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João Pimenta Lopes 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu 

Tema: Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES 

Pastaruoju metu pasaulyje pastebima tendencija, bylojanti apie stiprėjančią priešišką reakciją į moterų 
teises ir lyčių lygybę. Darbo, ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms iškilo pavojus dėl 
tolesnio moterų diskriminavimo ir jų atskirties. Bendras moterų skurdas ir nedarbo lygis yra didesni ir 
išlieka nerimą keliantis vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumas. 

ES lyčių lygybės indeksas atskleidžia, kad nelygybė išlieka, o nuo 2005 m. iki 2015 m. padaryta labai 
menka pažanga. Ne tik kad vis dažniau atsisakoma pripažinti nelygybę valstybėse narėse, bet ir 
mėginama bei stengiamasi neleisti moterims nuspręsti dėl jų pačių kūno, apriboti jų gyvenimą, kad jų 
vaidmuo būtų konservatyvesnis. Kai kurie tinklai visų pirma kovojo prieš moterų seksualines ir 
reprodukcines teises, taip pat skatino diskriminaciją ir smurtą prieš LGBTI asmenis, ir tai turėjo 
praktinių pasekmių kai kuriose valstybėse narėse. Švietimo reformos buvo sustabdytos, padarytas 
neigiamas poveikis lyčių lygybei, lyčių tyrimams ir visapusiškam lytiniam švietimui taip kliudant kovoti 
su žalingais stereotipais nuo ankstyvo amžiaus.  

Smurto prieš moteris prevencija ir kova su juo išlieka aktuali problema daugelyje valstybių narių, 
Stambulo konvencijos ratifikavimas ir įgyvendinimas lieka neužbaigtas arba gali užstrigti. Naujos ar 
sustiprintos smurto formos užpildo socialinę ir skaitmeninę erdvę: seksistinės neapykantą skatinančios 
kalbos, mizoginija ir smurtas internetu. Moterų teisių organizacijoms sunku gauti finansavimą kai 
kuriose valstybėse narėse dėl varžančių kriterijų ir administracinės naštos, kartu jos susiduria su 
vyraujančia priešiška aplinka. Deja, vien tik atpažinti šią keliančią nerimą neigiamą tendenciją toli 
gražu neužtenka, kad problema būtų išspręsta. 

Kokių rūšių priemones Komisija naudoja siekdama kovoti su stiprėjančiomis priešiškomis reakcijomis? 
Ar Komisija stengiasi nustatyti pagrindines priešiškų reakcijų sustiprėjimo ES lygmeniu priežastis? Ar, 
atsižvelgiant į akivaizdų priešiškų reakcijų plitimą valstybėse narėse, Komisija numato parengti kovos 
su juo strategiją ir stiprinti lyčių lygybės skatinimą bei nuolat integruoti lyčių aspektą? Kokios pozicijos 
laikomasi 2016–2020 m. ES lyčių lygybės veiksmų plane? Kaip bendradarbiaujama su moterų 
judėjimais vietoje, kurie neretai yra pavojuje? 
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