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Litwa, realizując politykę ochrony
praw kobiet, powinna uwzględnić
ich potrzeby – taki wniosek dla
Litwy przedstawił Komitet do
Spraw Likwidacji Dyskryminacji
Kobiet Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
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„Obecnie dominująca na Litwie
neutralność wobec płci tak
naprawdę jest niewidzeniem,
nieuświadamianiem różnic sytuacji
społecznej kobiet i mężczyzn.
Aspekt płciowy nie jest brany pod uwagę wydając akty prawne, ani przygotowując rozmaite programy,
skierowane do zwalczania problemów, najczęściej dotyczących kobiet – przemocy w rodzinie, handlu
ludźmi, dyskryminację. Te kwestie w swym alternatywnym raporcie dla Komitetu zawarł także Instytut
Monitoringu Praw Człowieka" – komentując wnioski Komitetu, stwierdziła zastępczyni dyrektora
Instytutu Monitoringu Praw Człowieka Natalija Bitiukova.

Po rozpatrzeniu piątego okresowego sprawozdania Litwy Komitet ONZ zwrócił uwagę na słabą pozycję
Kontrolera Równych Możliwości w realizowaniu równych możliwości wobec kobiet. Tylko 14 proc.
badanych skarg dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć, a to znaczy, że instytucja nie jest
postrzegana przez społeczeństwo jako skutecznie broniąca równych praw kobiet i mężczyzn.

Komitet jest też zaniepokojony brakiem działań, które mają przezwyciężyć głęboko zakorzenione
stereotypy dyskryminujące i krzywdzące kobiety.Zaleca też, by państwo skutecznie zwalczało przemoc
względem kobiet ratyfikując konwencję stambulską, przygotowując specjalną strategię do zwalczania
różnych form przemocy wobec kobiet oraz nie stosować procedury ugodowej w sprawach dotyczących
przemocy domowej.

Szczególnie zaniepokojony jest Komitet zwiększającą się skalą handlu kobietami i dziewczynkami,
braku narodowego programu do walki z handlem ludźmi i braku szkoleń dla funkcjonariuszy w pracy z
ofiarami. Wzywa do zapewnienia kompleksowej pomocy ofiarom handlu kobietami. Rekomenduje też
skuteczniej walczyć z wykorzystywaniem kobiet w prostytucji stwarzając kobietom i dziewczętom
możliwość zdobycia wykształcenia i pracy, w taki sposób zmniejszając ryzyko bycia wciągniętymi do
prostytucji. Zaleca też wprowadzenia odpowiedzialności karnej za kupowanie usług prostytutek.

Powodem do niepokoju jest też niedoreprezentacja kobiet w życiu publicznym i politycznym,
dyskryminacja na rynku pracy.

Komitet odradza też przyjęcia ustaw, mających na celu ograniczenie dostępu kobiet do bezpiecznego i
legalnego przerywania ciąży i zamiast tego przyjąć akty prawne zapewniające prawa do reprodukcji.

Na podst. inf. Instytutu Monitoringu Praw Człowieka
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