Esama padėtis moterų lyties
organų žalojimo srityje

LIETUVOJE

TEISINĖ SISTEMA
Tarptautiniai ir europiniai teisės aktai
Lietuva yra ratifikavusi eilę dokumentų, kuriuose smerkiamas
moters lyties organų žalojimas, įskaitant Visuotinę žmogaus
teisių deklaraciją, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos
panaikinimo moterims, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį
žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko
teisių konvenciją, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją
(2010/C 83/02).
Baudžiamoji teisė
Lietuvoje atsakomybę už moters lyties organų žalojimą reglamentuoja baudžiamoji teisė, visų pirma Baudžiamojo kodekso
135 straipsnis, kuriame apibrėžiamas sunkus kūno
sužalojimas. Taikomas eksteritorialumo principas, todėl už
moters lyties organų žalojimą galima bausti net tuo atveju, kai
šis žalojimas padaromas ne Lietuvoje.
Vaikų teisių apsaugos reglamentavimas
Jeigu nustatomas mergaitės lyties organų sužalojimo faktas,
taikytini bendrieji vaiko teisių apsaugos principai. Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymo pabrėžiama, kad prievarta prieš
vaiką yra sunkus nusikaltimas. Įstatymo 23 straipsnis numato
galimybę vaiką nedelsiant išskirti su tėvais, kai vaiko gyvybei
ar sveikatai iškyla pavojus.
Prieglobsčio suteikimo reglamentavimas
Specialiajame Migracijos departamento prie LR Vidaus reikalų
ministerijos sprendime nustatyta, kad mergaitės (jų amžius
nėra apibrėžtas), kurioms iškyla reali grėsmė sugrįžus į savo
kilmės šalį būti sužalotoms šiame dokumente aptariamu
būdu, gali prašyti suteikti joms prieglobstį.

Profesinės paslapties atskleidimo reglamentavimas
Pranešimui apie moters lyties organų žalojimo atvejus arba
ketinimą juos sužaloti, taikytinos bendrosios profesinės paslapties
ir informacijos atskleidimo teisinės nuostatos. Pagal Pacientų teisių
ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalį sveikatos
priežiūros įstaigos turi nedelsdamos pranešti teisėtvarkos institucijoms apie sužalotas pacientes, kurioms žala galėjo būti padaryta
nusikalstama veika.

Apie tyrimą
Europos lyčių lygybės institutas užsakė Esamos padėties ir tendencijų moterų lyties organų žalojimo srityje tyrimą 27 Europos
Sąjungos valstybėse ir Kroatijoje. Tyrimo tikslas – nustatyti šios žalingos praktikos paplitimo duomenų rinkimo trūkumus, prisidėti
juos šalinant, padėti rengti kovos su moters lyties organų žalojimu strategijas. Tyrimas užsakytas Europos Komisijos vicepirmininkės
Viviane Reding prašymu. Jį atliko Gento universiteto Tarptautinio reprodukcinės sveikatos centro mokslininkai ir „Yellow Window
Management Consultants“ konsultantai.
27 ES valstybėse narėse ir Kroatijoje atlikta pirminių ir antrinių šaltinių analizė bei 9 ES valstybėse narėse atliktas kokybinis tyrimas
leido surinkti išsamesnę su moters lyties organų žalojimu Europos Sąjungoje susijusią informaciją ir duomenis apie teisinę ir politinę
sistemą, veikiančias institucijas, organizacijas ir asmenis, jų taikomas priemones ir metodus. Tyrimu metu išanalizuoti skirtingų šalių
taikomi kovos su moters lytiniu organų žalojimų būdai, siekiant identifikuoti gerąsias praktikas, kurių sklaida padėtų užtikrinti
veiksmingą šio reiškinio prevenciją, baudžiamąjį persekiojimą, paslaugų teikimą, partnerystę ir šių veiksmų pritaikomumą.
Daugiau informacijos apie tyrimą rasite adresu: www.eige.europa.eu
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Ką reiškia moters lyties organų žalojimas?
Moters lyties organų žalojimas (taip pat vadinamas moters lyties organų
apipjaustymu) yra smurto prieš moteris forma. Moters lyties organų žalojimas apima
visas procedūras, kurias taikant iš dalies ar visiškai pašalinami išoriniai moters lyties
organai, arba moters lyties organai pažeidžiami ne dėl medicininių priežasčių.
Sužalojus moters lyties organus padaroma trumpalaikė, vidutinės trukmės ir ilgalaikė
žala moters sveikatai. Tai gali tapti ir mirties priežastimi. Moters lyties organai žalojami
dėl kultūrinių ir socialinių priežasčių. Šiuos veiksmus mėginama grįsti religinio
pobūdžio argumentais, tačiau šiam aiškinimui nėra jokio religinio pagrindo.
Pagal UNICEF duomenis moters lyties organų žalojimo praktika paplitusi daugiau nei
20 Afrikos šalių, esančių tarp Senegalo vakaruose ir Somalio rytuose.
Nors tikrąjį praktikos paplitimo mastą nustatyti sunku, tūkstančiams Europos
Sąjungoje gyvenančių moterų ir mergaičių galėjo būti atlikta lyties organų žalojimo
procedūra arba jos rizikuoja ją patirti.
ES institucijos ir valstybės narės yra įsipareigojusios užkirsti kelią moters lyties organų
žalojimui, kaip nurodyta Europos Komisijos 2010–2015 m. Moterų ir vyrų lygybės
strategijoje. „Daphne III“ programos įgyvendinimas turėjo didelę reikšmę siekiant
atkreipti dėmesį į moters lyties organų žalojimo klausimą keliose ES šalyse, taip pat
teikiant finansinę paramą tarptautinių projektų įgyvendinimui šioje srityje.
2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl moters lyties organų
žalojimo nutraukimo pabrėžiama, kad „bet koks moterų lyties organų žalojimas yra
kenksminga tradicinė praktika, kuri negali būti laikoma religijos dalimi, bet yra smurto
prieš moteris ir mergaites aktas, kuriuo pažeidžiamos pagrindinės jų teisės“. Europos
Parlamentas ragina valstybes nares imtis griežtų kovos su šia neteisėta praktika
veiksmų.

ĮGYVENDINAMA POLITIKA
Lietuvoje kol kas nėra taikomos jokios su
moters lyties organų žalojimu susijusios
specialiosios politikos priemonės. Vis tik kitos
smurtui prieš moteris kelią užkirsti skirtos
priemonės galėtų būti taikomos ir kovai su
moters lyties organų žalojimo praktika. Šioms
priemonėms galima priskirti 2003 m.
Nacionalinę nusikaltimų prevencijos ir
kontrolės programą, Valstybinę smurto prieš
moteris mažinimo strategiją ir jos
2009–2012 m. veiksmų planą bei Nacionalinę
smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos
vaikams programą. Lietuvos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją
įpareigojo parengti smurto artimoje aplinkoje
prevencijos programą, jos biudžetą ir
planuojamą veiksmų planą 2013–2020
metams. Ši programa turėtų būti rengiama
bendradarbiaujant
Sveikatos
apsaugos,
Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijoms.

MOTERS LYTIES ORGANŲ
ŽALOJIMO PRAKTIKOS
PAPLITIMAS ŠALYJE
Lietuvoje kol kas nėra atlikta moters lyties
organų žalojimo praktikos paplitimo tyrimo.
Migracijos departamentas pranešė, kad tik 1 %
gyventojų sudaro migrantai, kurie daugiausia
atvyksta iš gretimų šalių. Lietuvos Statistikos
departamento duomenimis, 2010 m. Lietuvoje
gyveno tik dvi moterys migrantės iš Afrikos.

Faktai
Apie moters lyties organų žalojimo paplitimą
Lietuvoje duomenų neturima. Pastebėtina, kad iš
Afrikos atvykusių migrantų skaičius yra labai mažas.

Skaičiai
2008 m. pabėgėlės statusas dėl galimos lyties
organų sužalojimo grėsmės buvo suteiktas iš
Etiopijos kilusiai 1,5 metų amžiaus mergaitei.

Kas yra smurtas dėl lyties?
Smurtas dėl lyties yra žmogaus teisių pažeidimas ir diskriminacijos forma. Jis apibrėžiamas kaip smurtas prieš asmenį dėl
jo lyties. Smurtas dėl lyties atspindi ir sustiprina moterų ir vyrų nelygybę bei daro fizinę, dvasinę ir lytinę žalą. Jis apima
smurtą šeimoje, lytinį priekabiavimą, išžaginimą, seksualinį smurtą kilus konfliktui, moterų lyties organų žalojimą,
priverstines santuokas, prievartinę prostituciją, prievartinę sterilizaciją, mergaičių žudymą dėl lyties ir prenatalinę atranką
pagal lytį.
2011–2020 m. Europos lyčių lygybės pakte Europos Sąjungos Taryba pakartotinai patvirtino savo įsipareigojimą siekti ES
sutartyje numatytų lyčių lygybės tikslų įgyvendinimo. Taryba pabrėžė būtinybę kovoti su visų rūšių smurtu prieš moteris
užtikrinant, kad moterys ir mergaitės galėtų naudotis visomis žmogaus teisėmis, ir taip skatinti lyčių lygybę, siekiant visus
asmenis apimančio darbo rinkos augimo ir vystymosi.
2009 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl smurto prieš moteris panaikinimo valstybės narės raginamos,
be kita ko, patobulinti nacionalinius kovos su smurtu prieš moteris teisės aktus ir politiką, visų pirma parengti išsamias
nacionalines kovos su smurtu prieš moteris veiksmų programas.
Europos Komisija 2010–2015 m. Moterų ir vyrų lygybės strategijoje pabrėžia kovos su smurtu prieš moteris svarbą.
2009 m. Stokholmo programoje nurodoma būtinybė smurto prieš moteris aukoms teikti specialią pagalbą ir teisinę
apsaugą. Be to, 2010 m. Moterų chartijoje numatoma įdiegti išsamią ir veiksmingą politinių priemonių sistemą siekiant
kovoti su smurtu dėl lyties bei griežtinti priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią moters lyties organų žalojimui ir
kitiems smurto veiksmams.

Apie Europos lyčių lygybės institutą
Europos lyčių lygybės institutas yra ES informacijos centras lyčių lygybės klausimais.
Europos lyčių lygybės institutas teikia reikiamą informaciją politiką formuojantiems ir įgyvendinantiems tarnautojams bei institucijoms, siekiančioms užtikrinti faktinę vyrų ir moterų lygybę visose Europos Sąjungos šalyse ir kitose valstybėse. Siekdamas šio tikslo
Institutas teikia specialistų išvadas ir palyginamąją bei patikimą informaciją apie lyčių lygybę Europos Sąjungoje.
Daugiau informacijos apie Institutą rasite: www.eige.europa.eu
Nei Europos lyčių lygybės institutas, nei joks šio instituto vardu veikiantis asmuo negali būti laikomas atsakingu už šiame leidinyje pateiktos informacijos
naudojimą.
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