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Tarptautinė konferencija
„Moterys ir vyrai sporte: 
ar žaidžiame pagal tas pačias taisykles?“
VILNIUS, 2016 M. KOVO 7 D. 

Tarptautinės moters dienos ir artėjančių Rio de Žaneiro 2016 m. olimpinių bei parolimpinių 
žaidynių proga Europos lyčių lygybės institutas (EIGE), Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, 
Šiaurės šalių ambasados ir Šiaurės ministrų taryba Vilniuje organizuoja konferenciją  
„Moterys ir vyrai sporte: ar žaidžiame pagal tas pačias taisykles?“.

KODĖL SPORTE SVARBI LYČIŲ LYGYBĖ?

Sportas, kuriame vis dar dominuoja vyrai, dešimtmečiais buvo veikiamas socialinių 
moteriškumo ir vyriškumo įvaizdžių. Visa tai riboja prasmingą moterų dalyvavimą įvairiose 
sporto šakose. Neseniai atliktas EIGE tyrimas rodo, kad nepaisant nuolat didėjančio moterų 
įsitraukimo į sportinę veiklą, jos yra nepakankamai atstovaujamos su sportu susijusių 
sprendimų priėmime Europos, nacionaliniu ar vietos lygiu. Moterys sudaro tik 20–30 % visų 
trenerių. Be to, neigiamas lyčių stereotipizavimas vis dar yra paplitęs sportininkių ir 
sportininkų kasdienybėje.

Sportinė veikla padeda įtvirtinti sąžiningos konkurencijos, komandinio darbo principus ir 
neleidžia plisti diskriminacijai ir tokiu būdu prisideda prie lygybės visuomenėje kūrimo. 
Galiausiai sportas padeda ne tik išlaikyti gerą savijautą, bet ir susikaupti mokslams, gerina 
bendravimo, derybų ir lyderystės įgūdžius.

Minėti iššūkiai ir galimybės lemia, kad lyčių lygybė sportinėje veikloje sulaukia vis daugiau 
dėmesio Europos Sąjungos (ES) darbotvarkėje. Konkretūs veiksmai jau numatyti    
2014-2020 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje.
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KONFERENCIJA – ĮKVĖPTI IR APTARTI

Konferencija „Moterys ir vyrai sporte: ar žaidžiame pagal tas pačias taisykles?“ siekia atkreipti 
dėmesį į iššūkius, su kuriais moterys susiduria sportuodamos, suteikti galimybę moterims 
papasakoti įkvėpiančias istorijas ir aptarti veiksmus, kurie reikalingi norint sukurti 
įtraukiančią ir visiems lygią sporto kultūrą. 

Renginyje dalyvaus apie 70 tarptautinės bendruomenės ir sporto federacijų atstovų, 
politikų, žurnalistų, lyčių lygybės ekspertų ir sportininkų. 

Konferencija vyks anglų kalba su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą.
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MODERATORIUS: Mindaugas Jurkynas

12.30 - 12.45 

12.45 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.45 

16.45 - 17.00 

17.00 - 18.00 

SVEIKINIMO ŽODIS

Virginija Langbakk, Europos lyčių lygybės instituto direktorė
Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė

Video žinutė:
Marc Tarabella, Europos Parlamento Jungtinės grupės sporto klausimams pirmininkas

MOTERYS SPORTE: IŠŠŪKIAI IR LAIMĖJIMAI

Diskusija

Rikke Rønholt, buvusi profesionali bėgikė, Danija
Lolita Dudėnienė, Kauno dziudo klubo ASAHI prezidentė, dziudo trenerė, Lietuva
Bente Ovedie Skogvang, futbolininkė ir teisėja, Hedmarko universitetinės kolegijos docentė, 
Norvegija
Justina Lavrenovaitė, UEFA kategorijos teisėja, futbolo trenerė ir žaidėja, Lietuva
Rima Valentienė, krepšininkė, nacionalinės rinktinės kapitonė, Lietuva

Diskusija su dalyviais

KAVOS PERTRAUKĖLĖ

LYČIŲ LYGYBĖ SPORTE: SITUACIJA IR PAMOKOS EUROPOS KONTEKSTE

Diskusija

Kristina Thurée, organizacijos „Europos moterys ir sportas“ pirmininkė, Švedija
Paola Ottonello, Europos Komisijos sporto skyriaus politikos ekspertė
Hilkka Laitinen, Suomijos olimpinio komiteto atstovė, Tarptautinės universitetų sporto federacijos 
Vykdančiojo komiteto narė, Suomija
Marko Begović, Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto vykdančiosios tarybos narys ir pranešėjas 
lyčių lygybės klausimais, Europos Taryba 

Diskusija su dalyviais

BAIGIAMASIS ŽODIS

Harri Mäki-Reinikka, Suomijos ambasadorius Lietuvoje, Suomijos pirmininkavimo Šiaurės šalių 
ministrų tarybai vardu

PRIĖMIMAS TARPTAUTINĖS MOTERS DIENOS PROGA

Virginija Langbakk
Virginija Langbakk yra Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) direktorė. EIGE yra 
nepriklausoma Europos Sąjungos agentūra, įkurta padėti ES ir jos šalims narėms 
skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir informuojant 
visuomenę apie su lyčių lygybe susijusias problemas. Anksčiau Virginija Langbakk 
užėmė direktorės pavaduotojos pareigas Švedijos užsienio reikalų ministerijoje. 19 
metų dirbdama lyčių lygybės srityje, V. Langbakk skatino atsižvelgti į lyčių lygybę 
viešajame sektoriuje, vietos, regioniniame ir nacionaliniame lygmenyje 38 pasaulio 
šalyse.

Daina Gudzinevičiūtė
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, 2000 m. 
Sidnėjaus olimpinių žaidynių čempionė, aktyviai skatina lyčių lygybę sporte. Nuo 
2014 m. ji yra Europos olimpinių komitetų asociacijos Lyčių lygybės sporte komisijos 
pirmininkė, taip pat pirmininkauja ir LTOK komisijai „Moterys ir sportas“.                       
D. Gudzinevičiūtė daug dirba bei skiria savo asmeninį laiką sporto populiarinimui 
tarp Lietuvos moterų. Joms ji yra įkvepiantis pavyzdys – kaip daug pasiekusi 
sportininkė ir kaip sėkminga moteris, sugebėjusi suderinti išsilavinimą, sportinę bei 
profesinę karjeras.

Rikke Rønholt Albertsen
Rikke Rønholt Albertsen yra buvusi profesionali 400 ir 800 m distancijų bėgikė. Jai 
priklauso Danijos rekordas 400 m bėgimo rungtyje. Karjeros metu R. Rønholt aktyviai 
veikė siekdama pagerinti sąlygas bėgikams. Ji yra skaičiusi daug pranešimų apie 
ryšio tarp sporto, išsilavinimo ir vystymosi svarbą, remdamasi savo ir savo tėvų 
patirtimi, kuriems sportas buvo svarbus socialinės veiklos atspirties taškas. R. Rønholt 
šiuo metu yra organizacijos, atsakingos už Danijos pilietinės visuomenės 
mobilizavimą konferencijai „Women Deliver”, narė.

Lolita Dudėnienė
Lolita Dudėnienė yra tarptautinės kategorijos dziudo teisėja. Nuo 2002 m. ji yra 
dziudo klubo „Ryto Saulė“ prezidentė. Lolita Dudienė dziudo trenere dirba jau 
daugiau nei 29 metus. Be to, ji dėsto Lietuvos sporto universitete. 2015 metais          
L. Dudėnienė tarpo Lietuvos dziudo trenerių tarybos pirmininke. 
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Bente Ovedie Skogvang
Bente Ovedie Skogvang yra buvusi futbolininkė, FIFA kategorijos teisėja. Šiuo metu ji 
yra docentė Hedmarko universitetinės kolegijos sporto ir �zinio lavinimo 
departamente.  Ji teisėjavo pirmajam moterų futbolo �nalui Atlantos Olimpinėse 
žaidynėse 1996-aisiais. Bente Skogvang buvo pirmoji moterų aukščiausiosios lygos 
futbolo klubų asociacijos Norvegijoje prezidentė.  Taip pat ji buvo vykdančiojo 
komiteto narė Norvegijos futbolo asociacijoje.

Justina Lavrenovaitė
Justina Lavrenovaitė yra futobolo žaidėja ir FIFA kategorijos teisėja. Savo karjeros 
metu ji yra atstovavusi nacionalinei Lietuvos moterų futbolo rinktinei.                          
J. Lavrenovaitės asmeninis rekordas – 9 įmušti įvarčiai per vienas Lietuvos 
čempionato varžybas. Sportininkei buvo suteikti geriausios Lietuvos puolėjos ir 
rezultatyviausios Baltijos šalių žaidėjos titulai. 2015-aisiais J. Lavrenovaitė teisėjavo 
U23 mačui tarp Japonijos ir JAV.

Rima Valentienė
Rima Valentienė yra Lietuvos krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė ir 
kapitonė, 2011 m. išrinkta geriausia Lietuvos krepšininke. Žaisdama Vilniaus „Lietuvos 
telekome” 5 metus iš eilės (2000–2005 m.) tapo Lietuvos čempione, o 2005 m. 
užėme III vietą Eurolygoje. R. Valentienė dažnai vadinama geriausia Lietuvos snaipere 
ir žaidėja bei perfekcioniste aikštėje ir gyvenime. Visos karjeros metu ji aktyviai siekė 
pritraukti daugiau dėmesio moterų krepšiniui.

Kristina Thurée
Kristina Thurée yra organizacijos „Europos moterys ir sportas“ pirmininkė. Tai 
tarptautinis tinklas, suburiantis su lyčių lygybe dirbančias atstoves 41 šalyje. Anksčiau 
K.Thurée buvo Švedijos sporto konfederacijos vykdomojo komiteto narė, ir buvo 
atsakinga už lyčių lygybę. Nuo 2001 m. iki 2005 m. ji ėjo pirmininkės bei narės 
pareigas įvairiuose regioniniuose sporto klubuose, o 2005 m. prisijungė prie 
apygardos sporto konfederacijos. Visą savo karjerą Kristina Thurée dirba lyčių lygybės 
srityje. 

Paola Ottonello
Paola Ottonello yra Europos Komisijos Sporto skyriaus politikos ekspertė. Ji yra 
atsakinga už lyčių lygybę sporte ir seka visą Europos Sąjungos politikos vystymąsi 
šioje srityje. Taip pat ji dirba su ekspertų grupe, atsakinga už valdymo standartų 
kėlimą sporte.

Hilkka Laitinen
Hilkka Laitinen yra Suomijos olimpinio komiteto atstovė ir Tarptautinės universitetų 
sporto federacijos Vykdančiojo komiteto narė. Savo karjerą ji pradėjo universitetų 
sporto lygose –  penkerius metus ji užėmė generalinės sektorės pareigas Suomijos 
studentų sporto federacijoje. 2015 metais ji buvo išrinkta į Tarptautinės universitetų 
sporto federacijos Vykdantyjį komitetą. Iki tol ji dirbo šios federacijos lyčių lygybės 
komitete. Hilkka domisi lyčių lygybe sporto, tarptautinio bendradarbiavimo ir 
nacionalinės sporto politikos srityse.

J. E. Harri Mäki-Reinikka
Jo Ekscelencija Harri Mäki – Reinikka yra Suomijos ambasadorius Lietuvoje ir 
Baltarusijoje nuo 2013 metų. H. Mäki-Reinikka diplomatinėje tarnyboje dirba jau 30 
metų, iš kurių 20 metų yra praleisti užsienyje. Prieš atvykdamas į Lietuvą,                    
H. Mäki-Reinikka vadovavo ambasadoms Sirijoje, Irake, Jordanijoje ir Libane. 
Suomijos užsienio reikalų ministerijoje jis ėjo viceministro ir sekretoriato vadovo 
Šiaurės šalių bendradarbiavimui pareigas. Nuo 1982 iki 1983 metų jis buvo Suomijos 
studentų sporto federacijos pirmininkas.
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