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„Lyčių lygybė yra pamatinis ES principas, tačiau tikrovėje jis dar
neįgyvendintas. Versle, politikoje ir apskritai visuomenėje visą savo
potencialą galime išnaudoti tik tuo atveju, jei naudosimės visais savo
talentais ir įvairove. Naudotis tik puse gyventojų, puse idėjų arba puse
energijos nepakanka.“
Pirmininkė Ursula von der Leyen

Lygybės Są junga, kurią siekiama sukurti, yra Są junga, kurioje visos moterys ir visi vyrai, visos
mergaitės ir visi berniukai, nepaisant skirtumų, būtų lygūs. To turi būti siekiama bendromis visų
suinteresuotųjų šalių pastangomis. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategijoje nustatoma
vizija, politikos tikslai ir veiksmai, kuriais siekiama konkrečios pažangos lyčių lygybės srityje
Europoje ir darnaus vystymosi tikslų.

EUROPOJE, KURIOJE UŽTIKRINAMA LYČIŲ LYGYBĖ,...
...galime LAISVAI rinktis savo gyvenimo kelią
Šiuo metu

!

33 proc. moterų
ES yra patyrusios
fizinį ir (arba)
seksualinį
smurtą,

22 proc. moterų
ES yra patyrusios
savo partnerio
smurtą,

55 proc. moterų ES
yra patyrusios seksualinį
priekabiavimą ir jos
dažniau negu vyrai
patiria seksualinį
priekabiavimą internete.

Šioms problemoms spręsti bus imtasi konkrečių veiksmų:
siekiant išlaisvinti moteris ir mergaites nuo smurto ir
priekabiavimo dėl lyties,
- bus užtikrinta, kad ES prisijungtų prie Europos Tarybos
konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje
prevencijos ir kovos su juo, arba imtųsi alternatyvių
teisinių priemonių, kad pasiektų Konvencijos tikslus;
-b
 us aiškiau apibrėžtas interneto platformų vaidmuo
sprendžiant neteisėto ir žalingo turinio problemą, kad
internetas taptų saugus visiems jo naudotojams;

- visoje ES bus renkami duomenys apie smurto ir
priekabiavimo dėl lyties paplitimą ir būsime apie tai
geriau informuojami;
o kovojant su lyčių stereotipais visuomenėje,
- visoje ES bus vykdoma informavimo kampanija, per
kurią daugiausia dėmesio bus skiriama jaunimui.

...turime lygias galimybes KLESTĖTI visuomenėje ir ekonomikoje
Šiuo metu

moterys ES
per darbo
valandą
uždirba
vidutiniškai
16 proc.
mažiau negu
vyrai,

tik 67 proc. moterų
ES turi darbą, o
dirbančių vyrų –
78 proc.,

moterų pensijos
vidutiniškai
30,1 proc.
mažesnės negu vyrų,

75 proc.
nemokamų
priežiūros ir
namų ruošos
darbų dirba
moterys.

Šioms problemoms spręsti bus imtasi konkrečių veiksmų:
siekiant užtikrinti, kad moterys ir vyrai gautų vienodą
užmokestį už vienodą ir vienodos vertės darbą,
- iki 2020 m. pabaigos bus pateiktos privalomos darbo
užmokesčio skaidrumo priemonės;
siekiant praktiškai įgyvendinti moterų ir vyrų profesinio
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros ES taisykles,
- bus užtikrinama, kad valstybės narės šias taisykles
perkeltų į nacionalinę teisę ir įgyvendintų;

- bus skatinama vienodai naudotis atostogomis dėl
šeiminių priežasčių ir lanksčiomis darbo sąlygomis;
siekiant sudaryti daugiau galimybių naudotis
kokybiškomis ir įperkamomis vaikų priežiūros ir
kitokios priežiūros paslaugomis,
- bus investuojama į priežiūros paslaugas ir priimta
Europos vaiko garantijų sistema.

...galime VADOVAUTI ir lygiomis teisėmis dalyvauti ekonominiame ir
socialiniame gyvenime
Šiuo metu

siekiant geresnės su sprendimų priėmimu susijusias
pareigas einančių moterų ir vyrų skaičiaus pusiausvyros,
taip pat geresnės pusiausvyros bendrovių valdybose ir
politikoje,
- bus priimti ES masto tikslai dėl lyčių pusiausvyros
bendrovių valdybose;
- moterys bus skatinamos balsuoti ir kelti savo
kandidatūras 2024 m. Europos Parlamento rinkimuose;

siekiant proporcingesnio moterų ir vyrų atstovavimo
visuose darbo sektoriuose, kad įvairovė darbovietėse
būtų didesnė,
- visuose sektoriuose bus propaguojama ES įvairovės
chartijų platforma;
- pagal atnaujintą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą
bus mažinamas atotrūkis tarp lyčių skaitmeninių
įgūdžių srityje.

BE TO, LYČIŲ LYGYBĖS STRATEGIJOJE NUMATOMAS...
...lyčių aspekto integravimas į visų sričių politiką visais lygmenimis ir visais politikos formavimo etapais,
pavyzdžiui:
vykdant Komisijos lyčių aspekto integravimo veiksmus, bus atsižvelgiama į konkrečius įvairių sektorių,
pavyzdžiui, transporto, energetikos ir žemės ūkio, poreikius, iššūkius ir galimybes;
Komisija įtrauks lyčių aspektą į pagrindines savo iniciatyvas, skirtas tokiems Europos iššūkiams kaip klimato
kaita ir skaitmeninimas;
...daugialypiškumas – visos moterys yra skirtingos ir gali susidurti su diskriminacija dėl kelių asmeninių
savybių. Pavyzdžiui, neįgalioji migrantė gali būti diskriminuojama dėl trijų priežasčių.
Diskriminacijos dėl lyties ir kitų priežasčių daugialypiškumo klausimas bus sprendžiamas visose ES politikos
srityse.
...ir specialus lyčių lygybės projektų finansavimas:
būsimajame ES biudžete (2021–2027 m.) su lyčių lygybe susijusiems projektams bus skiriama įvairių
ES programų lėšų – nuo specialių dotacijų pagal Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programą iki didelių
ES struktūrinių, socialinių ir sanglaudos fondų lėšų.
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39 proc. Europos
Parlamento narių
yra moterys.
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tik 22 proc.
dirbtinio intelekto
programuotojų
yra moterys,

Print
PDF

tik 7,5 proc.
valdybos pirmininkų ir
7,7 proc. generalinių
direktorių yra
moterys,

