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Lyčių lygybė



Moterų ir vyrų lygybė yra
pamatinis demokratijos
principas. Vis dėlto, 
tikrovėje lyčių diskriminacija
tebeegzistuoja. Todėl
didesnė tikimybė, jog tarp
bedarbių bus daugiau
moterų nei vyrų, jog 
daugiau moterų dirbs
nepastovų darbą ir jų bus
dauguma tarp nepilną
darbo dieną dirbančių 
darbuotojų.



Europos Sąjunga
�

Pagrindinis principas – lygybė

Europos Sąjunga buvo varomoji jėga ir šalininkė, priimant
galutinę deklaraciją 1995 metais Pekine lygių galimybių
klausimais surengtoje didžiausioje konferencijoje.
Konferencijos nutarimai pabrėžė moterų teises, su 
lytimi susijusias teises, ekonominės moterų nepriklauso-
mybės svarbą, proporcingą moterų ir vyrų dalyvavimą
priimant sprendimus, o taip pat lygybės 
principo taikymą visose veiklos srityse.

Pagrindiniai ES teisės principai yra šie:

• vienodas užmokestis dirbantiesiems, moterims ir
vyrams, įgyvendinant principą „vienodas užmokestis už
tokį pat darbą”;

• lygybės principas, sprendžiant šiuos klausimus: priė-
mimą į darbą, profesinį rengimą, pakėlimą pareigose ir
darbo sąlygas, siekiant panaikinti lyčių tiesioginę ir
netiesioginę diskriminaciją;

• lygybė savo verslu užsiimančių moterų ir vyrų atžvilgiu;
• nėščių ar neseniai susilaukusių kūdikio darbuotojų

sveikatos ir saugumo gerinimas;
• galimybė suderinti šeimyninį gyvenimą ir karjerą (moti-

nystės/tėvystės atostogos).



Europos socialistai
�

Lygios galimybės reiškia lygybę!

Europos Sąjungoje visi piliečiai, vyrai ir moterys, yra
lygiateisiai. Ši nuostata įrašyta Amsterdamo sutartyje,
kurioje nemažai aktų reglamentuoja Europos moterų ir
vyrų lygybės politiką.

Europos socialistų nuomone, kiekviena moteris gali 
visapusiškai dalyvauti profesinėje veikloje, gauti bet
kokios rūšies darbą ir bet kurioje srityje kelti kvalifikaciją.

Europos socialistai palaiko moterų ir vyrų lygių galimybių
principu paremtą įdarbinimo politiką.

Europos Sąjungoje moterys, dirbančios politinėse ar
socialinėse sprendimus priimančiose struktūrose, gali
prisiimti atsakomybę tiek vietiniu, regioniniu, nacionaliniu
ar Europos Sąjungos lygmeniu. Priimant sprendimus
lygiomis teisėmis dalyvaujančios moterys yra gerai 
veikiančios demokratijos garantas. Lygiavertiškumo 
principu paremtas atstovavimas politinėms jėgoms – tai
ne tik moterų teisė, bet ir būdas socialinei pažangai
pasiekti. 

Europos socialistai ragina politines partijas savo rinkimų
sąrašus formuoti pariteto principu, į savo programas
įtraukti lyčių lygybės principą, iš naujo peržiūrėti moterų
ir vyrų skaičių Europos Sąjungos institucijose.



Ateities perspektyvos
�

Moterų ir vyrų lygybė 
išsiplėtusioje ES

Europos Sąjungos teisės reikalavimai, reglamentuojantys
lygias moterų ir vyrų teises, yra būtina narystės ES 
sąlyga. Tai neatskiriama žmogaus teisių dalis ir būtina 
institucijų plėtros sąlyga.

Plėtros proceso metu Europos parlamentas pateikė
prašymą dėl finansinės paramos šalims kandidatėms,
kad jos galėtų visiškai sureguliuoti statistines procedūras
ir metodologijas pagal Europos Sąjungos standartus.
Siekiama kurti ir teikti lyties atžvilgiu neutralius 
statistinius duomenis, atitinkančius ES naudojamą 
statistiką. Tai išryškintų esamas problemas ir palengvintų
lyginamąjį darbą, o taip pat kontroliuotų lygiateisiškumą.



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą lyčių lygybės srityje galite rasti šiuose
tinklapiuose:
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http://www.lsdp.lt


