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ĮŽANGA 

Lietuvos žmogaus teisių centras (Centras, LŽTC) – nevyriausybinė žmogaus teisių
organizacija, įkurta 1994 m. Veiklos pradžioje Centras aktyviai prisidėjo prie teisės aktų
kaitos ir jų priartinimo prie tarptautinių standartų, teisininkų bendruomenės mokymų ir
žmogaus teisių principų įtvirtinimo Lietuvoje. Šiandien LŽTC savo veiklą koncentruoja į
tris sritis: advokaciją, švietimą ir informavimą.

Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su VšĮ „Nepatogus kinas“ organizuoja didžiausią
Baltijos šalyse nekomercinį žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalį „Nepatogus
kinas“, organizuoja pirmąjį Lietuvoje audio festivalį „Banguoja“, valdo žmogaus teisių
portalą Lietuvoje manoteises.lt, yra įkūręs „Nepatogaus kino klasės“ platformą, skirtą
mokytojams ir edukatoriams. Centras aktyviai veikia advokacijos srityje, teikia
pasiūlymus teisės aktams dėl smurto artimoje aplinkoje smurto lyties pagrindu, lygių
galimybių reguliavimo, neapykantos kurstymo, lyčiai neutralios partnerystės
įteisinimo, Baudžiamojo kodekso (pvz., persekiojimo kriminalizavimo) ir kitų teisės aktų. 
Lietuvos žmogaus teisių centras priklauso tarptautinei organizacijai Europos tinklas
prieš rasizmą (ENAR), taip pat yra Žmogaus teisių organizacijų koalicijos,
Nevyriausybinių organizacijų koalicijos „Už vaiko teises“ ir Nacionalinės
nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos narė.
2021 m. ilgametę Lietuvos žmogaus teisių centro direktorę, teisininkę Birutę
Sabatauskaitę paskyrus Lygių galimybių kontroliere, Centro direktore Tarybos
sprendimu paskirta komunikacijos ir lyčių lygybės ekspertė Jūratė Juškaitė.

Lietuvos žmogaus teisių centro komanda

Lietuvos žmogaus teisių centras turi 17 narių. Tai visuomenininkai, teisininkai,
universitetų dėstytojai ir kiti asmenys, profesionaliai besidomintys žmogaus teisėmis.

Taryba

Inga Abramavičiūtė, Tarybos pirmininkė, advokatė;
Girvydas Duoblys, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Galiu gyventi“
advokacijos vadovas, Pilietinių iniciatyvų centro vadovas.
Prof. Jonas Ruškus, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys-ekspertas,
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius;
dr. Laima Vaigė, teisininkė, Upsalos universiteto dėstytoja;
Romas Turonis, darbo santykių bei mediacijos specialistas, VšĮ „Švietimo ekspertų ir
mediacijos agentūra“ vadovas.



Administracija:

Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė, manoteises.lt redaktorė
(nuo 2021 liepos 2 d.);
Gediminas Andriukaitis, festivalio „Nepatogus kinas“ direktorius;
Daiva Gylytė, „Nepatogaus kino“ komunikacijos ir marketingo vadovė ir Lietuvos
žmogaus teisių centro projektų koordinatorė;
Paulina Drėgvaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro švietimo ekspertė, projektų
koordinatorė (nuo 2021 m. kovo mėnesio);
Alina Gvozdovič, finansininkė;
Monika Guliakaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro teisininkė, projektų ir advokacijos
vadovė (nuo 2021 m. birželio mėnesio);
Indrė Maršantaitė, „Nepatogaus kino klasė“ vadovė, žmogaus teisių edukacijos
ekspertė;
Judita Ragauskaitė, festivalio „Banguoja“ vadovė, „Nepatogaus kinas“ koordinatorė;
Kristina Rūkaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro tyrimų vadovė, projektų
koordinatorė. 

 
Su mumis daug dirbo:

Eglė Ausiejūtė, „Nepatogus kinas“ bibliotekų programos koordinatorė;
Danielė Liepa Baudrillier, „Nepatogus kinas“ savanorių koordinatorė;
Paulius Briedis, „Nepatogaus kino klasė“ edukatorius;
Dovilė Grigaliūnaitė, „Nepatogus kinas“ programos sudarytoja;
Rūta Ivaškevičiūtė, „Nepatogus kinas“ dizainerė;
Gabija Jurkutė, „Nepatogus kinas“ svečių koordinatorė, manoteises.lt tekstų autorė;
Narius Kairys, „Nepatogus kinas“ programos sudarytojas;
Marius Leiburas, internetinių svetainių programuotojas;
Jonas Liugaila, „Nepatogus kinas“ dizaineris;
Julija Matulytė, „Nepatogus kinas“ vertimų koordinatorė;
Ignė Narbutaitė, „Nepatogus kinas“ video skyriaus vadovė;
Agnė Pakšytė, „Nepatogus kinas“ renginių koordinatorė;
Vladas Rožėnas, „Nepatogus kinas“ programos sudarytojas;
Jurgita Rudėnaitė, „Nepatogaus kino klasė“ edukatorė;
Monika Sabaitytė, dizainerė;
Paulius Pakutinskas, „Nepatogaus kino klasė“ edukatorius;
Anaida Simonian, dizainerė;
Simona Ševčenkaitė, „Nepatogaus kino klasė“ edukatorė;
Monika Valentaitė, „Nepatogaus kino klasė“ edukatorė.



Praktikantai ir savanoriai  

2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centre savanoriavo arba praktiką atliko:
Justina Dijokaitė, Paulina Drėgvaitė, Jonė Juchnevičiūtė, Indrė Lapinskaitė, Rokas
Ramanauskas, Severina Venckutė, Beatričė Žemelytė, Gabija Jurkutė.
 
Festivalyje „Nepatogus kinas 2021“ savanoriavo 31 savanoris/ė,  didžioji dalis jų – 16-
24 metų jaunimas. Jie ne tik prisidėjo prie festivalio veiklų įgyvendinimo, bet ir prie
festivalio sklaidos. Hibridiniame renginyje savanoriai tapo festivalio ambasadoriais
savo miestuose ir internete – tiesiogiai bendraudami su festivalio žiūrovais
„Nepatogus kinas“ seansuose ir festivalio interneto svetainėje.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS 2021 M. TRUMPAI: 

17 110 festivalio „Nepatogus kinas“ žiūrovų; 
1596 moksleivių „Nepatogaus kino klasė“ edukacijose festivalio metu; 
„Nepatogaus kino klasės“ platformos vartotojų skaičius perkopė 3000, platforma
papildyta penkiais naujais filmais;
370 000 unikalių žmogaus teisių portalo manoteises.lt rodinių;
252 paminėjimai žiniasklaidoje; 
Kartu su partneriais parengtas pirmasis tyrimas apie tos pačios lyties šeimas
Lietuvoje;
Kriminalizuotas persekiojimas.



15-asis tarptautinis žmogaus teisių kino festivalis „Nepatogus kinas“ pasiekė itin plačią
auditoriją: apie festivalio veiklas pasirodė beveik 400 publikacijų įvairiose
žiniasklaidos kanaluose, projekto rengėjai ir dalyviai buvo pristatomi beveik visuose
pagrindiniuose TV ir radijo kanaluose (įskaitant didelį auditorijos pasiekiamumą
turinčias laidas „Labas rytas“, „Panorama“, „Savaitės panorama“, „Dienos tema“, „Elito
kinas“ ir pan.).

Festivalio metu įvyko daug lydinčių tematinių renginių, surengtos 7 virtualios
diskusijos, kurios buvo transliuojamas projekto „Facebook“ paskyrose, publikuojamos
LRT.lt portale. Diskusijose dalyvavo įvairių visuomeninių, akademinių ir ekspertinių
institucijų atstovai/ ės, diskusijos pasiekė daugiau kaip 37 000 žiūrovų. 50 festivalio
filmų atskleidė platų žmogaus teisių problematikos spektrą; iš viso festivalio
seansuose ir renginiuose 2021 metais apsilankė 17 110 lankytojų. Pirmą kartą festivalio
atidarymo filmas, kalbantis apie jaunimo aktyvizmą, buvo transliuojamas per televiziją
LRT Plius rubrikoje „Elito kinas“ ir pritraukė papildomus 16 000 televizijos žiūrovų.
Festivalio komunikacija socialiniuose tinkluose pasiekė ne mažiau nei 180 000
auditoriją. Projekto svetainę daugiau kaip 74 000 kartų aplankė 45 000 unikalių
lankytojų.

Festivalio renginius moderavo ryškiausi Lietuvos žurnalistai ir renginių vedėjai – Rita
Miliūtė, Edmundas Jakilaitis, Eglė Daugėlaitė, o renginiuose dalyvavo Baltarusijos
opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja (pokalbis su ja buvo transliuojamas ir
LRT.LT eteryje), Sacharovo premijos laureatas ir Ukrainos žmogaus teisių gynėjas
Olegas Sentsovas (pokalbis su juo vyko LRT laidoje „Dienos tema“, o atskiras interviu
transliuotas socialinėse medijose ir per LRT.LT), apie klimato krizę, visuomenę ir
jaunimą edukavo profesorius Jurgis Kazimieras Staniškis (Kauno technologijų
universiteto profesorius, Lietuvos mokslo akademijos narys, Jungtinių Tautų
Globalaus darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupės narys. Jaunimo
pokalbis su profesoriumi transliuotas per LRT.LT).

15-ASIS TARPTAUTINIS ŽMOGAUS TEISIŲ DOKUMENTINIŲ FILMŲ FESTIVALIS
„NEPATOGUS KINAS“

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183165/nepatogus-kinas-demokratijos-perspektyvos-baltarusijoje-interviu-su-sviatlana-cichanouskaja
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000182270/dienos-tema-rezisierius-sencovas-ateis-metas-kada-rusija-zlugs-kaip-imperija-ir-taps-normalia-salimi
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183970/nepatogus-kinas-rytu-ukrainos-ateitis-interviu-su-olegu-sentsovu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183970/nepatogus-kinas-rytu-ukrainos-ateitis-interviu-su-olegu-sentsovu
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000183585/nepatogus-kinas-kartu-pokalbis-ar-turime-valios-iveikti-klimato-krize


Žmogaus teisių kino festivalio turinys
15-asis tarptautinis žmogaus teisių kino festivalis „Nepatogus kinas“ siekė atliepti
pasaulines aktualijas, todėl didelis dėmesys skirtas demokratijos ir klimato krizės
klausimams. Šios temos atspindėtos tiek atidarymo filme, tiek specialiai paruoštose
tematinėse filmų programose „Radikal(i)ai“, „Filmai už gamtą“ bei festivalio atidarymo
filme. Aktualumo neprarandanti migracijos krizė pristatyta festivalio programoje
„Dokumentinis serialas „Ribos“, kur įvairiais aspektais analizuotos migracijos ir sienų
temos. Itin daug dėmesio skirta Rytų Europos kaimynystės šalims – Baltarusijai
(filmo „Drąsa“ pristatymas, specialios parodos apie Baltarusijos protestus pristatymas,
filmo režisieriaus atvykimas į Lietuvą bei Svietlanos Cichanouskajos įtraukimas į
„Nepatogaus kino“ diskusiją) ir Ukrainai. Lietuvai svarbi Ukraina ir jos realijos
visuomenei pristatytos per keletą festivalio programos filmų bei išskirtinio svečio –
režisieriaus ir žmogaus teisių gynėjo Olego Sentsovo – vizito į festivalį surengimą. 
Lietuvos socialinės ir politinės aktualijos paskatino suformuoti specialią filmų
programą, skirtą reflektuoti LGBT+ bendruomenės patirtis. Šioje „MES ESAME
VISUR“ pavadintoje programoje buvo pristatyti įvairūs dokumentiniai filmai, tarp kurių
ir vienos žinomiausių Vokietijos queer kinematografijos pradininkių Monikos Treut
darbai. 

Be šių teminių akcentų žiūrovai turėjo galimybę pamatyti platų spektrą filmų – nuo
aplinkosaugos, klimato kaitos, lyčių lygybės, lygiateisiškumo iki skurdo, korupcijos,
socialinės nelygybės ir kitų. 

Festivalio „Nepatogus kinas“ žiūrovų pasiekiamumas

Festivalio programa buvo rodoma penkių miestų kino teatruose – Vilniuje, Kaune,
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Marijampolėje. Internetu ją pamatė daugiau nei 80 Lietuvos
miestų ir miestelių gyventojai. Hibridiniame festivalyje ne tik pritaikėme praėjusių
metų gerąsias praktikas, bet ir įgyvendinome naujas iniciatyvas. Didėjantis auditorijos
susidomėjimas ir įsitraukimas siejamas tiek su tradicinių medijų naudojimu, tiek,
pasitelkus naujas komunikacijos strategijas, pritraukiant filmus žiūrėti internete. Šiemet
užsibrėžtas tikslas pasiekti jaunąją auditoriją įgyvendintas tęsiant bendradarbiavimą su
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT). Kvietimas dalyvauti „Jaunimo balso“
konkurso iniciatyvoje paskleistas tarp daugiau nei 66 jaunimo organizacijų visoje
Lietuvoje. Iš beveik 30 paraiškų į „Jaunimo balso žiuri“ buvo atrinkti 5 jaunuoliai, kurie
vertino filmų programą jaunimui. Festivalis taip pat suteikė prieigą žiūrėti filmus
Jaunųjų žurnalistų tinklui, jo nariai parengė straipsnių ir filmų recenzijų. 



Siekiant užtikrinti festivalio prieinamumą kuo platesniam Lietuvos gyventojų ratui,
buvo tęsiama partnerystės su daugiau kaip 200 Lietuvos bibliotekų. Jose esančiuose
kompiuteriuose visą festivalio turinį (tiek filmus, tiek diskusijas) buvo galima žiūrėti
nemokamai. Tai festivaliui suteikė unikalią galimybę pasiekti žiūrovus daugiau kaip 80
Lietuvos miestelių ir kaimo vietovių, ten, kur „Nepatogaus kino“ edukacinė programa
anksčiau niekada neturėdavo galimybių atsidurti. 

Ne vienerius metus gyvuojanti atskira filmų programa „Filmai, padedantys augti“
buvo sukurta vaikams ir jaunimui. Šios programos filmai buvo tiek prieinami internetu,
tiek naudoti gyvuose ir virtualiuose edukaciniuose seansuose mokyklose, kur filmus
žiūrėdavo moksleivių klasės, o po peržiūros „Nepatogaus kino“ komandos edukatoriai
vedė filmo refleksijas. Šiais metais festivalio edukacijos buvo vykdomos hibridiniu
būdu ir vyko trimis skirtingais būdais – nuotolinės edukacijos, fizinės edukacijos
mokyklose bei fizinės edukacijos filmų rodymo centruose (Vilniuje – Martyno
Mažvydo bibliotekos didžiojoje salėje, Kaune – Kauno kultūros centro didžiojoje
salėje, Klaipėdoje kino teatre „Arlekinas“, Panevėžyje kino teatre „Garsas“ ir
Marijampolėje – kino teatre „Spindulys“). Pastarosios edukacijos buvo skirtos kelioms
mokykloms vienu metu. Taip pat įvyko dvi edukacijos skirtos šeimoms ar vaikus bei
paauglius auginantiems asmenims.  

Iš viso įvyko 53 edukacijos, jose dalyvavo 74 mokyklos arba 1596 vaikai ir jaunimas.

Festivalio „Nepatogus kinas“ prieinamumas

Šiais metais festivalis buvo kaip niekad prieinamas visiems – fiziniuose kino
seansuose, kaip ir anksčiau, buvo taikoma unikali festivalio „Nepatogus kinas“
kainodara, leidžianti kiekvienam festivalio žiūrovui nuspręsti, kiek jis/ji nori mokėti už
kino bilietą į fizinį festivalio seansą. Žiūrovai bibliotekose filmus galėjo žiūrėti
nemokamai. 

Kaip ir kasmet ypatingas dėmesys buvo skirtas į kultūrinį lauką įtraukti papildomų
poreikių turinčias ir socialinės atskirties rizikos grupes. Nuo 2017 m. kasmet daliai
festivalio programos filmų parengiame subtitrus kurtiems ir neprigirdintiems (SKN).
Glaudžiai bendradarbiaujant su bendruomene, jos poreikiams buvo pritaikyti 8 filmai
(7 su SKN ir 1 su vertimu į gestų kalbą), kuriuos žiūrėti buvo galima tiek kino teatruose,
tiek festivalio virtualioje kino salėje. Dėjome pastangas, kad festivalyje „Nepatogus
kinas” turėtų galimybę dalyvauti ir žmonės su regos negalia. Šiais metais festivalyje
parodytas ankstesnių metų programos filmas „Labas, robote“ su garsiniu vaizdavimu ir
SKN. Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų biblioteka, festivalio programą papildė ir
audio dokumentikos kūriniai, pritaikyti aklųjų ir silpnaregių bendruomenės poreikiams.
Renkantis renginių vietas prioritetas buvo teikiamas universalaus dizaino erdvėms, o iš
tiesų prieinami seansai buvo specialiai ženklinami festivalio komunikacijoje. Nors ne
visada galėjome užtikrinti erdvių prieinamumą, hibridinis festivalio formatas praplėtė
festivalio turinio prieinamumą judėjimo negalią turintiems žiūrovams.



Veiklos, stiprinančios socialinės dokumentikos sklaidą Lietuvoje

Festivalyje apsilankė 35 kviestiniai svečiai iš užsienio, kurių daugelis ne tik susitiko su
festivalio žiūrovais, tačiau kartu dalyvavo panelinėse diskusijos, skirtose kino
industrijos atstovams, arba dalinosi įžvalgomis apie įvairius dokumentinio kino kūrybos
aspektus viešose diskusijose. Kaip jau tapo įprasta, festivalio „Nepatogus kinas“ metu
taip pat vyksta išimtinai kino industrijos profesionalų kompetencijų stiprinimo ir
tinklaveikos renginys „ESoDOC – European Social Documentary“. Šiemet seminaro
partneriai be Lietuvos kino centro buvo VšĮ „Meno Avilys“ ir jų kuruojama kino ir
medijų edukacijos erdvė „Planeta“, mokymus iš dalies finansavo AVAKA. Festivalio
„Nepatogus kinas“ organizatoriai siekė, kad šio renginio programa būtų kuo plačiau
prieinama tiek Lietuvos kino kūrėjams, tiek ir festivalio žiūrovams. Surengti šie vieši
teminiai renginiai:
 

Ramiai ir užtikrintai: kaip kurti kiną susipriešinusioje visuomenėje?

Diskusijos dalyviai: Vytautas Puidokas (filmo „Pasienio paukščiai“ režisierius, Lietuva),
Zhanna Maksymenko-Dovhych (filmo „Atostogos“ režisierė, Ukraina), „Think-Film
Impact Production“ įkūrėja ir vadovė Danielle Turkov bei poveikio strategijos ir
įgyvendinimo pasauliniu mastu vadovė Amy Shepherd (Jungtinė Karalystė). 

Kur baigiasi žurnalistika ir prasideda menas kuriant socialinę dokumentiką? 

Diskusijos dalyviai: Salomé Jashi (filmo „Pažabotas sodas“ režisierė, Sakartvelas), Dea
Gjinovci filmo (filmo „Nubusti Marse“ režisierė, Šveicarija), Helena Maksyom (filmo
„Nebus viskas gerai“ režisierė, Ukraina), Danielle Turkov („Think-Film Impact
Production“ įkūrėja ir vadovė, Jungtinė Karalystė). 

Kaip siekti visuomenės pokyčio pasitelkiant dokumentinio kino galią? Filmo
„Būsiu su Tavim“ atvejis.

Diskusijos dalyviai: Virginija Vareikytė, Maximilien Dejoie (filmo „Būsiu su Tavim“
režisieriai), Heidi Gronauer (ESoDOC mokymų programos vadovė).  

MUNKINATION: atvejo analizė su HAM the Illustrator, Mark Atkin (CHP:DOPX,
Crossover Lab), Danielle Turkov ir Amy Shepherd (Think-Film Impact Production)

Viešoje ESoDOC paskaitoje apie įvairių medijų derinimą praktiniais patarimais dalinosi
daugybę apdovanojimų pelnęs skaitmeninio meno kūrėjas, iliustratorius ir muzikos
prodiuseris HAM the Illustrator (Jungtinė Karalystė).



Festivalio „Nepatogus kinas“ įgyvendinimą 2021 metais finansavo: 

Lietuvos kino centras: 80 780 EUR;
LR URM Vystomojo bendradarbiavimo programa: 40 000 EUR;
Vilniaus miesto savivaldybė: 4 500 EUR;
Užsienio valstybių ir organizacijų atstovybės ir kultūros centrai: 4 130 EUR;
Privatūs fiziniai ir juridiniai asmenys: 17 500 EUR;
VšĮ Nepatogus kinas: 16 500 EUR;
Bendras projekto biudžetas: 163 410 EUR.

„NEPATOGAUS KINO KLASĖ“ – Į PAGALBĄ MOKYTOJAMS IR EDUKATORIAMS 

„Nepatogaus kino klasė“ – mokytojams bei edukatoriams skirta platforma. Joje
pristatomi dokumentiniai filmai svarbiomis, tačiau ne visada patogiomis socialinėmis
temomis. Edukacinėje platformoje užsiregistravusiems vartotojams suteikiama
nemokama galimybė naudotis nuolat pildoma dokumentinių filmų ir specialiai jiems
sukurtų metodinių priemonių baze. Naudojant kiną, kaip edukacinę priemonę,
mokiniai skatinami mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos
iššūkius. 

2021-aisiais metais „Nepatogaus kino klasės“ platformai įsigyti 5 nauji filmai. Dar trims
turėtiems filmams pratęstos licencijos. Naujiems filmams sukurtos filmų tematiką bei
problematiką atliepiančios metodikos, kurios kartu su filmais patalpintos platformoje ir
yra laisvai prieinamos registruotiems vartotojams. Nauji filmai „Nepatogaus kino
klasės“ platformą papildė lyčių stereotipų, lytiškumo ugdymo, priklausomybių,
psichikos sveikatos, smurto lyties pagrindu, internetinių patyčių, ekologijos bei
aktyvizmo temomis. 



2021 m. „Nepatogaus kino klasės“ internetinis puslapis bei pati platforma tapo dar
patogesnė vartotojams. Internetiniame puslapyje įdiegti polapiai, kuriuose galima rasti
vykdomus projektus, įvairius įrankius, padedančius dar kokybiškiau gilintis į temas,
vykdyti užsiėmimus, rasti ir naudoti paveikius metodus, lydėti vaikus ir jaunus žmonės
jų augimo procese.

Įgyvendinant projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su
smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“ sukurtos ir edukatoriams bei pedagogams
pateiktos Dokumentinio kino edukacijų gairės (jas galima rasti leidinyje „Lygybės
laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“, p. 95-110). 

Projektas „Nepatogaus kino klasė: sisteminio pokyčio link“ 
 
Pagrindinis projekto tikslas – kelti Lietuvos mokytojų kvalifikaciją, kuriant tvarią ir
plačiai prieinamą ugdymo ir mentorystės programą bei praktinius įrankius,
padedančius mokytojams stiprinti moksleivių pilietines kompetencijas ir didinti jų
įsitraukimą į pilietines veiklas. 2021 metų pradžioje startavęs projektas sėkmingai
įsibėgėja – baigtas pirmasis projekto ciklas – tęstiniai profesinio tobulėjimo mokymai
projekte dalyvaujantiems mokytojams. Projekto mokymuose dalyvavo beveik 60
pedagogų iš visos Lietuvos. Dokumentinių filmų pagrindu sukurta ir Švietimo, mokslo
bei sporto ministerijos akredituota mokymų programa apėmė kelis mėnesius
trukusius mokymus ir konsultacijas, kurių metu buvo siekiama suteikti ne tik žinių ir
praktinių įrankių, bet ir įgalinti mokytojus įtraukti moksleivius į vietos bendruomenei
svarbių socialinių problemų sprendimus. Projektas yra įgyvendinamas Aktyvių piliečių
fondo ir Europos Ekonominės Erdvės finansavimo mechanizmo paramos dėka, prie
projekto įgyvendinimo taip pat prisideda ir Lietuvos kino centras.

Platformos „Nepatogaus kino klasė“ veiklas 2021 m. finansavo Lietuvos kino
centras ir Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014 - 2020.

https://nepatogauskinoklase.lt/wp-content/uploads/2021/11/Lygybes-laboratorija-1.pdf


Audiofestivalis „Banguoja“ – pirmasis renginys Lietuvoje, visuomenei pristatantis
audiodokumentikos žanrą, per audio meną kalbantis aktualiomis žmogaus teisių
temomis. Projektas taip pat siekia telkti audio turinio kūrėjų bendruomenę, skatinti jos
augimą populiarinant audio mediją kaip saviraiškos priemonę, kelti audio kūrėjų
bendruomenės Lietuvoje profesionalumą. 

Pirmajame audio festivalyje buvo pristatyta tarptautinė 17 audio kūrinių programa: 3
įgarsinti lietuvių kalba; 12 subtitruotų; 5 lietuvių kūrėjų darbai. Festivalio turinys buvo
nemokamai prieinamas visiems susidomėjusiems internete, o festivalio laikotarpiu
(2021 rugpjūčio 24 – spalio 31 dienomis) sulaukė 2064 perklausų. Taip pat buvo
suorganizuota unikali trumpųjų kūrinių programos naktinė perklausa po atviru
dangumi (80 dalyvių) bei dvi perklausos kino teatruose (51 dalyvis). 

Daugiau nei pusė programos kūrinių išliko prieinami ir projektui pasibaigus, juos
klausyti galima festivalio svetainėje banguoja.lt, Lietuvos aklųjų bibliotekos virtualioje
bibliotekoje ELVIS, skirtoje negalintiems skaityti įprasto teksto, bei klausytojų
pamėgtose platformose „YouTube“ ir „Spotify“.

Projekto metu vietos audio turinio kūrėjai taip pat dalyvavo šiai bendruomenei skirtoje
konferencijoje, prie kurios prisijungė 141 dalyvis. Festivalyje savo žinias gilino
profesionalūs ir pradedantieji Lietuvos audio turinio kūrėjai, šešiose renginio sesijose
savo patirtimi su jais dalijosi visame pasaulyje vertinami žurnalistai, garso dizaineriai,
prodiuseriai ir vietos profesionalai. Norint užtikrinti, kad kūrėjai turėtų galimybę ir toliau
tobulėti, festivalio konferencijos renginių įrašai išlieka prieinami internetu „YouTube“
kanale bei festivalio internetinėje svetainėje.

Audio festivalio „Banguoja“ veiklas 2021 m. finansavo Lietuvos kultūros taryba ir
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje.

 

BANGUOJA - PIRMASIS AUDIO FESTIVALIS LIETUVOJE

https://www.banguoja.lt/
https://www.youtube.com/user/nepatoguskinas


PORTALAS MANOTEISES.LT - POPULIARUS INFORMACIJOS APIE ŽMOGAUS TEISES
ŠALTINIS LIETUVIŲ KALBA

Žmogaus teisių portalas manoteises.lt – didžiausias ir svarbiausias informacijos apie
žmogaus teises šaltinis lietuvių kalba. Portale publikuojami autoriniai žmogaus teisių
ekspertų komentarai, naujienos ir pranešimai spaudai, kuriuos rengia žmogaus teisių
srityje dirbančios organizacijos bei individualūs asmenys. 2021 m. manoteises.lt
sulaukė 369 928 unikalių rodinių (2020 m. – 322 843 unikalūs rodiniai). Portale
publikuoti 221 tekstai, paskelbtos 4 peticijos, kurios bendrai surinko per 32 435 parašų. 

Portale publikuojami tekstai rengiami įgyvendinant Lietuvos žmogaus teisių centro
projektus, spausdinami įvairių žmogaus teisių srityje dirbančių organizacijų straipsniai
bei pranešimai spaudai. Tekstai, parengti įgyvendinant projektus, žymimi teksto
apačioje, nurodant projekto pavadinimą, jo vykdytojus ir finansavimo šaltinį. 

Peticijos
LGBTQ+ žmonės – mūsų vaikai ir artimieji
2021 m. vasario 28 d. LGBTQ+ tėvai ir artimieji iniciavo atvirą laišką visuomenei,
kviečiantį atkreipti dėmesį į bendruomenės patiriamą neapykantą, taip pat skatinantį
priimti partnerystės įstatymą. Kreipimąsi pasirašė 18 972 asmenys. 

Nedidelio kiekio narkotinių medžiagų dekriminalizavimas
2021 m. balandžio 12 d. paskelbtas koalicijos „Galiu gyventi“ inicijuotas kreipimasis į
Lietuvos Respublikos Prezidentą bei Seimo narius, raginantis vadovautis mokslu
grįstais įrodymais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir priimti nedidelio
narkotinių medžiagų kiekio turėjimo be tikslo platinti dekriminalizavimo įstatymo
projektus. Kreipimąsi pasirašė 9148 asmenys.



Atviras laiškas nuo Lietuvos LGBTQ+ žmonių ir sąjungininkų
2021 m. liepos 23 d. Lietuvos LGBTQ+ žmonės ir sąjungininkai atviru laišku kreipėsi į
tarptautinę politinių lyderių bendruomenę, kviesdami solidarizuotis ir drauge reikalauti
į valdžią išrinktų Lietuvos politikų imtis kryptingų veiksmų, kurie užtikrintų vietinių
LGBTQ+ žmonių ilgalaikę gerovę. Kreipimąsi pasirašė 3084 asmenys.

Prieglobsčio prašymas nėra nusikaltimas – už žmogišką elgesį su migrantais
2021 m. rugsėjo 2 d. žmogaus teisių organizacijos inicijavo peticiją „Prieglobsčio
prašymas nėra nusikaltimas – už žmogišką elgesį su migrantais“, kuria reikalaujama
laikytis Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių statuso, Visuotinės žmogaus teisių
deklaracijos, ES Pagrindinių teisių chartijos ir užtikrinti skaidrumą, užtikrinti vaikų ir kitų
pažeidžiamų migrantų grupių saugumą ir poreikių patenkinimą, neapgręžti
prieglobsčio prašytojų į Baltarusiją ir įpareigoti sienos apsaugos pareigūnus informuoti
prieglobsčio siekiančius asmenis, kur ir kaip pateikti prieglobsčio prašymą ir sudaryti
galimybes jį pateikti ir kt. Kreipimąsi pasirašė 1267 asmenys.

Portalo manoteises.lt turinio kūrimą finansavo Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir
pilietiškumo programa 2014-2020, Švedijos užsienio reikalų ministerija, Švedijos
ambasada Vilniuje, Geros valios fondas, Europos socialinio fondo agentūra.

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO PROJEKTAI 2021

„BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties
pagrindu artimoje aplinkoje“

2021 metais LŽTC tęsė 2019 m. rugsėjį pradėtą įgyvendinti projektą „BRIDGE: vietos
bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje
aplinkoje“, kurio tikslas – sukurti reagavimo į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą,
stiprinti mokyklų bendruomenių gebėjimus užkirsti kelią lyčių stereotipams bei didinti
visuomenės sąmoningumą apie smurtą lyties pagrindu ir stiprinti jo prevenciją.
Projektas buvo vykdomas trijose pilotinėse savivaldybėse: Alytaus miesto, Jonavos ir
Ukmergės rajonų. 

2021 m. pilotinėse savivaldybės įvyko filmo „Gyvenimas pavojuje“ peržiūros ir
diskusijos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai. Taip pat parengti du leidiniai
mokyklų bendruomenėms: „Smurto lyties pagrindu prevencija mokykloje“ ir „Lygybės
laboratorija: saugios aplinkos mokykloje kūrimo vadovas“. Šie leidiniai buvo pristatyti 5
seminaruose didžiausiose Lietuvos savivaldybėse, kuriuose dalyvavo daugiau kaip
150 pedagogų ir švietimo darbuotojų. Leidinius galima rasti nepatogauskinoklase.lt
arba visureikalas.lt.

http://nepatogauskinoklase.lt/
http://visureikalas.lt/


Taip pat projekto metu taip pat įvyko 20 „Nepatogaus kino klasės“ edukacijų
mokyklose: rodyti filmai „Mini Miss“, „#bullyingstory“, „Yazidy girls“, vyko diskusijos bei
buvo parengtos darbo mokyklose su šiais filmais metodikos. 

Projekto metu įgytos gerosios praktikos buvo pristatytos viešos baigiamosios
konferencijos lapkričio 30 d. metu. 

Projektas vykdytas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių
galimybių plėtros centru bei socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“. Projektas
iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos
lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 856741 – LGKT_GBV – REC-AG-
2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018). Projektas buvo užbaigtas 2021 m. lapkričio 30 d. 

 #MesVisi
2021 m. LŽTC tęsė 2019 m. liepą kartu su partneriais – Lietuvos policijos mokykla,
Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir Europos žmogaus teisių fondu – pradėtą
įgyvendinti projektą „#PolicijosMokykla_LT: efektyvaus atsako į neapykantos
nusikaltimus ir neapykantos kalbą skatinimas Lietuvoje“. Projekto trumpinys
komunikacijos priemonėse – #MesVisi.

Projektas siekė stiprinti teisėsaugos pajėgumą efektyviai reaguoti į neapykantos
nusikaltimus ir kalbą, mažinti neapykantos nusikaltimų latentiškumą, didinti
pasitikėjimą tarp pareigūnų ir nukentėjusiųjų bei pažeidžiamų bendruomenių, skatinti
visuomenę atpažinti ir reaguoti į neapykantos nusikaltimus.
Lietuvos žmogaus teisių centras buvo projektą koordinuojanti organizacija, atsakinga
už sklandų partnerių bendradarbiavimą ir atskaitingumą Europos Komisijai. Centras
taip pat vykdė su projektu susijusias advokacines bei komunikacines veiklas. 



PRANEŠK

Įgyvendinta sąmoningumo didinimo apie neapykantos nusikaltimus kampanija
#DaugiauMeilės, kurią sudarė reklamjuostės DELFI.lt portale (1 057 329 unikalių
skaitytojų), trys video įrašai, skatinantys pranešti apie neapykantos kurstymą
internete (78 549 pasiekti skaitytojai), 6 straipsniai apie neapykantos nusikaltimus
patyrusius asmenis (48 789 unikalūs skaitytojai).
Skleidžiama žinia apie sukurtą alternatyvią pranešimų apie neapykantos
nusikaltimus ir neapykantos kalbą platformą: https://manoteises.lt/pranesk/.
Platformoje apie galimą neapykantos nusikaltimą pranešę asmenys turi galimybę
gauti pagalbą iš nevyriausybinių organizacijų ir/arba perduoti pranešimą policijai.
2021 m. apie galimą neapykantos kurstymą platformoje buvo praneštą 181 kartą.
Tęsiama veikla darbo grupėje Veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir
neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti prie Vidaus reikalų ministerijos, kuri buvo
atkurta projekto pradžioje – 2019 m. susitikimuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi
užsienio ekspertai iš Jungtinės Karalystės bei Lenkijos.

Neapykantos nusikaltimams pranešti skirto platformos logotipas.

Projektas užbaigtas 2021 m. birželio 30 d. 
2021 m. projekto metu:  

Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir
pilietiškumo programos (sutarties su Europos Komisija Nr. 848353 –
PoliceAcademy – (REC) REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018), Geros valios
fondo, Švedijos instituto, Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio
mechanizmo lėšomis, ir EVZ fondo lėšomis. 

https://manoteises.lt/pranesk/
https://manoteises.lt/pranesk/
http://apf.lt/


„Skurdas nėra pasirinkimas“

Nuo 2019 m. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su partneriais vykdė projektą
„Skurdas nėra pasirinkimas“, skirtą didinti nevyriausybinių organizacijų įsitraukimą į
viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdu ir socialine atskirtimi, priėmimą.
Projekto metu buvo teikiami teisės aktų pakeitimų siūlymai, rengiamos viešosios
nuomonės ir pozicijos, skirtos mažinti šalyje egzistuojantį skurdą ir socialinę atskirtį.
Projekte „Skurdas nėra pasirinkimas“ Lietuvos žmogaus teisių centras organizavo ir
koordinavo komunikacijos veiklas.
2021 m. buvo parengti ir išplatinti keturi pranešimai spaudai skurdo ir socialinės
atskirties tema.

Projektas baigtas 2021 m. spalio mėnesį, projektą finansavo Europos socialinio
fondo agentūra (ESFA). 

#pokyčiųforumas

Nuo 2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centras prisidėjo prie Nacionalinio skurdo
organizacijų tinklo įgyvendinamo projekto „Pokyčių forumas“.
Projektu „Pokyčių forumas“ siekiama įtraukti pažeidžiamas grupes – skurdą ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis – į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos
sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesus.
Perimant tarptautinę patirtį iš partnerių Norvegijoje, projekto metu visose Lietuvos
apskrityse buvo surengti skurdą patiriančių asmenų susitikimai žmogaus teisių
tematika. Susitikimuose taip pat dalyvavo ir sprendimus priimančių institucijų atstovai.
Pasirinktas forumo teatro metodas suteikė galimybę pažeidžiamai grupei
atsipalaiduoti, išsakyti problemas ir teikti siūlymus, taip formuojant organizacijų bei
politikų darbotvarkes sprendžiant skurdo problemas šalyje.
Projekto ir susitikimų metu gauta informacija pristatyta leidinyje. Suorganizuotas
susitikimas su aukščiausio lygio spendimų priemėjais, Seimo nariais, ministrais,
socialinės rūpybos srityse dirbančiais asmenimis.
Projekte „Pokyčių forumas“ Lietuvos žmogaus teisių centras organizuoja ir
koordinuoja komunikacijos veiklas.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo
lėšomis, dalis.

https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimai/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimai-2021.pdf?fbclid=IwAR1AWbOrmeTVEb_0IchIe5qu0d392dHD8ZzJZOFCnwV9v2OgoXfHyV6J-1E


„Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam kovoje
už lygybę“

2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centras tęsė 2020 m. spalio mėnesį pradėtą vykdyti
projektą „Žmogus žmogui žmogus: didesnė parama žmogaus teisėms ir vienas kitam
kovoje už lygybę“, įgyvendinamą kartu su VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės
pagalbos centru ir Lietuvos socialinių mokslų centru. 

Projektu siekiama supažindinti visuomenę su Stambulo konvencijos nuostatomis bei
advokatauti jos ratifikavimą; didinti visuomenės informuotumą apie LGBTQ+ asmenų
teisių apsaugą, parengti tyrimą apie tos pačios lyties partnerystėje gyvenančių
asmenų patirtis, teikti pasiūlymus teisiniam reguliavimui; didinti visuomenės
informuotumą apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbos daromą žalą ne
tik toms grupėms, prieš kurias ji yra nukreipta, bet ir visai visuomenei. 

2021 m. buvo tęsiama advokacija apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
reglamentavimui – pateiktos pastabos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymo projektui, teikti pasiūlymai siekiant kriminalizuoti persekiojimą, advokacijai
stiprinti surengti apskritieji stalai su skirtingų institucijų atstovais ir nuo persekiojimo
nukentėjusiomis moterimis.

Projekto dėka 2021 m. taip pat parengtas ir pristatytas pirmasis tyrimas apie tos pačios
lyties šeimas Lietuvoje, kurio egzemplioriai buvo išdalinti Seimo nariams, o rezultatai
visuomenei pristatyti spaudos konferencijos metu, Seimo Žmogaus teisių komiteto
posėdyje bei įvairiuose žiniasklaidos kanaluose straipsnių, laidų, diskusijų ir kt.
formatais. 

Mariaus Morkevičiaus nuotr.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo
lėšomis, dalis.

https://ztcentras.lt/wp-content/uploads/2021/10/Lyciai-neutralios-partnerystes-iteisinimo-galimybiu-analize-ir-kokybinis-tyrimas-apie-LGBTQIA-asmenu-poreikius-1.pdf
http://apf.lt/


„Lytiškumo akademija“
2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centras kartu su VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“
tęsė 2020 m. pradėtą projektą „Lytiškumo akademija“. Projekto metu siekiama
užtikrinti mokslu grįsto lytiškumo ugdymo prieinamumą Lietuvos mokyklose, kurti ir
taikyti mokslu grįstą informaciją ir metodikas, įgalinti tėvus ir ugdymo profesionalus
puoselėti sąmoningumą, kritinį mąstymą ir atsakingą elgesį, užtikrinti teisę į
reprodukcinę ir lytinę sveikatą bei auginti įvairovės kompetenciją.

2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centras rengė advokacinius susitikimus pristatant
projekto partnerių rengtą Lytiškumo ugdymo 5-8 klasėms modulį, įgyvendino viešas
diskusijas ir rengė straipsnius, siekiant kokybiškesnio ir įtraukesnio lytiškumo ugdymo
Vilniaus savivaldybėje ir kituose Lietuvos regionuose. Socialinių tinklų komunikacija
buvo siekiama palaikyti dialogą apie kokybišką lytiškumo ugdymą, didinti visuomenės
sąmoningumą apie mokslu ir tarptautinėmis rekomendacijomis grįsto lytiškumo
ugdymo naudą. 

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo
lėšomis, dalis. 

„Aš manau“
Reaguodamas į 2021 metų žiemą ir pavasarį viešojoje erdvėje paplitusius
dezinformacija grįstus ir baimę kurstančius žmogaus teisių naratyvus, Lietuvos
žmogaus teisių centras įgyvendino projektą „Aš manau: žmogaus teisių aktualijos –
mokytojams ir mokiniams“.

http://apf.lt/


Projekto tikslas – pasitelkiant jau išdirbtą komunikacinį įrankį – aktualijų naujienlaiškį
„Aš manau“ – ugdyti mokytojų ir mokinių kritinį mąstymą bei didinti informuotumą
svarbiais žmogaus teisių klausimais, esančiais dabartinės valdžios politinėje
darbotvarkėje. Projekto metu TAMO e-dienyne ir kituose kanaluose buvo išplatinti 3
naujienlaiškiai, skirti aktualiems žmogaus teisių klausimams. Pirmasis buvo skirtas
Partnerystės įstatymui, antrasis – migrantų krizei, o trečiasis – Stambulo konvencijai ir
naujajai Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo redakcijai.

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo ad-hoc projektų programos, finansuojamos
EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

„BE HATE FREE: laisvų nuo neapykantos bendruomenių kūrimas
Lietuvoje“
2021 m. kovą pradėtas įgyvendinti projektas „BE HATE FREE: laisvų nuo neapykantos
bendruomenių kūrimas Lietuvoje“. Projekto pagrindinis tikslas – spręsti pagrindinius
iššūkius, susijusius su neapykantos kalbos reiškiniu internete. 

Projekto uždaviniai: gilinti žinias apie neapykantos kalbos reiškinį internete ir parengti
teisines priemones neapykantos nusikaltimams spręsti, stiprinti pažeidžiamų
bendruomenių gebėjimą atpažinti neapykantos kalbą ir apie tai pranešti atsakingoms
institucijoms bei didinti visuomenės sąmoningumą apie tolerantiškos internetinės
kultūros svarbą ir reikšmę.

Projektą įgyvendina Lietuvos žmogaus teisių centras, Vytauto Didžiojo universitetas,
Europos žmogaus teisių fondas ir Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės. 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo
programos lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 963662–Be Hate- Free –
REC-AG-2020/REC-RRAC-RACI-AG-2020).

Projekto laikotarpis: 2021 m. kovas – 2023 m. vasaris.

https://asmanau.wordpress.com/
https://asmanau.wordpress.com/2021/05/18/nr-50-partnerystes-istatymas/
https://asmanau.wordpress.com/2021/09/19/nr-51-migrantu-krize/
https://asmanau.wordpress.com/2021/10/16/nr-52-stambulo-konvencija-es-aktualijos-ir-konkursas/
https://apf.lt/


Žmogaus teisių kalendorius, įdiegtas portale manoteises.lt

Projekto veiklos apėmė žmogaus teisių portalo manoteises.lt atnaujinimą žmogaus
teisių kalendoriumi bei tekstais, skirtais neapykantos kalbai, žmogaus teisių apsaugos
mechanizmams, organizacijoms bei institucijoms. Taip pat buvo surengtos audio
dokumentikos perklausos ir diskusijos festivalyje „Nepatogus kinas“ ir Nacionaliniame
žmogaus teisių forume. 

Projekto laikotarpis: 2021 gegužė – 2021 gruodžio 21 d.

SVARBIAUSIA NEPROJEKTINĖ VEIKLA 

Bendradarbiavimas su viešųjų ryšių agentūra „Berta&“

„Demaskuojant anti-žmogaus teisių naratyvus Lietuvos kibernetinėje erdvėje“

2021 m. Lietuvos žmogaus teisių centras įgyvendino projektą „Demaskuojant anti-
žmogaus teisių naratyvus Lietuvos kibernetinėje erdvėje“, kurį finansavo Švedijos
užsienio reikalų ministerija ir Švedijos ambasada Vilniuje. Šis projektas siekė viešojoje
erdvėje pateikti aktualią ir faktiškai teisingą informaciją žmogaus teisių tematika ir taip
kovoti su dezinformaciniais naratyvais Lietuvos kibernetinėje erdvėje.



konsultavo rengiant neapykantos kurstymo prevencijai skirtą kampaniją „Daugiau
meilės“;
parengė viešinimui ir išplatino persekiojimą patyrusiųjų moterų istorijas, taip
padėdami formuoti informacinį toną, turėjusį įtakos BK pataisoms, apibrėžusioms ir
kriminalizavusioms šią nusikalstamą veiką;
konsultavo partnerystės įstatymo advokatavimo komunikacinėmis priemonėmis
klausimais, rengė ir išplatinimo istorijas apie tyrime apie tos pačios lyties šeimas
įvardytas problemas;
festivaliui „Nepatogus kinas“ padėjo pritraukti privačius rėmėjus ir partnerius;
rengė pranešimus spaudai, talpino Centro parengtus pranešimus spaudai į
spaudos centrus BNS ir ELTA.

ŽTOK parengė ir pateikė alternatyvią ataskaitą Jungtinių Tautų (JT) Visuotinės
periodinės peržiūros mechanizmui. Joje vertintos šešios žmogaus teisių temos:
moterų teisės ir lyčių lygybė, negalia, LGBTQ+, migrantų ir tarptautinės apsaugos
gavėjų teisės, tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisės, vaikų ir jaunimo
teisės. Lietuvos žmogaus teisių centro tyrimų vadovė Kristina Rūkaitė prisidėjo prie
alternatyvios ataskaitos, kartu su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės atstove
Rūta Ribinskaite parengdamos tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių
apžvalgą. 
ŽTOK kartu su partneriais organizavo 4-ąjį Nacionalinį žmogaus teisių forumą
(NŽTF). Prisidėdamas prie NŽTF turinio, Centras organizavo 3 diskusijas, skirtas
Stambulo konvencijai, partnerystės įstatymui bei neapykantai internete. 
ŽTOK inicijavo kreipimąsi į valdžios institucijas ir vaiko teisių kontrolierę, raginantį
užtikrinti nereguliarų migrantų vaikų, atvykusių į Lietuvą per Baltarusiją, vaiko
teises ir pasirūpinti jų emocine būkle. 

2020 m. pradžioje komunikacijos agentūra „Berta&“ ir Lietuvos žmogaus teisių centras
pasirašė susitarimą, kuriuo agentūra savo iniciatyva įsipareigojo neatlygintinai teikti
komunikacijos paslaugas. 

2021 m. agentūra:

Dėkojame „Berta&“ už nuoširdų bendradarbiavimą! 

Žmogaus teisių organizacijų koalicija
Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) – progresyvių, konstitucinius žmogaus
teisių apsaugos standartus taikančių organizacijų koalicija, veikianti nuo 2011 m.
Koalicijai priklauso Diversity Development Group, Lietuvos žydų (litvakų)
bendruomenė, Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių plėtros centras,
Nacionalinė LGBT* teisių asociacija LGL, Psichikos sveikatos perspektyvos, Romų
visuomenės centras, Tolerantiško Jaunimo Asociacija, Žmogaus teisių stebėjimo
institutas.

https://ztok.lt/wp-content/uploads/2021/05/ZTOK_LT_final.pdf


2021 m. kovo 8 d., minint Tarptautinę moterų solidarumo dieną, Lietuvos žmogaus
teisių centras kartu su partneriais kreipėsi į Seimą, prašydami pagaliau ratifikuoti
Stambulo konvenciją ir į Lietuvos teisę perkelti normas, kurios padėtų efektyviau
kovoti su smurtu, ypač susijusias su persekiojimu.
2021 m. birželio 18 d. bei rugsėjo 17 d. LŽTC atstovai dalyvavo Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto klausymuose, skirtuose persekiojimo kriminalizavimui. Jų
metu buvo svarstoma, kaip Baudžiamajame kodekse apibrėžti iki šiol pilkojoje
zonoje esančią problemą – pakartotinį, nepageidaujamą bauginančio pobūdžio
kontakto siekimą ar panašų elgesį prieš asmenį. 
2021 m. spalio 21 d. kartu su partneriais LŽTC kreipėsi į Lietuvos Respublikos
Prezidentą, prašydami pasirašyti pataisas, numatančias atsakomybę už
persekiojimą.

ADVOKACIJA 
Lietuvos žmogaus teisių centras kasmet stebi skirtingų teisės aktų rengimą ir
priėmimą bei pagal kompetenciją teikia pastabas, dalyvauja Seimo komitetų
klausymuose ir posėdžiuose. 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris tobulinimas

2021 m. gruodžio 1 d. LŽTC pateikė poziciją Seimo Žmogaus teisių komiteto nariams
dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo projekto Nr. XIVP-
1056 ir lydinčiojo LR administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo
projekto Nr. XIVP-1057.

Centro advokacijos vadovės M. Guliakaitės komentaras apie persekiojimo
kriminalizavimą.

https://manoteises.lt/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-08-del_persekiojimo_BK_itvirtinimo.pdf
https://ztcentras.lt/lietuvos-zmogaus-teisiu-centras-pateike-pozicija-del-apsaugos-nuo-smurto-artimoje-aplinkoje-istatymoapsau/


2021 balandžio 30 d. LŽTC kartu su dar 150 žmogaus teisių ir jaunimo organizacijų
kreipėsi į Seimo narius, prašydami priimti partnerystės įstatymą. 
2021 m. buvo atliktas pirmasis tyrimas apie tos pačios lyties šeimas Lietuvoje.
Tyrimą, kurį sudaro lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo galimybių analizė ir
kokybinis tyrimas apie LGBTQIA+ asmenų poreikius, vykdė Lietuvos socialinių
mokslų centras, projekto partneris – Lietuvos žmogaus teisių centras. Tyrimo
pagrindu sukurta ir įgyvendinta komunikacinė kampanija, kviečianti susipažinti su
problemomis, su kuriomis kasdienybėje susiduria tos pačios lyties šeimos, nesant
galimybės formaliai įteisinti savo šeimos santykių.
Tyrimo apie tos pačios lyties šeimas Lietuvoje egzemplioriai buvo perduoti
kiekvienam Seimo nariui susipažinti asmeniškai, 2021 m. spalio 27 d. tyrimas
pristatytas LR Seimo žmogaus teisių komiteto posėdyje. Taip pat buvo surengta
spaudos konferencija, kurios metu tyrimas plačiau pristatytas visuomenei.
2021 m. spalio 28 d. Lietuvos žmogaus teisių atstovai susitiko su Seimo Pirmininke
Viktorija Čmilyte-Nielsen, su kuria aptarė partnerystės įstatymo klausimą.
2021 m. lapkričio 17 d. Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė
dalyvavo Danske Bank organizuotoje diskusijoje, skirtai Įtraukties dienai. Centro
vadovė skaitė pranešimą „Įkalinti diskusijų: kada Lietuvos visuomenė bus
pasirengusi LGBT teisėms?“.

Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas

Susitikimas su LR Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, lrs.lt nuotr.

https://manoteises.lt/wp-content/uploads/2021/04/Kreipimasis-del-partnerystes.pdf
https://ztcentras.lt/wp-content/uploads/2021/10/Lyciai-neutralios-partnerystes-iteisinimo-galimybiu-analize-ir-kokybinis-tyrimas-apie-LGBTQIA-asmenu-poreikius-1.pdf
https://www.facebook.com/LZTC.LCHR/posts/4785663938151617?__cft__[0]=AZUX1oouLoJHRQAkS-EDYNrlTfL6CKfvk-08O0IzfdplwJ8f6IjjxzXKFLpCXw8kTQ-xII4DJaOX1aRKYUivnfR6xuqMtTE6VSt2DxGLnmbYXNIZHo7x4mJNpK9y3dpmZ-WXGzQnu3lPKug84wPdiXQpCeUZ12WRtO4MF4H3C5lTYF8gYnPDMV3b_X1PN5quiNs&__tn__=%2CO%2CP-R


Lietuvos žmogaus teisių centras, Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Diversity
Development Group ir Lietuvos Raudonasis kryžius, žmogaus teisių apsaugos
srityje dirbančios organizacijos, 2021 m. liepos 12 d. pateikė pastabas LR Seimui,
Vyriausybei bei Vidaus reikalų ministerijai dėl siūlomų pakeitimų LR įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimo ir papildymo projekto Nr. XIV-506.
Įstatymo pakeitimais siūlyta bet kurį neteisėtai sieną kirtusį užsienietį,
neatsižvelgiant į jo pažeidžiamumą bei amžių, sulaikyti be teismo sprendimo, taip
pat riboti jų prieigą prie paslaugų.
2021 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos žmogaus teisių centras palaikė migracijos srityje
dirbančių organizacijų inicijuotą peticiją „Prieglobsčio prašymas nėra nusikaltimas
– už žmogišką elgesį su migrantais“, kuria reikalaujama laikytis Ženevos
konvencijos dėl pabėgėlių statuso, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, ES
Pagrindinių teisių chartijos ir užtikrinti skaidrumą, užtikrinti vaikų ir kitų pažeidžiamų
migrantų grupių saugumą ir poreikių patenkinimą, neapgręžti prieglobsčio
prašytojų į Baltarusiją ir įpareigoti sienos apsaugos pareigūnus informuoti
prieglobsčio siekiančius asmenis, kur ir kaip pateikti prieglobsčio prašymą ir
sudaryti galimybes jį pateikti ir kt. 
2021 m. rugsėjo 21 d. LŽTC direktorė dalyvavo LRT Forumo laidoje, kurioje atkreipė
dėmesį į probleminius aspektus, susijusius su migracija ir žmogaus teisių
pažeidimais. 

Migracija

https://ztcentras.lt/wp-content/uploads/2021/07/Pastabos_UTPI_pakeitimams_LRK_LZTC_ZTSI_DDG.pdf
https://manoteises.lt/peticija/prieglobscio-prasymas-nera-nusikaltimas-uz-zmogiska-elgesi-su-migrantais/?fbclid=IwAR0CUZpzQyHeSofJD3agRQZh2K5vzK2DkCW86bQ3sWDfRNbUMDgl_EuEx08


Lietuvos žmogaus teisių centras viešojoje erdvėje

Praėjusiais metais Lietuvos žmogaus teisių centro ekspertai aktyviai pasisakė
žiniasklaidoje įvairiomis žmogaus teisių temomis: smurtas lyties pagrindu, smurtas
artimoje aplinkoje, LGBTQ+ asmenų lygiateisiškumas, neapykantos nusikaltimai,
migracija. Iš viso užfiksuoti 252 LŽTC ar LŽTC ekspertų paminėjimai. 

Mariaus Morkevičiaus nuotr.

Lietuvos žmogaus teisių centro finansai

Lietuvos žmogaus teisių centro veikla finansuojama aukojant privatiems (fiziniams ir
juridiniams) asmenims, fiziniams asmenims skiriant 1,2% savo GPM lėšų. 
Didžioji dalis Lietuvos žmogaus teisių centro veiklų finansuojamos rengiant paraiškas
projektiniam finansavimui gauti ir įgyvendinant įvairius tarptautinius ir nacionalinius
projektus. 
Detali finansinė ataskaita pateikiama finansinių ataskaitų rinkinyje. 

Esame be galo dėkingi savo veiklos partneriams bei rėmėjams. 


