
Moterų žmogaus teisės Lietuvoje - pasiektos pergalės ir ateities iššūkiai 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo patirtis 2011-2016 m. 

Skiriama Tarptautinei akcijai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris

2016 m. gruodžio 5 d.

Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė 

DARBOTVARKĖ

09.00 – 09.30 Spaudos konferencija Seime 

Lietuva pasaulyje – žvelgiant per moterų žmogaus teisių užtikrinimo prizmę. Tarptautinės įžvalgos;
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo raida 2011 – 2016 m. ir iššūkiai užtikrinat smurtą
ir prievartą patiriantiems asmenims valstybės garantuojamą specializuotą pagalbą. 

09.00 – 09.30 Gatvės akcija Tylos liudytojai. Akcija vyks Nepriklausomybės aikštėje priešais Seimą

09.30 – 10.00 Dalyvių registracija 

Konferenciją moderuoja Viktorija ČMILYTĖ - NIELSEN, Seimo narė,  Seimo Žmogaus 
teisių komiteto narė

10.00 – 10.30 SVEIKINIMO ŽODŽIAI
Dag MALMER HALVORSEN, Norvegijos Karalystės ambasadorius 
Dovilė ŠAKALIENĖ, Seimo narė 
Lilija VASILIAUSKIENĖ, asociacijos Vilniaus Moterų namai vadovė,  NVO koalicijos  Moters
teisės – visuotinės žmogaus teisės prezidentė

PRANEŠIMAI

10.30 – 10.45 Prof. dr. Dalia LEINARTĖ, JT CEDAW komiteto vicepirmininkė 
Smurtas prieš moteris šeimoje: JT CEDAW komiteto  darbo praktika ir rekomendacijos

10.45 – 11.00 Maria RÖSSLHUMER,  WAVE (Women Against Violence Europe/Moterys prieš
smurtą Europoje) vykdančioji direktorė
WAVE  StepUP!  kampanija  (2016  –  2017)  Prevent,  Protect,  Prosecute,  Punish  -  Prevencija,
Apsauga,  Baudžiamasis  persekiojimas,  Bausmės  neišvengiamumas:  Kodėl  svarbu  pasirašyti,
ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo Konvenciją

11.00 – 11.10  Rachel E. PAUL, Norvegijos Lygių galimybių kontrolieriaus vyresnioji patarėja 
Norvegijos  karalystės  indėlis  įkuriant  pirmąjį  krizių  centrą  smurtą  ir  prievartą  patiriančioms
moterims Lietuvoje. Tarptautinis moterų solidarumas: Kaip daug kas gimsta iš moterų kalbėjimo su
moterimis



11.10 – 11.20  Dovilė ŠAKALIENĖ, Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė 
Smurtas prieš moteris – grėsmė šeimos vertybių išlikimui 

11.20 – 11.30  Steponas KULBAUSKAS, Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos 
skyriaus vedėjas 
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje teisinis reguliavimas ir praktiniai aspektai

11.30 – 11.40  Salomėja ZAKSAITĖ, Mykolo Romerio universiteto lektorė
Smurtas artimoje aplinkoje: filosofinės prielaidos ir žmogaus teisių dimensija

11.40 – 11.50 Zenonas BUROKAS, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Baudžiamojo
persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas
ES Nusikaltimo aukų teisių direktyvos perkėlimas į Lietuvos teisinę bazę ir Prokuratūros vaidmuo
įgyvendinant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą

11.50  –  12.00  Lilija  VASILIAUSKIENĖ,  asociacijos  Vilniaus  Moterų  namai  vadovė,   NVO
koalicijos Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės prezidentė
20 aktyvizmo metų moterų žmogaus teisų įtvirtinimo srityje: Vilniaus Moterų namų Krizių centro
veikla 1996 – 2016 m. 

12.00 – 12.30  Klausimai, diskusija

12.30 – 13.30  Pietų pertrauka 

13.30 – 15.00 Panelio diskusija 
Apsaugos  nuo  smurto  artimoje  aplinkoje  įstatymo  įgyvendinimo  patirtis  2011 -  2016  m.  Ar
pagerėjo moterų žmogaus teisių apsauga? 

Moderuoja Zuzana VASILIAUSKAITĖ, asociacija Vilniaus Moterų namai   

Dalyvauja prof. dr. Dalia LEINARTĖ, JT CEDAW komitetas; Artūras BAJORINAS, Policijos
departamentas;    Natalija   BITIUKOVA,   Žmogaus   teisių   stebėjimo   institutas;  Irma
ZABULIONYTĖ,    Panevėžio   miesto   Specializuotos   pagalbos   centras;  Viktorija
LYGNUGARIENĖ,  Gargždų  socialinių  paslaugų  centras;  Lilija VASILIAUSKIENĖ,  Vilniaus
miesto Specializuotos pagalbos centras 

15.00 – 15.15  Pertraukėlė 

15.15 – 15.40 Nils MUIŽNIEKS, Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras 
Moterų  žmogaus  teisių  apsauga.  Kodėl  demokratinei  valstybei  svarbu  ratifikuoti  Stambulo
konvenciją

15.40 – 16.00 Konferencijos uždarymas, apibendrinimas, diskusija

17.00 –19.00  Neformalus bendravimas asociacijos Vilniaus Moterų namai atnaujintose patalpose


