
LYČIŲ LYGYBĖS BEIEŠKANT ESTIJOJE 

 

 

Šių metų kovo mėnesio pradžioje Druskininkų švietimo centras kartu su Estijos               

(Jaan Tonisson Institutas, Talinas), Danijos (Folkevirke, Kopenhaga), Norvegijos (Sveio 

bendruomenė) ir Latvijos (nevyriausybinė organizacija „Radošas Iniciatīvas Centrs, Ryga) 

suaugusiųjų švietimo organizacijomis toliau tęsė Nordplus programos Nordplus Adult paprogramės 

tinklo projektą „New and old democracies“ („Naujoji ir senoji demokratijos“). Projektas pradėtas 

vykdyti 2012 m. rugsėjo mėn. 

Antrasis projekto susitikimas vyko š.m. kovo 3-6 d. Taline, Estijoje. Jame kartu su 

keturių šalių projekto koordinatoriais bei darbo grupės nariais dalyvavo šio projekto koordinatorė, 

Druskininkų švietimo centro anglų kalbos vyresnioji ir istorijos mokytoja Danguolė Česaitytė-

Rutkauskienė, raštinės vedėja Sandra Kairaitė ir technikas Vilhelmas Garuckas. Pagrindinė 

susitikimo tema – „Lyčių lygybė“. 

Pirmą vizito dieną Talino viešbučio „Old Town Maestro“ konferencijų salėje projekte 

dalyvaujančios šalys pristatė savo šalių lyčių lygybes. Pranešimą apie lyčių lygybę Lietuvoje anglų 

kalba skaitė D.Česaitytė-Rutkauskienė. Po pristatymo susitikome su Estijos teisingumo kanclerio 

patarėja Kristiina Albi, kuri kalbėjo Estijos lygybės klausimais. Lankėmės Estijos parlamente 

(Riigikogu), kuriame diskutavome su Estijos parlamento Konstitucinių reikalų komiteto nariu Rait 

Maruste ir Socialinių reikalų komiteto nariu Margus Tsahkna. Susitikimų salėje diskutavome apie 

Estijos visuomenę ir jos ekonomiką. 

Pirmos dienos vizitą baigėme susitikimu su Talino neįgaliųjų rūmų direktore Karina 

Hanga. 

Antrą vizito dieną susitikome su Estijos žmogaus teisės instituto valdybos nare Merle 

Haruoja bei lyčių lygybės ir vienodo požiūrio komisijos nare Mari-Liis Sepper. Antrąkart lankėmės 

Estijos parlamente, susipažinome su Estijos parlamento darbu. Aplankėme Estijos okupacijos 

muziejų. Sužinojome, kad pagrindinės lyčių lygybės problemos Estijoje yra šios: vyrų atlyginimai 

yra didesni nei moterų, neaktyvus moterų dalyvavimas valstybės valdyme, emigracija į Suomiją, 

rusakalbių gyventojų integracija į Estijos visuomenę, neįgaliųjų bedarbystė. 

Susitikimą baigėme lyčių lygybės problemos sprendimu vietiniu lygmeniu. Trys 

projekto dalyvių grupės iškėlė šias problemas: moterų, auginančių vaikus, dalyvavimą savivaldybės 

gyvenime, neįgaliųjų problemą, diskriminacijos dėl amžiaus, pristatė jų sprendimo būdus 

savivaldybės lygmeniu.  

Projekto antrasis susitikimas buvo informatyvus, pamokantis, iškeliantis bendrąsias ir 

skirtingas lyčių lygybės problemas kiekvienoje šalyje. 

 

 

Danguolė Česaitytė-Rutkauskienė, projekto koordinatorė 

Sandra Kairaitė, raštinės vedėja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1 pav.  D.Česaitytė-Rutkauskienė ir S.Kairaitė Estijos parlamente 



 
 

 

2 pav.  Darbas grupėje 



 
 

3 pav.  Lietuvos darbo grupė Estijos parlamente 


