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Lietuvos žmogaus teisi  centro komandaų

Taryba ir nariai

Inga Abramavičiūtė, Tarybos pirmininkė, advokatė.
Dr. Liudvika Meškauskaitė, advokatė.
Prof. Jonas Ruškus, Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys-ekspertas, Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorius.
Jolanta Samuolytė, advokatė.
Romas Turonis, darbo teisės ekspertas.

Lietuvos žmogaus teisių centro narių, turinčių balsavimo teisę skaičius – 16.

Administracija

Birutė Sabatauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centras direktorė.
Gediminas Andriukaitis, festivalio „Nepatogus kinas“ direktorius.
Simona Gaidytė, projektų vadovė, edukacinės platformos „Nepatogaus kino klasė“ vadovė.
Jūratė Juškaitė, komunikacijos vadovė, manoteises.lt redaktorė.
Rolandas Gricius, vyr. finansininkas.
Alina Gvozdovič, finansininkė.
Iki 2017 m. liepos mėn. portalo manoteises.lt redaktorės pareigas ėjo Izabelė Švaraitė.

Su mumis daug dirbo šie ekspertai

Justė Zavišaitė, festivalio „Nepatogus kinas“ koordinatorė;
Mantė Valiūnaitė, festivalio „Nepatogus kinas“ programos sudarytoja;
Dovilė Grigaliūnaitė, festivalio „Nepatogus kinas“ atstovė spaudai;
Virginija Vareikytė, festivalio „Nepatogus kinas“ viešųjų ryšių koordinatorė; 
Emilija Zapolskaitė, festivalio „Nepatogus kinas“ savanorių koordinatorė;
Eglė Vitkutė, festivalio „Nepatogus kinas“ vizualinės komunikacijos dizainerė;
Giorgio Ruggeri, festivalio „Nepatogus kinas“ vizualinės komunikacijos dizaineris;
Austė Zdančiūtė, festivalio „Nepatogus kinas“ programos ir vertimų kuratorė;
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Neringa Butnoriūtė, festivalio „Nepatogus kinas“ Kauno miesto koordinatorė;
Anaida Simonian, dizainerė.

2017 m. Lietuvos žmogaus teisių centre praktiką atliko: Karolina Motiejūnaitė, Donatas Dranseika, 
Vytautė Petkevičiūtė. 

M s  savanoriai 2017 m.ū ų : 

Ieva Lukošiūnaitė, Karolis Krukonis, Adelė Galdikaitė, Agnė Ramanavičiūtė, Agnė Slabosevičiūtė,
Anton  Karyuk,  Aurelija  Bagdonaitė,  Aušrinė  Pociūtė,  Austėja  Bazaraitė,  Daiva  Bartusevičiūtė,
Dovilė  Dobravolskaitė,  Dovilė  Gėgžnaitė,  Džesita  Daukšaitė,  Eglė  Jocytė,  Emilė  Jankauskaitė,
Emilė  Juodzevičiūtė,  Emilija  Bumblauskaitė,  Gintarė  Kulytė,  Ian  Díaz,  Ina  Ivoškaitė,  Indrė
Giedraitytė, Indrė Kalendraitė,  Indrė Lukoševičiūtė,  Indrė Paciūnaitė,  Irena Jaškauskaitė, Justina
Švitraitė, Justina Zokaitė,Kamilė Kasiulytė, Karolina Motiejūnaitė, Klaudija Matonytė, Kornelija
Zaicaitė,  Kristina  Milušauskaitė,  Kristina  Žalytė,  Laura  Makarskaitė,  Lina  Giedraitytė,  Linas
Danisevičius,  Martin  Rodenbeck,  Monika  Guliakaitė,  Olga  Juralevičiūtė,  Paula  Tolpežninkaitė,
Radvilė  Bajelytė,  Rasa  Grigaitytė,  Reda  Aleliūnaitė,  Rokas  Stonis,  Rugilė  Norvaišaitė,  Rūta
Čepulytė,  Rūta Girlevičiūtė,  Rūta Leiputė,  Sandra Liniovaitė,  Šarūnė Noreikaitė,  Ugnė Balsytė,
Ugnė  Ruškytė,  Vaiva  Palevičiūtė,  Vėja  Katiliūtė,  Viktoras  Volkovas,  Vilma  Juozevičiūtė,
Žygimantas  Pupelis,  Ieva  Šukytė,  Rasa  Radzevičiūtė,  Monika  Augustaitytė,  Daumantė
Baranauskaitė,  Kristina  Terentjevaitė,  Agnė  Kavaliauskaitė,  Ugnė  Palukaitytė,  Rūta  Beinoriūtė,
Rytis  Markevičius,  Roberta  Sipavičiūtė,  Aistė  Senkevičiūtė,  Patricija  Jankauskaitė,  Ugnė
Padriezaitė, Ugnė Zupkaitė, Selestė Meškauskaitė, Martyna Rajackaitė, Kristina Gruodytė, Evelina
Urniežiūtė,  Kamilė  Macevičiūtė,  Goda  Urbonaitė,  Marta  Ilevičiūtė,  Marius  Baniulis,  Erika
Stankevičiūtė, Adolfina Krivickaitė, Miglė Giedraitė. 

3



Festivalis „Nepatogus kinas“

Bendras festivalio biudžetas – 102 890, 97 Eur
Pagrindiniai  finansavimo šaltiniai:  Lietuvos  kultūros  taryba  –  38500  Eur,  LR Užsienio  reikalų
ministerija – 29832,44 Eur, Šiaurės ministrų taryba – 14427,53 Eur, Europos Komisija – 8838 Eur,
Vilniaus miesto savivaldybės parama VšĮ „Nepatogus kinas“ – 2500 Eur, kiti rėmėjai – 5109 Eur,
VšĮ „Nepatogus kinas“ lėšos – 3684 Eur. Detalų rėmėjų ir partnerių sąrašą galima rasti festivalio
svetainėje internete –  http://nepatoguskinas.lt/site/remejai-ir-partneriai/. 
Žmogaus teisių  dokumentinių filmų festivalis  „Nepatogus kinas“  – tai  didžiausias nekomercinis
kino festivalis  Baltijos  šalyse.  2017 m.  jį  aplankė 16 000 žiūrovų dvylikoje  Lietuvos  miestų  -
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Ukmergėje, Varėnoje, Tauragėje, Rokiškyje,
Marijampolėje, Utenoje ir Anykščiuose. Festivalis parengė septynias unikalias programas, parodė
53 filmus, surengė per 30 diskusijų, susitikimų su filmų kūrėjais, edukacinių užsiėmimų ir kt.

 Svarbiausios festivalio akimirkos
2017 m. festivalio „Nepatogus kinas“ Konkursinės programos laimėtoju tapo filmas „Paskutinis
žmogus  Alepe“.  Šiam  dokumentiniam  filmui,  pasakojančiam  apie  „Baltuosius  šalmus“,
organizaciją,  gelbėjančią  režimo  bombarduojamus  civilius  Sirijos  mieste  Alepe,  atiteko  tiek
festivalio žiuri, tiek žiūrovų simpatijos. „Visiško nužmogėjimo epicentre šis filmas sugeba parodyti
tikrąjį žmogiškumą. Tai stipri, šokiruojanti ir emociškai sukrečianti dokumentika, nešanti žinią apie
gyvenimo vertę ir grožį,“ – taip savo sprendimą įteikti pagrindinį festivalio konkursinės programos
apdovanojimą motyvavo žiuri. Prizą – 2000 Eur – įsteigė advokatų kontora TGS Baltic.

Filmo „Paskutinis žmogus Alepe“ režisierius Firas Fayadas, I. Budzeikaitės nuotr.

 Kokia tavo istorija?
Kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba pristatyta programa „Kokia tavo istorija?“, skirta
atpažinti diskriminacijai. Programoje pristatyti šeši filmai – „Aš nesu tavo negras“, „Pavainikė“,
„Normalus autistinis filmas“, „Suaugėliai“, „Afrikos perlas“, „Kaip skamba tyla?“, kalbantys apie
diskriminaciją dėl rasės, negalios, lytinės tapatybės ir šeiminės padėties. 
Penkiose Lietuvos miestuose surengtos šioms temoms skirtos diskusijos. Pirmą kartą Lietuvos kino
festivalių  istorijoje  visi  programos „Kokia tavo istorija?“  filmai  buvo pritaikyti  klausos  negalią
turintiems  žiūrovams,  parengiant  specialius  titrus.  Festivalis  „Nepatogus  kinas“  tikisi  ir  toliau
bendradarbiauti su negirdinčiais arba prastai girdinčiais žmonėmis, tobulinti titrų kokybę bei didinti
taip „įgarsintų“ filmų skaičių bei jų prieinamumą. 
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Diskusijos
„Nelegali bendruomenė arba kaip Lietuvoje gyvena translyčiai žmonės?“ akimirka, 

V. Volkovo nuotr.

 #Telkiam sPriešSmurtė ą

Festivalis „Nepatogus kinas“ kartu su partneriais – Lygių galimybių plėtros centru bei Švedijos institutu –
surengė kampaniją #TelkiamėsPriešSmurtą, skirtą atkreipti dėmesį į smurto artimoje paplitimą Lietuvoje ir
raginti apie jį pranešti, o nukentėjusiuosius kreiptis į „Pagalbos moterims liniją“. Prieš kiekvieną festivalio
filmą  12  Lietuvos  miestų  buvo  rodomas  šiai  temai  skirta  vieno  žinomiausio  Lietuvos  animatorių  ir
scenografų, Auksinio scenos kryžiaus ir Sidabrinės gervės laimėtojo Gedimino Šiaulio animacija. Specialų
raginimą festivalio  žiūrovams  įrašė  LR Prezidentė  Dalia  Grybauskaitė.  Penkiose  Lietuvos  miestuose  po
filmo „Mūšiai už uždarų durų“ surengtos diskusijos, pavadintos „Telkiamės prie smurtą“. 

LR Prezdentė Dalia Grybauskaitė video įraše ragina pranešti apie pastebėtą smurtą artimoje aplinkoje,
I. Budzeikaitės nuotr.

  „ŽYM S: Pereiti praeit “Ė į

Praėjusiais metais festivalis taip pat pristatė unikalių renginių ciklą, skirtą ekspedicijai „Lapteviečių
pėdomis“. Keturi bendražygiai vyko į kelionę Lenos deltos link, savo jėgomis įveikdami daugiau
kaip  pusę  tūkstančio  kilometrų.  Jie  žygiavo  Laptevų  jūros  link  norėdami  įrodyti,  kad  tremties
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istorija – ne tik taškas laiko juostoje, o tęstinis procesas, apie kurio pasekmes iki šiol išgirstama
beveik kiekvienoje Lietuvos šeimoje. Ekspedicijos, kurioje dalyvavo ir festivalio „Nepatogus kinas“
direktorius Gediminas Andriukaitis, metu sukaupta vizualinė medžiaga buvo perduota multimedijų
agentūrai „Nanook“, kuri praeities įvykius apjungė su ekspedicijos dalyvių patirtimis,  archyvinę
medžiagą papildė pokalbiais su išgyvenusiais tremtiniais. Dokumentinis projektas „ŽYMĖS: Pereiti
praeitį“  buvo  rodomas  festivalio  „Nepatogus  kinas“  metu,  ekspedicijos  dalyviai  susitiko  su
festivalio žiūrovais penkiuose Lietuvos miestuose. 

Ekspedicijos „Lapteviečių pėdomis“ akimirka, ekspedicijos dalyvių nuotr.

 „Nepatogaus kino klas “ė

„Nepatogaus kino klasė“ – tai edukacinė platforma, skirta mokytojams ir edukatoriams. Sukurta
2016  m.  platforma  pristato  dokumentinius  filmus  svarbiomis,  tačiau  ne  visada  patogiomis
socialinėmis temomis – nuo lytinio ugdymo iki rasizmo ir Holokausto. Edukacinėje platformoje
užsiregistravusiems vartotojams suteikiama nemokama galimybė naudotis dokumentinių filmų ir
metodinių priemonių baze. 2017 m. „Nepatogaus kino klasės“ naudotojų skaičius išaugo beveik tris
kartus  ir  pasiekė  1000  vartotojų.  Platformos  filmus  galima  žiūrėti  ne  tik  internetu,  tačiau  ir
festivalyje „Nepatogus kinas“, kurio metu vedami ir specialūs edukaciniai užsiėmimai kino teatrų
salėse. 
Šis festivalio projektas nominuotas Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose 2018,
kategorijoje „Geriausias amžius – mano amžius“. 
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„Nepatogaus kino klasės“ edukacinio užsiėmimo kino centre „Skalvija“ akimirka, festivalio nuotr.
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Žmogaus teisi  portalas manoteises.ltų

Žmogaus teisių portalas manoteises.lt – Lietuvos žmogaus teisių centro administruojamas portalas,
kuriame suteikiama erdvė nevyriausybinių organizacijų ekspertams ir žmogaus teisių aktyvistams
kelti aktualiausius žmogaus teisių klausimų. Praėjusiais metais portalas pasiekė rekordinį skaitytojų
skaičių, didelę dalį jo turinio perpublikavo antrasis pagal skaitomumą naujienų portalas Lietuvoje
15min.lt. Portalo turinys kuriamas įgyvendinant skirtingus projektus, kurie pristatomi šioje veiklos
ataskaitoje. 

Svarbiausi portalo pasiekimai 2017 m.:

 portalas pasiekė 286 000 unikalius turinio rodinius;
 manoteises.lt paskelbtą peticiją „Užtikrinkime saugią vaikystę kiekvienam vaikui!“ pasirašė

per 32 000 Lietuvos gyventojų;
 portalas pradėjo bendradarbiauti su multimedijų agentūrą „Nanook“, rengiančia socialinės

dokumentikos podkastus. Parengti podkastai iššifruojami ir publikuojami manoteises.lt;
 festivalio „Nepatogus kinas“ surengta 10 portalo manoteises.lt diskusijų; 
 patobulinta techninė bazė, leidžianti patogiau skaityti tekstus bei jais dalintis socialiniuose 

tinkluose.

Projektas „Teisin s baz s tobulinimas ir kompetencijos didinimas ė ė
veiksmingam lygi  galimybi  ir nediskriminavimo princip  gyvendinimui“ų ų ų į

Bendra projekto vertė – 184625 Eur, iš jų Lietuvos žmogaus teisių centro 2017 m. - 41319,18 Eur, 
finansavimo šaltinis – Europos Komisija.

2016–2017 m. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
įgyvendino projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir  kompetencijos didinimas veiksmingam lygių
galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Juo siekta užtikrinti veiksmingą Lietuvos
nediskriminavimo teisės įgyvendinimą ir politinį įsipareigojimą remti lygybės ir nediskriminavimo
principus,  didinti  Lygių  galimybių  kontrolieriaus  tarnybos  darbo  efektyvumą  ir  visuomenės
pasitikėjimą šia institucija.

Projekto  metu  Lietuvos  žmogaus  teisių  centras  atliko  ir  visuomenei  pristatė  Lygių  galimybių
įstatymo teisinę analizę, įvertino nacionalinės lygybės institucijos veiklą reglamentuojantį teisinį
reguliavimą, pateikė išvadas ir rekomendacijas tolimesniam institucijos vystymui ir plėtrai, teisinės
bazės  tobulinimui.  Tyrimo  metu  apklausti  30  respondentų,  atstovaujančių  skirtingoms
organizacijoms, institucijoms ir mokslo įstaigoms. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl teisinės bazės
tobulinimo pakviesti kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių lygybės institucijų atstovai ir
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lygių  galimybių  ekspertai.  Studija  „Lygių  galimybių  kontrolieriaus  tarnyba,  kaip  nacionalinė
lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla“ pristatyta LR Seime, ji prieinama Lietuvos
žmogaus teisių centro puslapyje internete PDF formatu.

Centro
direktorė B. Sabatauskaitė pristato savo ir kolegos, teisininko G. Andriukaičio parengtą studiją „ 

LR Seimo Žmogaus teisių komiteto nariams.

Projekto metu taip pat ypatingas dėmesys buvo skirtas visuomenės švietimo veikloms, parengti ir
publikuoti tekstai portale manoteises.lt apie diskriminaciją, jos atpažinimą, įvairiais pagrindais. Visi
tekstai  perpublikuoti  portale  15min.lt.  Projekto  rėmuose  festivalis  „Nepatogus  kinas“  parengė
programą „Kokia tavo istorija?“ (detaliau – skyriuje „Nepatogus kinas“),  organizavo diskusijas,
kuriose visuomenė informuota apie įrankius, kuriais galima naudotis susidūrus su diskriminacija,
platinti informaciniai lapai (angl. factsheets), kaip elgtis diskriminacijos atveju. Programos „Kokia
tavo istorija“ filmui „Suaugėliai“ įsigyta daugkartinių peržiūrų licencija, jis patalpintas „Nepatogaus
kino klasėje“ platformoje, kuri yra nemokamai prieinama mokytojams ir edukatoriams. 

Manoteises.lt tekstas perpublikuotas portale 15min.lt. 
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Projektas „Mokantis istorijos“

Bendra projekto vertė – 56395 Eur, fondo „Remembrance, Responsibility, Future“ (EVZ) dalis – 
45000 Eur, fondo „Geros valios fondas“ dalis –10 000 Eur, ieškomas kofinansavimas -1395 Eur 
2017 m. išleista – 26 333, 34 Eur.

2016 m. Lietuvos žmogaus teisių centras remiamas „Geros valios fondo“ ir fondo „Remembrance,
Responsibility, Future“ (EVZ) keturiuose Lietuvos miestuose įrengė Atminimo akmens. Vertindami
bendradarbiavimą su Lietuvos žmogaus teisių centru šie fondai nusprendė ir toliau remti Centro
veiklas ir finansuoti projektą „Mokantis istorijos“. 
2017 m.  birželį  startavęs  ir  iki  2018 m.  pabaigos  besitęsiantis  projektas  siekia  šviesti  Lietuvos
visuomenę apie žydų ir romų gyvenimą bei palikimą šalyje, įtraukdamas skirtingas bendruomenes
Lietuvos regionuose. Projektą sudaro trys pagrindinės veiklos kryptys: 

 edukacinė  programa  bendrojo  lavinimo  mokykloms,  kurios  metu  rengiami  mokymai
mokytojams,  vėliau,  jų  pagrindu,  inicijuojami  vietos  mokyklų  projektai,  reflektuojantys
miesto ar miestelio žydų ar romų bendruomenių palikimą; 

 refleksija ir veiklos keturiose Lietuvos savivaldybėse. Rengiamos ir keturiose savivaldybėse
pristatomos gairės, kurios papasakoja apie Atminimo akmenų idėją bei paaiškina leidimų,
reikalingų tokių atminimo ženklų dėjimui, procedūras. Taip pat organizuojamos edukacinės
„Beigelių popietės“, kurių metu bendruomenės aptars istorinį savo krašto paveldą;

  informacinė kampanija, skirta keisti antisemitinėms ir romofobinėms nuostatoms, stiprinti
tolerancijos principus. Portale „Manoteises.lt“ publikuojamas straipsnių ciklas, skatinantis
įvairių  bendruomenių  dialogą.  Planuojama  atnaujinti  svetainę  „Atminimoakmenys.lt“,
inicijuoti kampaniją socialiniuose tinkluose.

Projekto partneriai: Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Valstybinis Gaono žydų muziejus,
Romų visuomenės centras ir Ugdymo plėtotės centras.

2017 m., vykdant projektą, papildyta platforma „Nepatogaus kino klasė“ dviem naujais filmais -
„Lagūna“ ir „Džo smuikas“, jų naudojimui pamokų metu, sukurtos metodologijos. Filmai taip pat
parodyti festivalio „Nepatogus kinas“ metu, jų pagrindu vesti edukaciniai užsiėmimai kino teatrų
salėse  bei  mokyklose.  Šią  projekto  dalį  taip  kofinansavo  Lietuvos  kultūros  taryba.  Praėjusiais
metais  taip  pat  užmegzti  kontaktai  su  savivaldybėmis,  jose  apsilankyta  ir  pristatyta  Atminimo
akmenų idėja.

Filmas „Lagūna“ platformoje nepatogauskinoklase.lt
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Žmogaus teisi  organizacij  koalicijos (ŽTOK) stiprinimasų ų

Bendra projekto vertė – 47 626 Eur, LŽTC dalis – 20 806,66 Eur, finansavimo šaltinis – LR 
socialinės apsaugos iš darbo ministerija.

2011 m. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su dar septyniomis nevyriausybinėmis,  žmogaus
teises ginančiomis organizacijomis įkūrė neformalią Žmogaus teisių teisių koalicija (nuo 2014 m. -
Žmogaus teisių organizacijų koalicija). 2017 m. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su koalicijos
partneriais  –  Lietuvos  žydų (litvakų)  bendruomene,  Romų visuomenės  centru,  Lygių galimybių
plėtros  centru,  Nacionaline  LGBT*  teisių  organizacija  LGL,  Tolerantiško  jaunimo  asociacija,
Psichikos  sveikatos  perspektyvomis  ir  Žmogaus  teisių  stebėjimo institutu  -  parengė,  laimėjo  ir
įgyvendino  Nevyriausybines  organizacijas  vienijančių  asociacijų  institucinio  bendradarbiavimo
stiprinimo projektą, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) lėšomis. 
Projekto metu formalizuota koalicijos veikla, įkuriant ir užregistruojant Žmogaus teisių organizacijų
koaliciją,  parengta  koalicijos  advokacijos  viešosios  politikos  srityje  ir  komunikacijos  veiklos
strategija, žiniasklaidoje publikuoti koalicijos ekspertų komentarai. Reaguojant į bandymus varžyti
žmogaus  teises  ir  laisves,  išplatinti  kreipimaisi  ir  pranešimai  spaudai  dėl  vadinamojo  Šeimos
stiprinimo  įstatymo  bei  Konvencijos  dėl  smurto  prieš  moteris  ir  smurto  šeimoje  (Stambulo
konvencijos).  2017  m.  gruodį,  minint  Tarptautinę  žmogaus  teisių  dieną,  surengta  metinė
konferencija. 

ŽTOK narių bendra nuotrauka prieš konferenciją „Žmogaus teisės: universalios, bet ar lietuviškos?“, 
A. Didžgalvio nuotr.
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Projektas „Atsakinga žiniasklaida – tvari visuomen “ė

Bendra projekto vertė – 2500 Eur, finansavimo šaltinis – Europos tinklas prieš rasizmą

Lietuvos žmogaus teisių centras yra tarptautinio Europos tinklo prieš rasizmą narys (angl. ENAR) ir
ketvirtus metus iš eilės teikia paraiškas centrinei ENAR būstinei,  laimi ir  įgyvendina projektus,
skirtus mažinti romofobijai ir kitoms rasizmo bei ksenofobijos apraiškoms Lietuvoje. 

Praėjusiais metais Centras telkė pastangas keisti diskursą apie romus bei žydus viešojoje erdvėje bei
toliau vykdė Vilniaus miesto savivaldybės romų integracijos į visuomenę plano vykdymą, dalyvavo
ir teikė pastabas tarpiniuose susitikimuose. 

Bendradarbiaudama su Lietuvos žmogaus teisių centru multimedijų agentūra „Nanook“ parengė
podkastą  „Nauja romų karta“,  podkasto  pagrindu publikuoti  du tekstai  apie  naująją  romų kartą
portale manoteises.lt. Rengiant podkastą, nuotraukose užfiksuotos akimirkos buvo atrinktos Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos kilnojamai parodai „Įvairovės veidai“ ir 2018 m. aplankys kelias
dešimtis Lietuvos savivaldybių. 
Projekto rėmuose taip pat įvyko ir dvi diskusijos. Viena – susitikimas su romėmis, kurios  aptarė
nelygiaverčiu  moters  vertinimu susijusius  iššūkius  tiek  romų bendruomenėje,  tiek  visuomenėje
apskritai.  Antroji  –  diskusija  su  romų  ir  žydų  bendruomenių  atstovais,  tyrinėtojais  ir
nevyriausybinių  organizacijų  atstovais  tarptautinės  konferencijos  #AtmintisAtsakomybėAteitis
metu, kurią organizavo Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė. 
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https://nanook.lt/podcast/nauja-romu-karta/


Projektas „Rekomendacij  d l veiksm  kovojant su antisemitizmu irų ė ų
romafobija Lietuvoje, paruošimas ir viešinimas “

Bendra projekto vertė – 49180 Eur, Lietuvos žmogaus teisių centro dalis – 6927 Eur, 

2017 Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su Moterų informacijos centru bei Romų visuomenės
centru prisidėjo prie Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės inicijuotos projekto „Rekomendacijų
dėl veiksmų kovojant su antisemitizmu ir romafobija Lietuvoje paruošimas ir viešinimas“. Lietuvos
žmogaus teisių centro ekspertės Birutė Sabatauskaitė ir Simona Gaidytė kartu su nepriklausomų
ekspertų grupe apibendrino pastarųjų dešimties metų antisemitizmo ir romafobijos atvejus Lietuvos
viešojoje erdvėje, rengė rekomendacijas, kaip reikėtų kovoti su šiais reiškiniais ateityje. Projektu
metu buvo publikuoti keturi tekstai portale manoteises.lt,  susiję su romafobijos ir antisemitizmo
mažinimu. Su rekomendacijomis susipažinti galima čia.

Portale manoteises.lt publikuotas projekto metu parengtas interviu, momentinė ekrano nuotr.
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https://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2018/03/Rekomendacijos-2018.pdf


Projektas „Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisi  puosel jimasų ė
Baltarusijoje“

Bendra  projekto  vertė  –  52  000 Eur,  Lietuvos  žmogaus  teisių  centro  dalis  sumokėta  tiesiogiai
manoteises.lt autorei – 1250 Eur,

2017 m. metais Lietuvos žmogaus teisių centras tapo Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL
(Lietuvos gėjų lyga) partneriu projekte „Keitimasis patirtimi ir LGBT* žmogaus teisių puoselėjimas
Baltarusijoje“. Projekto tikslas - skatinti demokratijos progresą ir palaikyti pilietinės visuomenės
raidą  didinant  kompetenciją  komunikacijos  ir  advokacijos  srityse  bei  puoselėjant  jaunų žmonių
sąmoningumą,  mobilizuoti  Baltarusijos  LGBT*  teisių  organizacijų  bendruomenės  narius  ir
savanorius  bei  stiprinti  Baltarusijos  LGBT*  teisių  organizacijų  darbą  advokacijos  srityje  bei
žmogaus teisių kontekste. Projekto metu įgyvendinti partnerių organizacijų Baltarusijoje mokymai,
kurių metu didinta organizacijų narių kompetencija ir žinios, užtikrinant lygybę LGBT* žmogaus
teisėms priešiškose šalyse. Lietuvos žmogaus teisių centras prisidėjo savo komunikacijos įgūdžiais
ir patirtimi viešinant žmogaus teisių problemas. Portale manoteises.lt publikuotas straipsnių ciklas
apie  Baltarusijos  LGBT*  bendruomenei  jautrius  klausimus.  Taip  siekta  Lietuvos  visuomenę
supažindinti su realia kaimyninės valstybės situacija bei drąsiais žmogaus teisių aktyvistais, kurie
veikia autoritarinio režimo sąlygomis. Portale manoteises.lt publikuoti 6 tekstai.
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Neprojektin  veiklaė

Vykdydamas  projektinę  veiklą,  Lietuvos  žmogaus  teisių  centras  pagal  galimybes  įsitraukė  ir  į
neprojektinę advokacijos ir visuomenės informavimo veiklą. Centras aktyviai prisidėjo prie:

  vadinamosios Matuko reformos, dalyvaudamas strateginiuose susitikimuose su vaiko teisių
NVO bei susitikimuose su LR Seimo nariais , taip pat rengdamas ir publikuodamas tekstus
portale manoteises.lt, paskelbdamas ir platindamas peticiją; 

 kartu su kitomis NVO rengė piketą, raginusį inicijuoti apkaltą seksualiniu priekabiavimu
apkaltintam buvusiam LR Seimo  nariui  K.  Pūkui,  portale  manoteises.lt  paskelbta  ir  tai
raginusi padaryti peticija;

 dalyvavo atsinaujinusiuose klausymuose dėl abortų draudimo Lietuvoje;
 viešojoje  erdvėje  aktyviai  palaikė  #MeToo  bangos  metu  prakalbusias  moteris  ir  skatino

mažinti aukų kaltinimą visuomenėje ir dėmesį koncentruoti į galimai nusikaltusius asmenis;
 parėmė  Nacionalinio  skurdo  mažinimo  organizacijų  tinklo  inicijuotą  kampaniją  „Patys

kalti ?/.“, kuria siekta pakeisti skolų išieškojimo tvarką ir skurdžiausiai gyvenančių žmonių;
 tarpininkavo įrengiant Atminimo akmenis Basų šeimai, buvusio Kauno geto teritorijoje;
 rengė kreipimusis į LR valstybės vadovus, ragindamas ratifikuoti  Konvenciją dėl smurto

prieš moteris ir smurto šeimoje (Stambulo konvencija);
 Aktyviai  komunikavo apie  žmogaus  teisių  aktualijas  savo paskyroje  „Facebooke“  ir  per

metus maždaug ketvirtadaliu padidino savo sekėjų skaičių (iki 8100). LŽTC „Facebook“
paskyroje  skelbta  informacija  buvo  cituojama  žiniasklaidoje  bei  socialinių  tinklų
apžvalgose;

 Toliau, kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir advokate Akvile Bužinskaite, palaikė
knygos „Gintarinė širdis“ autorę Neringą Mikalauskienę (slapyvardis – Neringa Dangvydė)
teismo procese, kuriuo siekiama įrodyti, kad pastaroji knyga buvo išimta iš prekybos dėl
homofobinių paskatų. Centras apmokėjo autorei priteistas bylinėjimo išlaidas; 

 Aktyviai dalyvavo nuomonės, palankios žmogaus teisių principams, formavime viešojoje
erdvėje.  Centro atstovai žiniasklaidoje pasisakė daugiau nei 100 kartų,  tarp jų du kartus
dalyvauta laidoje „Dėmesio centre“. 
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Lietuvos žmogaus teisi  centro gautos l šos 2017 m.ų ė
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Lietuvos žmogaus teisi  centro gautos l šos 2017 m. (diagrama)ų ė
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