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ĮŽANGINIS ŽODIS

2008 metais Europos Parlamentas buvo viena pirmųjų tarptautinių organizacijų,
priėmusių daugiakalbes lyčių požiūriu neutralios kalbos gaires. Džiaugiuosi, kad nuo
to laiko panašios gairės buvo priimtos ir daugelyje kitų institucijų ir organizacijų. Šių
gairių 10-mečio proga ir norėdama, kad būtų atsižvelgta į naujausius kalbinius ir
kultūrinius pokyčius, Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupė paprašė Parlamento
tarnybų atnaujinti lyčių požiūriu neutralios kalbos gaires, kuriose visomis
oficialiosiomis kalbomis pateikiama praktinių patarimų, kaip naudoti lyčių požiūriu
teisingą ir įtraukią kalbą.

Aukšto lygio grupės vardu norėčiau labai pasidžiaugti šiuo atnaujintu lyčių požiūriu
neutralios kalbos gairių leidimu – tai yra glaudaus atitinkamų kalbos ir administracinių
tarnybų bendradarbiavimo rezultatas.

Europos Parlamentas ir toliau lieka įsipareigojęs vartoti lyčių požiūriu neutralią kalbą
savo raštiškuose ir žodiniuose pranešimuose ir aš norėčiau pakviesti atitinkamas
tarnybas informuoti apie atnaujintas gaires ir jų naudojimo Parlamento leidiniuose ir
pranešimuose svarbą.

Dimitrios Papadimoulis
Pirmininko pavaduotojas
Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto lygio grupės pirmininkas

© Europos Parlamentas (2018 m.)
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KAS YRA LYČIŲ POŽIŪRIU NEUTRALI KALBA?

Lyčių požiūriu neutrali ar įtrauki kalba – tai daugiau nei vien tik politinio korektiškumo dalykas.
Kalba stipriai atspindi nuomonę, elgesį, suvokimą ir daro milžinišką įtaką juos formuojant.

Siekiant su visų lyčių asmenimis elgtis vienodai jau nuo 20 a. 9-ojo dešimtmečio buvo
stengiamasi propaguoti lyčių požiūriu neutralią, teisingą ir neseksistinę kalbą, kad jokiai lyčiai
nebūtų teikiama pirmenybė ir kad nebūtų skatinamas išankstinis nusistatymas prieš jokią lytį.

Šiuo tikslu pastarąjį dešimtmetį buvo parengta ir įgyvendinta įvairių tarptautinio ir
nacionalinio lygmens gairių. Tarptautinės ir Europos institucijos (pvz., Jungtinės Tautos,
Pasaulio sveikatos organizacija, Tarptautinė darbo organizacija, Europos Parlamentas ir
Europos Komisija), profesinės asociacijos, universitetai, didžiausios žinių agentūros ir leidiniai
priėmė neseksistinės kalbos vartojimo gaires kaip atskirus dokumentus arba kaip specialias
rekomendacijas ir įtraukė jas į savo kalbos stiliaus vadovus. Europos Sąjungoje daugelis
valstybių narių taip pat diskutavo dėl kalbos politikos ir pasiūlė tokias gaires įvairiais
lygmenimis.

Lyčių požiūriu neutrali kalba – tai bendras terminas, apimantis
neseksistinės, įtraukios arba lyčių požiūriu teisingos kalbos vartojimą. Lyčių
požiūriu neutralios kalbos tikslas – vengti vartoti tokius žodžius, kurie gali
būti suprasti kaip šališki, diskriminuojantys ar žeminantys, leidžiant
suprasti, kad viena biologinė ar socialinė lytis yra viršesnė už kitą. Vartojant
lyčių požiūriu teisingą ir įtraukią kalbą prisidedama prie lyčių stereotipų
mažinimo, skatinami socialiniai pokyčiai ir padedama siekti lyčių lygybės
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LYČIŲ POŽIŪRIU NEUTRALI KALBA EUROPOS PARLAMENTE

1. BENDROSIOS APLINKYBĖS

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties principas yra įtvirtintas Sutartyse ir Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, jį daugelį kartų patvirtino ir Europos Parlamentas. Todėl
Parlamente vartojama kalba turėtų tai atspindėti.

Atsižvelgiant į tai šių gairių tikslas – užtikrinti, kad Parlamento dokumentuose ir pranešimuose
visomis oficialiosiomis kalbomis būtų, kiek įmanoma, taip pat vartojama neseksistinė ir įtrauki
kalba.

Šiomis gairėmis nesiekiama suvaržyti Europos Parlamento tekstų rengėjų priverčiant juos
laikytis privalomų taisyklių, bet paskatinti administracines tarnybas rašant ir verčiant raštu ar
žodžiu tinkamai atsižvelgti į opų lyčių klausimą kalboje.

Žinoma, pabrėžtina, kad iš vertėjų reikalaujama tekstus į savo kalbą išversti patikimai ir tiksliai.
Jeigu teksto rengėjas sąmoningai vartoja kalbą, kurioje pabrėžiama lytis, vertėjas turi paisyti
šio ketinimo. Vadinasi, yra labai svarbu, kad Parlamente dirbantys tekstų rengėjai puikiai
išmanytų lyčių požiūriu neutralios kalbos principus.

Kalbant apie vertimą žodžiu, Parlamento tarnybos yra visiškai įsipareigojusios vartoti lyčių
požiūriu neutralią kalbą ir laikytis su tuo susijusių nediskriminavimo, pripažinimo ir lygybės
principų. Todėl su šiomis gairėmis galima susipažinti internete ir į jas vertėjai žodžiu turi
atsižvelgti rengdamiesi posėdžiams. Vertėjai žodžiu žino lyčių požiūriu neutralios kalbos
standartus savo darbo kalbose, tačiau esama tam tikrų apribojimų: kalbos sakomos labai
greitai, reikia gerbti kalbėtojo autorystę ir ketinimus, vengti redakcinio pobūdžio kišimosi, be
to, sakytinė kalba, palyginti su rašytine, turi tam tikrų ypatumų, dėl kurių kartais gali būti
sunku į sinchroninį vertimą – labai greitą ir intensyvią veiklą – įtraukti lyčių požiūriu neutralią
kalbą.
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2. PARLAMENTO YPATUMAI

Šiose gairėse turi atsispindėti du Parlamento darbo ypatumai: pirma, šios institucijos
daugiakalbė aplinka ir, antra, Parlamento kaip Europos teisės aktų leidėjo vaidmuo.

a) Daugiakalbė aplinka

Europos Parlamento daugiakalbėje aplinkoje laikantis neutralumo lyčių požiūriu kalboje ir
įtraukios kalbos principų įvairiose oficialiosiose kalbose, priklausomai nuo kiekvienos
kalbos gramatikos, turi būti taikomos skirtingos strategijos.

Pagal tai, kaip Sąjungos oficialiųjų kalbų gramatikoje išreiškiama giminė, galima išskirti tris
kalbų rūšis ir joms taikomas strategijas, kaip pasiekti neutralumą lyčių požiūriu.

– Kalbos, kurioms būdinga semantinė giminė (pvz., danų, anglų ir švedų). Jose asmenis
nurodantys daiktavardžiai dažniausiai neturi giminės, tačiau asmeniniai įvardžiai giminę turi.
Šiose kalbose bendrai linkstama kuo rečiau vartoti giminę žyminčius terminus ir dažniausiai
taikoma lingvistinė strategija yra neutralizacija. Siekiant išvengti nurodyti lytį galima naudoti
lyčių požiūriu neutralius terminus, t. y. žodžius, kurie nenurodo lyties, o nurodo asmenis
apskritai, neišskiriant moterų ar vyrų (pvz., anglų kalboje žodis „chairman“ (liet.
„pirmininkas“) gali būti pakeičiamas žodžiais „chair“ arba „chairperson“, žodžiai „policeman“
(liet. „policininkas“) ir „policewoman“ (liet. „policininkė“) – žodžiu „police officer“, žodis
„spokesman“ (liet. „atstovas“) – žodžiu „spokesperson“, žodis „stewardess“ (liet.
„stiuardesė“) – žodžiu „flight attendant“, žodžiai „headmaster“ (liet. „mokyklos direktorius“)
ir „headmistress“ (liet. „mokyklos direktorė“) – žodžiais „director“ ar „principal“ ir t. t.). Dėl
šios tendencijos vartoti lyčių požiūriu neutralią kalbą senesnės moteriškosios giminės formos
išnyko, o ankstesnė vyriškosios giminės forma pradėta taikyti abiejų lyčių asmenims (pvz.,
anglų kalboje „actor“ vietoj „actress“). Įtrauki kalba taip pat vartojama, kai pavyzdžiui,
angliškas įvardis „he“ pakeičiamas bendresniu terminu „he or she“.

– Kalbos, kurioms būdinga gramatinė giminė (pvz., vokiečių, romanų ir slavų kalbos). Jose visi
daiktavardžiai turi gramatines gimines, o asmeninių įvardžių giminė paprastai atitinka
daiktavardžio, kurį jie nurodo, giminę. Kadangi leksikos požiūriu iš tose kalbose esamų žodžių
beveik neįmanoma sukurti plačiai pripažįstamų lyčių požiūriu neutralių formų,
administracinėje ir politinėje kalboje buvo ieškoma alternatyvių metodų ir jie buvo
rekomenduojami.

Šiose kalbose, visų pirma nurodant profesiją, pvz., moterų pareigybes, vis dažniau
naudojamas feminizacijos metodas (t. y. vartojami vyriškosios giminės terminų moteriškosios
giminės atitikmenys arba jie abu). Kadangi tradiciškai, tik su keletu išimčių, susijusių su
tradiciškai moteriškais darbais kaip „slaugė“ ar „akušerė“, dauguma profesijų gramatiškai
buvo nurodomos vyriškosios giminės daiktavardžiais, diskriminacija buvo itin stipriai
jaučiama. Todėl buvo pradėti kurti ir vis dažniau naudoti beveik visų vyriškosios giminės
pareigybių moteriškosios giminės atitikmenys (pvz., vok. „Kanzlerin“, pranc. „présidente“,
„sénatrice“, it. „assessora“ ir kt.). Be to, daugelyje kalbų tam tikruose kreipiniuose tapo
priimta apibendrinamąją vyriškąją giminę pakeisti dviguba forma (it. „tutti i consiglieri e tutte
le consigliere“).
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Taigi, apibendrinamųjų vyriškosios giminės terminų vartosena nebėra absoliuti praktika, netgi
teisėkūros procedūra priimamuose aktuose. Pavyzdžiui, Lisabonos sutarties vokiškoje
versijoje bendras terminas „piliečiai“ pateikiamas kaip „Unionsbürgerinnen und
Unionsbürger“.

– Giminės kategorijos neturinčios kalbos (pvz., estų, suomių ir vengrų kalbos), kuriose nėra
gramatinės giminės ir įvardžių giminės. Šioms kalboms paprastai nereikalinga jokia ypatinga
strategija, kad jos apimtų visas lytis, išskyrus tam tikrus konkrečius atvejus, kurie aptariami šių
kalbų gairėse.

b) Europos Parlamentas kaip teisės aktų leidėjas

Tai, kaip tekste atspindimas atsižvelgimo į lyčių aspektą kalboje principas, taip pat labai
priklauso nuo paties teksto tipo ir funkcinio stiliaus.

Tekstų rengėjai turėtų būti atidūs ir užtikrinti, kad pasirinkta kalba atitiktų teksto tipą ir tikslą,
kuriam šis tekstas bus naudojamas, ir taip pat užtikrinti pakankamą visų lyčių asmenų, apie
kuriuos kalbama, matomumą.

Pavyzdžiui, tam tikri posakiai, kuriuos tinka vartoti sakant kalbas (kreipinys „Ladies and
Gentlemen“), ar tiesioginė kreipimosi forma (laiško pradžioje rašomas kreipinys „Dear Sir or
Madam“) nebūtinai atitiks oficialius reikalavimus, taikomus teisės aktams, kurie turi būti
aiškūs, paprasti, tikslūs ir nuoseklūs ir kuriuos rengiant netinka naudoti tam tikrus būdus,
kuriais siekiama užtikrinti neutralumą lyčių požiūriu, nes dėl to gali atsirasti dviprasmybių,
susijusių su tekste nustatomomis prievolėmis (pvz., kaitalioti vyriškosios ir moteriškosios
giminės formas užuot vartojus apibendrinamąjį įvardį ar vienuose dokumentuose vartoti
moteriškosios giminės formas, o kituose – vyriškosios).

Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti aiškumą, teisės aktuose reikėtų kiek įmanoma vengti vartoti
neįtraukią kalbą, ypač apibendrinamąją vyriškąją giminę. Daugelis valstybių narių teisėkūros
institucijų jau priėmė rekomendacijų šioje srityje.
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DAUGELIUI KALBŲ BŪDINGOS PROBLEMOS

Nors įvairiose kalbose būdai, kaip išvengti seksistinės kalbos, skiriasi, daug toliau aprašomų
problemų būdingos daugeliui kalbų.

1. APIBENDRINAMŲJŲ VYRIŠKOSIOS GIMINĖS FORMŲ VARTOSENA

Daugelio kalbų, kurioms būdinga gramatinė giminė, gramatikose tradiciškai įsigalėjusi
taisyklė, kad nurodant grupes, kurios apima abiejų lyčių asmenis, vartojamos vyriškosios, kaip
visa apimančios ir apibendrinamosios, giminės formos, o moteriškosios giminės formos
vartojamos tuomet, kai kalbama vien tik apie moteris. Ši apibendrinamoji ar neutrali
vyriškosios giminės vartosena vis dažniau suprantama kaip moteris diskriminuojanti
vartosena.

Daugelis kalbų, kurioms būdinga gramatinė giminė, sukūrė savo strategijas, kaip išvengti
tokios apibendrinamosios vartosenos. Šios brošiūros pabaigoje pateikiamose specialiosiose
gairėse aprašomos atitinkamos strategijos. Reikėtų vengti sprendimų, kuriais apsunkinamas
teksto skaitomumas, pvz., anglų k. sujungtų formų „s/he“ ar „him/her“.

Be to, daugelyje kalbų reikėtų vengti vartoti žodį „man“, kuris vartojamas įvairiausiuose
idiomatiniuose terminuose, kurie nurodo ir moteris, ir vyrus, pvz., anglų k. „manpower“,
„layman“, „man-made“, „statesmen“, „committee of wise men“. Išugdžius sąmoningumą
kalbos klausimais galima pasiekti, kad būtų pradėti vartoti lyčių požiūriu neutralesni terminai.

Taikant įvairias strategijas (žr. specialiąsias gaires) Parlamento tekstuose turėtų būti
įmanoma daugeliu atvejų taikyti neutralumo lyčių požiūriu ir sąžiningumo principą.

2. PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ PAVADINIMAI

Parlamento tekstuose nurodant pareigybes kalbose, kurioms būdinga semantinė giminė, ir
kalbose, kuriose nėra giminės kategorijos, vartojami apibendrinamieji terminai, o vyriškosios
giminės formos išimties tvarka gali būti vartojamos kalbose, kurioms būdinga gramatinė
giminė (pvz., pranc. „chaque député ne peut soutenir qu’une candidature“).

Jeigu asmens lytis svarbi kalbant apie tam tikrą klausimą arba kai nurodomi konkretūs
asmenys, turėtų būti vartojami lytį (giminę) nurodantys terminai, visų pirma kalbose, kurioms
būdinga gramatinė giminė (pvz., pranc. „la haute représentante de l'Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité“). Apskritai reikėtų atsižvelgti į paties asmens
pageidavimus, kaip jis ar ji norėtų, kad į jį ar ją būtų kreipiamasi (pvz., pranc. „Madame le
Président“ ar „Madame la Présidente“).

Skelbimai apie laisvas darbo vietas turėtų būti rengiami vartojant įtraukią kalbą, kad būtų
skatinami kandidatuoti ir vyrai, ir moterys.
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3. KREIPINIŲ VARTOJIMAS

Kai kuriose kalbose (pvz., prancūzų ir vokiečių) tokie kreipiniai kaip „Madame“,
„Mademoiselle“, „Frau“ ar „Fräulein“ iš pradžių nurodė moters, kuriai taikomas atitinkamas
kreipinys, šeiminę padėtį. Metams bėgant tai pasikeitė ir šių kreipinių vartosena šeiminės
padėties nebeatspindi. Administracinėje praktikoje šios tendencijos laikomasi. Pavyzdžiui,
kreipinys „Mademoiselle“ palaipsniui pašalintas iš administracinių formų prancūzakalbėse
šalyse ir paliktas tik pasirinkimas tarp „Madame“ ir „Monsieur“. Parlamento dokumentuose
tokie kreipiniai kaip „Monsieur“, „Frau“, „Ms“ ir kt. paprastai tiesiog praleidžiami ir rašomas
visas asmens vardas ir pavardė.
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IŠVADOS

Parlamentas yra įsipareigojęs užtikrinti lyčių lygybę ir nediskriminavimą dėl lyties. Kalbos,
kuria atsižvelgiama į lyčių lygybę, vartojimas yra vienas iš šio įsipareigojimo įgyvendinimo
būdų. Parlamente atstovaujama daugybei kalbų ir kultūrų, o tai reiškia, kad nėra vieno visiems
tinkančio sprendimo šioje srityje, tačiau kiekvienu atskiru atveju turime ieškoti tinkamų
sprendimų ir atsižvelgti į atitinkamus kalbinius ir kultūrinius aspektus. Lietuvių kalbai tinkamus
praktinius sprendimus galima rasti antroje šių gairių dalyje.

Siekiant vartoti lyčių požiūriu neutralią kalbą taip pat reikia atsižvelgti į Parlamento kaip
Sąjungos teisės aktų leidėjo vaidmenį. Ne visus metodus, kuriuos galima taikyti kitais atvejais,
galima taikyti rengiant teisės aktus, kurie turi būti aiškūs, paprasti, tikslūs ir nuoseklūs.

Kalba, kurioje nėra išankstinių nuostatų, bus greičiau priimta vartotojų, jei
ji bus natūrali ir nekris į akis. Reikėtų ieškoti iš tiesų neutralių ir įtraukių
sprendimų ir kartu atsižvelgti į Parlamento darbo aplinkos
daugiakalbiškumą bei specialias teisės aktų rengimo taisykles. Šių gairių
tikslas – suteikti pagrindą Parlamento tarnyboms šioje srityje.
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SPECIALIOSIOS LIETUVIŲ KALBOS GAIRĖS

1. ĮVADAS

Lietuvių kalba yra fleksinė kalba (kaitomos žodžių formos), taip pat lietuvių kalbos daiktavardis
turi giminės gramatinę kategoriją, todėl siekiant teksto, ypač teisės aktų, aiškumo, tikslumo ir
sklandumo, kai nežinoma tekste minimo asmens lyties, vartojama apibendrinamoji
vyriškosios giminės forma. Lietuvių kalboje vyriškoji giminė vartojama ne tik vyrams įvardyti,
bet ir kalbant apibendrintai tiek apie vyrus, tiek apie moteris. Pavyzdžiui: Delegacijai
vadovauja Pirmininkas arba vienas iš trijų nuolatinių narių. Jei tekste minimo asmens lytis
žinoma, atitinkamai vartojamos vyriškosios arba moteriškosios giminės formos.

2. PAREIGŲ, PROFESIJŲ, MOKSLO LAIPSNIŲ IR KT. PAVADINIMAI

Pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir kt. pavadinimų vartojimą reglamentuoja 1999 m.
lapkričio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl pareigų, profesijų, mokslo
laipsnių ir panašių pavadinimų“1.

Apibendrinamoji vartosena

Lietuvių kalboje apibendrintai (abiejų lyčių asmenų) profesijoms, pareigoms, rangams,
teisiniam statusui, titulams, mokslo laipsniams, pedagoginiams vardams, kvalifikaciniams
laipsniams ir pan. įvardyti vartojami vyriškosios giminės daiktavardžiai:

Delegacijai vadovauja Pirmininkas arba vienas iš trijų nuolatinių narių (vyriškoji giminė
apibendrina pirmininko pareigas ir tada, kai konkreti pirmininkė yra moteris).
Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus, veikia nepriklausomai (turima omeny ne tik
narius vyrus, bet ir moteris).
Buvusiai ministrei pirmininkei suteiktas filosofijos garbės daktaro vardas.
Docentei Ugnei Jonaitienei suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Diferencijuojamoji vartosena

Kai pareigų pavadinimas vartojamas kartu su jas einančio asmens vardu ir pavarde arba kai
tam tikras asmuo apibūdinamas pagal teisinį statusą, rangą, titulą, mokslo laipsnį, pedagoginį
mokslo vardą, kvalifikacinį laipsnį ir panašiai, forma gramatiškai derinama su asmenvardžiu:
vyrų einamos pareigos, rangas, titulas ir pan. rašomi vartojant vyriškosios giminės, moterų –
moteriškosios giminės formą. Pavyzdžiui:

pranešėjas Brian Simpson, pranešėja Piia-Noora Kauppi;
nuomonės referentas Rainer Wieland, nuomonės referentė Vilija Blinkevičiūtė;
profesorius Vytautas Janulionis, profesorė Ugnė Jonaitienė
(plg. Docentei Ugnei Jonaitienei suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.).

1 1999 m. lapkričio 4 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimas Nr. 5(74)„Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir panašių
pavadinimų“.
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Kai tekste tam tikras asmuo apibūdinamas nurodant tik pareigas nepateikiant asmens
pavardės ir iš konteksto žinoma, kad tas pareigas eina moteris, rašoma moteriškosios giminės
forma. Pavyzdžiui:

Dėl humanitarinės padėties Jemene buvo daug diskutuojama su Sąjungos vyriausiąja
įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja. (Šiuo
atveju žinoma, kad Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai ir
Komisijos pirmininko pareigas eina moteris.)

3. BLANKAI, ŠABLONAI, SKELBIMAI

Blankuose, šablonuose, kai iš anksto nežinoma, kurios giminės asmuo bus įvardytas, greta gali
būti vartojami abiejų giminių daiktavardžiai arba pridedama moteriškosios giminės galūnė.
Pavyzdžiui:

pilietis (pilietė) arba pilietis (-ė) [vardas, pavardė];
narys (narė) arba narys (-ė) [vardas, pavardė].

Ši taisyklė taikoma ir nurodant pareigas dokumento pabaigoje ties parašu, t. y., kai neaišku,
ar dokumentą pasirašys vyras, ar moteris.

Skelbimai apie laisvas darbo vietas

Skelbimuose apie laisvas darbo vietas gali būti vartojama apibendrinamoji daugiskaitos
vyriškosios giminės forma (kai ieškoma keletas darbuotojų) arba apibendrinamoji
vienaskaitos vyriškosios giminės forma su prierašu, kad vyriškoji giminė apima abiejų lyčių
asmenis.

Taip pat skelbimuose, kuriuose ieškoma vieno asmens tam tikroms pareigoms eiti, gali būti
pridedama moteriškosios giminės galūnė. Pavyzdžiui:

Siūlomas darbas programuotojui (-ai);
Priimsime buhalterį (-ę).

4. KREIPINIAI

Oficialiojoje sakytinėje kalboje įprasta vartoti abiejų lyčių asmenis išskiriantį kreipinį Ponios ir
ponai arba apibendrinamąjį kreipinį Gerbiamieji.

Kartais kalbėtojai kreipdamiesi pabrėžtinai vartoja abiejų giminių – vyriškosios ir
moteriškosios – formas. Tokiu atveju verčiant laikomasi originalo kalbos ir vartojami abiejų
giminių kreipiniai, pavyzdžiui:

Gerbiamieji Komisijos nariai ir narės!
Kolegos ministrai ir ministrės!
Brangieji svečiai ir mielosios viešnios!
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Gerbiamieji ir gerbiamosios!

5. BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Lietuvių kalboje yra nusistovėjusios giminės vartojimo taisyklės (apibendrinamoji ir
diferencijuojamoji vartosena). Apibendrinamosios vartosenos atvejais įprasta vartoti
vyriškosios giminės daiktavardį ir laikoma, kad vyriškosios giminės daiktavardis poroje
„vyriškoji ir moteriškoji giminė“ yra nežymėtasis narys. Vis dėlto, verčiant tekstus, jeigu iš
teksto matyti, kad teksto rengėjas sąmoningai vartoja kalbą, kurioje išskiriama lytis ar nori
pabrėžti lyčių lygybę, tai turi būti atspindima ir verstame dokumente.

Šaltiniai:
1999 m. lapkričio 4 d. VLKK nutarimas Nr. 5(74) „Dėl pareigų, profesijų, mokslo laipsnių ir
panašių pavadinimų“
A. Bielinskienė ir kt. Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena. Vadovėlis aukštųjų mokyklų
studentams. Vytauto Didžiojo universitetas, 2014.
Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2003.
Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 2003.
Lietuvių kalbos žinynas, Kaunas, 2007.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atmintinė darbdaviams. (2016-01-04)
(„http://www.lygybe.lt/lt/atmintinedarbdaviams“)
VLKK Konsultacijų bankas: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/10905-kolega-kolege-gimine


