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Reykjaviko miesto žmogaus teisių nuostatai 

Patvirtinti 2006 m. gegužės 16 d. Miesto tarybos nutarimu. Paskutinė aktuali nutarimo redakcija patvirtinta 
2013 m. balandžio 9 d. 

 

Pirma dalis 

1. Reykjaviko miesto Žmogaus teisių pagrindai 

1.1 Islandijoje žmogaus teisės saugo Islandijos Konstitucija, daugelis žmogaus teisių 
konvencijų ir deklaracijų, kurių nare yra Islandija. Reykjaviko Žmogaus teisių politikos 
pagrindą sudaro Islandijos Konstitucijos nuostatos ir tarptautinių sutarčių konvencijos. 
Žmogaus teisių politika yra grįsta lygybės principu ir skirta visiems žmonėms, nepriklausomai 
nuo jų kilmės, tautybės, odos spalvos, religijos, politinių pažiūrų, lyties, seksualinės 
orientacijos, amžiaus, turtinės padėties, gimimo, negalios, sveikatos sutrikimų ar kitų 
statusų. Reykjaviko miestas vadovaujasi lygybės principais ir ypatingą dėmesį skiria moterų ir 
vyrų lygių teisių galimybėms užtikrinti. Žmogaus teisių politika siekia užkirsti kelią daugialypei 
diskriminacijai ir ypatingą dėmesį skiria piliečių labui ir žmonių grupėms, kurioms jie 
priklauso. 

1.2  Žmogaus teisių politika/strategija yra reglamentuojama Moterų ir vyrų lygių teisių akte 
Nr. 10/2008. Moterų ir vyrų lygiosios teisės turi būti akivaizdžiai įgyvendinamos visose 
miesto veiklose, lygybės principais naudojamasi visose visuomenės grupėse, kurias apima 
žmogaus teisių politika. 

1.3 Miesto savyvaldybė yra įsipareigojusi dirbti žmogaus teisių labui įgyvendinant vietinių 
savivaldybių vaidmenį ir rodyti atsakomybę, keturiose srityse: valdžios institucijose, atliekant 
darbdavio pareigas, paslaugų skyriuose ir žmogaus teisių atstovas. 

a) Reykjaviko miestas kaip valdžios institucija 

Reykjavikas vadovaujasi lygybės, žmogaus teisių ir geranoriško bendradarbiavimo su miesto 
gyventojais pagrindais ir įsipareigoja būti lyderiu šioje srityje. 

b) Reykjaviko miestas kaip darbdavys (atliekant darbdavio pareigas) 

Reykjavikas siekia užtikrinti vyrų ir moterų lygybę darbo vietose, siekiant, kad ji atsispindėtų 
bendruomenės įvairumą, kuris vyrauja mieste. Reikjavikas siekia būti pavyzdingu atliekant 
darbdavio pareigas, siekiant užsibrėžtų tikslų miestas naudosis galimybėmis, kurias siūlo 
savivaldybės tarnautojų politika. 

c) Reykjavikas kaip paslaugų centras 

Reykjavikas yra gyvybiškai svarbus miesto gyventojų gerovei. Visos miesto įstaigos dirba 
efektyviai, plėtodamos viešąsias paslaugas ir informaciją apie lyčių lygybės ir įvairovę 
visuomenėje. 

d) Reykjavikas kaip partneris 



2 
 

Reykjavikas skiria didelį dėmesį bendradarbiavimui su kitomis valstybinėmis įstaigomis, 
akademine bendruomene ir organizacijomis, kurios skatina ir stiprina lygybės ir žmogaus 
teisių principus. 

 

Antra dalis 

2. Lyčių lygybė 

Draudžiama diskriminuoti žmonės dėl jų lyties. Yra skatinamas lygus lyčių dalyvavimas, 
moterų, vyrų ir transseksualų įtaka miesto visuomenėje, siekiama kovoti su bet kokia 
diskriminacija ir žalingu poveikių lyčių stereotipams. Kiekvieno žmogaus įnašas yra 
reikalingas ir vertingas neatsižvelgiant į lytį. 

2.1 Reykjavikas kaip institucija 

Paskyrimai į komitetus, tarybos ir valdymo organus yra atliekami siekiant lyčių balanso, 
nemažiau nei 40 proc. kai renkami daugiau nei trys atstovai pagal 15 str. pagal lyčių lygybės 
įstatymus. Lyčių lygybe taip pat turi būti vadovaujamasi kai renkami atstovai į darbo grupes, 
kuriose sprendžiami politiniai ir kiti svarbūs sprendimai. 

2.1.1 Priimant sprendimus, susijusius su lėšų paskirstymu, reikėtų atsižvelgti į abiejų lyčių 
poreikius ir poziciją, taip pat nagrinėti kokią įtaką konkretus sprendimas turės vyrams ir 
moterims. Sudarant biudžetą ir veiklos planą Reykjaviko miestas naudojasi lyčių lygybės 
principais ir metodais. 

2.1.2 Reykjavikas ketina kovoti su smurtu lyties pagrindu, kaip ir psichologiniu, fiziniu bei 
seksualiniu. Atkreipdamas dėmesį į šį tikslą, Reykjaviko miestas turėtų jo siekti. 

2.1.3 Reykjaviko miestas ketina kovoti su pornografija, prostitucija ir prekyba žmonėmis. 
Todėl,bendradarbiaujant su policija, itin svarbu neleisti jokios veiklos, susijusios su striptizo 
klubais ar prostitucija. 

2.2 Reykjavikas kaip darbdavys 

Reykjaviko miestas siekia užtikrinti, kad moterys, vyrai ir transseksualai turėtų vienodas 
teises ir pagalbą visais atžvilgiais ir visose miesto darbo vietose. 

2.2.1 Priimant žmonės į darbo vietas Reykjavike lygybės interesai turėtų būti vertinami 
vienodai kaip ir kiti interesai. Prašymą dėl darbo pateikiančiam asmeniui, kuris priklauso 
mažumai, turėtų būti teikiama pirmenybė jeigu jis turi geresne arba atitinkančia kitų 
pretendentų kvalifikaciją. Draudžiama diskriminacija dėl lyties, dėl santuokinės arba 
šeimyninės padėties, dėl nėštumo, arba kitų veiksnių, kurie gali turėti įtakos konkrečių lyčių 
asmeninėms aplinkybėms. 

2.2.2 Reykjaviko miesto įmonių ir įstaigų, bet kokia skelbiama informacija turi užtikrinti 
vienodas sąlygas visoms grupėms ir vienodą pagarbą pagal Lygių galimybių įstatymo 18 
straipsnį. 
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Darbo skelbimuose turėtų būti nurodyta, kad darbas yra siūlomas vyrams bei moterims. Tais 
atvėjais kai darbą gali atlikti tik konkrečios lyties asmuo, tai turi būti nurodyta 
informaciniame skelbime, pagal Lygių galimybių įstatymo 26 straipsnį paaiškinant motyvus, 
kodėl šiam darbui ieškomas kokrečios lyties atstovas. 

2.2.3 Moterys ir vyrai turėtų turėti tokias pačias galimybes ir teises. Už vienodą darbą vyrams 
ir moterims turėtų būti mokamas vienodas darbo užmokestis. Individualus darbo užmokestis 
dėl asmens kvalifikacijos ar darbo patirties ir kitos aplinkybės, turinčios įtakos darbo 
užmokesčio dydžiui turi būti pagrįstos objektyviomis priežastimis, nepriklausomai nuo lyties. 
Reykjaviko miestas mano, kad darbo užmokesčio dydžio konfidencialumas yra viena iš 
priežasčių dėl kurios egzistuoja skirtingų lyčių darbo užmokesčio skirtumas, ir šis 
konfidencialumas turėtų būti pašalintas. 

2.2.4 Darbo sąlygos organizacijose turėtų būti pritaikytos pagal abiejų lyčių poreikius. 
Vykdant pareigų paskirstymą, pervedimus darbe, struktūrinius pokyčius arba galimus 
atleidimus turi būti laikomasi lyčių lygybės principų. Darbo plėtra ir tęstinis švietimas turėtų 
skatinti lyčių lygybę darbo vietoje. 

2.2.5 Reikjaviko miestas siekia pasinaudoti darbo vietų lankstumo galimybėmis tam, kad 
padėtų darbuotojams derinti asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, o taip pat patenkintų 
kintančius darbo reikalavimus. Darbuotojams turi būti sudaroma galimybė dirbti lanksčias 
darbo valandas, nepilną darbo dieną arba pasiūlomi kitokie darbo variantai, kurie tiktų tiek 
moterims, tiek ir vyrams, tiek atsižvelgiant į darbo pobūdį Ypatingas dėmesys skiriamas kovai 
su stereotipais dėl lyčių vaidmenų pasidalijimo. Vyrai yra skatinami dirbti nepilną darbo 
dieną tam, kad galėtų priimti vienodą atsakomybę šeimos gyvenime.  

2.2.6 Reikjaviko mieste nėra vietos pornografijai ar pornografizacijai. Reikjaviko miesto darbo 
vietose seksualinis priekabiavimas yra griežtai draudžiamas. Nuorodas apie seksualinį 
priekabiavimą galima rasti Lyčių lygybės įstatymo 2 straipsnyje. Pornografija arba 
pornografizacija darbo vietose yra laikoma kaip viena iš seksualinių priekabiavimo formų. 
Darbo vietos vadovas arba kitas konfidencialus asmuo gavęs pranešimą apie nepadorų 
(netinkamą) elgesį darbo vietoje, pasikonsultavęs su direktoriumi arba kitais pareigūnais turi 
tokį elgesį nedelsiant nutraukti. Jeigu pats vadovas yra kaltinamas seksualiniu priekabiavimu, 
jis negali priiminėti jokių sprendimų prieš kaltinamajį asmenį. (pagal Lyčių lygybės įstatymo 
22 straipsnį) Asmuo, kuris pateikia pareiškimą neturi patirti jokių nepatogumų, susijusių su 
šiuo pareiškimu. Sunkus ir pasikartojantis priekabavimas gali lemti kaltininko atleidimą iš 
pareigų be įspėjimo. Darbuotojams informacija apie seksualinį priekabiavimą turi būti lengvai 
prieinama. 

2.3 Reykjaviko miestas kaip paslaugų centras 

Lygių teisių aspektas turi būti integruotas į visas paslaugas, kurias teikia Reykjaviko miestas. 

Paslaugų teikimo pagrindas turi būti abipusė pagarba ir teigiami santykiai link abiejų lyčių  
kaip ir link kitos orientacijos žmonių. 

2.3.1 Moterys ir vyrai turi vienodas teisės susipažinti su miesto paslaugomis. Visi sprendimai 
dėl miesto paslaugų turi būti priimami atsižvelgiant į abiejų lyčių poreikius ir jų poveikį 
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moterims ir vyrams. Pagal Lyčių lygybės istatymo 16 straipsnį visi statistiniai duomenys turi 
būti nagrinėjami naudojant lyties kriterijų. 

2.3.2 Reikjaviko miesto laisvalaikio veiklos, švietimo ir mokymo pagrindas – lygios lyčių 
teisės. Vaikai ir paaugliai skatinami ugdyti savo talentą ir charakterio vystymąsi be neigiamo 
poveikio dėl lyties stereotipų. Teigiami santykiai ir tarpusavio pagarba yra remiama ir 
stiprinama visose veiklose su jaunimu. Švietimo institucijos Reikjaviko mieste stiprina 
teigiamą mergaičių ir berniukų požiurį į lyčių lygybę bei kovoja su žalingu pornografizacijos 
poveikiu tarp paauglių. 

 

Trečia dalis  

3. Amžius  

Draudžiama diskriminuoti žmones dėl amžiaus. Kiekvieno žmogaus įnašas (vaidmuo 
visuomenėje) turėtų būti vertinamas nepriklausomai nuo jo amžiaus. Reikėtų vengti bet 
kokių amžiumi pagrįstų prielaidų ir stereotipinio požiūrio į vyresnį amžių. Taip pat reikėtų 
konkrečiai nustatyti įvairių amžiaus grupių lyčių statusą. 

 3.1  Reykjaviko miestas kaip valdžia 

3.1.1 Reikia atsižvelgti į gyventojų požiūrius ir poreikius nepriklausomai nuo jų amžiaus.  

3.1.2 Priimant sprendimus, kurie gali turėti įtakos dėl žmonių amžiaus, taip pat reikia 
atsižvelgti į gyventojų nuomonę ir poreikius nepriklausomai nuo jų amžiaus. 

3.1.3 Priimant sprendimus, kurie gali turėti specifinį poveikį tam tikro amžiaus grupėms, 
būtina konsultuotis su atitinkamų grupių vadovais. 

3.1.4 Prioritetiniais laikomi bet kokie sprendimai, kurie yra susiję su vaikais.  

3.2 Reykjavikas kaip darbdavys 

3.2.1 Priimant žmogų į darbą yra draudžiama diskriminacija dėl jo amžiaus. 

3.2.2 Reykjaviko darbuotojams turi būti sudaryta galimybė mokytis ir daryti karjerą 
nepriklausomai nuo jų amžiaus. 

3.2.3 Darbuotojai turi stengtis kurti teigiamą ir gerą atmosferą darbo vietoje, kurioje nebūtų 
su amžiumi susijusio iš ankstinio nusiteikimo, stereotipų, prietarų 

3.2.4 Kai yra būtina, darbuotojai gali susitarti dėl darbo krūvio sumažinimo arba ankstesnio 
išėjimo į pensiją. 

3.2.5 Kvalifikuoti darbuotojai suteikia atitinkančią priežiūrą ir užtikrina optimalų saugumą 
visuose darbuose, kurie yra susiję su vaikais ir paaugliais. Turi būti užtikrintas pakankamas 
darbuotojų skaičius. 
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3.3 Reykjaviko miestas kaip paslaugų centras 

Teikiant paslaugas, atsižvelgiama į tai, kad priklausomai nuo žmonių amžiaus, reikalavimai 
paslaugoms yra skirtingi. 

3.3.1 Miesto gyventojai turi vienodas galimybes susipažinti su miesto paslaugomis, 
nepriklausomai nuo amžiaus, kol paslaugos nėra orientuotos į tam tikras grupes, kaip 
pavyzdžiui vaikai ir paaugliai. Priimant sprendimus dėl paslaugų teikimo turi būti atsižvelgta į 
visas amžiaus grupes ir jų poreikius. Taip pat turėtų būti nagrinėjama ar paslaugų poveikis 
gali būti skirtingas dėl lyties. 

3.3.2 Reykjaviko miestas atsako už visas paslaugas, teikiamas vyresnio amžiaus žmonėms, 
vaikams ir jaunimui. Lygių lyčių principas yra tiekiamų paslaugų principas. Amžius neturėtų 
būti žmonių varžymas. Mokomoji ir reklaminė (informacinė) medžiaga turi apibūdinti ir 
atspindėti žmogaus gyvenimo įvairovę. 

3.3.3 Teikiant miesto paslaugas visoms amžiaus grupėms yra skatinamas pozityvus ir 
konstruktyvus požiūris. 

 

Ketvirta dalis 

4. Neįgalieji asmenys 

Draudžiama diskriminacija dėl negalios. Reikėtų dirbti sistemingai tam, kad neįgalieji galėtų 
aktyviai dalyvauti miesto bendruomenės veiklose. Kiekvieno žmogaus įnašas turėtų būti 
vertinamas pagal jo nuopelnus. Komentuoti ar nekomentuoti apie savo negalią yra kiekvieno 
žmogaus teisė. Reikėtų vengti bet kokių stereotipinių nuostatų dėl moterų ir vyrų, turinčių 
negalią. 

4.1 Reikjaviko miestas kaip valdžia 

Kiekvienas žmogus turi teisę aktyviai dalyvauti Reikjaviko visuomenės veiklose ir nepaisant 
negalios gauti teisingą ir vienodą gydymą / elgesy nepriklausomai nuo lyties. Priimant 
strateginius sprendimus pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas neįgaliesiems, jų poreikiams 
ir požiūriams, nepriklausomai nuo lyties.  

4.2 Reykjaviko miestas kaip darbdavys 

Sprendimai dėl darbo užmokesčio, kvalifikacijos ir kiti sprendimai, kurie gali turėti įtakos 
miesto darbotuojams turi būti grindžiami objektyviomis priežastimis, nepriklausomai nuo 
žmogaus negalios. 

4.2.1 Pagal Neįgaliųjų įstatymo (Nr. 59/1992) 32 straipsnį pirmenybė turėtų būti teikiama 
darbo ieškantiems neįgaliesiems jei jie turi vienodą kvalifikaciją ar yra labiau kvalifikuoti nei 
kiti kandidatai. Pagal Neįgaliųjų įstatymo 1 straipsnį neįgalieji, kaip ir visi piliečiai, privalo 
turėti tokias pačias žmogaus teises. 
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4.2.2 Kai neįgalūs asmuo yra įdarbintas, darbdavys įsipareigoja imtis reikiamų priemonių, kad 
užtikrintų jų konsultavimą, mokymą ir profesinį rengimą, įsidarbinimą ir aprūpinimą darbu 
neįgaliesiems įprastoje darbo aplinkoje arba darbo sąlygas pritaikyti prie neįgaliųjo poreikių, 
o taip pat remti visišką jų socialinę integraciją ir dalyvavimą visuomenės gyvenime.  

4.2.3 Fizinės aplinkos pritaikymas yra būtina sąlyga kurti žmogaus su negalia fizinį, dvasinį ir 
ekonominį savarankiškumą. Tokią atmoferą darbuotojai turi stengtis kurti savo darbo 
vietose, o geriausiai tai galima padaryti susipažindant juos su neįgaliųjų žmonių padėtimi. 

4.3 Reykjaviko miestas kaip paslaugų centras 

4.3.1. Neįgalieji, kaip ir visi piliečiai, privalo turėti tokias pačias galimybes naudotis 
paslaugomis. Organizuojant paslaugas reikia atsižvelgti į abiejų lyčių skirtingą neįgalumą 
turinčių asmenų poreikius. Visuomeniniai pastatai turi būti pritaikyti naudoti ir prieinami 
visiems, nepriklausomai nuo negalios, pagal Neįgaliųjų įstatymą Nr. 59/1992. Neįgaliesiems 
turi būti užtikrinta prieiga prie informacijos apie jų teises.  

4.3.2  Visos vaikų priežiūros ir poilsio, švietimo ir mokymo programos turi būti kuriamos 
atsižvelgiant į neįgaliųjų abiejų lyčių poreikius. Negalia - tai nėra kažkas dėl ko žmonės turi 
gėdytis.  

 

Penkta dalis 

5. Sveikata 

Draudžiama diskriminuoti piliečius ir miesto darbuotojus dėl sveikatos sutrikimų /prastos 
sviekatos. 

5.1 Reykjaviko miestas kaip valdžia 

Kiekvienas žmogus turi teisę aktyviai dalyvauti Reikjaviko visuomenėje nepriklausomai nuo jo 
sveikatos būklės ir nepriklausomai nuo lyties.   

5.2 Reykjaviko miestas kaip darbdavys 
5.2.1 Reikia gerbti darbuotojo teisę kalbėti arba nekalbėti apie savo sveikatos būklę. 
5.2.2 Sveikata ir ligos istorija, be objektyvių priežasčių, negali turėti įtakos įdarbinimui, 

darbo užmokesčio dydžiu, darbuotojo atleidimui. Tuo atveju, kai objektyvios 
priežastys yra nustatomos, jos turi būti susijusios su darbo pobūdžiu. 

5.2.3 Jeigu dėl darbuotojo sveikatos būklės yra siūlomi darbuotojo pareigų ketimas, , 
darbuotojas ir miesto administracija turėtų siekti visišką tarpusavio susitarimo šiuo 
klausimu. 

5.2.4 Liga pati savaime nėra pakankama priežastis, atleisti darbuotoją iš darbo, išskyrus 
tuos atvejus, kai ji turi ilgalaikį ir reikšmingą poveikį ir neleidžia darbuotojui atlikti 
savo profesinių pareigų. Darbuotojas gali būti atstatydintas iš darbo dėl ligos, bet 
tikemiantis įstatymo ir darbo sutarčių nuostatomis. 

5.2.5 Reikėtų pasirūpinti, kad darbuotojai, nepriklausomai nuo jų sveikatos būklės, galėtų 
naudotis švietimo ir profesinio tobulėjimo galimybėmis. 
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5.2.6 Darbuotojai turėtų stengtis sukurti geranorišką aplinką link visų darbo asmenų. 
 

5.3 Reykjaviko miestas kaip kaip paslaugų centras 
Paslaugų prieinamumas turėtų būti užtikrinamas, nepriklausomai nuo žmonių sveikatos 
būklės. 

5.3.1 Požiūtos į miesto paslaugų vartotojus turi būti teigiamas ir grįstas pagarba žmogui. 

Šešta dalis  

6. Seksualinė orientacija 

Draudžiama diskriminuoti žmones dėl seksualinės orientacijos. Kiekvieno žmogaus įnašas turi 
būti vertinamas pagal jo nuopelnus. Reikia stengtis, kad nebūtų daroma prielaida, kad visi 
žmonės yra heteroseksualūs. Lesbiečių moterų padėtį mieste ir vyrų gėjų padėtį reikia 
vertinti kitu aspektu. 

6.1 Reykjaviko miestas kaip valdžia/ Vyriausybės institucija 

Kiekvienas žmogus turi teisę aktyviai dalyvauti Reykjaviko bendruomenės veiklose, gauti 
teisingą ir sąžiningą elgesį, nepriklausomai nuo jų seksualinės orientacijos, ypač gerai 
atsižvelgiant į abiejų lyčių padėtį. 

6.1.2 Priimant sprendimus dėl žmonių su kitokia lytine orientacija, reikėtų pasikonsultuoti su 
jų grupių atstovais. 

6.2. Reykjaviko miestas kaip darbdavys 

Samdant darbuotojus ir sprendžiant jų įdarbinimo sąlygas, reikėtų pasirūpinti, kad nebutų 
naudojamos nesąžiningos priežastys kaip argumentai prieš darbuotojus (pagal miesto 
darbuotojų politikos/strategijos 1.2 straipsnį). 

6.3 Reykjaviko miestas kaip paslaugų centras 

Darbuotojai, teikiantys miesto paslaugas, neturėtų automatiškai daryti prielaidos, kad 
kiekvienas, kuris naudojasi savivaldybės paslaugomis – yra heteroseksualus arba turi 
heteroseksualūs tėvus. Santykiai tarp miesto darbuotojų ir savivaldybės paslaugų naudotojų 
turėtų būti grįsti abipuse pagarba.  

6.3.1 Visos vaikų priežiūros ir poilsio, švietimo ir mokymo programos turi būti kuriamos 
atsižvelgiant į tai, kad žmonės gali būti skirtingos lytinės orientacijos. Skirtinga žmonių lytinė 
orientacija tai nėra kažkas dėl ko žmonės turi gėdytis. 

 

Septynta dalis 

7. Religiniai ir politiniai požiūriai 

Draudžiama diskriminuoti žmones dėl jų religinių ar politinių įsitikinimų. Kiekvieno žmogaus 
įnašas turėtų būti vertinamas pagal jo nuopelnus nepriklausomai nuo religinių ir politinių 
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įsitikinimų. Turėtų būti vengiama daryti prielaidą, kad visi, kurie laikosi tam tikros religijos ar 
politinių įsitikinimų yra identiški. 

7.1 Reikjaviko miestas kaip valdžia/ Vyriausybės institucija 

Reykjaviko miestas pagarbiai priima ir vertina visus religinius ir politinius žmonių požiūrius. 
Kiekvienas žmogus turi teisę aktyviai dalyvauti Reikjaviko visuomenėje ir gauti teisingą bei 
sąžiningą elgesį, nepriklausomai nuo žmogaus požiūrio, ypač gerai atsižvelgiant į abiejų lyčių 
padėtį. 

7.1.2 Priimant sprendimus, susijusius su konkrečių religinių grupių interesais, turėtų būti 
konsultuojamasi su jų atstovais. 

7.2 Reykjaviko miestas kaip darbdavys 

Reykjaviko miestas gerbia savo darbuotojus ir gyna lygias jų teisės, nepriklausomai nuo jų 
religinių ar politinių įsitikinimų. 

7.2.1 Pagal Miesto darbuotojų politikos, 1.2 straipsnį, taikoma neskirti darbuotojus dėl 
žmonių lyties, rasės, politinių ar religinių ar kitų pažiurų. 

7.2.2 Visi darbuotojai turi lygias galimybes profesiniam augimui ir švietimui, 
nepriklausomai nuo jų religinių ir politinių įsitikinimų. 

7.2.3 Visi miesto darbuotojai turi sukurti teigiamą atmosferą, kurioje nėra išankstinio 
nusistatymo. 

7.2.4 Kiekvienas žmogus turi teisę kalbėti ar nekalbėti apie savo religinius ir politinius 
įsitikinimus. Religinės ceremonijos, taip pat politinių pažiūrių pareiškimai neturėtų 
trukdyti darbui ir vykti darbo vietoje.  
 

7.3 Reykjaviko miestas kaip kaip paslaugų centras 

Skirtumas dėl politinių ar religijos įsitikinimų neturėtų daryti įtakos aptarnaujant miesto 
paslaugų vartotojus. 

7.3.1 Visi turi vienodas galimybes naudotis miesto paslaugomis, nepriklausomai nuo 
politinių ir religinių įsitikinimų ir nuomonių. 

 
7.3.2 Švietimo, mokymo ir laisvalaikio programos turi būti kuriamos atsižvelgiant į 

skirtingus papročius susijusius su skirtingomis religijomis. Svarbu nedaryti prielaidos, 
kad visi priklauso tai pačiai religijai. Tačiau tradicinės liuteronų bažnyčios šventės yra 
švenčiamos kaip valstybinės šventės.  
 

7.3.3 Teikiant miesto paslaugas yra skatinamas pozityvus ir konstruktyvus požiūris 
nepriklausomai nuo religinių ir politinių piliečių požiūrių. Reikėtų imtis veiksmų 
siekiant pašalinti išankstinias nuostatas dėl religinių ir politinių įsitikinimų. 

Aštunta dalis 

8. Kilmė ir pilietybė 
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Draudžiama diskriminuoti piliečius dėl jų kilmės, odos spalvos, kultūrinės kilmės, tautybės ar 
dėl kitų kategorijų, kurių pagrindas yra rasizmas. Kiekvieno žmogaus  įnašas turėtų būti 
vertinamas pagal jo nuopelnus, nepriklausomai nuo žmogaus kilmės ir pilietybės. Reikia 
stengtis, kad nebūtų daroma prielaida, jog visi žmonės priklauso vienai grupej. Vienaip reikia 
vertinti užsienio kilmės moterų padėtį mieste ir kitaip užsienio kilmės vyrų padėtį. Ypač gerai 
reikia atsižvelgti į abiejų lyčių padėtį. 

8.1 Reikjaviko miestas kaip valdžia/ Vyriausybės institucija 

Kiekvienas žmogus turi teisę aktyviai dalyvauti Reykjaviko visuomenėje ir gauti teisingą bei 
sąžiningą elgesį, nepriklausomai nuo žmogaus kilmės, ypač gerai atsižvelgiant į abiejų lyčių 
padėtį. Priimant sprendimus, susijusius su žmogaus kilme patartina konsultuotis su jų grupės 
atstovais. 

8.2 Reykjaviko miestas kaip darbdavys 

Reykjaviko miestas nori, kad darbo vietose atspindėtų daugiakultūrinė visuomenė ir kad 
darbdavys užtikrintų užsienio kilmės darbuotojams lygias teisės ir lygybę darbe. Samdant 
miesto darbuotojus, reikėtų pasirūpinti, kad atranka į darbą vyktų remiantis objektyviais 
kriterijais. 

8.2.1 Miesto darbo skelbimuose turi būti nurodyta, kad imigrantai ir užsienio kilmės 
gyventojai yra skatinami kreiptis dėl darbo. 

8.2.2 Imigrantai turi lygias galymybes ir teises įdarbinimo procese ir kituose aspektuose, 
susijusiuose su darbu. Imigrantai, kurie kreipiasi dėl darbo ar jau dirba Reikjaviko 
mieste, turėtų pateikti dokumentus, kuriuose nurodomas jų išsilavinimas, kurį jie 
įgyjo užsienyje, bei jo įvertinimas.  

8.2.3 Reykjaviko mieste draudžiama diskriminuoti užsienio kilmės gyventojus dėl darbo 
sąlygų, profesinės plėtros ir švietimo srityje. Užsienio kilmės asmenims turi būti 
suteikta galimybė lankyti islandų kalbos kursus atsižvelgiant į jų poreikius, kaip ir kitus 
kursus, susijusius su darbo kultūra ir paslaugų tikslu. 

8.2.4 Reykjaviko miesto darbo vietose yra kovojama su diskriminacija dėl darbuotojų 
kilmės, odos spalvos, kultūrinės kilmės, tautybės ar dėl kitų kategorijų. Miesto darbo 
vietose yra siūlomi įvairūs mokymai. 

8.3 Reykjaviko miestas kaip paslaugų centras 

Organizuojant miesto paslaugas yra privaloma užtikrinti, kad užsienio kilmės žmonės turėtų 
tiesioginę prieigą prie informacijos apie miesto teikiamas paslaugas ir pačių paslaugų. Esant 
poreikiui gali būti siūlomos vertimo paslaugos interviu metu, pas socialinius darbuotojus, 
tėvų pokalbių mokyklose metu. 

8.3.1 Švietimo, mokymo ir laisvalaikio programos turi būti kuriamos atsižvelgiant į skirtingus 
užsienio kilmės  vaikų poreikius ir suteikti jiems specialią paramą ir galimybę mokytis islandų 
kalbos, leisti jiems mėgautis šiomis paslaugomis tokiu pačiu budu kaip ir kitiems vaikams. 
Žmonės dirbantis su užsienio kilmės vaikais turės galimybę susipažinti su a. 
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8.3.2 Miesto įstaigos turi parengti prieinamą ir suprantamą informacinę medžiagą (interneto 
svetainėse, reklaminiuose skelbimuose, dalomojoje medžiagoje) apie miesto paslaugas tomis 
užsienio kalbomis, kurios Reikjavike yra naudojamos dažniausiai.  

8.3.3 Teikiant miesto paslaugas yra skatinamas pozityvus ir konstruktyvus požiūris į visas 
žmonių grupes, nepriklausomai nuo dėl jų kilmės, odos spalvos, kultūrinės kilmės ar 
tautybės. Darbuotojai bendraudami su užsienio kilmės asmenimis turi būti kantrūs, turi juos 
išklausyti, nepaisant to, jog jie tobulai nemoka islandų kalbos. 

Devynta dalis 

9. Reykjaviko miestas kaip darbo partneris 

Dirbdamas žmogaus teisių srityje Reykjaviko miestas bendradarbiauja su įvairiomis žmonių 
grupėmis. 

9.1 Reykjaviko miestas bendradarbiauja ir konsultuojasi su vyriausybe, kitomis 
savivaldybėmis ir švietimo įstaigomis, kurių pagrindinis darbo principas yra lygios lyčių teisės. 

9.2 Visi miesto komitetai ir tarybos, priimdamos sprendimus dėl finansinės paramos/dotacijų 
skyrimo, privalo atsižvelgti į teisinius lyčių lygybės aspektus.  

9.3 Reykjaviko miesto finansavimas ir dotacijų suteikimas, skiriamas kovai su diskriminacija ir 
teisinių lyčių lygybės principų užtikrinimui. Žmogaus teisių komitetas gali pareikalauti iš 
finansinės paramos gavėjo pateikti išsamią ataskaitą apie lėšų panaudojimą, kaip jos buvo 
naudojamos laikantis lyčių lygybės principų. 

9.4 Reykjaviko miestas pasilieka sau teisę reikalauti, kad organizacijos, kurios gauna 
finansavimą iš miesto žmogaus teisių komiteto, gautas lėšas naudotų siekdamos tinkamų 
išmatuojamų tikslų. Tai sudaro galimybę siekti, kad lėšos būtų vienodai prieinamos abiejoms 
lytims, o remiamų projektų principas būtų lyčių lygybė. 

Dešimta dalys 

10. Teikimas/ Žinių įgijimas ir informacijos sklaida 

Reykjaviko miestas teikia informaciją ir užtikrina jos sklaidą apie visas visuomenės grupes, 
kurios dirba pagal lyčių lygybės teisių principą. 

10.1 Siekiant išsiaiškinti/nustatyti ar gyventojai yra diskriminuojami paslaugų teikimo metu, 
apklausų ir kitais būdais yra atliekamas teikiamų paslaugų vertinimas/tikrinimas.  

10.2 Reykjaviko miestas vadovaujasi žmogaus teisių politiką ir nagrinėja darbuotojų sąlygas, 
klasifikuojant duomenis pagal lytį. 

10.3 Visos informacijos rinkimas ir analizė yra atliekama naudojant lyties kriterijų. pagal Lygių 
lyčių įstatymo 21 straipsnį .  
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10.4 Visa informacija renkama Reikjaviko mieste gali būti platinama ir naudojama Reikjaviko 
miesto paslaugoms gerinti, kovoti su išankstiniais nusistatymais, skatinti lyčių lygybę darbo 
vietose ir miesto gyventojų informavimui. 

10.5 Visa informacinė medžiaga turi atsispindėti Reikjaviko miesto bendruomenės 
įvairovę. 
 

Venuolikta dalis 

11. Atsakomybė ir procedūrinės taisyklės 

11.1 Reikjaviko miesto darbuotojai ir vadovai yra atsakingi už tai, kad visos žmogaus teisės 
būtų gerbiamos, tiek darbo vietose, tiek ir paslaugų teikimo metu. Asmenimis, atsakingiems 
už veiklas žmogaus teisių srityse yra skiriamos piniginės lėšos ir atitinkamas mokymas. 

Vadovai atsakingi:  

a) Dirbti pagal žmogaus teisių politiką 
b) dirbti pagal žmogaus teisių darbo planą visose miesto srityse, tiek personalo, tiek ir 

biudžeto. 
c) paskirti specialų žmogaus teisių įgaliotinį visose miesto srityse 
d) pateikti/pristatyti politiką 

 
11.2 Mokyklos vadovai atsakingi už: 

a) mokymą apie lyčių lygybę, kuris pagal ikimokyklinio ugdymo ir pradinės mokyklos mokymo 
programą nuo 2011 metų yra švietimo programos dalis.  

b) mokymo medžiagos parengimą, kuri nediskriminuotų lyčių, kovotų su išankstiniais 
nusistatymais ir standartiniais vaizdais ir vadovautusi žmogaus teisių politikos nuostatomis. 

c) mokymo metodus, kurie atsižvelgia į visuomenės įvairumą kurioje mes gyvename.  

d) darbo ir švietimo dėmesį, skiriamą skatinti abiejų lyčių darbą, kuris anksčiau buvo 
vertinamas kaip tradiciškai vyrų ar moterų darbas. 

 

11.3 Sporto, laisvalaikio ir jaunimo vadovai yra atsakingi: 

a) organizuoti socialine ir laisvalaikio veiklą atsižvelgiant į lygybės principą. 

b) užtikrinti, kad socialinių renginių ir laisvalaikio pramogų organizavimas būtų atliktas 
remiantis lygybės principu. 

 

11.4  Paslaugas teikiančių organizacijų vadovai yra atsakingi: 
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a) pilną teisių lygybę, teikiant miesto paslaugas; 

b) sistemingai dirbti prieš išankstinius nusistatymus miesto organizacijose ir paslaugų 
gavėjus.  

11.5 Žmogaus teisių tarybos nariai turėtų: 

a) kontroliuoti šios politikos įgyvendinimą, 

b) parenginti konkrečius įgyvendinimo planus kartu su miesto valdžia ir įvairių interesų 
gyventojų grupėmis, kurie turi būti pridedami prie darbo planų ir biudžetų, 

c) reikalauti metinių darbo planų žmogaus teisių srityje 

d) reikalauti metinės ataskaitos apie politikos krypčių įgyvendinimą žmogaus teisių srityje iš 
skirtingų Reikjaviko sričių, 

e) skatinti politiką ir skatinti žinių įgijimą ir informacijos sklaidą. 

11.6 Žmogaus teisės komitetas turi: 

a) kartu su Žmogaus teisių taryba dirbti įgyvendinant planus, 

b) laikytis Žmogaus teisių komiteto sprendimų, 

c) skatinti miesto bendradarbiavimą ypač dėl klausymų, susijusių su miesto politika, 

d) bendradarbiauti su kitomis organizacijomis ir savivaldybėmis, kurioms ši politika yra 
taikoma, 

e) konsultuotis su paskirtais atstovais Žmogaus teisių srityje 

f) skatinti miesto bendradarbiavimą Žmogaus teisių srityje  

g) rodyti iniciatyvą projektams atlikti, 

h) užtikrinti, kad piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl kilmės, odos spalvos, religijos, amžiaus, 
politinių pažiūrų, lyties, seksualinės orientacijos, turtinės padėties, gimimo, negalios, 
sveikatos ar kitų pagrindų. 

 


