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Atsižvelgdami į tai, kad šiuo metu LR Seime svarstomos iniciatyvos tobulinti Lobistinės veiklos
įstatymą, priimtą 2000 metų kovo 27 dieną, Lietuvos moterų lobistinė organizcija kartu su kitomis
Lietuvos nevyriausybinės organizacijomis (NVO) sveikina ir palaiko šią iniciatyvą, kuria siekiama
užtikrinti atvirumo, skaidrumo, sąžiningumo ir vienodų galimybių įsitraukti į sprendimų priėmimo
procesus principus.
Tačiau siekdami, kad Lietuvoje būtų sudarytos nevaržomos sąlygos demokratijos plėtrai, kuri yra
užtikrinama tik per aktyvų NVO įsitraukimą į sprendimų priėmimimo procesus, siūlome įstatyme išskirti
NVO ir palikti teisę ir gakimybes nevyriausybinėms organizacijoms atlikti pagrindinę jų funkciją –
atstovauti visuomenės interesams.
Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO), siekdama moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo
visose gyvenimo sferose, vienija 39 Lietuvos nevyriausybines organizacijas ir yra Europinės moterų
lobistinės organizacijos narė.
Keletas LMLO tiksų yra susiję su moterų ir vyrų lygybės interesų atstovavimu:


Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti lobistinėje veikloje, siekiant paveikti ES bei
Lietuvos politiką tobulinant moterų ir vyrų lygių teisių įstatyminę bazę.



Nuolat teikti pasiūlymus, kaip gerinti Europos Sąjungos veiklos sritis, turinčias įtakos
moterų gyvenimo kokybei bei moterų ir vyrų lygybei.



Stiprinti moterų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant
nacionalinę bei ES politiką moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių srityse.



Stiprinti šalies demokratiją, įgyvendinant priemones, skatinančias vienodą moterų ir vyrų
interesų atstovavimą.



Siekti moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių užtikrinimo, ypatingą dėmesį skiriant
moterų teisių faktiniam įgyvendinimui visose gyvenimo sferose.



Stebėti, kad būtų užtikrintos moterų žmogaus teisės, poreikiai ir siekiai, kad moterų ir
vyrų lygių galimybių būtų laikomasi visose srityse.



Propaguoti atviros demokratinės visuomenės vertybes, skatinant lyčių dialogą.



Savo demokratišku, atviru ir skaidriu darbu skatinti moterų dalyvavimą visose gyvenimo
srityse.

Taip pat LMLO aktyviai rengia JT Visų diskrininacijos formų prieš moteris panaikinimo Konvencijos
(CEDAW) šešėlines ataskaitas ir ir vykdo CEDAW Komiteto Rekomendacijų Lietuvai gyvendinimo
Lietuvoje stebėseną.
Todėl manome, kad pritaikius griežtus apribojimus nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant ir
LMLO, būtų suvaržoma demokratija moterų ir vyrų lygybės srityje.
Lietuvos moterų lobistinė organizacija palaiko 2019 m. gegužės 30 d. NVO koalicijos kreipimąsi
dėl Lobistinės veiklos reglamentavimo ir ragina Lobistinės veiklos įstatyme palikti išimtį
nevyriausybines organizacijas kaip juridinius asmenis laikyti ne lobistinės veiklos subjektais.
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