ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJŲ KOALICIJOS ADVOKACIJOS VIEŠOSIOS POLITIKOS
SRITYJE, KOMUNIKACIJOS VEIKLOS STRATEGIJA
ŽTOK Misija
Siekti veiksmingo žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimo.

ŽTOK Tikslai
o Stebėti žmogaus teisių, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo negalios, amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, rasės, etninės priklausomybės, tautybės, religijos, tikėjimo, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, ir kitais pagrindais įgyvendinimą
Lietuvoje;
o Viešinti žmogaus teisių pažeidimus, atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir galimus jų pažeidimo atvejus;
o Siekti, kad valstybės institucijos prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus ir kiekvienas konkretus žmogaus teisių pažeidimas
sulauktų teisėto vertinimo.

ŽTOK bendro darbo principai:

-

Solidarumas, tarpusavio pagarba, pasitikėjimas ir parama;

-

Dalinimasis ekspertinėmis žiniomis;

-

Aktyvi tarpusavio komunikacija;

-

Jėgų vienijimas siekiant paveikti sprendimų priėmėjus;

-

Aukšti skaidrumo, atskaitomybės ir etikos standartai;

-

Konstruktyvi kritika – kritikuojami veiksmai, neveikimas, elgesys, bet ne asmuo/organizacija.

-

Konkurencijos vengimas su Koalicijai priklausančiomis organizacijomis rengiant bendrus Koalicijos projektus ir ieškant tikslinio finansavimo;

-

Inovatyvios ir efektyvios komunikacijos ieškojimas siekiant kuo didesnio poveikio.

ŽTOK sėkmės veiksniai:
-

Greitas reagavimas atliepiant politines ir kitas aplinkybes;
Skirtingų interesų grupių, organizacijų, jų junginių, bendruomenių įtraukimas ar pritraukimas konkretiems tikslams pasiekti;
Organizacijų ir asmeninių kontaktų naudojimas, atkaklus palaikymo ieškojimas per įvairius kanalus;

-

Asmeninių ambicijų paaukojimas vardan pažangos žmogaus teisėmis;
Solidarumas ir įsipareigojimas ŽTOK bendruomenei;
Lankstus ir kūrybiškas derinamasis prie ribotų resursų;
Drąsios idėjos ir iššūkių priėmimas;
Strateginis planavimas ir veiklos tęstinumas;
Geras visuomenės informavimas apie vykdomas veiklas.

Komunikacijos principai su sprendimų priėmėjais:
-

Su žmogaus teises ginančiais ar potencialiais galinčiais ginti sprendimų priėmėjais komunikacijos pagrindas: pagalba formuojant
darbotvarkę, išryškinant klausimus, kuriems reikalingas atstovavimas ir suteikiant argumentus šiam atstovavimui bei kitą reikalingą
pagalbą. Išskirtinai skiriama dėmesio padėti politikams suformuoti žmogaus teisių klausimus kaip pozityvią žinią, kurią skleisti jie būtų
suinteresuoti kurdami savo politinį veidą. Kiek įmanoma dažniau šią politikų grupę įtraukti kuriant atsaką į aktualius visuomenės
klausimus.

-

Su žmogaus teisių pažeidimus palaikančiais ar skatinančiais sprendimų priėmėjais komunikacijos pagrindas: aiški žinutė, kad jų požiūris
ar veiksmai yra pažeidžiantys žmogaus teisių standartus, todėl netinkami ir privalo būti keičiami.

-

Formuoja bendra norma, kad nacionaliniame kontekste Žmogaus teisių organizacijų koalicija atstovauja svarią, vieningą ekspertinę
poziciją, į kurią reikia atsižvelgti. Tam naudojama gerai organizuota komunikacija. Koalicijai priklausančios organizacijos gindamos
žmogaus teises savo srityje pabrėžia, kad jos priklauso ir yra palaikomos ŽTOK.

-

Vadovaujamasi aukščiausiais žmogaus teisių standartais ir kalbama apie nacionalinį kontekstą, vengiama lyginamų su vidutiniu
Europos Sąjungos standartu, kadangi jis įvairiose srityse yra nepakankamai aukštas. Tačiau sprendimų priėmėjus informuoti apie
tarptautines organizacijas/institucijas, ginančias žmogaus teises ir jų pozicijas.

Komunikacijos principai su tikslinėmis grupėmis ir plačiąja visuomene:
-

Formuoti pozityvią žinutę siekiant palankesnio jos priėmimo, vengti visuomenės kritikavimo, smerkimo, griežto nepritarimo tam tikrai
nuomonei, aiškinimo, kaip gyventi.

-

Žmogaus teisių principus atitinkantis požiūris formuojamas informuojant, kad vienas ar kitas elgesys, veiksmas, nuomonė pažeidžia
žmogaus teises; skatinant atpažinti žmogaus teisių pažeidimus (atlikti sarginio šuns funkciją savo aplinkoje), vienodai suprasti ak-

tualias, su žmogaus teisių klausimais susijusias sąvokas (pvz., seksualinis priekabiavimas, psichikos sutrikimas); kuriant paprastus įrankius įgalinančius kasdieniame gyvenime ginti savo ir kitų žmogaus teises, siūlant praktinius sprendimus sudėtingoms situacijoms. Iš
esmės skatinama laisva valia pasirinkti pažeisti ar gerbti ir ginti žmogaus teises pilnai suvokiant abiejų apsirinkimų pasekmes.
-

Naudoti suprantamą kalbą, vengti sudėtingo žargono.

-

Naudoti įtraukiančias, modernias vizualines priemones.

ŽTOK veiklos tikslai, uždaviniai ir planuojamos veiklos iki 2020 metų (šviesesne spalva pažymėti tikslai, kurie
bus įgyvendinti ir išplėtoti esant papildomų resursų, dėka įgyvendinimų projektų):

TIKSLAS

1. Sklandaus
Žmogaus teisių
organizacijų
koalicijos veikimo
užtikrinimas

UŽDAVINIAI

1.1. Organizuoti
reguliarų Koalicijos
darbą.

VEIKLOS

RODIKLIAI

ATSAKOMYBĖS

1.1.1. reguliarūs Koalicijos narių
susitikimai;
1.1.2. Koalicijos finansų
valdymas (nario mokesčio
surinkimas, paslaugų
apmokėjimai);
1.1.3. Finansinių ataskaitų
rengimas;
1.1.4. Kasmetinis
pirmininkaujančios
organizacijos keitimasis
perimant administracines ir
kitas numatytas funkcijas.

1 k. per metų
ketvirtį vyksta
Koalicijos narių
susitikimas,
paruošiamas jo
protokolas;
1 k. metuose
paruošiama
finansinė ataskaita;
Kasmet keičiasi
Koalicijai
pirmininkaujanti
organizacija.

Už šias funkcijas atsakinga
pirmininkaujanti
organizacija, dalį jų galima
dalintis su kitomis
organizacijomis (pavyzdžiui,
protokoluoti susitikimus).
Nustatyta preliminari
pirmininkaujančių
organizacijų keitimosi
tvarka:
2018 –ŽTSI
2019 – LGPC
2020 – TJA
2021 – LGL
2022 – PSP

1.2. Rūpintis
vidine Koalicijos
darna.

2. Poveikis
sprendimų

1.2.1. Koalicijos bendra
laisvalaikio veikla (talka, žaidimų
vakaras, etc.)
1.2.2. Nesutarimų koalicijoje
įvardinimas ir pagalba juos
sprendžiant.

Bent 1 k. metuose
vyksta renginys,
skirtas narių
susitikimui
užsiimant
laisvalaikio veikla

1.4. Reguliariai
atnaujinti
informaciją apie
Koaliciją internete.

1.4.1. Dalinimasis naujienomis
Facebook socialiniame tinkle.
1.4.2. Informacijos atnaujinimas
Koalicijos puslapyje.

AD HOC

1.5. Tarpusavyje
dalintis koalicijos
narių ekspertize.

1.5.1. Susitikimai, kurių metu
viena iš ŽTOK priklausančių
organizacijų pristato savo
ekspertinę nuomonę srityje,
kurioje dirba.
2.1.1. Susitikimai su politikais,
kurie galėtų atstovauti žmogaus

Bus numatyti esant
projektiniam
finansavimui.

2.1. Identifikuoti
politikus, kurie
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2023 – LŽB
2024 – RVC
2025 - LŽTC
Pirmininkaujanti
organizacija atsakinga
koordinuoti koalicijos
bendrą laisvalaikio veiklą
arba skirti kam nors šią
užduoti; Virginija (LGPC)
pasiūlė suorganizuoti žydų
kapinių tvarkymo talką 2018
metais;
Karilė (PSP) pasiūlė
tarpininkauti sprendžiant
vidinius Koalicijos
nesutarimus esant tam
poreikiui.
Už Koalicijos Facebook
puslapio valdymą
atsakingos visos Koalicijai
priklausančios organizacijos.
Koalicijos interneto
puslapyje informaciją
atnaujina LŽTC, pagal visų
organizacijų suteiktą
informaciją.
Šiam uždaviniui daugiau
dėmesio skirs Raminta (LŽB)

Visi koalicijos nariai.

priėmėjams ginant
žmogaus teises

galėtų atstovauti
žmogaus teises, ir
padėti jiems
susiformuoti savo
darbotvarkę.
2.2. Atstovauti savo
požiūrį dirbant su
ambasadoms.

teises;
2.1.2. Dalinimasis Koalicijos narių
patirtimi dirbant su konkrečiais
politikais.

2.3. Reaguoti į
žmogaus teisių
pažeidimus,
išnaudoti progas
priminti apie
neužtikrinamas
vienos ar kitos
visuomenės grupės
teises.
2.4. Įtvirtinti Koaliciją
kaip stiprų ir įtakingą
ekspertinį balsą.

2.2.3. Raštų (kreipimasis, pozicijos
išreiškimas, etc.) rengimas ;
2.2.4. Operatyvus balsavimas dėl
raštų pateikimo ar pritarimo kitų
koalicijų ar organizacijų
iniciatyvoms.

2.2.1. Susitikimai su ambasadų
atstovais.

2.4.1. Internetiniame Koalicijos
puslapyje talpinama informacija
apie Koalicijai priklausančių
organizacijų veiklas ginant
žmogaus teises - susitikimus,
organizuojamus renginius, etc.
2.4.2. Internetiniame Koalicijos
puslapyje renkamos ekspertinės
Koalicijos narių nuomonės įvairiais
aktualiais žmogaus teises
liečiančiais klausimais.
2.4.3. Internetiniame Koalicijos
puslapyje skelbiama ekspertų
įvairiais žmogaus teisių klausimais

Bent vienas
Koalicijos
susitikimas su
ambasada, metų
pradžioje.
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Susitikimus organizuoja
pirmininkaujanti
organizacija.

Internete
pateikiama
Koalicijos narių
veiklų ir susitikimų
suvestinė;
Ekspertinės
nuomonės
talpinamos AD
HOC.

Visi nariai atsakingi už
dalinimąsi informaciją apie
savo veiklas ir susitikimus.
LŽTC koordinuoja jų
paskelbimą Koalicijos
puslapyje.
Ekspertines nuomones
rengia ta Koalicijai
priklausanti organizacija,
kuriai aktualus konkretus
klausimas. Jas internete
talpina LŽTC, jai padeda tai
organizuoti kitų organizacijų
nariai: Aurelija, Simona.

Raštus rengia ta Koalicijai
priklausanti organizacija,
kuriai aktualus konkretus
klausimas.
Visi atsakingi už operatyvų
dalyvavimą balsavime.

3.
Finansinis
stabilumas

2.5. Apie žmogaus
teisių padėtį
Lietuvoje ir ŽTOK
veiklą informuoti
organizuojant
kasmetinį
renginį/kampaniją,
nukreiptą į
sprendimų
priėmėjus ir kitas
suinteresuotas
grupes.
3.1. Užsitikrinti
pakankamai ŽTOK
egzistavimui
reikalingų lėšų
(banko sąskaitos
išlaikymas,
buhalterio
apmokėjimas,
domeno, serverio ir
IT palaikymo
paslaugos,
susitikimams
reikalingos išlaidos ir
kt.)
3.2. Gauti papildomų
lėšų tinklaveikai ir
žmogaus teisių
gynimui.

sąrašas (su nuotraukomis).
2.5.1. Pirminis
renginio/kampanijos idėjos
aptarimas pirmo ketvirtinio narių
susirinkimo metu.
2.5.2. Renginio/kampanijos
organizavimas.

Vienas
renginys/kampanija
metuose.

Priminti apie šią idėją turi
pirmininkaujanti
organizacija, vėliau
atsakomybės
pasiskirstomos.

3.1.1. Organizuoti 2% GPM
surinkimą Koalicijai;
3.1.2. Rinkti Koalicijos nario
mokestį iš jai priklausančių
organizacijų (preliminarus dydis
50 EUR metams).

Nors vienas asmuo
iš kiekvienos
organizacijos,
priklausančios
Koalicijai, skiria jai
savo 2% GPM; per
metus surenkamas
Koalicijos nario
mokestis.

Pirmininkaujančios
organizacijos atsakomybė.

3.2.1. Fondų (OSF, EEA grants/
Norway grants; swiss coop;
SADM; VRM, URM; ES Stuktūrinių
fondų investicijos, privatūs fondai;
būsimas PVPA fondas) kvietimų
teikti paraiškas stebėjimas;
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Visų narių atsakomybė.
2017 metais tam ypatingą
dėmesį pasiūlė skirti Tomas
(ŽTSI)
Paraiškų rašymą
koordinuoja

3.2.2. Paraiškų rašymas.
3.2.3. Mokymų pardavimai.
4. Pasverta plėtra

5. Komunikacija
plačiajai visuomenei

pirmininkaujanti
organizacija, rengia – visos
organizacijos.
Bus numatyti esant
projektiniam
finansavimui.

4.1. Paruošti
galimybes ir sąlygas
plėtrai vykdyti.

4.2. Paruošti paraiškos tapti
Koalicijos nare formą
organizacijoms ir kitus įstojimo
procedūros dokumentus.

Kristina (ŽTSI)

4.2. Vykdyti
Koalicijos plėtrą
priimant narius
pagal Koalicijoje iki
šiol neatstovaujamas
temas (vaikų,
migrantų teisės, etc.)
4.3. Plėsti
bendradarbiavimą su
panašią veiklą
vykdančiomis
organizacijomis ir
koalicijomis, tinklais.

4.2.1. Naujų koalicijos narių
priėmimas.

Visų Koalicijos narių
atsakomybė svarstyti
kandidatūras ir už jas
balsuoti.

5.1. Formuoti
visuomenės
nuomonę žmogaus
teisių klausimais.

4.3.1. Susitikimo su Nacionaliniu
lygybės ir įvairovės forumu
organizavimas dėl
bendradarbiavimo numatant
konkrečias veiklas;
4.3.2. Įsitraukimas į kitų žmogaus
teisių organizacijų, koalicijų ir
tinklų iniciatyvas.
5.1.1. Aiškių žinučių apie žmogaus
teises liečiančius klausimus
formavimas skatinant atpažinti
žmogaus teisių pažeidimus;
5.1.2. Paprastų praktinių patarimų
pateikimas, kaip reaguoti matant
žmogaus teisių pažeidimus;
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Pirmininkaujanti
organizacija

Bus numatyti esant
projektiniam
finansavimui.

Birutė (LŽTC) žadėjo
prisidėti prie testų kūrimo.

5.1.3. Žinių testų apie žmogaus
teises kūrimas skatinant įsivertinti
savo požiūrio atitikimą žmogaus
teisių standartams.
Paruošta pagal anksčiau suformuluotus ŽTOK tikslus ir misiją bei diskusijas, vykusias ŽTOK strateginės sesijos metu 2017 m. lapkričio 10–21 d.
Diskusijos dalyviai: Lietuvos gėjų lyga (Virginija Prasmickaitė, Tomas Vytautas Raškevičius), Lietuvos žydų bendruomenė (Monika Antanaitytė, Raminta
Lisauskaitė), Lietuvos žmogaus teisių centras (Birutė Sabatauskaitė, Jūratė Juškaitė, Simona Gaidytė, Elzė Kurcevič), Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo
institutas (Tomas Kubilius, Kristina Normantaitė), Lygių galimybių plėtros centras (Virginija Aleksejūnė, Margarita Jankauskaitė), Psichikos sveikatos
perspektyvos (Karilė Levickaitė, Aurelija Auškalnytė), Romų visuomenės centras (Svetlana Novopolskaja, Marius Nariūnas), Tolerantiško jaunimo asociacija
(Artūras Rudomanskis, Simona Padegimaitė).
Diskusijų moderatoriai: Paulius Godvaldas ir Tania Gurova
Dokumentas parengtas įgyvendinant Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio bendradarbiavimo stiprinimo projektą, finansuojamą
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis. Projektas skirtas stiprinti Žmogaus teisių organizacijų koaliciją.

