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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lyčių stereotipų panaikinimo ES
(2012/2116(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, 1995 m. rugsėjo 15 d. priimtas 
Ketvirtojoje pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais, taip pat į Parlamento 2000 m. 
gegužės 18 d. rezoliuciją dėl tolesnių priemonių, susijusių su Pekino veiksmų platforma1, į 
2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės 
konferencijos moterų klausimais – veiksmų platforma (Pekinas+10)2 ir į 2010 m. 
vasario 25 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Pekino veiksmų platforma 
(Pekinas+15)3,

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, kuriame ypatingas dėmesys 
atkreipiamas į valstybėms narėms bendras vertybes, pvz., į pliuralizmą, nediskriminavimą, 
toleranciją, teisingumą, solidarumą, taip pat į vyrų ir moterų lygybę,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 19 straipsnį, kuriame 
minima kova su diskriminacija lyties pagrindu,

– atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio 2 d. vykusio Tarybos posėdžio išvadas, kuriose 
pažymėta, kad į metinį Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo vertinimą bus įtraukti 
kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai ir palyginimo kriterijai,

– atsižvelgdamas į bendrą ES ministrų, atsakingų už lyčių lygybės klausimus, deklaraciją, 
kuri 2005 m. vasario 4 d. paskelbta atsižvelgiant į Pekino veiksmų platformos 
dešimtmečio peržiūrą ir kurioje ministrai, inter alia, dar kartą pareiškė, kad tvirtai remia 
visapusišką ir veiksmingą Pekino deklaracijos nuostatų ir veiksmų platformos 
įgyvendinimą ir yra įsipareigoję jį atlikti,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 2 ir 3 d. vykusių Tarybos posėdžių išvadas, kuriose 
valstybės narės ir Komisija raginamos stiprinti institucines lyčių lygybės skatinimo
priemones ir sukurti Pekino veiksmų platformos įgyvendinimo vertinimo sistemą siekiant 
plėtoti nuoseklesnę ir sistemingesnę pažangos stebėseną,

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Europos lyčių 
lygybės paktą (2011–2020 m.)4,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. rugsėjo 21d. pateiktą „2010–2015 m. moterų ir vyrų 
lygybės strategiją“ ir į kartu pateiktą tarnybų darbinį dokumentą dėl šios strategijos 

                                               
1 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
2 OL C 320E, 2005 12 15, p. 247.
3 OL C 348E, 2010 12 21, p. 11.
4 2011 m. kovo 7 d. vykusio Tarybos posėdžio išvadų priedas.
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įgyvendinimo veiksmų1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A7–0000/2012),

A. kadangi SESV 8 straipsnyje nurodyta, kad visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia 
pašalinti moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę;

B. kadangi su stereotipais vis dar susiduriama visais visuomenės lygmenimis ir visose 
amžiaus grupėse ir jie daro įtaką tam, kaip mes vieni kitus suvokiame vadovaudamiesi 
pernelyg supaprastintomis prielaidomis, grindžiamomis visuomenės sukonstruotomis 
normomis, praktika ir įsitikinimais, kurie dažnai būna kultūriniai ir pagrįsti religinėmis 
nuostatomis ir jų suformuoti, ir tai atspindi pamatinį jėgos santykį, taip pat kadangi turėtų 
būti užkirstas kelias visų tiesioginių ir netiesioginių formų diskriminacijai lyties pagrindu 
siekiant užtikrinti moterims teisę į vienodą požiūrį ir pakeisti kultūrinį suvokimą, kad 
moterys daugeliu atžvilgių pasyvios ar menkesnės būtybės negu vyrai;

Žiniasklaida ir švietimas

C. kadangi žiniasklaidoje ir reklamoje vis dar dažnai susiduriama su diskriminacija lyties 
pagrindu ir taip skatinamas dar didesni lyčių stereotipai;

D. kadangi vaikai, būdami labai jauno amžiaus, susiduria su lyčių stereotipais žiūrėdami 
televizijos serialus, televizijos reklamas, sužino apie juos iš mokomosios medžiagos arba 
švietimo programų ir tai daro įtaką jų suvokimui, kaip turėtų elgtis vyrai ir moterys;

Darbo rinka 

E. kadangi 2011 m. moterų atlyginimai toliau buvo 16,4 proc. mažesni negu tą patį darbą 
dirbančių vyrų;

F. kadangi, kalbant apie darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, moterų, dirbančių 
vadinamąjį lankstų darbą, skaičius apskritai neproporcingai didelis ir tai rodo, jog šiandien 
tebėra gajus tradicinis įsitikinimas, kad pagrindinė moters atsakomybė yra rūpintis šeima, 
verčiant jas dirbti ne visą darbo dieną ir ribojant jų galimybes darbo rinkoje;

G. kadangi dėl lyčių stereotipų ribojamos galimybės darbo rinkoje, ypač moterų galimybės 
dirbti specifiniuose sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai, pvz., kovos su gaisrais ir 
statybų;

Ekonominių ir politinių sprendimų priėmimas 

H. kadangi, remiantis Komisijos 2011 m. atliktu tyrimu, stambiausių Europos Sąjungos 

                                               
1 COM(2010) 0491, SEK(2010) 1080.
2 OL C 295E, 2009 12 4, p. 43.
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biržinių bendrovių valdybose 2012 m. moterys sudarė 14 proc. narių ir tai parodo, kad 
egzistuoja vadinamosios stiklo lubos, dėl kurių moterims sunku užsitikrinti aukščiausias 
vadovaujamąsias pareigas;

I. kadangi, nors pastaraisiais metais matyti tam tikras pagerėjimas, moterys toliau 
nepakankamai dalyvauja priimant politinius sprendimus nacionaliniu ir ES lygmenimis; 
kadangi moterų skaičius nacionalinėse vyriausybėse ir parlamentuose padidėjo nuo 
21 proc. 2004 m. iki 23 proc. 2009 m., o moterų skaičius Europos Parlamente padidėjo 
nuo 30 proc. 2004 m. iki 35 proc. 2009 m.;

J. kadangi lyčių stereotipai turi būti panaikinti, nes dėl jų ribojami jaunų moterų siekiai ir 
moterys mažiau linkusios siekti aukščiausio lygio postų, susijusių su finansinių, 
ekonominių ir politinių sprendimų priėmimu tiek viešojoje, tiek privačiojoje sferose;

ES veiksmai

1. pažymi, kad daroma absoliučiai nepakankama pažanga įsipareigojimų, prisiimtų pagal 
Pekino veiksmų platformą, vykdymo srityje, pažymi, kad būtini nauji rodikliai lyčių 
stereotipų srityje ir rengiant ES lygmens analitines ataskaitas, ir ragina Europos lyčių 
lygybės institutą spręsti šį klausimą;

2. pažymi, kad, nors ES įsipareigojusi užtikrinti vyrų ir moterų lygybę, vis dar esama spragų, 
susijusių su teisės aktais, pagal kuriuos būtų užtikrintas moterų nediskriminavimas ir lyčių 
lygybė socialinio draudimo, švietimo ir žiniasklaidos srityse, pabrėžia, kad būtini nauji 
teisės aktai šiose srityse, ir ragina Komisiją atsižvelgti į lyčių lygybės klausimą 
įgyvendinant visų sričių politiką; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares naudotis Europos socialinio fondo (ESF) priemonėmis 
siekiant įveikti su įvairiomis profesijomis susijusius lyčių stereotipus, t. y. imtis teigiamų 
veiksmų, skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir raginti mergaites studijuoti dalykus, kurie 
tradiciškai nelaikomi „moteriškais“;

Švietimas ir žiniasklaida

4. pabrėžia, kad pradinėse ir vidurinėse mokyklose, taip pat aukštesniojo mokslo 
institucijose būtina rengti specialius karjeros orientavimo kursus siekiant informuoti 
jaunuolius apie neigiamas lyčių stereotipų pasekmes ir paraginti juos studijuoti dalykus ir 
siekti karjeros tose srityse, kurios praeityje tipiškai buvo laikomos „vyriškomis“ ar 
„moteriškomis“; ragina remti bet kokius veiksmus, kuriais siekiama riboti lyčių stereotipų 
plitimą tarp mažų vaikų;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad ypatinga problema yra lyčių stereotipai reklamoje, kuri rodoma 
per vaikams skirtas televizijos programas, kadangi ji galimai veikia lyčių socializaciją, o 
vėliau ir vaikų savęs suvokimą, taip pat jų šeimos narių ir išorinio pasaulio suvokimą, ir 
pabrėžia, jog svarbu, kad vaikai nuo kuo jaunesnio amžiaus patirtų kuo mažesnį lyčių 
stereotipų poveikį;

6. pabrėžia, kad nacionaliniuose reklamos standartų komitetuose ir savireguliavimo 
tarnybose būtina rengti specialius kursus lyčių stereotipų žiniasklaidoje klausimais 
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siekiant išsamiau informuoti apie neigiamą su lytimi susijusių diskriminacinių vaizdų per 
televiziją, taip pat per prekybos ir reklamos kampanijas įtaką;

Darbo rinka

7. atkreipia dėmesį į didėjantį susirūpinimą neigiama lyčių stereotipų įtaka vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumui, kuris siekia 16,4 proc., ir ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant naują politiką atsižvelgti į šį klausimą;

8. pabrėžia, kad būtina skatinti informavimą, kad darbdaviai ir darbuotojai sužinotų, kaip 
susiję lyčių stereotipai ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, kad kitos 
visuomenės suinteresuotosios šalys sužinotų, jog dėl lyčių stereotipų moterų galimybės 
darbo rinkoje ir jų asmeniniame gyvenime mažesnės, ir kad būtų siekiama daugiau 
skaidrumo viešosiose ir privačiosiose įmonėse bei tarnybose;

9. ragina Komisiją skatinti kvotų taikymą profesijoms, kurios tradiciškai laikomos 
„vyriškomis“, kadangi stereotipai atsiranda ir dėl to, kad per mažai moterų užima tam 
tikrus postus; pažymi, kad, jeigu daugiau moterų dirbs pagal tradiciškai „vyriškas“ 
profesijas, sumažės tokių stereotipų plitimas;

10. primena Komisijai, kad vyresnio amžiaus moterys ypač nukenčia dėl vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumo, nes dėl jo padidėja rizika, kad pensinio amžiaus sulaukusi moteris 
patirs didžiausią ir nuolatinį skurdą;

11. pažymi, jog tikimybė, kad pensinio amžiaus sulaukusios vyresnio amžiaus moterys patirs 
skurdą padidės pradėjus taikyti naująsias ES pensijų taisykles; todėl pabrėžia, kad svarbu 
nepritarti jokiems Baltojoje knygoje numatytiems pakeitimams, pagal kuriuos būtų 
padidintas vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;

Ekonominių ir politinių sprendimų priėmimas

12. atkreipia dėmesį į tai, kad 2009 m. moterų skaičius nacionalinėse vyriausybėse siekė 
23 proc., ir palankiai vertina idėją pradėti taikyti kvotas siekiant padidinti moterų skaičių 
nacionalinėse vyriausybėse ir parlamentuose bei ES institucijose;

Kiti veiksmai

13. ragina valstybes nares apsvarstyti savo pagrindines prielaidas, susijusias su klausimu dėl 
moterų ir vyrų darbo rinkoje, kadangi dėl stereotipų gali padidėti profesinė segregacija ir 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas;

14. ragina Komisiją ir valstybių narių nacionalines vyriausybes paraginti atlikti daugiau 
mokslinių tyrimų, susijusių su vadovavimusi lyčių stereotipais, ir toliau rinkti duomenis 
apie lyčių stereotipus vystant rodiklius, kuriuos taikant būtų nustatoma, ar vadovaujamasi 
lyčių stereotipais;

15. ragina Komisiją skubiai paraginti valstybes nares vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus 
pagal Europos lyčių lygybės paktą;

16. ragina Europos lyčių lygybės institutą ir įvairius nacionalinius lyčių lygybės institutus 
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toliau skatinti mokslinius lyčių stereotipų pagrindinių priežasčių atsiradimo ir stereotipų 
poveikio lyčių lygybei tyrimus ir pabrėžia, kad svarbu keistis naujomis idėjomis ir atlikti 
mokslinius tyrimus geriausios praktikos srityje, kad valstybėse narėse ir ES institucijose 
būtų panaikinti lyčių stereotipai;

17. primena Komisijai apie Parlamento 2008 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl rinkodaros ir 
reklamos įtakos moterų ir vyrų lygybei ir ragina ją įgyvendinti šioje rezoliucijoje pateiktas 
rekomendacijas;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1995 m. rugsėjo 15 d. Pekine įvyko Ketvirtoji pasaulinė konferencija moterų klausimais, per 
kurią priimtos Pekino deklaracija ir veiksmų platforma. Konferencijos tikslas buvo pašalinti 
aktyvaus moterų dalyvavimo visose viešojo ir privačiojo gyvenimo sferose kliūtis ir užtikrinti, 
kad jos atliktų visapusišką ir lygiavertį vaidmenį priimant sprendimus ekonomikos, socialinio 
gyvenimo, kultūros ir politikos srityse. Pagrindiniame viso su lyčių lygybe susijusio darbo, 
įgyvendinamo tarptautiniu lygmeniu, dokumente pažymėta, kad lyčių lygybė – tai žmogaus 
teisė, taip pat lygybės, vystymosi ir taikos prielaida. Europos Sąjunga kasmet apžvelgia 
pažangą, padarytą siekiant 1995 m. nustatytų tikslų.

Veiksmų platformos pagrindu parengta darbotvarkė, kuri apėmė šias dvylika sričių: skurdo, 
švietimo ir lavinimo, sveikatos priežiūros, smurto, ginkluotų konfliktų, ekonomikos, galios ir 
sprendimų priėmimo, institucinių mechanizmų, žmogaus teisių, žiniasklaidos, aplinkos ir 
vaiko amžiaus mergaičių. Siekiant šią problemą susiaurinti, šiame pranešime ypatingas 
dėmesys skirtas lyčių stereotipų atsiradimo švietimo, žiniasklaidos, reklamos, darbo rinkos ir 
sprendimų priėmimo srityse problemai.

Nuo 1995 m. Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į konferencijoje svarstytus klausimus, yra 
priėmęs tris rezoliucijas dėl moterų teisių. 2000 m. jis priėmė rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų, 
susijusių su Pekino veiksmų platforma1, 2005 m. – dėl Pekino+102 ir 2010 m. – dėl 
Pekino+153. Be to, 2008 m. rugsėjo 3 d. priimta rezoliucija dėl rinkodaros ir reklamos įtakos 
moterų ir vyrų lygybei4. 

Taip pat neturėtų būti pamiršta, kad lyčių lygybė yra pagrindinė teisė. Remiantis SESV 
8 straipsniu, visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti moterų ir vyrų nelygybės 
apraiškas ir diegti jų lygybę.

Tačiau po konferencijos praėjus daugiau negu 15 metų lyčių stereotipai ir lyčių nelygybė 
tebėra bendros problemos šiandienos Europos Sąjungoje. Stereotipinės prielaidos, susijusios 
su klausimu dėl moterų darbo rinkoje, lemia profesinę segregaciją ir vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio skirtumą. Šios problemos svarbą iliustruoja faktas, kad 2010 m. vyrų ir moterų 
darbo užmokesčio skirtumas buvo 16,4 proc. Be to, moterys dažnai nepakankamai 
atstovaujamos ar yra nematomos žiniasklaidoje arba žiniasklaidoje joms suteikiamas 
tradiciškai „moterišku“ laikomas vaidmuo ir taip įvairiose visuomenės srityse ir visose 
amžiaus grupėse skatinama dar didesnė diskriminacija lyties pagrindu. 

Neigiamų lyčių stereotipų, grindžiamų visuomeniniais įsitikinimais ir požiūriais, paplitimas 
blogai veikia moteris ir dėl to ribojamos jų galimybės ir pasirinkimas socialinėje, 
ekonominėje ir politinėje sferose. Siekiant kovoti su problema dėl to, kad nepakankamai 
moterų dalyvauja aukštesniu lygmeniu priimant ekonominius ir politinius sprendimus, turi 
būti sprendžiamas lyčių stereotipų gajumo visais visuomenės lygmenimis klausimais. 

                                               
1 OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
2 OL C 320E, 2005 12 15, p. 247.
3 OL C 348E, 2010 12 21, p. 11.
4 OL C 295 E, 2009 12 4, p. 43.
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Todėl šio pranešimo tikslas – riboti neigiamų lyčių stereotipų vyravimą ES, dėl kurio 
varžomos vyrų, bet dar labiau moterų galimybės. Norint spręsti vadovavimosi lyčių 
stereotipais švietimo, žiniasklaidos ir reklamos, darbo rinkos, taip pat ekonominių ir politinių 
sprendimų priėmimo srityse problemą, būtina nauja ES politika ir teisės aktai. 
Kad moterys būtų paskatintos dalyvauti darbo rinkoje ir priimant ekonominius ir politinius 
sprendimus, turi būti sprendžiami šie klausimai:

 Lyčių stereotipai pradinėse ir vidurinėse mokyklose daro įtaką jauno amžiaus vaikų ir 
paauglių supratimui apie tai, kaip turėtų elgtis vyrai ir moterys. Todėl turėtų būti 
parengtos specialios švietimo programos ir mokomoji medžiaga, pagal kurias vyrai ir 
moterys nebebūtų teikiami kaip tradicinių vaidmenų atlikėjų pavyzdžiai, kai vyras 
vaizduojamas kaip šeimos maitintojas, o moteris – kaip vaikų augintoja.

 Kai tai susiję su žiniasklaida ir reklama, taip pat būtina pažymėti, kad vis dažniau 
susiduriama su tuo, kad vaikai ir paaugliai nuo labai ankstyvo amžiaus 
nekontroliuojami žiūri televizorių. Taigi neigiami lyčių stereotipai turi labai daug 
įtakos jaunų moterų, ypač paauglių, pasitikėjimui ir savigarbai – dėl to ribojami jų 
siekiai, pasirinkimo ir ateities karjeros galimybės. Kadangi žiniasklaida daro didžiulę 
įtaką tam, kaip žmonės suvokia lyčių lygybę, būtini specialūs orientavimo kursai, kad 
reklamos standartų komitetai ir savireguliavimo tarnybos būtų išsamiau informuojami 
apie neigiamą diskriminacijos lyties pagrindu ir stereotipų įtaką žiniasklaidoje.

 Neproporcingai didelis moterų, dirbančių ne visą darbo dieną, skaičius ir vyrų ir 
moterų darbo užmokesčio skirtumas rodo, kad lyčių stereotipai lemia diskriminaciją 
lyties pagrindu darbo rinkoje. Todėl reikalingos informavimo skatinimo kampanijos, 
kad darbdaviai, darbuotojai ir suinteresuotosios šalys būtų informuoti apie tai, kaip 
susiję lyčių stereotipai ir vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, taip pat apie tai, 
kaip susiję darbas ne visą dieną ir rizika gauti mažą pensiją sulaukus pensinio 
amžiaus.

 Taip pat stipriai susiję vadovavimasis lyčių stereotipais ir mažas moterų skaičius 
priimant politinius ir ekonominius sprendimus tiek viešojoje, tiek privačiojoje sferose, 
įskaitant valstybių narių nacionalinius parlamentus ir vyriausybes bei ES institucijas. 
Tai rodo ne tik tai, kad moteris susiduria su vadinamųjų stiklo lubų problema, bet ir 
tai, kad dėl vadovavimosi stereotipais ribojami moterų karjeros siekiai.

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas, kuris siekia 16,4 proc., yra ne tik kliūtis 
moterims darbo rinkoje, bet dar ir labai neigiamai veikia jų teises į pensiją. Visą savo 
gyvenimą moterys ir vyrai yra veikiami vadovavimosi lyčių stereotipais – pradedant 
lūkesčiais, susijusiais su tuo, kaip berniukai ir mergaitės turėtų elgtis pradinėje ir vidurinėje 
mokykloje, baigiant specifiniais lūkesčiais vėlesniuoju gyvenimo etapu, susijusiais su karjeros 
pasirinkimu, ir jų skaičiumi darbo rinkoje. Didžiulis pagal lankstų grafiką ir ne visą darbo 
dieną dirbančių moterų skaičius rodo, jog šiandien tebėra vadovaujamasi tradicine idėja, kad 
pareiga rūpintis vaikais priklauso motinai, taigi ribojamos jos galimybės darbo rinkoje. 
Įgyvendinus naujus ES planus palengvinti su atleidimu ir darbo sutarčių nutraukimu susijusias 
procedūras ir apribojimus moterys pateks į dar nepalankesnę padėtį ir patirs didesnį 
nesaugumo jausmą.
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Be to, neigiama vadovavimosi lyčių stereotipais įtaka labiausiai jaučiama moterims sulaukus 
pensinio amžiaus. Dėl nesaugumo, susijusio su lanksčiomis darbo valandomis, taip pat dėl 
vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo padidėja galimybė, kad pensinio amžiaus 
sulaukusios moterys patirs didžiausią nuolatinį skurdą. Taigi vyrų ir moterų nelygybė, kurią 
lemia lyčių stereotipai, yra sudėtinis reiškinys: kuo labiau vadovaujamasi stereotipais moterų 
atžvilgiu, tuo didesnė galimybė, kad vėliau jos patirs skurdą. Šį poveikį stiprina nauji ES 
planai taupyti lėšas, skirtas valstybinėms pensijoms, ir įvesti daugiau taisyklių, susijusių su 
vadinamojo antrojo ramsčio pensijų fondais. Nukreipus dėmesį nuo valstybinių pensijų prie 
antrojo ramsčio pensijų, t. y. nekeičiant valstybinių pensijų, tačiau didinant privačiojo ramsčio 
pensijas ne tik padidės rizika, kad moterys patirs skurdą, bet ir lems didesnį vyresnio amžiaus 
vyrų it moterų pajamų skirtumą.


