
 

„Žmogaus teisės Lietuvoje. 

Nevyriausybinių organizacijų žvilgsnis“ 
 

 

Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo (NLĮF) vardu, 

maloniai kviečiame į  

Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti skirtą renginį  

„Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“, 

kuris įvyks 2015 m. gruodžio 9 d. 14:00-16:30 val. 

Suomijos Respublikos ambasadoje Lietuvoje  

(K. Kalinausko g. 24, Vilnius).. 

 

Kviečiame registruotis į renginį (iki gruodžio 7 d.) adresu: 

http://goo.gl/forms/pXhb8vyz8L  
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Suomijos 
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Organizatorius: 

Nacionalinis lygybės 

ir įvairovės forumas 

(NLĮF) 

 
Rėmėjai:  

Suomijos Respublikos 

ambasada Lietuvoje, 

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, EEE 

finansinio mechanizmo 

NVO programa 

Lietuvoje, ILGA-

Europe, TGEU - 

Transgender Europe   

 

http://goo.gl/forms/pXhb8vyz8L


 

www.nlif.lt  

 

Seminaras-diskusija „Žmogaus tesės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“ 

 

 
Apžvalga  
 

Tarptautinės Žmogaus teisių dienos proga Nacionalinis 
lygybės ir įvairovės forumas kviečia į seminarą-diskusiją 
"Žmogaus teisės Lietuvoje. NVO žvilgsnis". Viešojoje 
erdvėje dažnai girdime, jog efektyvus žmogaus teisių 
užtikrinimas - antraeilis prioritetas, savo svarba 
nusileidžiantis ekonominėms, geopolitinėms ir 
socialinėms šalies aktualijoms. Kita vertus, pilietinio 
sektoriaus atstovai, kiekvieną dieną stojantys į žmogaus 
teisių sargybą, primena - demokratiniais pliuralizmo 
principais pagrįstos visuomenės branda yra neatsiejama 
nuo efektyviai užtikrinamų kiekvieno individo teisių bei 
laisvių. 
 
Renginyje nevyriausybinių organizacijų atstovai aptars 
tris probleminius šių dienų kontekste itin aktualius 
žmogaus teisių klausimus, būtent: (1) diskriminacinių 
nuostatų paplitimas Lietuvos visuomenėje, remiantis 
"Eurobarometro" apklausos "Diskriminacija Europos 
Sąjungoje (ES) 2015 metais" duomenimis; (2) Jungtinių 
Tautų Organizacijos (JTO) žmogaus teisių apsaugos 
mechanizmų teikiamos galimybes užtikrinant žmogaus 
teises Lietuvoje - JTO Žmonių su negalia teisių komiteto 
atvejo analizė; (3) teisės į lytinės tapatybės pripažinimą ir 
medicininės lyties keitimą realizavimas Lietuvoje - 
iššūkiai ir galimybės.  
 
Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas (NLĮF) - tai 
neformali nevyriausybinių organizacijų koalicija, 
atstovaujanti įvairių diskriminacijos atžvilgiu 
pažeidžiamų visuomenės grupių interesams. Forumo 
veikloje dalyvauja Lietuvos neįgaliųjų forumas, 
Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Moterų 
informacijos centras, Vilniaus "Bočiai", Tautinių bendrijų 
namai ir Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras. 
 
Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis (nuoseklus 
vertimas). Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos 
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 
ILGA-Europe ir TGEU - Transgender Europe. 

 

 

„Ateitis priklauso tiems, kurie tiki 
savo svajonių grožiu.“ 

 - Eleonora Ruzvelt, JAV politikė, diplomatė ir 
žmogaus teisų aktyvistė, viena iš Visuotinės 

žmogaus teisių deklaracijos autorių  
 

Renginio vieta 

Suomijos Respublikos ambasada Lietuvoje 

(K. Kalinausko g. 24, Vilnius) 

 

 

 

 

 

Kodėl verta apsilankyti? 
 

 Pristatysime su 
probleminiais žmogaus 
teisių klausimais 
Lietuvoje susijusią 
nevyriausybinių 
organizacijų poziciją. 

 Atkreipsime įstatymų 
leidėjų, politikos 
formuotojų ir 
įgyvendintojų dėmesį į 
būtinybę formuoti 
nuoseklią nacionalinę 
lygių galimybių politiką. 

 Didinsime sąmoningumą 
specifiniais žmogaus 
teisių klausimais. 

 Skatinsime įvairiais 
pagrindais dirbančių 
nevyriausybinių 
organizacijų tinklaveiką 
nacionalinių lygybės 
koalicijų kontekste.  

 

Kas turėtų apsilankyti? 

 

 Nevyriausybinių 
organizacijų atstovai 

 Įstatymų leidėjai, 
politikos formuotojai 
bei įgyvendintojai 

 Už nacionalinės lygių 
galimybių politikos 
įgyvendinimą 
atsakingų institucijų 
atstovai 

 Diskriminacijos 
atžvilgiu pažeidžiamų 
visuomenės grupių 
atstovai 

 Akademinės 
bendruomenės 
atstovai 

 Plačiosios visuomenės 
atstovai

https://www.facebook.com/nlif.lt/
https://www.facebook.com/nlif.lt/
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_en.pdf
http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/ebs_437_en.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/225/93/PDF/G1522593.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/225/93/PDF/G1522593.pdf?OpenElement
http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
http://www.lgl.lt/assets/Antrasis-TRANS-leidinys-internetui.pdf
http://www.nlif.lt/
http://www.lnf.lt/
http://www.lgl.lt/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
http://www.moteruinformacijoscentras.lt/
http://www.vilniausbociai.lt/
http://www.tbn.lt/
http://www.tbn.lt/
http://www.religija.lt/
http://www.sam.lt/
http://www.ilga-europe.org/
http://tgeu.org/
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Seminaras-diskusija „Žmogaus tesės Lietuvoje. NVO žvilgsnis“ 

 

Programa  Renginio detalės  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:00 Pasitikimo kava ir registracija 

14:30 Sveikinimo žodis: 

Maria Ågren (Suomijos ambasadoriaus 
Lietuvoje ir Baltarusijoje patarėja) 

Agneta Lobačevskytė (Lietuvos 
Respublikos Lygių galimybių kontrolierė)  

Prof. Dr. Leonidas Donskis (Vytauto 
Didžiojo universitetas) (TBC) 

14:50 Pranešimas:  

„Eurobarometro“ apklausos „Diskriminacija 

ES 2015 metais“ rezultatų analizė Lietuvos 
gyventojų nuostatų kontekste 

Natalija Bitiukova  

(Žmogaus teisių stebėjimo institutas) 

15:10 Pranešimas:  

Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) 
žmogaus teisių apsaugos mechanizmų 

teikiamos galimybės užtikrinant 
žmogaus teises Lietuvoje. JTO Žmonių 

su negalia teisių komiteto atvejo analizė. 

Dovilė Juodkaitė  

(Lietuvos neįgaliųjų forumas) 

15:30 Pranešimas:  

Teisės į lytinės tapatybės pripažinimą 
realizavimas Lietuvoje. Iššūkiai ir 

galimybės.  

Tomas V. Raskevičius 

(Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL) 

15:50 Klausimai ir diskusija: 

 moderuoja Birutė Sabatauskaitė  

(Lietuvos žmogaus teisių centras) 

 

 

 

Data:  
 
 
 
Laikas:    
 
Vieta:  

 
2015 m.  
gruodžio 9 d., 
trečiadienis 
 
14:00-16:30 
 
Suomijos Respublikos 
ambasada Vilniuje  
(K. Kalinausko g. 24, 
Vilnius) 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
https://www.facebook.com/

events/530555453774352/  

 

 

 

www.facebook.com/nlif.lt  
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Kontaktinis 
asmuo 
 
Virgilijus Pajaujis 
 
virgilijus@gay.lt  
 
+370 618 80625

 

http://lygybe.lt/lt/titulinis_10.html
http://www.vdu.lt/lt/
http://www.vdu.lt/lt/
http://www.hrmi.lt/
http://www.hrmi.lt/
http://www.lgl.lt/
http://manoteises.lt/
https://www.facebook.com/events/530555453774352/
https://www.facebook.com/events/530555453774352/
http://www.facebook.com/nlif.lt
http://www.nlif.lt/
mailto:virgilijus@gay.lt

