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Tema: Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama 

Parama žmogaus teisių gynėjams yra seniai nustatytas ES žmogaus teisių srities išorės politikos 
komponentas ir svarbus jos prioritetas. Europos Parlamentas jau ilgą laiką remia visapusišką ES 
žmogaus teisių gynėjų politiką ir aktyviai prisideda prie šios politikos formavimo daugeliu savo 
rezoliucijų, be kita ko, savo naujausia ataskaita dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. 
Šiandien ES parama tampa dar svarbesnė, nes aplinka, kurioje veikia žmogaus teisių gynėjai, vis 
labiau varžoma, daugelyje šalių erdvės politinei ir pilietinei visuomenei mažėja, o žmogaus teisių 
gynėjams kyla vis daugiau pavojų. 

Žmogaus teisių gynėjos moterys susiduria su specifinėmis kliūtimis dėl lyties ir su grasinimais darbe. 
Dėl įsigalėjusių stereotipų, susijusių su moterų darbu ir vieta visuomenėje, jų šeima ar bendruomenė 
gali atsisakyti pripažinti jų, kaip vadovių, vaidmenį ir tai gali nulemti nevienodas galimybes naudotis 
ištekliais, tinklais ir ekonominėmis bei socialinėmis sistemomis, užtikrinančiomis jų apsaugą ir 
padedančiomis jų darbui. Be to, žmogaus teisių gynėjos moterys dažnai patiria tradiciškai prieš 
moteris vykdomus išpuolius, pvz., prievartavimus, seksualizuoto šmeižto kampanijas ir išpuolius 
naudojant rūgštį, taip pat grasinama ar daroma žala jų vaikams ar šeimai, jos patiria savo partnerių ar 
bendruomenių agresiją. Visuose pasaulio regionuose tokia diskriminacija ir smurtas kelia pavojų 
moterų dalyvavimui politinėje ir socialinėje sferose, o dar labiau tokie reiškiniai pavojingi moterims 
žmogaus teisių gynėjoms. Kadangi žmogaus teisių gynėjai atlieka esminį vaidmenį užtikrinant darnų 
vystymąsi ir visuomenės atsparumą, labai svarbu, kad būtų įgyvendinamos strategijos, skirtos teikti 
lyčių aspektu grindžiamą paramą moterims žmogaus teisių gynėjoms. Todėl ES gairėse žmogaus 
teisių gynėjų klausimu pripažįstama, kad teikiant paramą žmogaus teisių gynėjams reikia laikytis lyčių 
aspektu grindžiamo požiūrio. 

Kokias priemones ir kokią politiką parengė Komisija siekdama užtikrinti lyčių aspektu grindžiamą 
apsaugą ir paramą žmogaus teisių gynėjoms moterims, kurioms gresia pavojus? 

Kaip Komisija, atsižvelgdama į tai, kad persvarstoma Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonė (EDŽTRP) ir būsima daugiametė finansinė programa (DFP), teiks pirmenybę investicijoms, 
kuriomis siekiama remti ir apsaugoti žmogaus teisių gynėjus, ypač žmogaus teisių gynėjas moteris, 
suteikiant joms matomą politinę paramą ir pripažinimą, visų pirma EDŽTRP neatidėliotinos pagalbos 
fondo lėšomis, skirtomis žmogaus teisių gynėjams, kuriems gresia pavojus? 
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