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Smurtas dėl lyties 
EIGE instituto vaidmuo

Institutas (EIGE) suteikia prieigą prie esamų 
statistinių duomenų ir informacijos apie smurtą 
lyties pagrindu, siekdamas suteikti paramą 
institucijoms ir ekspertams, vykdantiems smurto 
dėl lyties prevenciją ir kovojantiems su juo Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų.

Smurtas dėl lyties yra teisės į gyvenimą, laisvę, 
saugumą bei orumą, moterų ir vyrų lygybę, 
nediskriminavimą ir fizinę bei psichologinę 
neliečiamybę pažeidimas.

Europos Parlamento rezoliucijoje dėl smurto prieš 
moteris panaikinimo (2009 m. lapkričio 26 d.), 
ES Tarybos išvadose dėl smurto prieš moteris 
panaikinimo (2010 m. kovo 8 d.), taip pat ES Tarybos 
išvadose dėl kovos su smurtu prieš moteris ir 
paramos paslaugų smurto šeimoje aukoms teikimo 
(2012 m. gruodžio 6 d.) akcentuojama, kad ES trūksta 
prieinamų ir palyginamų šios srities duomenų.
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Europos Sąjungoje būtina skubiai sukaupti pakankamai 
palyginamų duomenų apie smurtą lyties pagrindu visose 
28 ES valstybėse narėse. Instituto Išteklių ir dokumentacijos 
centre prieinama daug informacijos apie tyrimus, metodus, 
priemones ir gerąją praktiką kovos su smurtu lyties pagrindu 
srityje.
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Ar žinote, kad (*):

 ¡ visos ES valstybės narės rengia policijos pareigūnų 
mokymus smurto artimoje aplinkoje klausimais, 
tačiau mokymų kokybė įvairiose ES valstybėse 
narėse labai skiriasi;

 ¡ 27 ES valstybėse narėse 2007–2012 m. buvo 
įgyvendinta apie 140 informacinių kampanijų;

 ¡ darbas su smurtautojais vis dažniau pripažįstamas 
kaip vienas iš svarbiausių pagalbos paslaugų 
komponentų.

INSTITUTO TYRIMŲ DUOMENIMIS, smurtas artimoje 
aplinkoje ir toliau lieka viena iš labiausiai paplitusių 
smurto lyties pagrindu formų. Visos ES valstybės narės 
įgyvendino smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir 
kovos su juo priemones, tačiau šioje srityje tarp ES 
valstybių narių vis dar esama didelių skirtumų.

EIGE teikia:

 ¡ informaciją apie išteklius, informacines kampanijas, 
pagalbos paslaugas ir mokymus kovai su smurtu 
artimoje aplinkoje 28 ES valstybėse narėse;

 ¡ smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su tokiu 
smurtu gerąją praktiką, metodus ir priemones.

Daugiau informacijos rasite:

 ¡ Instituto tyrime „Metodai, 
priemonės ir geroji praktika 
smurto artimoje aplinkoje srityje 
(kaip apibrėžta Pekino veiksmų 
platformos D srityje)“.

 ¡ Smurto artimoje aplinkoje 
prevencijos metodų ir 
priemonių duomenų bazėje.

AWARENESS-RAISING IN ADDRESSING DOMESTIC 
VIOLENCE

Awareness-raising is a fundamental component of 
primary prevention strategies aiming at:

 � changing attitudes, behaviours and beliefs that 
normalise and tolerate domestic violence among 
general public;

 � preventing men and women from becoming victims 
or perpetrators of abusive relationships; and

 � informing wider public and especially victims and 
perpetrators about the resources available to tackle 
the problem.

Awareness-raising campaigns are recognised as the 
most efficient and effective means of communicating 
information especially to the general public. They can 
meet all the above mentioned objectives, emphasizing 
the fact that domestic violence is not a private matter, but 
an unacceptable violation of human rights. Awareness 
raising is a two-way street, fostering communication 
and information exchange in order to improve mutual 
understanding as well as mobilising communities and 
the whole society to bring about the necessary change 
in attitudes and behaviour.

AWARENESS-RAISING IMPLEMENTATION ACROSS 
EUROPE

The results of the study show that public awareness 
campaigns are widespread in the EU-27 and Croatia. 
They are widely represented as a key tool in national 
action plans of most Member States (87.5%); and to a 
smaller extent also in regional action plans (37%). The 
importance of awareness-raising campaigns on domestic 
violence is also considered within legal provisions at 
both national and regional level in a quarter (25%) and a 
fifth (20%) of EU-27 and Croatia respectively. 

In addition, one fifth (20%) of the EU-27 and Croatia 
have identified good practice assessment criteria for 
domestic violence awareness-raising campaigns. 

During the study, 144 examples of implemented 
domestic violence awareness-raising campaigns were 
collected all over the EU-27 and Croatia.  Among those: 

 � 76% have a national coverage and 22% a regional 
one, while the remaining ones are transnational 
campaigns;

 � 52% are promoted by NGOs; 42% by governmental 
bodies or statutory agencies; and 6% by other 
actors like research institutes. Often, they are jointly 
conducted.  

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Awareness raising

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 

Support services dealing with domestic violence are 
specialised organisations or units within general services 
that provide help to the victims of violence, usually 
women and their children. They help them escape from 
violence; seek protection and justice; and recover from 
traumatic experiences. Options include: listening; advice; 
advocacy; shelter; self-help; counselling; protection 
and prosecution; and access to activism. They were 
initiated in the 1970s by women’s NGOs and are now 
internationally recognised as key resources for domestic 
violence victims.  These are now spread in almost all EU-
27 and Croatia. 

Since the end of the 1980s, the work with perpetrators 
‘rooted in women’s safety and domestic violence 
prevention’ has increasingly become recognised as 
a key component of support services. 

They both belong to tertiary prevention measures, 
aimed at avoiding further victimisation and lethal 
violence. 

VICTIM SUPPORT SERVICES: METHODS AND TOOLS 
PROVISION AND IMPLEMENTATION 

The results of the study indicate that 83% of EU-27 and 
Croatia included victim support service methods and 
tools in relation to domestic violence in their national 

action plans; and 42% in national legal provisions. 
Regarding both sources, they are present in almost 
all countries (96%) at both the programming and 
implementation levels. In almost three-quarters 
of EU-27 and Croatia (71%) national and/or local 
standards for victims’ support services are also 
available.

A total number of 254 examples of implemented victims’ 
service support methods and tools were collected all 
over the EU-27 and Croatia and will be available on 
EIGE’s website. Of these:

 � 61% have a national coverage, while 39% are 
implemented at the regional level;

 � 54% are promoted by NGOs, while 44% by 
governmental bodies or statutory agencies; and 
2% by other actors.  

About half (49%) of the collected methods and tools 
focus on victims: mostly women and children, but 
also families, couples, and victims and perpetrators 
separately. The majority of support services include 
counselling, mentoring or coaching  programmes; legal 
aid provisions; electronic devices for protection and 
other safety measures; employment tools and methods 
supporting the victims reenter labor market. 

About one-third (28%) of the collected methods and 
tools represents different models of direct services. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of 
domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Support services 

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools and 
good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in order 
to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic violence, 
awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations for 
further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with the 
Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network of 
country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

TRAINING ON PREVENTION OF DOMESTIC 
VIOLENCE

Training is a powerful tool in changing common beliefs 
that are shaped by stereotypes. It is equally effective in 
shaping institutional cultures and practices that have 
proved inappropriate to respond to new challenges.

The eradication of domestic violence is one example 
of those emerging challenges. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence is widely recognised as a key component of 
prevention strategies. It can contribute to primary and 
secondary prevention strategies targeting general 
public or specific groups at risk of becoming victims or 
perpetrators of domestic violence. It is a fundamental 
feature of tertiary prevention strategies especially in 
relation to the staff of voluntary and statutory agencies 
contacted by both victims and/or perpetrators. 
Domestic violence is in fact a  multi-dimensional 
problem which needs integrated and coordinated 
responses at all levels. 

Training in approaching and addressing domestic 
violence can be used in different contexts and for 
different purposes, responding to multiple needs and 
objectives: 

 � to inform and transfer knowledge on most up-to-date 
research results on the prevalence and seriousness of 
domestic violence that demonstrates its gendered 
dimension; its effects and consequences on victims’ 
health, well-being and citizen status. In doing so, it is 
also instrumental in showing that domestic violence 
constitutes a human rights violation and a major 
public problem;

 � to present available methods and tools that help 
detect domestic violence at the first contact 
with women and men asking for help without 
disclosing their status of being either domestic 
violence victims or perpetrators;

 � to explain domestic violence patterns and dynamics 
and the whole range of victims’ needs and requests, 
thus helping approach them in a  respectful and 
sensitive way, paying attention to diversity;

 � to present available methods and tools to assess 
risk of lethal or escalating domestic violence;

 � to enhance skills and capacities to respond appropri-
ately in different settings considering the paramount 
objectives of victims’ safety, and empowerment as 
well as the need to challenge perpetrators’ use of 
violence, thus providing opportunities for change. 

Study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field 
of domestic violence (area D of Beijing Platform for Action)’

Training

ABOUT THE STUDY

The European Institute for Gender Equality – EIGE commissioned the study on ‘Collection of methods, tools 
and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of Beijing Platform for Action)’ in 
order to identify, collect and systematise the resources and information on training in dealing with domestic 
violence, awareness-raising and victims support services; identify gaps and needs; and provide recommendations 
for further development. The study was carried out by IRS – Istituto per la Ricerca Sociale in partnership with 
the Gender Studies, Equality and Equal opportunities Interuniversity Observatory (G.I.O.) through a network 
of country experts in the 27 Member States and Croatia. More information and references about the study are 
available at: http://eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence.

(*) Duomenys rinkti iki Kroatijai tampant Europos Sąjungos nare.
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Specializuotos paslaugos smurto artimoje 
aplinkoje aukomis tapusioms moterims
INSTITUTO TYRIMO DUOMENIMIS, dėl įvairių 
priežasčių smurto aukoms 28 ES valstybėse narėse 
nėra teikiama veiksminga pagalba. Dažnai nepakanka 
specializuotos pagalbos smurto aukomis tapusioms 
moterims, nevykdomi su aukomis ir smurtautojais 
dirbančių specialistų mokymai, kuriuose būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektus.

EIGE teikia:

 ¡ pirmąjį palyginamų patikimų duomenų rinkinį 
apie pagalbos paslaugas, teikiamas smurto aukomis 
tapusioms moterims visose ES valstybėse narėse;

 ¡ šių paslaugų spektro, masto, faktinio taikymo ir 
kokybės išsamią apžvalgą;

 ¡ rekomendacijas, kaip pagerinti smurto aukomis 
tapusioms moterims teikiamas paslaugas, duomenų 
rinkimo, teisėkūros ir politikos priemones.

Ar žinote, kad (*):

 ¡ tik 13 valstybių narių yra įteisintas specializuotų 
paslaugų nuo smurto nukentėjusioms moterims 
valstybinis finansavimas;

 ¡ tik 6 valstybėse narėse įsteigtos visą parą 
veikiančios nemokamos pagalbos linijos nuo 
smurto nukentėjusioms moterims;

 ¡ tik 8 valstybėse narėse prieglaudos nuo smurto 
nukentėjusioms moterims veikia visuose 
regionuose.

Daugiau informacijos rasite:

 ¡ EIGE ataskaitoje „Pekino veiksmų programos 
įgyvendinimo ES valstybėse narėse apžvalga. 
Smurtas prieš moteris. Parama aukoms“.

Ataskaita tapo pagrindu 2012 m. priimtoms Tarybos 
(EPSCO) išvadoms „Kova su smurtu prieš moteris 
ir pagalbos paslaugų smurto šeimoje aukoms 
teikimas“.

 ¡ Pagrindinėse ataskaitos išvadose (publikuotose 
atskiruose leidiniuose anglų, prancūzų, vokiečių 
ir graikų k.).

 ¡ Faktų suvestinėse (anglų k.).

Report
Review of the Implementation of the Beijing 
Platform for Action in the EU Member States: 

Violence against Women –  
Victim Support 

Main  
findings

Review of the implementation of the Beijing  
Platform for Action in the EU Member States:

Violence against women — 
Victim support

(*) Duomenys rinkti iki Kroatijai tampant Europos Sąjungos nare.
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INSTITUTO TYRIMAS ATSKLEIDĖ reikšmingus 
skirtumus tarp valstybių narių, renkant duomenis apie 
seksualinę prievartą, nustatant teisinį reguliavimą, 
įgyvendinant veiksmų planus bei rengiant medžiagą 
ir mokymus seksualinės prievartos prevencijos srityje. 
Dažniausiai oficialiuose duomenų šaltiniuose nėra 
teikiama informacija apie santykį tarp smurtautojo ir 
seksualinio smurto aukos, o kriminalinės statistikos 
duomenys nėra suskirstyti pagal lytį arba pagal 
seksualinio smurto rūšį. Dėl to labai sudėtinga užtikrinti 
veiksmingą seksualinės prievartos prevenciją.

EIGE pristatė:

 ¡ pirmąją ES išteklių, susijusių su kova su seksualiniu 
smurtu, duomenų bazę, kurioje prieinama 
informacija apie:

 � seksualinės prievartos srityje veikiančias 
organizacijas ir jų parengtą informacinę 
medžiagą;

 � tarptautinius ir nacionalinius tyrimus, 
nagrinėjančius skirtingus seksualinės prievartos 
aspektus;

 � informacines kampanijas;

 � seksualinio smurto aukoms skirtus leidinius;

 � suinteresuotas šalis, kovojančias su seksualine 
prievarta ES;

 � specialistams skirtas gaires, metodinę medžiagą 
ir intervencijos protokolus.

 ¡ rekomendacijas, skirtas įvertinti esamų seksualinio 
smurto prieš moteris duomenų ir išteklių ES 
prieinamumą.

Ar žinote, kad (*):

 ¡ tik 7 valstybės narės yra parengusios seksualinio 
smurto prevencijos protokolus savo policijos 
pareigūnams ir tik 10 valstybių narių – teismo 
ekspertams ar sveikatos priežiūros specialistams;

 ¡ tik 10 valstybių narių rengia kovai su seksualiniu 
smurtu skirtas kampanijas;

 ¡ 17 valstybių narių yra parengusios pagalbinę 
medžiagą seksualinio smurto aukoms.

violence against women in the EU

Daugiau informacijos 
rasite:

 ¡ Instituto parengtoje 
„Duomenų ir šaltinių 
apie seksualinę 
prievartą prieš moteris 
ES apžvalgoje“.

 ¡ Pirmojoje ES 
informacijos apie 
seksualinę prievartą 
išteklių duomenų 
bazėje.

 ¡ Seksualinės prievartos 
kriminalinių statistinių 
duomenų bazėje.

Seksualinė prievarta

(*) Duomenys rinkti iki Kroatijai tampant Europos Sąjungos nare.

http://eige.europa.eu


Moterų lyties organų žalojimas

Daugiau informacijos rasite:

 ¡ EIGE „Tyrimo apie moterų lyties organų žalojimo 
problemos mastą ir tendencijas 27 ES valstybėse 
narėse ir Kroatijoje“ ataskaitoje; tyrimą užsakė 
Europos Komisijos viceprezidentė Viviane Reding.

 ¡ Šalių faktų suvestinėse visomis ES kalbomis.

 ¡ Su moterų lyties organų žalojimo prevencija ir jo 
panaikinimu susijusių išteklių, gerosios praktikos, 
metodų ir priemonių duomenų bazėje (įskaitant 
prevencijos kampanijas, politikos priemones, gaires 
ir mokymo medžiagą specialistams, dirbantiems 
moterų lyties organų žalojimo prevencijos srityje).

 ¡ Šalių ataskaitose.

son foyer, un juge peut ordonner son placement dans une 
institution publique, dans une famille d’accueil ou sous la 
responsabilité d’associations agréées. La loi sur les violences 
au sein du couple ou commises contre les mineurs (nº 2006-
399) vise à assurer la prévention et la répression des violences 
perpétrées contre les enfants. Les auteurs de violences contre 
des enfants peuvent être éloignés de leur domicile et se voir 
interdire tout contact avec leurs victimes.

La loi nº 2007-293 réformant la protection de l’enfance 
a remplacé la notion de mauvais traitements psychologiques 
ou physiques de mineurs par celle, plus inclusive, de mineurs 
«en danger». De plus, cette loi prévoit des mesures de protec-
tion dans le cadre d’un projet de collaboration qui inclut les 
parents, auxquels il impose des mesures éducatives. Ces deux 
dispositifs étendent les mesures de protection aux migrantes 
mineures en situation illégale.

CADRE JURIDIQUE

Conventions internationales et européennes

La France a ratifié plusieurs conventions qui condamnent les mutila-
tions génitales féminines (MGF), notamment la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (DUDH), la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
(CEDAW), la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CAT), la Convention relative 
aux droits de l’enfant (CNUDE), la Convention de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne (2010/C 83/02). La 
France a également signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (STCE nº 210).

Législation pénale

En France, les MGF peuvent être traitées comme un crime, conformé-
ment aux dispositions générales du Code pénal. Les articles 221-2, 
222-3 et 222-5, en particulier, qui concernent les actes de torture et de 
barbarie, peuvent être utilisés. Les articles 222-9 et 222-10, qui visent 
les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne entraînant une 
mutilation ou une infirmité permanente, peuvent s’appliquer aux MGF. 
Le fait de commettre cette infraction sur une personne mineure est 
considéré comme une circonstance aggravante qui alourdit la peine 
encourue. Le principe d’extraterritorialité est applicable, les MGF étant 
punissables même si elles sont commises en dehors du pays. 

Législation relative à la protection de l’enfance

En France, la législation générale relative à la protection de l’enfance 
peut s’appliquer aux cas de MGF. Les mesures de protection sociale 
des personnes âgées de moins de 18 ans sont prévues à l’article 375 
du Code civil: dans les cas où des mauvais traitements 
psychologiques ou physiques sont imposés à un enfant au sein de 

Situation actuelle 
de la mutilation génitale féminine en FRANCE

Estimation du nombre de 
femmes victimes de MGF en 
France: 61 000

Afin de contribuer à l’identification des lacunes présentes dans les données recueillies et de les combler, et pour soutenir 
l’élaboration de stratégies de lutte contre les mutilations génitales féminines (MGF), l’Institut européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes a commandé l’étude Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 
27 EU Member States and Croatia (Étude de la situation actuelle et des tendances des mutilations génitales féminines dans 
27 États membres de l’UE et en Croatie). Cette étude a été engagée à la demande de Viviane Reding, vice-présidente de la 
Commission européenne. Elle a été réalisée par l’ICRH (International Centre for Reproductive Health - Centre international de 
santé reproductive) de l’université de Gand et Yellow Window Management Consultants (une division d’EADC).

L’étude documentaire effectuée dans les 27 États membres de l’UE et les recherches approfondies entreprises dans neuf 
d’entre eux ont permis de réunir le premier recueil d’informations et de données sur le cadre juridique et politique, les acteurs 
ainsi que les outils et les méthodes employés pour combattre les MGF dans l’UE. Les approches nationales, diverses, visant 
à résoudre le problème des MGF à l’échelle de l’UE ont été analysées et comparées afin d’identifier les pratiques possédant un 
potentiel de prévention, de protection, de poursuites, de prestation de services, de partenariat et de prévalence.

Des informations et des références supplémentaires relatives à cette étude sont disponibles à l’adresse www.eige.europa.eu

À propos de l’étude

Female genital mutilation in the  
European Union and Croatia Report

INSTITUTO TYRIMAI PARODĖ, kad siekiant 
veiksmingai kovoti su moterų lyties organų žalojimu 
padėtų vieninga ES strategija, pagrįsta lyčių lygybės 
ir žmogaus teisių principais. Tokia strategija turėtų 
būti siekiama įgalinti mergaites ir moteris priimti 
sprendimus pačioms bei paskatinti valstybes nares 
įgyvendinti nuoseklias apsaugos, prevencijos ir 
baudžiamojo persekiojimo valstybines priemones. Be 
to, ne mažiau svarbu gerinti duomenų rinkimą ir keisti 
bendruomenių, kuriose praktikuojamas moterų lyties 
organų žalojimas, taip pat sprendimų priėmėjų ir kitų 
atsakingų institucijų kilmės šalyse nuostatas.

EIGE pateikia:

 ¡ pirmąją apžvalgą apie moterų lyties organų 
žalojimo problemos mastą ir tendencijas ES šalyse;

 ¡ prieinamų duomenų ir informacijos, teisėkūros 
ir politikos priemonių, pagalbos paslaugų, 
koordinavimo ir tarpsektorinio bendradarbiavimo 
šioje srityje išsamią analizę;

 ¡ moterų lyties organų žalojimo prevencijos ir kovos 
su juo gerąją praktiką, metodus ir priemones;

 ¡ gaires ir mokymo medžiagą, skirtą moterų lyties 
organų žalojimo prevencijos srityje dirbantiems 
specialistams;

 ¡ informaciją apie teisines nuostatas, politiką ir 
veiksmų planus, kovojant su moterų lyties organų 
žalojimu nacionaliniu ir regionų lygmeniu;

 ¡ rekomendacijas, kaip mergaites, moteris ir visą 
Europos visuomenę apsaugoti nuo moterų lyties 
organų žalojimo.



Visą medžiagą galima rasti adresu http://eige.europa.eu

Ar žinote, kad (*):

 ¡ tik 8 ES valstybėse narėse atlikti moterų lyties 
organų žalojimo paplitimo tyrimai;

 ¡ tik 10 ES valstybių narių už moterų lyties organų 
žalojimą taikomos konkrečios baudžiamosios 
teisės nuostatos;

 ¡ tik 7 valstybėse narėse medicinos įstaigų 
įrašuose pateikiama informacija apie moterų 
lyties organų žalojimą.

(*) Duomenys rinkti iki Kroatijai tampant Europos Sąjungos nare. violence never contains love

© Jungtinių Tautų regioninės informacijos centras (UNRIC) Vakarų 
Europoje , 2011 m. Europos reklamos konkursas „Ne“ smurtui prieš 
moteris“, Marta Lopez

http://eige.europa.eu


Smurto dėl lyties administracinių duomenų 
šaltinių ES apžvalga
TYRIMO DUOMENIMIS, administracinių duomenų 
šaltiniai yra naudingi renkant palyginamus duomenis 
apie smurtą dėl lyties, nors tiek ES, tiek ir nacionaliniu 
mastu šiuo klausimu susiduriama su reikšmingais 
iššūkiais. Daugelyje valstybių narių duomenys 
nėra suskirstyti atsižvelgiant į lytį, o mechanizmai 
koordinuoti tokių duomenų rinkimą apie smurtą lyties 
pagrindu neįdiegti. 

Administraciniai šaltiniai pateikia išsamesnius 
duomenis apie šias smurto dėl lyties formas: intymaus 
partnerio smurtas, išžaginimas. Daugiausia tokią 
informaciją renka policijos ir teisėsaugos institucijos. 
EIGE atlikto tyrimo ataskaitose apžvelgiamos teisės 
nuostatos, reglamentuojančios administracinių 
duomenų rinkimo procesą ES mastu ir atskirai 
valstybėse narėse.

Smurto dėl lyties administracinių duomenų šaltinių ES el. duomenų bazė: 
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources

EIGE siūlo:

 ¡ pirmąją smurto dėl lyties administracinių 
duomenų šaltinių 28 ES valstybėse narėse 
apžvalgą apie šaltinių prieinamumą, 
palyginamumą bei duomenų kokybę;

 ¡ palyginamųjų duomenų apie smurtą 
dėl lyties rinkimo tinkamumo vertinimą 
ES valstybėse narėse;

 ¡ oficialią informaciją apie administracinių 
duomenų šaltinių pasiskirstymo dalis 
pagal sektorius 28 ES valstybėse narėse.

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-sources


Virginija Langbakk, EIGE direktorė, renginyje, kuriame pristatoma smurto 
dėl lyties administracinių duomenų šaltinių ES ataskaita. EIGE, 2014 m. 
lapkričio 25 d.

Visą medžiagą galima rasti adresu http://eige.europa.eu

Daugiau informacijos rasite:

 ¡ Tyrimo ataskaitoje „Smurto dėl lyties 
administracinių duomenų šaltinių 28 ES valstybėse 
narėse apžvalga. Dabartinė padėtis ir galimybė 
rinkti palyginamus duomenis Europos Sąjungoje“.

 ¡ Išsamioje internetinėje duomenų bazėje su 
šaltiniais, turima literatūra, teisės aktais, turimais 
administraciniais šaltiniais ir statistinėmis 
ataskaitomis iš ES.

 ¡ Gairėse ir rekomendacijose dėl aktualių, patikimų ir 
palyginamų smurto lyties pagrindu administracinių 
duomenų 28 ES valstybėse narėse rinkimo.

Ar žinote, kad:

 ¡ viena iš didžiausių spragų renkant duomenis 
yra tai, kad skiriasi smurto lyties pagrindu formų 
teisinės sąvokos ir apibrėžimai;

 ¡ policija renka informaciją apie intymių partnerių 
smurto atvejus visose ES valstybėse narėse;

 ¡ didžiausią dalį oficialių statistinių duomenų apie 
smurto dėl lyties nusikaltimus ES valstybėse 
narėse pateikia teisėsaugos institucijos.

http://eige.europa.eu


Smurto kaštai

EIGE pateikia:

 ¡ metodų, naudojamų smurto dėl lyties kaštams 
apskaičiuoti, išsamią apžvalgą ir kiekybinę analizę;

 ¡ smurto dėl lyties, kurį patiria tiek moterys, tiek vyrai, 
kaštų apskaičiavimus;

 ¡ Jungtinės Karalystės atvejo analizę (2012). 

TYRIMO DUOMENIMIS, smurto dėl lyties bei intymaus 
partnerio smurto poveikis ekonomikai ir visuomenei 
yra labai didelis. Valstybė ir visuomenė patiria 
tiesiogines sąnaudas, tokias kaip išlaidos už medicinos 
ir socialines paslaugas smurto aukoms. Netiesioginės 
sąnaudos kyla dėl apriboto nukentėjusiųjų dalyvavimo 
visuomenės gyvenime ir sumažėjusių esamų ir 
būsimų pajamų. Norint apskaičiuoti smurto dėl 
lyties kaštus reikalingi tikslūs ir detalūs duomenys, 
o tokių nėra surenkama pakankamai. Todėl EIGE 
atliko taikomų metodų smurto kaštams apskaičiuoti 

analizę ir rekomendavo metodus, kuriais remiantis 
galima apskaičiuoti kaštus, skirtinguose sektoriuose 
patiriamus dėl smurto dėl lyties ir intymaus partnerio 
smurto prieš vyrus ir moteris 28 ES valstybėse narėse. 
Kadangi daugelyje ES valstybių narių tiksliems 
apskaičiavimams trūksta statistinių duomenų, 
vadovautasi Jungtinėje Karalystėje parengtu modeliu; 
skaičiavimai atlikti pagal Jungtinės Karalystės 
duomenis, perskaičiuotus proporcingai pagal 
atitinkamos šalies gyventojų skaičių.

Daugiau informacijos 
rasite:

 ¡ studijoje „Smurto dėl 
lyties kaštų tyrimas 
Europos Sąjungoje“;

 ¡ EIGE leidiniuose 
internetinėje svetainėje  
http://eige.europa.eu/
content/publications.

Estimating the costs of  
gender-based violence in 

the European Union
Report

http://eige.europa.eu/content/publications
http://eige.europa.eu/content/publications


Visą medžiagą galima rasti adresu http://eige.europa.eu

Ar žinote, kad:

 ¡ trys pagrindinės kaštų rūšys yra prarasta 
ekonominė galia; asmeninis (fizinis ir emocinis) 
poveikis aukai; reikalingų paslaugų teikimas 
(toliau skirstoma pagal paslaugos kategoriją);

 ¡ vien Jungtinėje Karalystėje smurto dėl lyties 
kaštai yra didesni nei 28 mlrd. EUR per metus;

 ¡ viešosios išlaidos specializuotoms smurto dėl 
lyties prevencijos ir apsaugos nuo tokio smurto 
programoms sudaro tik 3 proc. visų patiriamų 
smurto dėl lyties kaštų. 

© Jungtinių Tautų regioninės informacijos centras (UNRIC) Vakarų Europoje, 
2011 m. Europos reklamos konkursas „Ne“ smurtui prieš moteris“, Yves Carew

Kasmet nuo lapkričio 25 d. iki 
gruodžio 10 d. – 
16 aktyvumo prieš smurtą prieš 
moteris dienų

http://eige.europa.eu


EIGE Išteklių ir 
dokumentacijos centras 
(RDC)

EIGE RDC suteikiama greita ir lengva prieiga prie EIGE 
darbo rezultatų ir daugiau kaip 440 000 informacinių 
išteklių, politikos dokumentų, pilkosios literatūros 
šaltinių, knygų, straipsnių ir duomenų bazių, susijusių 
su lyčių lygybe ir smurtu lyties pagrindu, iš visų 
ES valstybių narių. Medžiaga prieinama keliomis 
kalbomis, įskaitant nyderlandų, anglų, ispanų, italų, 
prancūzų, vokiečių ir švedų kalbas.

http://eige.europa.eu/rdc

RDC „EuroGender“ internetinė platforma suteikia 
galimybę palaikyti ryšius su politikos formuotojais, 
tyrėjais ir ekspertais iš 28 ES valstybių narių ir 
ES institucijų. Pasinaudokite elektronine erdve 
diskusijoms ir keitimuisi patirtimi, susijusia su lyčių 
lygybe ir smurtu lyties pagrindu.

http://eurogender.eige.europa.eu

Smurto sritis lyčių 
lygybės indekse

Smurto sritį sudaro tiesioginio smurto posritis, kuriame 
dėmesys sutelktas į visus veiksmus, kurie gali sukelti 
fizinę, seksualinę ar psichologinę žalą, ir netiesioginio 
smurto posritis, kuriame nagrinėjamos nuostatos, 
normos ir stereotipai, kuriais remiasi smurtas lyties 
pagrindu.

ES lygmeniu nėra palyginamų ir suderintų duomenų, 
todėl neįmanoma kiekybiškai įvertinti konkrečios 
smurto srities. Tai yra didžiausia spraga vertinant lyčių 
lygybę ES, todėl visi politikos rengėjai ES ir valstybių 
narių lygmeniu raginami užtikrinti palyginamų 
duomenų rinkimą, siekiant veiksmingai prisidėti prie 
pastangų panaikinti smurtą dėl lyties.

© Jungtinių Tautų regioninės informacijos centras (UNRIC) Vakarų 
Europoje , 2011 m. Europos reklamos konkursas „Ne“ smurtui prieš 
moteris“, Brune Buonomano

http://eige.europa.eu/rdc
http://eurogender.eige.europa.eu/


Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, 
kurios tikslas – prisidėti prie lyčių lygybės stiprinimo, įskaitant lyčių aspekto integravimą 
į visų sričių ES politiką ir jos pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, taip pat didinti ES piliečių supratimą apie lyčių lygybę.

Norėdami sužinoti daugiau apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir prisijunkite prie 
mūsų EIGE socialinės žiniasklaidos priemonėse!

Kontaktinė informacija:
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
LIETUVA
Tel. +370 52157444
E. paštas: eige.sec@eige.europa.eu
http://eige.europa.eu

Prisijunkite prie mūsų
 http://www.twitter.com/eurogender
 http://www.facebook.com/eige.europa.eu

http://eurogender.eige.europa.eu
http://www.youtube.com/eurogender

© Europos lyčių lygybės institutas
© Jungtinių Tautų regioninės informacijos centras (UNRIC) Vakarų Europoje, 
2011 m. Europos reklamos konkursas „Ne“ smurtui prieš moteris“.

Visą medžiagą galima rasti adresu http://eige.europa.eu
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