
Kontroliuoja JT neįgaliųjų teisių konvencijos lygių
galimybių užtikrinimo nuostatų įgyvendinimą.

Vykdo diskriminacijos prevenciją ir švietėjišką
veiklą, lygių galimybių sklaidą.

Tiria skundus dėl galimos diskriminacijos, atlieka
tyrimus kontrolierės iniciatyva, konsultuoja.

KĄ VEIKIA TARNYBA?

www.lygybe.lt

lygybe@lygybe.lt

8 706 63899

Gedimino pr. 11, Vilnius
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REKOMENDACIJOS

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) Lyčių lygybės indekse 2021 m. Lietuva surinko
58,4 balo iš 100 ir bendrame sąraše buvo 20 vietoje.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė

Praėję metai žmogaus teisių lauke buvo
įtempti: pandemija, jos įtaka dar didesniam
skirtingų grupių pažeidžiamumui, išaugę
neapykantos kalbos mastai, padidėjęs
prieglobsčio prašytojų skaičius. Visa tai 
turėjo įtakos kasdienei mūsų veiklai – gautas
rekordinis kreipimųsi skaičius, teko greitai
prisitaikyti vykdant švietėjiškas veiklas. 
Todėl pirmiausia už šiuos metus esu dėkinga
lygiomis galimybėmis tikinčiai komandai.

LYGIŲ GALIMYBIŲ
KONTROLIERIAUS
TARNYBA

2021 M.
VEIKLOS

APŽVALGA

ŽMOGAUS TEISIŲ SITUACIJA LIETUVOJE

Nedelsiant svarstyti ir priimti Asmens lytinės tapatybės pripažinimo
įstatymo projektą.

Į Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakciją
įtraukti lyties aspektą.

Svarstyti ir priimti naujos redakcijos Lygių galimybių
įstatymo projektą.

Ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris
ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo.

Užimtumo įstatyme praplėsti subsidijuojamų priemonių, skirtų
darbo sąlygų pritaikymui asmenims su negalia, sąrašą.

Priimti atitinkamus teisės aktus, kad būtų visiškai pripažintas tos
pačios lyties porų lygiateisiškumas.

Užtikrinti finansavimą ir žmogiškuosius išteklius pavestoms bei
išsiplėtusioms Tarnybos funkcijoms, projektams vykdyti.

Pradėti tarpinstitucinį dialogą dėl nacionalinės žmogaus teisių
institucijos statuso suteikimo Tarnybai.

Įsteigti reklamos savitvarkos instituciją, kuri atliktų reklamų
vertinimą dėl padorumo, etikos normų pažeidimo.

Europos LGBTI teisių indekse 2021 m. Lietuva 100 proc. skalėje surinko 22,85 proc.
ir bendrame sąraše buvo 34.

Lietuvos socialinių mokslų centro duomenimis, 60,8 proc. Lietuvos gyventojų
kaimynystėje labiausiai nenorėtų gyventi su romais.

2021 m. iš 147 456 darbingo amžiaus asmenų su negalia dirbo 15 266 (10,4 proc.). 

http://www.lygybe.lt/
mailto:lygybe@lygybe.lt
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PASITEIRAVIMAI
„FACEBOOK“

Tiek žiūrovų stebėjo Tarnybos
organizuotą nacionalinę konferenciją

„BRIDGE: vietos bendruomenių kova su
smurtu dėl lyties“.

400
KOMUNIKACIJOS TOP

639
Tiek kartų Tarnybos vardas buvo

paminėtas žiniasklaidoje.

49

RELIGIJA,
TIKĖJIMAS,

ĮSITIKINIMAI
AR PAŽIŪROS

LYTINĖ
ORIENTACIJA

40

KĄ PERNAI NUVEIKĖ TARNYBA?

Tiek mokymų ir informacinių renginių apie lyčių lygybės
svarbą savivaldoje Tarnybos ekspertės vedė Lietuvos

savivaldybių specialistams ir bendruomenėms.
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Tiek leidinių Tarnyba pristatė pernai. Metodologijos bei
rekomendacijos skirtos policijos pareigūnams (-ėms), politikos
formuotojams (-oms), specialistams (-ėms), mokslo įstaigoms.

Tiek viešojo bei privataus sektoriaus organizacijų pasinaudojo
Lygių galimybių liniuote ir išsimatavo savo organizacijų situaciją
lygių galimybių aspektu.

Alytaus miesto, Jonavos ir Ukmergės rajonų savivaldybės
pirmosios Lietuvoje įsidiegė koordinuoto institucijų atsako
į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą.

Tiek kampanijų apie neapykantos kalbos, smurto dėl lyties
prevenciją bei asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą Tarnyba
įgyvendino nacionaliniu, regioniniu ir organizacijų lygmeniu.
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Daugiau skundų teikė vyrai (109) nei moterys (96), tačiau su
paklausimais moterys kreipėsi beveik dvigubai dažniau.
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RASĖ, TAUTYBĖ, 
KALBA, KILMĖ,

PILIETYBĖ, ETNINĖ
PRIKLAUSOMYBĖ

AMŽIUSNEGALIALYTIS

203

2021 m. Tarnyba sukūrė interneto svetainę www.nepyka.lt apie neapykanta
motyvuotus incidentus: kaip atpažinti, kaip reaguoti, kur ieškoti pagalbos.PAKLAUSIMAI

255460

551

113644

650 139

163

2018

2019

2020

2021

SKUNDAI

232

215

187

222

KAIP KEITĖSI KREIPIMŲSI SKAIČIUS?

KREIPIMAISI PAGAL PAGRINDUS

http://www.nepyka.lt/

