelygybės 
sritis skirta kitiems aspek-
tams, kurie gali turėti įta-
kos lyčių lygybei, nagrinėti, 
atsižvelgiant į tam tikrų 
visuomenės grupių padėtį

Pinigų sritis skirta moterų 
ir vyrų finansinių išteklių ir 
ekonominės padėties nely-
gybei tirti

Laiko sritis skirta ekono-
minei, priežiūros ir kitai 
socialinei veiklai (įskaitant 
kultūros, pilietinę ir t. t.) 
skiriamo laiko skirtumams 
analizuoti

Sveikatos sritis skirta 
moterų ir vyrų sveikatos 
būklės ir galimybių nau-
dotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis skirtumams 
analizuoti

Smurto sritis skirta smurtui 
lyties pagrindu prieš moteris 
įvertinti ir išsiaiškinti, kokios 
nuostatos, normos ir stereo-
tipai labiausiai trukdo siekti 
lyčių lygybės

Darbas

Žinios

Galios

Daugialypė 
nelygybė

Pinigai

Laikas

Sveikata

Smurtas

Pagrindinės ir papildomos lyčių lygybės indekso sritys.
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Laikas
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as

38,8

2010 m. laiko srities lyčių lygybės indekso įverčiai pagal valstybes nares.

Šioje srityje išryškėjo dideli priežiūrai moterų 
ir vyrų skiriamo laiko kiekio skirtumai ES. Visose 
valstybėse narėse būtent moterys neproporcingai 
daug laiko skiria artimųjų priežiūrai, nustatyta ypač 
didelė vaikams ir vaikaičiams prižiūrėti ir ugdyti 
skiriamo laiko nelygybė.

Nevienodai laiko skiriama ir socialinei veiklai – 
visose valstybėse narėse, išskyrus vieną, daugiau 
vyrų nei moterų reguliariai lanko sporto, kultūros 
ir pramoginius užsiėmimus. 

Sudarant lyčių lygybės indeksą nustatyti faktai dar 
kartą patvirtina priemonių, skirtų geresnei moterų 
ir vyrų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai 
užtikrinti (9), svarbą.

Galių sritis 

Nors moterys sudaro beveik pusę visos darbo 
jėgos ir daugiau kaip pusę aukštojo mokslo 
absolventų, tarp aukščiausio lygio sprendimus 
priimančių asmenų moterų dalis yra labai maža. 
Tokia neatitiktis rodo, kad neišnaudojami puikia 
kvalifikacija ir įgūdžiais pasižymintys žmogiškieji 
ištekliai.

(9) 2002 m. Barselonoje Europos Vadovų Tarybos nustatyti tikslai, 
susiję su tinkamos, prieinamos ir kokybiškos vaikų priežiūros 
užtikrinimu, ir raginimas didinti sanglaudą ir plėsti galimybes 
įsidarbinti, įskaitant siekį teikti daugiau reikšmės vyro 
vaidmeniui šeimoje, moterų ir vyrų lygybei, taip pat darbo ir 
šeimos gyvenimo derinimui. 

G
al

io
s

38,0

2010 m. galių srities lyčių lygybės indekso įverčiai pagal valstybes nares.
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Politinių sprendimų priėmimo procese daly-
vaujančių moterų dalis yra labai maža, nors ir ES 
lygmeniu, ir tarptautiniu mastu šiai sričiai skiriama 
daug dėmesio. Šis demokratinis trūkumas rodo, 
kokie svarbūs yra 2010–2015 m. moterų ir vyrų 
lygybės strategijoje Komisijos išvardyti pagrindi-
niai veiksmai: svarstyti tikslines iniciatyvas vyrų ir 
moterų pusiausvyrai sprendimų priėmimo pro-
cesuose užtikrinti, stebėti pažangą siekiant, kad 
kiekviename Komisijos įsteigtame komitete ar 
ekspertų grupėje ne mažiau kaip 40 proc. narių 
sudarytų vienos lyties atstovai, ir remti pastangas 
skatinti moteris dalyvauti ir siūlyti savo kandida-
tūrą Europos Parlamento rinkimuose.

Prasčiausiai lyčių lygybė įvertinta ekonominių 
sprendimų priėmimo srityje – čia dalyvaujančių 
moterų dalis dar mažesnė negu politinių spren-
dimų priėmimo procese. Šiame posrityje lyčių 
lygybės indekso įvertis žemiausias – 29 taškai iš 
100. Tai svarbu kalbant apie 2011 m. Europos 
Komisijos iniciatyvą „Europos bendrovės įsipa-
reigojimas dėl moterų skaičiaus valdyboje didi-
nimo“ – Europos biržinių bendrovių raginimą 
savanoriškai įsipareigoti iki 2015 m. moterų skaičių 
savo valdybose padidinti iki 30 proc., o iki 2020 m. 
– iki 40 proc., į valdybą paliekančių narių vyrų vie-
tas aktyviai skiriant kvalifikuotas moteris.

Gender Equality Index Country  
Profiles

http://eige.europa.eu

M
H

-02-13-289-EN
-C

Bendradarbiavimas su partneriais

Sudaryti lyčių lygybės indeksą EIGE labai padėjo 
EIGE lyčių lygybės indekso darbo grupės ekspertai, 
išorės ekspertai, EIGE Valdymo taryba ir Ekspertų 
forumas. Reikšmingai prisidėjo Europos Komisija, 
ypač Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio 

direktorato Lyčių lygybės skyrius, Eurostatas ir 
Jungtinis tyrimų centras, taip pat Europos gyve-
nimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound), 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 
(FRA), nacionaliniai statistikos biurai, organizacija 
„European Women’s Lobby“, socialiniai partneriai 
(Europos profesinių sąjungų konfederacija, Euro-
pos verslo konfederacija (BusinessEurope)) ir tarp-
tautinės organizacijos (TDO, JTEEK, EBPO, Pasaulio 
ekonomikos forumas, tinklas „Social Watch“).

Lyčių lygybės indeksas ateityje

Kitą lyčių lygybės indeksą planuojama apskaičiuoti 
2015 m. – tuomet duomenis bus galima palyginti 
laiko atžvilgiu. Tai suteiks itin svarbios informacijos 
pažangos, kurią valstybės narės daro, siekdamos 
užtikrinti lyčių lygybę, vertinimui.

IŠSAMIAU:

Išsamesnę informaciją apie svarbiausius 
kiekvienoje lyčių lygybės indekso srityje 
nustatytus faktus ir įvairių valstybių narių 
pozicijas, taip pat informaciją apie konkrečią 
padėtį kiekvienoje valstybėje narėje, rasite 
šiuose šaltiniuose:
http://eige.europa.eu/lt/content/gender-
equality-index
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės indeksas. 
Ataskaita“. 
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės indeksas. 
Svarbiausi nustatyti faktai“. 
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės indeksas. Atskirų 
šalių apžvalgos“. 
Visos ataskaitos prieinamos tiek spausdintine, 
tiek elektronine formomis.

http://eige.europa.eu/lt/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/lt/content/gender-equality-index
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Politikos formavimo proceso rėmimas. Patikimos statistikos svarba

„Tikriausiai jau žinote, kad Europos lyčių lygybės institutas atlieka daug naudingų tyrimų, kuriais 
siekiama padėti pirmininkaujančioms šalims įgyvendinti Pekino programą ir užtikrinti pažangą 
siekiant lyčių lygybės.“ 

Kathleen Lynch, Negalios, lygybės, psichikos sveikatos ir vyresnio amžiaus žmonių reikalų 
ministrė, Airija, ištrauka iš kalbos Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitete 2013 m. sausį

1995 m. Pekine vykusioje Jungtinių Tautų ketvir-
tojoje pasaulio konferencijoje moterų klausimais 
pradėta įgyvendinti novatoriška pasaulinė lyčių 
lygybės strategija – Pekino deklaracija ir veiksmų 
programa lygybei, plėtrai ir taikai užtikrinti. Tai 
moterims įgalinti skirta darbotvarkė, kuria dar 
kartą patvirtinamas pagrindinis principas, pagal 
kurį moterų ir mergaičių žmogaus teisės yra 
neatimama, neatskiriama ir nedaloma visuotinių 
žmogaus teisių dalis. Nuo 2011 m. EIGE pirminin-
kaujančioms valstybėms narėms padeda stebėti 
Pekino veiksmų programos įgyvendinimą ES. 

2010–2015 M. MOTERŲ IR VYRŲ 
LYGYBĖS STRATEGIJA (10)

„Institutas padės Komisijai ir valstybėms 
narėms stebėti Pekino veiksmų programoje 
nustatytus ES lygmens rodiklius itin svarbiose 
srityse ir prireikus parengti tolesnius rodiklius 
(pavyzdžiui, susijusius su moterimis ir aplinka).“

Institutas užsako tyrimus ir rengia ataskaitas su 
rekomendacijomis, kaip tobulinti strateginių 
Pekino veiksmų programos tikslų įgyvendinimą 
pasirinktose srityse ES, prižiūri ir reguliariai atnau-
jina sutartų Pekino rodiklių ir informacijos duo-
menų bazę ES ir valstybių narių lygmenimis ir 
renka gerosios praktikos pavyzdžius konkrečiomis 
temomis. 2013 m. institutui dirbti padėjo Airija ir 
Lietuva, Europos Komisija ir jos lyčių aspekto inte-
gravimo aukšto lygio darbo grupė, taip pat EIGE 
Pekino rodiklių darbo grupė. 

Siekdamas paremti ES Tarybai pirmininkaujančias 
valstybes nares, 2013 m. institutas išleido dvi ata-
skaitas (11): 

(10) Veiksmai 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategijai 
įgyvendinti; pridedama prie Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, COM(2010) 491.

(11) Žr. 1 priedą „EIGE 2013 m. leidiniai“.

„Pekino veiksmų programos įgyvendinimo ES vals-
tybėse narėse apžvalga. Moterys ir žiniasklaida. 
Lyčių lygybės priimant sprendimus žiniasklaidos 
organizacijose skatinimas“ (angl. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States: Women and 
the Media – Advancing gender equality in deci-
sion-making in media organisations).

„Lyčių lygybės pažangai skirtų institucinių mecha-
nizmų efektyvumas. Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse peržiūra“ (angl. 
Effectiveness of Institutional Mechanisms for 
the Advancement of Gender Equality. Review 
of the implementation of the Beijing Platform 
for Action in the EU Member States).

Lyčių lygybė ir moterys, einančios su 
sprendimų priėmimu susijusias pareigas 
žiniasklaidos organizacijose

Pirmąjį 2013 m. pusmetį pirmininkaudama 
ES Tarybai, Airija nusprendė peržiūrėti Pekino 
veiksmų programos J sritį „Moterys ir žiniasklaida“. 
Daugiausia dėmesio skirta svarbiai sričiai, kuriai 
iki tol nebuvo nustatyta rodiklių, t. y. moterims 
ir vyrams, dalyvaujantiems priimant sprendimus 
žiniasklaidos organizacijose. 

Europos Parlamento rezoliucijoje dėl tolesnių 
veiksmų, susijusių su Pekino veiksmų programa 
(2000/2020(INI)), pabrėžiama būtinybė užtikrinti 
vyrų ir moterų pusiausvyrą visuose žiniasklaidos 
sektoriaus sprendimų priėmimo lygmenyse ir 
žiniasklaidos organizacijos skatinamos imtis inicia-
tyvos pritraukti daugiau žurnalisčių moterų. Padėtį 
žiniasklaidos sektoriuje turėtų iš dalies pakeisti 
2012 m. Europos Komisijos pateiktas Direktyvos 
dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros geri-
nimo ir atitinkamų priemonių pasiūlymas.
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EIGE ataskaita – pirmoji visų ES valstybių narių 
lyginamuosius duomenis aprėpianti ataskaita. 
Ataskaitoje (12) apžvelgiamas strateginio Pekino 
veiksmų programos tikslo – plėsti moterų daly-
vavimą ir galimybes reikšti savo nuomonę ir 
dalyvauti priimant sprendimus žiniasklaidoje ir 
žiniasklaidos priemonėmis, taip pat technologiš-
kai naujose komunikacijos priemonėse ir tokio-
mis priemonėmis – įgyvendinimas ir pateikiami 
pirmieji trys rodikliai pažangai, padarytai siekiant 
užtikrinti lyčių lygybę moterų ir žiniasklaidos sri-
tyje, įvertinti. 2013 m. birželio 21 d., remdamasi 
EIGE ataskaita, Europos Sąjungos užimtumo, soci-
alinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų minis-
trų taryba (EPSCO) priėmė išvadas dėl moterų ir 
žiniasklaidos (angl. Conclusions on Women and the 
Media) ir atsižvelgė į šiuos pirmuosius rodiklius.

 

Report
Review of the implementation of the  Beijing Platform for 

Action in the EU Member States: Women and the Media — 

Advancing gender equality in decision-making  
in media organisations

http://eige.europa.eu

M
H
-31-13-742-EN

-C

MOTERYS IR ŽINIASKLAIDA. NAUJIEJI 
RODIKLIAI

• 1 rodiklis. Moterų ir vyrų, ES žiniasklaidos 
organizacijose einančių su sprendimų 
priėmimu susijusias pareigas, dalis

• 2 rodiklis. Moterų ir vyrų dalis ES 
žiniasklaidos organizacijų valdybose

• 3 rodiklis. Lyčių lygybės skatinimo 
politika žiniasklaidos organizacijose 

(12) Visą ataskaitą, svarbiausius nustatytus faktus ir lankstinuką 
rasite EIGE svetainėje http://eige.europa.eu. Parengtos ir 
spausdintinės šių leidinių versijos. Svarbiausi nustatyti faktai 
taip pat skelbiami lietuvių, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

EIGE ataskaitoje nagrinėjamos galimybės mote-
rims reikšti mintis ir dalyvauti priimant spren-
dimus žiniasklaidoje ir analizuojama moterų ir 
vyrų, einančių su sprendimų priėmimu susijusias 
pareigas, dalis valstybinėse ir privačiose žinia-
sklaidos organizacijose, šių organizacijų valdybų 
sudėtis ir jų taikomos priemonės lyčių lygybei ska-
tinti. Atliekant tyrimą aiškintasi, kiek išplėtota šių 
žiniasklaidos organizacijų lyčių lygybės politika, 
stebėsenos mechanizmai ir konkrečios iniciatyvos, 
skirtos moterų karjeros galimybėms remti.  (13)

SVARBIAUSI NUSTATYTI FAKTAI13 

Patvarūs lyčių nelygybės modeliai 
žiniasklaidos sektoriuje

Nors Europos teisinė ir politinė sistema tampa 
vis palankesnė karjeros siekiančioms moterims, 
bendra pažanga užtikrinant lyčių lygybę žinia-
sklaidos sektoriuje yra lėta. Nors moterys sudaro 
beveik pusę visos darbo jėgos ir daugiau negu 
pusę visų aukštąjį žiniasklaidos srities išsilavinimą 
turinčių žmonių, žiniasklaidos sektoriuje ir toliau 
dominuoja vyrai.

Žiniasklaidos sektoriui vis dar būdingi patvarūs 
nelygybės modeliai, kaip antai neproporcingai 
maža moterų dalis, kliūtys moterims siekti karjeros 
ir nuolatiniai darbo užmokesčio skirtumai. Mote-
rys ir vyrai tebėra skirstomi pagal funkcijas įvairiais 
svarbos ir (arba) prestižo lygmenimis (pavyzdžiui, 
žurnalai vs laikraščiai) ir pagal funkcijas, reikalau-
jančias skirtingų įgūdžių ir kompetencijos (pavyz-
džiui, neproporcingai mažai moterų dirba techni-
nėse srityse).

(13) Išsamias išvadas rasite pačioje ataskaitoje ir svarbiausių 
nustatytų faktų leidinyje. Abu leidinius rasite EIGE svetainėje 
arba pasinaudodami šio dokumento nuorodomis.

http://eige.europa.eu
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Žiniasklaidos organizacijose sprendžiamąją 
galią turinčių moterų dalis – maža

Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad žiniasklaidos orga-
nizacijų aukščiausio lygio sprendimų priėmimo 
procese dalyvaujančių moterų dalis vis dar itin 
maža. Šis atotrūkis dar labiau gilina vyraujančią 
nelygybę tarp vyrų ir moterų ir įrodo, kad neišnau-
dojami aukšta kvalifikacija ir įgūdžiais pasižymintys 
žmogiškieji ištekliai.

Visose žiniasklaidos organizacijų valdymo gran-
dyse moterys sudaro apie trečdalį (32 proc.) vyres-
niųjų darbuotojų, turinčių sprendžiamąją galią. 
Moterų dalis didesnė žemesniuose sprendimų pri-
ėmimo lygmenyse: strateginiame lygmenyje (vyk-
domųjų direktorių) moterys užima vos 16 proc. 
postų, o žemesniame, veiklos lygmenyje, moterų 
dalis yra 33 proc.

Moterys Moterys Moterys

Iš viso
(visi lygmenys)

Darbinė sritis
(2–4 lygmenys)

Strateginė sritis
(1 lygmuo)

Vyrai Vyrai Vyrai

32 %

68 %

16 %

84 %

33 %

67 %

Šaltinis: 2012 m. liepos–rugsėjo mėn. iš 96 žiniasklaidos organizacijų 
27 ES valstybėse narėse surinkti duomenys

2012 m. pareigas su sprendimų priėmimo įgaliojimais einančių 
moterų ir vyrų dalys žiniasklaidos organizacijose EU-27

Tyrime dalyvavusių ES žiniasklaidos organiza-
cijų valdybose moterys užima tik 25 proc. postų. 
Valstybinių transliuotojų valdybose moterų dalis 
didesnė (29 proc.) nei privačių žiniasklaidos orga-
nizacijų valdybose (21 proc.).

Vidinės lyčių lygybės politikos 
įgyvendinimas žiniasklaidos 
organizacijose – vis dar retas reiškinys

EIGE tyrimais nustatyta, kad lyčių lygybės politiką 
ir priemones įgyvendinančiose organizacijose 
moterų, einančių strategines pareigas su spren-
džiamąja galia, dalis dažnai būna didesnė.

Lyčių lygybės pažangos instituciniai 
mechanizmai

Antrąjį 2013 m. pusmetį ES Tarybai pirmąkart pir-
mininkavo Lietuva. Ji nusprendė peržiūrėti Pekino 
veiksmų programos rodiklius, skirtus H sričiai, 
apimančiai lyčių lygybės pažangos institucinius 
mechanizmus ES valstybėse narėse tiek naciona-
liniu, tiek federaliniu lygmenimis. Siekiant paspar-
tinti faktinę pažangą lyčių lygybės link, atliekant 
peržiūrą norėta atkreipti dėmesį į institucinių 
mechanizmų veiksmingumą ES valstybėse narėse. 

Moterų pažangos skatinimo instituciniai mecha-
nizmai yra viena pagrindinių Pekino veiksmų pro-
gramos sričių. Jie labai svarbūs, siekiant užtikrinti 
lyčių lygybę visose kitose Pekino veiksmų progra-
mos srityse. 

2009 m. EPSCO taryba pažymėjo, kad, siekiant lyčių 
lygybei suteikti prioritetą, būtina sutvirtinti už lyčių 
lygybės skatinimą atsakingų nacionalinių įstaigų 
statusą. Taryba taip pat pabrėžė, kad, norint sukurti 
veiksmingą nacionalinę institucinę lyčių lygybės 
užtikrinimo struktūrą, būtina, kad ji būtų pačiame 
aukščiausiame vyriausybės lygmenyje, aprėptų 
pilietinės visuomenės organizacijas, galėtų naudo-
tis pakankamais ištekliais ir turėtų galimybę daryti 
įtaką visų sričių vyriausybės politikos formavimui. 
Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų 
lygybės strategijoje taip pat pabrėžiama būtinybė 
skatinti lyčių lygybę visose ES ir nacionalinės poli-
tikos srityse ir užtikrinti, kad lyčių aspekto integra-

Su žiniasklaida susijusi sritis

Išsilavinimas Užimtumas

Moterys: 68 % Vyrai: 32 % Vyrai: 60 %

Moterys: 40 %

Šaltinis: Eurostatas, 2010 m.
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vimas būtų neatsiejamas politikos formavimo 
elementas, panaudojant ir tokias priemones kaip 
poveikio vertinimus ir vertinimo procesus.

EIGE ataskaitoje (14) apžvelgiama pažanga, kurią 
2005–2012 m. valstybės narės padarė lyčių lygy-
bės pažangos institucinių mechanizmų, taip pat 
lyčių aspekto integravimo, srityje. Ataskaitoje 
remiamasi 2006 m. Suomijos pirmininkavimo lai-
kotarpiu nustatyta koncepcijų ir metodų sistema. 

2013 m. gruodžio mėn. EPSCO taryba priėmė išvadas 
„Moterų padėties gerinimo ir lyčių lygybės propa-
gavimo institucinių mechanizmų veiksmingumas“, 
kurias, remdamasi EIGE ataskaita ir rekomendacijo-
mis, pristatė pirmininkaujanti Lietuva. EPSCO taryba 
atsižvelgė į keturis EIGE apžvalgoje nurodytus rodi-
klius, įskaitant naująjį rodiklį – pagal lytis suskirstytų 
statistinių duomenų pateikimo ir sklaidos.

ES INSTITUCINIŲ MECHANIZMŲ 
RODIKLIAI

1 rodiklis. Už lyčių lygybės skatinimą 
atsakingos valstybinės įstaigos statusas
2a rodiklis. Už lyčių lygybės skatinimą 
atsakingos valstybinės įstaigos personalo 
ištekliai
2b rodiklis. Už vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus skatinimą atsakingos (-ų) įstaigos (-ų) 
personalo ištekliai
3 rodiklis. Lyčių aspekto integravimas
4 rodiklis (naujas). Pagal lytis suskirstytų 
statistinių duomenų pateikimas ir sklaida

(14) Visą ataskaitą ir lankstinuką rasite EIGE svetainėje  
(http://eige.europa.eu), taip pat spausdintinius. 

SVARBIAUSI NUSTATYTI FAKTAI (15)

Nors valstybinėms lyčių lygybės užtikrinimo 
struktūroms pavedamų užduočių daugėja, atitin-
kamoms valstybės atsakomybės sritims skiriami 
ištekliai ir jų statusas išliko nepakitę arba sumenko

Už lyčių lygybę atsakingos valstybinės įstaigos ir 
įstaigos, kurioms pavesta rūpintis vienodo požiū-
rio įvairiais pagrindais skatinimu, veikia visose 
valstybėse narėse. Nors per pastarąjį dešimtmetį 
in stitucinės sąrangos srityje įvyko teigiamų poky-
čių, nacionalinėse valstybinėse struktūrose už 
lyčių lygybę atsakingos įstaigos dažnai margina-
lizuojamos, dalomos pagal politikos sritis, varžo-
mos sudėtingų ir nuolat plečiamų įgaliojimų; jose 
trūksta tinkamo personalo, nepakanka mokymų, 
duomenų ir išteklių; jos nesulaukia deramos aukš-
čiausio lygio politikų paramos. 

2012 m. už vienodo požiūrio į moteris ir 
vyrus skatinimą atsakingų nepriklausomų 
įstaigų, palyginti su 2005 m., sumažėjo 
daugiau kaip perpus

Už apsaugą nuo diskriminacijos lyties pagrindu 
atsakingas nepriklausomas įstaigas vis dažniau 
keičia įstaigos, atsakingos už apsaugą nuo dis-
kriminacijos įvairiais pagrindais. Nors pripažinti 
moterų ir vyrų heterogeniškumą amžiaus, klasės, 
negalios, etninės kilmės ir (arba) rasės ir seksua-
linės orientacijos atžvilgiu yra labai svarbu, lyties, 
kaip visų nelygybės formų struktūrinio matmens 
ir esminio elemento, sumenkinimo pasekmių 
negalima nepaisyti. 

Nors taikant lyčių aspekto integravimo 
priemones ir metodus padaryta šiokia 
tokia pažanga, pagrindiniai metodai nėra 
oficialiai įtvirtinti

Atlikus lyčių aspekto integravimo metodų ir prie-
monių, pavyzdžiui, mokymų ir gebėjimų ugdymo, 
poveikio lyčių lygybės požiūriu vertinimo, lyčių 
aspekto paisymo sudarant biudžetą, taip pat ste-
bėsenos ir vertinimo, analizę paaiškėjo, kad oficia-
lus lyčių aspekto integravimas stringa dėl neaiškių 
arba netvirtų teisinių arba administracinių įgalio-
jimų lyčių aspekto integravimo srityje. Daugumoje 

(15) Išsamias išvadas galite perskaityti pačioje ataskaitoje ir 
svarbiausių nustatytų faktų santraukoje. Abu leidiniai prieinami 
internetinėje EIGE svetainėje, juos galite rasti ir pasinaudodami 
šio dokumento nuorodomis.

http://eige.europa.eu
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valstybių narių poveikio moterims ir vyrams verti-
nimas atliekamas retai arba apskritai neatliekamas 
ir apie šią priemonę arba nėra žinoma, arba ji dar 
tik pradiniame taikymo etape. Reikalavimas paisyti 
lyčių aspekto sudarant biudžetą tapo teisiškai pri-
valomas tik aštuoniose valstybėse narėse, iš kurių 
tik trijose lyčių aspekto paisymo sudarant biudžetą 
priemonę ministerijos taiko nuodugniai. Palyginti 
nedaug valstybių narių rengia reguliarius lyčių lygy-
bei skatinti skirtus mokymus ir gebėjimų ugdymo 
užsiėmimus; dažniausiai jie būna skirti valstybinių 
už lyčių lygybę atsakingų įstaigų darbuotojams. 

Politinė, socialinė ir administracinė 
lyčių lygybės plotmė pradeda skverbtis 
į teisinius ir procedūrų mechanizmus, 
skirtus kovai su diskriminacija 
individualiu lygmeniu

Trečioji kryptis susijusi su plačios politinės lyčių 
lygybės plotmės siaurinimu iki teisės aktų tai-
kymo aprėpties. Lyčių lygybės aspektas rečiau 
nagrinėjamas ir skatinamas politinėmis ir institu-
cinėmis priemonėmis, kurios susijusios su lyčių 
nelygybės ir tam tikrų moterų grupių nepalan-
kios padėties klausimų sprendimu; į lyčių lygybę 
dažniau žvelgiama kaip į žmogaus teisę, kuriai 
užtikrinti būtinos teisinės priemonės, susijusios 
su atskirų piliečių apsauga nuo diskriminacijos. 
Kai lyčių lygybė įtvirtinama žmogaus teisių siste-
moje, prarandamos galios ir gebėjimas kovoti su 
struktūrine nelygybe ir diskriminacija visuomenės 
lygmeniu. Laikantis tokio požiūrio lyčių lygybė yra 
ne tik marginalizuojama kaip politinis tikslas, bet 
ir menkinama kaip savaime svarbi politikos sritis. 
 

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/activities/
beijing-platform-for-action
EIGE (2013 m.), „Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse 
apžvalga. Moterys ir žiniasklaida. Lyčių 
lygybės įgyvendinimas priimant sprendimus 
žiniasklaidos organizacijose. Ataskaita“ 
(angl. Review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU Member 
States: Women and the Media –  Advancing 
gender equality in decision-making in media 
organisations. Report). 

IŠSAMIAU:

EIGE (2013 m.), „Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse 
apžvalga. Moterys ir žiniasklaida. Lyčių 
lygybės įgyvendinimo priimant sprendimus 
žiniasklaidos organizacijose skatinimas. 
Pagrindiniai duomenys“ (angl. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States: Women and the 
Media – Advancing gender equality in decision-
making in media organisations. Main Findings). 
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės įgyvendinimas 
priimant sprendimus žiniasklaidos organizaci-
jose. Faktų apžvalga“ (angl. Advancing gender 
equality in decision-making in media organisa-
tions. Factsheet). 
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės pažangai 
skirtų institucinių mechanizmų efektyvumas. 
Pekino veiksmų programos įgyvendinimo ES 
valstybėse narėse apžvalga. Ataskaita“ (angl. 
Effectiveness of Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Gender Equality – Review of 
the implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States. Report). 
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybė ir instituciniai 
mechanizmai. Faktų apžvalga“ (angl. Gender 
equality and institutional mechanisms. Fact-
sheet). 

Pirmininkaujančios šalies ataskaitai dėl Pekino 
veiksmų programos H srities papildyti EIGE atliko 
tyrimą „Institucinių gebėjimų ir veiksmingų 
metodų, taikomų integruojant lyčių aspektą, 
apžvalga“ (angl. Review of the Institutional Capacity 
and Effective Methods for Gender Mainstreaming), 
kuriame ypatingas dėmesys skiriamas poveikio 
vertinimui pagal lytis.

„Moterys ir vyrai ES. Faktai ir skaičiai“(16)

Kad paremtų Pekino veiksmų programos įgyven-
dinimo ES stebėseną ir padidintų Pekino rodiklių 
matomumą, 2011 m. EIGE sukūrė ir pradėjo naudoti 
duomenų bazę „Moterys ir vyrai ES. Faktai ir skaičiai“. 
Ši duomenų bazė sprendimų priėmėjams, statisti-
kos specialistams, tyrėjams ir lyčių lygybės eksper-
tams yra nuoseklus ir patogus naudoti centralizuo-
tas pagal lytis suskirstytų visų svarbiausių Pekino 
veiksmų programos sričių duomenų ir lyčių sta-
tistikos šaltinis. 2013 m. pabaigoje duomenų bazė 
aprėpė 72 rodiklius (ir apie 150 papildomų rodiklių), 

(16) http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-
facts-and-figures; taip pat žr. EIGE 2011 m. metinę ataskaitą.

http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
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priklausančius 11 iš 12 svarbiausių Pekino veiksmų 
programos sričių. Duomenų bazėje sukaupta infor-
macija apie rodiklius (kiekybinius ir kokybinius), duo-
menų prieinamumą, duomenų šaltinius, taip pat 
pateikiamos naudingos bibliografinės nuorodos. 
Naudotojai gali susipažinti su pirmininkaujančių 
valstybių ataskaitomis, EPSCO tarybos išvadomis ir 

kitais svarbiais politikos dokumentais ir jais remda-
miesi sužinoti, kaip kito rodikliai nuo 1999 m.

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/women-and-
men-in-the-eu-facts-and-figures

Smurtas lyties pagrindu

„Visos ES institucijos turi dar vieningiau kovoti su neteisybe, su kuria susiduria mūsų visuomenės žmonės 
tik todėl, kad gimė moterimis.“ 

Teresa Jimenez Becerril (17) 
Europos Parlamento narė

Smurto lyties pagrindu srityje (18) EIGE 2013 m. savo 
veiklą vykdė keliomis kryptimis: ruošėsi parengti 
ilgalaikį darbo planą, padėsiantį valstybėms narėms 
kovoti su smurtu lyties pagrindu, ir atliko tris atskirus 
tyrimus. Svarbus praeitų metų įvykis – konferencija 

(17) http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa%20
Jimenez%20Becerril.pdf.

(18) Leidinyje A Europe free from gender-based violence („Europa 
be smurto lyties pagrindu“) EIGE glaustai pristato savo šiuo 
metu atliekamus ir jau atliktus smurto lyties pagrindu srities 
darbus ir supažindina su įvairiomis savo veiklos, susijusios su 
skirtingais smurto lyties pagrindu aspektais, kryptimis. Taip pat 
žr. 2012 m. metinės ataskaitos skyrių „Instituto dėmesio centre 
2012 m. – smurtas lyties pagrindu“.

„Kova su smurtu prieš moteris Europoje. Tarpsekto-
riniai metodai ir veiksmai“ (angl. Eliminating Violence 
against Women in Europe – Intersectoral Approaches 
& Actions), kuri surengta Vienoje bendradarbiau-
jant su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
Europos biuru ir Vienos miestu per 16 dienų tru-
kusią aktyvios kovos su smurtu prieš moteris kam-
paniją (šios konferencijos ataskaita bus paskelbta 
2014 m.). Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 
200 dalyvių iš 42 šalių ir iš labai įvairių organizacijų. 
Jie aptarė kovos su smurtu lyties pagrindu meto-
dus. Pranešėjai ir dalyviai dalijosi įžvalgomis apie 

http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/content/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa Jimenez Becerril.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/Closing_Teresa Jimenez Becerril.pdf
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neseniai paskelbtus ir numatomus atlikti tyrimus 
ir perspektyvia įvairių ES valstybių narių patirtimi. 
Konferencijoje aptartos šios temos: duomenų apie 
smurtą lyties pagrindu rinkimas, su smurtu siejamų 
sąnaudų vertinimas, moterų lyties organų žaloji-
mas, nacionalinė kovos su smurtu lyties pagrindu 
politika, tarpsektoriniai metodai ir smurtas lyties 
pagrindu ir ekonomikos krizė.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite 
teminiuose EIGE svetainės (19) puslapiuose. 

Moterų lyties organų žalojimas

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos 
V. Reding prašymu EIGE atliko tyrimą, kurio tiks-
las – apžvelgti moterų lyties organų žalojimo 
problemos padėtį ir tendencijas 27 ES valstybėse 
narėse ir Kroatijoje (angl. Study to map the current 
situation and trends of female genital mutilation in 
27 EU Member States and Croatia) (20). Šioje EIGE 
parengtoje ataskaitoje ES ir atskirų šalių politikams 
pateikiama patikima lyginamoji informacija apie 
šio reiškinio mastą ir valstybių narių taikomus 
metodus, kuriais siekiama apsaugoti ir paremti 
mergaites ir moteris, patyrusias lyties organų 
žalojimą, ir tas, kurioms tai gresia.

(19) http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-
against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions.

(20) http://eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-
female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-
the-situation-of-FGM.   
Taip pat žr. EIGE 2012 m. metinę ataskaitą.

Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad moterų lyties organų 
žalojimo praktikos paplitimo 28 ES valstybėse narėse 
duomenys nėra sistemiškai renkami. Į rizikos grupę 
patenkančių ir lyties organų žalojimą jau patyrusių 
mergaičių ir moterų mastą apskaičiavo aštuonios 
ES valstybės narės. Taip pat nustatyta, kad adminis-
traciniai duomenys (medicininiai, vaikų apsaugos, 
prieglobsčio ir baudžiamojo persekiojimo), kurie 
galėtų būti pasitelkiami kaip šio reiškinio paplitimo 
netiesioginiai rodikliai, nėra sistemiškai naudojami, 
esami duomenys nėra gretinami centralizuotai, o 
prieiga prie duomenų dažnai yra ribojama.

Nors ES valstybėse narėse jau įdiegtos kelios prie-
monės moterų lyties organų žalojimui pažaboti, 
nuoseklūs ir išsamūs metodai taikomi retai. Šios sri-
ties strategijas geriausia įgyvendinti vykdant naci-
onalinius kovos su moterų lyties organų žalojimu 
veiksmų planus. Spręsti moterų lyties organų žalo-
jimo problemą taip pat patariama įgyvendinant 
platesnės aprėpties kovos su smurtu prieš moteris 
ir lyčių lygybės strategijas. Siekiant užtikrinti šios 
srities politikos kokybę ir poveikį, ypač svarbu, kad 
rengiant ir įgyvendinant tokias strategijas daly-
vautų nukentėjusių asmenų bendruomenės.

Ataskaita „Moterų lyties organų žalojimas Euro-
pos Sąjungoje ir Kroatijoje“ (angl. Female genital 
mutilation in the European Union and Croatia) ir 
28 šalių apžvalgos (21) prieinamos valstybių narių 
valstybinėmis kalbomis. Parengta tiek elektroninė, 
tiek spausdintinė ataskaitos versijos.

(21) http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-
current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports. 

2013 m. lapkričio mėn. Vienoje vykusi konferencija „Kova su smurtu prieš moteris Europoje.  
Tarpsektoriniai metodai ir veiksmai“, surengta bendradarbiaujant su PSO Europos biuru ir Vienos miestu.

http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://www.eige.europa.eu/content/news-article/eige-study-on-female-genital-mutilation-yields-the-first-EU-wide-map-on-the-situation-of-FGM
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
http://eige.europa.eu/content/document/study-to-map-the-current-situation-and-trends-on-fgm-country-reports
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Atlikus 2012 m. pradėtą tarptautinės veiklos, 
skirtos duomenims apie smurtą lyties pagrindu 
rinkti, Europos Sąjungoje tyrimą (angl. Study on 
international activities in the field of data collection 
on gender-based violence across the EU), surinkta 
informacija, reikalinga siekiant apžvelgti duo-
menis, kuriuos surinko ir sukaupė ES įstaigos ir 
pagrindinės tarptautinės organizacijos, taip pat 
šiuo metu vykdomą ir planuojamą šios srities vei-
klą. Ši informacija padės institutui išvengti veiklos 
dubliavimo, sustiprinti sinergiją, nustatyti esamas 
spragas ir atitinkamai nukreipti būsimus savo 
veiksmus šioje srityje.

Administracinių duomenų apie smurtą 
lyties pagrindu šaltiniai 

2013 m. EIGE baigė tyrimą „Smurto lyties pagrindu 
administracinių duomenų šaltinių dabartinės 
padėties ir galimybių ES ir Kroatijoje apžvalga“ 
(angl. Mapping the current status and potential 
of administrative sources of data on gender-based 
violence in the EU). Tyrimo medžiagoje pateikiami 
pagrindiniai 28 ES valstybių narių administracinių 
duomenų šaltiniai smurto lyties pagrindu srityje 
(ir statistinė šių šaltinių informacija) ir aptariamas 
jų tinkamumas, patikimumas ir kokybė. Prieš 
atliekant šį tyrimą nebuvo galimybės susipa-
žinti su administracinių duomenų smurto lyties 
pagrindu srityje ES valstybėse narėse mastu, 
kiekiu ir panaudojimo galimybėmis. Panaudo-
damas tyrimo medžiagą, EIGE ketina užpildyti šią 
spragą ir 2014 m. paskelbti (taip pat elektroninėje 
erdvėje (22)) nustatytus faktus.

(22) http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources. 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources
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Veiksmingo politikos 
formavimo ir įgyvendinimo 
rėmimas: lyčių aspekto integravimas

„Mokymas turėtų būti transformacinio pobūdžio, turėtų padėti siekti didesnių laimėjimų lyčių lygybės 
srityje ir būti įtvirtintas organizaciniuose mokymosi procesuose.“ 

Iš 2013 m. rugsėjo mėn. vykusios internetinės diskusijos „Kokybės užtikrinimo 
mechanizmai lyčių lygybės mokymo Europos Sąjungoje srityje“ (angl. Quality assurance 
mechanisms for gender training in the European Union) 

Praktiniai ištekliai lyčių lygybės 
mokymo srityje 

2011 m. EIGE pradėjo vykdyti dvejų metų trukmės 
projektą, skirtą lyčių lygybės mokymui kaip svar-
biai priemonei lyčių aspekto integravimo strate-
gijų įgyvendinimui paremti siekiant lyčių lygybės. 
Kad būtų veiksmingas ir padėtų pasiekti laukiamų 
rezultatų, lyčių lygybės kompetencijos ugdymas 
turi tapti neatsiejama lyčių aspekto integravimo 
viešajame sektoriuje pastangų dalimi.

Pirmuoju tyrimo etapu (2012 m.) surinkta informacija 
apie lyčių lygybės mokymo veiklą, priemones ir dės-
tytojus ES, o apibendrinamojoje ataskaitoje pateikti 
svarbiausi nustatyti faktai (23). Atlikus tyrimą padaryta 
išvada, kad, nors lyčių aspekto integravimas į politinę 
darbotvarkę įtrauktas dar 1995 m., gebėjimų ir žinių 
trūkumo problemos tebėra neišspręstos ir visoje ES 
joms skiriama per mažai dėmesio.

Synthesis 
report

Mapping gender training in the 
European Union and Croatia

for the European Institute 
of Gender Equality

(23) Tyrimo išvadas galima rasti EIGE svetainėje.

Valstybėse narėse lyčių lygybės kompetencijai 
ugdyti naudojama medžiaga ir ištekliai apdoroti 
ir įkelti į dvi internetines duomenų bazes ir gero-
sios praktikos gaires 2013 m. pradžioje. Paskutinį 
kartą šios duomenų bazės atnaujintos 2013 m. 
gruodžio mėn. Lyčių lygybės mokymui skirtame 
EIGE svetainės puslapyje galima rasti visą 2012 m. 
ir 2013 m. surinktą ir paruoštą aktualią informaciją.

Internetinė lyčių lygybės mokymo išteklių duo-
menų bazė (angl. online database of gender trai-
ning resources) skirta dalytis praktine informacija, 
mokomąja medžiaga ir ištekliais lyčių lygybės 
tema. Duomenų bazėje yra per 400 informacijos 
vienetų įvairiomis kalbomis iš visų valstybių narių. 

Internetinėje lyčių lygybės dėstytojų ir mokymo 
organizacijų duomenų bazėje (angl. online data-
base of gender trainers and training organisations) 
pristatomi lyčių lygybės dėstytojai ir organizacijos, 
teikiantys lyčių lygybės mokymo paslaugas visoje 

http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
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ES. Pasitelkiant šią duomenų bazę nesunku suži-
noti, kur rasti reikiamų teminių žinių, įgūdžių ir 
patirties turinčius lyčių lygybės dėstytojus, galinčius 
mokymo kursus pritaikyti konkrečioms reikmėms 
ir politikos sritims. Į šią duomenų bazę įtraukta per 
200 dėstytojų ir organizacijų iš viešojo, privačiojo 
ir pilietinės visuomenės sektorių, į ją taip pat įrašyti 
nepriklausomi ekspertai ir tarptautinių organizacijų, 
žiniasklaidos ir valdžios institucijų atstovai. 

Kompetencijos ugdymo priemonių 
veiksmingumo didinimas

Atsižvelgiant į faktus, nustatytus atliekant apžval-
ginį lyčių lygybės mokymo tyrimą, 2013 m. atliktas 
nuodugnus tyrimas, kuriuo siekta ištirti sąlygas ir 
veiksnius, kurie padeda užtikrinti veiksmingą lyčių 
lygybės mokymą, ir tai, kokiu mastu veiksmingas 
lyčių lygybės mokymas padeda įgyvendinti lyčių 
aspekto integravimo strategijas ES.

2014 m. bus paskelbta galutinė nuodugnaus 
tyrimo ataskaita. 2013 m. gruodžio mėn. EPSCO 
tarybos išvadų 26 straipsnyje valstybės narės kvie-
čiamos:

„gerinti [...] įvairų sektorių valstybės tarnautojų 
kompetenciją lyčių lygybės ir lyčių aspekto inte-
gravimo klausimais, be kita ko, reguliariai, atsižvel-
giant į dalyvių poreikius, rengiant mokymą lyčių 
lygybės klausimais, pavyzdžiui, į bendrą viešojo 
administravimo [...] mokymo struktūrą įtraukiant 
mokymo lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
klausimais programą“.

Lyčių lygybės mokymo kokybės užtikrinimas

Lyčių lygybės mokymo projektas paakino politikos 
formuotojus, dėstytojus ir tyrėjus pradėti dialogą 
apie tai, kaip panaudoti lyčių lygybės mokymo 
priemones išsamesne informacija pagrįstai poli-
tikai formuoti. Vienas svarbiausių uždavinių – užti-
krinti kompetencijos ugdymo programų kokybę. 
Šiuo klausimu EIGE paprašė ekspertų pateikti savo 
nuomonę ir platformoje „EuroGender“ inicijavo 
internetinę diskusiją. Remdamasis šios diskusijos 
rezultatais, EIGE parengė lyčių lygybės mokymo 
pagrindinių principų projektą, kurį su valstybėmis 
narėmis numatoma aptarti 2014 metais.

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/activities/
gender-training
EIGE (2013 m.), „Lyčių lygybės mokymo 
Europos Sąjungoje ir Kroatijoje apžvalga. 
Apibendrinamoji ataskaita“ (angl. Mapping 
gender training in the European Union and 
Croatia: Synthesis report).

Instituciniai gebėjimai ir veiksmingi 
metodai lyčių aspekto integravimo srityje

Be EIGE ataskaitos dėl Pekino veiksmų programos 
H srities, parengtos Lietuvai pirmininkaujant ES 
Tarybai, 2013 m. EIGE parengė Institucinių gebė-
jimų ir veiksmingų metodų, taikomų integruojant 
lyčių aspektą, apžvalgą, kurioje ypatingas dėmesys 
skiriamas poveikio lyčių lygybės požiūriu vertini-
mui (angl. Review of the Institutional Capacity and 
Effective Methods for Gender Mainstreaming, with a 
special focus on Gender Impact Assessment). 

Europos Komisijos 2010–2015 m. moterų ir vyrų 
lygybės strategijoje pabrėžiama, kaip svarbu, kad 
lyčių aspekto integravimas būtų neatsiejama 
politikos formavimo proceso dalis, panaudojant 
ir tokias priemones kaip poveikio vertinimą ir ver-
tinimo procesus.

Nors daugumoje šalių lyčių aspekto integravimas 
jau įtvirtintas kaip faktinės lyčių lygybės strategijų 
sudėtinė dalis, remiantis EIGE institucinių lyčių 
lygybės užtikrinimo mechanizmų tyrimu, atliktu 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu, 
ir kitais patikimais šaltiniais (24) nustatyta, kad kai 
kuriose valstybėse narėse lyčių aspektas integruo-
jamas nepakankamai pažangiai ir kad kokybės 
požiūriu šis procesas nėra nuoseklus. Remiantis 
EIGE ataskaita dėl pažangos, kurią 2005–2012 m. 
ES valstybės narės padarė įtvirtindamos instituci-
nius mechanizmus lyčių lygybės ir lyčių aspekto 

(24) Ataskaita „Pekinas + 15. Veiksmų programa ir Europos 
Sąjunga“ (angl. Beijing + 15: The Platform for Action and the 
European Union), http://eige.europa.eu/content/document/
beijing-15-platform-action-and-european-union-report-
swedish-presidency-council-eur.

http://eige.europa.eu/content/activities/gender-training
http://eige.europa.eu/content/activities/gender-training
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://eige.europa.eu/content/document/mapping-gender-training-in-the-european-union-and-croatia-synthesis-report
http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
http://www.eige.europa.eu/content/document/beijing-15-platform-action-and-european-union-report-swedish-presidency-council-eur
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integravimo srityje (25), šiuo papildomu tyrimu (26) 
siekiama įvertinti institucinius gebėjimus inte-
gruoti lyčių aspektą ir poveikio moterims ir vyrams 
vertinimo naudą ES valstybėse narėse. 

SVARBIAUSI NUSTATYTI FAKTAI

Europos Sąjunga, visų pirma Europos 
Komisija, atlieka labai svarbų vaidmenį, 
skatindama įgyvendinti lyčių aspekto 
integravimo priemones ES valstybėse narėse

Daug lyčių aspekto integravimo veiksmų valsty-
bėse narėse vykdyta pasinaudojant išorės fondų, 
dažnai – ES, parama.

Lyčių aspekto integravimo ir lyčių lygybės 
užtikrinimo veiksmų motyvai ES valstybėse 
narėse byloja apie skirtingas vertybes

Lyčių aspekto integravimo priemonės diegiamos 
beveik visame pasaulyje ir įgyvendinamos kaip 
strategija, kurios tikslas – užtikrinti lyčių lygybę. 
Tačiau sąvoka „lyčių lygybė“ skirtinguose konteks-
tuose aiškinama įvairiai. Galutinis lyčių aspekto 
integravimo tikslas suprantamas dvejopai – arba 
kaip būdas išvengti nevienodo politikos povei-
kio moterims ir vyrams, arba kaip priemonė užti-
krinti lyčių požiūriu neutralią politiką arba, tiksliau, 
politinėmis priemonėmis, kur įmanoma, pašalinti 
esamą nelygybę.

ES valstybėse narėse veikia daug 
institucinių mechanizmų (struktūrų, 
nuostatų ir metodų), kuriais siekiama 
užtikrinti lyčių aspekto integravimą

Valstybių narių institucijų priimamos nuostatos 
(įstatymai, formuojama politika) labai priklauso 
nuo šalių teisinės kultūros. Tvirtos teisinės nuo-
statos ne visada įgyvendinamos veiksmais, skirtais 
lyčių lygybei ir lyčių aspekto integravimui skatinti, 
o politika dažnai įgyvendinama nepaisant lyčių 
aspekto. Įvairiose šalyse taikomi santykinai skir-

(25) http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-
for-action. EIGE (2013 m.), „Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga. Moterys ir 
žiniasklaida. Lyčių lygybės įgyvendinimo priimant sprendimus 
žiniasklaidos organizacijose skatinimas. Ataskaita“.

(26) Lyčių aspekto integravimo institucinių gebėjimų, metodų ir 
poveikio moterims ir vyrams vertinimo tyrimo rezultatai bus 
paskelbti EIGE svetainėje http://eige.europa.eu. 

tingi lyčių aspekto integravimo metodai. Vienas 
populiariausių – duomenų skirstymas pagal lytis, o 
rečiausiai naudojamas lyčių analizės metodas. Tai, 
kad taikomas koks nors lyčių aspekto integravimo 
metodas, nebūtinai reiškia, kad įgyvendinama 
lyčių aspekto integravimo strategija.

Dažnai lyčių lygybės aspektas tiesiog 
„prikabinamas“, tačiau toks kelias neveda 
struktūrinių pokyčių link

Siekiant padidinti lyčių lygybės aspekto integra-
vimo mastą labiausiai pažengusiose šalyse, būtina 
įtraukti suinteresuotąsias šalis, visų pirma moterų 
organizacijas, taip pat užtikrinti išteklių prieina-
mumą ir struktūrinį lyčių nelygybės problemos 
supratimą.

Mokytis iš patirties. Geroji praktika 

Siekiant kuo labiau pasinaudoti sukaupta patirtimi, 
pritaikyti tai, ko išmokta, ir įveikti pripažintas daž-
nai pasitaikančias kliūtis, labai svarbu remti žinių 
ir informacijos mainus ir stiprinti suinteresuotųjų 
šalių bendradarbiavimą tinkluose. Nuo 2012 m. 
rugpjūčio mėn. iki 2013 m. lapkričio mėn. atlikda-
mas tyrimą „Metodai, priemonės ir geroji praktika 
moterų ir žiniasklaidos srityje“ (angl. Collection of 
methods, tools and good practices in the field of 
Women and the Media), EIGE surinko, išnagrinėjo 
ir apdorojo duomenis ir informaciją lyčių lygybės 
mokymo, informuotumo didinimo, taip pat savi-
reguliacijos ir stebėsenos klausimais. 

Atsižvelgdamas į pirmininkaujančios Lietuvos 
pasirinktą prioritetinę sritį, EIGE stengėsi nusta-
tyti ir suprasti, kaip vykdomas poveikio moterims 
ir vyrams vertinimas (PMVV), ir rinkti ir skleisti 
poveikio moterims ir vyrams vertinimo priemo-
nių pavyzdžius ES. 

2013 m. EIGE surinko gerosios praktikos pavyz-
džius moterų verslumo, taip pat darbo, šeimos ir 
asmeninio gyvenimo derinimo srityse.

Visi EIGE surinkti gerosios praktikos pavyzdžiai 
įrašyti į duomenų bazę, kurioje šiuo metu patei-
kiama informacija šiomis temomis: kova su smurtu 
artimoje aplinkoje, kova su moterų lyties organų 
žalojimo praktika, lyčių lygybės mokymas, moterys 
ir žiniasklaida.

http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu/content/activities/beijing-platform-for-action
http://eige.europa.eu
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Lyčių lygybės nauda

Kad galėtų tiksliai nurodyti, kokia galėtų būti lyčių 
lygybės nauda, ir pateikti pastabų dėl kai kuriems 
lyčių lygybės naudos aspektams įvardyti ir įver-
tinti taikomų strateginių požiūrių ir metodikos, 
2013 m. pabaigoje EIGE užsakė keturias pažintines 
apžvalgas. Remiantis ekspertų pastabų išvadomis, 
surengtos diskusijos dėl galimų EIGE 2014 m. vei-
klos, susijusios su lyčių lygybės nauda, krypčių. Kad 
galėtų pateikti tvirtus ir patikimus įrodymus, kuriais 
remdamiesi politikos formuotojai galėtų priimti 
sprendimus, EIGE nori geriau suprasti aplinkybes, 
kuriomis moterų dalyvavimas ir galių joms suteiki-
mas ekonomikos srityje lemia augimą, taip pat kitą 
įtvirtintos lyčių lygybės duodamą naudą. 

Lyčių stereotipai

Remdamasis 2010–2011 m. atliktu darbu, kada 
27 ES valstybėse narėse buvo renkami lyčių 

aspekto suvokimą atskleidžiantys žmonių pasa-
kojimai, ir siekdamas užtikrinti platesnę šio tyrimo 
sklaidą, EIGE sukūrė internetinę duomenų bazę. 
Šioje duomenų bazėje (27) saugoma per 500 tikrų 
gyvenimiškų istorijų iš visos Europos.

Ta pačia tema EIGE taip pat paskelbė konsulta-
cijoms skirtą dokumentą „Politinis atsakas į lyčių 
suvokimą“ (angl. A policy response to gender per-
ceptions), kuris taip pat skelbiamas jos svetainėje.

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/good-
practices 
http://eige.europa.eu/content/gender-
stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-
stereotypes-maxqda-database

(27) http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-
database. 

http://eige.europa.eu/content/good-practices
http://eige.europa.eu/content/good-practices
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
http://eige.europa.eu/content/gender-stereotypes-maxqda-database
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Jūsų lyčių lygybės žinių portalas 

„Norint sukurti bet kokią veiksmingą politiką, svarbiausia žinoti, nuo ko pradėti. Institutas čia atlieka 
svarbų vaidmenį rinkdamas, nagrinėdamas ir skleisdamas patikimą lyginamąją informaciją apie lyčių 
lygybę. Svarbi šio darbo dalis – šiandien veiklą pradedantis naujasis RDC. Mes, Komisija, labai palaikome 
jo tikslą „tinkamu laiku tinkamiems asmenims suteikti tinkamą informaciją apie lyčių lygybę.“

Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn, 2013 m. spalio 1 d., kalba RDC atidarymo proga

2013 m. spalio mėn. EIGE Išteklių ir dokumentaci-
jos centras, RDC, pradėjo naują etapą ir buvo ofici-
aliai atidarytas ES lygmens konferencijoje, kurioje 

dalyvavo politikai, valstybių narių atstovai, akade-
minė bendruomenė, socialiniai partneriai ir NVO. 

EIGE direktorė Virginija Langbakk ir buvusi Valdymo tarybos pirmininkė Eva M. Welskop-Deffaa kerpa simbolinę EIGE Išteklių ir dokumentacijos 
centro atidarymo juostą. 

EIGE RDC (28) interneto svetainė pradėjo veikti 
2012 m. lapkričio mėn. Čia suteikiama prieiga prie 
26 tūkst. duomenų šaltinių. Po oficialaus Europos 
namų atidarymo gegužės mėn. 2013 m. spalio 
1 d. EIGE suteikė internetinę prieigą prie praėju-
siais metais įvestų išteklių. EIGE RDC šiuo metu 
yra sukaupęs per 244 tūkst. duomenų šaltinių. Tai 
politikos dokumentai, pilkoji literatūra, interneti-
niai ištekliai, duomenų bazės, knygos ir straipsniai 
apie lyčių lygybę; ypatingas dėmesys skiriamas 
smurtui lyties pagrindu. Visus išteklius galima rasti 
per naują, intuityvią, patogią naudoti sąsają, sutei-
kiančią naudotojams galimybę lengvai rasti reika-
lingą informaciją ar duomenis. RDC išplėstas nuo 

(28) http://eige.europa.eu/rdc.

vienos teminės srities (smurtas lyties pagrindu) iki 
penkių: smurtas lyties pagrindu, lytis ir žiniasklaida, 
lytis ir klimato kaita, darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyra, lyčių aspekto integravimas. Bando-
masis šių sričių pilkosios literatūros rinkimo pro-
jektas 2013 m. vykdytas šiose valstybėse narėse: 
Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Jungtinėje Karalystėje, 
Liuksemburge, Prancūzijoje ir Vokietijoje. 

Dauguma išteklių pristatomi pateikiant trumpus 
aprašymus anglų kalba ir yra prieinami anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbomis. Šiuo metu naudo-
tojai gali atlikti išteklių paiešką ir juos rasti (dau-
gumą – internete) daugiau kaip 14 ES kalbų.

http://eige.europa.eu/rdc
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Komisijos narė Androulla Vassiliou lankosi EIGE. Nuotrauka iš Išteklių ir dokumentacijos centro vestibiulio.

2013 m. EIGE sudarė bendradarbiavimo susita-
rimus su penkiais specializuotais moterų ir lyčių 
lygybės dokumentacijos ir tyrimo centrais Belgi-
joje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Švedijoje ir 
Vokietijoje ir taip išplėtė savo išteklių bazę, aprėp-
dama dabar jau 10 valstybių narių. Pripažindamas, 
kad ES lygiu vartojamoje terminijoje trūksta ter-
minų tam tikroms lyčių lygybės sąvokoms įvar-
dyti, EIGE per artimiausius metus, bendradarbiau-
damas su EuroVoc, parengs ir integruos tezauro 
terminus į EuroVoc tezaurą.

Bendravimas su piliečiais. Įėjimas į RDC

Europos namuose esančių EIGE patalpų vestibiu-
lyje galima rengti susitikimus, pristatymus ir kitus 
panašius renginius. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Europos 
Parlamento Pirmininkas Martinas Schulzas ir Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotoja Viviane Reding lankosi EIGE RDC prieš 

„Europos namų“ atidarymą Vilniuje 2013 m.

Europos lyčių lygybės tinklas „EuroGender“

Spalio 1 d. oficialaus RDC atidarymo proga 
EIGE viešai pristatė ir Europos lyčių lygybės tin-
klą „EuroGender“ – internetinę platformą, skirtą 
dalytis informacija ir diskutuoti konkrečiais lyčių 
lygybės klausimais. Šiuo metu tinklu „EuroGender“ 
naudojasi apie 12 tūkst. registruotų naudotojų, 
o duomenų srautas ir puslapio peržiūrų skaičius 
nuolat didėja.

Siekdamas prisidėti prie svarbiausiose srityse 
vykdomų darbų, 2013 m. EIGE surengė 12 inter-
netinių diskusijų. Iš viso 674 lyčių lygybės eksper-
tai iš beveik visų valstybių narių ir keli Europos 
Parlamento nariai aptarė šiuos klausimus: lyčių 
lygybės skatinimas moterų ir žiniasklaidos srityje, 
lyčių lygybės nauda, lyčių lygybės mokymo ES 
kokybės užtikrinimo mechanizmai, smurto lyties 
pagrindu administracinių duomenų šaltiniai ES, 
moterys ir politinių sprendimų priėmimas, vyrai ir 
lyčių lygybė, lyčių lygybės indeksas, lyčių aspekto 
integravimo srities instituciniai gebėjimai ir veiks-
mingi metodai, moterų lyties organų žalojimo 
problema, Baltojo kaspino kampanija ir interne-
tinė diskusija Barselonos tikslų tema.

Viena iš „EuroGender“ diskusijų surengta kartu 
su Europos Parlamento teminiais skyriais (Piliečių 
teisių ir konstitucinių reikalų). Europos Parlamento 
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narės Sirpa Pietikäinen (29), Claudette Abela Bal-
dacchino ir Marusya Lyubcheva dalyvavo inter-
netinėje diskusijoje apie moteris ir politinių spren-
dimų priėmimą.

Be internete skelbiamų ataskaitų, 7 kalbomis 
(anglų, graikų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų 
ir vokiečių) pateikiami 2013 m. surengtų interne-
tinių diskusijų rezultatai (EuroGender Knowledge). 

(29) http://sirpapietikainen.net.

2014 m. leidiniai bus toliau verčiami į prancūzų ir 
vokiečių kalbas, spausdinami ir platinami. 

Tinklo aplinkoje sukurta ir internetinė darbo erdvė, 
kurioje galima keistis informacija, saugoti doku-
mentus ir t. t. Šiuo metu tokia darbo erdve jau gali 
naudotis EIGE Valdymo taryba, Ekspertų forumas, 
projekto „Lyčių lygybės nauda“ vykdytojai ir temi-
nis žurnalistų tinklas. 

http://www.sirpapietikainen.net/
http://www.sirpapietikainen.net/
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Informuotumo didinimas, 
tinklų kūrimas ir komunikacija

„Rasti informacijos apie lyčių lygybę dažnai yra nelengva. Dabar visa informacija yra vienoje vietoje. 
Sunku patikėti? Išbandykite patys http://eige.europa.eu/rdc.“

Sofia Branco, žurnalistė, Portugalija

Svarbi EIGE funkcija – teikti informaciją apie lyčių 
lygybę, ypač apie EIGE atliekamus tyrimus, ir pla-
tinti kitus išteklius suinteresuotosioms šalims. 
Vykdydamas šią funkciją, EIGE padeda užtikrinti, 
kad lyčių lygybė, kurios reikšmę piliečiai junta jau 
dabar, būtų įtvirtinta politikos darbotvarkėje. 

2013 m. išleisti keturi EIGE naujienlaiškiai. 2013 m. 
pabaigoje EIGE naujienlaiškį buvo užsiprenume-
ravę daugiau kaip 5 500 skaitytojų – 10 proc. dau-
giau nei 2012 metais. 

2013 m. naujų EIGE svetainės lankytojų skaičius 
išaugo 90 proc. Be to, per paieškos sistemas sve-
tainę atradusių lankytojų padaugėjo 30 proc. 
Pastaraisiais metais daugėjo įvairių mobiliojo ryšio 
įrenginių – planšetinių kompiuterių ir išmaniųjų 
telefonų naudotojų. Kad EIGE svetainėje galėtų 
lankytis ir šių technologijų naudotojai, sukurta pri-

eiga ir mobiliojo ryšio įrenginiams. Naudojantis 
mobiliojo ryšio įrenginiais galima atlikti paiešką 
ir EIGE RDC sistemoje – šią funkciją numatoma 
toliau plėtoti. Siekiant palengvinti prieigą, nau-
dotojams sukurtos interaktyviosios žiniatinklio 
sąsajos su lyčių lygybės indeksu, pasakojimais 
apie lyčių stereotipus ir RDC.

http://eige.europa.eu/ rdc
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2013 m. EIGE svetainėje lankytasi gerokai dažniau – tokio peržiūrų skaičiaus dar nėra buvę.

ES agentūros „Facebook“

Nr. ES agentūra, 2014 m. 
kovo mėn.

„Patinka“ 
skaičius

1 Europos aplinkos agentūra 
(EAA)

16 343

2 Europos aviacijos saugos 
agentūra (EASA)

14 047

3 Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūra (FRA)

11 458

4 Europos lyčių lygybės 
institutas (EIGE)

7 148

5 Europos mokymo fondas (ETF) 6 115

6 Europos policijos biuras 
(Europolas)

5 367

7 Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (Cedefop)

4 466

8 Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vykdomoji įstaiga 
(EMTTVĮ)

4 368

9 Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondas 
(Eurofound)

3 480

10 E u r o p o s  i n o v a c i j o s  i r 
technologijos institutas (EIT)

2 951

Tarp ES agentūrų EIGE yra ketvirta pagal „patinka“ 
skaičių; šis skaičius nuo 2012 m. iki 2013 m. pabai-
gos rekordiškai šoktelėjo nuo 3 064 iki 6 918. Len-
telėje pateikiamas dešimties agentūrų, 2014 m. 
kovo mėn. turėjusių daugiausia „patinka“, sąrašas. 
Šiek tiek per 20 proc. lankytojų EIGE svetainę pasie-
kia iš socialinių tinklų, dažniausiai – „Facebook“.

Tinklų su žiniasklaida kūrimas

Instituto teminio žurnalistų tinklo pagrindiniai 
tikslai – megzti partnerystes, keistis informacija ir 
gerosios praktikos pavyzdžiais ir dalytis patarimais. 
Tinklą sudaro žiniasklaidos ekspertai iš nacionali-
nių naujienų agentūrų (PT, LV), stambių dienraš-

čių (ES, IE PL, CY), stambių internetinių naujienų 
portalų (EE, LT) ir kiti daug patirties komunikacijos 
apskritai ir komunikacijos lyčių lygybės, kampanijų 
rengimo, viešųjų ryšių, tinklų kūrimo ir informuo-
tumo didinimo srityse turintys ekspertai. Šiame 
teminiame tinkle parengiama apie 20 proc. visos 
spaudoje pateikiamos instituto informacijos, 
informacija apie paskelbtąjį lyčių lygybės indeksą 
2013 m. sudarė daugiau kaip 60 proc. visos spau-
doje pateiktos instituto medžiagos. 

Daugiausia dėmesio spaudoje skirta lyčių lygybės indeksui. 

Be to, tinkle galima rasti vertingų patarimų, kaip 
pateikti naujausius instituto nustatytus faktus. Per 
žiniasklaidos priemones institutas pasiekia ne tik 
ES valstybių narių piliečius, bet ir kai kurias pagrin-
dines savo tikslines grupes.

2013 m. EIGE surengė du teminio žurnalistų 
tinklo susitikimus ir abu juos paskyrė ataskai-
tai, kurią EIGE rengė pirmininkavimo ES Tarybai 
proga. Kita su žiniasklaida susijusi veikla apima 
įprastinius žiniasklaidos renginius prieš, per ir po 
to, kai pateikiama EIGE komunikacijos medžiaga – 
konferencijų medžiaga, faktų suvestinės, interviu, 
pranešimai spaudai. 

 Individualūs lankytojai Apsilankymai Puslapių peržiūros

Kita 
9%

Moterys ir žiniasklaida 
3%

Baltasis kaspinas 
3%

RDC atidarymas 
4%

Konferencija (Viena) 
7%

„Moterys, įkvepiančios 
Europą“ 

11%

Lyčių lygybės  
indeksas 

63%
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EIGE Valdymo tarybos pirmininkė Pauline M. Moreau ir instituto 
vyriausiasis ryšių specialistas Jesperas Schou Hansenas 2013 m. 

birželio mėn. Airijoje vykusiame teminio žurnalistų tinklo susitikime.

„Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą“ 
kalendorius ir išteklių fondas

2014 m. „Moterų ir vyrų, įkvepiančių Europą“ 
kalendoriuje ir išteklių fonde kaupiama ir patei-
kiama informacija apie iškiliausias Europos mote-
ris ir vyrus ir jų laimėjimus – taip siekiama skleisti 
žinią apie jų pastangas pažaboti lyčių stereotipus. 
Pirmą kartą ir į kalendorių, ir į išteklių fondą įtraukta 
informacija apie savo darbu ir veiksmais Europą 
įkvepiančius vyrus. Tiek nacionalinės lyčių lygybės 
įstaigos, tiek ES institucijos skyrė daug daugiau 
paramos kalendoriaus nominantams atrinkti ir 
gerokai aktyviau domėjosi galimybėmis įsigyti 
spausdintinį kalendorių. 

Atsižvelgiant į EIGE Ekspertų forumo rekomen-
dacijas, nominuotos moterys ir vyrai, sėkmingai 
įgyvendinę iniciatyvas lyčių lygybei stiprinti savo 
kompetencijos srityje. 

2014 m. leidinys „Moterys ir vyrai, įkvepiantys 
Europą“ pristatytas Europos piliečių metų baigiamo-
joje konferencijoje (30), keturių įkvepiančių moterų 
akivaizdoje. Įkvepiančios moterys ne tik dalyvavo 
leidinio pristatyme, bet ir davė interviu vietos žinias-
klaidai ir skaitė paskaitas universitetuose.

Manuela Vollman – 2014 m. įkvepianti moteris ir didžiausios moterų 
organizacijos Austrijoje lyderė. Nuotraukoje – „Verslo žinių“, 2013 m. 
gruodžio mėn. numerio, kuriame paskelbtas interviu su ja, pirmasis 

puslapis (lietuvių k.).

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/women-men-
inspiring-europe

EIGE leidiniai

EIGE paskelbė nemažai ataskaitų, svarbiausių 
nustatytų faktų ir faktų suvestinių, parengtų 
remiantis tyrimais, duomenimis ir kita atliekant 
tyrimus surinkta informacija. EIGE leidiniai buvo 
reguliariai teikiami suinteresuotosioms šalims, 
taip pat platinami renginiuose ir konferencijose. 
Be to, visus leidinius galima lengvai rasti EIGE sve-
tainėje ir per EIGE Išteklių ir dokumentacijos centrą 
(http://eige.europa.eu/content/rdc).

(30) 2013 m. gruodžio 13 d. renginys, surengtas Lietuvai 
pirmininkaujant ES Tarybai.

http://eige.europa.eu/content/women-men-inspiring-europe
http://eige.europa.eu/content/women-men-inspiring-europe
http://eige.europa.eu/content/rdc
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Visų EIGE leidinių spausdintines versijas galima 
užsisakyti ES knygyno (EU Bookshop) svetainėje 
(http://bookshop.europa.eu/lt/home/). Siekda-
mas populiarinti savo leidinius, informaciją apie 
juos EIGE skelbia savo svetainėje, socialiniuose 
tinkluose ir įvairiuose renginiuose. 

Glaustas EIGE leidinių aprašas pateikiamas šios 
ataskaitos pabaigoje.

EIGE komunikacijos renginiai 

Puikus būdas skleisti EIGE žinias svarbiai tikslinei 
auditorijai – susitikti akis į akį. Šiuo tikslu EIGE 
surengė daug susitikimų, stengdamasis pasiekti 
svarbiausią auditoriją. Kovo 8-ąją, Tarptautinę 
moters dieną, institutas pristatė savo veiklą kovos 
su moterų lyties organų žalojimu srityje. Šia proga 
Europos Komisijoje vykusiame renginyje dalyvavo 
Komisijos narė Viviane Reding. Tą dieną papil-
domo dėmesio buvo skirta specialiai internetinei 
kampanijai „Visiškas moterų lyties organų žalo-
jimo praktikos netoleravimas“ (angl. Zero tolerance 
campaign against FGM) (toliau pateikiama nuo-
trauka iš šio renginio).

2013 m. birželio 13 d. Europos Sąjungos Taryboje 
Briuselyje, dalyvaujant apie 300 lyčių lygybės eks-
pertų ir spaudos atstovų, institutas oficialiai pri-
statė pirmąjį lyčių lygybės indeksą. Lyčių lygybės 
indeksui pristatyti skirta ES konferencija (angl. EU 
Conference – Launch of the Gender Equality Index) – 
iki šiol didžiausias ir svarbiausias instituto renginys. 
Daug dėmesio renginiui skyrė žiniasklaida: apie 
renginį parašyta 115 straipsnių, pranešta per tris 
TV kanalus ir vieną radijo stotį. Internete renginys 
taip pat buvo labai populiarus: 2013 m. birželio 
12–14 d. EIGE svetainėje apsilankė 5 502 lanky-
tojai, o lyčių lygybės indekso puslapis peržiūrė-
tas 3 171 kartą. Per šį laiką EIGE savo „Facebook“ 
paskyroje paskelbė 7 pranešimus – juos peržiūrėjo 
19 121 žmogus, jais pasidalijo – 199 žmonės. Per 
tas kelias dienas indekso pristatymas svetainėje 
„YouTube“ peržiūrėtas 837 kartus. 

Po oficialaus pristatymo indeksas pristatytas Euro-
pos Parlamente ir dar keliuose Lietuvos pirminin-
kavimo laikotarpiu surengtuose renginiuose. Įvai-
riuose renginiuose EIGE pristatė indeksą ir kitoms 
ES įstaigoms (Regionų komitetui, Teisingumo 
GD, Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD, 
Eurostatui), ES agentūroms (Eurofound, FRA), įvai-
riems nacionalinių vyriausybių atstovams ir lyčių 
lygybės įstaigoms, PNPP šalių atstovams, EBPO ir 
daugeliui universitetų bei akademinių asociacijų. 
Indeksas aptartas ir internetiniame tinkle „Euro-
Gender“ surengtose diskusijose.

Antrasis didelis 2013 m. EIGE renginys surengtas 
kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
Europos biuru ir Vienos miestu: 2013 m. lapkričio 
25−26 d. Vienoje įvyko tarptautinė konferencija 
„Kova su smurtu prieš moteris Europoje. Tarpsek-
toriniai metodai ir veiksmai“ (31). Konferencijoje 
dalyvavo per 200 smurto lyties pagrindu ekspertų 
iš visos Europos. Į surengtą spaudos konferenciją 
susirinko 40 žurnalistų. Žiniasklaidoje paskelbtas 
221 pranešimas (187 jų internete) apie šį ren-
ginį, renginiui nušviesti skirta viena televizijos ir 
11 radijo laidų. 

2013 m. pabaigoje EIGE aktyviai prisijungė prie 
16 dienų trukmės aktyvios kovos su smurtu prieš 
moteris internetinės kampanijos (angl. 16 Days of 
Activism Against Violence against Women). Daug 
dėmesio skirta Baltojo kaspino kampanijai, prie 

(31) Taip pat žr. skyrių apie smurtą lyties pagrindu.

http://bookshop.europa.eu/lt/home/
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kurios prisijungė keli aukšto rango politikai. EIGE 
parengė ir socialiniuose tinkluose išplatino šiai 
kampanijai remti skirtus internetinius plakatus ir 
vaizdo klipus.

IŠSAMIAU:

http://eige.europa.eu/content/event/
gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/
eliminating-violence-against-women-in-
europe-intersectoral-approaches-and-
actions
http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/press-and-
media

http://eige.europa.eu/content/event/gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/gender-equality-index-launch-conference
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/event/eliminating-violence-against-women-in-europe-intersectoral-approaches-and-actions
http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/press-and-media
http://eige.europa.eu/content/press-and-media
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Dialogas ir partnerystės ryšiai 
siekiant lyčių lygybės
Suinteresuotųjų šalių valdymo grupės pastan-
gomis, ypač rengiant konsultacijas, remiamos 
visos institutui svarbios sritys. Su organizacijomis 
„Social Platform“ ir „European Women’s Lobby“ 
aptarti informacijos mainai ir konkretūs bendra-
darbiavimo planai. Be to, EIGE susitiko su Europos 
socialiniais partneriais ir viename tokių susitikimų 
pristatė savo darbus ir lyčių lygybės indeksą Euro-
pos profesinių sąjungų konfederacijos Moterų 
komitetui. 

2013 m. rugsėjo mėn. baigtas rengti EIGE ir Euro-
pos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto (FEMM) bendradarbiavimo susitarimas. 
Per metus EIGE pristatė įvairias savo ataskaitas, 
2014 m. metinę darbo programą ir lyčių lygybės 
indeksą keliuose FEMM posėdžiuose ir įvairiuose 
Europos Parlamento renginiuose. Šie renginiai ir 
daugelis dvišalių susitikimų su įvairiais Europos 
Parlamento nariais padėjo didinti EIGE mato-
mumą ir atkreipti į EIGE, kaip svarbų lyčių lygybės 
išteklių šaltinį, dėmesį. 2013 m. lapkričio mėn. EIGE 
dalyvavo per 500 dalyvių subūrusiame 2013 m. 
Parlamentų narių moterų visuotinio forumo 
(angl. Women in Parliaments Global Forum, WIP) 
metiniame aukščiausio lygio susitikime, kur turėjo 
galimybę kreiptis į plačią auditoriją ir pristatyti jai 
savo darbus. Per šį susitikimą EIGE vedė valandėlę 
apie lyčių lygybės indekso reikšmę ir juo paremtas 
prognozes.

Kalbant apie vidaus veiklą, EIGE ir toliau tobulino 
savo suinteresuotųjų šalių valdymo sistemą – šiuo 
tikslu integravo savo leidinių platinimo sistemą 
ir įkėlė suinteresuotųjų šalių duomenų bazę į 
internetinę platformą „EuroGender“, kuri sukurta 
tam, kad duomenis būtų galima naujinti organi-
zuotai. Perėjimas nuo suinteresuotųjų šalių duo-
menų bazės prie „EuroGender“ suteikia galimybę 
registruotiems platformos naudotojams atnaujinti 
savo paskyras ir informaciją ir kartu atnaujinti duo-
menų bazės įrašą. 

Bendradarbiavimas su kitomis ES 
agentūromis

Nuo 2010 m. EIGE sudarė nemažai bendradar-
biavimo susitarimų su įvairiomis organizacijomis. 
2013 m. EIGE gavo ir teikė paramą, susijusią su 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros, 
Eurofound ir CEPOL darbo programomis. Susita-
rimo memorandumas su Eurofound atnaujintas 
konkrečiu veiksmų planu. Be to, agentūrų CEPOL, 
Europos GNSS (GSA), ENNSC ir Eurofound vadovai 
prisijungė prie Baltojo kaspino kampanijos ir jai 
vykstant paskelbė savo pareiškimus.

Vizitai į EIGE 

2013 m. vizitų į institutą skaičius viršijo visas pro-
gnozes – sulaukta per 50 aukšto lygio ES institucijų 
ir valstybių narių pareigūnų vizitų. Antrąjį pusmetį, 
kai ES Tarybai pirmininkavo Lietuva, EIGE turėjo 
išskirtinę galimybę priimti daug suinteresuotųjų 
šalių: valstybių vadovų, Komisijos ir Europos Par-
lamento narių, ministro pirmininko pavaduotoją, 
ministrų, ambasadorių, NVO, ES agentūrų (Eurofo-
und, FRA, Frontex) atstovų, studentų ir pareigūnų 
iš ES.

Tai buvo ir svarbi galimybė užmegzti dialogą su 
ES nepriklausančiomis šalimis, ypač narystės ES 
siekiančiomis šalimis, ir joms pristatyti EIGE darbus. 
Vizitų į EIGE metu aptartas būsimas PNPP projek-
tas ir tai, kaip svarbu lyčių lygybę aiškiai paminėti 
šalių pasiūlymuose ES. Jei šalys, kurioms taikoma 
PNPP, atsižvelgs į šį svarbų aspektą, joms bus užti-
krinta EIGE parama. 

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai, EIGE aktyviai 
veikė – dalyvavo daugiau kaip 20-yje renginių, 
pritraukusių per 2 tūkst. dalyvių, ir prie jų prisidėjo.

Kai kuriuose lyčių lygybei skatinti skirtuose rengi-
niuose institutas ėmėsi organizacinio vaidmens, 
o daugelyje kitų dalyvavo kaip stebėtojas, plė-
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tojo tinklus ir platino savo leidinius. EIGE turėjo 
galimybę prisidėti prie diskusijų ir skatinti lyčių 
lygybę įvairiuose renginiuose šiomis temomis: 
Europos socialiniai fondai, profesinės sąjungos, 
sportas, smurtas lyties pagrindu, sanglauda, 
bendradarbiavimas, nusikalstamumo prevencija, 
Tarybos Žmogaus teisių darbo grupė ir t. t. EIGE 
skaitė pranešimus trijuose tarpparlamentiniuose 
renginiuose ir dalyvavo steigiant COSAC moterų 
forumą.

Pasirinkdama Pekino veiksmų programos per-
žiūros sritį – Moterų pažangos institucinius 
mechanizmus, pirmininkaujanti Lietuva parodė, 
koks svarbus yra lyčių lygybės aspektas. EIGE 
savo patalpose kartu su pirmininkaujančia šalimi 
surengė konferenciją „Faktinė lyčių lygybė kaip 
įnašas siekiant „Europa 2020“ tikslų: institucinių 
mechanizmų efektyvumas“ (32).

(32) http://eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/
konferencijos-ir-seminarai/konferencija-faktine-lyciu-
lygybe-kaip-inasas-siekiant-europa-2020-tikslu-instituciniu-
mechanizmu-efektyvumas-

Organizacija ir valdymas
Išsamesnė informacija apie Europos lyčių lygybės institutą, jo organus, finansų, administracinį ir per-
sonalo valdymą ir darbą 2013 m. pateikiama EIGE 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje, kurią galima 
rasti EIGE svetainėje (http://eige.europa.eu/content/important-documents).

http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/konferencijos-ir-seminarai/konferencija-faktine-lyciu-lygybe-kaip-inasas-siekiant-europa-2020-tikslu-instituciniu-mechanizmu-efektyvumas-
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/konferencijos-ir-seminarai/konferencija-faktine-lyciu-lygybe-kaip-inasas-siekiant-europa-2020-tikslu-instituciniu-mechanizmu-efektyvumas-
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/konferencijos-ir-seminarai/konferencija-faktine-lyciu-lygybe-kaip-inasas-siekiant-europa-2020-tikslu-instituciniu-mechanizmu-efektyvumas-
http://www.eu2013.lt/lt/renginiai/politiniai-renginiai/konferencijos-ir-seminarai/konferencija-faktine-lyciu-lygybe-kaip-inasas-siekiant-europa-2020-tikslu-instituciniu-mechanizmu-efektyvumas-
http://www.eige.europa.eu/content/important-documents
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1 PRIEDAS. EIGE 2013 m. 
leidiniai

Darbo sritis: Pekino veiksmų programos įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga

Ataskaita „Lyčių lygybės priimant sprendimus žiniasklaidos 
organizacijose skatinimas. Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga. Moterys ir 
žiniasklaida“
Šioje ataskaitoje pirmą kartą pateikiami lyginamieji duomenys apie 
vadovaujamas pareigas einančių moterų skaičių didžiosiose 28 ES 
valstybių narių žiniasklaidos organizacijose. Joje taip pat nustatyta, 
kokiu mastu šios organizacijos išplėtojo lyčių lygybės politiką, 
stebėsenos mechanizmus ir konkrečias iniciatyvas, kad padidintų 
moterų karjeros galimybes. Šioje ataskaitoje pateikiami pirmieji Pekino 
veiksmų programos srities „Moterys ir žiniasklaida“ rodikliai.

„Lyčių lygybės priimant sprendimus žiniasklaidos organizacijose 
skatinimas. Pekino veiksmų programos įgyvendinimo ES 
valstybėse narėse apžvalga. Moterys ir žiniasklaida. Svarbiausi 
nustatyti faktai“
Šiame leidinyje apibendrinamos ataskaitos „Lyčių lygybės priimant 
sprendimus žiniasklaidos organizacijose skatinimas. Pekino veiksmų 
programos įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga“ išvados.

„Lyčių lygybės priimant sprendimus žiniasklaidos organizacijose 
skatinimas“ (faktų suvestinė)
Šiame leidinyje labai glaustai apibendrinamos pagrindinės ataskaitos 
„Lyčių lygybės priimant sprendimus žiniasklaidos organizacijose 
skatinimas“ išvados ir joje pateiktos rekomendacijos.

http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
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Interviu „O kaip dėl lyčių lygybės žiniasklaidoje?“
Šiame leidinyje pristatomas interviu su dviem žiniasklaidos eks-
pertėmis – vyresniąja Geteborgo universiteto (Švedija) žurnalistikos 
dėstytoja dr. Maria Edström ir BBC Įvairovės departamento vadove 
Amanda Rice. Be kitų dalykų, jos kalbėjo apie tai, kodėl svarbu, kad 
žiniasklaidos organizacijose dirbtų daugiau moterų, ir ką galima 
padaryti, siekiant paskatinti teigiamus pokyčius, susijusius su aktyvesniu 
moterų dalyvavimu, priimant sprendimus žiniasklaidos organizacijose.

Darbo sritis: smurtas lyties pagrindu

Lankstinukas „Europa be smurto lyties 
pagrindu“
Šiame trumpame ir lengvai skaitomame lanks-
tinuke pateikiama plati ir išsami EIGE darbo smurto 
lyties pagrindu srityje (ataskaitų, duomenų bazių, 
duomenų ir statistikos) apžvalga.

Su smurtu lyties pagrindu susijusių duomenų rinkimo ES srities 
tarptautinės veiklos tyrimo ataskaita
Šioje ataskaitoje pirmiausia apibendrinama politinė kovos su smurtu 
lyties pagrindu Europos Sąjungoje, Jungtinėse Tautose ir Europos 
Taryboje sistema. Toliau pateikiamos kiekvienai organizacijai skirtos šio 
tyrimo išvados. Aptariama praeities, taip pat šiuo metu vykdoma veikla, 
paskui nagrinėjami ateities planai. Galiausiai aptariamos pagrindinės 
išvados.

Ataskaita „Moterų lyties organų žalojimas Europos Sąjungoje 
ir Kroatijoje“
Šia ataskaita, kurioje pateikiami patikimi lyginamieji duomenys, 
siekiama padėti politikams ir visoms susijusioms institucijoms imtis 
įrodymais grindžiamų veiksmų moterų lyties organų žalojimo srityje ir 
tobulinti šios srities politiką. Joje taip pat pateikiamos rekomendacijos, 
kaip apsaugoti mergaites, moteris ir Europos visuomenę nuo šios 
siaubingos ir žalojančios galios apraiškos ir kaip teikti reikiamą paramą 
šio nusikaltimo aukomis tapusioms mergaitėms ir moterims.
Šioje ataskaitoje, kaip viena rekomendacijų, pateikiamas pasiūlymas 
įgyvendinti teisines nuostatas, pagal kurias moterų lyties organų 
žalojimas būtų laikomas nusikaltimu. Joje taip pat atkreipiamas 
dėmesys į būtinybę teikti specializuotas paslaugas smurto lyties 
pagrindu aukoms, įskaitant jų konsultavimą ir joms skirtas prieglaudas. 
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„Tyrimas esamai moterų lyties organų žalojimo padėčiai ir 
tendencijoms apžvelgti. Šalių ataskaitos“
Šiame leidinyje pateikiamos nacionalinės ataskaitos apie moterų lyties 
organų žalojimo problemą 28 ES valstybėse narėse. Šis leidinys – tai 
vienas iš Gento universiteto Tarptautinio reprodukcinės sveikatos 
centro (angl. ICRH, International Centre for Reproductive Health) ir 
E.A.D.C. (Geltonojo lango vadybos konsultantų, angl. Yellow Window 
Management Consultants), kuriems buvo pavesta atlikti EIGE tyrimą 
esamai moterų lyties organų žalojimo padėčiai ir tendencijoms 27 
ES valstybėse narėse (VN) ir Kroatijoje ištirti, parengtų dokumentų.

„Kovos su moterų lyties organų žalojimu priemonių geroji 
praktika“
Šiame leidinyje pristatomi kovos su moterų lyties žalojimu priemonių 
gerosios praktikos pavyzdžiai, nustatyti atlikus tyrimą esamai moterų 
lyties organų žalojimo padėčiai ir tendencijoms 27 Europos Sąjungos 
valstybėse narėse ir Kroatijoje apžvelgti. Konsorciumą, kuriam 2012 m. 
buvo pavesta atlikti tyrimą, sudarė Gento universiteto Tarptautinis 
reprodukcinės sveikatos centras (angl. ICRH, International Centre for 
Reproductive Health) ir E.A.D.C. (Geltonojo lango vadybos konsultantai, 
angl. Yellow Window Management Consultants).

Moterų lyties organų žalojimas. 28 šalių faktų suvestinės
Šiose faktų suvestinėse pateikiama informacija apie moterų lyties 
organų žalojimą šalyse: nurodomas teisinis pagrindas, faktai ir skaičiai 
bei pagrindinės apibrėžtys. Moterų lyties organų žalojimo faktų 
suvestinės parengtos anglų ir nacionalinėmis kalbomis.

Trys smurto artimoje aplinkoje srities faktų suvestinės
• Sąmoningumo didinimas.
• Pagalbos paslaugos.
• Smurto artimoje aplinkoje prevencijos mokymas.
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Darbo sritis: lyčių lygybės indeksas

Ataskaita „Lyčių lygybės indeksas“
Šioje ataskaitoje, kuri yra instituto pastarųjų trejų darbo metų rezultatas, 
pristatoma sintetinė lyčių lygybės matavimo priemonė – lyčių lygybės 
indeksas. Tai vienintelis ES politine programa paremtas indeksas, 
padedantis susidaryti išsamų lyčių nelygybės ES ir valstybėse narėse 
vaizdą.

„Lyčių lygybės indeksas. Šalių profiliai“
„Šalių profiliai“ yra pagrindinę Lyčių lygybės indekso ataskaitą 
papildantis leidinys. Jame pateikiami lyčių lygybės indekso įverčiai ir 
papildoma lyginamoji informacija apie kiekvieną valstybę narę ir apie 
27 ES valstybes nares kartu. Šalių profiliai padeda susidaryti glaustą 
nacionalinių aplinkybių vaizdą, didindami indekso įverčių naudą ir 
aiškumą, kad politikai ir kiti jų naudotojai gautų naujausią informaciją 
apie kiekvienos valstybės narės lyčių lygybės srityje įvykusius pokyčius 
nuo 2005 m. Šiame leidinyje pateikiami atitinkami lyčių lygybės 
vertinimo kintamieji, kurie į indeksą nebuvo įtraukti dėl metodinių 
priežasčių.

„Lyčių lygybės indeksas. Svarbiausi nustatyti faktai“
Šiame leidinyje suprantamai apibendrinami pagrindiniai instituto 
pastarųjų trejų metų darbo rengiant sintetinę lyčių lygybės matavimo 
priemonę – lyčių lygybės indeksą – rezultatai.

Lankstinukas „Lyčių lygybės indeksas“
Šiame lankstinuke glaustai ir vaizdingai pristatomas lyčių lygybės 
indeksas – jo aplinkybės ir politinis pagrindas, taikymo metodika, sritys, 
balai ir pagrindinės išvados.

http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
http://eige.europa.eu/content/document/gender-equality-index-report
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
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Darbo sritis: lyčių aspekto integravimas

Apibendrinamoji ataskaita „Surinktų pasakojimų apie lyčių 
suvokimą 27 ES valstybėse narėse tyrimas“
EIGE, siekdamas apžvelgti stereotipinių požiūrių į lytis ir jų suvokimo 
gajumą, pavedė atlikti surinktų pasakojimų apie lyčių suvokimą 27 
ES valstybėse narėse tyrimą. Tyrimo metu buvo renkami pasakojimai 
apie su lyčių suvokimu susijusias gyvenimiškas istorijas. Konkretus šio 
tyrimo tikslas – pasinaudojant šiomis istorijomis apžvelgti stereotipinį 
požiūrį į lytis ir (arba) jų suvokimą ir šiuos pasakojimus (originalia kalba) 
įkelti į internetinę duomenų bazę. 

Konsultacijoms skirtas dokumentas „Politinis atsakas į lyčių 
suvokimą“
Šiuo konsultacijoms skirtu dokumentu siekiama atkreipti visos ES 
politikų dėmesį į lyčių stereotipų, kaip politinio klausimo, svarbą. Jame 
aptariami galimi vadinamieji pokyčių veiksniai, t. y. asmenys, institucijos 
arba procesai, sudarantys sąlygas keisti stereotipinį požiūrį į lytis. Šiame 
konsultacijoms skirtame dokumente remiamasi su lyčių suvokimu 
susijusia EIGE surinktų pasakojimų tyrimo apibendrinamąja ataskaita.

Synthesis 
report

Mapping gender training in the 
European Union and Croatia

for the European Institute 
of Gender Equality

Apibendrinamoji ataskaita „Lyčių lygybės mokymo Europos 
Sąjungoje ir Kroatijoje apžvalga“
Šią ataskaitą pagal sutartį „Lyčių lygybės mokymas Europos Sąjungoje: 
apžvalga, tyrimai ir suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas“ Europos 
lyčių lygybės institutui parengė įmonė „ICF GHK“. Joje apžvelgiama 
ES lyčių lygybės mokymo politika ir praktika. Šio leidinio rengimą 
koordinavo EIGE Lyčių aspekto integravimo skyrius.

28 šalių faktų suvestinės „Lyčių lygybės mokymas“
Šiose faktų suvestinėse apibendrinami EIGE atlikto tyrimo „Lyčių 
lygybės mokymas Europos Sąjungoje“, kuris yra EIGE darbo, susijusio 
su lyčių aspekto integravimo metodais, priemonėmis ir gerąja praktika, 
dalis, kiekvienoje iš 28 valstybių narių gauti rezultatai. Įgyvendinant šį 
projektą surinkta 2005–2012 m. informacija apie lyčių lygybės mokymą 
28 ES valstybėse narėse.

http://eige.europa.eu/content/document/study-of-collected-narratives-on-gender-perceptions-in-the-27-eu-member-states
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„Lyčių lygybės mokymo skatinimas veiksmingam lyčių aspekto 
integravimui paremti. Mintys iš konferencijos“ 
Šiame dokumente sutelkta medžiaga atspindi europinės 
konferencijos „Lyčių lygybės mokymo skatinimas veiksmingam 
lyčių aspekto integravimui paremti“ eigą ir plataus konferencijos 
dalyvių rato požiūrius. Apie 150 lyčių aspekto integravimo 
specialistų ir suinteresuotų politikų iš ES institucijų ir valstybių 
narių dalyvavo diskusijose, kuriose aptartos ir šios temos: lyčių 
mokymai – ES strateginis prioritetas; instituciniai mechanizmai 
efektyviam lyčių aspekto integravimui; metodologijos efektyviam 
lyčių mokymui.

Darbo sritis: EIGE Išteklių ir dokumentacijos centras

„EIGE Išteklių ir dokumentacijos centras. Jūsų lyčių lygybės žinių 
portalas“
Nedidelis lankstinukas apie EIGE Išteklių ir dokumentacijos centrą, jo 
išteklius, partnerius ir kontaktinius duomenis.

2014 m. kalendorius „Europą įkvepiančios moterys ir vyrai“
Šiame kalendoriuje kiekvieną mėnesį pristatoma po trumpą biografinę 
lyčių lygybės srityje dirbančių moterų ir vyrų apybraižą.

„Trumpai apie Europos lyčių lygybės institutą“
Šiame leidinyje pristatomas Europos lyčių lygybės institutas ir jo veikla. 
Jame trumpai apžvelgiama instituto istorija ir svarbiausi laimėjimai, 
taip pat pateikiama naudingų nuorodų ir EIGE kontaktinė informacija.

Darbo sritis: informuotumo didinimas

Teminis žurnalistų tinklas
Nedidelis lankstinukas apie EIGE teminius žurnalistų tinklus ir jų 
kontaktinius duomenis. Tinklą sudaro keleto ES valstybių narių 
didžiausių nacionalinių leidinių, nacionalinių naujienų agentūrų ir 
pan. atstovai.



46 / Europos lyčių lygybės institutas — 2013 m. metinė veiklos ataskaita

2 PRIEDAS. 2013 m. tęsiamų 
tyrimų sąrašas

PEKINO VEIKSMŲ PROGRAMA 

• Pekino veiksmų programos J srities „Moterys 
ir žiniasklaida Europos Sąjungoje“ tyrimas 
(pradėtas 2012 m.) užbaigtas 2013 m. 
(tyrimas atliktas 2012 m. biudžeto lėšomis).

• Pekino veiksmų programos H srities 
„Instituciniai mechanizmai“ tyrimas (pradėtas 
2012 m.) užbaigtas 2013 m. (tyrimas atliktas 
2012 m. biudžeto lėšomis).

• Pekino veiksmų programos F srities „Moterys 
ir ekonomika“ tyrimas (pradėtas 2013 m.) 
dar atliekamas (tyrimas atliekamas 2013 m. 
biudžeto lėšomis).

• Pekino veiksmų programos įgyvendinimo 
Europos Sąjungoje apžvalgos („Pekinas +20“) 
tyrimas (pradėtas 2013 m.) dar atliekamas 
(tyrimas atliekamas 2013 m. biudžeto 
lėšomis).

SMURTAS LYTIES PAGRINDU

• Smurto lyties pagrindu administracinių 
duomenų šaltinių dabartinės padėties ir 
galimybių ES ir Kroatijoje apžvalga (pradėtas 
2012 m.) užbaigtas 2013 m. (tyrimas atliktas 
2012 m. biudžeto lėšomis).

• Tyrimas „Analizavimo metodikos, skirtos 
smurto lyties pagrindu ekonominėms 
sąnaudoms Europos Sąjungoje nustatyti“ 
(pradėtas 2013 m.) dar atliekamas (tyrimas 
atliekamas 2013 m. biudžeto lėšomis).

LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS

• „Valstybių lyčių lygybės indekso profiliams 
skirtos informacijos apie ES valstybių narių 
pastangas lyčių lygybės srityje rinkimas“ 
(pradėtas 2012 m.) užbaigtas 2013 m. 
(tyrimas atliktas 2012 m. biudžeto lėšomis).

• „Lyčių lygybės indekso konceptualios 
sistemos persvarstymas ir tobulinimas“ 
(pradėtas 2012 m.) užbaigtas 2013 m. 
(tyrimas atliktas 2012 m. biudžeto lėšomis).

• Lyčių statistikos duomenų bazės tyrimas 
(pradėtas 2013 m.) dar atliekamas (tyrimas 
atliekamas 2013 m. biudžeto lėšomis).

• Lyčių lygybės indekso ataskaita (pradėta 
rengti 2012 m.) parengta ir paskelbta 
2013 m. (pagal šią metinę darbo programą 
šiam darbui atlikti neužsakytas išorės 
tyrimas).

METODAI, PRIEMONĖS IR GEROJI PRAKTIKA

• Pekino veiksmų programos J srities „Moterys 
ir žiniasklaida“ tyrimas (pradėtas 2012 m. 
balandžio mėn.) užbaigtas 2013 m. (tyrimas 
atliktas 2012 m. biudžeto lėšomis).

• Pekino veiksmų programos H srities 
„Instituciniai mechanizmai“ tyrimas „Europos 
Komisijos, valstybių narių ir Kroatijos 
institucinių gebėjimų ir veiksmingų metodų, 
priemonių ir gerosios praktikos, taikomų 
integruojant lyčių aspektą į kelias pasirinktas 
politikos sritis, apžvalga“ (pradėtas 2012 m. 
spalio mėn.) užbaigtas 2013 m. (tyrimas 
atliktas 2012 m. biudžeto lėšomis).

• „Lyčių lygybės mokymas Europos Sąjungoje. 
II etapas“ (pradėtas 2011 m., antrasis tyrimo 
etapas įgyvendintas 2012 m. biudžeto 
lėšomis) užbaigtas 2013 m.

• Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos 
pasirinktoje srityje įdiegtų institucinių 
mechanizmų tyrimas (pradėtas 2012 m. 
gruodžio mėn.) užbaigtas 2013 m. 
gruodžio mėn. (tyrimas atliktas 2012 m. 
biudžeto lėšomis).

• Pagalbinis tyrimas dirbant pasirinktoje 
Pekino veiksmų programos srityje (Graikija) 
(pradėtas 2013 m. kovo mėn.) bus užbaigtas 
2014 m. birželio mėn. (tyrimas atliekamas 
2013 m. biudžeto lėšomis).

• Pagalbinis Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo peržiūros („Pekinas +20“) 
tyrimas (Italija) bus atliekamas 2014 m.

http://eige.europa.eu/content/eige-2012-oper-07
http://eige.europa.eu/content/eige-2012-oper-07
http://eige.europa.eu/content/eige-2013-oper-02
http://eige.europa.eu/content/eige-2013-oper-02
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20
http://eige.europa.eu/content/study-to-review-the-implementation-of-the-beijing-platform-for-action-in-the-eu-%E2%80%93-beijing-20
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IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS

• „Galimybių parengti ES lyčių lygybės tezaurą 
ir terminų žodyną studija.“ Šis rezultatų 
rodiklis buvo pertvarkytas siekiant sudaryti 
visų esamų EIGE tezauro terminų sąrašą 
ir atlikti parengiamuosius jų įtraukimo į 
EUROVOC tezaurą darbus. Šį darbą atliko 
EIGE ekspertai. Jie 2013 m. gruodžio mėn. 
savo darbo rezultatus pateikė Leidinių biurui 
(EUROVOC koordinatoriui).

KITA

• Su smurtu lyties pagrindu susijusių 
duomenų rinkimo ES srities tarptautinės 
veiklos tyrimas (pradėtas 2012 m.) užbaigtas 
2013 m. (tyrimas atliktas 2012 m. biudžeto 
lėšomis).

• Aiškinamieji dokumentai, susiję su lyčių 
lygybės naudos sampratos plėtojimu 
(pradėti rengti ir užbaigti 2013 m., tyrimai 
atlikti 2013 m. biudžeto lėšomis).

• „Vaiko priežiūros atostogų sistemos 
reforma. Vienodos neperleidžiamos visiškai 
apmokamos vaiko priežiūros atostogos“. 
Atvejų tyrimas bendrai konkrečių lyčių 
lygybės politinės darbotvarkės politikos 
reformų naudai įvertinti.

• „Sektorinis požiūris į lyčių lygybės naudą. 
Lyčių lygybės naudos užtikrinimas 
pasitelkiant išlaidas viešajai infrastruktūrai“.

• „Konceptuali lyčių lygybės naudos vertinimo 
Europos Sąjungoje sistema ir metodai. 
Teisėmis grindžiamas metodas, palyginti su 
ekonominiu lyčių lygybės aspektu“.

• „Ekonominiai ir socialiniai lyčių lygybės 
aspektai. Galimybių analizė“ (bus atlikta 
2014 m.).



48 / Europos lyčių lygybės institutas — 2013 m. metinė veiklos ataskaita

3 PRIEDAS. Informacija apie EIGE 
2013 m. atliktus tyrimus

1 pagrindinė sritis: lyginamieji ir patikimi lyčių lygybės duomenys ir rodikliai

Duomenų rinkimas ir statistika visose 12-oje itin svarbių Pekino veiksmų programos sričių. Parama 
Tarybai pirmininkaujančioms Airijai, Lietuvai, Graikijai ir Italijai

Parama Tarybai pirmininkaujančiai Lietuvai (2013 m. liepos–gruodžio mėn.)

Pekino veiksmų programos H srities „Instituciniai mechanizmai“ tyrimas

Sutartis sudaryta su „Aletta E-Quality“ (Nyderlandai).

Tyrimas pradėtas 2012 m. birželio mėn., galutinė ataskaita EIGE pateikta 2013 m. rugsėjo mėn.

Tyrimo aprašymas: 

Šio tyrimo tikslas – parengti išsamią Pekino veiksmų programos H srityje „Instituciniai mechaniz-
mai, skatinantys moterų pažangą“ nustatytų tikslų dabartinės įgyvendinimo padėties ES valstybėse 
narėse ir Kroatijoje ataskaitą. Atliekant šį tyrimą parengta Pekino veiksmų programos tikslų H1 ir 
H2, atitinkamai „kurti arba stiprinti nacionalines institucines sistemas ir kitas valdžios institucijas“ 
ir „integruoti lyčių aspektą į teisės aktus, viešąją politiką, programas ir projektus“, apžvalga ir buvo 
stebimi 2006 m. Tarybai pirmininkavusios Suomijos pasiūlyti rodikliai. Siekiant parengti visapusę H 
srities apžvalgą, atliekant šį tyrimą taip pat įvertintas tikslo H3 „rinkti ir skleisti pagal lytį suskirstytus 
duomenis ir informaciją, kad būtų galima planuoti ir vertinti“, įgyvendinimas ES valstybėse narėse ir 
Kroatijoje ir bus pasiūlyti šio tikslo stebėsenos rodikliai.

Atliekant šį tyrimą ištirtos nacionalinės lyčių lygybės institucinės sistemos ir kitos valdžios institucijos, 
veiksmingo nacionalinių sistemų veikimo sąlygos, kaip antai priskyrimas aukščiausiam įmanomam 
valdžios lygmeniui, pakankami kvalifikuoto personalo ir biudžeto ištekliai ir galimybė daryti įtaką 
vyriausybės politikai, įsipareigojimas skatinti lyčių lygybę nacionalinėse sistemose ir atsakomybė 
už tai, lyčių aspekto integravimas, pagal lytis suskirstytų duomenų ir informacijos rinkimas ir sklaida 
kiekvienoje iš 28 ES valstybių narių.

Būsimi veiksmai:

Šio apžvalginio tyrimo informacija ir surinkti duomenys panaudoti rengiant ataskaitą ES Tarybai 
pirmininkaujančiai Lietuvai. Šio tyrimo duomenys įtraukti į EIGE Išteklių ir dokumentacijos centro 
duomenų bazę. Šiais duomenimis taip pat naudotasi lyčių lygybės indeksui apskaičiuoti.



Europos lyčių lygybės institutas — 2013 m. metinė veiklos ataskaita / 49

Parama Tarybai pirmininkaujančiai Graikijai (2014 m. sausio–birželio mėn.)

Pekino veiksmų programos F srities „Moterys ir ekonomika“ tyrimas

Sutartis sudaryta su „Instituto Per La Ricerca Sociale“ (Italija).

Tyrimas pradėtas 2013 m. Galutinė ataskaita EIGE pateikta 2013 m. pabaigoje.

Tyrimo aprašymas: 

Šio tyrimo tikslas buvo parengti strateginio tikslo F1, suformuluoto Pekino veiksmų programos F srityje 
„Moterys ir ekonomika“, dabartinės įgyvendinimo padėties ataskaitą. Remiantis Pekino veiksmų pro-
gramos F  srities tikslu F1, „skatinti moterų ekonomines teises ir nepriklausomybę, įskaitant galimybes 
įsidarbinti, tinkamas darbo sąlygas ir ekonominių išteklių kontrolę“, minėtos sritys turėjo būti ištirtos 
moterų ekonominės nepriklausomybės požiūriu. Šį tyrimą sudarė trys dalys: jo A dalyje daugiausia 
dėmesio skirta darbui ne visą darbo laiką, visos darbo dienos ekvivalento užimtumo lygiui, įvairioms 
darbo sutarčių rūšims ir savarankiškam darbui, šiuos aspektus vertinant moterų ekonominės nepriklau-
somybės požiūriu. Atliekant šį tyrimą išnagrinėti įvairūs naudojimosi visos darbo dienos ekvivalentu, 
kaip darbo ne visą darbo laiką apibūdinimo įvertinimo vienetu, aspektai. Tyrimo B dalyje daugiausia 
dėmesio skirta srities „Moterys ir ekonomika“ gerosios praktikos pavyzdžių nustatymui ES valstybėse 
narėse ir Kroatijoje, itin daug dėmesio skiriant moterų verslumui. Tyrimo C dalyje surinkti, be pirmiau 
aprašytų skyrių, lyčių lygybės didinimo verslumo srityje teikiamos naudos įrodymai.

Būsimi veiksmai:

Šio apžvalginio tyrimo informacija ir surinkti duomenys panaudoti rengiant ataskaitą Europos Sąjun-
gos Tarybai pirmininkaujančiai Graikijai. Šio tyrimo duomenys bus įtraukti į duomenų bazę ir perduoti 
EIGE išteklių ir dokumentacijos centrui.

Parama Tarybai pirmininkaujančiai Italijai (2013 m. liepos–gruodžio mėn.)

Pekino veiksmų programos įgyvendinimo Europos Sąjungoje peržiūros („Pekinas +20“) 
tyrimas

Tyrimas pradėtas 2013 m. Galutinė ataskaita EIGE bus pateikta 2014 m.

Sutartis sudaryta su „GHK Consulting Limited“ (Jungtinė Karalystė).

Tyrimo aprašymas:

Atliekant šį tyrimą daugiausia dėmesio bus skiriama Pekino veiksmų programos įgyvendinimo ES 
peržiūrai. Jį atliekant bus išsamiai įvertintas visų strateginių tikslų, nustatytų 12-oje Pekino veiksmų 
programos sričių, įgyvendinimas, siekiant su lyčių lygybe susijusių ES politikos prioritetų ir tikslų 
(įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, 2011–2020 m. lyčių lygybės paktą, Komisijos 2010–2015 m. 
moterų ir vyrų lygybės strategiją, Tarybos išvadose dėl tolesnių veiksmų įgyvendinant Pekino veiksmų 
programą ES institucijoms ir valstybėms narėms nurodytas politikos kryptis ir kt.).

Šioje peržiūroje, nustatant kiekvienos srities laimėjimus, trūkumus ir problemas tiek ES, tiek valsty-
bių narių lygmeniu, bus pristatyta naujausia lyčių lygybės padėtis ir įvertintos bei išanalizuotos nuo 
2010 m. vyraujančios tendencijos. Esamais Pekino rodikliais ir ES lygmeniu turimais duomenimis
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bus naudojamasi kaip faktiniu pagrindu lyčių lygybei visoje ES ir jos valstybėse narėse analizuoti ir 
vertinti. Tam tikrais atvejais bus pateikta nacionalinių teisinių ir politinių priemonių, skirtų lyčių lygybei 
skatinti, gerosios praktikos pavyzdžių. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų, kurių 
reikėtų imtis ES ir valstybių narių lygmenimis, kad būtų pasiekti Pekino veiksmų programoje nustatyti 
tikslai. Kartu atliekant tyrimą daug daugiau dėmesio bus skiriama srities „Smurtas prieš moteris“ peržiūrai 
ir bus išsamiai įvertintas turimų šiai sričiai svarbių duomenų prieinamumas ir kokybė tiek ES, tiek valstybių 
narių lygmeniu. Atliekant išsamią šios konkrečios srities analizę siekiama ištirti naujus kitokio smurto prieš 
moteris nei smurtas artimoje aplinkoje įvertinimo būdus ir, jeigu įmanoma, pasiūlyti naujus rodiklius.

Būsimi veiksmai:

Šio apžvalginio tyrimo informacija ir surinktais duomenimis bus naudojamasi rengiant ataskaitą ES Tary-
bai pirmininkaujančiai Lietuvai. Šio tyrimo duomenys bus įtraukti į duomenų bazę ir perduoti EIGE Išteklių 
ir dokumentacijos centrui. Šiais duomenimis taip pat naudojamasi lyčių lygybės indeksui apskaičiuoti.

EIGE darbas smurto lyties pagrindu srityje

Smurto lyties pagrindu administracinių duomenų šaltinių dabartinės padėties ir galimybių 
Europos Sąjungoje apžvalga

Sutartis sudaryta su „Matrix Insight Ltd“ (Jungtinė Karalystė).

Tyrimas pradėtas 2012 m. rugsėjo mėn. Galutinė ataskaita EIGE pateikta 2013 m. gruodžio mėn.

Tyrimo aprašymas:

Tyrimo tikslas – apžvelgti svarbiausius smurto lyties pagrindu administracinius duomenų šaltinius 
ir jais remiantis sukurtus statistikos produktus 28 ES valstybėse narėse ir ištirti jų tinkamumą, patiki-
mumą ir kokybę.

Iki šiol administracinių duomenų apie smurtą lyties pagrindu rinkimo ES valstybėse narėse mastas, 
aprėptis ir galimybės netirti. Šiuo tyrimu EIGE ketina užpildyti šią spragą.

Pirmuoju etapu bus visapusiškai ir išsamiai įvertinti esami šios srities administraciniai duomenų 
šaltiniai.

Remiantis šios analizės rezultatais įvertinama galimybė ES lygmeniu rinkti lyginamuosius duomenis 
apie smurtą lyties pagrindu iš nustatytų nacionalinių administracinių duomenų šaltinių. Galiausiai 
atlikus tyrimą pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima padidinti smurto lyties pagrindu admi-
nistracinių duomenų šaltinių statistikos galimybes, ir parengiamos suderinto duomenų rinkimo gairės. 
Tai bus pirmasis ir svarbiausias žingsnis siekiant visoje ES rinkti patikimus lyginamuosius administra-
cinius duomenis apie smurtą lyties pagrindu.

2013 m. sausio–gruodžio mėn. buvo įgyvendintos EIGE parengtos metodinės gairės, skirtos admi-
nistraciniams duomenų apie smurtą lyties pagrindu šaltiniams ir jais remiantis sudarytai statistikai 
efektyviai ir tinkamai apžvelgti, aprašyti ir įvertinti ES valstybėse narėse. 2013 m. sausio–balandžio mėn. 
kiekvienoje šalyje buvo atlikti šio tyrimo srities tyrimai. Rezultatų analizė atlikta gegužės–liepos mėn. 
Remiantis šiuo tyrimu, 2013 m. gruodžio mėn. parengtos penkios duomenų bazės: administracinių 
duomenų šaltinių ES valstybėse narėse duomenų bazė, statistikos produktų ES valstybėse narėse 
duomenų bazė, statistinių duomenų apie seksualinį smurtą duomenų bazė, smurto lyties pagrindu
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teisinių apibrėžčių ES valstybėse narėse duomenų bazė ir su smurtu lyties pagrindu susijusios Euro-
pos Sąjungos literatūros ir teisės aktų duomenų bazė. Rangovas galutinę ataskaitą („Administracinių 
duomenų apie smurtą lyties pagrindu rinkimo Europos Sąjungoje galimybių studiją“), kurią pirmiau 
peržiūrėjo EIGE ir dėl jos pateikė savo pastabas, pristatė 2013 m. gruodžio mėn.

Patirti sunkumai:

Dėl šio tyrimo sudėtingumo prireikė daugiau laiko visiems surinktiems duomenims patikrinti. Todėl 
buvo atidėtas tyrimo pristatymas (iš pradžių šį tyrimą buvo numatyta paskelbti 2013 m. ketvirtąjį 
ketvirtį). Tyrimas bus paskelbtas 2014 m. antrąjį ketvirtį.

Būsimi veiksmai:

2014 m. kovo mėn. internete turėtų pradėti veikti penkios pirmiau minėtos duomenų bazės ir inte-
raktyvus ES žemėlapis, kuriuose bus galima ieškoti informacijos apie visoje ES prieinamus su smurtu 
lyties pagrindu susijusius administracinius duomenų šaltinius ir statistinius produktus. Galutinė atas-
kaita („Administracinių duomenų apie smurtą lyties pagrindu rinkimo Europos Sąjungoje galimybių 
studija“) kartu su pagrindinėmis išvadomis turėtų būti paskelbta 2014 m. birželio mėn.

Analizavimo metodikų, skirtų smurto lyties pagrindu ekonominėms sąnaudoms Europos 
Sąjungoje nustatyti, tyrimas

Sutartis sudaryta su prof. Sylvia Walby, Lankasterio universitetas (Jungtinė Karalystė).

Tyrimas pradėtas 2013 m. Tyrimas EIGE bus pristatytas 2014 m. antrąjį ketvirtį.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas – pasamdyti konsultantą ir (arba) jų grupę, kad jie peržiūrėtų, išanalizuotų ir įvertintų 
dabartinėje literatūroje ir tyrimų ataskaitose apie smurto prieš moteris artimoje aplinkoje sąnaudas 
nustatytas metodines galimybes, siekiant pateikti ES valstybėms narėms rekomendacijas apie taikytinus 
metodus. Tokie tyrimai apima ir tiesioginių, ir netiesioginių sąnaudų kategorijas, turimų duomenų analizę 
ir tam tikras tikslias metodologines gaires, siekiant suteikti galimybę ateityje palyginti šalis ir policijos, 
sveikatos bei socialinės apsaugos paslaugas, įskaitant sąnaudas, kurias patiria asmenys, namų ūkiai, 
pilietinės visuomenės organizacijos, verslo įmonės, (vietos, regionų ir nacionalinės) valdžios institucijos, 
jų administracinės įstaigos ir visa visuomenė. Atliekant šį tyrimą iš esmės neatmetamas nė vienas sekto-
rius ar sąnaudų rūšis (piniginė arba nepiniginė). Atlikus turimų duomenų analizę, atsižvelgiant į esamus 
EIGE tyrimus ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) apklausą apie smurtą prieš moteris, 
bus nustatytas metodikų ir metodų, kuriuos galima rekomenduoti taikyti smurto prieš moteris artimoje 
aplinkoje (įskaitant smurtaujantį buvusį partnerį) sąnaudoms Europos Sąjungoje įvertinti, pagrįstumas.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo informacija svarbi stebėsenos paslaugų teikimui smurto lyties pagrindu srityje ir politikos 
formavimui, nes labai susirūpinta, kad dėl bendro paslaugų teikimo masto mažinimo, kurį lemia 
biudžeto išlaidų mažinimas, padaugės smurto lyties pagrindu atvejų.



52 / Europos lyčių lygybės institutas — 2013 m. metinė veiklos ataskaita

EIGE lyčių lygybės indeksas

Informacija apie lyčių lygybės indekso valstybių profilius, susijusi su ES valstybių narių pastan-
gomis siekti lyčių lygybės

Tyrimas pradėtas 2012 m. birželio mėn.

Sutartis sudaryta su 27 ES valstybių narių „Franet“ nacionaliniais kontaktiniais centrais (Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, Austrija).

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas buvo surinkti informaciją apie veiksmus, kurių valstybių vyriausybės ir kitos atitin-
kamos institucijos ėmėsi skatindamos lyčių lygybę ir integruodamos lyčių aspektą.

Pateikta atitinkama 2005–2012 m. informacija apie lyčių lygybę, atspindinti ES valstybių narių pastan-
gas šioje srityje.

Nacionalinių kontaktinių centrų buvo paprašyta surinkti informaciją apie nacionalinės politikos priemo-
nes, kurių ES valstybių narių nacionalinės ir regionų valdžios institucijos ėmėsi skatindamos lyčių lygybę.

Visa šiai ataskaitai parengti naudota informacija gauta iš viešai prieinamų nacionalinių šaltinių.

Nacionalinės ataskaitos sudarytos pagal šias itin svarbias sritis:
• bendroji sritis;
• darbas;
• pinigai;
• galios;
• žinios;
• laikas ir dalyvavimas;
• sveikata;
• smurtas;
• daugialypė nelygybė.

Patirti sunkumai:

Kaip paaiškėjo, šis projektas buvo itin plataus užmojo, nes aprėpė išties labai daug sričių. Itin sudėtin-
gas uždavinys buvo nustatyti kriterijus, pagal kuriuos turėjo būti atrinktos valstybių narių iniciatyvos 
lyčių lygybės indekso rezultatams pagrįsti.

Lyčių lygybės indekso konceptualios sistemos persvarstymas ir tobulinimas

Tyrimas pradėtas 2012 m. rugpjūčio mėn.

Sutartis sudaryta su prof. Eileen Drew, Dublino Trejybės koledžas (Airija).

Tyrimo aprašymas:

Užsakytoji paslauga apėmė konceptualios sistemos, kuria grindžiamas lyčių lygybės indeksas, 
persvarstymą ir atnaujinimą. Tyrimui atlikti pasirinkta dokumentų tyrimo metodika. Siektas rezulta-
tas – išsamus ir aukščiausios skelbti tinkamos kokybės koncepcijos dokumentas su nuorodomis ir 
priedais, kuris būtų parašytas taip, kad būtų suprantamas ir ne specialistams.
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Patirti sunkumai:

Iš pradžių konkurso derybų procedūra pradėta 2012 m. birželio mėn. Negavus jokių pasiūlymų, 
atitinkančių visus projekto tinkamumo kriterijus, atlikta sugriežtinta derybų procedūra. Todėl EIGE 
šiek tiek vėlavo įgyvendinti šį projektą. Galutinis rezultatas pasiektas 2012 m. rugsėjo mėn., o po kelių 
peržiūrų patvirtintas dokumentas pristatytas 2012 m. spalio mėn.

Lyčių statistikos duomenų bazės tyrimas

Tyrimas pradėtas 2013 m. lapkričio mėn.

Sutartis sudaryta su „Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu PROOF IT“ (Latvija).

Tyrimo aprašymas:

Šio projekto tikslas – parengti statistikos duomenų bazę ir į ją įtraukti duomenis ir metaduomenis 
apie lyčių statistiką atnaujinant ir išplečiant esamus dešimt EIGE parengtų statistinių lyčių lygybės 
duomenų rinkinių bei juos integruojant į centralizuotą informacijos šaltinį, kuris būtų įtrauktas į inter-
netinį EIGE Išteklių ir dokumentacijos centrą, kur su juo būtų galima susipažinti. Ši duomenų bazė 
turėtų būti suderintas ir centralizuotas patikimų lyginamųjų duomenų ir statistikos apie lyčių lygybę 
šaltinis, kuriuo būtų galima naudotis internetiniame EIGE Išteklių ir dokumentacijos centre ir kuris 
apimtų iš tarptautinių šaltinių surinktus duomenis. Sudarydama sąlygas lengvai gauti duomenis ir 
juos suskirstyti pagal skirtingus kriterijus, ši duomenų bazė turėtų padėti patenkinti naudotojų lyčių 
statistikos srities poreikius.

Patirti sunkumai:

–

Būsimi veiksmai:

Ši duomenų bazė bus sukurta įgyvendinant 2014 m. darbo programą.

Lyčių lygybės indekso ataskaita

Ataskaita paskelbta 2013 m.

Ataskaitos aprašymas:

Šioje ataskaitoje pateikiamas išsamus lyčių lygybės indekso rengimo vertinimas. Joje pirmiausia 
nustatoma, kaip lyčių lygybę galima apibendrinti ir apžvelgti teoriniu ir konceptualiuoju požiūriais. 
Toliau ataskaitoje parodoma, kaip, taikant statistinius metodus, ši koncepcinė struktūra paverčiama 
matavimo sistema. Sudėtinių rodiklių aiškinimas yra itin sudėtingas ir dėl galimo jo subjektyvumo 
neretai vertinamas kritiškai. Siekiant užtikrinti kuo didesnį skaidrumą ir objektyvumą, šioje Lyčių 
lygybės indekso ataskaitoje pateikiama kuo daugiau metodinės informacijos, kad naudotojai galėtų 
atkartoti veiksmus, kurių buvo imtasi, ir kiekvienas sprendimas atitinkamai pagrindžiamas koncepci-
niu ir (arba) metodiniu požiūriais. Į šią ataskaitą įtrauktas skyrius, kuriame išsamiai apibūdinami lyčių 
lygybės indekso rodikliai, taikyti kiekvienoje iš nustatytų sričių (darbas, pinigai, žinios, galios, laikas, 
sveikata) ir prieš nustatant indekso rezultatus apskritai. Taip pat panagrinėtos kitos platesnio kon-
teksto, kaip antai BVP arba išlaidų struktūros, analizės. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos pagrindinės 
su lyčių lygybės indeksu susijusios išvados.
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Patirti sunkumai:

Šį projektą daugiausia įgyvendino EIGE tyrėjai, remdamiesi apžvalgomis ir kitais tyrimais. Todėl 
parengta aukštos kokybės priemonė, tačiau jos taikymas taip pat priklauso nuo galimybės naudotis 
pakankamais žmogiškaisiais ištekliais.

Būsimi veiksmai:

Lyčių lygybės indeksas bus apskaičiuojamas papildomiems, taip pat pastariesiems metams, kad 
ilgainiui būtų galima palyginti jo vertes. Jis bus papildytas kitais tyrimais, įskaitant darbo kokybės, 
smurto prieš moteris ir daugialypės nelygybės analizes. Kita Lyčių lygybės indekso ataskaita bus 
paskelbta 2015 metais.

2 pagrindinė sritis: duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai ir praktika lyčių lygybės 
darbe

Pekino veiksmų programos J srities „Moterys ir žiniasklaida“ gerosios praktikos, priemonių 
ir metodų tyrimas

Sutartis sudaryta su „Fondazione Giacomo Brodolini“ (bendradarbiaujant su „Ecorys“) (Italija).

Tyrimas pradėtas 2012 m. kovo mėn. Galutinė ataskaita EIGE pateikta 2013 m. balandžio mėn.

Tyrimo aprašymas:

Metodų, priemonių ir gerosios praktikos pavyzdžių kaupimas ir sklaida, siekiant apžvelgti 28 ES vals-
tybėse narėse vyraujantį požiūrį ir įgytą patirtį Pekino veiksmų programos srityse, kurias pasirinko 
ateityje ES Tarybai pirmininkausiančios valstybės narės.

Kaupiant metodus, priemones ir gerosios praktikos pavyzdžius siekiama susidaryti bendrą Europos 
lygmeniu turimų žinių vaizdą, kad būtų galima pagerinti papildomos naudos, nustatytos valstybių 
narių praktikoje, gavimo procesą ir galimybes ją perduoti ir taip pagerinti veiksmingo lyčių aspekto 
integravimo ir lyčių lygybės politikos įgyvendinimą.

Bendrasis tyrimo tikslas – padėti skatinti lyčių lygybę Europos visuomenėje.

Konkretusis tikslas – srityje „Moterys ir žiniasklaida“ surinkti metodus, priemones ir gerosios praktikos 
pavyzdžius kartu su literatūros šaltinių apžvalga ir pateikti atitinkamų nacionalinės ir ES politikos 
krypčių rinkinį bei programavimo dokumentą.

Šio projekto paskirtis – suteikti politikams, žiniasklaidos vadovams ir žiniasklaidos organizacijoms 
informaciją apie metodus ir priemones, padėsiančią įgyvendinti lyčių aspekto integravimo strategijas. 
Įgyvendinant šį projektą siekiama:
• didinti moterų dalyvavimą ir saviraišką žiniasklaidoje;
• didinti moterų dalyvavimą ir galimybes priimti sprendimus žiniasklaidoje;
• nustatyti ir gerinti žiniasklaidos organizacijų savikontrolę paisant lyčių lygybės;
• ugdyti specialistų, darbuotojų, sprendimus priimančių asmenų ir žiniasklaidos vadovų įgūdžius ir 

gilinti jų žinias lyčių lygybės srityje.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo duomenys apie metodus, priemones, išteklius, suinteresuotuosius subjektus ir gerąją 
praktiką bus įtraukti į duomenų bazę ir pateikti EIGE Išteklių ir dokumentacijos centre.
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Pekino veiksmų programos H srities „Instituciniai mechanizmai“ gerosios praktikos, prie-
monių ir metodų tyrimas

„Institucinių gebėjimų ir veiksmingų metodų, taikomų integruojant lyčių aspektą Europos Sąjungoje, 
apžvalga“

Sutartis sudaryta su „Yellow Window“ (Belgija).

Tyrimo pradžia. Viešųjų pirkimų procesas pakartotinai pradėtas 2012 m. spalio mėn.; įžanginis susi-
tikimas surengtas 2013 m. sausio 3 d.; keletas ataskaitų ir duomenų bazių pristatyta 2013 m. Galutinė 
ataskaita ir duomenų bazės pristatytos 2013 m. gruodžio mėn.

Tyrimo aprašymas:

Atliekant šį tyrimą apžvelgti lyčių aspekto integravimo Europos Komisijoje ir 28 ES valstybėse narėse, 
įskaitant valstybių narių regioninį aspektą, instituciniai mechanizmai (struktūros ir tvarka) kartu su itin 
decentralizuotu administraciniu modeliu. Be to, apžvelgti metodai, taikomi lyčių lygybės aspektui 
visuose ES sektoriuose integruoti. Itin daug dėmesio skirta poveikio moterims ir vyrams vertinimui, 
kaip galimo lyčių lygybės srities teisės aktų ir politikos krypčių poveikio ex ante vertinimui.

Įgyvendinant šį sudėtingą projektą pasiekta daug įvairių rezultatų, kurie išdėstyti projekto dokumen-
tuose, įskaitant Lyčių aspekto integravimo institucinių gebėjimų ataskaitą, lyčių aspekto integravimo 
metodų tyrimą, susitikimo internetu dėl lyčių aspekto integravimo institucinių gebėjimų ir metodų 
Europos Sąjungoje ataskaitą, keletą lyčių aspekto integravimo struktūrų, tvarkos, išteklių ir metodų 
duomenų bazių, 2013 m. rugsėjo mėn. kartu su Tarybai pirmininkaujančia Lietuva surengtą orien-
tacinę konferenciją dėl veiksmingų lyčių aspekto integravimo metodų, 28 šalių lyčių aspekto inte-
gravimo institucinių gebėjimų ataskaitas, primenamąjį pranešimą dėl poveikio moterims ir vyrams 
vertinimo ir poveikio moterims ir vyrams vertinimo išteklių duomenų bazę, du 2013 m. spalio ir 
lapkričio mėn. įvykusius seminarus poveikio moterims ir vyrams vertinimo klausimu, vienuolika ati-
tinkamų poveikio moterims ir vyrams vertinimo pavydžių ir poveikio moterims ir vyrams vertinimo 
srities gerosios praktikos gaires.

Pagrindinės išvados:

Europos Komisijos lygmeniu, atrodo, įdiegti struktūros ir sutvarkymo požiūriais tvirti instituciniai 
mechanizmai ir taikoma nemažai įvairių lyčių aspekto integravimo metodų. Tačiau nuoseklios 
intervencijos logikos, kuria grindžiamas lyčių aspekto integravimo metodas, trūkumas trukdo daryti 
pažangą ir metodas, atrodo, taikomas nenuosekliai, padrikai, tik keliose srityse ir įgyvendinant tik 
kelias politikos kryptis.

ES lyčių aspekto integravimo pajėgumai įvertinti remiantis suderintais veiksmais, kurių imtasi dėl 
keleto rodiklių, įskaitant finansinius, žmogiškuosius ir metodinius išteklius, galimybę gauti lyčių lygy-
bės vertinimus, vadovavimą institucijoms, nelygybės konceptualizavimą, suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimą, skaidrumą, atskaitomybę, politikos ciklo aprėptį, organizacinę kultūrą ir kasdienę veiklą, 
skirtą lyčių aspektui į nuolatinę darbo veiklą integruoti. Atlikus šį vertinimą susidarė nevienodas 
įvairaus tempo ir etapų vaizdas.

Europos Sąjungoje taikomi labai skirtingi poveikio moterims ir vyrams vertinimo atlikimo metodai. 
Visose atrinktose šalyse ir regionuose analizės, kuriomis grindžiami poveikio moterims ir vyrams 
vertinimai, atrodo, nėra itin patikimos ir jose esama nemažų spragų, susijusių su turimų žinių apie 
esamą nelygybę įvairiose politikos srityse pakankamumu.
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Patirti sunkumai:

Dėl savo sudėtingumo šis projektas buvo keletą kartų keičiamas, kad būtų pritaikytas prie turimų 
duomenų ir šalių atsako. Siekiant užtikrinti rezultatų pagrįstumą ir prieš skelbiant duomenis juos 
suderinti su kitais duomenų šaltiniais, reikia toliau tvarkyti daug gautos informacijos. Neaišku, ar esami 
instituto darbuotojai pajėgs toliau naudotis šio sudėtingo tyrimo rezultatais ir ar jie bus tinkamai 
išplatinti konkrečiuose forumuose.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo duomenys įtraukti į duomenų bazę. Jie bus pateikti EIGE Išteklių ir dokumentacijos centre 
ir su jais bus galima susipažinti EIGE interneto svetainėje. Šis tyrimas papildo Tarybai pirmininkau-
jančiai Lietuvai parengtą ataskaitą dėl institucinių mechanizmų ir yra pirmasis išsamus lyčių aspekto 
integravimo įgyvendinimo visuose ES sektoriuose tyrimas. Tolesni veiksmai, susiję su rezultatais ir jų 
skelbimu, įtraukti į EIGE metinę darbo programą.

Tyrimas darbui pasirinktoje Pekino veiksmų programos srityje papildyti (Graikija)

Gerosios praktikos kaupimas Pekino veiksmų programos F srities „Moterys ir ekonomika“ 
tyrimui papildyti. B DALIS

Sutartis sudaryta su „Instituto Per La Ricerca Sociale“ (Italija).

Tyrimas pradėtas 2013 m. kovo mėn. Galutinė ataskaita EIGE bus pateikta 2014 m. gegužės mėn.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas – nustatyti gerosios praktikos pavyzdžius moterų verslumo srityje, itin daug dėmesio 
skiriant finansavimui, mokymui ir tinklų kūrimui. Iš pradžių parengus konkrečius kokybinius moterų 
verslumo srities kriterijus ir laikantis EIGE požiūrio į gerąją praktiką, atliekant šį tyrimą bus atrinkta 
keletas perspektyvių praktikos pavyzdžių. Paskui konsultaciniame susitikime šie praktikos pavyzdžiai 
bus įvertinti, o svarbiausieji – pripažinti gerąja praktika. Be to, atlikus šį tyrimą bus pateikta suinteresuo-
tųjų subjektų, dirbančių moterų verslumo srityje, ir literatūros apžvalga, nurodytos ryšių priemonės. 
Tyrimo dalis, susijusi su gerosios praktikos pavydžiais, pradėta įgyvendinti 2013 m. lapkričio mėn. ir 
bus tęsiama iki 2014 m. gegužės mėn.

Patirti sunkumai:

Pagrindinė šio tyrimo problema – per numatytą laiką nustatyti tinkamiausius ES valstybėse narėse 
taikomus metodus. Kad geri pavyzdžiai neliktų nepastebėti, į darbą įtraukti valstybių narių ekspertai 
ir vyresnieji mokslo darbuotojai. Bet kuriuo atveju šio tyrimo tikslas buvo ne apžvelgti visus geriausius 
metodus, o nustatyti kai kuriuos labai svarbius ir veiksmingus pavydžius, siekiant skatinti suintere-
suotųjų subjektų gebėjimų stiprinimą ir tarpusavio mokymąsi.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo duomenys, susiję su ištekliais, suinteresuotaisiais subjektais ir gerosios praktikos pavyz-
džiais, bus įdėti ir skleidžiami EIGE interneto svetainės skiltyje „Lyčių aspekto integravimas“, taip pat 
bus pateikti EIGE Išteklių ir dokumentacijos centre.

Rezultatai taip pat bus platinami EIGE renginiuose, pavyzdžiui, Tarpusavio vertinimo susitikimuose 
ir ES renginiuose, skirtuose gerajai patirčiai, taip pat moterims ir ekonomikai.
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Tyrimas Pekino veiksmų programos įgyvendinimo peržiūrai papildyti („Pekinas +20“) tyri-
mas (Italija)

Gerosios praktikos, susijusios su darbo, šeiminio ir privataus gyvenimo derinimu, kaupimas 
(nuorodos Nr. EIGE/2013/OPER18) Pekino veiksmų programos įgyvendinimo peržiūrai papil-
dyti („Pekinas +20“) srities tyrimą

Sutartis sudaryta su „OESB Consulting“ (Austrija).

Tyrimas pradėtas 2013 m. rugpjūčio mėn. Galutinė ataskaita EIGE bus pateikta 2014 m. liepos mėn.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas – nustatyti geriausios praktikos derinimo srityje pavyzdžius, itin daug dėmesio ski-
riant savireguliacijai, informuotumo didinimui ir lyginamajai analizei. Pradžioje parengus konkrečius 
kokybinius derinimo srities kriterijus ir laikantis EIGE požiūrio į gerąją praktiką, atliekant šį tyrimą bus 
atrinkta keletas perspektyvių praktikos pavyzdžių. Paskui konsultaciniame susitikime šie praktikos 
pavyzdžiai bus įvertinti, o svarbiausieji – pripažinti gerąja praktika. Be to, atlikus šį tyrimą bus pateikta 
suinteresuotųjų subjektų, dirbančių derinimo srityje, ir literatūros apžvalga, nurodytos ryšių priemonės. 
Tyrimo dalis, susijusi su gerosios praktikos pavydžiais, pradėta įgyvendinti 2013 m. gruodžio mėn. 
pabaigoje ir bus tęsiama iki 2014 m. liepos mėn.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo duomenys, susiję su ištekliais, suinteresuotaisiais subjektais ir gerosios praktikos pavyzdžiais, 
bus prieinami EIGE interneto svetainės skiltyje „Lyčių aspekto integravimas“, taip pat EIGE Išteklių ir 
dokumentacijos centre.

Rezultatų sklaida taip pat vyks EIGE (Tarpusavio vertinimo susitikimuose) ir ES renginių metu, kurie 
skirti gerajai praktikai platinti ir derinimui skatinti. 

EIGE darbas lyčių lygybės mokymo srityje

Lyčių lygybės mokymas Europos Sąjungoje: apžvalga, tyrimai ir suinteresuotųjų subjektų 
dalyvavimas (II etapas)

Sutartis sudaryta su „GHK Consulting Limited“ (Jungtinė Karalystė).

Tyrimas pradėtas 2010 m. Projektas buvo įgyvendinamas dviem etapais: pirmojo etapo (apžvalginio 
tyrimo) galutinė ataskaita pateikta 2012 m. gruodžio mėn.; antrojo etapo (išsamaus tyrimo) ataskaita 
pateikta 2013 m. lapkričio 13 d.

Tyrimo aprašymas:

Šiuo tyrimu EIGE siekia gilinti žinias apie lyčių lygybės mokymą Europos Sąjungoje, visose 27 ES 
valstybėse narėse surinkti ir paskelbti praktinę ir naudingą informaciją apie lyčių lygybės mokymą, 
taip pat paskatinti diskusijas apie lyčių lygybės mokymo kokybės standartų rengimą ir pripažinimą 
Europos Sąjungoje.
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Šia iniciatyva siekiama rinkti įvairią ir kartais nesistemingą Europos Sąjungoje įgytą patirtį ir sukauptas 
žinias lyčių lygybės mokymo srityje ir jomis remtis; ji padės plačiau pripažinti lyčių lygybės mokymą 
kaip būtiną veiksmingo lyčių aspekto integravimo strategijos įgyvendinimo priemonę, bus sukauptas 
praktinės informacijos fondas ir palengvintas kritinių tokio mokymo kokybės apmąstymų procesas. 
Be to, šia iniciatyva siekiama suburti įvairius veikėjus ir palengvinti akademinės bendruomenės žinių 
perdavimą specialistams, kad susijusių sričių specialistai gebėtų geriau įgyvendinti veiksmingas lyčių 
lygybės mokymo programas.

Vienas iš svarbiausių šio projekto tikslų – sukurti veiksmingą metodą lyčių lygybės mokymo gerosios 
praktikos pavyzdžiams nustatyti, patogiai pateikti, skleisti ir perduoti.

Pagrindinės išvados:

Atlikus šį tyrimą nustatyta, kad labai įvairuoja lyčių lygybės mokymo specialistų išsilavinimas ir pro-
fesinė kvalifikacija, taip pat įsitikinta, kad lyčių lygybės mokymo programos rengiamos taikant labai 
įvairius metodus. Akademinėje bendruomenėje jau seniai diskutuojama, kad reikia nustatyti bent 
minimalius kokybės standartus, tačiau praktikoje jokių standartų nėra. Be to, lyčių lygybės mokymo 
paslaugas užsakančios institucijos ir organizacijos paprastai neturi orientacinių sistemų, kurios padėtų 
nuspręsti, koks mokymas joms būtų tinkamiausias. Joms taip pat trūksta gairių, kokia tvarka ieškoti 
aukštos kokybės mokymo paslaugų ir jas išsirinkti, todėl kokybės užtikrinimo klausimai ir toliau turėtų 
būti svarbus darbotvarkės prioritetas.

Atlikus šį tyrimą padaryta išvada, kad lyčių lygybės mokymą reikia vertinti ir planuoti kaip būtiną lyčių 
aspekto integravimo proceso ir platesnės gebėjimų stiprinimo strategijos dalį, kuri apimtų tolesnę 
veiklą po mokymo, stebėsenos sistemas ir organizacijų pokyčius.

Remiantis per apžvalginį tyrimą nustatytais faktais, šio projekto II etapu (įgyvendintu 2013 m.) buvo 
siekiama išsamiau išanalizuoti lyčių lygybės mokymą. Išnagrinėti veiksniai, lemiantys lyčių lygybės 
mokymo, kaip darbuotojų gebėjimų stiprinimo ir pažangaus lyčių aspekto integravimo priemonės, 
veiksmingumą. Daugiau dėmesio skirta kokybės problemoms, praktinėms gairėms ir suinteresuotųjų 
subjektų dalyvavimui, siekiant pažangos šioje srityje.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo rezultatai valstybių narių atstovams pristatyti 2013 m. lapkričio mėn. Vilniuje surengtame 
susitikime. Į galutinę ataskaitą įtraukta informacija bus paskelbta 2014 metais. Visi duomenys, duo-
menų bazės ir ataskaitos bus paskelbti internete kaip viena iš Lyčių aspekto integravimo programos 
dalių, perduoti Išteklių ir dokumentacijos centrui ir taps neatsiejama būsimo EIGE darbo lyčių aspekto 
integravimo metodų ir priemonių klausimais dalimi.

EIGE darbas lyčių lygybės naudos (LLN) srityje 

Konceptuali lyčių lygybės naudos vertinimo Europos Sąjungoje sistema ir metodai. Teisėmis 
grindžiamas metodas, palyginti su ekonominiu lyčių lygybės aspektu

Sutartis sudaryta su prof. Jackie Jones, Vakarų Anglijos universitetas (Jungtinė Karalystė).

Tyrimas pradėtas 2013 m. spalio mėn. Galutinė ataskaita pateikta metų pabaigoje ir su šios srities 
specialistais, EIGE vadovybe ir LLN projekto vadovu toliau aptarta 2014 m. sausio 30–31 d. Vilniuje 
surengtame konsultaciniame susitikime.
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Tyrimo aprašymas:

Šioje ataskaitoje, siekiant paremti politikos veiksmus lyčių lygybės srityje nacionaliniu, Europos ir 
tarptautiniu lygmenimis, analizuojamas teisėmis grindžiamas metodas, palyginti su socialiniais ir 
ekonominiais argumentais. Joje lyginamos teisėmis grindžiamo metodo ir priemonėmis grindžiamų 
metodų, kurių paskirtis – artimiausiais metais (2014–2020 m.) siekiant svarbiausių prioritetinių ES 
socialinių ir ekonominių tikslų padėti įgyvendinti lyčių lygybės darbotvarkę, galimybės ir apribojimai. 
Galiausiai tyrėja pabrėžia nuoseklią ilgainiui daromą pažangą, kurią skatina pažangi šios srities teismų 
praktikos, teisės aktų ir politikos formavimo darbotvarkė, tačiau įspėja dėl teisių padėties prastėjimo, 
kurį lemia vis dažnesnis biudžeto lėšų mažinimas ir konkrečiai lyčių lygybei skirtų programų, priemonių 
ir paslaugų sujungimas ir išskaidymas.

Pagrindinės išvados:

Žmogaus teisėmis grindžiami metodai turi būti bet kokių veiksmų, kuriais Europos Sąjungoje ska-
tinama lyčių lygybė, pagrindas. Lyčių lygybė, kaip teisė, vertybė ir politinis įsipareigojimas, įtvirtinta 
pagrindiniuose Europos ir viso pasaulio teisės aktuose ir politikos dokumentuose. Įgyvendinant 
ir stiprinant teises, galingos varomosios jėgos sąveikauja tarpusavyje ir formuoja savo aprėptį bei 
poveikį žmonių gyvenimui. 

Be kitų veiksnių, socialinės sistemos ir papročiai, ekonominiai apribojimai, kultūra ir religija daro labai 
didelę įtaką teisių įgyvendinimo būdams. Dėl šios sudėtingos sąveikos lyčių lygybės šalininkai turi 
dalyvauti dabartinėse diskusijose socialinio ir ekonominio loginių pagrindų klausimais. Kaip paaiš-
kėjo, teisių įgyvendinimas teikiant ieškinius teismams ir pavienes pretenzijas, jeigu esama įvairiopos 
nelygybės, savaime nėra veiksminga didelių pokyčių skatinimo priemonė. 

Kai pagrindinė struktūrinė nelygybė atsinaujina ir stiprėja, norint imtis pokyčių lygybės linkme, rei-
kalingi suderinti veiksmai politinio įgalėjimo, politikos formavimo ir jos įgyvendinimo srityse. Norint 
imtis pokyčių lygybės linkme, reikia įgyvendinti viena kitą papildančias strategijas, pagal kurias būtų 
suderinama diskriminuojamų asmenų apsauga ir konkrečios politinės kovos su nelygybe priemonės. 
Lyčių nelygybė nėra mažumos klausimas; ji struktūriškai daro poveikį visų socialinių grupių moterims, 
ir klasė susiskaido. Pastaraisiais dešimtmečiais dvejopais metodais skatinant lyčių lygybę pasiekta 
didelių laimėjimų. Norint remtis praeities laimėjimais, siekiant šio tikslo labai svarbu įsteigti specialią 
įstaigą, kuri kauptų geriausios praktikos pavyzdžių, priemonių ir rodiklių kolektyvinę atmintį (duo-
menų bankas) ir, remdamasi šia patirtimi ir žiniomis, gebėtų strategiškai svarbiu laiku ES lygmeniu 
spręsti konkrečius klausimus.

Būsimi veiksmai:

Institutas toliau dirbs su konceptualiais požiūriais, kurie, jeigu bus grindžiami teisėmis, galėtų padėti 
išspręsti strateginius dabartinės politinės darbotvarkės, šiuo metu sutelktos į ekonomikos augimą 
ir užimtumą, klausimus. Dirbant lyčių lygybės naudos klausimu žmogaus teisių pagrindas bus deri-
namas su skirtingais loginiais pagrindais ir su argumentais, susijusiais su priemonėmis, kuriais lyčių 
lygybės aspekto integravimą galima pagrįsti kaip integracinio ES socialinio ir ekonominio augimo 
modelio tvarumo varomąją jėgą. Nepaisant to, kad siekiant lyčių lygybės su priemonėmis susiję 
loginiai pagrindai yra svarbūs strategiškai, lyčių lygybės, kaip teisių klausimo, sąlygos ir toliau bus 
labai svarbi EIGE darbo paskata.

Įgyvendinant LLN projektą numatyta paskelbti pagrindinius dokumentus ir ekspertų grupės susiti-
kimo išvadas.
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Vaiko priežiūros atostogų sistemos reforma. Vienodos neperleidžiamos visiškai apmokamos 
vaiko priežiūros atostogos. Atvejų tyrimas bendrai konkrečių lyčių lygybės politinės darbo-
tvarkės politikos reformų naudai įvertinti

Sutartis sudaryta su Tavistoko žmogiškųjų santykių institutu (Jungtinė Karalystė).

Tyrimas pradėtas 2013 m. spalio mėn. Galutinė ataskaita pateikta metų pabaigoje ir su šios srities 
specialistais, EIGE vadovybe ir LLN projekto vadovu toliau aptarta 2014 m. sausio 30–31 d. Vilniuje 
surengtame konsultaciniame susitikime.

Tyrimo aprašymas:

Atliekant šį tyrimą apžvelgta plati lyčių lygybės politikos reformos Europos Sąjungoje darbotvarkė ir 
pasaulinė darbotvarkė po 2015 metų. Kaip konkrečią reformą, į kurią būtų galima sutelkti empirinę 
tyrimo dalį, tyrėjai pasirinko „Vienodas ir neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas“. Be to, šioje 
ataskaitoje kritiškai vertinamos metodikos, skirtos lyčių lygybės sąnaudoms ir naudai įvertinti iš esmės 
pertvarkius politiką ir institucijas, ir pateikiami pradiniai numatomos vienodų ir neperleidžiamų vaiko 
priežiūros atostogų naudos ES valstybėse narėse įrodymai.

Pagrindinės išvados:

Tarptautiniu lygmeniu bendrai sutariama, kad darbo rinkoje labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę. 
Esminė dabartinių ES vaiko priežiūros atostogų sistemų pertvarka gali daryti teigiamą poveikį visais 
lygmenimis: asmenų ir organizacijų, taip pat makrosocialiniu ir makroekonominiu lygmenimis. Šios 
reformos nauda grindžiama priežiūros veiklos ir lyčių vaidmenų perskirstymu, užimtumo statuso 
pokyčiais ir bendromis darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros permainomis. Darydamos įtaką 
tėvų užimtumo statusui, vienodos ir neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos gali padėti sumažinti 
vaikų skurdo riziką ir gerokai padidinti moterų užimtumo lygį. Be to, vaiko priežiūros atostogų tvarkos 
reforma ES valstybėse narėse gali padėti padidinti šeimos gerovę ir stabilumą. Ne mažiau svarbu tai, 
kad vienodos ir neperleidžiamos vaiko priežiūros atostogos gali padėti padidinti įmonių našumą ir 
konkurencingumą, nes būtų optimaliai išnaudojamas žmogiškasis kapitalas.

EIGE gali atlikti svarbų vaidmenį politikos reformos, kuria siekiama nustatyti vienodas ir neperlei-
džiamas vaiko priežiūros atostogas, įgyvendinimo procese, nustatydama rodiklius, susijusius su 
tarptautinėmis ir ES sistemomis, skirtomis lyčių lygybės šeimose ir darbo rinkoje skatinimui paremti. 
EIGE gali padėti stiprinti politikos krypčių sąveiką, integruodama skirtingus rodiklius (t. y kartu su 
vaikų priežiūros paslaugų rodikliais stebėdama naudojimosi vaiko priežiūros, motinystės ir tėvystės 
atostogomis normas). Be to, EIGE gali skatinti geriau naudoti ir pritaikyti administracinius duomenis 
apie motinystės ir tėvystės atostogų išmokas. Tolesnis EIGE ir Eurostato bendradarbiavimas, visų 
pirma atliekant gyvenimo kokybės ir laiko naudojimo tyrimus, galėtų padėti nustatyti lyčių lygybės 
ateities galimybes suderintų statistinių duomenų forma.

Patirti sunkumai:

Šiuo metu, kai vaiko priežiūros atostogų politikos kryptys dar tik kuriamos, sudėtinga surinkti jų plates-
nio masto naudos asmenims, šeimoms, bendruomenėms, organizacijoms ir šalims įrodymus. Tačiau 
pradiniais įrodymais pagrindžiama hipotezė, kad vidutiniškai tėvai, ilgiau įsitraukiantys į ankstyvąjį 
kūdikių raidos etapą, yra linkę visą laiką dalyvauti vaikų gyvenime ir pakeisti darbo ir asmeninio gyve-
nimo pusiausvyros modelius šeimose ir darbo vietoje, o tai daro teigiamą poveikį moterų užimtumui 
ir ekonominei nepriklausomybei.
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Būsimi veiksmai:

Atliekant šį tyrimą mėginta nustatyti, kokiu mastu galima surinkti įrodymus apie lyčių lygybės tei-
kiamą naudą tam tikru politinės reformos darbotvarkės klausimu. Jis padėjo įrodyti, kad naudingiau 
sutelkti dėmesį ne į bendrus teiginius, o į konkrečias sritis, ir kad tai duoda didesnę naudą nei su 
konkrečiais politiniais veiksmais nesusijusi lyčių lygybė. Ateityje atliekant lyčių lygybės naudos tyri-
mus bus atsižvelgiama į pamokas, kurių šis svarbus tyrimas davė šiam projektui. Bus paskelbta šiame 
tyrimo pranešime pateikta bendra dabartinės vaiko priežiūros atostogų padėties Europos Sąjungoje 
ir galimos jų naudos didinant lygybę visais lygmenimis analizė. Įgyvendinant LLN projektą, be kita 
ko, bus paskelbti šie pagrindiniai dokumentai ir ekspertų grupės susitikimo išvados.

Sektorinis požiūris į lyčių lygybės naudą. Lyčių lygybės naudos užtikrinimas pasitelkiant 
viešajai infrastruktūrai skirtas lėšas

Sutartis sudaryta su prof. Gloria Alarcon, Mursijos universitetas (Ispanija).

Tyrimas pradėtas 2013 m. spalio mėn. Galutinė ataskaita pateikta metų pabaigoje ir su šios srities 
specialistais, EIGE vadovybe ir LLN projekto vadovu toliau aptarta 2014 m. sausio 30–31 d. Vilniuje 
surengtame konsultaciniame susitikime.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas buvo sukurti EIGE darbo, susijusio su lyčių lygybės nauda visuose sektoriuose, meto-
diką. Kadangi lyčių lygybė yra ne pavienis, o daugelį sričių apimantis klausimas, neatsiejamas nuo visų 
darbo sričių, ji yra glaudžiai susijusi su svarbiausiais politikos sektoriais, visų pirma susietais su socia-
line politika, teisingumu, užimtumu ir ekonomine politika. Sektorių politikai naudinga integruoti lyčių 
aspektą, nes jis suteikia daugiau žinių apie nelygybę ir įvairius gyventojų poreikius, o tai sudaro sąlygas 
tikslingiau formuoti politiką. Tyrimo ataskaitoje „Sektorinis požiūris į lyčių lygybės naudą“ apžvelgiamos 
lyčių aspekto integravimui Europos Komisijoje svarbios politikos sritys, siekiant nustatyti, kuriose iš šių 
sričių esama daugiau galimybių rinkti duomenis apie lyčių lygybės poveikį visiems gyventojams. Be to, 
šiame dokumente aprašomos įvairios metodikos, skirtos lyčių lygybės aspekto integravimo į konkrečias 
politikos sritis teikiamos naudos analizei atlikti, visų pirma subjektyvūs gerovės ir pajėgumų metodai. 
Galiausiai tyrėjai, siekdami parodyti praktinį tokios metodikos taikymą ir pateikti pradinius lyčių lygybės 
naudos pasirinktame sektoriuje rezultatus, pasirinktą metodologinę funkciją (pajėgumų metodas) pri-
taikė atitinkamai politikos sričiai (infrastruktūra) ir nedidelio matmens posričiui (vaikų priežiūros įstaigos).

Pagrindinės išvados:

Kaip paaiškėjo iš nacionalinės ir tarptautinės praktikos, paisant lyčių aspekto miestų planavimo ir vie-
šosios infrastruktūros srityse visuomenė gali gauti daug naudos. Lyčių lygybės aspekto integravimas 
į infrastruktūrą gali daryti įtaką visai visuomenei, nes su socialine reprodukcija susijusi infrastruktūra 
palengvina gyvenimą ne tik moterims, bet ir vyrams, kadangi jiems sudaromos sąlygos tapti globė-
jais. Infrastruktūra padeda didinti žmonių gerovę, o moterims – tapti visapusiškomis pilietėmis, nes 
pakankamos galimybės naudotis miesto, priežiūros ir transporto infrastruktūra gali padėti moterims 
siekti profesinio ir asmeninio tobulėjimo ir užtikrinti jų savarankiškumą ir principingumą.

Konkreti lyčių aspekto integravimo į infrastruktūros politiką ES lygmeniu socialinė nauda galėtų būti, 
be kita ko, didesnis valstybės išlaidų veiksmingumas ir našumas, nes pagerėtų darbo rinkos veikimas 
ir būtų padedama visapusiškai išnaudoti vyrų, kaip globėjų, pajėgumus. Labiau nei bet kada anksčiau 
moterų specializavimuisi namų ūkio ir priežiūros veikloje trūksta ekonominės prasmės, nes šeima,  
kaip prekių ir paslaugų gamybos vienetas, nebetenka lemiamos svarbos, šeimos dydis mažėja, vidu-
tinė moterų gyvenimo trukmė ilgėja ir galiausiai moterys tampa labai išsilavinusios. Be to, miestų
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priežiūros ir transporto infrastruktūra gali būti lemiamas socialinės sanglaudos stiprinimo ir veiksmin-
gesnio laiko naudojimo veiksnys. Tam tikros investicijos į infrastruktūrą, pavyzdžiui, į sporto centrus 
arba perdirbimo įrenginius, taip pat gali padėti gerinti sveikatą ir aplinkos kokybę.

Patirti sunkumai:

Taikant pasirinktą metodiką (pajėgumų metodą) lyčių lygybės naudai tam tikrame infrastruktūros 
sektoriuje įvertinti reikia atlikti apklausas. Į šį tyrimo dokumentą įtraukti nedidelio masto apklausos, 
kurią atlikus nustatyta įdomių dalykų, rezultatai. Tačiau didelio masto apklausos gali būti labai bran-
gios, todėl jomis negalima naudotis atliekant riboto biudžeto tyrimus ES lygmeniu.

Būsimi veiksmai:

Šis tyrimas padėjo išplėtoti metodines galimybes tirti lyčių lygybės naudą taikant kokybinius metodus, 
grindžiamus gerovės, laimės, taip pat pajėgumų ir žmogiškojo kapitalo plėtojimo kriterijais. Įgyvendinant 
LLN projektą, be kita ko, bus paskelbti šie pagrindiniai dokumentai ir ekspertų grupės susitikimo išvados.

Ekonominiai ir socialiniai lyčių lygybės aspektai. Galimybių analizė

Sutartis sudaryta su prof. Tindara Addabbo, Modenos universitetas (Italija).

Tyrimas pradėtas 2013 m. spalio mėn. Laikotarpio vidurio ataskaita, į kurią įtraukta literatūros ir 
duomenų rinkinių apžvalga, pristatyta metų pabaigoje. Pasiūlymas dėl galimų darbo krypčių pateik-
tas 2014 m. sausio mėn. ir su EIGE vadovybe, EIGE LLN projekto vadovu ir žinomais lyčių lygybės 
ekonominio aspekto ekspertais aptartas tarpusavio vertinimo konferencijoje, surengtoje per 2014 m. 
sausio 30–31 d. Vilniuje vykusį konsultacinį susitikimą. Galutinę ataskaitą planuojama pristatyti 2014 m. 
balandžio mėn. pabaigoje.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti ES duomenų prieinamumą, siekiant išplėtoti lyčių lygybės ekonominį 
aspektą, taip pat ištirti, kokias metodikas galima taikyti socialinei ir makroekonominei lyčių lygybės 
naudai visoje ES įvertinti. Atliekant šį tyrimą peržiūrėta literatūra ir surinkti esami duomenų rinkiniai, 
susiję su įvairiomis lyčių lygybės ekonominio aspekto dalimis. Antruoju šio tyrimo etapu, kuris bus 
įgyvendinamas pirmąjį 2014 m. ketvirtį, bus nustatytos lyčių lygybės makroekonominės naudos 
įvertinimo galimybės ir pateikti tyrimo darbotvarkės pasiūlymai.

Pagrindinės išvados:

Lyčių lygybės ekonominio aspekto vertinimo galimybių studija padėjo apibrėžti ir sukonkretinti 
tyrimo hipotezę, kad ją būtų galima nuodugniai patikrinti įgyvendinant būsimą projektą, kuris turėtų 
būti pradėtas 2014 metais. Atlikus literatūros apžvalgą paaiškėjo lyčių lygybės makroekonominis ir 
socialinis aspektai ir išryškėjo tam tikru požiūriu esančios didesnės lyčių lygybės persidavimo parink-
tiems rezultatams (švietimas, galimybės įsidarbinti ir eiti aukštesnes pareigas, darbo užmokestis, soci-
alinė reprodukcija, vadovavimas ir dalyvavimas politiniame gyvenime) mechanizmai. Be to, siekiant 
paskatinti pagrindinių veiksnių arba persidavimo mechanizmų veikimą, atlikus šį tyrimą pateikta 
turimų duomenų rinkinių apžvalga, kad būtų galima įvertinti atitinkamus lyčių lygybės matmenis ir 
nurodytą ekonominę ir socialinę naudą. Todėl buvo plačiai diskutuojama apie atlikus nagrinėjamos 
literatūros apžvalgą atsiradusią tyrimo galimybių įvairovę – šių galimybių skaičius buvo sumažintas 
iki tikroviško, nustatyto remiantis duomenų prieinamumu ir strategine svarba.
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Patirti sunkumai:

Siekiant surasti daugiau tinkamų kandidatų, turinčių patikrintos profesinės ankstesnio darbo femi-
nistinės ekonomikos srityje praktikos, iš pradžių projektas buvo pradėtas iš naujo.

Būsimi veiksmai:

Be konsultacinio susitikimo, kuris bus surengtas 2014 m. sausio mėn., tarpusavio vertinimai padės 
gauti grįžtamąją informaciją apie pasiūlymus, pateiktus atlikus pasiūlymų įvertinti lyčių lygybės makro-
ekonominę naudą galimybių analizę. Pristačius metodines pasirinkimo galimybes ir jų lyginamuosius 
pranašumus bei juos aptarus, EIGE, atsižvelgdama į savo įgaliojimus ir 2014 metų darbo planą, pradės 
proporcingą visos ES masto lyčių lygybės makroekonominės ir socialinės naudos tyrimą.

Įgyvendinant LLN projektą, be kita ko, bus paskelbti šie pagrindiniai dokumentai ir ekspertų grupės 
susitikimų išvados.

Nenumatyti tyrimai. Su smurtu lyties pagrindu susijusių duomenų rinkimo ES srities  
tarptautinės veiklos tyrimas 

Sutartis sudaryta su Nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės Europos institutu prie Jungtinių 
Tautų (HEUNI) (Suomija).

Tyrimas pradėtas 2012 m., EIGE paskelbė ataskaitą 2013 m. lapkričio mėn.

Tyrimo aprašymas:

Šio tyrimo tikslas – parengti išsamią ES masto analizę įvertinant lyčių lygybės srityje pasiektus laimėji-
mus ir jos įgyvendinimo kliūtis imantis veiksmų strateginiams visų 12-os Pekino veiksmų programos 
sričių tikslams pasiekti. Tyrimo laikotarpio pradžia – 2009 m. pristatyta paskutinė Pekino veiksmų 
programos peržiūra ES lygmeniu. Atliekant šį tyrimą bus apsvarstyti naujausi ES institucijų lygme-
niu įvykę pokyčiai lyčių lygybės srityje ir Pekino veiksmų programos įgyvendinimas ES ir valstybių 
narių lygmeniu 12-oje sričių, taip pat įvertintos lyčių lygybės srities tendencijos, pažanga ir didžiausi 
sunkumai, paaiškėję apžvelgus nuo 2010 m. visos ES mastu renkamus duomenis. Atliekant apžvalgą 
bus naudojamasi ES lygmeniu turimais kokybinių ir kiekybinių duomenų šaltiniais, informacija ir 
atitinkamais atvejais – ES valstybių narių teikiant ataskaitas JT EEK pateikta informacija, jeigu tokios 
informacijos bus.

Būsimi veiksmai:

Šio tyrimo rezultatai bus įtraukti į Išteklių ir dokumentacijos centrą ir jais bus naudojamasi kaip 
pagrindu būsimam EIGE darbui smurto lyties pagrindu srityje atlikti.
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4 PRIEDAS. Rezultatų rodikliai 
pagal EIGE 2013 m. darbo 
programą

PARAMA IŠSAMESNE INFORMACIJA GRINDŽIAMOS POLITIKOS FORMAVIMUI ES IR 
VALSTYBIŲ NARIŲ LYGMENIMIS
Pastaba. Numeravimas susijęs su 2014 m. darbo programa.

2.1. PATIKIMI LYGINAMIEJI LYČIŲ LYGYBĖS DUOMENYS IR RODIKLIAI

2.1.1. DUOMENŲ RINKIMAS IR STATISTIKA 12-OJE SVARBIAUSIŲ PEKINO VEIKSMŲ PROGRAMOS SRIČIŲ. 
PARAMA ES TARYBAI PIRMININKAUJANČIOMS AIRIJAI, LIETUVAI, GRAIKIJAI IR ITALIJAI

Rezultatas: ES Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių sprendimų priėmimas remiantis pati-
kimais duomenimis apie Pekino veiksmų programą

Rezultatų rodikliai
1. Pekino rodiklių darbo grupės posėdžiai (2, 

3 ketvirčiai).
2. Susitikimai su Airijos, Lietuvos, Graikijos, 

Italijos ir Latvijos vyriausybėmis 
(1–4 ketvirčiai).

3. Pradėti Graikijos ir Italijos pasirinktų PVP 
sričių tyrimus (1–2 ketvirčiai).

4. Pateikti galutinę ataskaitą Tarybai 
pirmininkaujančiai Airijai (1 ketvirtis).

5. Pateikti galutinę ataskaitą Tarybai 
pirmininkaujančiai Lietuvai (3 ketvirtis).

6. Parengti Tarybai pirmininkaujančiai Graikijai 
skirtos ataskaitos projektą (4 ketvirtis).

7. Paskelbti ir išplatinti Tarybai 
pirmininkaujančioms Airijai ir Lietuvai skirtas 
ataskaitas, svarbiausius nustatytus faktus ir 
faktų apžvalgas (1–4 ketvirčiai).

8. Konsultaciniai susitikimai Latvijos ir 
Liuksemburgo pasirinktų sričių klausimais 
(2, 3 ketvirčiai).

9. Pekino rodiklių duomenų bazės 
atnaujinimas (1–4 ketvirčiai).

Laimėjimai 
1. Pekino rodiklių darbo grupės posėdis 

surengtas 2013 m. spalio 9–10 d. Vilniuje.
2. Susitikimai su Tarybai pirmininkausiančių 

valstybių narių vyriausybėmis rengiami 
likus metams iki atitinkamos valstybės narės 
pirmininkavimo Tarybai.

3. Tyrimai pradėti 2013 m. kovo ir liepos mėn.
4. Galutinė ataskaita pristatyta 2013 m. 

gegužės 29–30 d. Dubline Tarybai 
pirmininkaujančios Airijos surengtoje 
konferencijoje.

5. Galutinė ataskaita pristatyta 2013 m. rugsėjo 
13 d. Vilniuje Tarybai pirmininkaujančios 
Lietuvos surengtoje konferencijoje.

6. Tarybai pirmininkaujančiai Graikijai 
skirtos ataskaitos projektas Lyčių aspekto 
integravimo klausimų aukšto lygio grupei 
pateiktas 2014 m. sausio mėn.

7. Duomenys buvo skelbiami visus metus. 
2013 m. birželio mėn. paskelbta Tarybai 
pirmininkaujančiai Airijai skirta galutinė 
ataskaita, svarbiausi nustatyti faktai ir 
faktų apžvalga. Tarybai pirmininkaujančiai 
Lietuvai skirta galutinė ataskaita paskelbta 
2014 m. kovo mėn.

8. 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. 
sausio mėn. surengtos konsultacijos 
Liuksemburgo pirmininkavimo Tarybai 
klausimu.

9. Pekino rodiklių duomenų bazė atnaujinta 
2013 m. kovo 15 d., 2013 m. lapkričio 10 d. ir 
2013 m. gruodžio 19 d.
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2.1.2. LYČIŲ LYGYBĖS INDEKSAS

Rezultatas: priemonė Europoje lyčių lygybės srityje padarytai pažangai įvertinti

Rezultatų rodikliai
1. Paskelbti Lyčių lygybės indekso ataskaitą 

(2 ketvirtis).
2. Informacijos apie indeksą sklaida 

(1–4 ketvirčiai).
3. Lyčių lygybės indekso pristatymo renginys 

(2 ketvirtis).
4. EIGE lyčių statistikos duomenų bazės 

duomenų ir metaduomenų tvarkymas ir 
atnaujinimas (3–4 ketvirčiai).

Laimėjimai
1. Lyčių lygybės indekso ataskaita paskelbta 

2013 m. birželio mėn.
2. Prieš oficialių lyčių lygybės indekso 

pristatymą balandžio 16 d. (Vilniuje), 
balandžio 22 d. (Varšuvoje), gegužės 
7 d. (Paryžiuje) ir gegužės 15 d. (Romoje) 
surengti regioniniai susitikimai jam 
pademonstruoti. Papildomi susitikimai su 
pasirinktais suinteresuotaisiais subjektais 
vyko po oficialaus indekso pristatymo.

3. Lyčių lygybės indeksas oficialiai pristatytas 
birželio 13 d. Briuselyje.

4. 2013 m. rugpjūčio mėn. pradėtas EIGE lyčių 
statistikos duomenų bazės tyrimas.

2.2. LYČIŲ LYGYBĖS ĮGYVENDINIMAS IR LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMAS

2.2.1. METODAI IR PRIEMONĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI REMTI

Rezultatas: veiksmingos lyčių aspekto integravimo priemonės, padedančios formuoti ir įgy-
vendinti politiką

Rezultatų rodikliai
1. Lyčių lygybės mokymo Europos Sąjungoje 

tyrimo galutinė ataskaita (4 ketvirtis).
2. Surengti diskusiją internetu apie pasirinktus 

lyčių lygybės mokymų aspektus ir parengti 
ataskaitą (4 ketvirtis).

3. Konsultaciniai susitikimai su 
suinteresuotaisiais subjektais lyčių lygybės 
mokymo klausimais (3–4 ketvirčiai).

4. Atnaujinta išsami duomenų apie lyčių 
lygybės mokymo instruktorius, priemones, 
metodus, gerąją praktiką ir kitus išteklius 
bazė, kuria galima naudotis Išteklių ir 
dokumentacijos centre (3–4 ketvirčiai).

5. Informacijos apie lyčių aspekto integravimo 
metodus ir priemones sklaida (4 ketvirtis).

Laimėjimai
1. Lyčių lygybės mokymo Europos Sąjungoje 

ataskaitą rangovas pristatė 2013 m. 
lapkričio mėn.

2. Diskusija internetu lyčių lygybės mokymo 
klausimais surengta gegužės 14–15 d., 
ataskaita „Lyčių lygybės mokymo ES ir 
Kroatijoje apžvalga. Apibendrinamoji 
ataskaita“ paskelbta birželio 26 d. 
Konferencijos ataskaita paskelbta balandžio 
25 d.

3. Konsultaciniai susitikimai surengti 2013 m. 
gegužės ir lapkričio mėn.

4. Sudarytos sąlygos Išteklių ir dokumentacijos 
centre naudotis atnaujinta išsamia 
duomenų apie lyčių lygybės mokymo 
instruktorius, priemones, metodus, gerąją 
praktiką ir kitus išteklius baze.

5. Internete pateikta informacija apie lyčių 
lygybės mokymą ir pasakojimai apie 
lyčių lygybę; informacija apie poveikio 
moterims ir vyrams vertinimą pateikta 
Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės 
surengtoje konferencijoje ir susitikime 
veiksmingų lyčių aspekto integravimo 
metodų klausimais; diskusija internetu 
dėl lyčių aspekto integravimo institucinių 
gebėjimų surengta 2013 m. lapkričio mėn. ir 
vėliau parengta ataskaita (4 ketvirtis).
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2.2.2. LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO GEROJI PRAKTIKA

Rezultatas: lyčių lygybės politikos įgyvendinimo geroji praktika

Rezultatų rodikliai
1. Du ekspertų susitikimai gerosios praktikos 

klausimu (2 ketvirtis).
2. Atlikti gerosios praktikos tyrimą siekiant 

papildyti Tarybai pirmininkaujančios Airijos 
pasirinktos PVP srities ataskaitą (2 ketvirtis).

3. Atlikti gerosios praktikos tyrimą, siekiant 
papildyti Tarybai pirmininkaujančios 
Lietuvos pasirinktos PVP srities ataskaitą 
(4 ketvirtis).

4. Pradėti gerosios praktikos tyrimą, siekiant 
papildyti Tarybai pirmininkaujančios 
Graikijos pasirinktos PVP srities ataskaitą 
(1 ketvirtis).

5. Išteklių ir dokumentacijos centre įdiegti 
srities „Moterų ir žiniasklaida“ metodų ir 
priemonių duomenų bazę (2 ketvirtis).

6. Išteklių ir dokumentacijos centre įdiegti 
srities „Instituciniai mechanizmai“ duomenų 
bazę (4 ketvirtis).

Laimėjimai
1. Srities „Moterys ir žiniasklaida“ gerosios 

praktikos tarpusavio vertinimo susitikimas 
surengtas gegužės 29 d. Vilniuje; tarpusavio 
mokymosi seminaras lyčių lygybės mokymo 
ir poveikio moterims ir vyrams vertinimo 
klausimais surengtas 2013 m. lapkričio mėn.

2. Srities „Moterys ir žiniasklaida“ gerosios 
praktikos tyrimas, skirtas Tarybai 
pirmininkaujančiai Airijai, internete 
paskelbtas 2013 m. spalio 17 d.

3. Šis rezultatų rodiklis pakeistas ir 
pertvarkytas į lyčių aspekto integravimo 
institucinių gebėjimų ir veiksmingų 
metodų, įskaitant poveikio moterims ir 
vyrams vertinimą, peržiūrą ES valstybėse 
narėse ir Kroatijoje. Atliekant šį tyrimą 
siekta kelių rezultatų: atlikti lyčių aspekto 
integravimo institucinių gebėjimų tyrimą 
ir lyčių aspekto integravimo metodų 
apžvalgą, parengti susitikimo internetu 
dėl lyčių aspekto integravimo institucinių 
gebėjimų ir metodų Europos Sąjungoje 
ataskaitą ir lyčių aspekto integravimo 
struktūrų, tvarkos, išteklių ir metodų 
duomenų bazes, rugsėjo mėn. kartu su 
Tarybai pirmininkaujančia Lietuva surengti 
konferenciją dėl veiksmingų lyčių aspekto 
integravimo metodų, parengti 28 šalių 
ataskaitas ir primenamąjį pranešimą dėl 
poveikio moterims ir vyrams vertinimo, 
sukurti poveikio moterims ir vyrams 
vertinimo išteklių duomenų bazę, surengti 
du seminarus poveikio moterims ir vyrams 
vertinimo klausimu, surinkti vienuolika 
poveikio moterims ir vyrams vertinimo 
pavyzdžių ir parengti poveikio moterims ir 
vyrams vertinimo srities gaires.

4. Pradėtas gerosios praktikos tyrimas, siekiant 
papildyti Tarybai pirmininkaujančios 
Graikijos pasirinktos PVP srities ataskaitą 
(1 ketvirtis).

5. Gegužės mėn. Išteklių ir dokumentacijos 
centre pradėjo veikti srities „Moterys 
ir žiniasklaida“ metodų ir priemonių 
duomenų bazė.

6. Rangovas pristatė lyčių aspekto 
integravimo struktūrų, tvarkos, išteklių ir 
metodų duomenų bazes (dar žr. 3 rodiklį) 
(4 ketvirtis).
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2.2.3. LYČIŲ LYGYBĖS NAUDA

Rezultatų rodikliai
1. Išteklių ir dokumentacijos centre pateikti 

bibliografinių išteklių apie ekonomikos 
krizės poveikį moterims ir vyrams aprašą 
(1 ketvirtis).

2. Du konsultaciniai susitikimai įvairių lyčių 
lygybės naudos aspektų klausimais 
(4 ketvirtis).

3. Nustatyti pirmuosius lyčių lygybės naudos 
rezultatus (4 ketvirtis).

Laimėjimai
1. Išteklių ir dokumentacijos centre pateiktas 

bibliografinių išteklių apie ekonomikos 
krizės poveikį moterims ir vyrams aprašas. 
Ištekliai internete paskelbti 2013 m. gegužės 
11 d.

2. Diskusija internetu surengta 2013 m. 
balandžio 24–25 d. Ekspertų grupės 
susitikimai surengti gegužės 15–16 d. 
ir birželio 20–21 d. Vilniuje. Parengta 
diskusijos internetu ataskaita, kurioje 
pateikiami pirmieji lyčių lygybės naudos 
rezultatai (4 ketvirtis).

3. Šis rezultatų rodiklis pakeistas į keturis 
informacinius dokumentus, kuriuos buvo 
pavesta parengti po ankstesnių konsultacijų 
ir kurie buvo pristatyti ketvirtąjį ketvirtį.

DIDESNIS SPRENDIMUS PRIIMANČIŲ ASMENŲ IR VISUOMENĖS INFORMUOTUMAS APIE EUROPOS 
LYČIŲ LYGYBĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ IR PROBLEMAS

2.3. IŠTEKLIŲ IR DOKUMENTACIJOS CENTRAS (RDC)

Rezultatas: EIGE Išteklių ir dokumentacijos centras – lyčių lygybės srities institucinių ir metodinių 
išteklių centras

Išteklių ir dokumentacijos centras (materialusis ir internete)

Rezultatų rodikliai
1. Sujungti visas 2012 ir 2013 m. projektų 

duomenų bazes (2–4 ketvirčiai).
2. Sudaryti sąlygas susipažinti su informacija 

apie informuotumo didinimo kampanijas 
smurto artimoje aplinkoje klausimu 
(2 ketvirtis).

3. Trimis kalbomis surinkti politikos 
dokumentus ir pilkąją literatūrą apie 
smurtą lyties pagrindu, žiniasklaidą ir lyčių 
lygybės, įskaitant lyčių aspekto integravimą, 
institucinius mechanizmus.

4. RDC pateikti dvi Tarybai 
pirmininkaujančioms valstybėms narėms 
skirtas ataskaitas ir svarbiausius nustatytus 
faktus (2–4 ketvirčiai).

5. RDC pateikti faktų apžvalgas (4 ketvirtis).
6. Surengti konferenciją smurto lyties 

pagrindu klausimu (4 ketvirtis).
7. Paskelbti Smurto lyties pagrindu 

administracinių duomenų šaltinių Europos 
Sąjungoje tyrimo galutinę ataskaitą 
(4 ketvirtis).

Laimėjimai
1. 2013 m. buvo laipsniškai integruojamos 

visos duomenų bazės. Jose galima ieškoti 
informacijos per EIGE RDC portalą.

2. 2013 m. gegužės 17 d. internete pradėjo 
veikti smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
ir apsaugos nuo jo metodų ir priemonių, 
įskaitant informuotumo didinimo veiklą, 
duomenų bazė.

3. Iki gruodžio mėn. trimis kalbomis 
(anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis) 
surinkti septynių valstybių narių 
(Jungtinės Karalystės, Airijos, Prancūzijos, 
Liuksemburgo, Belgijos, Vokietijos ir 
Austrijos) politikos dokumentai ir pilkoji 
literatūra. Įtrauktos šios teminės sritys: 
smurtas lyties pagrindu, lytys ir žiniasklaida, 
lyčių lygybės instituciniai mechanizmai, 
itin daug dėmesio skiriant lyčių aspekto 
integravimui, lytys ir klimato kaita, darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyra ir vyrai ir 
lyčių lygybė. Rinkiniai aprėpė 1995–2013 m.



68 / Europos lyčių lygybės institutas — 2013 m. metinė veiklos ataskaita

8. Pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus 
su keturiais dokumentacijos centrais 
(4 ketvirtis).

9. Atlikti Galimybių parengti ES lyčių 
lygybės tezaurą ir terminų žodyną studiją 
(4 ketvirtis).

4. Su šiomis ataskaitomis ir svarbiausiais 
nustatytas faktais galima susipažinti 
internete: Ataskaita „Advancing gender 
equality in decision-making in media 
organisations: Report“ (paskelbta 
2013 m. birželio 21 d.) ir „Effectiveness 
of Institutional Mechanisms for the 
Advancement of Gender Equality“ 
(paskelbta 2014 m. kovo 25 d.). EIGE taip 
pat atskirai paskelbė abiejų ataskaitų 
svarbiausius nustatytus faktus.

5. Leidiniai „Advancing gender equality in 
decision-making in media“ ir „Gender 
equality and institutional Mechanisms  
organisations“ paskelbti 2014 m. kovo 18 d.

6. Ši konferencija lapkričio 25–26 d. surengta 
Vienoje. Surengtos diskusijos internete 
moterų lyties organų žalojimo klausimu.

7. 2013 m. atliktas tyrimas „Smurto lyties 
pagrindu administracinių duomenų šaltinių 
dabartinės padėties ir galimybių Europos 
Sąjungoje apžvalga“. Pati ataskaita bus 
paskelbta 2014 m. antrąjį ketvirtį.

8. Spalio–gruodžio mėn. pasirašyti keturi 
bendradarbiavimo susitarimai su: „Ariadne“ 
(Moterų tyrimų dokumentacijos centru prie 
Austrijos nacionalinės bibliotekos, Austrija), 
Danijos Lyčių, lygybės ir įvairovės tyrimų ir 
informacijos centru, Graikijos Lyčių lygybės 
generalinio sekretoriato Lyčių, lygybės 
ir istorijos archyvo biblioteka ir su Italijos 
moterų biblioteka (it. Biblioteca delle Donne).

9. Šis rezultatų rodiklis buvo pakeistas, 
siekiant sudaryti visų esamų EIGE tezauro 
terminų sąrašą ir atlikti parengiamuosius jų 
įtraukimo į EUROVOC tezaurą darbus.

Europos lyčių lygybės tinklas „EuroGender“

Rezultatų rodikliai
1. Sukurti visapusiškai veikiančią elektroninę 

tinklo infrastruktūrą (1 ketvirtis).
2. Tinklo naudotojų atliktas metinis jo 

vertinimas (4 ketvirtis).
3. Visiems teminiams tinklams sukurti atskiras 

veikiančias darbo erdves (2 ketvirtis).
4. IT infrastruktūros kūrimas ir priežiūra 

(1–4 ketvirčiai).
5. Įsteigti nuolatinę pagalbos tarnybą 

(1 ketvirtis).

Laimėjimai
1. „EuroGender“ pradėjo veikti per spalio 

1 d. Vilniuje surengtą RDC atidarymo 
konferenciją.

2. „EuroGender“ nuolat vertinamas ir diskusijų 
internetu funkcionalumas nustatomas 
pildant internetinį klausimyną ir rengiant 
pusiau struktūruotus interviu.

3. Valdymo tarybai, Ekspertų forumui, Lyčių 
lygybės ekonominiam aspektui, Teminiam 
žurnalistų tinklui ir RDC partneriams 
sukurtos atskiros darbo erdvės. Be to, tinklu 
„EuroGender“ naudotasi rengiant dvylikos 
biografinių apybraižų, kurios bus pristatytos 
Europą įkvepiančių moterų ir vyrų 2014 m. 
kalendoriuje, atrankos balsavimą.

4. 2013 m. gruodžio mėn., siekiant nustatyti 
būsimos „EuroGender“ nuolatinės pagalbos 
tarnybos priežiūros veiksmus ir ją tobulinti 
IT požiūriu, atlikta IT infrastruktūros analizė.

5. Sukurta tinklo nariams skirta nuolatinės 
pagalbos tarnybos funkcija ir pasamdytas 
tinko administratorius.

http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations-report
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/effectiveness-of-institutional-mechanisms-for-the-advancement-of-gender-equality
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-gender-equality-and-institutional-mechanisms
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
http://eige.europa.eu/content/document/fact-sheet-advancing-gender-equality-in-decision-making-in-media-organisations
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2.4. INFORMUOTUMO DIDINIMAS, TINKLAI IR KOMUNIKACIJA

Rezultatas: taikomos komunikacijos lyčių lygybės srityje priemonės

2.4.1. KOMUNIKACIJA LYČIŲ LYGYBĖS KLAUSIMAIS

Rezultatų rodikliai
1. Parengti Komunikacijos strategijos 

priemones ir šablonus (1 ketvirtis).
2. Platinti naujienlaiškius (1–4 ketvirčiai).
3. Sudaryti sąlygas pasiekti EIGE interneto 

svetainę mobiliaisiais įrenginiais (4 ketvirtis).
4. Atnaujinti EIGE interneto svetainę 

(3 ketvirtis).
5. Atnaujinti intranetą (1–4 ketvirčiai).
6. Paskelbti 2014 m. kalendorių (4 ketvirtis).
7. Informaciniai renginiai (kovo 8 d.) 

(1 ketvirtis).
8. EIGE interneto svetainėje pateikti 

biografines Europą įkvepiančių moterų 
apybraižas (1–4 ketvirčiai).

9. ES lygmeniu surengti informacinę 
kampaniją apie RDC (3–4 ketvirčiai).

10. Sukurti RDC internetinę sąsają (3 ketvirtis).
11. Surengti Vilniaus Europos namams skirtą 

atidarymo renginį.

Laimėjimai
1. Priemonėmis ir šablonais tapo įmanoma 

naudotis pasitelkiant intranetą ir instituto 
serverius.

2. EIGE naujienlaiškiai paskelbti 2013 m. 
balandžio 2 d., 2013 m. gegužės 27 d., 
2013 m. lapkričio 21 d. ir 2013 m. gruodžio 
17 d.

3. Interneto svetainę mobiliaisiais įrenginiais 
galima pasiekti visus metus. Vis dar reikia 
sukurti naują glaustą versiją. Mobiliaisiais 
įrenginiais galima atlikti paiešką EIGE RDC.

4. Pasirašyta nauja sutartis dėl interneto 
svetainės atnaujinimo (4 ketvirtis). RDC 
puslapis sukurtas iš naujo ir pradėjo veikti 
per RDC atidarymą 2013 m. spalio 1 d.

5. Intranetas šiuo metu bandomas 
atsižvelgiant į tolesnius pokyčius.

6. Paskelbtas 2013 m. gruodžio 12 d.
7. Surengtas renginys kovo 8 d. ir vėliau 

tais pačiais metais dar surengta 16 dienų 
trukmės kampanija, prasidėjusi 2013 m. 
lapkričio 25 d.

8. Biografinės apybraižos skelbiamos internete 
nuo pirmojo ketvirčio.

9. Kampanija pradėta per RDC atidarymo 
renginį trečiąjį ketvirtį – 2013 m. spalio 1 d.

10. RDC sąsaja internete pradėjo veikti per RDC 
atidarymą.

11. Dalyvaujant daugybei aukštas pareigas 
einančių Europos Sąjungos ir Lietuvos 
asmenų, Europos namai, įskaitant EIGE 
RDC kontaktinį centrą, kuris yra piliečiams 
lengvai prieinama vieta, oficialiai atidaryti 
gegužės 31 d.
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2.4.2. EIGE SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR PARTNERIAI

Rezultatų rodikliai
1. Įdiegti suinteresuotųjų subjektų duomenų 

bazės atnaujinimo sistemą (3 ketvirtis).
2. Susitarti su ES agentūromis dėl 

bendradarbiavimo planų (2–4 ketvirčiai).
3. Surengti tinklų kūrimo susitikimus su 

suinteresuotaisiais subjektais (1–3 ketvirčiai).
4. Išorės suinteresuotųjų subjektų vizitai į EIGE 

(ne mažiau kaip 10) (1–4 ketvirčiai).

Laimėjimai
1. „EuroGender“ platforma sukurta tam, 

kad nariai galėtų patys atnaujinti savo 
profilius (masinis atnaujinimas). Spalio 1 d. 
pradėjus veikti sistemai ir paprašius visų 
suinteresuotųjų subjektų duomenų bazėje 
atnaujinti savo profilius, atliktas bendras 
suinteresuotųjų subjektų informacijos 
atnaujinimas.

2. 2013 m. birželio mėn. EIGE ir Eurofound 
direktoriai pasirašė susitarimo 
memorandumą, o 2013 m. rugsėjo mėn. 
sudarytas bendradarbiavimo susitarimas su 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu.

3. Ekspertų forumo susitikimai surengti 
2013 m. vasario ir rugsėjo mėn. Susitikimai 
su Socialine platforma surengti kovo 20 d. ir 
spalio 21 d.

4. 2013 m. surengta daugiau kaip 50 vizitų į 
EIGE.

2.5. VEIKSMINGA ORGANIZACIJA IR EIGE ORGANAI

Rezultatas: įdiegti būtinas administracines ir veiklos sistemas

Rezultatų rodikliai
1. Patvirtinti Tarnybos nuostatų įgyvendinimo 

nuostatas (2–4 ketvirčiai).
2. Parengti keletą vidaus taisyklių 

(1–4 ketvirčiai).
3. Rengti nuolatinius Valdymo tarybos 

posėdžius ir Ekspertų forumo susitikimus 
(1–4 ketvirčiai).

4. Pagal PNPP parengti pirmuosius projektus 
(4 ketvirtis).

Laimėjimai
1. ES lygmeniu patvirtinus naujuosius 

Tarnybos nuostatus, EIGE analogiškai 
priėmė jai taikomas nuostatas.

2. Patvirtintos numatytos vidaus taisyklės ir 
politika.

3. Valdymo tarybos posėdžiai surengti kovo 
21–22 d. (Vilniuje), birželio 17 d. (Briuselyje) 
ir spalio 24–25 d. (Vilniuje). Ekspertų forumo 
susitikimai surengti vasario 19–20 d. 
(Vilniuje) ir spalio 1–2 d. (Vilniuje).

4. PNPP susitikimai surengti birželio 
12 d. (Zagrebe) ir gruodžio 27–29 d. 
(Juodkalnijoje).





Europos lyčių lygybės instituto 

komanda 2013 m.
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Parduodamų leidinių galite įsigyti:
• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius galite:
• susisiekę su Europos Sąjungos leidinių biuro platintojais 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_lt.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm
http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm
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instituto vizija yra pasiekti, 
kad moterų ir vyrų lygybė 
taptų realybe visiems 
europiečiams ir kitiems 
pasaulio gyventojams 

Apie EIGE

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra Europos agentūra, 
kuri remia ES ir jos valstybių narių pastangas skatinti lyčių 
lygybę, kovoti su diskriminacija lyties pagrindu ir didinti 
informuotumą lyčių lygybės klausimais.

Instituto uždaviniai yra rinkti ir analizuoti palyginamuosius 
duomenis lyčių klausimais, rengti metodines priemones, 
ypač skirtas lyčių aspektui integruoti į visas politikos sritis, 
sudaryti geresnes sąlygas suinteresuotosioms šalims keistis 
gerąja patirtimi, skatinti jų dialogą ir ugdyti ES piliečių 
sąmoningumą.

Institutą sudaro Valdymo taryba (sprendimų priėmimo 
organas), Ekspertų forumas (patariamasis organas), direktorius 
(vykdomasis pareigūnas) ir jo darbuotojai. Valdymo taryba 
tvirtina metines ir vidutinės trukmės darbo programas ir 
Instituto biudžetą. Ekspertų forumas padeda direktoriui 
užtikrinti instituto kompetenciją ir nepriklausomumą. 
Direktorius, kaip teisinis Instituto atstovas, atsakingas už 
kasdienį jo veiklos valdymą ir darbo programos įgyvendinimą. 
2013 m. Institute dirbo 30 pagrindinių darbuotojų.

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 52157444
E. paštas: eige.sec@eige.europa.eu 
Svetainė: http://eige.europa.eu 
http://twitter.com/eurogender
http://facebook.com/eige.europa.eu
http://youtube.com/eurogender
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