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Esu lyčių lygybės ekspertė, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos prevencijos ir
komunikacijos grupės vadovė. Vadovauju projektui „Visi
apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas
virsta realybe“. Įgytas sociologinis išsilavinimas padeda
vykdyti įvairius tyrimus: apklausas su vaikų turinčiomis
dirbančiomis moterimis apie mamų kaltę, visuomenės
nuostatų apklausas apie darbo ir asmeninio gyvenimo
derinimą. Taip pat kartu su partneriais sukūrėme
interaktyvų įrankį – darbo ir asmeninio gyvenimo
derinimo formulę (https://daugiaubalanso.lt/formule/).

VIKTORIJA ČMILYTĖNIELSEN

Esu šachmatininkė, Europos šachmatų čempionė ir
vienintelė Lietuvoje vyrų didmeistrė. Taip pat esu
politikė, Seimo Pirmininkė ir Liberalų sąjūdžio vadovė.
Man labiausiai rūpi šeimos gerovės, žmogaus teisių ir
orumo, lyčių lygybės temos. Ir dar esu keturių vaikų
mama.

BIRUTĖ SABATAUSKAITĖ

Esu lygių galimybių kontrolierė, prieš tai dirbau Lietuvos
žmogaus teisių centre teisininke ir nuo 2013 m. ėjau šio
centro direktorės ir teisės bei advokacijos vadovės
pareigas. LŽTC organizavau tyrimus apie žmogaus teisių
situaciją Lietuvoje, teikiau pastabas teisės aktams,
rengiau ir vadovavau įvairiems projektams bei
organizavau ir vedžiau mokymus lyčių lygybės,
nediskriminavimo, smurto artimoje aplinkoje įveikimo ir
prevencijos klausimais. Taip pat esu Europos
nediskriminavimo teisės ekspertų tinklo narė-ekspertė.

TOMAS VYTAUTAS
RASKEVIČIUS

Esu politikas, LR Seimo narys, Žmogaus teisių komiteto
pirmininkas, žmogaus teisių ekspertas, LGBT+ aktyvistas.
Aktyviai įsitraukęs į LGBT judėjimą Lietuvoje, buvau
vienas pagrindinių „Baltic Pride“ eitynių „Už lygybę!“
organizatorių. 2017 m. inicijavau strateginio bylinėjimosi
procesą, po kurio asmens tapatybės dokumentai
translyčiams asmenims Lietuvoje yra keičiami be
privalomųjų medicininių procedūrų. Turiu daug patirties
neapykantos nusikaltimų prevencijos srityje. Taip pat esu
pirmasis atvirai homoseksualus politikas išrinktas į LR
Seimą.

PRANEŠIMAI
DR. JOLANTA REINGARDĖ

Esu tyrėja, vadovaujanti tyrimų ir statistikos grupei
Europos lyčių lygybės institute – Europos Sąjungos
agentūroje, veikiančioje Vilniuje. Ši tyrėjų grupė kasmet
pristato ES lyčių lygybės indeksą, be to, vykdo įvairius
tyrimus pagrindinių ES institucijų prioritetinėse srityse.

DR. ELLI SCAMBOR

Esu sociologė, Vyriškumo studijų ir lyčių tyrimų instituto
vykdomoji direktorė. 2016 m. tapau Käthe Leichter
apdovanojimo už moterų studijas, lyčių studijas ir lyčių
lygybę darbe laureate. Esu daugelio tarptautinių
rūpestingo vyriškumo, lyčių lygybės ir seksualinio
smurto prieš berniukus tyrimų koordinatorė. Dėstau
Graco ir Kärnten taikomųjų mokslų universitetuose. Taip
pat esu skėtinės organizacijos „Männerarbeit
Österreich“ (DMÖ) valdybos narė bei Austrijos lyčių
tyrimų ir sociologijos draugijos narė.

DR. MARC GÄRTNER

Esu socialinių mokslų daktaras, konsultantas ir treneris
Berlyne, daugiausia dėmesio skiriantis lyčiai,
organizacijoms ir įvairovei. Dirbu Vyriškumo studijų ir
lyčių tyrimų institute Grace. Tyrinėju ir konsultuoju
Vokietijos ir tarptautinius politikos, verslo ir visuomenės
veikėjus darbo ir lyčių lygybės klausimais. ES leidinių
apie rūpestingą vyriškumą, tokių kaip „Darbas keičia
lytį“ ir „Vyrų vaidmuo lyčių lygybėje“ bendraautorius.
Šiuo metu dirbu tokios pat tematikos projekte MiC
(www.men-in-care.eu).

DISKUSIJA
DONATAS PAULAUSKAS
DISKUSIJOS MODERATORIUS

Esu lygių galimybių ekspertas, knygų apie lyčių lygybę
autorius. Šiuo metu einu žmonių gerovės, įvairovės ir
įtraukties vadovo pareigas „Ignitis“ įmonių grupėje,
kurioje vystau žmonių gerovės, įvairovės ir įtraukties
kultūrą bei procesus.

LIISA PAKOSTA

Nuo 2015 m esu Estijos lyčių lygybės ir lygių galimybių
komisarė. Mano ankstesnė darbo patirtis susijusi su
darbu Estijos parlamente ir Talino miesto vyriausybėje,
taip pat dirbau leidyklos vadove, vyriausiąja redaktore,
televizijos serialų prodiusere ir kultūros paveldo
vadybininke. Esu įgijusi istorijos ir pedagogikos bei teisės
magistro laipsnius.

VYTAUTAS ŠILINSKAS

Esu socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Turiu
teisinį išsilavinimą, 13 metų dirbau teisinį darbą. Buvau
nominuotas Legal 500 kaip vienas geriausių darbo teisės
ekspertų Lietuvoje (Rising Star). Taip pat esu Lietuvos
Advokatūros ir Pėsčiųjų asociacijos narys. Domiuosiu
geopolitika, ekonomika, istorija ir filosofija, dar esu
dviejų vaikų tėtis.

DR. VILANA PILINKAITĖ
SOTIROVIČ

Esu Lygių galimybių plėtros centro ekspertė ir mokslo
darbuotoja Lietuvos socialinių mokslų centre. Tyrinėju
lyčių nelygybės struktūrinius ir kultūrinius aspektus.
Dalyvaudama įvairiuose Europos ir Lietuvos projektuose
sukaupiau turtingą profesinę patirtį lyčių lygybės
politikos, smurto dėl lyties bei šeimos ir darbo derinimo
klausimais. Šioje diskusijoje pasidalinsiu atlikto tyrimo
apie iššūkius derinant asmeninį gyvenimą ir darbo
įsipareigojimus įžvalgomis ir rezultatais.

Tarptautinė konferencija organizuojama įgyvendinant Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ir Lygių galimybių plėtros
centro vykdomą projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe”. Projektas iš dalies
finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos (2014–2020) lėšomis (sutarties su Europos
Komisija Nr. 881615 – BALANCE – REC-AG-2019 / REC-RGEN-WWLB-AG-2019).
Europos Komisija neatsako ir neprisiima atsakomybės už jos turinį.

