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MARGARITA JANKAUSKAITĖ, humanitarinių 
mokslų daktarė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė, 
projektų vadovė, Europos humanitarinio universiteto (EHU) 
dėstytoja, žmogaus teisių aktyvistė. Pagrindinės domėjimosi 
sritys apima lyčių ir lygių galimybių politiką, socialinį teisingumą, 
lyčių lygybės aspekto integravimą į valdymą bei lyčių 
reprezentaciją žiniasklaidoje. 2004–2006 m. suteiktas Įvairovės 
ambasadorės vardas, 2011 m. – JAV Ambasados Lietuvoje 
„Drąsios moters“ apdovanojimas, 2012 m. – viena iš dvylikos 
Europos lyčių lygybės instituto „Moterų, įkvėpiančių Europą“ 
nominacijų.

DAINIUS PŪRAS, Vilniaus universiteto Psichiatrijos 
klinikos profesorius, Vaikų psichiatrijos ir socialinės pediatrijos 
centro vedėjas. Nuo 2008 m. Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto valdybos pirmininkas. 2007–2011 m. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių komiteto narys. 2010 m. Jungtinių Tautų prašymu 
parengė studiją apie institucinę globą, kaip vaikų iki trejų metų 
amžiaus teisių pažeidimą. 70 mokslinių publikacijų 
pripažintuose užsienio ir Lietuvos mokslo žurnaluose autorius.

GIEDRĖ PURVANECKIENĖ, Lietuvos Respublikos 
Seimo narė, socialinių mokslų daktarė, docentė. Brandžiu 
karjeros laikotarpiu derino politinę ir akademinę veiklą. 
1994–1996 m. dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybėje 
valstybės konsultante moterų klausimais, 1996–1997 m. buvo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėja šeimos ir moterų 
klausimais. 2000–2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo narė. 
2006–2008 m. Ministro Pirmininko patarėja socialiniais ir 
švietimo bei mokslo klausimais. 2012 m. pakartotinai išrinkta į 
Lietuvos Respublikos Seimą. Šiuo metu dirba Audito komitete, 
vadovauja Lietuvos delegacijai Baltijos Asamblėjoje. 
1995–2012 m. dirbo docente Vilniaus universiteto 
Edukologijos katedroje. Pagrindinės akademinio domėjimosi 
sritys: švietimas, šeimos, lyčių sociologija ir politika.

VILANA PILINKAITĖ SOTIROVIČ, humanitarinių 
mokslų daktarė, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė, 
programų vadovė, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių 
tyrimų instituto mokslo darbuotoja, Jungtinių Tautų Vystymo 
programos Europos ir NVS regiono lyčių ekspertė. Turi 
sukaupusi ilgametę darbo lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
srityje patirtį. Pagrindinės domėjimosi sritys apima smurto dėl 
lyties, lyties ir migracijos, šeimos politikos tematikas. 2013 m. 
apdovanota JAV Ambasados Lietuvoje „Drąsios moters“ 
apdovanojimu.

MARIJA AUŠRINĖ PAVILIONIENĖ, Lietuvos 
Respublikos Seimo narė, profesorė. Moterų parlamentinės 
grupės, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės sveikatos 
ir teisių parlamentinės grupės ir Tarpparlamentinių ryšių su 
Egipto Arabų Respublika grupės pirmininkė. Žmogaus teisių 
komiteto, Europos reikalų komiteto, Švietimo, mokslo ir 
kultūros komiteto narė. Nuo 2013 m. išrinkta COSAC‘O 
(Europos Sąjungos Europos reikalų komitetų konferencijos) 
Moterų grupės vadove.

DALIA KUODYTĖ, Lietuvos Respublikos Seimo narė. 
Liberalų sąjūdžio frakcijos ir Žmogaus teisių komiteto narė. 
Moterų parlamentinės grupės narė. Knygų, dokumentų 
rinkinių, albumų bendraautorė, sudarytoja, redaktorė, 
mokslinių straipsnių apie pokario Lietuvos ginkluotą 
pasipriešinimą autorė. 2009 m. apdovanota Ukrainos 
Kunigaikštienės Olgos ordinu. 

ESMERALDA KULIEŠYTĖ, Šeimos planavimo ir 
seksualinės sveikatos asociacijos direktorė, gydytoja akušerė 
ginekologė. Moterų reprodukcinės sveikatos ir teisių advokatė. 
2001–2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės Bendruomenės 
sveikatos tarybos narė, 2000–2005 m. Nacionalinės sveikatos 
tarybos narė. Dalyvauja daugelio tarptautinių organizacijų 
veikloje ir yra tarptautinio Rytų ir Centrinės Europos šalių 
tinklo „ASTRA“, siekiančio visuomenės reprodukcinės lytinės 
sveikatos gerinimo, tarybos ir ,,EuroNGO“ tarybos narė, 
organizacijų ,,Global Health“, Europos gimdos kaklelio vėžio 
asociacijos, moterų NVO tinklo Lietuvoje ,,ReGina“ narė. 
Organizuoja mokymus ir skaito lytinio švietimo paskaitas 
jaunimui, tėvams, pedagogams, medikams.

VILMA GABRIELIŪTĖ, edukologė, moderatorė, 
žmogaus teisių aktyvistė. Vadovauja VšĮ „Įvairovės ir edukacijos 
namai“, dirba Žmogaus teisių stebėjimo institute. Rengia 
mokymų programas ir veda interaktyvius seminarus daugialypės 
diskriminacijos, lytiškumo, moterų įgalinimo, žmogaus teisių, 
socialinės integracijos, seksualumo, lygių galimybių, 
kūrybiškumo skatinimo temomis. Inicijavo projektą „Įvairi 
šeima“ (www.ivairiseima.lt), skatinantį šeimų įvairovės Lietuvoje 
suvokimą ir tokių šeimų teisių apsaugą. Aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje veikloje, atstovaudama pažeidžiamų grupių 
teises ir vykdydama sąmoningumo didinimo kampanijas.

RUGILĖ BUTKEVIČIŪTĖ, Moterų informacijos 
centro projektų vadovė, teisininkė, teikianti nemokamas 
teisines konsultacijas moterims. Rengia ir administruoja 
tarptautinius bei nacionalinius projektus, skatinančius lygias 
moterų ir vyrų galimybes. Aktyviai dalyvauja šviečiamojoje 
veikloje, veda seminarus. Atstovauja Lietuvai Europos moterų 
lobistinėje organizacijoje smurto artimoje aplinkoje klausimais, 
dalyvauja tarptautinėse kampanijose, skirtose smurtui artimoje 
aplinkoje mažinti. Kiekvienais metais prisideda prie 
pasipriešinimo smurtui prieš moteris 16 dienų kampanijos 
organizavimo. Administruoja informacinį portalą moterims 
www.lygus.lt

VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ, nuo 2009 m. birželio mėn. 
Europos Parlamento narė, dirbanti Europos socialistų ir 
demokratų pažangiojo aljanso parlamentinėje grupėje. 
Priklauso Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, taip pat yra 
pavaduojanti narė Moterų teisių ir lyčių lygybės bei Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetuose. Pabaigusi 
teisės studijas Vilniaus universitete, nuolat dirbo socialinės 
apsaugos srityje. Nuo 2000 m. aštuonerius metus buvo 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė net 
keturiose vyriausybėse. Eidama ministrės pareigas, labai daug 
prisidėjo prie to, kad Lietuvoje būtų įkurtas Europos lyčių 
lygybės institutas. Ne kartą išrinkta Lietuvos Respublikos Seimo 
nare. 

NATALIJA BITIUKOVA, Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto direktorės pavaduotoja teisės klausimais. Baigusi 
teisės studijas Lietuvoje, gilino savo žinias tarptautinės 
žmogaus teisių teisės ir Europos Sąjungos teisės srityse Vidurio 
Europos universitete. Turi didelę darbo patirtį 
nevyriausybiniame sektoriuje: dirbo žinomiausiose 
tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Viešojo intereso 
teisės institutas (PILnet), Atviros Lietuvos fondas, Atviros 
visuomenės teisingumo iniciatyva (OSJI). Žmogaus teisių 
stebėjimo institute aktyviai vykdo strateginį bylinėjimąsi, dirba 
su teisėkūros iniciatyvomis, tarptautine ir nacionaline 
advokacija. 

MĖTA ADUTAVIČIŪTĖ, Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto patarėja teisės ir politikos klausimais. Nuo 2011 m. 
dirba žmogaus teisių srityje Lietuvoje. Baigusi politikos mokslų 
bakalauro (VU TSPMI) ir žmogaus teisių magistro (Lesterio 
universitetas, LL.M) studijas, dirbo teisininke Jungtinės 
Karalystės nevyriausybinėje organizacijoje, teikiančioje teisinę 
pagalbą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams. Smurto 
šeimoje pagalbos centre savanoriškai konsultavo nuo smurto 
šeimoje nukentėjusius asmenis. Žmogaus teisių stebėjimo 
institute daugiausia dirba moterų, vaikų, smurto šeimoje ir 
prekybos žmonėmis aukų teisių apsaugos, taip pat teisės į 
informaciją, žmogaus teisių ir nacionalinio saugumo, žmogaus 
teisių apsaugos kovojant su terorizmu srityse.



REGISTRACIJA

I sesija: KODĖL MOTERYS POLITIKOJE SVARBU?
Pirmininkauja: Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė
Pasisako: Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamentas
      Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centras
      Kandidatės į Europos Parlamentą:
      Vilija Blinkevičiūtė, LSDP
      Auksė Kontrimienė, LSDP
      Marija Aušrinė Pavilionienė, LSDP
      Giedrė Purvaneckienė, LSDP
      Andželika Šakinienė, DP
      Rimantė Šalaševičiūtė, LSDP
      Birutė Vėsaitė, LSDP
Diskusijos

II sesija: REPRODUKCINĖS TEISĖS – NEATSIEJAMA ŠEIMOS POLITIKOS DALIS
Pirmininkauja: LR Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė
Pasisako: Marija Aušrinė Pavilionienė, LR Seimas
      Vilma Gabrieliūtė, Įvairovės ir edukacijos namai
      Dainius Pūras, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos
      Esmeralda Kuliešytė, Šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacija
Diskusijos

PERTRAUKA

III sesija: ARTIMA APLINKA BE SMURTO: DIAGNOZĖS IR PROGNOZĖS
Pirmininkauja: LR Seimo narė Giedrė Purvaneckienė
Pasisako: Giedrė Purvaneckienė, LR Seimas
      Dalia Kuodytė, LR Seimas
      Natalija Bitiukova, Žmogaus teisių stebėjimo institutas
      Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centras
      Vilana Pilinkaitė Sotirovič, Lygių galimybių plėtros centras
      Mėta Adutavičiūtė, Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Diskusijos

REZOLIUCIJOS PRIĖMIMAS, KONFERENCIJOS UŽDARYMAS

9:00 – 10.00 

   

P R OG R A M A

11.30 – 13.00

10.00 – 11.30

13.00 – 13.30  

13.30 – 15.00

15:00 
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