
 

#FightInequalities 

Kova su  

nelygybe 
Kampanija 

Priemonių rinkinys 

 
 

 

Tam, kad būtų įmanoma Europos ateitis ir galėtume įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), privalome pažaboti kraštutinę nelygybę ir nieko nepalikti nuošalyje. 

Tai – visuomenės mobilizavimo, komunikavimo ir rėmimo kampanija. Laikantis visuotinio ir 
įtraukaus požiūrio, kuris atsispindi Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m., šia 
kampanija nelygybė, kurią patiria vietiniai žmonės visų rūšių bendruomenėse, bus susieta su 
nacionaline, Europos ir, galiausiai, pasauline nelygybe, su kuria susiduria milijardai. 

Mes norime pokyčių visuomenėje visiems ir visur iki 2030 m.! 

Žiūrėkite kampanijos vaizdo įrašą. 
Žiūrėkite žaidimą „17 žingsnių siekiant lygybės“. 

 

Ko siekiame?  

1. Informuoti visuomenę ir sudaryti visuotinį 
spaudimą, kad būtų mažinama nelygybė. 

2. Gerinti piliečių ir sprendimų priėmėjų supratimą. 

3. Skatinti imtis kolektyvinių veiksmų, kad būtų 
įgyvendinti ir stebimi DVT 10. 

4. Pasisakyti, kad ES ir jos valstybės narės turi taikyti 
konkrečias priemones. 

5. Stiprinti pilietinę visuomenę. 

https://makeeuropesustainableforall.org/campaigns/
https://makeeuropesustainableforall.org/fight-inequalities/
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Ką mes norime pasiekti? 
Kampanija „Kova su nelygybe“ siekiama didinti informuotumą ir populiarinti DVT tarp piliečių 
BEI padėti Jums reikalauti, kad mūsų vyriausybės prisiimtų atsakomybę. 

Pastaraisiais metais įvairiose šalyse visame pasaulyje, įskaitant ES valstybes nares, buvo 

pastebimos didelės spragos tarp politinių įsipareigojimų ir planų įgyvendinimo, ypač 

ekonominio teisingumo, žmogaus teisių, socialinės apsaugos, lyčių lygybės ir aplinkos apsaugos 

srityse. Tai prisidėjo prie didėjančios nelygybės tarp šalių ir valstybių viduje ir paveikė visus 

žmones, ypač pažeidžiamiausius. 

DVT 10 (nelygybės mažinimas) siekiama įveikti įvairias nelygybės formas: nuo nevienodų 

pajamų ir lyčių nelygybės, nuo kliūčių dalyvauti politikoje iki dėl klimato kaitos atsirandančios 

nelygybės ir pan. valstybių viduje ir tarp šalių.  

Kampanija „Kova su nelygybe“ norime (1) prisidėti prie DVT 10 ir jo tikslų įgyvendinimo ir (2) 

tokiu būdu padėti siekti kitų DVT, nes jie glaudžiai susiję. 

Siekiant užtikrinti, kad įgyvendinsime DVT ir laikysimės savo įsipareigojimų visais lygmenimis – 

vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu mastu, būtinas didesnis skaidrumas ir 

atskaitingumas sprendimų priėmimo procese, aktyvesnis visuomenės dalyvavimas ir priežiūra. 

Europos ateitis ir DVT įgyvendinimas bus įmanomi tik tuo atveju, jei kartu skatinsime lygybę 
mūsų visuomenėje ir kovosime su visomis nelygybės formomis! 

Kaip to pasieksime? 

 

Visuomenės 
informavimas ir 

visuomeninio 
spaudimas 

Europos 
piliečiams ir 
sprendimų 

priėmėjams 

Agitavimas imtis 
bendrų veiksmų 

dėl plataus 
užmojo DVT 10 ir 

kitų DVT 
įgyvendinimo bei 

stebėjimo 

Pasisakymas už 
tai, kad ES ir jos 
valstybės narės 

imtųsi konkrečių 
priemonių 
nelygybės 
problemai 

spręsti 

Pilietinės 
visuomenės 

gebėjimo 
reikalauti 

atsakomybės iš 
valdžios institucijų 

už aktyvų DVT 
įgyvendinimą 

kovojant su 
nelygybe 

stiprinimas 

Kaip galime 
sumažinti 
nelygybę? 
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Kampanijos chronologija – pagrindiniai momentai 
Didžiausią poveikį tikimės pasiekti imdamiesi bendrų veiksmų šiais momentais. 

2018 m. 

Birželis 
  

Istorijų apie nelygybę fotografavimas ir 
filmavimas 

Oficiali kampanijos pradžia 
per Europos vystymosi dienas (EDD) 

  

  

 Liepa 
Dalyvaukite socialinės žiniasklaidos 

kampanijoje! 

 

 JT aukšto lygio politinis forumas 
(HLPF)  

Liepos 9–18 d. 
 

  

  
Socialinės žiniasklaidos veiksmai dėl DVT 10 

susiejami su kitais DVT ir savanoriškomis 
nacionalinėmis peržiūromis (VNR). 

Rugsėjis  

Rugsėjo 25 d. 
Pasaulinė veiksmų diena ir 

DVT veiklos savaitė  
Visame pasaulyje 

 

  

 
 

Aktyviausias kampanijos taškas! 
Bendras pasirodymas visoje Europoje 

Renginių ir veiksmų organizavimas 
Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais, 
kuriais atkreipiamas dėmesys į nelygybę 

Socialinės žiniasklaidos pasitelkimas 
kampanijai akcentuoti 

  

  

Rugsėjis–spalis 

 17-a DVT dienų 
 Pasaulinė veiksmų diena  

Tarptautinė skurdo panaikinimo diena 
Rugsėjo 25 d. – spalio 17 d. 

  Akcentuokite kiekvieną DVT per 17 dienų. 
Žr. socialinės žiniasklaidos rinkinį. 

2019 m.   
Liepa   

Kampanijos pabaiga –  
DVT 10 @ HLPF 

2019 m. liepos 8–19 d. 

  
 Žr. išsamesnę kampanijos chronologiją. 

  

Pabrėžkite nelygybę vietos, regiono ir 
pasaulio mastu. 

Skatinkite sprendimus priimančius asmenis 
imtis veiksmų dėl DVT 10! 

  

  

https://docs.google.com/document/d/1gfpYyvLyTeQqtsvZa3fIZqHL1-EkSm-9Rzap_M4FO0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/1gfpYyvLyTeQqtsvZa3fIZqHL1-EkSm-9Rzap_M4FO0Y/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-nk7HJyAU0GUiRkEwcyeVC55irzFVHVWE2W3ii2fl6Q/edit?usp=sharing
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DVT aktyvios veiklos savaitė ir pasaulinė veiksmų diena 

– 2018 m. rugsėjo 25 d. 
 

Kodėl rugsėjo 25 d.? 
 

2015 m. rugsėjo 25 d. 193 vyriausybės sutiko su galutiniu planetos ir jos gyventojų planu 

priimdamos Darbotvarkę iki 2030 m. ir jos 17 darnaus vystymosi tikslų. 

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) yra visuotinis raginimas imtis veiksmų siekiant panaikinti skurdą 
ir nelygybę, apsaugoti planetą ir užtikrinti, kad iki 2030 m. visi žmonės galėtų gyventi taikoje ir 
gerovėje. 
Kiekvienais metais rugsėjo 25 d. mes pažymime DVT metines ir 2030 m. Darbotvarkę. 
Kartą per metus dalijamės bendra akimirka, kai galime kartu pasisakyti.  
 

2018 m. mes visi susitelksime visame pasaulyje, kad bendrai transliuotume savo pranešimus 
apie nelygybę, ir raginsime imtis veiksmų 2018 m. rugsėjo 25 d., taip pat prieš tą dieną ir 
vėliau!  
 

Tai bus pagrindinis metų momentas! 
Mes organizuosime pasirodymus visoje Europoje, sieksime didelio matomumo socialinėje žiniasklaidoje 
ir prisidėsime prie visuotinių pastangų, kad paskelbtume apie atliktą darbą, DVT ir kovos su nelygybe 
svarbą. 
Kvietimas imtis veiksmų ir toliau bus žymimas grotažyme #Act4SDGs, o dėmesys bus sutelkiamas į DVT / 
„Global Goals“ apskritimo vaizdą. Taip pat naudokite mūsų projekto ir kampanijos grotažymes #sdgs4all 
ir #FightInequalities. 
Apskritimo centre bus vaizduojamos rankos; šį vaizdą vietos 
organizacijos gali naudoti savo komunikacijai. 
Vietos organizacijos ir atskiri piliečiai bus skatinami susivienyti 
dėl DVT:  

1. Sukurti 17 DVT spalvų apskritimą ir žmonių ratą priešais 
svarbiausias, gerai atpažįstamas vietas ir pastatus. 

2. Sustoti kartu ir sujungti rankas į apskritimą. 
3. Perskaityti trumpą iš anksto parengtą pareiškimą. 
4. Nustatyti ir aptarti pagrindinius įsipareigojimus dėl 

DVT. 
5. Parengti trumpą vaizdo įrašą apie savo įsipareigojimą. 

Svarbiausia – stovėti ir rankas laikyti susikabinus į apskritimą, 
simbolizuojantį vienijančią akimirką visame pasaulyje, kuria 
galima lengvai dalytis socialinėje žiniasklaidoje.  
Taip pat tai gali būti atliekama „flashmob“ forma viešoje vietoje, pvz., apjuosiant viešuosius pastatus, 
tokius kaip Kongreso / seimo pastatai; miesto rotušė; Eifelio bokštas. 

 
PRISIJUNKITE IR DALYVAUKITE PASIRODYMUOSE VISOJE EUROPOJE!  

Pirmoji 2017 m. pasaulinė veiksmų diena buvo itin sėkminga: 

1 000 veiksmų  

116 šalių • 380 miestų 

670 organizacijų 

11 000 „Twitter“ paskelbimų • pasiekta 84 milijonai žmonių 

http://act4sdgs.org/
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Veiksmai – ką galite padaryti? 
Kartu mes sutelksime tūkstančius piliečių, institucijų ir organizacijų visoje Europoje ir pasaulyje.  
Mes norime pasisakyti, pareikalauti atsakomybės iš vyriausybių, įsipareigojusių įgyvendinti DVT, 
ir imtis veiksmų siekiant panaikinti nelygybę. 
 

Žmonės ir nelygybė – 
kokie iššūkiai laukia? 

 

Atkreipkite dėmesį į tai, kaip asmenys susiduria su nelygybe kasdieniame gyvenime! 
 

● Individualūs asmenys 
Nuotraukos ir vaizdo įrašai apie nelygybės istorijas 
Paprašykite, kad žmonės papasakotų savo istorijas (su vaizdo 
įrašais ir nuotraukomis), kaip jie iškovojo lygybę ir (arba) kokia 
nelygybė turi jiems didžiausią poveikį.  
Norime surinkti ir išryškinti visos Europos žmonių istorijas ir balsus. 
Pasidalykite jomis internete, naudodami grotažymę 
#FightInequalities.  
Pasidalykite jomis kampanijos interneto svetainėje. 
 

Kitos idėjos: 
Interviu apie nelygybes 
Kalbėkitės apie iššūkius, su kuriais žmonės susiduria, kad jie galėtų 
tiesiogiai kalbėti ir pasisakyti už save. Jų liudijimai išryškins šiuos iššūkius 
bei leis visuomenei ir politikos formuotojams geriau juos suprasti. 
Taip pat paimkite interviu iš nacionalinių ekspertų, kad pabrėžtumėte nuolatinę nelygybę Jūsų šalyje ir 
(arba) už jos ribų. Peržiūrėkite interviu, kurį atliko „Association 4D“ su vienu iš „World Inequality Lab“ 
direktorių Lucasu Chancelu, pavyzdį.  

Duomenų bazė apie nelygybę – neapdoroti duomenys ir interviu 
Anksčiau aprašytas istorijas ir interviu panaudokite atsakymų duomenų bazei sukurti, kad sudarytumėte 
realesnį nelygybės Europoje ir pasaulyje vaizdą.  
 

● Grupės 
Organizuokite piliečių seminarus 
Organizuokite piliečių seminarus, renginius ar diskusijų susibūrimus bendruomenėse, kad 
aptartumėte nelygybę ir iššūkius, su kuriais susiduriama, bei galimus jų įveikimo sprendimus. 
Nugriaukite sienas ir įveikite kalnus suburdami žmones ir grupes. Bendruomenės geriausiai žino 
apie nelygybę, su kuria susiduria, ir 
reikalingus sprendimus. Rezultatai gali 
būti apibendrinti ataskaitose ir naudojami 
siekiant paskatinti vietos, regionų ir 
pasaulio lyderius imtis politinių pokyčių.  
DVT ambasadoriai 
Kvieskite žmones tapti DVT ambasadoriais 
ir lankytis mokyklose, vietos grupėse, 
bažnyčiose ir pan. Žr. LAPAS projektą 
Latvijoje. 

http://makeeuropesustainableforall.org/campaigns/
https://www.association4d.org/blog/2018/03/06/reduire-les-inegalites-une-condition-necessaire-a-lacceptabilite-des-politiques-environnementales/
https://www.sdgwatcheurope.org/latvian-ngo-network-uses-the-sdgs-to-reach-out-to-new-people/
https://www.sdgwatcheurope.org/latvian-ngo-network-uses-the-sdgs-to-reach-out-to-new-people/
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Informuotumo didinimas ir poveikis sprendimus 
priimantiems asmenims 

 
Bendrai skleisdami tokias pačias žinutes visuose lygmenyse, kampanija „Kova su nelygybe“ 
darysime įtaką ne tik mūsų vietos bendruomenėse, bet ir pasauliniu mastu; tokiu būdu 
galėsime geriausiai įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m.  
 
Projekto tikslas – pasirūpinti, kad DVT taptų svarbia pokalbio tema visuose socialiniuose 
pokalbiuose bei informuoti bendruomenes ir nacionalinius lyderius apie tai, kaip ir kodėl DVT 
jiems turi rūpėti. 
Kaip? Pasitelkiant viešąsias diskusijas, pasirodymus, susibūrimus, konferencijas, susitikimus su 
sprendimų priėmėjais ir kt. 
 

Pasirodymai 
● Dalyvaukite viešuose pasirodymuose ir renginiuose, kad padarytumėte pareiškimą, 

įtrauktumėte lyderius, surinktumėte balsus ir pažymėtumėte vykdomus veiksmus. 
Pasirodymai ir renginiai bus organizuojami visame pasaulyje.  
Pasirodymas „Kova su nelygybe“ –  
Rugsėjo 25 d. (arba šiek tiek anksčiau) Europos sostinėse ir už jų ribų organizuosime 
pasirodymus, kad sutelktume žmones kovai su nelygybe. Šiuo metu kuriama! Norėdami gauti 
daugiau informacijos, eikite į svetainę.  

 
Nepalikite nieko nuošalyje:  

paremkite ir sutelkite konkrečias bendruomenes, įskaitant jaunimą, vietines grupes, 
neįgaliuosius, moterų grupes, tikėjimo ir akademines bendruomenes. 

 
Pasidalykite viskuo socialinėje žiniasklaidoje! Naudokite grotažymę #FightInequalities. 
 
Nuotraukos ir pasakojimai iš visų pasaulio vietų bus apibendrinti ir rodomi kampanijos „Kova su 
nelygybe“ interneto svetainėje, kad visi sužinotų, kaip žmonės imasi veiksmų dėl DVT! 
 

  

http://makeeuropesustainableforall.org/campaigns/
http://makeeuropesustainableforall.org/campaigns/
http://makeeuropesustainableforall.org/campaigns/
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Viešieji renginiai 

● Organizuokite viešą diskusiją 

…su jaunais žmonėmis arba socialiniame užribyje atsidūrusių žmonių bendruomenėse; 
kalbėkitės ar diskutuokite su prezidentu, ministru pirmininku, seimo nariais, EP nariais, 
merais ar kitais visuomenės veikėjais, kad jie dalytųsi viešais pareiškimais ir reikalautų 
atsakymų iš valdžios institucijų. 

 

● Organizuokite mitingą arba demonstraciją 

…reikalaudami efektyvesnio DVT įgyvendinimo, ypač tų tikslų, 
kurie yra susiję su nelygybe. 

 

● Spaudos pranešimai ir konferencijos 

Organizuokite spaudos konferenciją, kad sudarytumėte 
socialiniame užribyje atsidūrusioms grupėms sąlygas pasisakyti, 
atkreiptumėte dėmesį į nelygybę Jūsų regione arba apskritai į šią 
kampaniją ir ką norime pasiekti. 

Spaudos pranešimo pavyzdys  

 

● FILMAS: „Darbo riba“ 

Surenkite filmo „Darbo riba“ seansą. Šiame mūsų partnerių sukurtame filme akcentuojama nelygybė 
ir darbo sąlygos, su kuriomis turi taikstytis minimalų darbo užmokestį gaunantys darbuotojai 
Čekijoje. 

Šešis mėnesius žurnalistė Saša Uhlová 
tyrinėjo darbo sąlygas menkiausiai 
apmokamose darbo vietose Čekijoje. Ji 
praleido kelias savaites ligoninės 
prausykloje, paukštyne, už kasos aparato ir 
atliekų rūšiavimo įstaigoje. Remdamasi savo 
patirtimi, ji parengė itin asmeninę ataskaitų 
seriją apie žmones, atliekančius 
nepastebimus darbus šokiruojančiomis 
sąlygomis. Ši serija buvo paskelbta 
svetainėje A2larm.cz. Apolena Rychlíková 
pavertė šiuos straipsnius dokumentiniu 
filmu, susidedančiu iš scenų, nufilmuotų 
Uhlovos namuose, ir vaizdo įrašų, nufilmuotų jos darbo vietose, kartu su Uhlovos įgarsintais 
komentarais. 
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Susitikimai su sprendimus priimančiais asmenimis 

● Naudokite vaizdo įrašus ir nuotraukas su žmonėmis, kalbančiais apie nelygybę ir iššūkius, 
su kuriais jie susiduria (žr. pirmiau), kad darytumėte įtaką sprendimus priimantiems 
asmenims.  
Parenkite trumpus vaizdo įrašus apie politikus, kurie įsipareigoja remti DVT, ypač DVT 10. 

● Analizuokite ir parenkite ataskaitas apie pagrindines nelygybės problemas: t. y. 
savanoriškų nacionalinių peržiūrų (VNR) ataskaitas apie politikos neatitikimus, skurdą ir 
milžinišką turtą, palyginkite pinigų pervedimus (OPV) tarp ES valstybių narių ir skurdžiausių 
šalių (Čekija). 

● Nusiųskite žmonių iš socialiniame užribyje atsidūrusių bendruomenių delegaciją susitikti 
su atitinkamu ministru, gubernatoriumi, parlamentaru, meru, vietos politiniais atstovais ir 
kt., ir paskelbkite viešą pareiškimą.  

● Parašykite viešą pareiškimą ar memorandumą ir pateikite tai savo vyriausybei viešame 
renginyje arba nusiųskite vietos žiniasklaidos atstovui kartu su nuotraukomis. 

● Organizuokite seminarus pagrindiniais klausimais, pvz., apie finansus, biudžetą ir poveikį. 

● Parodykite vietos valdžios institucijų gerąją praktiką, susijusią su lyčių aspekto integravimu 
į biudžetą ir intervencijos siekiant užtikrinti lyčių lygybę modeliais. 

 

  

http://www.wecf.eu/german/publikationen/SDG-Kommunen.php
http://www.wecf.eu/german/publikationen/SDG-Kommunen.php
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Žiniasklaidos ir socialinės žiniasklaidos kampanijos 
 

Naudokite socialinę žiniasklaidą, kad parodytumėte, kokia yra ir galėtų būti nelygybė ir 
lygybė.  

Prisijunkite prie socialinės žiniasklaidos kampanijos: dalykitės vaizdo įrašais, nuotraukomis ir 
dokumentais apie savo dabartinius ir naujausius veiksmus dėl nelygybės. 

Nusifotografuokite arba nufotografuokite kitus ir papasakokite, su kokiais sunkumais 
susiduriate. PASITELKITE KŪRYBIŠKUMĄ!  

Nufilmuokite trumpą vaizdo įrašą arba padarykite nuotrauką apie nelygybę, skurdą ir 
neteisingumą, kodėl žmonės paliekami vieni spręsti savo sunkumus ir kodėl DVT svarbu Jums. 
Pasidalykite šia medžiaga. 

Naudokite informacinius lapelius ir infografiką (žr. toliau). 

 

Žiniasklaidos ir socialinės žiniasklaidos veiksmai: 

 Spaudos pranešimai ir konferencijos. 

 Pasidalykite vaizdo įrašu „Kova su nelygybe“, kad paskleistumėte informaciją ir 
mobilizuotumėte žmones kampanijai. 

 Paskelbkite ir bendrinkite savo įvykius ir veiksmus socialinėje žiniasklaidoje naudodami 
#FightInequalities. 

 Paskelbkite vaizdo įrašus ir fotoistorijas, pažymėtas grotažyme #FightInequalities. 

 Visuose sukurtuose ir paskelbtuose skelbimuose naudokite #FightInequalities ir 
pasidalykite jais su mumis čia. 

 Įrašykite pranešimą arba transliuokite gyvai, atskleiskite savo istoriją arba naujienas 
apie atliktus veiksmus dėl DVT ir dalykitės jais savo socialiniuose tinkluose. 

 Padarykite nuotrauką su ženklu #FightInequalities ir paskelbkite ją pasidalydami, ką 
nuveikėte dėl DVT. 

 Bendrinkite #FightInequalities pranešimus. Perduokite pagrindinius pranešimus ir 
pasidalykite, kodėl DVT svarbūs pasauliui. Maža to, galite papasakoti apie savo 
pagrindinius sunkumus pasitelkdami vaizdą ar paprastą ženklą ir parodydami tai 
nuotraukoje! 

  



 

#FightInequalities   Kampanija „Kova su nelygybe“ 10 psl. iš 10  

 

Priemonės 
Informacijos suvestinės ir infografika 

Mes parengsime informacijos suvestines šiomis temomis ir papasakosime, kaip tai susiję su 
nelygybe: 

DVT 10 
DVT 10 

tarpusavio 
sąsajos 

Lytis Skurdas Migracija 

Klimato 
teisingumas 

Aplinka Augimas 
(Socialinė) 
apsauga / 
smurtas 

Visuotinė 
socialinė 
apsauga 

 

Informacijos suvestinėse atskleidžiami nelygybės mastai Europoje ir pasaulyje. Jie gali būti pritaikyti 
naudoti nacionaliniu lygmeniu. 

Jie gali būti naudojami socialinėje žiniasklaidoje ir dirbant su politinių sprendimų priėmėjais. 

 

Kiti ištekliai ir papildoma informacija 

DVT: 

● Skrajutės apie DVT (Airija). 
● Vaizdo įrašai, paaiškinantys DVT. 
● DVT lipdukai ir magnetai (Danija – http://nyteuropa.dk/). 

 

Informacija apie nelygybę: 

● 198 taikių veiksmų būdai: aeinstein.org/organizations103a.html. 

● Nauji žiniasklaidos pavyzdžiai iš „Fair Say“: 
fairsay.com/events/ecampaigningforum/2010/wiki/ChecklistNewMediaCampaignActionsAndEx
ample. 

● Lyčių problemos darnaus vystymosi srityje – Pratimų rinkinys mokymų vadovams mokyti (ToT) – 
WECF interneto svetainė. 

Kita: 

● CVA – Pilietiškumo atskaitomybės metodika („Pasaulio vizija“). 
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