
Projekto „Moterų ir vyrų lygybės priemonių įgyvendinimas - pažangiems pokyčiams” medžiaga.  
Projektą remia LR Socialinės apsaugos ir darbo Ministerija pagal Valstybinės Moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–
2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano 2018–2021 metams 4.10 priemonę. 

Lyčių lygybė - svarbi moterims ir vyrams 

Pokalbis su Lietuvos socialdemokratų partijos Alytaus miesto skyriaus 

nariu Edmundu Čečėta 

1. Ar jūsų nuomone svarbu užtikrinti lyčių lygybę? Kodėl?   

Lyčių lygybės užtikrinimas, mano nuomone, yra vienas svarbiausių 

veiksnių užtikrinant darnų Lietuvos visuomenės vystymąsi. Bet kuri 

diskriminacija sukuria įtampas, kurias eliminuoti reikia ir laiko, ir lėšų. 

2. Ar manote, kad turite pakankamai žinių apie lyčių lygybės naudą 

moterims ir vyrams? Kokia tai nauda? 

Nesu specialiai studijavęs, tačiau tenka bendrauti su žmonėmis, turinčiais 

itin aukštų kompetencijų žmogaus teisių, lygių galimybių klausimais. 

Nauda akivaizdi daugelyje sričių: ir švietimo, ir darbo rinkos, ir sveikatos bei demografijos. 

3. Kaip jūs prisidedate prie lyčių lygybės skatinimo? 

Kadangi pats esu politikas, stengiuosi įtraukti kuo įvairesnių žmonių į politinę veiklą bei sprendimų 

priėmimą. Šiuo metu mūsų šalies politikoje akivaizdžiai dominuoja vyrai, atrodo, kad vienintelė ministrė 

moteris pareigas užėmė tik pradėjus garsiai kritikuoti. Manau, kad į sprendimų priėmimą turi įsitraukti 

daugiau moterų, juk statistika rodo, kad didesnis procentas moterų yra įgijusios aukštąjį išsilavinimą. 

4. Ar/kaip užtikrinama lyčių lygybė jūsų darbo aplinkoje? 

Užtikrinamas vienodas atlyginimas, nediskriminuojama dėl nedarbingumo vaikų ligos atveju, suteikiamos 

tėvystės atostogos ir kt.  

5. Ar/kaip užtikrinama lyčių lygybė jūsų asmeninėje aplinkoje? (pvz. buities pareigų pasidalinimas, 

vaikų priežiūros pasidalinimas)  

Pajuokausiu, kad darbus pasidaliname: žmona gamina lazaniją, aš kepu žuvį. Tiesiog darome tai, kas kam 

geriau sekasi ar patinka. Stengiuosi kuo labiau įsitraukti į vaikų ugdymą, buities darbus. 

6. Ar/kokius pastebite teigiamus pokyčius savo įsitraukimo į šeimos pareigų pasidalinimą srityje? 

Kaip tai naudinga Jums ir/ar Jūsų antrajai pusei? 

Kol kas negyvename idealioje visuomenėje, žinoma, kad lieka daug stereotipų, tačiau stengtis verta. 

Dalinantis buities darbus ir vaikų priežiūrą daugiau lieka laiko savišvietai, laisvalaikio pomėgiams. Gimus 

antram vaikui pasinaudojau galimybe mėnesį praleisti su pagausėjusia šeima, vaikams sergant esu ėmęs 

nedarbingumą ir kt. 

7. Kokios priemonės, jūsų nuomone, padėtų užtikrinti didesnį vyrų įsitraukimą į lyčių lygybės 

skatinimą?  

Pirmiausia – švietimas, iš lėto, tačiau supratimas apie lyčių lygybę keičiasi, manau, kad po dešimtmečio 

būsime labiau pažengę į priekį. Reikalingi ir papildomi seminarai, konsultacijos, galų gale, respublikos 

institucijų pagalba ir parama, taip pat ir finansinė. Matoma ir Europos lyčių lygybės instituto veikla, 

džiugu, kad atsiranda vis daugiau žinomų žmonių, besidalijančių savo patirtimi bei įžvalgomis. Beje, šiuo 

metu kaip niekada daug Europos Sąjungos institucijų vadovų pareigybes užima moterys. Tikiuosi, kad 

sėkminga jų veikla taip pat keis nusistovėjusį požiūrį. 
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