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Trumpai apie konferenciją

Vienos dienos trukmės tarptautinė žmogaus teisių konferencija „Europos politikos gairės LGBT tei-

sių apsaugos srityje“ rengiama Baltic Pride 2013 renginių savaitės metu. Tai unikali proga apžvelgti 

LGBT* teisių pažangą visoje Europoje ir įvertinti bei numatyti veiksmus, kuriuos dar reikia atlikti 

tam, kad būtų užtikrintos ES piliečių teisės.

Konferencijos metu bus aptariama:

(1)  Geroji ES valstybių praktika siekiant LGBT* asmenų socialinės įtraukties;

(2) Iššūkiai, su kuriais susiduria Baltijos ir kitos Europos valstybės, siekdamos LGBT* di-

mensijos lygių galimybių politikos formavimo procese; 

(3) Europos Tarybos Rekomendacijos dėl LGBT* teisių apsaugos įgyvendinimo pažanga;

(4) Europos Sąjungos politikos gairės LGBT* teisių apsaugos srityje.

Europos Komisija 2013-uosius yra paskelbusi Europos piliečių metais. Renginio data taip pat su-

tampa su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžia bei 20-tosiomis homoseksualių santykių 

dekriminalizavimo Lietuvoje metinėmis. Ši konferencija suteiks galimybę aptarti LGBT* klausimų 

problematiką ne tik nacionaliniu ir regioniniu (t. y. Baltijos šalių) lygmeniu, bet taip pat platesniame 

europiniame kontekste. 

Pranešėjų sąrašas (abėcėlės tvarka): Nicolas Beger (Amnesty International Europos biuro direkto-

rius), Audrius Bitinas (Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo viceministras), Aušrinė 

Burneikienė (Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierė), Ioannis Dimitrakopoulos (ES 

Pagrindinių teisių agentūros (FRA) Lygybės ir piliečių teisių departamento direktorius), Leonidas 

Donskis (Europos Parlamento narys), Anne Gaspard (EQUINET - Europos nacionalinių lygybės 

įstaigų tinklas), Ulrike Lunacek (Europos Parlamento narė), Stuart Milk (Harvey Milk‘o fondas, 

JAV), Nils Muižnieks (Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras), Birgitta Ohlsson (Švedijos 

Europos Sąjungos reikalų ministrė), Marija Aušrinė Pavilionienė (Lietuvos Respublikos Seimo 

narė), Ingrid Pelssers (Flandrijos Vyriausybės ombudsmenė), Marco Perolini (Amnesty Inter-

national ekspertas diskriminacijos klausimais), Björn van Roozendaal (ILGA-Europe atstovas), 

Jolanta Samuolytė (Mykolo Romerio universitetas), Mari-Liis Sepper (Estijos lyčių lygybės ir 

lygių galimybių komisarė), Pascal Smet (Flandrijos švietimo, jaunimo reikalų, lygių galimybių ir 

Briuselio reikalų ministras), Helen Talalaev (Estijos LGBT asociacija), Leif Arne Ulland (Norve-

gijos Karalystės ambasadorius), Kaspars Zalitis (MOZAIKA, Latvija).  

Konferencija vyks anglų ir lietuvių kalbomis (sinchroninis vertimas). 

 

Renginys turi Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimo statusą.
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konferencijos programa

2013 m. liepos 26 d.

09:00 – 09:45 Konferencijos dalyvių registracija ir 
pasitikimo kava

Konferencijos atidarymas

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministro Audriaus Bitino sveikinimas 

Norvegijos Karalystės ambasadoriaus Leif Arne 
Ulland sveikinimas

Video sveikinimai. Nils Muižnieks (Europos 
Tarybos Žmogaus teisių komisaras) bei Pascal 
Smet (Flandrijos švietimo, jaunimo reikalų, lygių 
galimybių ir Briuselio reikalų ministras) 
 
Įvadinius pranešimus skaitys Birgitta Ohlsson 
(Švedijos Europos Sąjungos reikalų ministrė) bei 
Stuart Milk (Harvey Milko fondas, JAV)

10:00-10:45

GEROJI ES vALSTyBIų PRAKTIKA SIEKIANT LGBT* ASMENų 
SOcIALINėS įTRAUKTIES

Kovojant už žmogaus teises ir siekiant užtikrinti LGBT* teisių apsaugą dalinimasis gerąja praktika ir 
patirtimi, bendradarbiavimo stiprinimas tarp vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų yra ypač 
svarbus. Baltijos šalys, kaip naujos Europos Sąjungos valstybės narės, turi unikalią galimybę perimti 
iš kitų Europos valstybių įvairialypę patirtį tolerancijos skatinimo, įvairovės užtikrinimo ir pagarbos 
kiekvienam individui srityse. Ko galime išmokti?

10:45 – 12:00 1-asis plenarinis posėdis

Vedėja: Mari-Liis Sepper (Estijos lyčių 
lygybės ir lygių galimybių komisarė) 
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10:45 – 10:50  Įvadinis žodis (Mari-Liis 
Sepper)

10:50 – 11:15  Anne Gaspard (EQUINET – 
Europos nacionalinių lygybės propagavimo 
įstaigų tinklas). Europos nacionalinių lygybės 
propagavimo įstaigų darbai ir potencialas, 
siekiant efektyvaus LGBT teisių užtikrinimo bei 
įtraukties.

11:15 – 11:40  Ingrid Pelssers (Flandrijos 
Vyriausybės ombudsmenė). LGBT* dimensijos 
integravimas valstybės valdymo srityje.

Diskusija su Aušrine Burneikiene, Lietuvos 
Respublikos lygių galimybių kontroliere bei kitais 
plenarinio posėdžio dalyviais.

12:00 – 13:00 Pietūs

IššūKIAI, SU KURIAIS SUSIDURIA BALTIJOS IR KITOS EUROPOS 
vALSTyBėS, SIEKDAMOS LGBT* DIMENSIJOS LyGIų GALIMyBIų 

POLITIKOJE
 

Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, kylanti iš įvairių fobijų,  Baltijos valsty-
bių visuomenėse išlieka didele problema. Dėl šios priežasties, pokyčiai  vyksta lėčiau nei buvo tikėtasi. 
Stiprėjanti nepakantos kalbos ir neapykanta motyvuotų incidentų tendencija ypač pastebima naujose 
Europos Sąjungos narėse. Nors Baltijos valstybės savo naryste Europos Sąjungoje bei tokiose tarp-
tautinėse organizacijose kaip Europos Taryba iš esmės parodo savo pritarimą Europos žmogaus teisių 
politikai, vis dar dažnai pritrūksta politinės valios nuosekliai įgyvendinti tai, kas jau priimta ir deklaruo-
jama tarptautiniu lygmeniu. Su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria Baltijos šalys ir kitos 
Europos valstybės, siekdamos LGBT* asmenų lygybės?

13:00 – 14:00 2-asis plenarinis posėdis
 
Vedėjas:  Nicolas Beger (Amnesty 
International Europos biuro direktorius)
 
13:00 – 13:15  Marco Perolini (Amnesty 
International ekspertas diskriminacijos 
klausimais). LGBT* situacijos Europoje apžvalga.
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13:15 – 13:30  Kaspars Zalitis (MOZAIKA). 
LGBT* situacija Latvijoje.

13:30 – 13:45  Helen Talalaev (Estijos LGBT 
asociacija). LGBT* situacija Estijoje. 

Diskusija

EUROPOS TARyBOS REKOMENDAcIJOS DėL LGBT* TEISIų 
APSAUGOS įGyvENDINIMO PAžANGA

2010 m. kovo mėn. 47 Europos Tarybos valstybės narės susitarė imtis plataus spektro priemonių ko-
voti su diskriminacija seksualinės orientacijos ir lytinio tapatumo pagrindais. Šios priemonės yra iš-
vardintos Europos Tarybos Ministrų Komiteto priimtoje Rekomendacijoje, kuri yra pirmasis pasaulyje 
visapusiškas tarpvyriausybinis susitarimas dėl LGBT* asmenų žmogaus teisių apsaugos. 2013 metais 
Europos Taryba atliks valstybių narių pažangos, įgyvendinant šią Rekomendaciją, peržiūrą. Kokių  re-
zultatų pasiekta įgyvendinant šią Rekomendaciją europiniu lygmeniu? Kaip  šią Rekomendaciją sekasi 
įgyvendinti Lietuvai? 

3-asis plenarinis posėdis

Vedėjas:  Nicolas Beger (Amnesty 
International Europos biuro direktorius)

14:00 – 14:15  Björn van Roozendaal (ILGA-
Europe atstovas). Rekomendacijos įgyvendinimo 
pažanga Europos Sąjungos šalyse.

14:15 – 14:30 Jolanta Samuolytė (Mykolo 
Romerio universitetas). Dokumentinės ataskaitos 
dėl Rekomendacijos įgyvendinimo Lietuvoje 
pristatymas.

Diskusija

14:00 – 14:45

14:45 – 15:15 Kavos pertraukėlė
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Baigiamosios pastabos (Marija Aušrinė 
Pavilionienė)

EUROPOS SąJUNGOS POLITIKOS GAIRėS LGBT* 
TEISIų APSAUGOS SRITyJE

Europos Parlamentas atliko studiją dėl potencialių ES politikos gairių LGBT* teisių apsaugos srityje. 
Toks ES veiksmų planas apjungtų naujus įstatymus ir politiką, kurie sustiprintų LGBT* asmenų lygy-
bę ir nediskriminavimą ES. Tyrimas buvo atliktas Europos Parlamento Pilietinių laisvių, teisingumo 
ir vidaus reikalų komiteto prašymu. Kokio pobūdžio įtaką tokie pokyčiai galėtų turėti nacionalinei 
politikai?  

15:15 – 16:00 4-asis plenarinis posėdis

Vedėja:   Marija Aušrinė Pavilionienė 
(Lietuvos Respublikos Seimo narė)

15:00 – 15:05  Įvadinis žodis (Marija Aušrinė 
Pavilionienė)

15:05 – 15:20  Ioannis Dimitrakopoulosa 
(ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) Lygybės ir 
piliečių teisių departamento direktorius). Europos 
Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros atliktos 
LGBT* asmenų apklausos rezultatai – Lietuvos 
segmentas.

15:20 – 15:35  Ulrike Lunacek (Europos 
Parlamento narė). Bendradarbiavimas tarp 
Europos Sąjungos ir Europos Tarybos užtikrinant 
efektyvią LGBT* asmenų pagrindinių teisių 
apsaugą.

15:35 – 15:50  Leonidas Donskis (Europos 
Parlamento narys).

Diskusija / Apibendrinimas

16:00
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NIcOLAS J. BEGER

Amnesty International Europos biuro direktorius
www.amnesty.eu

Nicolas Jonathan Beger yra tarptautinės nevyriausybinės organizacijos Amnesty 
International Europos biuro direktorius direktorius. Jo vadovaujama tarnyba 
specializuojasi Europos sąjungos (ES) žmogaus teisių politikoje ES viduje ir visame 
pasaulyje. Anksčiau Nicolas buvo Europos taikos kūrimo ryšių biuro (EPLO), 
dirbančio ES taikos palaikymo ir konfliktų prevencijos politikos srityse, direktorius. 
Prieš EPLO jis dirbo ES pilietinės visuomenės kontaktinėje grupėje. Jis taip pat 
turi patirties antidiskriminacinės politikos, konfliktų prevencijos, lyčių srityse. Be 
to, ponas Begeris yra kvalifikuotas tarpininkavimo specialistas. Prieš pereidamas 
dirbti į Europos nevyriausybinį sektorių, jis dėstė įvairiuose universitetuose. 
Bakalauro ir magistro studijas baigė Naujosios Zelandijos Kenterberio universitete. 
Doktorantūrą baigė viename Amsterdamo universitetų.

AUDRIUS BITINAS

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo viceministras
http://www.socmin.lt/

Audrius Bitinas yra Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministras nuo 2011 m. Ministerijoje kuruoja Moterų ir vyrų lygybės skyriaus, 
Socialinio draudimo ir pensijų departamento, Darbo departamento (išskyrus 
Darbo rinkos skyriaus) veiklą, Jaunimo skyriaus, Teisės skyriaus, Ryšių su 
visuomene skyriaus, Personalo skyriaus ir Tarptautinių reikalų departamento 
veiklą. Audrius Bitinas yra teisininkas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) Teisės 
fakulteto darbo teisės ir socialinės saugos katedros profesorius bei Lietuvos ir 
Prancūzijos asociacijos valdybos narys. Pranešėjas yra išleidęs eilę publikacijų 
socialinės apsaugos teisės bei pensijų reformos temomis.
 
 

AUšRINė BURNEIKIENė

LR Lygių galimybių kontrolierė
http://www.lygybe.lt  

Lietuvos Respublikos Lygių galimybių kontrolierė Aušrinė Burneikienė užima 
Lietuvos teisinėje sistemoje aukščiausią poziciją nediskriminacijos ir lygių 

pranešėjai:
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galimybių reguliavimo ir įgyvendinimo srityse. Pareigas eina nuo 1999 metų, 
kai ji buvo paskirta LR Lygių galimybių kontroliere. Turėdama daugiau nei 10 
metų darbo patirtį kontrolierės pareigose, ponia A. Burneikienė kaip ekspertė 
dirbo įvairiuose komitetuose bei nacionalinio ir Europinio lygio projektuose. 
2005 metais priėmus Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, lygių galimybių 
kontrolieriaus veiklos laukas gerokai išsiplėtė. 2012 metų spalio 31 dieną  
LR Seimo valdyba priėmė nutarimą paskirti Aušrinę Burneikienę laikinąja 
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontroliere.
 

IOANNIS DIMITRAKOPOULOS

Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros lygybės ir piliečių teisių 
departamento vadovas
http://fra.europa.eu/en/person/dimitrakopoulos-ioannis

Ioannis Dimitrakopoulos yra Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros 
lygybės ir piliečių teisių departamento vadovas. ES Pagrindinių teisių 
agentūroje pradėjo dirbti 2003 metais ir nuo tada buvo atsakingas už 
daugybės agentūros pranešimų parengimą. Jo kompetencijos sritis apima 
rasizmo ir ksenofobijos, antisemitizmo, lygybės ir nediskriminacijos bei 
vaiko teisių problemas. Dirbo aukštojo mokslo institucijose, kur atliko 
kiekybinių ir kokybinių socialinių tyrimų įvairiomis temomis, pavyzdžiui romų 
bendruomenės diskriminacijos ir integracijos bei etninio identiteto klausimais. 
Paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį dirbo vietiniuose ir regioniniuose 
valdžios organuose bei vystė ir įgyvendino IT GIS (geografijos informacijos 
sistemos) įrankius administraciniams duomenims rinkti. Vėliau jis koordinavo 
nacionalinius ir transnacionalinius tyrimų projektus. Ioannis Dimitrakopoulos 
studijavo sociologiją Mančesterio ir Esekso universitetuose.

LEONIDAS DONSKIS

Europos Parlamento narys
Liberalų ir demokratų aljansas už Europą (ALDE)
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96692/LEONIDAS_DONSKIS_
home.html 

Daktaras Leonidas Donskis yra Europos parlamento narys, priklausantis 
Liberalų ir demokratų aljansui už Europą. L. Donskis yra Europos parlamento 
Žmogaus teisių pakomitečio bei Plėtros komiteto narys. 2012 metais jam 
buvo patikėta vadovauti Europos parlamento ataskaitos dėl žmogaus teisių 
ir demokratijos pasaulyje bei ES politikos šiuo klausimu parengimui. Europos 
parlamente L. Donskis aktyviai gina žmogaus teises bei yra daugelio EP 
rezoliucijų autorius. Kaip akademikas, jis parašė ir yra redagavęs per 30 
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knygų. Tarpusavyje jis derina politinę teoriją, idėjų filosofiją, kultūros ir 
literatūros filosofijas ir eseistinį stilių. Neseniai L. Donskis kartu su garsiu 
sociologų Zigmuntu Baumanu parašė knygą „Moralinis aklumas: jautrumo 
praradimas lakiojoje modernybėje“. Jis taip pat yra kviestinis profesorius 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune. L. Donskiui yra suteiktas Bradfordo 
universiteto (Jungtinėje Karalystėje) garbės daktaro laipsnis.

ANNE GASPARD

EQUINET – Europos lygybės institucijų tinklo generalinė direktorė 
http://www.equineteurope.org 

Anne Gaspard yra EQUINET - Europos lygybės institucijų tinklo, 
sekretoriato generalinė direktorė. Šias pareigas ji eina nuo 2008 metų, 
kai buvo paskirta naujai susikūrusio EQUINET sekretoriato vadove. 
Ponia Gaspard, baigusi Europos ir politikos studijas Londono ir Berlyno 
universitetuose, aktyviai įsitraukė į veiklą lygybės ir nediskriminacijos 
srityse Europos lygmenyje - pradedant 1997 metų Europos parlamento 
kampanija - Europos metai prieš rasizmą. Vėliau Anne Gaspard sėmėsi 
patirties Europos Taryboje, konkrečiai Europos komisijoje prieš rasizmą 
ir netoleranciją. 1998-2000 metais ji prisijungė ir vadovavo Jungtinėje 
Karalystėje įsikūrusiam Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėjimo centro 
sekretoriatui. Iki paskyrimo EQUINET sekretoriato generaline direktore 
2008 metais, Anne Gaspard dirbo Europos įvairovės vadybos konsultavimo 
srityje dirbančios Focus Consultancy Europos biure Briuselyje ir buvo 
atsakinga už įvairių Europos antidiskriminacinių ir lygybės projektų 
įgyvendinimą.  Anne Gaspard yra kilusi iš Prancūzijos, daug metų gyveno 
Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Belgijoje. Kalba prancūzų, anglų, 
vokiečių, olandų kalbomis. 

Ulrike lUnacek

Europos Parlamento narė
žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas (vicepirmininkė)
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/97017/ULRIKE_LUNAcEK.html

Ulrike Lunacek yra Europos parlamento narė. 1957 metais gimusi Ulrike 
1999-2009 metais buvo Austrijos parlamento narė bei atstovė ryšiams 
su visuomene užsienio ir plėtros politikos bei LGBT bendruomenės 
lygybės klausimais. 2006-2009 metais Ulrike buvo Europos žaliųjų 
partijos vicepirmininkė. Šiuo metu ji yra Europos parlamento Žaliųjų 
frakcijos/Europos laisvojo aljanso vicepirmininkė, bei LGBT teisių grupės 
vicepirmininkė. 
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STUART MILK

visuotinių žmogaus teisių ir LGBT pilietinių teisių gynėjas
www.milkfoundation.org

Stuart Milk yra žmogaus teisių aktyvistas, pranešėjas LGBT teisių klausimais, 
vyriausybinių ryšių konsultantas ir jaunimo teisių gynėjas. Jis yra vienas iš 
Harvey Milk Foundation steigėjų, dabartinis valdybos prezidentas. Stuart 
Milk yra garsiojo pilietinių teisių gynėjo Harvey Milk sūnėnas. Palaikydamas 
vietines, regionines ir nacionalines žmogaus teisių kovas ir atsirandančias 
LGBT bendruomenės visuose 6 kontinentuose, Stuart Milk  neša savo dėdės 
autentiškumo žinutę, drąsos pavyzdį, bendradarbiavimo galią į pasaulinę 
areną. Ponas Milkas sėkmingai organizavo kampanijas už Harvey Milk 
dienos paskelbimą šventine diena Kalifornijoje ir už Harvey Milk priėmimą į 
Kalifornijos Šlovės salę. Stuartas Milkas savo dėdės vardu iš prezidento Barako 
Obamos rankų  atsiėmė aukščiausią civiliams suteikiamą apdovanojimą – 
Laisvės medalį. Stuart Milk ir toliau kovoja už tai, kad Harvey Milk istorija būtų 
mokoma valstybinėse mokyklose, kad Harvey Milk būtų įamžintas pastatų, 
LGBT centrų, paminklų ir parkų pavadinimuose. Stuart Milk dirba kartu su 
vietinėmis ir nacionalinėmis LGBT organizacijoms šešiuose kontinentuose tiek 
organizuojant renginius ir demonstracijas, tiek oficialiais reikalais, susijusiais su 
įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios subjektais. Milkas buvo oficialus 
delegatas užsienyje žmogaus teisių klausimais, dažnai jis veikia kaip atstovas ir 
tarpininkas formaliame ir neformaliame dialoge su užsienio politikos lyderiais. 
Jis dažnai kviečiamas būti pranešėju politinėse konferencijose ir suvažiavimuose, 
tarptautiniuose kongresuose, LGBT pride renginiuose, viešose demonstracijose 
ir paraduose, filmų ir švietimo festivaliuose, lygybės viršūnių susitikimuose, NVO 
kompetencijų kėlimo lėšų rinkimų renginiuose.

NILS MUIžNIEKS

Europos Tarybos žmogaus teisių komisaras
http://www.coe.int/t/commissioner 

Nils Muižnieks yra žmogaus teisių aktyvistas bei politologas, nuo 2012 metų 
dirbantis Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaru. Prieš paskyrimą užėmė 
Soros Foundation-Latvia programų direktoriaus, Latvijos universiteto Rygoje 
Socialinių mokslų fakulteto Pažangiųjų socialinių ir politikos mokslų tyrimų instituto 
direktoriaus postus (2005-2012 m.). 2010-2012 metais buvo Europos Komisijos 
prieš rasizmą ir netoleranciją pirmininkas, 2002-2004 metais Latvijos vyriausybės 
ministras, atsakingas už socialinę integraciją, mažumų teises, pilietinės visuomenės 
plėtrą, kovą su diskriminacija. 1994-2002 metais Latvijos žmogaus teisių ir etninių 
studijų centro (dabar Latvijos žmogaus teisių centro) direktorius. Ponas Muižnieks 
yra politikos mokslų daktaras – mokslinį laipsnį įgijo Kalifornijos universitete. 
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BIRGITTA OHLSSON

švedijos Europos reikalų ministrė, atsakinga už vartotojų ir demokratijos 
klausimus
www.sweden.gov.se;  www.government.se/sb/d/12720

2002-2010 metais ponia Ohlsson buvo Švedijos parlamento narė bei Švedijos 
tarptautinės plėtros bendradarbiavimo agentūros valdybos narė. 2007-2010 
metais pirmininkavo Liberalių moterų federacijai. 2007 metais ji tapo Liberalų 
partijos Nacionalinės tarybos nare. 2001-2010 metais buvo Švedijos-Izraelio 
bendrijos Stokholme pirmininko pavaduotoja bei Švedijos tarptautinio liberalų 
centro valdybos narė. 1998 metais ponia Ohlsson buvo Jaunųjų Europos 
federalistų Švedijoje pirmininko pavaduotoja. 1996-1998 metais Liberalių 
studentų asociacijos pirmininkė. 2010 metais jis tapo naująja Švedijos ES reikalų 
ministre. 

MARIJA AUšRINė PAvILIONIENė

Lietuvos Respublikos Seimo narė
http://www3.lrs.lt 

Ponia Pavilionienė yra filologijos mokslų daktarė, profesorė, žmogaus teisių 
aktyvistė, rašytoja, politikė. 1967-1978 metais buvo Vilniaus universiteto 
dėstytoja. 1994-2000 metais Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro direktorė. 
1995-2001 metais Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Visuotinės literatūros 
katedros vedėja. 1999–2002 m. – Vilniaus universiteto žurnalo „Feminizmas, 
visuomenė, kultūra“ sudarytoja ir atsakingoji redaktorė. 2001-2004 metais VU 
Filologijos fakulteto Visuotinės literatūros katedros profesorė. Nuo 2004 metų 
Lietuvos Respublikos Seimo narė. 2004-2008 metais Lietuvos liberalų demokratų 
partijos narė, nuo 2009 metų Lietuvos socialdemokratų partijos narė. Ponia 
Pavilionienė – viena iš žinomiausių Lietuvos LGBT teisių aktyvisčių, moterų 
parlamentinės grupės pirmininkė. Ponia Pavilionienė daktaro laipsnį apsigynė 
Taraso Ševčenkos Kijevo nacionaliniame universitete.  

INGRID PELSSERS 

Flamandų vyriausybės Emancipacijos reikalų skyriaus vadovė
www.bestuurszaken.be/emancipatiezaken

Ingrid Pelssers yra Flamandų vyriausybės Emancipacijos reikalų skyriaus vadovė. 
1998-1999 ji dirbo vyriausybės ministrų kabineto patarėja. 2000 metais ji buvo 
paskirta į atašė pareigas Flamandų vyriausybėje. Nuo 2012 metų sausio Ingrid 
Pelssers yra Daarkom vice prezidentė ir direktorių valdybos narė, nuo 2009 



12     TarpTauTinė žmogaus Teisių konferencija programa

metų Moterų tarybos direktorių valdybos narė, PAG-ASA direktorių valdybos 
narė. 2005 metų kovo mėnesį ji buvo paskirta į dabartines Flamandų vyriausybės 
Emancipacijos reikalų skyriaus vadovės pareigas. Ingrid Pelssers turi du magistro 
laipsnius politikos mokslų ir viešojo valdymo srityse. 

MARcO PEROLINI
 
Amnesty International ekspertas diskriminacijos klausimais 
www.amnesty.org

Nuo 2011 m. Marco Perolini yra diskriminacijos klausimų Europoje tyrinėtojas 
Amnesty International organizacijoje. Savo tyrimuose jis sutelkia dėmesį į 
LGBTI teises, ypač homofobinius ir transfobinius neapykantos nusikaltimus, 
susirinkimų ir saviraiškos laisves, teisinį transseksualių žmonių lyties pripažinimą. 
Anksčiau Perolini yra dirbęs žmogaus teisių srityje įvairiose nevyriausybinėse 
organizacijose, tarp kurių – Europos jaunimo forumas ir Tarptautinė kampanija už 
Tibetą.

BJöRN vAN ROOZENDAAL

ILGA-Europe programų direktorius
http://www.ilga-europe.org

Björn van Roozendaal atsakingas už visos ILGA-Europe (ILGA – Tarptautinė 
lesbiečių ir gėjų asociacija) programų paslaugų srities ir jos komandos valdymą. 
Jis taip pat prižiūri ILGA-Europe LGBT judėjimų Europoje kompetencijų kėlimo 
strategiją. Bjornas yra atsakingas už kompetencijų kėlimo projektų plėtrą ir 
vykdymo priežiūrą, Žmogaus teisių pažeidimų fiksavimo fondo valdymą, lėšų 
rinkimą, ILGA-Europe kasmetinės konferencijos organizavimą, ES užsienio ir 
plėtros politikos palaikymą. Prieš prisijungdamas prie ILGA-Europe veiklos, 
Björn van Roozendaal dirbo su nevyriausybine LGBT teisių organizacija COC 
Netherlands, iš pradžių projektų konsultantu, vėliau tarptautiniu teisių gynimo 
pareigūnu. Savo kaip LGBT teisių aktyvisto darbą Bjornas pradėjo Nyderlandų 
LGBT jaunimo žurnale „Expreszo“, vėliau buvo IGLYO (Tarptautinė lesbiečių, gėjų, 
biseksualų, translyčių ir queer jaunimo ir studentų organizacija) valdybos narys. 
Šiuo metu jis taip pat yra Planet Romeo Foundation valdybos narys. Björn van 
Roozendaal baigė komunikacijos mokslus Inholland universitete Roterdame. 
2012 metais baigęs darbą COC Netherlands, buvo pagerbtas organizacijos 
apdovanojimu. Jo darbas buvo pripažintas ir anksčiau – 2007 metais jis buvo 
išrinktas Nyderlandų Europos jaunimo metų žmogumi. 
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JOLANTA SAMUOLyTė

žmogaus teisių ekspertė, Mykolo Romerio universiteto dėstytoja
http://www.mruni.eu/lt/ 
 
Jolanta Samuolytė yra žmogaus teisių specialistė, dėstanti tarptautinę ir ES 
žmogaus teisę Mykolo Romerio universitete, Tarptautinės ir Europos Sąjungos 
teisės institute. Bendradarbiaudama su nevyriausybinėmis žmogaus teisių 
organizacijomis ir aktyvistais, ji vykdo strateginį bylinėjimąsi ir prisideda 
prie pro bono praktikos Lietuvoje vystymo. Samuolytė yra Europos Tarybos 
HELP programos Lietuvos priimtinumo kriterijų informacinė konsultantė 
bei šios programos rėmuose vykdomų nuotolinių mokymų “Teisininkų 
gebėjimų stiprinimo dėl priimtinumo kriterijų ir pareiškimų teikimų Europos 
žmogaus teisių teismui” Lietuvos advokatams ir teisininkams vadovė. Ji taip 
pat yra Europos Tarybos HELP programos Konsultavimo valdybos narė bei 
ECOSOL tarptautinio ekspertų tinklo narė. Anksčiau Samuolytė yra dirbusi 
tyrimų vadove Žmogaus teisių stebėjimo institute, projektų koordinatore 
INTERIGHTS (Žmogaus teisių teisinės apsaugos tarptautiniame centre 
Londone) ir teisininke Piliečių gynybos ir paramos fonde. Ji įgijo žmogaus 
teisių magistro laipsnį Centriniame Europos Universitete pagal Atviros 
Visuomenės Instituto (Open Society Foundations) COLPI stipendiją bei 
dalyvavo mokslinėje praktinėje stažuotėje pagal JAV Hubert H. Humphrey 
stipendiją 2010-2011 m.
 

MARI-LIIS SEPPER

Estijos Lyčių lygybės ir lygių galimybių kontrolierė
http://www.svv.ee/

Mari-LiisSepper yra Estijos Lyčių lygybės ir lygių galimybių kontrolierė. 
Studijuodama Prancūzijos Montpeljė universitete, ji įgijo teisės magistro 
laipsnį. Anksčiau ji dirbo Estijos Socialinių reikalų ministerijos Lyčių lygybės 
departamento patarėja teisės klausimais. Ji taip pat dirbo teisininke-lingviste 
Europos teisingumo teisme, bei Estijos Lyčių lygybės ir lygių galimybių 
tarnybos patarėja. Mari-LiisSepper dėstė žmogaus teisių kursą Tartu 
universitete ir yra daugybės publikacijų apie lyčių lygybę, įskaitant Estijos 
lyčių lygybės aktą, autorė ir redaktorė. Nuo 2010 metų spalio mėnesio Mari-
LiisSepper dirba Estijos Lyčių lygybės ir lygių galimybių kontroliere.
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PAScAL SMET
 
Flamandų švietimo, jaunimo, lygių galimybių ir Briuselio reikalų ministras 
http://www.pascalsmet.be 

Pascal Smet yra politikas, Belgijos socialistų partijos narys, nuo 2009 metų 
Flamandų švietimo, jaunimo, lygių galimybių ir Briuselio reikalų ministras. 2001-
2003 metais dirbo Belgijos pabėgėlių ir neturinčių pilietybės asmenų reikalų 
komisaru. 2003 metais koordinavo Briuselio regiono mobilumo, valstybės 
tarnybos, ugniagesių gelbėtojų, skubios medicininės pagalbos sritis, buvo 
Flamandų bendruomenės kultūros, sporto, valstybės tarnybos ir žiniasklaidos 
komisijos pirmininkas. 2004-2009 metais Briuselio regiono vyriausybės ministras, 
dirbo mobilumo ir viešojo darbo srityse. Flamandų bendruomenėje Briuselyje 
buvo atsakingas už kultūros, sporto ir jaunimo reikalus. 2009 metais tapo 
Flamandų vyriausybės švietimo, jaunimo, lygių galimybių ir Briuselio reikalų 
ministru.
 

Helen TalalaeV

Estijos LGBT asociacijos prezidentė
http://www.egn.ee/

Helen Talalaev yra Estijos LGBT asociacijos (ne pelno siekianti organizacija 
lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir transeksualiems žmonėms) prezidentė. 
Ji ilgus metus aktyviai dirba su LGBT problematika susijusių klausimų srityje, 
jos pagrindinės veiklos sritys – žmogaus teisių gynimas, bendradarbiavimas su 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitais galimais sąjungininkais, švietimo 
programų mokyklose ir jaunimo centruose organizavimas. Ji taip pat yra 
atsakinga už LGBT informacijos centro Taline administravimą. Helen Talalaev 
studijavo Centriniame Europos universitete ir turi Lyčių studijų magistro laipsnį.

LEIF ARNE ULLAND
 
Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje 
http://www.norvegija.lt 

Leif Arne Ulland yra Norvegijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje. 2003-2007 
metais diplomatinę ambasadoriaus tarnybą atliko Rumunijoje ir Moldovoje. 
Ponas Ulland taip pat buvo Nuolatinio Norvegijos atstovo NATO ir Europos 
Taryboje pavaduotojas. 1997-2002 metais užėmė garbingą Norvegijos tarybos 
saugumo ir nusiginklavimo klausimais pirmininko postą. Į dabartines Norvegijos 
ambasadoriaus Lietuvoje pareigas paskirtas 2011 metų vasario 2 dieną. Ponas 
Ulland baigė politikos mokslų magistro pakopos studijas Oslo universitete.
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KASPARS ZALITIS

LGBT ir jų draugų susivienijimo MOZAIKA valdybos narys, Latvija
http://www.mozaika.lv/

Kaspars Zalitis yra žmogaus teisių aktyvistas ir vienintelės Latvijoje veikiančios 
LGBT teisių organizacijos „Mozaika“ valdybos narys. Zalitis profesija ir darbas – 
viešųjų ryšių ir tarptautinių santykių sritis. Jis yra sukaupęs daug patirties 
viešajame sektoriuje ir tarptautinėse organizacijose bei daugiau nei 10 metų 
patirtį darbo žmogaus teisių srityje. Kaspars yra „Mozaika“ dalis nuo jos įkūrimo 
dienos ir 2009 tapo jos valdybos nariu. Jo veikla apima bendradarbiavimą su 
didžiausia pasaulyje žmogaus teisių organizacija Amnesty International ir 
valstybinėmis institucijomis bei visuomenės švietimą žmogaus teisių klausimais. 
Jis labiausiai didžiuojasi savo paties inicijuota jaunimo grupe ir tinklalapiu Skapis. 
Zalitis taip pat yra Moterų pagalbos centro MARTA valdybos narys.


