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Rekomendacija Lietuvai: kaip mažinti mirtinus smurto atvejus prieš moteris  
 
Per pastaruosius penkerius metus Lietuvoje 42 moterys buvo nužudytos savo partnerio – 
sutuoktinio, sugyventinio, širdies draugo. Lapkričio 25-ąją, minint Tarptautinę kovos su smurtu 
prieš moteris dieną, Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) pristatė rizikų vertinimo gidą, 
pagerinti šalies teisingumo, teisėsaugos ir sveikatos apsaugos institucijų bendradarbiavimą 
efektyviau kovoti su šia jautria socialine problema.  
 
„Parengtos rizikų vertinimo rekomendacijos pasitarnaus Lietuvos policijai geriau apsaugant su 
smurtu artimoje aplinkoje susiduriančias moteris ir, tikimės, padės užkirti kelią tragiškiems 
atvejams, kurie baigiasi mirtimi. Be to, ilguoju laikotarpiu tai stiprins moterų pasitikėjimą 
policija ir skatins jas patyrus partnerio smurtą drąsiau į įvykio vietą kviesti pareigūnus“, – sako 
Virginija Langbakk, EIGE direktorė.  
 
Edvardas Šileris, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas, teigia, kad yra daug priežasčių, 
didinančių riziką moterims patirti smurtą artimoje aplinkoje. Viena jų – partneris, kuris 
smurtavo praeityje: „Glaudesnis policijos bendradarbiavimas su organizacijomis, teikiančiomis 
pagalbą smurtą patyrusioms moterims, padeda identifikuoti šiuos padidintos rizikos veiksnius 
ir į juos atsižvelgti“. 
 
Rugilė Butkevičiūtė, Moterų informacijos centro programų vadovė pabrėžia, jog Lietuvoje 
veikiantys Specializuotos pagalbos centrai teikia pagalbą moterimis, patyrusiomis partnerio 
smurtą. 
 
„Moterys nutarusios palikti smurtaujantį partnerį susiduria su ypatingai didele rizika patirti 
pasikartojantį smurtą, persekiojimą,  manipuliavimą vaikais, todėl būtina stiprinti koordinuotą 
tarpinstitucinį darbą užtikrinant nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių moterų ir jų vaikų 
saugumą bei pagalbą“, – sako R. Butkevičiūtė. 
 
Rizikų vertinimo gidas taip pat gali pasitarnauti ES valstybėms narėms įgyvendinant 
įsipareigojimus pagal Stambulo konvenciją, Nusikaltimų aukų teisių direktyvą ir Europos 
apsaugos orderį. Gide siūlomi būdai, kaip šiuos teisės aktus  paversti konkrečiais veiksmais. 
 
Minint Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną, Vilniuje veikiantis Europos lyčių lygybės 

institutas prisijungia prie tarptautinės kampanijos „Nuspalvink pasaulį oranžine spalva“ 

(Orange the World). Šia proga lapkričio 25 d. Vilniuje Gedimino prospekte įsikūrę „Europos 

namai“ bus apšviesti oranžine spalva. Šiemet prie šios iniciatyvos prisijungs ir oranžine spalva 

bus apšviesta Prezidentūra, Užsienio reikalų ministerija, Prancūzijos ir Rumunijos ambasados, 

o  Vilniaus miesto savivaldybė oranžine spalva apšvies Žvėryno tiltą. Taip Lietuva simboliškai 



 
prisijungs prie Europos Komisijos būstinės Briuselyje ir kitų pastatų visame pasaulyje, kurie 

nušvis oranžine spalva, taip siekiant atkreipti dėmesį į smurto prieš moteris problemą.   

 
Daugiau informacijos apie naują rizikos vertinimo gidą čia. 
EIGE parengtą ataskaitą apie smurto rizikų vertinimo bei valdymo praktikas ES valstybėse 
narėse rasite čia. 
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