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Leidinys išleistas pagal projektą „Įvairovės parkas“ 
projekto Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-010 įgyvendinant 2007–

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 

VP1-1.3-SADM-01-K priemonės ,,Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ programą, sutartimi 

Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-010. Projektą įgyvendina Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – Lietuvos neįgaliųjų 

forumas ir Lietuvos gėjų lyga.
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ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo naudojimas 8

PAPILDOMI NAUDOTINI ŽENKLO 
VARIANTAI

Vienspalvis (monochrominis) struktūrinės paramos ženklas 
naudojamas tuomet, kai nėra galimybių naudoti 5 – 6 psl. 
pateikto trijų spalvų ženklo (arba jo negatyvo), pvz., viens-
palviuose spaudiniuose, dokumentuose, reklaminėje atribu-
tikoje.

Nespalvotuose spaudiniuose bei dokumentuose, skirtuose 
kopijavimui, logotipui rekomenduojama naudoti juodos spal-
vos procentuotė: tekstui - 100%, rėmeliui - 50% arba 100% 
juodos (black). 

Ant tamsaus pagrindo (pavyzdžiui, juodo, mėlyno ir pan.) re-
komenduojama naudoti baltą ženklą, ant šviesaus – juodą 
arba originalų ženklą.

Dokumentuose, skirtuose
kopijavimui (graviravimui),
rekomenduojama naudoti
vienspalvį ženklą. Graviravimo atveju 
gali būti auksinis, sidabrinis ir pan.

Ant tamsaus pagrindo
rekomenduojama naudoti baltą
logotipą, ant šviesaus - juodą
arba originalų ženklą.

Ant mėlyno fono dedamą ženklą 
leistina naudoti be rėmelio.

Kai gamybos technologijos 
ribotos ir iš rastrinio vaizdo
sunku suprasti, koks tai
elementas, rekomenduojama naudoti
„languotą“ žemėlapį.

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
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Pagrindiniu lygybės tikslu galima laikyti teisingesnės visuomenės, kurio-
je kiekvienas dalyvauja turėdamas tokias pačias galimybės realizuoti savo 
asmeninį potencialą, siekį. Įgyvendinti lygybę padeda įstatymai, nukreipti 
prieš diskriminaciją dėl priklausomybės konkrečiai socialinei grupei.
Įvairove siekiama pripažinti, kad kiekvienas individas yra unikalus daugybe 
matomų ir nematomų aspektų. Iš esmės tai reiškia tokią kultūrinę prakti-
ką, kuri pripažįsta, gerbia ir vertina skirtumus. Pagrindiniu įvairovės tikslu 
galima laikyti siekį pasinaudoti kiekvieno individo asmeniniu potencialu, 
kuriant produktyvią aplinką, kurioje kūrybingai atsižvelgiama į skirtingus 
poreikius.  Taip pat siekiama sukurti tokią darbo aplinką, kurioje kiekvienas 
individas jaučiasi gerbiamas, įvertintas ir visiškai išnaudojantis savo poten-
cialą, siekiant organizacijos tikslų. Įvairovė – tai ne „iniciatyva“ ar „projektas“. 
Priešingai – tai esminis tikslas ir procesas.    

Kas yra lygybė?

Lygybe siekiama užtikrinti, kad su individais ar jų grupėmis būtų elgiamasi 
teisingai ir ne mažiau palankiomis sąlygomis, atsižvelgiant į konkrečius jų 
poreikius lyties, lytinės orientacijos, negalios, amžiaus, rasės, etninės 
priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės 
padėties ir įsitikinimų ar pažiūrų kontekste.
Lygybė skatinama pašalinant diskriminaciją visais pirmiau minėtais pagrin-
dais. Užgauliojimas, priekabiavimas ir viktimizavimas (persekiojimas) taip 
pat yra laikytini su lygybe ir įvairove susijusiais probleminiais klausimais.

Įžanga



Kas yra įvairovė?  

Įvairove siekiama pripažinti, gerbti ir vertinti žmonių skirtumus. Atskleidžiant 
individualų potencialą, sukuriama įtraukianti atmosfera bei atvira aplinka ir 
aukštųjų mokyklų darbuotojams, ir studentams.

Kaip galime skatinti lygybę ir įvairovę?

Mes galime skatinti lygybę ir įvairovę:
elgdamiesi su visais darbuotojais ir studentais vienodai teisingai;
puoselėdami visus darbuotojus ir studentus vienodai įtraukiančią 
aplinką;
užtikrindami universalią prieigą prie lygių galimybių principu grįsto 
mokymosi proceso;
leisdami visiems darbuotojams ir studentams maksimaliai išnaudo-
ti jų asmeninį potencialą;
suteikdami darbuotojams ir studentams įgūdžių, skirtų kovoti prieš 
nelygybę ir diskriminaciją jų darbo / mokymosi aplinkoje;
užtikrindami, kad mokymo priemonės nediskriminuoja jokių indi-
vidų ar jų grupių;
įtvirtindami nediskriminacines taisykles, procedūras ir procesus.
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Diskriminacija – tai savavališkas, nepagrįstas teisių ribojimas, atėmimas, 
išplėtimas, kliudymas naudotis savo teisėmis asmeniui ar tam tikrai žmonių 
grupei. 
Ji gali būti tiesioginė ir netiesioginė.
Tiesioginė diskriminacija – kai tau tiesiai šviesiai sako, kad tavęs, pavyz-
džiui, neskirs į vadovo vietą dėl tavo lyties ar seksualinės orientacijos, nepri-
ims į darbą dėl amžiaus, neįleis į klubą dėl rasės, nemokės stipendijos dėl 
religijos, neleis balsuoti dėl negalios ir panašiai.
Netiesioginė diskriminacija – kai tau sako, kad tavęs, pavyzdžiui, nepriė-
mė į darbą dėl išsilavinimo stokos, tačiau iš tiesų nepriėmė dėl amžiaus ar 
tautybės, nes tu vienintelis iš kandidatų turi universiteto diplomą, tačiau esi 
jauno amžiaus ir atstovauji tautinėms mažumoms.

Kas yra diskriminacija?
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Lygių galimybių įstatymas taip apibrėžia tiesioginę ir netiesio-
ginę diskriminaciją:
Tiesioginė diskriminacija – elgesys su asmeniu, kai dėl jo lyties, 
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklauso-
mybės, religijos ar įsitikinimų taikomos prastesnės sąlygos, negu 
panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asme-
niui, išskyrus šiuos įstatymų numatytus atvejus (žr. Kas nelaikoma 
diskriminacija?).
Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma 
ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie 
formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, 
atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas 
arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas tam tikros lyties, 
tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar 
etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų asmenims.
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Nediskriminavimo teisės aktų 
taikymas aukštosiose mokyklose

Tarptautiniai dokumentai

Diskriminaciją draudžia daugelis tarptautinių dokumentų:
Jungtinių Tautų Organizacijos Tarptautinė žmogaus teisių chartija: Vi-
suotinė žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių 
paktas, Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas.
Konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo.
Europos Tarybos priimta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencija. Jos 14 straipsnis draudžia diskriminaciją, nustatyda-
mas, kad „naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvė-
mis yra užtikrinamas nepriklausomai nuo tokių asmens ypatybių kaip lytis 
<…>“.  Be to, konvencija sukuriamas efektyvus žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos mechanizmas – Europos Žmogaus Teisių Teismas, jo juris-
dikcija galioja 43 Europos valstybėse. 1988 m. Europos Tarybos deklaraci-
ja dėl moterų ir vyrų lygybės moterų ir vyrų lygybę įtvirtino kaip žmogaus 
teisių principą, demokratijos ir socialinio teisingumo imperatyvą. 
Tarptautinės darbo organizacijos dokumentai: 1958 m. priimta 111-oji 
konvencija ir rekomendacija dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos 
srityje; 1962 m. – konvencija dėl vienodo moterų ir vyrų traktavimo socia-
linės apsaugos srityje; Tarptautinės darbo organizacijos 183-ioji konvenci-
ja ragina valstybes imtis priemonių, kad motinystė nebūtų diskriminacijos 
įsidarbinant ar dirbant priežastimi; 1951 m. priimta 100-ojikonvencija dėl 
vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims už lygiavertį darbą.
Europos Sąjungos antidiskriminacinės direktyvos, rezoliucijos, reko-
mendacijos.
Europos socialinės chartijos (1961 m.) 4 straipsnis garantuoja moterims 
ir vyrams teisę į vienodą atlyginimą už vienodos vertės darbą; 8 straips-
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nis reikalauja suteikti specialią apsaugą dirbančioms moterims per gimdy-
mo atostogas ir žindant vaiką; 1996 m. pataisytos Socialinės chartijos 20 
straipsnis garantuoja lygias galimybes moterims ir vyrams bei įtvirtina vie-
nodo traktavimo principą darbo ir švietimo srityse, užkirsdamas kelią diskri-
minacijai dėl lyties. 
Už diskriminaciją numatoma net baudžiamoji atsakomybė. Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo kodekso 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tau-
tybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės: truk-
dymas lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, sociali-
nėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje dėl lyties, seksualinės orientacijos, 
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 
pažiūrų. 
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Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis skelbia, kad įstatymui, 
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.  
Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų 
pagrindu.
Kovai su diskriminacija Lietuvoje yra priimti du įstatymai: 
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas (priimtas 1998 m., įsigaliojo 1999 m.)  
bei  Lygių galimybių įstatymas (priimtas 2003 m., įsigaliojo 2005 m.).
Šių įstatymų priežiūrą Lietuvoje vykdo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 
Iki 2005 m. Lietuvoje veikė tik Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, kuris 
draudė diskriminaciją dėl lyties. 2005 m. įsigaliojo naujasis Lygių galimybių 
įstatymas, juo draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašas buvo išplėstas 
iki šešių – lyties, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, tautybės ir etni-
nės priklausomybės bei religijos ir įsitikinimų. Anksčiau Lietuvoje į Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnybą kreiptis buvo galima tik patyrus diskriminaci-
ją dėl lyties, o nuo 2005 m. – dėl visų šešių diskriminacijos pagrindų. Tiesa, 
visada buvo galima kreiptis į teismą, tačiau to nepakako, be to, ši galimybė 
dėl daugelio priežasčių nebuvo visiškai veiksminga. 
Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai Lietuvoje nu-
mato, kas yra lygių galimybių pažeidimas. 

Tai:

Tiesioginė diskriminacija

Netiesioginė diskriminacija

Priekabiavimas

Nurodymas diskriminuoti



9

Tiesioginė diskriminacija – tai toks elgesys, kai taikomos prastesnės sąly-
gos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo, būtų taikomos kitam asme-
niui.
Paprastai kalbant, tiesioginė diskriminacija bus tada, kai, pavyzdžiui, prii-
mant į darbą, mokytis, suteikiant paskolą (ir t. t.), pirmenybė ar geresnės są-
lygos bus teikiamos vyrui, jaunesniam žmogui, sveikajam, heteroseksualiam 
asmeniui, tradicinės religijos atstovui ir t. t.
Netiesioginė diskriminacija – neutrali veikla, vertinimo kriterijus, kurie for-
maliai yra vienodi, bet juos taikant gali atsirasti, atsiranda, galėtų atsirasti 
teisių ribojimas. 
Kitaip tariant, netiesioginė diskriminacija bus, kai tau sako, kad tavęs nepri-
ėmė į darbą, mokytis, nesuteikė paskolos dėl kvalifikacijos, patirties, išsilavi-
nimo stokos, tačiau tikroji priežastis yra tavo amžius ar tautybė, religija, odos 
spalva ar seksualinė orientacija, nors tavo kvalifikacija, patirtis, išsilavinimas 
geresnis arba bent jau neprastesnis nei kitų. 
Priekabiavimas – nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama įžeisti žmo-
gaus orumą, sukurti baugią aplinką arba kuris sukelia nemalonius padari-
nius: įžeidžiamas orumas, sukuriama bauginama aplinka.
Priekabiavimas – tai tam tikras darbe, universitete, parduotuvėje, baseine, 
kirpykloje, valstybės institucijoje ir kt. patiriamas elgesys, spaudimas, komen-
tarai, nurodymai, susiję su asmens lytimi, tautybe, rase ir t. t. (kai kalbama 
pašiepiamai, įžeidžiamai, paniekinamai).

Nurodymas diskriminuoti dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės 
ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų laikomas diskriminacija.
Kai vadovas atsakingam darbuotojui (pavyzdžiui, personalo skyriaus viršinin-
kui) nurodo nepriimti į darbą (ir išvis nesvarstyti paraiškų) tam tikrų asmenų, 
pavyzdžiui, kitataučių, moterų, vyresnio amžiaus žmonių ir t. t.
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Kaip atpažinti diskriminaciją? 

LR Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai 
Lietuvoje draudžia diskriminaciją šiais pagrindais:
lyties;
lytinės orientacijos;
negalios;
amžiaus;
rasės;
etninės priklausomybės;
tautybės;
religijos;
tikėjimo;
kalbos;
kilmės;
socialinės padėties;
įsitikinimų ar pažiūrų.

Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai taikomi ne visose 
gyvenimo srityse, pavyzdžiui, jie netaikomi šeimos ir privačiam gyvenimui, 
viešiems pasisakymams žiniasklaidoje, bažnyčios vidaus reikalams.

Lygias galimybes privalo užtikrinti Švietimo įstaigos, mokslo 
ir studijų institucijos:
priimdamos į profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias, aukštą-
sias mokyklas ir kvalifikacijos kėlimo kursus;
skirdamos stipendijas ir teikdamos studijų paskolas;
parinkdamos mokymo programas;
vertindamos žinias;
garantuodamos, kad mokymo programose ir vadovėliuose nebūtų 
propaguojama diskriminacija.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojų, nevyriausybinių organiza-
cijų, dirbančių žmogaus teisių gynimo srityje darbo praktika, gaunamų skundų 
analizė, atlikti tyrimai rodo, kad žmonės dažnai neatpažįsta diskriminacijos.
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Taip nutinka dėl įvairiausių priežasčių: įstatymų nežinojimo, auklėjimo ypa-
tumų, išsilavinimo trūkumo, vis dar labai gajų netinkamų stereotipų įtakos, 
asmeninių savybių, viešosios nuomonės, žiniasklaidos pozicijos ir kita.
Čia nėra nieko gėdinga: daugelis žinomų žmogaus teisių gynėjų dabar ga-
lėtų prisipažinti, kad anksčiau taip pat buvo patyrę diskriminaciją, kurios tuo 
metu nejautė ar apskritai apie tokią situaciją nieko nenutuokė, nes neturėjo 
reikalingų žinių. Štai Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierė Auš-
rinė Burneikienė ne kartą viešai yra pareiškusi, kad tik pradėjusi eiti šias pa-
reigas suprato, kad praeityje kartais pati buvo diskriminuojama dėl lyties.
Jei nesate tikras (-a), ar patyrėte diskriminaciją, drąsiai kreipkitės pa-
tarimo į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą arba į organizacijas, dirban-
čias žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimo srityje. Tarnyba tokio tipo 
užklausų sulaukia kelis kartus daugiau negu oficialių raštiškų skundų.
Kitas būdas atpažinti diskriminaciją – domėtis ir skaityti Lietuvos Respu-
blikos lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymus. 

Kas nelaikoma diskriminacija?

Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymai numato tam 
tikras išimtis, kas nelaikoma diskriminacija. 

Diskriminacija nelaikoma: 
1) speciali moterų apsauga nėštumo bei gimdymo ir vaiko žin-
dymo metu; 
2) tik vyrams taikoma karinė prievolė;
3) skirtingas moterų ir vyrų pensinis amžius;
4) moterims taikomi žmonių saugos darbe reikalavimai, kuriais, 
atsižvelgiant į moterų fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų 
sveikatą;
5) tam tikras darbas, kurį atlikti gali tik konkrečios lyties asmuo;
6) įstatymų nustatytos specialios laikinosios priemonės, taiko-
mos, siekiant paspartinti faktinės vyrų ir moterų lygybės įtvirtinimą, 
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ir kurios, įgyvendinus moterų ir vyrų lygias teises ir vienodas gali-
mybes, turi būti atšauktos;
7) skirtinga tam tikrų bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos;
8) įstatymų numatyti amžiaus ribojimai; 
9) reikalavimas mokėti valstybinę kalbą;
10) draudimas dalyvauti politinėje veikloje;
11) dėl pilietybės taikomos skirtingos teisės;
12) specialios priemonės, taikomos sveikatos apsaugos, darbo 
saugos, užimtumo, darbo rinkos srityse, siekiant neįgaliesiems su-
kurti ir taikyti integraciją į darbo aplinką garantuojančias ir skati-
nančias sąlygas bei galimybes;
13) specialios laikinosios priemonės, taikomos, siekiant užtikrinti 
lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių pažeidimui dėl amžiaus, lyti-
nės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos 
ar įsitikinimų;
14) kai dėl konkrečių profesinės veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų 
vykdymo sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra įprastas ir lemiamas 
profesinis reikalavimas, o šis tikslas teisėtas ir reikalavimas tinkamas.

Diskriminacijos pavyzdžiai iš kasdienio 
gyvenimo

Kad būtų lengviau atpažinti diskriminaciją, pateikiame pavyzdžių. 
Visos šios situacijos yra tikros, nutikusios realiame gyvenime.

Darbui mokykloje reikalingas katalikas tikybos mokytojas

Kreipiausi į banko mokėjimo kortelių skyrių, kuris teikia paslaugą kortelėje 
pavaizduoti bet kokią savo nuotrauką. Atnešiau tokią, kurioje aš apsikabinęs 
su draugu. Banko darbuotojas atsisakė išpildyti mano prašymą.
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Bosas darbe man nuolat sakydavo, kad reikia numauti man gražias kelnytes ir 
neklausti mano pavardės. Pridurdavo, kad nori pagrabinėti mano krūtinę.

Nuėjau pasiteirauti, kodėl man vienintelei iš kolegų nepakėlė atlyginimo. 
Pasakė, jog man ir taip reikia džiaugtis, kad mane čia dar laiko ir turiu darbą, 
nes tokio (priešpensinio) amžiaus moteriškių niekur kitur nebepriimtų.

Kai paklausiau, kodėl man nepadidino algos kaip visiems kitiems, vadovė 
pasakė, kad ji ir taip užsiima labdara, laikydama mane, o jei dar verkšlensiu, 
tai į mano vietą greitai paims jauną darbuotoją.

Baldais prekiaujanti fi rma į administratorės pareigas priims 23–28 metų 
merginą. Gali būti dar studentė.

Vilniaus čigonų taboro gyventojai: „Lietuvoje yra per 1000 nelegaliai pa-
statytų statinių. Valdžia nė vieno jų niekada nėra nugriovusi, o nugriovė tik 
mūsų tabore.“

Atvykau į įmonę, turėdama darbo biržos nukreipimą ieškoti valytojos darbo. 
Įmonės atsakingi darbuotojai mano anketoje užrašė, kad aš per sena dirbti 
valytoja. Man 56 metai.
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Grupė mokytojų: „Direktorius geresnius darbus skiria tik toms mokytojoms, 
kurios su juo permiega. Jei leidi suprasti, kad to nedarysi, nuo to laiko darbe 
lydi vieni nemalonumai. Laimingiausios mūsų darbe tos, kurios arba negra-
žios, arba jo netraukia.“

65 metų sulaukusiam profesoriui pagal įstatymą neleidžiama tapti katedros 
vedėju, nors jis į šį postą pretenduoja išvis pirmą kartą. Kodėl daug vyresni 
gali būti prezidentais ir premjerais?

Kai mūsų įmonės darbuotojas susilaukia vaiko, motina gauna 200 litų pre-
miją, o tėvas – 100 litų.

Kur kreiptis patyrus diskriminaciją?

Jei patyrėte diskriminaciją ir apsisprendėte netylėti bei už save pakovoti, 
pirmiausia turite apsispręsti, į ką kreipsitės. 
Lietuvos Respublikos Konstitucija kiekvienam mūsų garantuoja teisę kreip-
tis į teismą. 
Tačiau esama ir kitų alternatyvų. Kviečiame pirmiausia kreiptis į Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybą ir konsultuotis. Tai galite daryti anonimiškai, 
teisininkai jums suteiks nemokamą teisinę informaciją  dėl jūsų padėties, 
nukreips į nevyriausybinę organizaciją, ginančią žmogaus teises, žiniasklai-
dą ir kt. 

Patyrus diskriminaciją galima kreiptis į:
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą;
teismą;
nevyriausybines organizacijas, ginančias žmogaus teises;
darbdavį;
žiniasklaidą.
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Lygybės ir įvairovės 
strategija 
Vizija ir principai
Kiekvienam individui aukštojoje mokykloje turėtų būti sudarytos sąlygos 
tobulėti, maksimaliai pasinaudojant asmeniniu potencialu ir nepaisant in-
dividualių skirtybių, tokių kaip lytis, rasė, etninė arba tautinė kilmė, negalia, 
lytinė orientacija ar lyties tapatybė, religinės arba filosofinės pažiūros, am-
žius, socioekonominė padėtis, šeiminis statusas ar kiti tiesiogiai nereikšmin-
gi skirtumai.  

Teisinė ir moralinė atsakomybė
Aukštoji mokykla turi teisinę ir moralinę atsakomybę pripažinti individualių 
skirtumų egzistavimą ir užtikrinti, kad su studentais bei darbuotojais būtų 
elgiamasi teisingai ir sąžiningai. Universitetai ir kitos aukštosios mokyklos 
turėtų aktyviai siekti, kad būtų pripažintas ir gerbiamas akademinės ben-
druomenės narių individualumas, atitinkamai pritaikant švietimo progra-
mas bei paslaugų planavimo ir teikimo modelius.  Pavyzdžiui, Vilniaus uni-
versiteto akademinės etikos kodeksas  aiškiai nurodo bendruomenės narių 
santykių pažeidimus:  

bendruomenės nario diskriminavimas kalba, veiksmais ar akademi-
niu vertinimu dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, iš-
vaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, taip 
pat tokio diskriminavimo toleravimas;
bendruomenės nario diskriminavimas (pozityvus arba negatyvus) dėl 
dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
priekabiavimas prie bendruomenės nario – kai dėl amžiaus, lyties 
ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės priklau-

aukštojoje mokykloje
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somybės, religijos ar įsitikinimų įžeidžiamas asmens orumas ir sie-
kiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar 
įžeidžianti aplinka, taip pat kai toleruojamas žmogaus teises pažei-
džiantis ir orumą žeminantis elgesys;
studentų ar kolegų žeminimas, naudojantis savo kaip dėstytojo ar 
administratoriaus viršenybe (piktnaudžiavimas antrojo asmens vie-
naskaita, kreipiantis į studentą, piktavališkas ironizavimas, sąmo-
ningas, neturintis objektyvios priežasties vertimas laukti sprendimo 
ar priėmimo sutartu laiku ir pan.).

Rekomenduotina,  kad aukštosios mokyklos siektų aukštesnių standartų nei 
teisinis minimumas, garantuodamos lygybę ir kurdamos visiems atvirą aka-
deminę aplinką bei kultūrą.  Todėl kitame skyrelyje aptarsime integruotos 
lygybės ir įvairovės strategijos pavyzdinį modelį, kurį siūlome taikyti Lietu-
vos aukštosiose mokyklose.  

Strategija ir veiksmų planai  

Aukštosios mokyklos, siekdamos aukščiau įvardytų tikslų, turi pareigą iden-
tifikuoti bei pašalinti bet kokios diskriminacijos mažumų grupių atžvilgiu 
apraiškas, pasinaudojant politikos gairėmis, įgyvendinamomis priemonėmis 
ir metodais. Manytina, kad  vien tik bendrojo pobūdžio lygybės principo 
deklaravimo akademinės etikos kodeksuose nepakanka, siekiant praktiškai 
pašalinti neteisingą diskriminaciją. Todėl kitų ES šalių pavyzdžiu rekomen-
duotina sukurti ir patvirtinti lygybės ir įvairovės strateginį dokumentą 
(strategiją arba kodeksą), kuriame būtų numatytos ne tik gairės, bet ir kon-
kretūs metiniai įgyvendinimo priemonių planai. 

Vieningas lygybės ir įvairovės politikos strateginis dokumentas  
skirtas tam, kad:
jame galėtumėte išdėstyti, kokios yra Jūsų aukštosios mokyklos lygy-
bės ir įvairovės (teisingumo) vertybės ir kaip jas ruošiatės įgyvendinti;
aiškiai parodytumėte mokslo ir administracijos darbuotojams, dės-
tytojams ir studentams, kad bet kokia diskriminacija yra neteisėta ir 
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nebus toleruojama akademinėje aplinkoje;
savo personalui, galimiems darbuotojams ir studentams parodytu-
mėte, kad į teisingumo ir nediskriminavimo užtikrinimo klausimus 
žiūrite rimtai, ir jiems būtų lengviau suprasti:
- kokio elgesio iš jų tikitės ir koks elgesys yra nepriimtinas;
- ko jie gali tikėtis iš Jūsų;
būtų lengviau laikytis Lietuvos įstatymų bei ES teisės normų.

Kaip rengiama lygybės ir įvairovės strategija?
Tam, kad lygybės politika būtų veiksminga, jai turi pritarti kiekvienas akade-
minės bendruomenės narys ir ji turi būti neatsiejama aukštosios mokyklos 
vizijos dalis. Siekiant įsipareigojimo, į šį darbą įtraukite visų lygių vadovus ir, 
rengdami lygybės politiką, konsultuokitės su studentais, dėstytojais, mokslo 
ir administracijos darbuotojais bei jų atstovais.



18

Ką įtraukti į lygybės ir įvairovės strategiją?
Visos lygybės ir įvairovės strategijos yra daug kuo panašios, tačiau Jūsų ly-
gybės politikos dokumentas turi atitikti mokyklos dydį, sudėtį ir pobūdį.

Įvadiniame lygybės politikos dokumento skyriuje turi būti:
pareiškimas, kad Jūs siekiate skatinti, branginti ir valdyti įvairovę; 
Jūsų įsipareigojimas visiems suteikti lygias galimybes; 
pareiškimas, jog Jūs siekiate suburti kolektyvą, kuriame būtų tinkamai 
atstovaujamos visos jį sudarančios bendruomenės ir / ar grupės.

Toliau dokumente nurodykite, su kuriomis diskriminacijos formomis rengia-
tės kovoti. Paprastai nurodoma diskriminacija dėl  lyties, lytinės orientaci-
jos, negalios, amžiaus, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, 
tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties ir įsitikinimų ar pažiūrų.
Kaip jau minėta 2 skyriuje, visos šios diskriminacijos sritys apibrėžtos teisės 
aktuose (Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, Lygių galimybių įstatyme, 
Darbo bei Baudžiamajame kodeksuose). 
Toliau galite įterpti pareiškimą, kad užtikrinsite tokią darbo ir mokslo aplin-
ką, kurioje kiekvienas galėtų visiškai įgyvendinti savo gebėjimus, kurioje 
nebūtų priekabiavimo bei patyčių ir kurioje visi sprendimai būtų priimami 
priklausomai nuo  mokslo darbuotojų bei studentų pasiekimų. 

Strategijoje toliau reikia išvardinti konkretesnius veiksmus, to-
kius kaip:
metinio veiksmų plano su aiškiais išmatuojamais tikslais ir uždavi-
niais rengimas; 
visų administracijos ir mokslo darbuotojų, dėstytojų ir studentų, 
įskaitant visų lygių vadovus, supažindinimo su politika būdai;
visiems darbuotojams ir studentams skirtų mokymų rengimas ir jų 
konsultavimas; 
priekabiavimo ir patyčių problemų sprendimas;
akademinės bendruomenės stebėsena; 
darbo su personalu procedūrų, įskaitant įdarbinimą, atranką, pa-
aukštinimą pareigose, apmokymą, discipliną ir skundų nagrinėjimą, 
peržiūrėjimas;
tai, kaip reguliariai savo politiką numatote persvarstyti ir atnaujinti. 
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Kaip rengti metinį veiksmų planą?
Jūsų politikos įgyvendinimo veiksmų plane, kuris yra neatskiriama lygybės ir 
įvairovės strategijos dalis,  būtina išsamiai nurodyti, kokie darbai bus atlikti, 
o taip pat kas ir kada juos atliks. Šiame plane būtina:

nurodyti pirmiau minėtų darbų (tokių kaip stebėsena, procedūrų 
persvarstymas, mokymai ir konsultavimas) atlikimo datas;
išsamiau paaiškinti, kaip šie darbai bus atliekami ir kas juos atliks;
nurodyti, kaip spręsite priekabiavimo ir patyčių problemas (kaip 
stengsitės jų išvengti ir kokių veiksmų imsitės, jei tokių pažeidimų 
pasitaikytų) arba, jei šie dalykai aptarti atskirame politikos doku-
mente, būtina pateikti aiškią nuorodą į tokį dokumentą;
apsvarstyti tikslus, kurie paaiškės, išanalizavus stebėsenos rezulta-
tus (plačiau taikyti darbo pasidalijimo sistemą, kad į vadovaujan-
čias pareigas būtų paskirta daugiau moterų,  į pokalbius dėl darbo 
dažniau kviestis neįgalius asmenis, keisti informavimo apie laisvas 
darbo vietas būdus tam, kad būtų galima pritraukti daugiau etninių 
mažumų atstovų ir t. t.).

Sudarydami savo planą, apsvarstykite, pagal kokius kriterijus nustaty-

site pasiektą pažangą, kaip juos išmatuosite bei kada ir kaip atliksite 

bendrą Jūsų lygybės ir įvairovės strategijos įgyvendinimo analizę.
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Todėl geras veiksmų planas turi atitikti šiuos reikalavimus:
pagrindinis dėmesys jame turi būti skiriamas svarbiausioms užduo-
tims; 
jis turi suteikti galimybę lygybės problemas spręsti taip, kaip yra 
sprendžiamos kitos valdymo užduotys; 
jis turi suteikti impulsą Jūsų lygybės ir įvairovės strategijos įgyven-
dinimui; 
jis turi parodyti, kad Jūsų lygybės ir įvairovės politikos įgyvendini-
mas bus stebimas ir peržiūrimas, ir kad ji nėra butaforijos detalė; 
jis turi tapti tam tikrų įvardytų vadovaujančių asmenų tikslų ir atsa-
komybės dalimi. 

Ko reikia, kad strategija ir veiksmų planas būtų 
sėkmingai įgyvendinti? 
Konsultavimasis su darbuotojų kolektyvo atstovais rengiant politiką ir Jūsų 
organizacijos aukščiausios vadovybės dalyvavimas ir įsipareigojimas yra Jūsų 
politikos ir veiksmų plano sėkmę lemiantis veiksnys.  Galutinę atsakomybę 
turi prisiimti aukščiausias pareigas Jūsų organizacijoje užimantis asmuo, ir 
jis turi užtikrinti, kad būtų įdiegta Jūsų politikos sklaidos tarp visų akade-
minės bendruomenės narių strategija. Tai reiškia, kad gali tekti konsultuotis 
ir įtraukti visų lygių darbuotojus ir esamiems bei naujiems darbuotojams 
rengti mokymus apie tai, kaip politika įgyvendinama praktiškai.
Taip pat labai svarbu Jūsų politiką viešai skatinti, todėl užtikrinkite, kad po 
vieną jos egzempliorių gautų kiekvienas darbuotojas ir studentas, politikos 
pareiškimą įtraukite į reklaminius ir kitokius leidinius. Sukurkite atskirą sky-
rių lygybės ir įvairovės klausimams savo mokyklos interneto svetainėje bei 
nuolat atnaujinkite informaciją apie veiklą šioje srityje. 
Paskirtiems universiteto bendruomenės nariams rekomenduojama organi-
zuoti mokymus apie tai, kaip spręsti su priekabiavimu susijusias problemas. 
Mokymų metu dalyviai įgis įgūdžių, teikiant informaciją, konfidencialų pata-
rimą ar besiskundžiančiojo pageidavimu nagrinėjant pateiktą skundą. Tokiu 
būdu dalyviams bus suteikiamos kompetencijos bendruomenėje veikti kaip 
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asmenims, į kuriuos galima kreiptis, iškilus atitinkamai problemai. (Indivi-
dualūs ar kolektyviniai skundai dėl darbo sąlygų, nesusijusių su priekabia-
vimu, turėtų būti sprendžiami, vadovaujantis įprasta skundų nagrinėjimo 
procedūra.) Į mokymų programą siekite įtraukti kuo įvairesnių žmonių su 
skirtingais įgūdžiais.
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Lygybės ir įvairovės koordinatorius 
aukštojoje mokykloje

Lygybės ir įvairovės koordinatoriaus vaidmuo yra esminis siekiant lygy-
bės ir įvairovės strategijoje numatytų tikslų. Jo veikla yra laikoma bendro 
pobūdžio indėliu, skatinant lygybę bei įvairovę akademinėje aplinkoje. 

Tikslai
Įsteigiant šią pareigybę, siekiama:
aktualizuoti ir integruoti lygybės bei įvairovės teikiamų privalumų su-
vokimą į kasdienės švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo veiklos viziją;
patarti švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo vadovui dėl lygybės ir 
įvairovės skatinimo priemonių tarp studentų ir darbuotojų; 
užtikrinti, kad švietimo įstaiga / paslaugų teikėjas būtų susipažinęs 
su geriausiomis praktikomis lygybės bei įvairovės srityje ir pasikei-
timais įstatyminėje bazėje;
kartu su švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo vadovu nustatyti kas-
metinius tikslus, skirtus skatinti lygybė bei įvairovę.
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Specifi nės užduotys 
Specifi nės su šia pareigybe susijusios užduotys yra šios:
veikti kaip asmeniui, į kurį kreipiamasi informacijos ar patarimų, 
susijusių su lygybės bei įvairovės skatinimo ir politikos formavimo 
procesais;
perduoti naujienas, susijusias su lygybės bei įvairovės politikos ska-
tinimo priemonėmis ir geriausiomis praktikomis šioje srityje, savo 
švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo kolegoms bei studentams;
rinkti darbuotojų ir studentų atsiliepimus apie vykdomą lygybės 
bei įvairovės skatinimo politiką, į kuriuos būtų atsižvelgiama, prii-
mant susijusius sprendimus;
remti ir skatinti dialogą su darbuotojais bei studentais dėl su lygy-
be bei įvairove susijusių iniciatyvų;
kartu su švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo vadovu paruošti kas-
metines lygybės bei įvairovės skatinimo gaires;
bent kartą per šešis mėnesius susitikti su švietimo įstaigos / paslau-
gų teikėjo vadovu, norint aptarti progresą, siekiant užsibrėžtų tikslų;
dalyvauti atliekant švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo kontrolę su 
lygybės bei įvairovės politika susijusių klausimų srityje; 
įvertinti švietimo įstaigos / paslaugų teikėjo poreikius lygybės bei 
įvairovės mokymų srityje, siūlyti organizuoti atitinkamas tobulini-
mosi programas.
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Leidinys išleistas pagal projektą „Įvairovės parkas“ 
projekto Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-010 įgyvendinant 2007–

2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ 

VP1-1.3-SADM-01-K priemonės ,,Diskriminacijos mažinimas ir 
socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ programą, sutartimi 

Nr. VP1-1.3-SADM-01-K-01-010. Projektą įgyvendina Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba, partneriai – Lietuvos neįgaliųjų 

forumas ir Lietuvos gėjų lyga.
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