POLITIŠKAI AKTYVIOS MOTERYS – APSKRITOJO STALO DISKUSIJOJE “MOTERIS – POLITIKOJE”

Nors Lietuvoje viešajame diskurse moterų diskriminavimo politikoje lyg ir nėra, tačiau pačios visuomenės
požiūris yra diskriminuojantis, vyrais politikais labiau pasitikima dėl lietuviškų tradicijų ir stereotipų. Tačiau
sprendimai, kurie priimami moterims dalyvaujant, yra socialiai jautresni, darantys pozityvią įtaką darnesnei
visuomenės plėtrai. Kauno moters užimtumo informacijos centras (KMUIC) įgyvendindamas vieną iš
Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m. programos priemonių veiklų, skirtą užtikrinti
moterų politikių klubų tinklo veiklą bei suaktyvinti jų dalyvavimą politikoje vietiniame ir nacionaliniame
lygmenyje, surengė 8 apskrito stalo diskusijas skirtinguose Lietuvos regionuose, kuriose bendrai sudalyvavo
daugiau kaip 200 moterų politikių klubų tinklo narių, įvairių politinių partijų politikės, savivaldybių tarybos
narės, diskusijose aktyviai dalyvavo ir pakviesti LR Seimo nariai.
Moterys dalijosi idėjomis, kokiais būdais būtų galima suaktyvinti moterų tiesioginį ir netiesioginį
dalyvavimą politikoje, tiek vietiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje.
Politiškai aktyvios moterys, kurių ne viena dalyvauja ir nevyriausybinių organizacijų ar neformalių politinių
klubų veikloje, diskutavo apie susiklosčiusią padėtį visuomenėje, trukdančią moterims siekti politinės
karjeros, būti matomomis ir vertinamomis ne už jų išvaizdą, bet už užimamas pozicijas ir jų nuopelnus.
Klaipėdoje organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje
“Moteris – politikoje” savo patirtimi politikoje dalijosi
bei lyčių lygybės problemas mieste pristatė Klaipėdos
m. savivaldybės tarybos narės Lilija Petraitienė ir
Aldona
Staponkienė.
Šalies
politinę
situaciją aptarė jauniausia šios kadencijos LR Seimo
narė Rūta Miliūtė. Politikė dalinosi savo patirtimi apie
tai, ar sunku moterims, dalyvaujančioms politikoje,
koks skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio parlamento
narių požiūrio į moteris, koks požiūris į jaunas
politikes, moters politikės šeimos ir karjeros
Savo patirtimi politikoje dalijosi bei lyčių lygybės problemas
derinimą.
pristatė Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narės L.Petraitienė ir
A.Staponkienė bei LR Seimo narė R.Miliūtė

Druskininkuose vykusioje apskritojo stalo diskusijoje
dalyvavo LR Seimo nariai – Virginija Vingrienė, Rūta
Miliūtė, Zenonas Streikus, Europos Ekonomikos ir
Socialinių reikalų komiteto narė Daiva Kvedaraitė, taip
pat į diskusiją įsitraukė ir Druskininkų savivaldybės
tarybos narės Vida Krisiuvienė, Inga Šinkonienė bei kiti
dalyviai.
Druskininkų savivaldybės tarybos narė V. Krisiuvienė

Diskutuota su kokiais sunkumais susiduria moterys
dalyvaujančios politikoje, kaip moterys politikės derina šeimą
ir karjerą. Diskusijos metu taip pat aptarti moterų lygybės
užtikrinimo klausimai, vienodų moterų ir vyrų galimybių
užimtumo ir darbo srityse problemos, kaip didinti moterų ir
vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą.
LR Seimo narys Z. Streikus
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