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Įžanga 
Giacomo Viggiani 

 
Įžūlus padare, tu nenori moters, kuri 

susitaikytų su tavo ydomis, tau reikia tos, 

kuri vaizduoja, jog esi neklystantis, – tos, 
kuri glostys jai sudavusią ranką ir bučiuos 

lūpas, kurios taria melą. 

 

George Sand, 1837 birželio 17 dienos laiškas 

 

Kokias teises turiu kaip lesbietė, biseksuali ar translytė (LBT*) smurto artimoje 

aplinkoje ir pasimatymų metu auka? Kaip žinoti, ar mano tos pačios lyties partnerė 

smurtauja? Kaip galiu ją sustabdyti? Atsakydamas į minėtus klausimus, šis tyrimas siekia 

sustiprinti žinias ir suvokimą apie smurtą artimoje aplinkoje partnerių moterų santykiuose ir 

smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris pobūdį bei su juo susijusius iššūkius kai 

kuriose Europos Sąjungos jurisdikcijose, būtent – Bulgarijoje, Belgijoje, Kroatijoje, 

Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Šiame leidinyje taip 

pat pateikiama minėtose jurisdikcijose taikomų priemonių prieš smurtą artimoje aplinkoje ir 

smurtą pasimatymų metu LBT* bendruomenėje apžvalga. 

Šis tyrimas siekia trijų pagrindinių uždavinių. Pirma, apžvelgti smurto priežastis ir 

būdus. Šiuo tikslu ypatingas dėmesys buvo skiriamas siekiant nustatyti, kaip pasirinktose 

jurisdikcijose skiriasi smurto artimoje aplinkoje ir smurto pasimatymų metu apibrėžimai, ir 

kokia yra smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose bei smurto pasimatymų metu prieš 

translytes moteris specifika. Antra, svarstyti gerąją smurto artimoje aplinkoje ir smurto 

pasimatymų metu prevencijos praktiką, jei tokių yra, minėtose šalyse. Trečia, pateikti 

pirmuosius šioje srityje mokslinius duomenis ir paskatinti tolesnius tyrimus Europos 

Sąjungoje. 

Kaip rodo itin kuklus skaičius iki šiol šia tema paskelbtų tyrimų, lesbietės, 

biseksualios ir translytės moterys dažnai tampa partnerių smurto ir priekabiavimo aukomis 

šeimyniniame gyvenime ir už jo ribų (Ard ir Makadon, 2011; Brown, 2008; Peterman ir 

Dixon, 2003). Tyrimai rodo, kad smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu priežastys 

ir smurtą lydinčios emocijos, t. y. baimė, nusivylimas ir gėda, yra panašios tiek artimuose 

priešingos lyties, tiek vienalyčių porų santykiuose (Serra, 2013). Tačiau naujausių tyrimų 

duomenimis, translytės moterys dažniau patiria smurtą ir ši problema nesulaukia 

pakankamo dėmesio nei politiniame, nei socialiniame kontekste. Šios problemos 

atskleidžia, kad smurtas tarp intymius santykius kuriančių moterų ir smurtas pasimatymų 

metu prieš translytes moteris Europos visuomenėse nepripažįstamas. 

Nors buvo bandymų, pavyzdžiui 2011 metais paskelbtas tyrimas Eva contro Eva1, 

apjungti ribotą prieinamą literatūrą ir empirinius duomenis apie internalizuotą homofobiją, 

„mažumos stresą“, stereotipus apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę bei kitus 

sunkumus, kurie gali kilti susiduriant su smurtu artimoje aplinkoje intymiuose moterų 

                                                
Brešos universiteto teisės filosofijos mokslo darbuotojas. 
1www.evacontroeva.it, žiūrėta 2015 m. lapkričio13 d. 

http://www.evacontroeva.it/
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santykiuose ir smurtu pasimatymų metu prieš translytes moteris, tačiau šiais klausimais 

Europoje, išskyrūs Jungtinę Karalystę, stinga vieningos perspektyvos. Taigi šiuo tyrimu 

siekiama užpildyti literatūros minėta tema trūkumą ir nutraukti tylą, kuri neatsiejama nuo 

šios apleistos mokslinių tyrimų temos. 

 Savo tikslais šis leidinys atliepia nacionalinių ir Europos įstatymų leidėjų 

reglamentuotą smurto prevenciją. Tyrimas patenka į Europos Parlamento rezoliucijos 1582 

(2007) dėl kovos su smurtu prieš moteris, Europos Parlamento rezoliucijos 1697 (2009) dėl 

smurto artimoje aplinkoje prieš imigrantes moteris ir Europos Tarybos Ministrų kabineto 

rekomendacijos Rec(2002)5 dėl apsaugos nuo smurto prieš moteris taikymo sritis. Tyrimas 

buvo atliktas atsižvelgiant į būtinybę europiniu lygmeniu įgyventi keturias pagrindines 

priemones: 1) surinkti informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje tarp tos pačios lyties 

partnerių moterų ir smurtą pasimatymų metu prieš translytes moteris; 2) patobulinti 

supratimą apie specifinę smurto prieš minėtų grupių moteris problematiką ir 

charakteristiką; 3) apžvelgti gerąją praktiką, siekiant pasipriešinti smurtui artimoje 

aplinkoje tarp tos pačios lyties partnerių moterų ir smurtui pasimatymų metu prieš 

translytes moteris; 4) vykdyti sąmoningumo didinimo kampaniją šia tema.  

 

„Kraujuojanti meilė: didinat sąmoningumą apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių 

moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą Europos Sąjungoje“ 

 

Šiai knygai atliktas tyrimas ir pats leidinys yra vienas iš projekto „Kraujuojanti 

meilė“ veiklos rezultatų. Projektas „Kraujuojanti meilė: didinat sąmoningumą apie 

lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą Europos 

Sąjungoje“ finansuojamas iš Europos Komisijos programos „Daphne 2007-2013“ lėšų. 

Projektas, kuriuo siekiama kovoti su smurto artimoje aplinkoje reiškiniu lesbiečių, 

biseksualių ir translyčių (trumpinys – LBT*) moterų atžvilgiu, prasidėjo 2015 metų vasario 

mėnesį ir baigsis 2016 metų vasario mėnesį. Daugiau informacijos apie projektą galima 

rasti internetiniu adresu www.bleedinglove.eu. 

Pasirenkant šalis, kuriose buvo atliekamas tyrimas šiam leidiniui, buvo atsižvelgta į 

du pagrindinius aspektus. Visų pirma, siekiant apimti kuo platesnę Europos teritoriją, 

dėmesys buvo kreipiamas į šalies geografinę padėtį: Italija – Europos Pietuose, Portugalija 

– Vakaruose, Belgija, Jungtinė Karalystė ir Lietuva – Rytuose, Bulgarija ir Vengrija – 

Rytuose bei Balkanuose įsikūrusi Kroatija. Visų antra, siekiant pateikti visapusišką LGBT* 

asmenų teisių padėties šiose Europos valstybėse apžvalgą buvo atsižvelgta į su LBT* 

asmenų teisėmis susijusius nacionalinius įstatymus. Neseniai Europos Sąjungos nare tapusi 

Kroatija buvo pasirinkta siekiant išsiaiškinti, kokiu lygmeniu šioje šalyje lesbietės, 

biseksualios ir translytės moterys yra apsaugotos nuo smurto artimoje aplinkoje. 

Projektu siekiama šių rezultatų: 1) parengti lyginamąjį tyrimą-publikaciją, kuria 

siekiama išanalizuoti prievartos priežastis ir gerąją praktiką, taikomą siekiant užkirsti kelią 

smurto prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris atvejams artimoje aplinkoje bei 

suteikti specializuotą pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms LBT* 

moterims; 2) paskelbti informavimo apie šios rūšies prievartą kampaniją, skirtą pačioms 

LBT* moterims ir plačiajai visuomenei; 3) organizuoti dviejų dienų trukmės tarptautinę 

baigiamąją konferenciją. 

http://www.bleedinglove.eu/
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Projektas didina informuotumą apie smurtą artimoje aplinkoje tarp tos pačios lyties 

partnerių moterų ir smurtą pasimatymų metu prieš translytes moteris. Projektas taip pat 

prisideda prie moterų sąmoningumo didinimo ir teisėjų, teisininkų, teisėsaugos pareigūnų, 

sveikatos apsaugos ir socialinių darbuotojų bei nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų 

informuotumo šiuo klausimu, atkreipiant dėmesį į cislyčių ir translyčių moterų poreikių ir 

smurto artimoje aplinkoje bei pasimatymų metu skirtumus. Be to, didinant sąmongingumą 

ir skatinant naujos, prie specifinių asmenų poreikių pritaikytos politikos kūrimą. Projektas 

pozityviai veikia minėtų jurisdikcijų teisinę bei socialinę sistemas. 

 

Metodologija 

 

Atlikto tyrimo metodologija rėmėsi kokybiniu metodu, tikslinės literatūros apie 

smurtą artimoje aplinkoje tarp tos pačios lyties partnerių moterų ir smurtą pasimatymų 

metu prieš translytes moteris atrinkimu Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, 

Bulgarijoje, Kroatijoje, Portugalijoje, Belgijoje ir Lietuvoje 2015 metų kovo – spalio 

mėnesiais. Priklausomai nuo analizuojamos jurisdikcijos, duomenys buvo surinkti iš 

skirtingų šaltinių ir rėmėsi: smurtu artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, teisine ir 

socialine literatūra, teisiniais apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš LBT* 

asmenis pokyčiais, egzistuojančia teismine praktika dėl smurto artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu, asociacijų ir valdžios institucijų veiklos gerąja praktika bei kitomis 

priemonėmis. Iš rašytinių šaltinių ir mokslinės literatūros surinkti duomenys papildė 

struktūruotus lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų, ir įvairių savo srities profesionalų, 

tame tarpe teisininkų, teisėsaugos pareigūnų, sveikatos apsaugos specialistų ir socialinių 

darbuotojų interviu. Pastabas minėtose jurisdikcijose tyrimui pateikė nepriklausomi 

konsultantai. 

Tyrimas buvo pradėtas atrinkus minėtose jurisdikcijose išleistą literatūrą, kuri 

papildo žinias apie teisinį ir socialinį kontekstą bei akademinį diskursą apie smurtą artimoje 

aplinkoje ir pasimatymų metu. Priklausomai nuo šalies, kurioje buvo atliktas tyrimas, 

įvairiose bibliotekose ir archyvuose buvo surinkti ir šio tyrimo tikslu analizuoti teisės aktai, 

teisminė praktika ir juridiniai raštai. Tyrėjai taip pat kaupė susijusią medžiagą ir pranešimus 

vietos laikraščiuose, filmuose ir televizijos laidose, nevyriausybinių organizacijų interneto 

svetainėse, viešuose susirinkimuose bei konferencijose. 

Kiekvienas iš partnerių atsižvelgė į teisinį ir socialinį kontekstą bei literatūrą savo 

atstovaujamoje jurisdikcijoje, atkreipiant dėmesį į cislyčių ir translyčių moterų poreikių ir 

smurto artimoje aplinkoje bei pasimatymų metu skirtumus. Tuo atveju, kai smurto artimoje 

aplinkoje atvejis įvyko priešingos lyties partnerių santykių metu, o partnerė moteris yra 

lesbietė arba biseksuali, pirmiausia buvo svarstoma homoseksualumo įtaka smurtui ir ar 

minėtoje jurisdikcijoje susiformavusi teisminė praktika į tai atsižvelgia. Smurtas 

pasimatymų metu dažniausiai apibrėžiamas kaip smurtinis veiksmas, kurį pasimatymų 

kontekste padarė ar grasino atlikti bent vienas iš nesusituokusios poros partnerių.2 Tačiau 

pagrindinis šio tyrimo tikslas – ištirti labai specifinį smurto pasimatymų metu atvejį, būtent 

– translyčių moterų, kurios klientams teikia seksualines paslaugas, patiriamą smurtą. 

                                                
2Apibrėžimo pavyzdį pateikia Nacionalinio smurto aukų centras (www.victimsofcrime.org, žiūrėta 2015 m. 

lapkričio 15 d.) ir Moterų sveikatos biuras (www.womenshealth.gov, žiūrėta 2015 m. lapkričio 15 d.) 

http://www.victimsofcrime.org/
http://www.womenshealth.gov/
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Sprendimas apžvelgti būtent šios translyčių moterų grupės patiriamą smurtą priimtas todėl, 

kad, nors spaudoje labai dažnai pasirodo pranešimai apie translyčių moterų patiriamą 

prievartą (Roch, 2012) ir klientų smurtą, ši problema nesulaukė pakankamo tyrėjų dėmesio 

mokslinėje literatūroje. 

Iš dokumentinių šaltinių gauti duomenys buvo papildyti struktūruotų interviu metu 

surinkta medžiaga. Buvo parengti trys struktūruoti klausimynai: smurtą artimoje aplinkoje 

patyrusioms moterims, smurtą pasimatymų metu patyrusioms moterims bei specialus 

klausimynas specialistams. Priklausomai nuo šalies konteksto, tyrėjas užmezgė asmeninį 

kontaktą su vietos LGBT* asmenų interesus ginančiomis asociacijomis, viešosiomis 

institucijomis, moterų išteklių centrais, teisėsaugos institucijomis ar tarybomis. Nors 

interviu buvo struktūruoti ir paremti iš anksto pateiktais klausimais, kiekvienas tyrėjas 

turėjo galimybę užduoti papildomus klausimus, pateikti komentarus ar susitelkti į naują 

specifinę, planavimo stadijoje neiškilusią, bet tyrimui aktualią problemą. Tuo pat metu, 

respondentai turėjo galimybę neatsakyti į nepageidaujamus klausimus ar bet kuriuo metu 

nutraukti interviu. Be to, interviu dalyvis galėjo laisvai užduoti klausimus ar pateikti 

pastebėjimus bet kuriuo pokalbio metu. Kiekvienas interviu esant respondento leidimui 

buvo įrašinėjamas, o vėliau – transkribuojamas į rašytinį tekstą, kad surinktus duomenis 

būtų galima analizuoti kokybiniu tyrimo metodu. 

 

Leidinio struktūra 

 

Leidinys sudarytas iš devynių skyrių. Pirmasis skyrius supažindina skaitytoją su 

smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose pobūdžiu, charakteristika ir psichologiniu 

poveikiu nukentėjusiajam. Kiti aštuoni knygos skyriai pristato kiekvienoje iš minėtų 

jurisdikcijų atlikto tyrimo rezultatus. Kiekvienas skyrius padalintas į kelias dalis, kurios 

pirmiausia supažindina skaitytoją su teisiniu kontekstu, siekiant smurto artimoje aplinkoje 

tarp tos pačios lyties partnerių moterų ir smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris 

prevencijos. Antrojoje skyriaus dalyje kokybiniu metodu analizuojami interviu ir 

pateikiamos tyrėjų pastabos. Leidinio pabaigoje galima rasti naudingą dažniausiai 

vartojamų terminų žodynėlį. 

 

Išvadų apibendrinimas 

 

 Tos pačios lyties asmenų santykių kaip šeimos nepripažinimas kai kuriose Europos 

jurisdikcijose turi tiesioginį poveikį kovos su smurtu artimoje aplinkoje ir prevencijos teisės 

aktų efektyvumui. Aiškiai apibrėžto teisinio lytinės tapatybės pripažinimo procedūros 

trūkumas kai kuriose šalyse skatina pasikartojančią diskriminaciją prieš translytes moteris. 

 Dažniausiai pasitaikančios smurto artimoje aplinkoje partnerių moterų santykiuose 

formos: mušimas, pasikartojanti žodinė agresija, grasinimas, financinė kontrolė, nuolatinis 

pavydas, bendravimo su šeimos nariais ir/ar draugais apribojimas. 

 Tiek cislytės, tiek translytės moterys turi ribotą prieigą pasinaudoti teisėsaugos 

instucijų teikiama pagalba. Taip nutinka dėl: ribotų žinių apie šalies teisinę sistemą ir savo 

teises, baimės patirti diskriminaciją, noro apginti savo asmeninį privatumą neatskleidžiant 
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seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės bei pasitikėjimo teisėsaugos sistema 

trūkumo. 

 Seksualines paslaugas teikiančios translytės moterys dažnai patiria policijos 

pareigūnų priekabiavimą bei sveikatos apsaugos specialistų ir socialinių darbuotojų 

nepagarbą. 

 Porų terapeutai, psichologai ir konsultantai dažnai yra nepasiruošę padėti smurto 

artimoje aplinkoje moterų santykiuose ir smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris 

aukoms. Šioje srityje dirbantys specialistai neretai vadovaujasi nepagrįstomis baimėmis ir 

stereotipais. 

 Daugumoje analizuotų jurisdikcijų nėra specifinių profesionalams parengtų gairių 

dėl smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose ir smurto pasimatymų metu prieš 

translytes moteris. 

 Labai trūksta informatyvios ir atnaujintos medžiagos smurto prieš LBT* moteris 

problematika. 

 Tyrimas parodė, kad Rytų Europos šalyse gyvenančios moterys dažniau patiria 

visuomenės ir viešųjų institucijų priešiškumą. 
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SMURTAS ARTIMOJE APLINKOJE TOS PAČIOS LYTIES PORŲ SANTYKIŲ 

KONTEKSTE 

 

Arianna Petilli3 

 

Smurto sąvoka ir rūšys 

 

Kai kalbama apie smurtą poroje, dažniausiai mintyse turimas prieš savo 

moteriškosios lyties partnerę smurtaujantis vyras. Iš tiesų visuomenėje vyraujantys 

stereotipai skatina manyti, kad smurtautojais gali būti tik vyrai, o smurtinių santykių 

aukomis gali tapti tik moterys. Kartais sunku suvokti, jog smurtas vyksta ir tos pačios lyties 

porų santykiuose. Tačiau įvairūs moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis ir psichologinis 

smurtas tos pačios lyties porų santykiuose, jo paplitimas, ypatybės ir formos yra labai 

panašios į tai, kas pastebima smurtinių heteroseksualių porų santykių metu. (Brown 2008; 

Peterman & Dixon 2003). Akivaizdu, jog būtina suteikti šiai menkai žinomai problemai 

matomumo ir suteikti žinių, kurios padėtų teikti adekvačią pagalbą smurto aukoms. 

Prieš apibrėžiant, kas yra smurtas tos pačios lyties porų santykiuose, būtina suvokti, 

kas yra smurtas artimoje aplinkoje, kokios yra jo formos ir kaip jį atpažinti. 

Smurto artimoje aplinkoje sąvoka apima bet kokius smurtinio, prievartinio elgesio 

epizodus, kurių metu vienas iš partnerių bando įbauginti, dominuoti ar valdyti kitą partnerį 

(Neilson 2004). Dažniausiai toks elgesys neapsiriboja vien tik fizine išraiška, smurtautojai 

taip pat pasitelkia psichologinį, seksualinį ir socialinį smurtą. Pateikta lentelė glaustai 

apibūdina pagrindines smurto rūšis intymiuose tos pačios lyties asmenų santykiuose 

(Peterman & Dixon 2003). 

 

 

Smurto rūšis Elgesys 

Fizinis smurtas Smūgiavimas, stumdymas, mušimas, kandžiojimas, 

spardymas, į partnerį nukreiptas ginklo 

panaudojimas, daiktų mėtymas, laužymas, plaukų 

tampymas, partnerio fizinis sulaikymas 

Emocinis/žodinis smurtas Partnerio žeminimas, įžeidinėjimas, kritikavimas, 

pravardžiavimas, partnerio vertimas jaustis kaltu, 

internalizuotos homofobijos, bifobijos ar 

transfobijos skatinimas 

Finansinė priklausomybė Trukdymas partneriui susirasti darbą, pastangos, kad 

partneris būtų atleistas iš darbo, vertimas prašyti 

pinigų ar jų pasisavinimas, reikalavimas būti 

partnerio išlaikomam 

Socialine izoliacija Kontroliavimas, su kuo partneris susitinka ir 

bendrauja, kur eina, veiklos LGBT* bendruomenėje 

apribojimas 

                                                
3 Psichologė, Millerio institutas  
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Seksualinis smurtas Seksualinė prievarta, neištikimybė, partnerio 

įtikinėjimas, jog jis/ji „prašėsi“ smurto, įsakinėjimas 

dėl partnerio aprangos, kaltinimas neištikimybe, 

kritika dėl lytinio akto 

Smurto neigimas, menkinimas Smurto sumenkinimas, teigimas, jog nebuvo jokio 

smurto ar smurtas buvo abipusis, partnerio 

kaltinimas smurtu 

Grasinimas, įbauginimas Partnerio gąsdinimas savo išvaizda ar gestais, 

nuosavybės gadinimas, naminių gyvūnų 

skriaudimas, ginklų demonstravimas, grasinimas 

palikti, atimti vaikus ar nusižudyti, grasinimas 

atskleisti partnerio seksualinę orientaciją ir/ar lytinę 

tapatybę darbdaviui, šeimai, buvusiam sutuoktiniui 

ar bendruomenei.  

 

Smurtautojas imasi sistemingai naudoti šias priemones tam, kad kontroliuotų auką ir 

paverstų ją „daiktu“ be tapatybės, visiškai priklausomu nuo jo galios (Johnson 2001; 

Letellier 1994; Renzetti 1992; Rohrbaugh 2006). Deja, laikui bėgant smurtautojai šį tikslą 

pasiekia, nes nuolatinis manipuliavimas verčia partnerį abejoti savo minčių teisingumu, 

jausmais bei elgesiu. To pasekmė – pasimetusi, bijanti ir vis labiau nuo smurtautojo 

priklausanti smurto auka. 

Tokio elgesio motyvacija rodo, kad pagrindinis smurto elementas yra kontrolė, o ne 

jėga, kaip buvo manoma ankščiau. Istoriniame kontekste smurtas artimoje aplinkoje buvo 

suvokiamas kaip su lytimis susijęs klausimas bei patriarchalinės tradicijos, skatinančios 

vyro dominavimą, požymis (Johnson 1995). Buvo manoma, jog su smurto artimoje 

aplinkoje problema susiduria tik romantinių santykių su vyrais turinčios heteroseksualios 

moterys (Jeffries & Ball 2008). Tos pačios lyties porų santykiuose pasitaikančio fizinio 

smurto pripažinimas parodė, kad smurtas gali egzistuoti bet kokiuose santykiuose, 

nepaisant partnerių lyties ar seksualines orientacijos (Rohrbaugh 2006). Negana to, vis 

daugiau tyrimų rodo, kad smurtas vyksta tiek tos pačios lyties, tiek priešingos lyties porų 

santykiuose, o tokių smurtinių santykių pobūdis turi daugiau panašumų nei skirtumų 

(Brown 2008; Dickens 2014; Elliott 1996; Walsh 1996; Wise & Bowman 1997). 

Smurtas tos pačios lyties santykiuose yra pakankamai nauja tyrimo sritis. Nepaisant 

to, keli šia tema paskelbti tyrimai (Stanley et al. 2006) rodo, kad 21-50 proc. tos pačios 

lyties porų patiria smurtą santykių kontekste (Kelly & Warshafsky 1997; Landolt & Dutton 

1997; Waldener-Haugrud, Gratch & Magruder, 1997). Šie duomenys panašūs į smurto 

heteroseksualių santykių metu statistiką (Burke & Follingstad 1999). Platus šio reiškinio 

paplitimas tarp homoseksualių vyrų paskatino kai kuriuos tyrėjus teigti, jog smurtas prieš 

partnerį yra trečia pagal svarbą homoseksualių vyrų patiriama problema, kurios paplitimą 

lenkia tik piktnaudžiavimas svaigalais ir AIDS epidemija (Peterman & Dixon 2003). 

Smurto artimoje aplinkoje paplitimas moterų porų santykiuose taip pat labai 

panašus ir siekia apie 25-50 proc. (Alexander 2002). Toks paplitimo lygis leidžia daryti 

išvadą, jog moterys panašia apimtimi susiduria su smurtu tiek heteroseksualiuose, tiek tos 

pačios lyties santykiuose (Owen & Burke 2004). Be to, tos pačios lyties partnerio fizinis 
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smurtas charakterizuojamas tomis pačiomis fizinio, psichologinio ir socialinio smurto 

formomis, kaip ir smurtinių heteroseksualių santykių metu (Peterman & Dixon 2003). 

Tačiau tos pačios lyties santykiai pasižymi ir dviem išskirtinėmis ypatybėmis (Balsam & 

Szymanski 2005; Dickens 2014; Rohrbaugh 2006). Visų pirma, smurtautojas neretai 

grasina atskleisti tos pačios lyties partnerio seksualinę orientaciją darbdaviui ir kolegoms, 

šeimai ar draugams. Visų antra, homoseksualios ir biseksualios smurto aukos patiria 

didesnę atskirtį dėl savo seksualinės orientacijos. Daugelis smurtautojų siekia atriboti savo 

auką nuo artimųjų ir draugų paramos ir taip elgiasi siekdami įgyti daugiau kontrolės. 

Smurtinių tos pačios lyties santykių metu smurtautojas gali pasinaudoti esama aukos 

atskirtimi, atsiradusia todėl, kad auka neatskleidžia savo seksualinės orientacijos 

aplinkiniams. 

 

Smurto ratas 

 

Smurtas artimoje aplinkoje apibūdinamas kaip besitęsianti kontrolė, kurią vienas 

partneris įgyja ir naudoja prieš kitą partnerį taikydamas psichologinį, fizinį ir seksualinį 

smurtą (Donovan et al. 2006), nepaisant partnerio lyties. 

Tyrimai atskleidžia dar vieną tendenciją, kuri būdinga tiek tos pačios, tiek skirtingų 

lyčių santykiams – ciklišką smurto prigimtį (Jeffries & Ball 2008). Kitaip tariant, tokių 

santykių metu, po smurto protrūkio pastebimas „medaus mėnesio“ etapas, kurio metu 

smurtas nevyksta, o auka ima tikėtis, kad smurtas apskritai baigėsi (Walker 1979). Deja, 

nepaisant smurtautojo pažadų, ilgainiui smurtas tik stiprėja ir dažnėja. Kiekvienas „medaus 

mėnesio“ etapas pereina į įtampą, kuri baigiasi nauju smurto protrūkiu ir šis smurto ratas 

įsisuka iš naujo (McClennen et al. 2002). 

Dažniausiai tokia cikliška elgesio prigimtis bei prieštaringas smurtautojo situacijos 

valdymo būdas trukdo aukai suvokti, kad tokie santykiai yra smurtiniai. Smurtautojas gali 

imti atsiprašinėti, meilikauti ir žadėti, kad smurtas nebepasikartos, tačiau tuo pat metu 

kaltinti auką dėl savo smurtinio elgesio, tvirtinant, jog smurtas kyla dėl aukos padarytų 

klaidų. Aukos dažnai dėl patiriamo smurto yra linkusios kaltinti save, nes laikui bėgant 

smurtautojas prieš jas pasitelkia vis įvairesnes manipuliacijas, kurios neleidžia aukai 

objektyviai įvertinti situaciją ir suprasti, kad būtina ieškoti pagalbos. Kitaip tariant, aukos 

prisiima atsakomybę už patiriamą smurtą. 

Taigi ilgą laiką aukai gali atrodyti, jog smurtas tėra vienkartinis įvykis, klaida. Ji 

gali jausti atsakomybę už incidentą ir būti linkusi atleisti savo skriaudėjui. Kai smurto auka 

ima suprasti, kad padėtis nesikeis, ji gali bandyti išsilaisvinti iš šio smurto rato, bet 

pasijaučia jame įkalinta. 

 

Kodėl aukos pasilieka 

 

Pripažinimas, kad negali išsilaisvinti iš smurtinių santykių, niekada nėra automatinis 

procesas. Aukos neretai neatpažįsta smurto, kurį patyrė, nebent šis tampa nuolatine ir 

sisteminga poros santykiuose taikoma praktika, sisteminga priemone. 

Atsiriboti nuo smurtautojo taip pat sudėtinga dėl santykių metu patiriamo smurto, 

kuris dažnai reiškia ir santykių pabaigą. Iš tiesų daugeliui aukų santykių pabaiga nereiškia 

smurto pabaigos, atvirkščiai – smurtas gali tik sustiprėti. Smurtas po santykių nutraukimo 
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dažnai pasireiškia per nesiliaujantį kontaktą žinutėmis, elektroniniu paštu, telefono 

skambučiais, nuolatiniais vizitais į namus, darbovietę ar viešas vietas, kuriose dažnai 

lankosi auka, taip pat fizinio smurto protrūkiais ir grasinimais nužudyti (Donovan et al. 

2006). Dažniausiai smurtautojas nenori savo aukos „paleisti“. Deja, neretai aukai yra 

sudėtinga pasipriešinti tokiam persekiojimui, ypatingai baiminantis dėl savo sveikatos. Taip 

jos tampa vis labiau užspeistos žalingų santykių ir darosi vis sunkiau išsilaisvinti nuo 

smurto. 

Be to, smurto tos pačios lyties santykiuose aukos gali nuspręsti pasilikti su savo 

smurtautoju iš meilės, ištikimybės, finansinės priklausomybės, religinių įsitikinimų ar dėl 

bendrų vaikų (Peterman & Dixon 2003). Tačiau smurto aukos gali nuspręsti likti ir paklusti 

savo tos pačios lyties partneriui ir dėl priežasčių, kurios susijusios su lyčių vaidmenimis, 

smurto artimoje aplinkoje stereotipais ar internalizuota homo/bi/transfobija (Brown 2008).  

 

Mitai apie tos pačios lyties asmenų smurtą artimoje aplinkoje 

 

Smurtas artimoje aplinkoje LGBT* bendruomenėje pasitaiko taip pat dažnai kaip ir 

heteroseksualių porų tarpe (Balsam 2001; Seelau, Seelau & Poorman 2003). Vis dėlto 

atliekama nedaug empirinių tyrimų, kurių objektas – smurtas tos pačios lyties partnerių 

santykiuose (Brown 2008). 

Sąmoningumo stoką lemia lyčių vaidmenų, kurių pagrindu sukuriami mitai apie 

partnerio smurtą ir apie tai, kas gali tapti smurto auka, o kas smurtautoju, daroma įtaka 

(Brown 2008). Vis dar gajus vyro smurtautojo ir aukos moters įsivaizdavimas. Dėl šios 

priežasties esame linkę atmesti prielaidą, kad tos pačios lyties poros santykiai gali būti 

smurtiniai, arba net jei tai pripažįstame, nuvertiname jų žalingumą, manydami, kad vyro 

patiriamas arba moters sukeltas smurtas nėra toks pavojingas ir žiaurus kaip vyro smurtas 

prieš moterį. 

Labiausiai paplitę mitai apie smurtą artimoje aplinkoje (Brown 2008; Chan 2005): 

 Tik moterys gali tapti smurto aukomis, o vyrai smurtauti; 

 Tos pačios lyties partnerio smurtas nėra toks žalingas kaip vyro smurtas 

prieš moterį; 

 Auka ir smurtautojas panašiai smurtauja ir nukenčia vienas nuo kito, nes yra 

tos pačios lyties; 

 Tos pačios lyties poros muštynės nėra smurtas, o tik „įsimylėjėlių barnis“; 

 Smurtautojas gali būti vyras arba „vyriška“ lesbietė, o auka – moteris arba 

„moteriška“ lesbietė. 

 

Įsitikinimas, kad smurtas kyla iš fizinių partnerio savybių taip plačiai paplitęs, kad 

neretai manoma, jog tos pačios lyties poroje smurtautojas būtinai yra „vyriškas“ partneris, o 

auka – būtinai „moteriška“. Tačiau tyrimai rodo, kad aukos ir smurtautojai dažnai prilygsta 

vienas kitam pagal kūno sudėjimą (Renzetti 1992). 

Neretai pamirštama, kad smurto pagrindas yra kontrolė, o ne fizinė jėga ar partnerio 

biologinė lytis. Smurtas artimoje aplinkoje yra susijęs su turima galia, siekiant valdyti kitą 

asmenį (Walker 2000). Taigi tiek moterys, tiek vyrai, tiek homoseksualūs ar biseksualūs, 

tiek ir heteroseksualūs asmenys gali tapti smurtautojais (Peterman & Dixin 2003). 
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LGBT* bendruomenės atstovus taip pat veikia įvairūs mitai, pavyzdžiui, kad tos 

pačios lyties porų santykiai yra egalitariškesni ir nesmurtiniai. Taip atsitinka siekiant 

atremti homofobiškas nuostatas, dėl kurių šios poros laikomos „iškrypusiomis“, 

,„nemoraliomis“ ir „nesveikomis“ (Brown 2008). Dėl šios priežasties smurto problema 

lieka nematoma, neigiama ir menkai pažinta. Tai sudaro sąlygas, kuriose smurto auka 

smurtą išgyvena viena, taip atsidurdama vis didesnėje atskirtyje. 

Tradiciniai lyčių vaidmenys sukūrė daugybę mitų, kurie daro įtaką tam, kaip 

smurtas artimoje aplinkoje yra suvokiamas ir analizuojamas. Dėl to atsiranda tendencija 

ignoruoti galimybę, kad ir tos pačios lyties santykiai gali būti smurtiniai, arba būti 

įsitikinus, kad smurtas heteroseksualiuose santykiuose yra rimtesnis ir reikalauja 

intervencijos žymiai labiau nei tos pačios lyties porų santykiuose. 

Tokie mitai ne tik veikia mūsų suvokimą, bet ir trukdo homoseksualiai, biseksualiai 

ar translytei aukai ieškoti pagalbos (Brown 2008). Tiesa, lyčių vaidmenys ir smurto 

artimoje aplinkoje stereotipai taip pat gali būti įsišakniję pačių aukų elgesyje bei nuostatose 

ir tai gali neleisti aukai atpažinti smurto jos kuriamuose santykiuose (Lewis et al. 2012). 

Pavyzdžiui, nuostata, kad moterys iš prigimties yra ne agresyvios, o vyras visuomet gali 

apsiginti, gali trukdyti aukai teisingai suvokti savo partnerio elgesį realaus smurto 

kontekste. Tyrime, kuriame dalyvavo 52 lesbietės iš smurtaujančių santykių, didelė dalis 

respondenčių vardino smurtinius partnerių veiksmus, tačiau nuostata, kad moterys nemuša 

kitų moterų buvo tokia stipri, kad dauguma nesugebėjo tokių santykių įvardinti kaip 

smurtinių (Hassouneh & Glass 2008). Dėl nesugebėjimo patikėti, kad moteris gali būti 

smurtautoja, respondentės savo partnerių fizinį smurtą traktavo kaip tarpusavio barnį 

(Hassouneh & Glass 2008). 

Akivaizdu, kad auka, nesuvokianti santykių smurtinio pobūdžio, nėra motyvuota 

ieškoti pagalbos. 

Be to, įsitikinimas, kad moteris gali patirti smurtą tik iš vyro, gali užgožti kai kurių 

policijos pareigūnų sugebėjimą identifikuoti smurtą bei auką tos pačios lyties poros 

santykiuose (Brown 2008; Dickens 2014). 

Ši situacija pavojinga, nes menkindami auką pareigūnai nesiima būtinų priemonių, 

reikalingų tinkamai ją apsaugoti. Galima manyti, kad žmonės, kurie patiria smurtą tos 

pačios lyties asmenų santykiuse, jaučiasi negalintys pranešti apie smurtą, nes į juos nebus 

žiūrima rimtai. 

Dėl stereotipų apie smurtą artimoje aplinkoje, tos pačios lyties asmenų smurtas lieka 

nematomas. Būtina nagrinėti, kaip šis reiškinys yra veikiamas lyčių vaidmenų. Tol, kol apie 

šią problema nebus pradėta kalbėti, labai trūks tos pačios lyties partnerių smurto aukoms 

skirtos pagalbos, smurtautojai toliau nekeis savo elgesio, o LGBT* bendruomenė ir toliau 

bus nejautri šiai problemai, nuo kurios, deja, nėra apsaugota. 

 

Socialinė ir internalizuota homofobija ir tos pačios lyties partnerio smurtas 

 

„Priežastys, dėl kurių smurtą tos pačios lyties santykiuose patiriantis partneris 

nesikreipia pagalbos, turi būti analizuojamos platesniame socialiniame, politiniame ir 

teisiniame kontekste“ (Chan 2005, p. 4). Nors požiūris, dėl kurio homoseksualumas 

laikomas „iškrypimu“ ar liga, yra stipriai kvestionuojamas Vakarų kultūros, neigiamos 

nuostatos dėl asmens seksualinės orientacijos vis dar gali paveikti lesbiečių, gėjų, 
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biseksualių ir translyčių asmenų gyvenimus. Daugybė tyrimų rodo, kad labai didelis 

skaičius homoseksualių asmenų susiduria su diskriminacija dėl savo seksualinės 

orientacijos (Cornish 2012). 

Tiek kasdienėje, tiek akademinėje kalboje vartojamas homofobijos terminas 

(Weindber 1972), kuriuo apibūdinamas negatyvus požiūris į homoseksualumą. Socialinė 

homofobija – tai, dėl ko daugybė gėjų ir lesbiečių nors kartą gyvenime patiria skaudžius 

išgyvenimus. Airijoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo per 1000 homoseksualių asmenų 

(Maycock et al. 2008), parodė, kad dėl savo seksualinės orientacijos daugiau nei 80 

procentų respondentų yra sulaukę žodinių priekabiavimų, 40 procentų buvo grasinta 

panaudoti smurtą, 25 procentai patyrė fizinį smurtą, o 9 procentai išgyveno seksualinę 

prievartą. Kitas, kiek naujesnis tyrimas, kuriame dalyvavo 542 gėjai ir lesbietės (Cornisn 

2012), parodė, kad žodinis priekabiavimas yra labiausiai paplitusi viktimizacijos forma (67 

procentai). Su fiziniu smurtu susidūrė 17 procentų, lytiniu smurtu – 9 procentai, o 

grasinimu nužudyti – 6 procentai respondentų. 

Dėl šios priežasties nemaža dalis homoseksualių asmenų nusprendžia neatskleisti 

savo seksualinės orientacijos. Ypatingai homoseksualios tapatybės formavimosi pradžioje 

gali atrodyti, kad toks slapstymasis yra neišvengiamas, siekiant išvengti homofobiško 

priešiškumo. Kai rizikuojama asmeniniu saugumu, tokia strategija gali būti vienintelė 

veiksminga išeitis. 

Tačiau, nepaisant to, kad neatsiskleidimas gali turėti savų privalumų, apie savo 

seksualinę orientaciją nekalbantys gėjai ir lesbietės yra priversti gyventi izoliuotai. Jie gali 

slėpti tiesą nuo savo šeimos, draugų ar darbdavio, o baimė būti „demaskuotais“ gali neleisti 

įsilieti net į homoseksualių asmenų bendruomenę. Siauras socialinis tinklas, būdingas 

daugeliui homoseksualių asmenų, ne tik neigiamai veikia jų psichinę gerovę (Morris, 

Waldo & Rothblum, 2001), bet gali tapti ir potencialaus smurtaujančio partnerio įrankiu. 

Neatsiskleidusioms homoseksualioms smurto aukoms būtinybė slėpti seksualinę orientaciją 

gali trukdyti ieškoti pagalbos (Potter, Fountain & Stapleton, 2012). Nemažai tokių aukų 

praneša, kad negali pasakyti savo šeimai apie prieš jas naudojamą smurtą, nes šeima nežino 

apie jų homoseksualumą (Brown 2008). Kitų teigimu, vengimas kreiptis į policiją atsiranda 

dėl baimės, kad jais niekas netikės (Eaton et al. 2008). Praeityje dėl homofobijos patirti su 

diskriminacija susiję išgyvenimai gali trukdyti pasitikėti ir ieškoti pagalbos (Dickens 2014). 

Negana to, policijos pareigūnai neretai yra nepakankamai informuoti apie tos pačios lyties 

porų smurtą, nes vis dar dominuoja heteroseksualus smurto artimoje aplinkoje modelis.  

Homoseksualios aukos gali tikėti, kad jos neturi jokios kitos išeities ir privalo 

pasilikti su savo smurtautojais (Balsam & Szymanski 2005). Tai gali sąlygoti didesnę 

toleranciją patiriamam smurtui, ypač kai dėl visiškai izoliuoto gyvenimo būdo partneris 

laikomas vieninteliu emocinės paramos šaltiniu (Peterman & Dixon 2003). 

Socialinis priešiškumas, nukreiptas į homoseksualius asmenis, neretai atsiranda dėl 

plačiai paplitusio įsitikinimo, kad visi sveiki žmonės yra heteroseksualūs, o bet koks 

„nukrypimas nuo normos“ reiškia iškrypusią ir nesveiką būklę. Tačiau gėjai ir lesbietės 

susiduria ne tik su socialine homofobija. Kartais jie gali tapti savo pačių neigiamų nuostatų 

aukomis. Internalizuota homofobija – terminas, apibūdinantis neigiamas nuostatas apie 

homoseksualumą, kurias turi homoseksualūs asmenys (Maylon 1982). Kitaip tariant, 

homoseksualūs asmenys internalizuoja tam tikras stereotipines nuostatas, kurios yra 

paplitusios heteroseksistinėje visuomenėje, kurioje jie gyvena (Williamson 2000). 
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Pavyzdžiui, jie gali manyti, kad dėl savo homoseksualumo yra „amoralūs“ ar „psichiškai 

nesveiki“. 

Internalizuota homofobija gali būti neišvengiama homoseksualių asmenų 

psichologinio vystymosi dalimi (Shidlo 1994). Kultūroje, kurioje heteroseksualumas yra 

pageidaujamas ir skatinamas, nuolat pateikiama informacija, kuria siekiama pasipriešinti 

homoseksualių asmenų seksualumui. Dažniausiai tokios informacijos internalizavimas 

pasireiškia labai ankstyvame amžiuje, prieš gėjams ir lesbietėms imant suvokti savo 

seksualinę orientaciją. Dėl to pradžioje tokia informacija nedaro didesnės žalos, tik skatina 

manyti, kad homoseksualūs asmenys yra iš dalies „nenormalūs“. Tačiau kilus pirmosioms 

mintims apie seksualinę orientaciją, homofobiškos mintys ir jausmai, kurių buvo išmokta 

vaikystėje, ima konfliktuoti su trauka tos pačios lyties asmenims, savivertė sumenksta, kyla 

intensyvus kaltės ir gėdos jausmas, o tai gali trukdyti priimti savo tapatybę. Nors ne visi 

gėjai ir lesbietės pasižymi stipria internalizuota homofobija, nuolatinis susidūrimas su 

homofobišku požiūriu verčia daugumą jų suvokti savo seksualumą neigiamai. 

Internalizuota homofobija yra susijusi su smurtu artimoje aplinkoje tos pačios lyties 

porų santykiuose. Pavyzdžiui, jei gėjus ar lesbietė laiko savo homoseksualumą ir tos pačios 

lyties santykius liga ar patologija, jie gali tikėti ir tuo, kad smurtas yra normali tos pačios 

lyties santykių dalis, kuri kyla iš homoseksualumo, o ne partnerio individualių 

psichologinių problemų (Hassouneh & Glass 2008). Tuo pat metu, gėjai ir lesbietės, 

laikantys save „nesveikais“ dėl savo seksualinės orientacijos, gali būti įsitikinę, kad jie 

nusipelnė, kad su jais būtų elgiamasi smurtaujančiai (Balsam & Szymanski 2005). Kita 

vertus, asmenys, turintys neigiamų nuostatų prieš savo pačių homoseksualumą, gali 

smurtauti prieš tos pačios lyties partnerį būtent dėl to, kad jis yra homoseksualus (Balsam 

& Szymanski 2005). 

Galiausiai, dėl socialinės ir internalizuotos homofobijos, gėjai ir lesbietės gali 

nuspręsti neprisijungti prie LGBT* bendruomenės. Sunkumai, kurie atsiranda dėl 

nesugebėjimo susitaikyti su savo seksualine orientacija, bei galimi nepageidaujamo 

atsiskleidimo padariniai gali skatinti daugumą homoseksualių asmenų vengti lankytis 

dažnai homoseksualių asmenų lankomose vietose. Nors iš pradžių toks sprendimas gali 

pasirodyti teisingas, ilgainiui tai apriboja galimybę susipažinti su kitais gėjais ir 

lesbietėmis, su kurias būtų galima palyginti porų santykiuose kylančias problemas. Tai gali 

trukdyti suprasti, kokie elgesio modeliai yra priimtini tos pačios lyties asmenų santykiuose 

(Potter, Fountain & Stapleton 2012). 

Taigi, nors smurto artimoje aplinkoje panašumo tarp heteroseksualių ir tos pačios 

lyties asmenų santykių yra daugiau nei skirtumų, dėmesys būtinas ir skirtumams. Ypatingai 

svarbu analizuoti, kaip socialinė ir internalizuota homofobija veikia smurtinių santykių 

dinamiką. Šių skirtumų suvokimas gali padėti tinkamai pasiruošti problemos sprendimui, 

prevencijai bei adekvačiai LGBT* aukų pagalbai. 

 

Smurtas artimoje aplinkoje ir moterų vienalyčiai santykiai 

 

Dažniausiai smurtas porų santykiuose suvokiamas kaip problema, aktuali vien 

heteroseksualioms poroms, todėl tyrimų apie tokio pobūdžio smurtą yra nemažai. Tačiau ne 

taip seniai buvo pastebėta, kad smurtas artimoje aplinkoje pasitaiko ir tos pačios lyties 

santykiuose. Tai taip pat atsispindi ir naujausiuose tyrimuose. 
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Tyrimai rodo, kad egzistuoja daugybė panašumų tarp smurtinių homoseksualių ir 

heteroseksualių asmenų santykių, taip pat tarp gėjų ir lesbiečių santykių (Carvalho et al. 

2011; Kulkin et al. 2007). Dėl to gali būti sunku atskirai analizuoti smurtinius moterų tos 

pačios lyties santykius ir negretinti jų su gėjų santykiais. Dauguma šiuo metu prieinamų 

tyrimų atskleidžia, kad smurtinių lesbiečių santykių dinamika yra beveik identiška 

tendencijoms homoseksualių vyrų porose, todėl sudėtinga šiuos atvejus tirti atskirai. 

Kita vertus, yra tyrimų, kurių objektas yra smurtas lesbiečių porų santykiuose, o 

tiksliau, išskirtinės šio reiškinio savybės. Pavyzdžiui, alkoholio ir narkotikų vartojimas turi 

poveikį smurtui artimoje aplinkoje lesbiečių porų santykiuose. Apskritai, kalbant apie 

partnerių smurtą, svaigalų vartojimas laikomas rizikos faktoriumi (Kunis et al. 2007). 

Smurto tikimybė išauga, kai smurtautojas, auka ar jie abu vartoja alkoholį ir/ar narkotikus 

(Fals-Stewart, Golden & Schumacher 2003; Fals-Stewart & Kennedy 2005). Šis teiginys 

teisingas ir smurto lesbiečių porose atžvilgiu. Pavyzdžiui, vienas tyrimas atskleidė, kad 

smurtaujančios lesbietės labiau linksta mušti partnerę ar reikalauti seksualinių santykių 

tuomet, kai išgeria (Stevens, Korchmaros & Miller 2010). Kitas tyrimas atskleidė, jog 

lesbietės smurtiniuose santykiuose patyrė daugiau problemų, susijusių su narkotikų ir 

alkoholio vartojimu, lyginant su moterimis, kurios niekada nepatyrė smurto (Eaton et al. 

2008). 

Šiandien literatūriniuose šaltiniuose teigiama, kad smurto, patiriamo seksualinėms 

mažumoms priklausančių moterų, rūšys yra analogiškos heteroseksualių moterų 

patiriamoms smurto rūšims (Lewis et al. 2012). Tačiau ankščiau minėtas tyrimas 

atskleidžia ir skirtumų (Stevens, Korchmaros & Miller 2010). Smurtaujančios lesbietės 

demonstruoja nenorą, kad jų partnerė turėtų moteriškosios lyties draugių, o 

heteroseksualiuose santykiuose smurtautojas parodo nenorą, kad partnerė turėtų vyriškosios 

lyties draugų. Lesbietės smurto aukos rečiau už heteroseksualias praneša apie tai, kad joms 

grasinama pavojingais daiktais, tačiau lesbietės smurtautojos taip pat dažnai imasi tokio 

agresyvaus elgesio kaip smaugimas, mušimas ar seksualinis smurtas. Smurtiniams lesbiečių 

santykiams taip pat labiau būdingas smurtautojos reikalavimas partnerei paklusti. 

Kai kurie duomenys rodo skirtumus tarp lesbiečių ir biseksualių moterų patirčių. 

Pavyzdžiui, lyginant su lesbietėmis, biseksualios moterys dažniau praneša patiriančios 

specifines psichologinio smurto taktikas, susijusias su jų seksualine orientacija (pavyzdžiui, 

yra verčiamos demonstruoti fizinę ar lytinę trauką viešumoje, kai to nenori) (Balsam & 

Szymanski 2005). Negana to, biseksualios moterys praneša smurtą artimoje aplinkoje 

patiriančios kur kas dažniau nei lesbietės. Kita vertus, šis smurtas gali būti patirtas tiek dėl 

smurtaujančio vyro, tiek dėl moteriškosios lyties partnerės (Lewis at al. 2012). 

Mūsų žinios apie moterų smurtą prieš moteris vis dar yra ribotos. Šis smurtas yra 

nematomas dėl moters, kaip smurtautojos, vaidmens neigimo. Atsisakymas pripažinti šią 

realybę turi reikšmingus padarinius lesbiečių ir biseksualių moterų bendruomenėms, 

sveikatos ir socialinei apsaugai bei teisėsaugai (Hassouneh & Glass 2008). Akivaizdu, kad 

būtina kurti naujas teorijas apie smurtą artimoje aplinkoje, apimančias ir paaiškinančias 

smurtą tos pačios lyties porų santykiuose. Toks požiūris padėtų išgyvenančioms aukoms 

jaustis gerbiamoms ir suvokti patiriamo smurto žiaurumą, o tai skatintų jas ieškoti 

pagalbos. 

 

Ką daryti? Patarimai psichologams 
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Homoseksualios smurto artimoje aplinkoje aukos sulaukia labai mažai dėmesio 

sveikatos apsaugos srityje. Psichologų, kurie yra apmokyti dirbti su tos pačios lyties 

aukomis, yra labai nedaug. Vadovas, kuriuo remdamiesi psichologai dirba su smurto 

artimoje aplinkoje atvejais, yra pritaikytas heteroseksualioms moterims, o 

homoseksualioms aukoms skirtų pagalbos tarnybų labai trūksta (Ard & Makadon 2001). 

Labai tikėtina, kad dėl tokios žinių spragos ir smurto paplitimo, psichinės sveikatos 

specialistai gali nesugebėti atpažinti smurto tos pačios lyties poros santykiuose. Vis dėlto 

poros ateina pas psichologus ne ieškodamos gydymo nuo smurto šeimoje, o dėl bendro 

pobūdžio problemų santykiuose (Istar 1996). Geras situacijos įvertinimas yra būtinas, o tai 

priklauso nuo terapeuto įgūdžių. Deja, stereotipas, kad vyrai negali tapti smurto aukomis 

aukos, o moterys niekada nebūna smurtautojos, yra toks paplitęs, kad kai kurie psichologai 

a priori gali atmesti realaus smurto homoseksualių santykių metu galimybę. Akivaizdu, kad 

šios srities profesionalams būtina gilinti žinias apie specifinius klausimus ir problemas, su 

kuriomis susiduria homoseksualios smurto aukos (Brown 2008). Be savalaikio įsikišimo 

smurto ratas pasmerktas kartotis vis intensyviau ir dažniau. 

Daugelis aukų negali atvirai kalbėti apie patiriamą smurtą, nes jaučia gėdą ir baimę, 

taip pat dėl savo sunkumų kuriant naujus pasitikėjimu grįstus santykius (Peterman & Dixon 

2003). Tai dar labiau išryškėja homoseksualių smurto aukų atveju, kadangi joms 

pranešimas apie smurtą reiškia ir savo seksualinės orientacijos atskleidimą (Ard & 

Makadon 2011). Praktikuojantys psichologai turi neužmiršti vartoti įtraukiančią retoriką, 

pavyzdžiui, klausti pacientų apie jų partnerius, užuot kalbant apie vyrą ar žmoną, taip 

demonstruojant ryžtą kalbėti ir apie neheteroseksualius santykius (Ard & Makadon 2011). 

Tokiu būdu jie parodytų, kad homoseksualumą laiko normaliu žmogaus seksualumu. Tai 

labai svarbu terapijoje su pacientais gėjais ir lesbietėmis, ypatingai kalbant apie smurto 

artimoje aplinkoje atvejus. Tik tuomet, kai pacientams neliks jokios abejonės dėl 

nesmerkiančių terapeuto nuostatų, jie ryšis kalbeti smurto tos pačios lyties porų santykiuose 

tema. 

Taip kaip ir heteroseksualių smurtinių santykių atveju, bendra porų terapija nėra 

rekomenduojama kaip tinkama gydymo strategija tos pačios lyties poroms (Murray et al. 

2006/2007). Kitaip smurtautojas galėtų pasinaudoti klinikine aplinka aukos kaltinimui tęsti, 

o aukai gali būti sunku atsiverti apie smurtą dalyvaujant jo kaltininkui. Kaip jau minėta, 

aukos dažnai jaučiasi kaltos dėl smurto, nes patiria įvairias manipuliatyvias ir smurtines 

taktikos. Dėl to atsirandanti santykių dinamika galėtų iš dalies sąlygoti terapeuto išvadą, 

kad auka yra iš dalies atsakinga už smurtą (Schechter 1987). Vis dėlto smurtautojas yra 

vienintelis asmuo, kuriam reikia prisiimti visišką atsakomybę už jo veiksmus (Schechter 

1987). 

Sritys, kuriose dirba psichinės sveikatos specialistai su nuo tos pačios lyties 

partnerio nukentėjusia auka, gali būti apibendrintos taip: su tos pačios lyties poros smurtu 

susijusių psichologinių – edukacinių intervencijų teikimas, saugumo plano apibrėžimas ir 

aukų įgalinimas (Murray et al. 2006/2007; Peterman & Dixon 2003). 

Dažniausiai pagalba aukai identifikuojant smurtą yra pirma psichologinės terapijos 

dalis. Pacientai turi būti tinkamai supažindinti su smurto artimoje aplinkoje pobūdžiu ir 

paplitimu tarp homoseksualių porų, kad galėtų išvengti galimų lyčių vaidmenų stereotipų, 

kurie trukdo atpažinti jų santykiuose esantį smurtą. Pažymėtina, kad smurto tos pačios 
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lyties santykiuose aukomis tapę homoseksualūs asmenys kaip pagrindinę priežastį, 

skatinusią pasilikti smurtiniuose santykiuose, dažnai mini žinių apie smurto reiškinį stygių 

(Merril & Wolfe 2000). 

Specialistai taip pat turėtų įvertinti, kokia apimtimi jų pacientai yra atskleidę savo 

seksualinę orientaciją ir paaiškinti jiems smurto artimoje aplinkoje, socialinės ir 

internalizuotos homofobijos sąsajas (Murray et al. 2006/2007). Galiausiai, psichologas turi 

skirti laiko supažindinti auką su smurtinių santykių dinamika, kuri dažniausiai reiškia 

santykių pabaigą, pristatyti saugumo plano sąvoką. 

Saugumo klausimas yra pats svarbiausias visoms smurto artimoje aplinkoje aukoms 

(Warshaw 2000). Dauguma jų yra fiziškai išnaudojamos, joms grasinama mirtimi ir jos 

neretai jaučia intensyvią baimę būti sunkiai sužalotos ar nužudytos. Dėl šios priežasties 

terapeutas privalo būti užtikrintas dėl emocinio ir fizinio savo pacientų saugumo, jis turi 

įvertinti smurtinių santykių ir apibrėžti saugumo priemones. Pagal „Centro prieš santuokinį 

smurtą“ parengtas rekomendacijas (Murray et al. 2006/2007), svarbu prisiminti kritinius 

saugumo plano, skirto taip pat ir smurtą patyrusiems gėjams ir lesbietėms, elementus: 1) 

„nenumatyto atvejo“ paketo su pinigais, rūbais, svarbiais dokumentais ir kitais būtinais 

daiktais paruošimas, 2) paramos tinklo sukūrimas, 3) kasdienio maršruto į darbą, mokslus ir 

kitas dažnai lankomas vietas kaitaliojimas, siekiant išvengti persekiojimo, 4) pasiruošimas 

susisiekti su policija. 

Galiausiai, terapeutas privalo įgalinti aukas. Dėl patirto smurto jos pasižymi šiomis 

savybėmis: savęs kaltinimu, konfliktinių situacijų vengimu, žema saviverte (Burke & Owen 

2006). Aukos išgyvena stiprų nepilnavertiškumo ir neadekvatumo jausmą, dėl baimės jos 

gali nesugebėti priimti sprendimo (Peterman & Dixon 2003). Taip atsitinka dėl to, kad nors 

iš pradžių smurtautojas atrodo įsimylėjęs ir rodo parneriui dėmesį, su laiku auka pasijunta 

įkalinta smurtiniuose santykiuose, kur kad ir ką ji pasakytų ar padarytų, būna traktuojama 

kaip klaida, už tai kritikuojama ar dėl to grasinama. Galiausiai auka nebesugeba suprasti, 

koks elgesys yra tinkamas ir nežeidžia jos partnerio. Tai priklausymu pasižymintys 

santykiai, kuriuose smurtautojas tikisi, kad jo auka elgsis ir galvos taip, kaip smurtautojas 

panorės, o auka, siekdama išvengti fizinio, psichologinio ir seksualinio smurto, stengiasi 

tenkinti kiekvieną reikalavimą, kurio sulaukia iš smurtaujančio partnerio. Terapeutas 

privalo įsikišti į tokius santykius ir bandyti aprūpinti auką būtinomis priemonėmis, 

padedančiomis atsiriboti nuo smurtautojo ir atgauti savo nepriklausomybę (Peterman & 

Dixon 2003). 

Dėl patirto smurto aukoms gali pasireikšti rimti psichikos sutrikimai: depresija, 

panikos sutrikimai, psichozė, savižudiški polinkiai, piktnaudžiavimas svaigalais, kuriems 

gali būti būtinas specifinis gydymas ir terapija (Warshaw 2000). Smurtautojai dažnai 

pasižymi šiomis psichologinėmis savybėmis: neapykanta sau pačiam, nepilnavertiškumu, 

prasta savikontrole ir bendravimo įgūdžiais (Burke & Owen 2006), piktnaudžiavimu 

svaigalais. Dažnai jų tarpe pasitaiko ir psichopatologijos: depresija, asocialios, ribinės ir 

paranojiškos asmenybės sutrikimai (Fortunata & Khon 2003). Dėl šių priežasčių tyrėjai 

pabrėžia darbo su smurtautoju svarbą, net jei iki šiol labai nedaug gydymo programų 

sukurta būtent žmonėms, smurtaujantiems tos pačios lyties porų santykiuose (Murray et al. 

2006/2007). 

 

Išvados 
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Smurto artimoje aplinkoje tos pačios lyties porų santykiuose pripažinimas 

kvestionuoja tradicinius lyčių vaidmenis, kurie smurtą laiko tik heteroseksualių moterų 

problema. Pagrindinis smurto bruožas nėra susijęs su smurtautojo biologine lytimi, tai 

verčiau yra poreikis auką kontroliuoti ir priversti ją paklusti. Dėl to tiek vyras, tiek moteris, 

homoseksualus ar heteroseksualus asmuo potencialiai gali tapti smurtautoju (Peterman & 

Dixon 2003). 

Deja, kalbėjimas apie smurtą artimoje aplinkoje homoseksualių asmenų porose gali 

sustiprinti homofobišką ir klaidingą stereotipą, kad tos pačios lyties santykiai yra iš esmės 

žalingi. Akivaizdu, kad dauguma homoseksualių porų nėra smurtaujančios, tačiau smurtas 

artimoje aplinkoje nepriklauso nuo seksualinės orientacijos. 

Tos pačios lyties partnerio smurtas reikalauja naujų tyrimo būdų ir intervencijos 

taisyklių. Tik turėdami adekvačias ir tinkamas žinias galime padėti aukoms bei vykdyti 

smurto prevenciją. Todėl būtina atsikratyti išankstinių nuostatų ir pripažinti smurtą tos 

pačios lyties porų santykiuose.  
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BELGIJA 
Kennethas Millsas ir Michaëlis Veltensas 

 

LGBT* problematikos apžvalga 

 

Nors Belgija yra laikoma viena progresyviausių Europos valstybių LGBT* teisių 

srityje, tačiau ir šioje šalyje vis dar yra įvairių problemų, su kuriomis susiduria LGBT* 

asmenys, ypatingai – LBT* moterys. Pavyzdžiui, žvelgiant į jų ekonominę padėtį, 

homoseksualios ir biseksualios moterys, lyginant su vyrais, dažniau dirba nepilną darbo 

dieną ir rečiau tampa laisvai samdomomis darbuotojomis (Vincke et al. 2008). Jos taip pat 

dažniausiai užima žemesnį socialinį statusą suteikiančias pareigas. Moterys dažniausiai 

dirba švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinių paslaugų srityse. Kas trečiam vyrui ar 

moteriai renkantis darbą, įmonę, profesiją ar net darbo vietą įtaką daro jo seksualinė 

orientacija. Vis dėlto moterys rečiau nei vyrai yra atviros apie savo seksualinę orientaciją 

(Vincke et al. 2008). Pradėjusios dirbti naujoje darbovietėje ir siekdamos išvengti 

komentarų apie savo seksualinę orientaciją, moterys būna linkusios vartoti lyties atžvilgiu 

neutralius žodžius ir vengti pernelyg asmeniškų klausimų. Jos taip pat rečiau praneša apie 

patirtą diskriminaciją. Be jau žinomų faktų apie darbo užmokesčio skirtumus tarp skirtingų 

lyčių individų, jokių realių įrodymų apie lesbiečių ir biseksualių moterų patiriamas „rožines 

stiklines lubas“ nėra (Vincke et al. 2008). Kita vertus, LGB asmenų nedarbo rodikliai, 

lyginant su heteroseksualių asmenų, iš tiesų yra aukštesni. Kalbant apie translyčius 

asmenis, nedarbas yra viena didžiausių problemų (Motmans 2009), o ieškodami darbo šie 

asmenys ir patys yra linkę rinktis mažiau apmokamas profesijas. Taigi kai kuriais atvejais, 

nepaisant turimo aukštesnio išsilavinimo bei kompetencijos, šie asmenys uždirba mažiau.  

Vis dėlto apsaugos nuo diskrimacijos įstatymai Belgijoje yra platesnės apimties nei 

daugelyje kitų Europos šalių (2007 metais priimti Kovos prieš konkrečias diskriminacijos 

formas įstatymas ir Kovos prieš diskriminaciją tarp moterų ir vyrų įstatymas). Šie teisės 

aktai apima ne tik darbo rinką, bet ir švietimą, mokslą, prekių ir paslaugų teikimą, 

apgyvendinimą ir kitus viešojo gyvenimo aspektus. Be kita ko, apsauga nuo diskriminacijos 

yra įtvirtinta šiais pagrindais: lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir lyties 

raiškos. Tačiau pranešama tik apie nedidelį skaičių diskriminacijos atvejų. Apie 

diskriminaciją dažniausiai praneša homoseksualūs vyrai, tačiau viena to priežasčių gali būti 

ne išskirtinai didelė rizika patirti diskriminaciją, o didesnis pastarųjų asmenų aktyvumas 

LGBT* bendruomenėje (Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van 

Discriminatie en Racisme 2013). Belgijoje lygybės įtvirtinimu rūpinasi dvi pagrindinės 

institucijos: su diskriminacija dėl lyties susijusius klausimus valstybiniu lygmeniu 

sprendžiantis Moterų ir vyrų lygybės institutas ir diskriminacijos seksualinės orientacijos ir 

kitais pagrindais atvejus tiriantis Tarpfederalinis lygių galimybių centras. 

Šiuo metu LGBT* asmenys turi lygiavertes galimybes sukurti šeimą. Iki 2003 metų 

tos paties lyties poros galėjo sudaryti tik civilinę sąjungą. 2003 metais Belgija tapo antrąja 

santuokos lygybę įteisinusia valstybe pasaulyje. Kiekvienais metais tos pačios lyties 

santuoką sudaro vidutiniškai 1000 moterų, o išsiskiria apie 300 vienalytę santuoką 
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sudariusių moterų. Plačios apimties apklausos duomenimis (Versmissen 2011), daugiau nei 

ketvirtis su pastoviomis partnerėmis gyvenančių homoseksualių ir biseksualių moterų yra 

susituokusios. Viena iš trijų moterų gyvena atskirai nuo savo pastovios partnerės. 

Apklausos duomenys taip pat parodė, jog pastovią partnerę dažniau turi lesbietės ir 

biseksualios moterys (šešios iš dešimties) nei partnerį turi heteroseksualios moterys. 

Gento universitetinės ligoninės mokslininkai tyrė intymius translyčių asmenų 

santykius ir nustatė, jog po lyties keitimo operacijos didesnis skaičius asmenų palaikė 

pastovius santykius (Motmans et al. 2012). Tyrėjai taip pat išsiaiškino, jog partnerę moterį 

iki lyties keitimo operacijos turėjo beveik pusė translyčių moterų, tačiau po operacijos – 

vos viena iš keturių. Savo lytinės tapatybės atskleidimas ir/ar atlikta lyties keitimo operacija 

gali reikšmingai paveikti translyčių asmenų santykius ar net lemti skyrybas su visomis 

galimomis finansinėmis ir ekonominėmis pasekmėmis. Vos viena iš penkių minėtoje 

apklausoje dalyvavusių vaikų neturinčių moterų nurodė, jog nenori ar niekada nenorėjo 

susilaukti vaikų, kai tuo tarpu taip teigė vienas iš trijų homoseksualių vyrų. Vaikų turinčios 

moterys dažniausiai jų susilaukė buvusių heteroseksualių santykių metu, nors tai iš dalies 

priklauso ir nuo moterų amžiaus. Atsižvelgiant į galiojančius su translytiškumu susijusius 

įstatymus (žr. toliau), translytės moterys, kurios nori susilaukti vaikų po lyties keitimo 

operacijos, turi pasikliauti galimybe pasinaudoti pakaitinės motinystės paslauga arba 

įsivaikinimu. 

Nuo 2006 metų tos pačios lyties poros turi teisę įsivaikinti, nors kliūčių tam vis dar 

iškyla (ypatingai tarptautinių įsivaikinimų atveju). Įsivaikinti, ypač tos pačios lyties 

poroms, tapo sudėtinga, kadangi šalyje nebėra sudaromi laukiančiųjų įsivaikinti sąrašai. 

Flamandų įvaikinimo centro duomenimis (2014), tos pačios lyties flamandų šeimos 

įvaikino 58 vaikus. Svarbu, jog tos pačios lyties poros ir translytės moterys neturi 

tarptautinio įsivaikinimo galimybės (Motmans 2015). Nuo 2015 metų tos pačios lyties 

santuoką sudariusios translytės moterys automatiškai tampa teisėtomis savo partnerės vaikų 

motinomis (2014 metais priimtas Įstatymas dėl biologinės vaiko motinos partnerės 

giminystės nustatymo). Iki tol biologinės vaiko motinos sutuoktinė, norėdama įgyti 

motinystės teises, savo partnerės vaiką turėdavo įsivaikinti. Nesusituokusios partnerės gali 

civilinės metrikacijos biure biologinės motinos vaiką dar prieš gimimą pripažinti kaip savo 

ir tokiu būdu įgyti motinystės teises. Įsivaikinimo nesiekiantys tos pačios lyties partneriai 

taip pat turi galimybę tapti globėjais (2012 priimtas Potvarkis dėl globos organizavimo). 

Vis dėlto šiuo metu Belgijoje jaučiamas tokių globėjų trūkumas. 

Vienalyčius santykius kuriančioms ir translytėms moterims, kurios prieš lyties 

keitimo operaciją užšaldė savo kiaušinėlius, yra galimybė pasinaudoti pagalbinio 

apvaisinimo ir pakaitinės motinystės paslaugomis (2007 metais priimtas Pagalbinio 

apvaisinimo ir papildomų embrionų bei kiaušinėlių naudojimo tvarkos įstatymas). 

Vaisingumo centrų paslaugomis besinaudojančios poros yra saugomos spermos donorams 

taikomų teisinių reikalavimų. Pakaitinę motinystę reglamentuojantis įstatymas tam tikrais 

atvejais vaisingumo centrų etikos komisijoms suteikia galimybę atmesti lesbiečių ir 

translyčių moterų prašymus. Kita vertus, kai kurie asmenys nenori arba negali patys 

susilaukti vaikų ar jų įsivaikinti ir renkasi pakaitinės motinystės paslaugas. Tačiau nors kai 

kurios klinikos šia veikla užsiima vadovaujantis esamais pagalbinio apvaisinimo ir 

įsivaikinimo įstatymais, pakaitinė motinystė Belgijoje nėra teisiškai reglamentuota, o tai 

sukelia įvairių teisinių problemų. 
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Yra keletas konkrečiai su seksualinių paslaugų teikimo veikla užsiimančiais LBT* 

asmenimis susijusių probleminių aspektų. Nors pilnamečiai asmenys turi teisę teikti šias 

paslaugas, šalies teisėje yra įtvirtintas viešnamių, prekybos žmonėmis ir kitų išnaudojimo 

formų draudimas (379 ir 380 baudžiamojo kodekso straipsniai). Sekso paslaugas teikiantys 

asmenys negali klientų ieškoti gatvėse ir skelbti reklamos laikraščiuose ar internete. Be to, 

skirtinguose šalies regionuose galiojanti tvarka skiriasi. Kai kuriuose regionuose taikomi 

papildomi apribojimai prostitucijai, pavyzdžiui, nustatomos vietos, kuriose galima užsiimti 

šia veikla. Taigi seksualinių paslaugų teikėjai dažniausiai turi ribotas socialinės apsaugos 

galimybes. Kita vertus, keletas šalies organizacijų siekia kovoti su žmonių išnaudojimu ir 

gerinti seksualinėmis paslaugomis besiverčiančių asmenų lytinę ir psichosocialinę sveikatą 

bei užtikrinti šių asmenų saugumą. Nors daugelis tokių organizacijų neatstovauja translyčių 

moterų interesų, kai kurios jų, pavyzdžiui, Boysproject ar Ghapro, dirba išskirtinai su 

prostitucija besiverčiančiomis translytėmis moterimis ir vyrais. LBT* seksualines paslaugas 

teikiančių asmenų skaičius nėra žinomas. Su seksualines paslaugas teikiančiais vyrais 

dirbanti organizacija Boysproject nurodo, jog 2013 metais trečdalis organizacijos klientų 

buvo translyčiai. Organizacijos teigimu, kai kurie prostitucija besiverčiantys vyrai rengiasi 

kaip moterys tik todėl, kad tai jiems garantuoja didesnes pajamas, t. y. jie turi „profesinę 

translytę tapatybę“. Translytės moterys dažniausiai nusprendžia teikti seksualines paslaugas 

dėl lyties pakeitimo operacijos ir/ar hormonų terapijos išaugusių finansinių poreikių. Dalis 

seksualines paslaugas teikiančių translyčių moterų neakcentuoja savo lytinės tapatybės, tad 

nesulaukia didesnio klientų ar socialinių darbuotojų dėmesio. Kai kurie seksualines 

paslaugas teikiantys individai save vadina transvestitais (angl. she-male), turi vyriškos 

lyties lytinius organus bei antrinius moteriškosios lyties požymius. 

LBT* moterys taip pat yra pažeidžiama grupė. Lesbietės ir biseksualios moterys, 

lyginant su homoseksualiais ir biseksualiais vyrais, kurie lytinius santykius vidutiniškai 

pradeda sulaukę 18 metų, paprastai lytinius santykius pradeda anksčiau, t. y. vidutiniškai 

sulaukusios 17 metų (Dewaele et al. n.d.). Kita vertus, lyginant su heteroseksualiais 

asmenimis, neheteroseksualių asmenų pirmųjų seksualinių partnerių amžius dažnai būna 

kiek vyresnis. Svarbu tai, jog tyrimai (Buysse et al. 2013) rodo, kad lesbietės ir biseksualios 

moterys, ypatingai nesulaukusios pilnametystės, dažniau tampa nepageidaujamo 

seksualinio elgesio ir seksualinio priekabiavimo aukomis nei heteroseksualios moterys. 

Nors vienareikšmiško paaiškinimo nėra, manoma, jog LBT* moterų pasimatymai vyksta 

silpnesne socialine kontrole pasižyminčioje aplinkoje. Flamandų atlikta apklausa 

(Schoonacker 2009), kurioje dalyvavo 400 18-23 metų amžiaus biseksualių moterų ir 

lesbiečių, taip pat parodė, jog šiai grupei ypatingai dažnai kyla mintys apie savižudybę bei 

su tuo susijusius veiksmus. Daugiau nei pusei šių moterų nors kartą kilo minčių apie 

savižudybę, viena iš septynių yra bandžiusi tai padaryti. Šioms moterims stiprų poveikį 

daro internalizuotas neigiamas požiūris į homoseksualumą bei patiriama diskriminacija. 

Svarbios tą sąlygojančios aplinkybės: 

 

 savo seksualinės orientacijos suvokimas ankstyvame amžiuje, 

 biseksualumas, 

 visuomenės lytims taikomų normų nepaisymas, 

 žemesnis išsilavinimas, 
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 neigiama tėvų reakcija atskleidus seksualinę orientaciją. 

 

Remiantis 2009 metais atlikta apklausa (Motmans 2009), šie rodikliai yra dar 

aukštesni kalbant apie translyčius asmenis. Vienas iš penkių translyčių asmenų nors kartą 

bandė nusižudyti. Savo lytinę tapatybę pripažinę arba lyties keitimo procedūras atliekantys 

ar jau atlikę translyčiai asmenys dažniausiai jaučiasi geriau. Kalbant apie LBT* moterų 

gerovę būtina paminėti dar keletą iškylančių problemų. Pirma, nagrinėjant socialinius 

santykius, galima teigti (Dewaele et al. 2006), jog LGB flamandai yra linkę palaikyti 

stipresnius ryšius su savo draugais nei su šeimos nariais („pasirinktos šeimos“ hipotezė). 

Kita vertus, didesnis šių asmenų skaičius (lyginant su bendra populiacija) nepasitiki savo 

socialine aplinka. Visų antra, remiantis plataus masto flamandų apklausa (Versmissen 

2011), LGB asmenys dažniau rūko. Lyginant su heteroseksualiais asmenimis, šie asmenys 

nevartoja daugiau alkoholio, lengvųjų ar sunkiųjų narkotikų, tačiau yra linkę į problemišką 

ir reguliarų alkoholio ir narkotikų vartojimą. Konkrečių duomenų apie translyčius asmenis 

bei alkoholio ir narkotikų vartojimą nėra. 

 

Teisinė su smurtu artimoje aplinkoje ir smurtu pasimatymų metu susijusi sistema 

 

Generalinis prokuroras išleido du nutarimus (COL 3/2006 „Smurto šeimoje ir vaikų 

išnaudojimo apibrėžimas, atpažinimas bei policijos ir prokurorų bylų registravimas“, COL 

4/2006 „Bendras teisingumo ministro ir Generalinės prokuratūros pranešimas dėl intymių 

partnerių smurto kriminalinės politikos“), kuriuose buvo pateiki įvairių smurto formų 

artimoje aplinkoje apibrėžimai. Svarbu tai, jog buvo apibrėžtas ir intymių parterių smurtas. 

Taigi skundas dėl patirto smurto privalo būti registruojamas kaip „artimoje aplinkoje 

įvykdytas smurtas“. Vis dėlto tokiu atveju įvykdyta nusikalstama veika registruojama 

pasitelkiant bendrąją klasifikaciją. 

Policija ir prokuratūra bendradarbiauja su specialiai šiuos klausimus nagrinėti 

paskirtais pareigūnais tarpininkais. Apibrėžiamos ir kitos smurto artimoje aplinkoje formos, 

pavyzdžiui, šeimos narių artimoje aplinkoje sukeltas smurtas, tačiau neišskiriamas smurtas 

pasimatymų metu. Nusikalstamų veikų apibrėžimai ir jų registravimo tvarka leidžia rinkti 

statistiką apie intymių parterių sukeliamą smurtą. Remiantis skirtingais informacijos 

šaltiniais, buvo nustatytas kai kurių nusikalstamų veikų dažnumas. Tai leidžia atsieti 

intymių partnerių sukelto fizinio, seksualinio, psichologinio ir ekonominio smurto atvejus.  

Belgijos teisėje nėra įtvirtintas smurto artimoje aplinkoje ar neapykantos 

nusikaltimų seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar lyties raiškos pagrindais 

draudimas. Tačiau tam tikrais atvejais teisėje apibrėžiamos sunkinančios aplinkybės. Tai 

taip pat reiškia, jog tam tikras elgesys, kurį būtų galima traktuoti kaip smurtą artimoje 

aplinkoje, kuris turi homofobinį ar transfobinį motyvą, nepatenka į baudžiamosios teisės 

rėmus. Pavyzdžiui, baudžiamajame kodekse intymūs santykiai su partneriu yra apibrėžiami 

kaip sunkinanti aplinkybė (410 str.). Vis dėlto šios sunkinančios aplinkybės gali būti 

taikomos tik tada, jei nesikėsinant nužudyti buvo tyčia sutrikdyta sveikata. Ši aplinkybė 

netaikoma nužudymo ir nužudymo dėl neatsargumo, seksualinio smurto, pavyzdžiui 

išprievartavimo ar nepageidaujamų seksualinių veiksmų, atvejais. Kita vertus, 

persekiojimas (nerimą ar baimę sukeliantis pasikartojantis ir nepageidaujamas kišimasis į 

asmeninį gyvenimą bei priekabiavimas) yra išskirtas kaip nusikalstama veika (442 str.). 



27 

 

Tačiau tokiu atveju intymūs santykiai su partneriu nėra laikomi sunkinančia aplinkybe. Tuo 

tarpu diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu atveju ši sunkinanti aplinkybė gali 

būti taikoma. 

Kalbant apie neapykantos nusikaltimus, buvo priimti įstatymai, sugriežtinantys 

bausmes už neapykantos nusikaltimus dėl asmens seksualinės orientacijos (2007 priimtas 

Kovos prieš konkrečias diskriminacijos formas įstatymas). Neapykanta seksualinės 

orientacijos pagrindu yra laikoma sunkinančia aplinkybe šių nusikalstamų veikų atvejais: 

fizinių (pavyzdžiui, nužudymo dėl neatsargumo, užpuolimo ar sumušimo), seksualinių 

(pavyzdžiui, išprievartavimo ar seksualinio priekabiavimo), materialinių (pavyzdžiui, 

padarytos žalos turtui) ir psichologinių (pavyzdžiui, persekiojimo ir šmeižto). Tarp šių 

veikų nepatenka ekonominiai nusikaltimai, pavyzdžiui, vagystė. Neapykantos nusikaltimai 

lyties pagrindu yra laikomi sunkinančia aplinkybe jau įvardytų nusikalstamų veikų atveju. 

Neapykantos nusikaltimai lyties keitimo pagrindu kaip sunkinanti aplinkybė yra tiesiogiai 

minimi tik tokių nusikaltimų kaip nužudymo dėl neatsargumo, užpuolimo ar sumušimo 

atvejais. Taigi jie neapima seksualinio pobūdžio nusikaltimų.  

 

Lytinė tapatybė ir lyties raiška 

 

Nors lyties tapatybės ir lyties raiškos sąvokos apibrėžtos kovos su diskriminacija 

įstatyme, šie pagrindai nėra minimi baudžiamajame kodekse. Toliau išvardinti įstatymai 

suteikia tam tikrų priemonių siekiant užkirsti kelią smurtui tarp intymių parterių. 1997 metų 

lapkričio 24 dieną priimtame smurto tarp partnerių prevencijos įstatyme įtvirtintos 

griežtesnės bausmės už tyčinį partnerio sveikatos sutrikdymą ir galimybė nukentėjusiojo 

pageidavimu partnerių gyvenamoje vietoje atlikti kratą remiantis vien sutikimu. Dėl šios 

priežasties išaugo galimybė smurtautoją sulaikyti įvykio vietoje (ol. flagrante delicto). Šis 

įstatymas taip pat suteikė asociacijoms galimybę imtis atitinkamų teisinių veiksmų. 2003 

metų sausio 28 dieną priimtas įstatymas dėl gyvenamosios vietos priskyrimo fizinį 

partnerio smurtą patyrusiam sutuoktiniui ar partneriui suteikė teisėjams galimybę dėl tam 

tikrų aplinkybių bendrą šeimos narių gyvenamąją vietą perleisti nukentėjusiajam. Be to, 

2012 metų gegužės 15 dieną priimtas įstatymas dėl laikinos apribojančiosios teismo 

nutarties smurto artimoje aplinkoje atveju leido prokurorams smurto artimoje aplinkoje 

atveju išduoti laikiną (nuo 10 dienų iki 3 mėnesių trukmės) apribojančiąją teismo nutartį, jei 

manoma, jog pilnametis asmuo kelia didelę ir tiesioginę grėsmę nukentėjusiajam ar su juo 

gyvenantiems asmenims. Be to, prokuroras turi teisę ir visiškai uždrausti palaikyti 

tarpusavio santykius. Generalinis prokuroras intymaus partnerio sukeliamą smurtą 

apibrėžia kaip (COL 4/2006): 

 
Bet kokios formos fizinį, seksualinį, psichologinį ar ekonominį smurtą tarp sutuoktinių, 
asmenų, gyvenančių ar gyvenusių kartu partnerystėje ir turinčių ar turėjusių emocinių ir 

lytinių santykių. 

 

Šis apibrėžimas taikytinas ne tik susituokusiems partneriams, bet ir santuokos ar 

civilinės sąjungos neįteisinusiems partneriams. Taip pat apsaugoti ir „santykius kuriantys 

asmenys, kurie nėra registruoti tuo pačiu adresu, tačiau reguliariai susitinka tuose pačiuose 

namuose“. Galiausiai svarbu pažymėti, jog šio straipsnio nuostatos galioja ir tos pačios 
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lyties poroms. 

Intymaus partnerio sukeltas smurtas gali būti keturių tipų, t. y. fizinis, seksualinis, 

psichologinis ir ekonominis. Intymūs santykiai su partneriu gali būti laikomi sunkinančia 

aplinkybe tam tikrais fizinio smurto atvejais, kai siekiama tyčinio sveikatos sutrikdymo 

(nesiekiant nužudyti), pavyzdžiui, sumušimo ar užpuolimo. Įdomu, kodėl ši aplinkybė 

taikoma tik tam tikrų nusikaltimų atveju. Straipsnio autorių nuomone, tai yra nenuoseklu. 

Policijos komisaras, teikiantis pagalbą nukentėjusiesiams, Vanas Ackeris pridūrė: 

 
Tuo atveju, kai auka tampa translytis asmuo, nusikalstamą veiką galima traktuoti kaip 

diskriminaciją arba neapykantos nusikaltimą, kurie yra laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis. 

Tačiau nuo to momento, kai užmezgami santykiai su nusikaltimo kaltininku, beveik neįmanoma 
įrodyti, kad tai – neapykantos nusikaltimas. 

 

Tam tikros ekonominio smurto formos, pavyzdžiui, alimentų nemokėjimas yra 

tiriami remiantis civilinio kodekso nuostatomis. Kita vertus, nusikaltimas kaip vagystė yra 

tiriama remiantis baudžiamuoju kodeksu, tačiau taip pat gali būti klasifikuojama kaip 

ekonominis smurtas, neatsižvelgiant į santykių pobūdį. Taigi partnerio sukelto ekonominio 

smurto atvejai nėra laikomi sunkinančia aplinkybe. Tikslinga pridurti, jog keleto 

profesionalų buvo paklausta, kaip jie apibrėžia smurtą. Kiekvienas iš jų dažniausiai įvardijo 

dvi smurto formas: fizinį ir psichologinį smurtą. Dažnai paminėtas buvo ir seksualinis 

smurtas. Tačiau nė vienas apklaustas asmuo neišskyrė ekonominio smurto formos. Svarbu 

ir tai, jog Belgijos teisinė sistema neapibrėžia smurto intymiuose santykiuose. Apklaustieji 

sutiko, jog ši skirtis iš tiesų nėra tikslinga. 

 

Interviu rezultatai 

 

Atliekant tyrimą kiekvienai šaliai buvo pateikti trys struktūruoti klausimynai. Prieš 

atliekant tyrimo dalyvių paiešką ir interviu, visi klausimai buvo išversti į olandų kalbą. 

Kadangi interviu klausimai buvo struktūruoti, buvo priimtas sprendimas pridėti keletą 

papildomų klausimų. Klausimynuose aptartos pažeidžiamumo, smurto pasekmių ir svarbių 

asmenų vaidmens temos. Pavyzdžiui, buvo pateikti tokie klausimai: 

 
„Ar apskritai jautiesi saugi?“, „Ką darei, kai situacija tapo nebevaldoma?“, „Kokį 

poveikį tau asmeniškai turi ar turėjo smurtas (psichologinį/fizinį/seksualinį/santykiams)?“, 

„Kam galėjai pasipasakoti?“, „Ar buvo asmenų, kurie įsikišo vykstant smurto epizodui?“, 
„Kaip dabar tu vertini šį smurtinį elgesį?“ 

 

Lesbiečių, biseksualių ir translyčių respondenčių paieškos proceso metu iškilo tam 

tikrų kliūčių. Iš pradžių siekiant užmegzti kontaktą su tiksline grupe buvo pasitelkta tikslinė 

imtis. Kontaktai buvo užmegzti pasitelkus çavaria tinklapį, „Facebook“ paskyrą, 

atitinkamas LBT* organizacijas ir kita. Taip pat buvo susisiekta su Ghapro (seksualines 

paslaugas teikiančių asmenų paramos organizacija), viešosios gerovės centru CAW, 

policijos departamentais ir panašiomis organizacijomis. Nepaisant visų įdėtų pastangų, 

paieškos pasiteisino tik iš dalies. Po trijų mėnesių paieškų vos trys dalyvės sutiko dalyvauti 

ir pasidalinti savo istorijomis, iš kurių viena dalyvauti interviu negalėjo, nes buvo tam 



29 

 

psichologiškai nepasiruošusi, tad buvo nukreipta į visuomeninės sveikatos priežiūros 

įstaigą. 

Derėtų pateikti dvi pastabas, susijusias su taikytu metodu. Pirma, reikia pasakyti, 

jog samprotaudami apie smurtą, žmonės yra linkę galvoti tik apie kraštutinius atvejus, 

pavyzdžiui, išprievartavimą ar fizinį užpuolimą, todėl būtina išplėsti smurto apibrėžimą. 

Smurto apibrėžimą sudaro trys smurto formos (fizinis, seksualinis ir psichologinis), o 

kiekviena forma taip pat pasižymi skirtingu intensyvumu. Tyrimo dalyvėms buvo pateiktos 

konkrečios situacijos, pavyzdžiui, mikroagresija (apšaukimas gatvėje, sekimas ir 

grasinamas), nesuvaldytas konfliktas ar persekiojimas. Vienintelis kriterijus šiam smurtui 

buvo tai, jog kaltininko motyvas būtų susijęs su aukų seksualine orientacija, lytine tapatybe 

ar lyties raiška. Antra, atrankos metodas buvo pakeistas į „sniego gniūžtės” atranką. Šis 

metodas puikiai tinka grupėms, kurias sunku pasiekti. Dalyvės buvo klausiamos, ar 

nepažįsta kitų asmenų, kurie galėtų būti susiję su pateiktais pavyzdžiais. Su jais buvo vėliau 

susisiekta ir jie buvo maloniai paprašyti dalyvauti tyrime. Nors tokiu būdu sudaryta dalyvių 

imtis gali būti šališka, t. y. nereprezentuojanti visų smurtą patyrusių LBT* moterų, šie du 

apibrėžimo ir atrankos metodo pakeitimai sudarė sąlygas apklausti dešimt moterų. Taip pat 

reikia pridurti, jog nors klausimynas jau buvo šiek tiek pakeistas, jį teko toliau koreguoti. 

Klausimai buvo adaptuoti Belgijoje egzistuojančios teisės ir teisinės praktikos kontekstui. Į 

šią rekomendaciją galėtų atsižvelgti ir būsimi tyrėjai. 

 

Smurtautojų charakteristika ir smurto atvejai 

 

S. Hellemans neaptiko skirtumų tarp smurto paplitimo heteroseksualiose ir 

vienalytėse porose. Remiantis jos atliktu tyrimu, dauguma neheteroseksualių dalyvių (tiek 

vyrų, tiek moterų) yra patyrę (palyginti švelnias) intymių partnerių smurto formas: 58 proc. 

– psichologinę ir 15 proc. – fizinę. Kita vertus, neheteroseksualios moterys dažniau nei 

kitos moterys nurodydavo patyrusios psichologinį smurtą. Atsižvelgdama į šį kontekstą, S. 

Hellemans apibrėžia „persipynimo“ (angl. fusion) termino koncepciją: 

 
Persipynimas yra intymumo ir konflikto samplaika lesbiečių santykiuose, kylanti dėl 
partnerių tarpusavio priklausomybės heteronormatyvioje visuomenėje. 

 

Kai kurios interviu dalyvavusios nukentėjusiosios iš tiesų nurodė, jog fizinis 

smurtas buvo slopinamas iki to momento, kai intymūs santykiai nutrūko. S. Hellemans 

spėja, jog psichologinio smurto dažnumas gali būti aiškinamas santykių dinamikos 

skirtumais. Tyrėja rašo: 

 
Heteroseksualios poros yra linkusios bendrauti pagal „reikalavimo-atsitraukimo“ modelį. 

Partnerė moteris reikalauja kalbėtis ir spręsti problemą, o partneris vyras mieliau atsitraukia ir 

vengia diskusijos. Gali būti, kad lesbiečių santykių atveju partnerės bendrauja panašiai, t. y. 
reikalauja. Šios moterys dažniau patiria psichologinį smurtą, nes yra labiau įsitraukusios į 

konfliktą. Žinoma, ši prielaida reikalauja tolesnių tyrimų. 

 

Paklaustos apie smurto kaltininkės asmenybės bruožus, daugelis respondenčių savo 

partnerę apibūdino kaip galios siekiantį asmenį. Netolygus galios pasiskirstymas tarp 



30 

 

partnerių (pavyzdžiui, pinigų, amžiaus, psichologinių resursų) pasitaiko dažnai. Nors toks 

įsivaizdavimas nėra visiškai klaidingas, S. Hellemans išskiria du tipus: 

 
Michaelas Johnsonas išskiria du smurto tipus. Pirma, egzistuoja intymusis teroras. Galia yra 

šios smurto formos variklis. Dažniausiai tai yra susiję su pinigais ir amžiumi… Išskirtinai 
šiam smurto tipui būdinga tai, jog smurtas yra vienakryptis. Literatūroje dažniausiai minimas 

vyro smurtas prieš moterį, tačiau gali būti ir priešingai. Savo tyrimuose aš pastebėjau, jog ši 

smurto forma gali pasireikšti ir LGBT* asmenų santykiuose. Kita vertus, egzistuoja situacijų 
smurtas, kuris neturi jokių sąsajų su galia. Dažniausiai tai – konfliktai, kurių nepavyksta 

suvaldyti. Šiam smurto tipui būdinga tai, jog smurtas gali būti nukreipiamas abiem kryptimis. 

Konfliktai kyla dėl netinkamos jų įveikimo strategijos arba blogos komunikacijos. Lyginant 
su intymiu teroru, ši smurto forma yra švelnesnė. 

 

S. Hellemans pažymi, jog pageidautina atlikti daugiau tyrimų šia tema. Šių įžvalgų 

įgyvendinimas praktikoje galėtų lemti efektyvesnę smurto LBT* moterų porose prevenciją. 

Pavyzdžiui, būtina organizuoti policijos pareigūnų mokymus, kurių metu būtų mokoma, 

kaip atpažinti smurto formas ir galimas jo pasekmes. Specifiniai mokymai taip pat 

rekomenduotini psichinės sveikatos specialistams. Pavyzdžiui, situacinį smurtą patiriantys 

partneriai galėtų stiprinti komunikacijos ir konfliktų įveikimo strategiją.  

Duomenų apie smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris, ypatingai 

translytes moteris, kurios verčiasi prostitucija, dažnumą nėra. Vis dėlto kai kurios 

seksualines paslaugas teikiančių moterų paramos organizacijos informuoja, kad smurtas, 

kurį sukelia tiek klientai, tiek toje pačioje srityje dirbantys kolegos, yra plačiai paplitęs. 

Moterų, kurios pažeidžia visuomenėje vyraujančius lyties standartus, situaciją dar labiau 

blogina nepastovi jų darbo vieta ir priešingos lyties įrašai asmens tapatybės dokumentuose. 

Dėl šių priežasčių smurtą patyrusios translytės moterys dažnai nesikreipia į policiją. 

 

Smurto aukų charakteristika ir nepranešimas apie smurtą 

 

Mokslininkai, policijos pareigūnai ir sveikatos apsaugos specialistai dažniausiai 

sutaria, jog egzistuoja ir „tamsusis“ smurto atvejų, apie kuriuos nepranešama, skaičius. 

LBT* moteriai patyrus smurtą, tikimybė, jog ji apie tai praneš, yra nedidelė. Taip yra dėl 

keleto priežasčių. Partnerės smurtą patyrusi nukentėjusioji pasakoja: 

 
Labai dažnai tai yra stipraus lojalumo klausimas. Tu myli savo partnerę ir, nepaisant smurto, 

nori likti jai ištikima. 
 

Smurtą patyrusios moterys linkusios įžvelgti išimtinai pozityvias savo partnerių 

savybes, nepaisant jo ar jos smurtinio elgesio. Van Acker taip pat rašo: 

 
Dažnai tampa akivaizdu, jog žmonės patenka į neigiamą smurto ratą. Tokios moterys yra 

izoliuotos nuo savo aplinkos, joms trūksta ryšių su draugais ir šeima. Dėl to jos kenčia smurtą ir 

lieka su savo partnerėmis, nes šie santykiai yra viskas, ką jos turi. Dažnai jos jaučia gilų nerimą, 

kad jų partnerės padarys joms kažką blogo. 
 

Nors nemažai organizacijų, pavyzdžiui, socialinės paramos įstaigos, seksualinių 
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paslaugų teikėjams skirtos organizacijos ir CAW, rūpinasi smurto aukomis, išlieka 

klausimas, ar šių priemonių pakanka siekiant nutraukti minėtą smurto ratą. Fizinis ir 

seksualinis smurtas yra akivaizdesnis, todėl psichologinį smurtą įrodyti yra daug sunkiau. 

Nukentėjusioji gali pranešti apie patirtą psichologinį smurtą, tačiau neturint pakankamai 

įrodymų, sudėtinga pagrįstai iškelti bylą. 

LBT* moterys susiduria su specifiniais smurto artimoje aplinkoje aspektais. S. 

Hellemans teigia: 

 
Smurtas dažniau apibrėžiamas kaip veiksmai, kuriuos vyras atliko prieš moterį, bet ne moteris 

prieš moterį. 

 

Tyrėja taip pat pabrėžia, kad: 
 

kai apie smurtą pranešama, nukentėjusiosios yra linkusios pirma kreiptis į šeimos narius ar 
draugus, t. y. į žmones, su kuriais jos turi emocinių ryšių ir kurie joms atrodo patikimi. Vėliau 

jos kreipiasi į bendrosios praktikos gydytojus ir sveikatos priežiūros įstaigas. Ir tik kraštutiniu 

atveju smurto aukos kreipiasi į teisėsaugos atstovus. 
 

Ghapro pastebi, jog translytės seksualines paslaugas teikiančios moterys nepasitiki 

policijos pareigūnais, net jei susiduria su smurtu pasimatymų metu. Šios moterys taip 

aiškina nepasitikėjimo priežastį: 

 
Belgijoje seksualines paslaugas teikiantys žmonės dažniausiai gyvena nelegaliai. Jie gyvena 

pilkojoje zonoje. Jei dėl smurto jie kreiptųsi į policiją – būtų sulaikyti už tai, kad neturi 

galiojančio leidimo gyventi. Be to, daugelis jų yra turėję neigiamos patirties bendraujant su 
policijos pareigūnais. Į jas kreipiamasi priešingos lyties įvardžiais, tad translytės seksualines 

paslaugas teikiančios moterys susiduria su dviguba stigmatizacija. 

 

Interviu metu šios moterys kalba ir apie diskriminaciją etninės kilmės pagrindu: 

 
Seksualines paslaugas teikiantys žmonės dažnai yra iš atvykėliai iš svečių šalių. Kartai jie neturi 

olandų ir net anglų kalbos pagrindų. Daugelis jų – ispaniškai kalbančios moterys, kurios dėl 

patirto smurto negali kreiptis į policiją. 

 

Skyriaus autorių nuomone, su smurtu susidūrę seksualinių paslaugų teikėjai 

pirmiausiai turėtų būti laikomi smurto aukomis, o ne „nelegalais“. Smurto tarp intymių 

partnerių reiškinyje vis dar gajūs tam tikri tabu. Remiantis paramos smurto aukoms 

specialistų (Gharpo, Garance) ir S. Hellemans nuomone, tos pačios lyties asmenų santykius 

kuriantys žmonės nėra linkę kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje. Smurto aukos baiminasi 

antrinės stigmatizacijos bei išankstinio nusistatymo, kad vienalyčiai santykiai yra mažiau 

stabilūs. Be to, dėl informacijos apie smurtą artimoje aplinkoje neheteroseksualių santykių 

metu trūkumo, smurto dalyviai ne visada supranta, kad tapo nukentėjusiuoju ar 

smurtautoju. Garance taip pat mini ir trečią nesikreipimo dėl smurto priežastį: 

 
LBT* pasaulis yra labai mažas. Ar tu kreiptumeisi į lesbiečių bendruomenę ir pasakotum joms 
apie savo patirtą smurtą, kai kiekviena visas pažįsta? 
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Tabu gali būti ypač stiprus seksualinio smurto atžvilgiu. Ši Garance citata paaiškina 

kodėl: 

 
Apie seksualinį smurtą tikriausiai yra sunkiausia kalbėti. Jis ne tik yra pati dramatiškiausia 

smurto forma, bet jį sudėtinga ir įsivaizduoti. Lesbietės neturi penio, o tai būtinas atributas, kad 

būtų įmanomas smurtas. Aš tai laikau internalizuota lesbofobija, nes seksas tarp dviejų moterų 
nėra vertinamas taip pat kaip seksas tarp heteroseksualių asmenų. 

 

Institucinis atsakas ir smurto atvejai 

 

Belgijoje nukentėjusiuosius nuo smurto remia įvairios pagalbos tarnybos ir 

organizacijos. Puikūs to pavyzdžiai – bendrosios praktikos gydytojai, CAW, policijos 

departamento ir socialines paslaugas teikiančių organizacijų atstovai. Paklausti, ar turėtų 

egzistuoti į LBT* moteris orientuotos nukentėjusiųjų paramos organizacijos, dauguma 

interviu dalyvių nemanė, jog tai yra būtina. Vis dėlto organizacijos, kurios išimtinai dirba 

su LBT* moterimis, rečiau demonstruoja heteronormatyvų požiūrį. Tačiau kadangi tokios 

organizacijos veikia mažoje LBT* bendruomenėje, labiau tikėtina, jog pagalbos ieškantys 

nukentėjusieji gali susidurti su žmonėmis iš savo socialinio rato ar net su pačiu 

smurtautoju. Bet kokiu atveju, nukentėjusiųjų paramos paslaugos turėtų būti pasiekiamos 

visoms smurtą patyrusioms moterims. Garance pasakoja: 

 
Fizinį smurtą patyrusi moteris susisiekė su vienos laikinosios pastogės atstovais. Jie atsakė, jog 

galimybės apsistoti pas juos nėra. Labai tikėtina, kad jie atsisakė padėti, nes ten laikinai gyvena 

jos partnerė. 

 

Tokie atvejai yra reti, tačiau jų apskritai neturėtų pasitaikyti. Translytėms moterims 

Belgijoje atskirų prieglobsčio teikimo įstaigų nėra. Vienas iš kolegų interviu metu minėjo: 

 
Dažniausiai viskas priklauso nuo to, kur translytė moteris ieško pagalbos ir kas jai padeda. 

Kartais yra galimybė apsistoti moterų prieglobsčio įstaigoje, bet dažniausiai tai priklauso nuo 

geros sveikatos apsaugos specialistų valios. Kartais translytės moterys yra priverstos apsistoti 
prieglobsčio vyrams teikimo vietose arba būna nepriimamos nei į moterų, nei į vyrų prieglobsčio 

teikimo įstaigas. 

 

Prieglobsčio teikimo įstaigos šiuo klausimu neturi aiškios politikos. Be to, pagalba 

turėtų būti pasiekiama visiems, nepriklausomai nuo asmens seksualinės orientacijos, lytinės 

tapatybės ar lyties. Pasiekiamumas apima ir informacinius leidinius. Informaciniai leidiniai 

neturėtų būti skirti LBT* moterims, tačiau turėtų apimti visus atvejus. Interviu dalyviai 

pripažino, jog nėra arba yra labai mažai informacinių leidinių apie intymių partnerių 

smurtą, kuriuose būtų vaizduojamos ir LGBT* poros. Be to, jie turėtų būti spausdinami 

keliomis kalbomis, pavyzdžiui anglų ir ispanų, nes dauguma translyčių seksualinių 

paslaugų teikėjų turi nepakankamai olandų kalbos žinių. 

2012 metais Belgijoje buvo priimtas įstatymas, kuris leidžia išduoti laikinąją 

apribojančiąją teismo nutartį smurto artimoje aplinkoje atveju. Šis įstatymas apsaugo 

nukentėjusiojo interesus, nes suaugusiajam, dėl kurio kyla pavojus vieno ar kelių ten pat 
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gyvenančių asmenų saugumui, laikinai uždraudžiama gyventi kartu. Asmuo, dėl kurio 

veiksmų išduodama laikinoji apribojančioji teismo nutartis, privalo laikinai išsikraustyti ir 

jam nėra leidžiama pasirodyti bendroje gyvenamojoje vietoje. Minimali tokios nutarties 

galiojimo trukmė yra dešimt dienų, tačiau ji gali būti maksimaliai pratęsta iki trijų mėnesių. 

Šio įstatymo nuostatos galioja tiek priešingos lyties, tiek vienalytėms poroms. Vis dėlto 

reikalinga pateikti ir keletą pastabų. Visų pirma, tam, kad būtų išduota ši nutartis, 

nukentėjusiesiems turi grėsti realus pavojus. Jei ši grėsmė nekyla arba yra tikėtina ateityje, 

įstatymo nuostatos netaikomos. Įstatymas taip pat neturi galios, kai tokią grėsmę kelia 

nepilnametis asmuo. Antra, grėsmę vertina policijos pareigūnai. Šiam vertinimui atlikti nėra 

oficialių įrankių, todėl negalima užtikrinti priimtų sprendimų teisingumo. Trečia, šiuo 

įstatymu galima pasinaudoti tik trumpuoju laikotarpiu, per keletą dienų, įsitraukiant į painų 

biurokratinį procesą. Be to, 2013-2014 metais tik 65 kaltininkams iš 100 000 užregistruotų 

smurto atvejų buvo pritaikyta laikinoji apribojančioji teismo nutartis (De Morgen 2015). 

Galima daryti prielaidą, jog to priežastys yra nutarties administravimo pobūdis ir trumpas 

registravimo laikotarpis. Taip pat stinga žinių apie galimybę pasinaudoti šia teisinės 

apsaugos priemone ir jai keliamus reikalavimus. Siekiant geriau suprasti šią procedūrą, 

rekomenduotina atlikti tyrimą, kuriame dalyvautų teisės specialistai ir policijos pareigūnai.  

 

Išvados, kritinės refleksijos ir rekomendacijos 

 

Nors Belgijos įstatymai pakankamai gerai apsaugo nukentėjusiųjų interesus ir 

egzistuoja daugybė pagalbą teikiančių tarnybų bei organizacijų, situacija šalyje nėra ideali. 

Pirma, pageidautina geriau teisiškai apsaugoti smurtą patyrusius partnerius. Teisinė apsauga 

nuo smurto šalyje yra ribota, ypač psichologinio smurto atvejais. 

Rekomenduojame atlikti daugiau tyrimų šiais klausimais. Tyrimai turėtų atsižvelgti į 

skirtingus aspektus ir kaip jie daro įtaką sąveikai tarp tam tikrų veiksnių ir smurto 

intymiuose santykiuose. Nors neseniai atlikti tyrimai neparodė smurto paplitimo skirtumų 

tarp vienalyčių ir priešingos lyties porų, mes esame linkę manyti kitaip. Pavyzdžiui, 

žinoma, jog vienalytės poros dažniau susiduria su netinkamu seksualiniu elgesiu. Jei 

nukentėjusysis po šios traumos neatsigauna, tai gali lemti problemas santykiuose arba 

netinkamas santykių formas, pavyzdžiui, nepakankamą komunikaciją. Taigi poros 

santykiuose gali kilti dar daugiau konfliktų. Didesnis narkotikų ir alkoholio vartojimas taip 

pat gali skatinti intymių partnerių smurtą. Kaip iliustravo nukentėjusios istorija, rizika gali 

būti dar didesnė, jei susiduriama su psichologinėmis problemomis, pavyzdžiui, depresija. 

Taip pat žinoma, jog LB moterys išteka rečiau negu heteroseksualios moterys. Jungtinių 

Amerikos Valstijų Teisingumo statistikos biuro duomenimis, santuokos institutas geriau 

apsaugo smurto aukos interesus. Be to, LB moterų socialinis statusas Belgijoje ne visada 

buvo lygiavertis heteroseksualių moterų statusui. Nors dėl galimybės tapti teisėta partnerės 

vaikų motina nebereikia atlikti įsivaikinimo procedūros, šios moterys taip pat naudojasi 

pagalbinio apvaisinimo procedūromis, kurios gali turėti įtakos santykiams. 

Taigi galima teigti, jog LB moterys patiria didesnę riziką tapti smurto artimoje 

aplinkoje aukomis. Smurto poveikis taip pat gali būti stipresnis nei smurtui vykstant 

priešingos lyties asmenų poroje. Be to, intymių partnerių smurtas dažniausiai suvokiamas 

kaip vykstantis tarp vyrų smurtautojų ir moterų nukentėjusiųjų. Todėl tikėtina, jog prieš 

nuspręsdamos kreiptis į sveikatos apsaugos specialistus ar policijos pareigūnus, LB moterys 
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yra linkusios kęsti smurtą ilgiau nei heteroseksualios moterys. Norint palyginti šių dviejų 

moterų grupių patiriamo smurto pobūdį, reikalinga atlikti papildomus mokslinius tyrimus. 

Gautos tyrimų išvados galėtų padėti ne tik geriau suprasti šias problemas, bet ir geriau 

pasirinkti tinkamas prevencijos bei pagalbos priemones smurto intymių partnerių 

santykiuose atvejais abejose grupėse. 

Specialistai taip pat mini „tamsųjį skaičių“, kuris reprezentuoja smurto, apie kurį 

nepranešama, atvejus. Daugelis tyrėjų pateikia skirtingą statistiką ir jau kuris laikas yra 

žinoma, kad apie smurtą artimoje aplinkoje policijai ir įvairioms valstybinėms 

organizacijoms yra pranešama retai. Tai pat nėra aiškus smurtautojų profilis. Daugelis 

interviu dalyvių kalbėjo apie netolygų partnerių galios pasiskirstymą. Nors tai gali būti 

tiesa, S. Hellemans išskyrė du smurto tipus: intymų terorizmą ir situacinį smurtą porose. 

Šie tipai gali būti būdingi ir LB santykiams. Tai gali lemti skirtingas strategijas vykdant 

prevencines veiklas, pavyzdžiui, mokantis situacijos įveikimo būdų ir bendravimo 

strategijos. Šiuos du tipus aukščiau aptarti veiksniai gali veikti ir vienodai, ir skirtingai.  

Dar reikalingesni – tyrimai apie smurtą pasimatymų metu prieš translytes moteris. 

Remiantis atliktais interviu, šių moterų situacija yra dar sudėtingesnė nei cislyčių moterų, 

ypatingai, jei moteris teikia seksualines paslaugas. 

Galiausiai, rekomenduojame vykdyti iniciatyvas, kurios didintų socialinės ir teisinės 

pagalbos pasiekiamumą, pavyzdžiui, policijos pareigūnų ir sveikatos apsaugos specialistų 

švietimą. Tinkamas elgesys su translytėmis moterimis gali lemti didesnį jų pasitikėjimą. 

Skrajutės ir kita informacija taip pat turėtų būti pasiekiama skirtingomis kalbomis. Daugelis 

seksualines paslaugas teikiančių translyčių moterų nemoka olandų kalbos. Pasitelkiant 

informacines skrajutes, kuriose vaizduojamos ir lesbiečių poros, ir translytės moterys, būtų 

galima įveikti socialinės pagalbos smurto aukoms srityje egzistuojančią stigmatizaciją. Šia 

kritine bei metodologine refleksija ir norėtume pabaigti Belgijai skirtą leidinio skyrių. 
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BULGARIJA 
Lora Novachkova ir Monika Pisankaneva 

 

 

Įžanga 
 

Bulgarija yra viena iš Europos Sąjungos valstybių, kuriose LGBT* asmenys 

dažniausiai patiria diskriminaciją. 2015 metų Eurobarometro atlikta apklausa 

„Diskriminacija ES 2015 metais“ parodė, jog 58 proc. tyrime dalyvavusių bulgarų jaustųsi 

nejaukiai, jei gėjus, lesbietė ar biseksualus asmuo būtų išrinktas į aukščiausią šalies politinį 

postą (ES vidurkis – 21 proc.), 59 proc. jaustųsi nepatogiai, jei į tokį postą būtų išrinktas 

translytis asmuo (ES vidurkis – 29 proc.). Be to, 37 proc. respondentų jaustųsi nejaukiai 

turėdami LGBT* kolegą (ES vidurkis – 12 proc.). Apklausa taip pat atskleidė žemą 

Bulgarijos gyventojų sąmoningumą apie diskriminaciją prieš LGBT* asmenis: 34 proc. 

tyrimo dalyvių mano, jog diskriminacija prieš gėjus, lesbietes ir biseksualius asmenis yra 

labai paplitusi (ES vidurkis – 58 proc.), ir tik 31 proc. bulgarų įsitikinę, jog diskriminacija 

prieš translyčius asmenis yra labai paplitusi (ES vidurkis – 56 proc.) 

Tokiame socialiniame kontekste smurto prieš lesbietes, biseksualias ir translytes 

moteris tema sulaukia nepakankamo įstatymų leidėjų ir visuomenės dėmesio. Su smurtu 

artimoje aplinkoje ar pasimatymu metu susiduriančios teisėsaugos institucijos nerenka 

jokių statistinių duomenų apie smurtą. Bilitis išteklių centro atliktas tyrimas apie smurtą 

artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris bei 

gerąsias jo prevencijos praktikas rėmėsi interviu, kuriuose dalyvavo LBT* moterys ir 

smurtą patyrusius asmenis konsultavę specialistai – psichologai, seksologai ir teisininkai. 

Šia tema nebuvo rasta jokios bulgariškos literatūros, mat Bulgarijoje apskritai stinga 

literatūros LGBT* problematika. Informacijos apie bendrą LGBT* asmenų padėtį 

Bulgarijoje galima rasti metinėse Bulgarijos Helsinkio komisijos ataskaitose, kurios 

trumpai aprašo ir žmogaus teisių padėtį šalyje. 

 

Tyrimo apimtis 

 

Bilitis išteklių centras atliko 40 interviu su lesbietėmis, biseksualiomis, 

panseksualiomis ir translytėmis moterimis, kurios patyrė įvairių formų partnerių smurtą – 

fizinį, psichologinį, ekonominį, žodinį ar seksualinį. Visos šios moterys gyvena priešiškoje, 

jų nepriimančioje aplinkoje, kurioje jos kiekvieną dieną susiduria su lesbofobija, bifobija ir 

transfobija bei nesulaukia jokios viešųjų institucijų paramos. Atliktas tyrimas apėmė visus 

didžiuosius šalies miestus: Sofiją, Plovdivą, Varną, Burgasą, Stara Zagorą, Pleveną, Veliko 

Tirnovą bei mažesnius miestelius, kurie buvo aplankyti remiantis tikslinių bendruomenių 

rekomendacijomis. 

Pagalbos LBT* moterims, patiriančioms smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų 

metu, trūkumas yra struktūrinė problema, nes 2005 metais priimtas smurto artimoje 

aplinkoje įstatymas tos pačios lyties šeimų konkrečiai nemini, o bylų praktika rodo, jog 

                                                
 Bilitis išteklių centro LGBT teisių ir judėjimo programos vadovė 
 Bilitis išteklių centro pirmininkė. 
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teismai interpretuoja šį įstatymą kaip galiojantį tik šeimoms, kurias sudarė heteroseksualūs 

asmenys, turintys biologinę lytį atitinkančią lytinę tapatybę. Be to, smurto pasimatymų 

metu, kuris yra traktuojamas kaip nusikalstama veika, atvejus nagrinėjančios institucijos, t. 

y. policija ir prokuratūra, nefiksuoja, neklasifikuoja ir neanalizuoja smurto prieš 

homoseksualias ir translytes moteris. Neapykantos nusikaltimus aptariančiose Baudžiamojo 

kodekso nuostatose diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės nėra 

priskiriama prie sunkinančių aplinkybių. 

Kaip smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prieš LBT* moteris prevencijos 

gerąją praktiką galima išskirti NVO ir specialistų, pavyzdžiui, terapeutų, advokatų, 

laikinosios pastogės teikimo įstaigose ir pagalbos linijos dirbančių konsultantų, teikiančių 

paslaugas šioms grupėms priklausantiems asmenims, paramą. 

 

Institucinės paramos lesbietėms, biseksualioms ir transseksualioms moterims, 

patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, trūkumas 

 

Tirdami smurto atvejus bei teikdami paramą nukentėjusiesiems nuo smurto, 

atsakingų Bulgarijos institucijų specialistai demonstruoja menką sąmoningumą apie 

lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų patiriamą smurtą artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu. Institucinės pagalbos trūkumas kyla dėl smurto tos pačios lyties porų 

santykiuose nepripažinimo 2005 metais priimtame įstatyme dėl apsaugos prieš smurtą 

artimoje aplinkoje ir dėl homofobinių bei transfobinių neapykantos nusikaltimų 

nepripažinimo Bulgarijos baudžiamojo kodekso nuostatose. Dėl šių priežasčių nei policija, 

nei prokuratūra tinkamai netiria smurto artimoje aplinkoje tos pačios lyties asmenų 

santykiuose ir smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris atvejų. 

Įstatymas dėl apsaugos prieš smurtą artimoje aplinkoje įtvirtina atsakomybę už 

fizinio, psichologinio ar seksualinio smurto veiksmus bei mėginimus vykdyti tokį smurtą, 

taip pat priverstinį asmens laisvės ir privatumo ribojimą, įvykdytą prieš asmenis, kurie turi 

ar turėjo šeiminių ar giminystės ryšių ar gyveno tuose pačiuose namuose. Toks apibrėžimas 

neišskiria smurto tos pačios lyties porų santykių kontekste, tačiau teisinė praktika rodo, jog 

dėl galiojančio šeimos kodekso nuostatų ribotumo, pastarosios interpretuojamos kaip 

galiojančios tik heteroseksualiems ir cislyčiams asmenims. Remiantis minėto įstatymo 5-

ojo straipsnio nuostatomis, apsauga gali būti įtvirtinta šiais būdais: (1) įpareigojant 

smurtautoją susilaikyti nuo smurto artimoje aplinkoje; (2) įpareigojant tam tikram laikui 

išsikraustyti iš bendros gyvenamosios vietos; (3) uždraudžiant smurtautojui prisiartinti prie 

namų, darbovietės ir vietų, kuriose nukentėjusysis susitinka su artimaisiais arba poilsiauja; 

(4) laikinai perkeliant vaiko gyvenamąją vietą pas motiną ar tėvą, kuris tapo smurto auka; 

(5) įpareigojant smurtautoją dalyvauti specialiose programose.4 

Buvo rasta labai mažai informacijos apie iškeltas bylas dėl smurto artimoje 

aplinkoje, kai į teismą kreipėsi tos pačios lyties poroje gyvenančios lesbietės (vos 2 per 

pastaruosius keletą metų). Abi bylos buvo panaikintos pirmosios instancijos apylinkės 

teismų, į kuriuos buvo kreiptasi. Sofijos apylinkės teismo posėdžio sprendime dėl apsaugos 

priemonių taikymo nurodoma: „Mūsų šalies teisinė sistema pripažįsta tik sąjungą tarp vyro 

ir moters, atitinkamai, partnerystė gali egzistuoti tik tarp vyro ir moters“. Kitaip tariant, 

                                                
4 http://www.stopvaw.org/bulgaria2, prežiūrėta 2015 m. lapričio 15 d. 
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teismas prašymą dėl apsaugos taikymo laikė neaktualų įstatymo dėl apsaugos prieš smurtą 

artimoje aplinkoje atžvilgiu ir bylą nutraukė. 

2015 metų gegužę Bilitis atstovai išsiuntė laišką Sofijos vidaus reikalų 

departamentui, prašydami interviu ir susitikimo su policijos atstovu. Interviu prašymas 

nebuvo patenkintas. Remdamiesi įstatymo dėl viešos informacijos pasiekiamumo 

nuostatomis, mes taip pat paprašėme informacijos apie bylas dėl smurto prieš seksualines 

paslaugas teikiančius translyčius asmenis ir smurto artimoje aplinkoje prieš lesbietes. 

Panašus laiškas buvo išsiųstas Generaliniam prokurorui, prašant informacijos apie per 

pastaruosius dvejus metus registruotas bylas ir lesbietėms, biseksualioms, translytėms 

moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje ar gatvėje, suteiktas specialiosios 

apsaugos priemones (pavyzdžiui, laikinojo prieglobsčio galimybę) bei baudžiamąsias bylas 

dėl smurto pasimatymų metu prieš seksualines paslaugas teikiančius translyčius asmenis. 

Minėtosios institucijos nurodė, jog jos nerenka, neapdoroja ir nearchyvuoja informacijos 

apie šias asmenų grupes. Generalinis prokuroras savo atsakyme pabrėžė, jog „informacijos 

rinkimas apie piliečių rasinę ar etinę prigimtį, religinius ar politinius įsitikinimus, o taip pat 

sveikatos būklę ar seksualinę orientaciją gali būti interpretuojamas kaip diskriminuojantis 

įstatymo taikymas.“ Straipsnio autorių nuomone, šis pranešimas pateikia klaidingą 2004 

metais priimto įstatymo dėl apsaugos nuo diskriminacijos interpretaciją, taip pat parodo 

netinkamą institucinį požiūrį į neapykantos nusikaltimų ir smurto artimoje aplinkoje tos 

pačios lyties asmenų santykiuose bei smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris 

problemas. 

Remiantis neformaliais pokalbiais su Sofijos vidaus reikalų departamento atstovais 

viešų renginių metu, galima daryti išvadą, jog policija nukentėjusiuosius nuo smurto skirsto 

pasitelkdami binarinį lyčių modelį. Tai reiškia, jog smurto atvejai prieš translytes moteris 

būtų registruojami pagal lytį, nurodytą šių moterų asmens tapatybės dokumentuose, 

išskyrus tuos atvejus, kai lyties pakeitimas teisiškai pripažintas. Bulgarijos policija 

nenaudoja specialių kodų, kuriais būtų galima identifikuoti nekentėjusiojo seksualinę 

orientaciją ar lytį, kaip tai daro policija kitose ES šalyse. Tai lemia nepakankamą 

nusikalstamų veikų bei neapykantos nusikaltimų prieš homoseksualius, biseksualius, 

translyčius asmenis tyrimą ir dokumentavimą. 

Tolimesnis tyrimas šia tema leido užmegzti kontaktą su LGBT* jaunuolių 

asociacijos „Deystvie“ advokate Denitka Lyubenova, kuri šiuo metu vykdo LGBT* asmenų 

sąmoningumą apie savo teises ir patiriamą diskriminaciją skatinantį projektą. Lyubenova 

pasakojo, kad su ja susisiekė lesbietė, kuriai teko patirti nuolatinį savo partnerės, su kuria 

kartu gyveno, psichologinį smurtą. Moteris pateikė skundą Sofijos apylinkės teismui, 

prašydama teisinės apsaugos priemonių pagal įstatymo dėl apsaugos prieš smurtą artimoje 

aplinkoje nuostatas taikymo. Tačiau apylinkės teismas jos skundą atmetė, teigdamas, jog 

įstatymas nepripažįsta tos pačios lyties porų. Bulgarijos įstatymai pripažįsta tik santuoką 

tarp dviejų skirtingos lyties asmenų, taigi santuokinis gyvenimas de facto įmanomas tik tarp 

skirtingos lyties asmenų. 

D. Lyubenova ir jos klientė nusprendė neskųsti sprendimo ir bylą iškart pateikė 

Europos žmogaus teisių teismui Strasbūre, kur atvejis šiuo metu ir tiriamas. Tyrimo metu 

kitas žmogaus teisių advokatas informavo apie panašų atvejį, kai Perniko apylinkės teismas 

atmetė panašaus pobūdžio skundą. 

 



39 

 

Smurtas artimoje aplinkoje prieš lesbietes ir biseksualias moteris 

 

Bilitis atliko interviu su devyniomis lesbietėmis, dviem biseksualiomis bei dviem 

panseksualiomis moterimis. Tyrime dalyvavusios moterys buvo 17-33 metų amžiaus. Dvi 

apklaustosios vis dar lankė mokyklą, o jauniausiajai iš jų buvo 17 metų. Jaunesnio amžiaus 

dalyvės taip pat buvo ir tos, kurios iš karto sutiko atlikti interviu, o kai kurios iš jų buvo ir 

jautresnės įvairių smurto formų atžvilgiu. Apie šias problemas moterys sužinojo per 

socialinius tinklapius „Tumblr“ ir „YouTube“. Nors dvi interviu dalyvės vis dar lanko 

mokyklą, didesnė dalis apklaustųjų šiuo metu studijuoja universitete arba jau įgijo 

universitetinį išsilavinimą. 

Savo seksualinę orientaciją šeimos nariams atskleidė vos kelios interviu dalyvės. 

Daugelis jų teigė esančios atviros, tačiau praktikoje tai reiškia, jog apie savo seksualinę 

orientaciją kalbėjosi tik su artimais draugais. Vos trys lesbietės buvo atsiskleidusios ir savo 

šeimos nariams. Kai kurios keletą metų tos pačios lyties santykius kūrusios partnerės 

nebuvo atskleidusios savo seksualinės orientacijos giminaičiams. Viena jaunų lesbiečių 

svarstė lyties keitimo operaciją ne dėl lyties neatitikimo, bet todėl, kad siekė sulaukti savo 

tėvų paramos. 

Dvi interviu dalyvės susitikinėjo su ištekėjusiomis moterims, o viena iš jų gyveno 

kartu su savo merginos vyru, nors pastarasis apie santykius tarp dviejų moterų nežinojo. 

Šios moterys gyveno skirtinguose miestuose ir susitikinėdavo tada, kai vienos jų vyras 

būdavo išvykęs. 

Šios istorijos rodo, kad Bulgarijoje lesbietės ir biseksualios moterys dažnai 

priverstos gyventi „dvigubus“ gyvenimus ir slėpti savo seksualinę orientaciją net nuo 

artimiausių žmonių. Visuomenėje vyraujanti homoseksualumo ir biseksualumo 

stigmatizacija skatina šias moteris gyventi neatvirai ir baimintis neigiamų pasekmių, jei jų 

seksualinė orientacija ar romantiniai santykiai būtų atskleisti. 

Nekalbėjimas apie savo seksualinę orientaciją neretai tampa veiksniu, kuriuo viena 

ar abi partnerės naudojasi santykiuose manipuliuodamos, grasindamos ar priekabiaudamos 

viena prie kitos. Tuo pat metu neatvirumas ženkliai prisideda ir prie smurto artimoje 

aplinkoje tos pačios lyties santykiuose problemos nematomumo. 

 

Smurtas artimoje aplinkoje tos pačios lyties santykiuose 

 

Tyrimo metu gauta nemažai atsisakymų dalyvauti interviu, kai potencialios dalyvės 

buvo informuotos, jog pokalbio tema bus smurtas vienalyčių santykių kontekste. Žiaurų 

savo partnerių smurtą patyrusios moterys nebuvo linkusios apie tai kalbėti, pabrėždamos, 

jog tai buvo per daug skausminga patirtis, kurios nesinorėtų dar kartą prisiminti. 

Daugelis moterų aiškino, jog šia tema neturi ko pasakyti, tačiau visos respondentės, 

išskyrus vieną 18 metų amžiaus panseksualią merginą, iš tikrųjų turėjo daug ką papasakoti. 

Reikšminga, jog tik viena tyrimo dalyvė nutraukė santykius dėl abipusio partnerių smurto 

dinamikos. Kitų interviu metu sužinojome, jog smurtas nebuvo pagrindinis veiksnys, dėl 

kurio nutrūko santykiai – partnerės išsiskirdavo dėl kitų priežasčių. Tai aiškiai parodo, jog 

kai kurios tos pačios lyties santykius kuriančios lesbietės ir biseksualios moterys toleruoja 

smurtą. 

Interviu metu kai kurios moterys pakeitė savo nuomonę apie tai, kas joms buvo 
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nutikę. Viena moterų tikino: „Dabar aš suprantu, jog smurto nepatyręs žmogus gali jo 

neatpažinti, jis supranta, kad tai yra smurtas, tik kai jam užduodami tinkami klausimai“.  

Be to, ši tyrimo dalyvė nurodė, jog kai smurtinius veiksmus vykdo kita moteris, 

„partnerė į tai rimtai nežiūri“. Kita respondentė tikino niekada nesusimąsčiusi, jog tarp 

partnerių lesbiečių gali kilti smurto incidentų. Bet jai jau buvę tekę tapti smurto liudininke 

savo draugių poros santykiuose. Viena respondentės pažįstama moteris diskotekoje 

smarkiai užsipuolė partnerę, nes ši „išdrįso kalbėtis su kita mergina“. Smurtautoja bandė 

savo partnerę sumušti, tačiau jos draugai ją sustabdė. Paklausta, kaip ji pati interpretuoja šį 

įvykį, respondentė pripažino, jog iki šiol niekada nesusimąstė, kad tapo smurto liudininke. 

Moteriai atrodė, kad tai – istorija su nelaiminga pabaiga dėl didelio suvartoto alkoholio 

kiekio. Jos paaiškinimas aiškia atskleidžia, kad tai, ką padarė smurtautoja, mėginama 

pateisinti. Nukentėjusioji dažnai pateisina smurtą išoriniais veiksniais, pavyzdžiui, dideliu 

partnerės patiriamu stresu arba alkoholio ir narkotikų poveikiu. 

Kalbant su potencialiomis tyrimo dalyvėmis ir siekiant pagilinti respondenčių 

suvokimą apie smurtą, ši tema buvo pristatoma pateikiant pavyzdžius apie tai, kas gali 

paskatinti smurtą (pavydas, savininkiškas elgesys). Ne visos apklaustosios patyrė fizinį 

savo partnerių moterų smurtą. Kita vertus, visos jos tikino patyrusios įvairias psichologinio 

smurto formas. Viena respondenčių aiškino, jog fizinis smurtas jai sukelia mažiau skausmo 

nei psichologinis. Dvi biseksualios tyrimo dalyvės pasakojo, jog patyrusios smurtą 

santykiuose su moterimis, jos nebenorėjo ateityje užmegzti tokių santykių. Viena iš jų tai 

aiškino pabrėždama, jog dar nė karto nesutiko homoseksualios moters, kurią būtų laikiusi 

pakankamai emociškai stabilia santykiams kurti. Šį „emocinį nestabilumą“ ji grindė 

sunkumais, kuriuos patiria homoseksualios moterys joms priešiškoje aplinkoje. 

Jauniausioji tyrimo dalyvė, 17 metų amžiaus lesbietė, tikino, jog jos gimtojo miesto 

lesbiečių bendruomenėje smurtas yra „normalus dalykas“. Mergina pasakojo, kad jos 

lesbiečių draugių rate partnerės mobiliojo telefono tikrinimas laikomas „būtinybe“. 

Respondentė tikino, jog nepritaria tokiai nuostatai, nes ją stebina panašūs privačios erdvės 

pažeidimai. Ji taip pat kalbėjo apie kontroliuojantį savo draugių lesbiečių elgesį, draudimą 

savo merginoms susitikinėti su draugėmis moterimis bei pavydą. Nors respondentei buvo 

pažįstamas toks kontroliuojantis elgesys, ji tikino, kad niekada pavydo išraiškos nelaikė 

smurtu. 

Kita tyrimo dalyvė teigė, jog daugelis moterų interpretuoja pavydą kaip meilės 

išraišką. Taip pavydo jausmas tampa „gerąja mylimosios savybe“ ir „tikros meilės 

įrodymu“. 

Troškimas kontroliuoti kiekvieną partnerės gyvenimo aspektą sieja visas 

smurtautojas tos pačios lyties santykių kontekste. Pavyzdžiui, interviu metu viena moteris 

pasakojo apie smurtautojos reikalavimą, kad partnerė siųstų nuotraukas, įrodančias, kad ji 

esanti darbe ir neleidžia laiko su kitais žmonėmis. Dėl varžančio, kontroliuojančio ir 

savininkiško smurtautojų elgesio nukentėjusiosios slėpė kai kuriuos savo veiksmus, 

pavyzdžiui, kad po paskaitų eina su kolegomis išgerti alaus. Nukentėjusiosioms nebuvo 

leidžiama susitikti su draugėmis ar draugais. Jos buvo verčiamos parodyti, su kuo kalbėjosi 

telefonu, ir baudžiamos už senas meilės žinutes, kurios liko SIM kortelės atmintyje. 

Vengdamos santykių aiškinimosi jos bijojo pakelti ragelį ir nutraukė bendravimą su 

„konkrečiais“ žmonėmis, kad poros santykiai nenutrūktų. Viena respondenčių net nustojo 

bendrauti su savo motina, nes jos partnerė manė, kad pastaroji jai daro blogą įtaką. 
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Lesbiečių santykių kontekste labai dažnas manipuliavimas savęs žalojimo praktika. 

Viena tyrimo dalyvių ėmė susitikinėti su buvusia savo kambariokės mergina. Nusivylusi 

mergina užrakino įsimylėjėles kambaryje, pasiėmė peilį ir jų akyse pradėjo save žaloti. 

Pasirodo, nė viena iš kartu gyvenusių merginų nebuvo atskleidusi savo seksualinės 

orientacijos, o viena iš jų vis tikėjosi, kad jos draugė visą savo laisvalaikį praleis su ja. Jei 

pastaroji sužinodavo, kad respondentė leido laiką su savo draugais, ji imdavo pjaustytis 

rankas, siekdama priversti draugę gailėtis dėl savo veiksmų. Panašiai nutikdavo ir tada, kai 

apklaustoji nepakeldavo telefono ragelio. Respondentė pasakojo, jog savęs žalojimas visada 

buvo demonstratyvus: siekta atkreipti partnerės dėmesį ir priversti ją jaustis kaltą. Taip pat 

buvo užsimenama ir apie galimą savižudybę. 

Kad santykiai nenutrūktų, partnerės neretai buvo šantažuojamos užuominomis apie 

galimą savižudybę. Viena tyrimo dalyvė tikino, jog jos lesbiečių draugių rate dažniau 

sakoma „tai – mano moteris“ nei „mano partnerė“ ar „mano mergina“, tarsi partnerė būtų 

asmeninis daiktas. 

Tyrimo metu respondentės papasakojo ir apie lesbiečių santykių kontekste patirtą 

seksualinę prievartą. Viena respondenčių tikino patyrusi seksualinį smurtą, kai pasiryžo 

„vienos nakties nuotykiui“. Kita moteris nenorėjo mylėtis, o jos mergina, laikydama 

partnerės rankas ir trindamasi į jos kūną ant jos tiesiog užgulė. Ši smurtautoja taip pat 

elgdavosi ir ginčų metu, taip priversdama partnerę bučiuotis ar apkabinti. Kita respondentė 

atskleidė patyrusi išprievartavimą, tačiau nenorėjo apie įvykį pasakoti detaliau. Po šio 

įvykio ji nebegalėjo lytiškai santykiauti su smurtavusia partnere. 

Daugeliu atvejų žiaurūs grasinimai nebuvo priimami rimtai ir atpažįstami kaip 

smurtas. Vienos respondenčių partnerė ne kartą jai pareiškė: „Vieną dieną aš tave 

nužudysiu“. Tačiau nukentėjusioji nekreipė į tai dėmesio ir darydavo viską, ko reikalavo 

smurtautoja, nes baiminosi būti palikta. Respondentes tai gąsdino labiau nei smurtas, kurį 

jos patyrė ir, veikiausiai, dar patirs. 

 

Piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais 

 

Dvi apklaustosios pasakojimuose apie savo smurtaujančias partneres užsiminė apie 

narkotikus. Vienos respondentės partnerė buvo nuolatos apsvaigusi ir labai agresyvi. 

Nepaisant to, kad ji neuždirbo pinigų, narkotikus smurtautojai turėjo pirkti jos mergina. 

Kitos moters partnerė vartojo narkotikus, bet partnerės dėka nustojo tai daryti. Tačiau 

vėliau partnerei buvo nuolat grasinama, kad jei ji paliks draugę, partnerė vėl ims juos 

vartoti.  

Nors ne visada smurtas yra susijęs su alkoholio vartojimu, apie žalingus partnerės 

įpročius užsiminė daugelis apklaustųjų. Vienos moters istorijoje alkoholis tapo pagrindinis 

smurto veiksnys: „Kiekvieno pasimatymo metu nutikdavo kas nors blogo“. Veikiamos 

alkoholio, respondenčių partnerės jas įžeidinėjo, skeldavo antausius, pešdavo plaukus ir 

laužydavo jų daiktus. Daugelis nukentėjusiųjų ne tiek galvojo apie patirtą smurtą, kiek 

nerimavo dėl to, kad partnerė gali susižaloti. Panašiose situacijose daugelis smurtautojų iš 

pradžių elgdavosi labai agresyviai, o vėliau tapdavo švelnios. Dėl šios priežasties 

nukentėjusios moterys rečiau atpažindavo smurtą ir dažniau atleisdavo smurtautojai. 

 

Kreipimasis institucinės pagalbos 
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Tik viena tyrimo dalyvė dėl tarp jos ir partnerės įvykusio smurto bendravo su 

policijos pareigūnais. Partnerės gatvėje vaidijosi dėl pavydo scenos. Netrukus atvyko įvykį 

stebėjusių praeivių iškviesti policijos pareigūnai. Pasirodžius policijai nukentėjusioji jautėsi 

labai nepatogiai. Smurto incidentas įvyko šalia jos namų ir tyrimo dalyvė su savimi 

neturėjo asmens tapatybės kortelės. Dėl šios priežasties abi partnerės buvo areštuotos. 

Policijos departamento pareigūnai joms paliepė „ginčytis ne gatvėje, o namuose“. 

Pareigūnai taip pat pamokė moteris „ginčytis tyliai“, kad pastarosios netrukdytų 

kaimynams.  

Visos homoseksualios, biseksualios, panseksualios ir translytės tyrimo dalyvės 

išreiškė gilų pasitikėjimo viešosiomis institucijomis, ypatingai policijos pareigūnais, 

trūkumą. Respondenčių nuomone, viešosios institucijos yra „diskriminuojančios“ ir 

„nepatikimos“. 

 

Gerosios nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje psichologų teikiamos 

pagalbos praktikos 

 

Bulgarijoje patirties dirbant su nuo smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu 

nukentėjusioms lesbietėmis, biseksualiomis moterimis ir translytėmis moterimis turi įgiję 

tik nedidelis skaičius psichologų-terapeutų. Viena iš jų yra Sofijoje dirbanti Maya 

Mihailova-Petkova, neseniai įkūrusi Imago asociaciją, kurios pagrindinis tikslas – teikti 

paramą patyrusiems smurtą. Ji taip turi sukaupusi 15 metų darbo priklausomybių srityje 

patirtį. 

Visos į psichologę pagalbos besikreipusios lebietės ir biseksualios moterys buvo 

jaunesnės nei keturiasdešimties metų, daugelis jų turėjo universitetinį išsilavinimą ir 

pastovias pajamas. Dauguma moterų nebuvo viešai atskleidusios savo seksualinės 

orientacijos, apie ją užsiminė tik artimiausiems draugams, kurių daugelis taip pat yra 

neheteroseksualūs. Šios moterys nebuvo atviros nei savo darbe, nei savo tėvų ir giminaičių 

atžvilgiu. Tokioje situacijoje atsidūrusioms moterims partnerystė yra vienintelė socialinė 

sąveika, o tai skatina smurtinę santykių dinamiką. Nukentėjusioji dažnai jaučiasi labai 

vieniša ir, nepaisant smurto, nesiryžta nutraukti santykių. 

Pasak M. Mihailovos-Petkovos, santykiai moterų porose įprastai lygiavertiškesni ir 

vienos partnerių dominavimas neturi tokio plataus kultūrinio konteksto kaip 

heteroseksualių porų santykiai, kai vyrų dominavimas yra pateisinamas opresyvių 

patriarchalinių socialinių konstruktų. Tačiau toks požiūris klaidina ir skatina idealizuotą 

moterų partnerystės suvokimą, kai manoma, jog partnerė moteris negali nuskriausti. 

Realybė neretai pasirodo esanti kitokia, nes siekis kontroliuoti bei dominuoti egzistuoja ir 

moterų santykiuose. 

Dirbdama su homoseksualiomis ir biseksualiomis klientėmis, M. Mihailova-

Petkova suprato, jog psichologinis smurtas šių moterų santykiuose pasireiškia dažniausiai. 

Ši smurto forma apima įžeidimus, grasinimus, perdėtą pavydą bei socialinių ryšių 

apribojimą ir dažnai atriboja smurtą auką nuo žmonių, su kuriais pastaroji turėjo stiprius 

emocinius ryšius. 

M. Mihailova-Petkova taip pat išskyrė ekonominės priklausomybės smurto formą. 

Ji prisiminė situaciją, kai viena iš partnerių uždirbo daugiau už kitą, pirko dovanas, 
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apmokėjo sąskaitas restorane bei atostogų keliones. Vėliau smurtautoja tikėjosi 

„kompensacijos už savo dosnumą“ ir iš partnerės reikalavo išsamių paaiškinimų apie tai, su 

kuo ji praleidžo dieną, ką veikė ir ką mąstė. 

Paklausta apie fizinio smurto atvejus, M. Mihailova-Petkova prisiminė vieną, kurio 

metu nukentėjusioji patyrė rimtų sužalojimų. Nuo alkoholio priklausoma smurtaujanti 

partnerė primušė savo merginą, kuri vėliau pateko į ligoninę.  

Apie įvykį pastaroji policijos pareigūnams nepranešė. Psichologės teigimu, nukentėjusioji 

baiminosi, kad jos skundą policiją atmes. Apie įvykį ji nepasakojo ir savo šeimos nariams, 

nes jie nepripažino jos seksualinės orientacijos. 

M. Mihailova-Petkova pasakojo ir apie įvairaus pobūdžio smurtą, kurį patiria 

biseksualios moterys. Papasakojusios apie potraukį moterims, jos būdavo skriaudžiamos 

savo partnerių vyrų, verčiamos mylėtis trise ar grupėmis. Viena biseksuali moteris užmezgė 

santykius su moterimi, nors buvo susituokusi su vyru. Moters partnerė ją persekiojo, 

grasino papasakoti apie jų santykius jos vyrui ir reikalavo skirtis. 

Psichologės teigimu, daugelis nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių lesbiečių 

ir biseksualių moterų nepasitiki viešosiomis institucijomis, todėl nepraneša apie patirtą 

smurtą policijos pareigūnams ir nesikreipia medicininės pagalbos. Neretai šios moterys 

neturi su kuo aptarti šių įvykių, nes dažniausiai šeimos nariai moterį ragina palikti vienalytę 

partnerę ir susirasti partnerį vyrą. 

M. Mihailovos-Petkovos įsitikinimu, lesbiečių tarpe seksualinis smurtas moterų 

santykiuose yra tabu. Interviu dalyvė pasakojo apie partnerės išprievartautą moterį, kuri 

nebuvo tikra, ar gali apie tai kalbėti. Psichologė padarė išvadą, kad jos klientėms paprasčiau 

kalbėti apie psichologinį nei seksualinį smurtą. 

Dažniausiai homoseksualias ir biseksualias klientes ateiti į konsultacijas motyvuoja 

simptomai, pavyzdžiui, miego sutrikimai, bloga savijauta ar valgymo sutrikimai, 

priverčiantys moteris susimąstyti, kad jų kuriamuose santykiuose kažkas negerai. Įprastai 

moterys nesuvokia, jog tai, ką jos patiria, yra smurtas artimoje aplinkoje. M. Mihailova-

Petkova pabrėžia, jog nukentėjusiosios nuo smurto neretai jaučia kaltę dėl savo nesaugių 

santykių. Intensyvios ir ilgalaikės psichologinės konsultacijos leidžia klientei jaustis labiau 

nepriklausomai. Neretai tai kelia smurtaujančios partnerės pavydą terapeutei. M. 

Mihailova-Petkova yra sulaukusi smurtaujančių partnerių skambučių telefonu, kurių metu 

jai buvo grasinta, nes smurtautojos buvo įsitikinusios, kad psichologė „kelia grėsmę“ jų 

santykiams. Psichologė pastebėjo, jog tokios situacijos aiškiai atskleidžia smurtaujančių 

partnerių pasitelkiamus kontrolės būdus. 

Kartais homoseksualios ir biseksualios moterys sunkiai apsisprendžia, kuri iš 

partnerių yra tikroji smurtautoja, o kuri – nukentėjusioji. M. Mihailova-Petkova nurodė, jog 

tai kelia iššūkių ir patiems psichologams. 

Atvirumas apie savo seksualinę orientaciją smurto artimoje aplinkoje atvejais 

neretai turi lemiamos įtakos. Psichologė prisimena atvejų, kai savo seksualinę orientaciją 

atskleidusi partnerė manipuliavo savo mergina, kuri apie savo seksualinę orientaciją 

nekalbėjo. Kartais savo seksualinės orientacijos neatskleidusi partnerė tampa pavydi ir 

agresyvi, nes jos mergina susitinka su lesbiečių bendruomenės atstovėmis. 

Dažnai homoseksualios ir biseksualios moterys sulaukia savo smurtaujančių 

partnerių grasinimų paviešinti partnerės seksualinę orientaciją, palikti partnerę arba save 

žaloti. Psichologė papasakojo ir apie atvejus, kai buvusios alkoholikės ir narkomanės 
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grasino vėl pradėti vartoti alkoholį ir narkotikus, jei partnerė nesielgs taip, kaip jos nori.  

M. Mihailovo-Petkovos teigimu, priklausomybė nuo alkoholio plačiai paplitusi 

lesbiečių tarpe. Šia priklausomybe neretai manipuliuojama siekiant pateisinanti smurtinį 

elgesį. Smurtaujančios partnerės grasinimas save žaloti, dažnai nukentėjusiąją skatina 

jaustis kaltą ir nenutraukti santykių. 

Tos pačios lyties santykius neretai lydintys valgymo sutrikimai taip pat yra 

patiriamo smurto požymis. Valgymo sutrikimais dažniausiai susergama arba jie atsinaujina 

po to, kai nukentėjusioji išsiskiria su smurtaujančia partnere ir ima jaustis vieniša. 

Psichologės teigimu, perdėtu maisto vartojimu ar ribojimu bandoma nuslopinti neigiamus 

jausmus ir vienatvės pojūtį. Jei valgymo sutrikimais susergama santykių metu, smurtaujanti 

partnerė gali tai panaudoti menkindama partnerės pasitikėjimą savimi ir grasindama galinti 

susirasti patrauklesnę merginą. 

Bulgarijos visuomenėje vyraujanti homofobija dar labiau stiprina tabu apie smurtą 

artimoje aplinkoje moterų santykiuose. Psichologė pabrėžia, kad daugeliui nukentėjusiųjų 

atviras kalbėjimas apie savo smurto patirtį simbolizuoja homofobinių nuostatų skatinimą.  

Daugelis nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių lesbiečių iki momento, kol 

kreipėsi į psichologę, ilgą laiką kentė smurtą. Viena psichologės klienčių beveik dešimt 

metų vis įsiveldavo į smurtinius santykius, kurių eiga visada būdavo ta pati. 

Nukentėjusiosios dažniausiai neatskleidžia savo patiriamo smurto šeimos nariams, nes 

pastarieji tokiose situacijose paprastai pataria susirasti partnerį vyrą. Bulgarijoje vyrauja 

galinga klaidingą suvokimą apie santykius formuojanti patriarchalinė struktūra, o smurtas 

moterų santykiuose neretai pateisinamas. 

Biseksualios moterys taip pat patiria bifobiją ir smurtą artimoje aplinkoje. M. 

Mihailova-Petkova pasakojo apie klientę, kuri atskleidė vyrui esanti biseksuali ir palaikanti 

intymius santykius su kita moterimi. Apimtas pykčio jis pareikalavo skyrybų ir pateikė 

prašymą apriboti jos motinystės teisės dėl sutuoktinės seksualinės orientacijos. Psichologė 

taip ir nesužinojo, ar klientei pavyko apginti savo interesus teisme, nes ši nutraukė 

tolimesnes konsultacijas. Psichologė pridūrė žinanti atvejų, kai nukentėjusios 

heteroseksualios moterys taip pat prarasdavo galimybę matytis su savo vaikais, nes 

smurtaujantys partneriai vyrai atrasdavo legalių ir nelegalių būdų įrodyti savo žmonų 

buvimą non compos mentis. 

Psichologei yra tekę konsultuoti lesbietes, kurios į ją kreipdavosi nusivylusios kitais 

terapeutais. Kai kuriais atvejais, siekiant išvengti smurtinių santykių, psichologai klientėms 

patardavo pakeisti savo seksualinę orientaciją. Toks neprofesionalus psichologų elgesys yra 

plačiai paplitęs Bulgarijoje. 

 

Translyčių moterų smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu patirtys 

 

Bilitis apklausė šešias 24-34 amžiaus translytes moteris. Dvi iš jų mokėsi 

universitete, viena įgijo bakalauro laipsnį. Kitos dvi turėjo vidurinį išsilavinimą, o dar viena 

nebuvo baigusi vidurinės mokyklos, nes sulaukusi 18 metų amžiaus pradėjo teikti 

seksualines paslaugas. 

Translytėms moterims kalbėti apie savo lytinę tapatybę nėra lengva: jas pirmiausia 

griežtai atstumia artimieji, vėliau draugai ir taip jos pasiekia visišką izoliaciją. Dvi interviu 

dalyvės apie savo lytinę tapatybę papasakojo tik kitiems translyčių asmenų bendruomenės 
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atstovams. Papasakojusi apie savo lytinę tapatybę, viena translytė moteris neteko visų savo 

draugų, bet ją palaikė motina, su kuria ji gyvena. Kita translytė moteris savo lytinę tapatybę 

aptarė su savo šeima ir artimiausiais draugais. Šeimos nariai ją šiurkščiai atstūmė, tad 

vėliau ji apie tai su niekuo nebekalbėjo. Tik viena interviu dalyvė buvo visiškai atvira apie 

savo lytinę tapatybę, tačiau nesulaukė nei savo, nei partnerės šeimos paramos. 

Požiūris į lyties neatitikimą mokykloje ar universitete sudaro kliūtis siekti 

pasiekimų mokslo srityje. Priešiška mokymosi aplinka skatino vieną iš respondenčių 

svarstyti savižudybę ir nutraukti mokslus universitete. Universitetą baigusi interviu dalyvė 

pasakojo, jog kolegos universitete ją laikė labai intravertiška, nes ji negalėjo niekam 

papasakoti apie savo lytinę tapatybę. Visos interviu dalyvės patyrė traumuojančias patirtis, 

ypatingai patyčias mokykloje, kurias turėjo išgyventi be mokytojų ir mokyklos 

administracijos paramos. Vienintelis būdas save apginti šioms moterims buvo bandymas 

priešintis ir demonstruoti savo „vyriškumą“, kuris neatliepė jų lytinės tapatybės. Iš jų buvo 

tyčiojamasi dėl homoseksualumo, patyčių autoriams niekada nešovė mintis, jog tyčiojasi iš 

translyčio asmens. Panašios patirtys kai kurias respondentes atgrasė siekti universitetinio 

išsilavinimo. 

Darbo paieška translyčiams asmenims Bulgarijoje virsta didžiuliu iššūkiu. Nė viena 

tyrime dalyvavusių translyčių moterų negalėjo rasti draugiškos ir palaikančios darbo 

aplinkos. Viena universitetą baigusi respondentė turėjo gerai apmokamą darbą, tačiau savo 

darbovietėje nekalba ir jokiu būdu neišreiškia tikrosios savo lytinės tapatybės. Dėl 

priešiškos mokymosi aplinkos studijų nebaigusi respondentė prarado darbą parduotuvėje, 

nes jai ėmus vartoti hormonus, pradėjo keistis jos fizinė išvaizda. Kita translytė moteris 

lyties keitimo laikotarpiu negalėjo susirasti darbo dėl savo besikeičiančios išvaizdos, o 

dabar yra įsitikinusi, jog įsidarbinti esant moteriškos išvaizdos ir turint tikrosios lytinės 

tapatybės neatitinkančius asmens tapatybės dokumentus, yra neįmanoma. 

Jos istorija puikiai iliustruoja ydingą ratą, į kurį įtraukiami translyčiai asmenys. 

Norėdami pakeisti savo civilinės būklės dokumentuose nurodytą lytį, šie asmenys turi turėti 

darbą ir pakankamai pajamų, kad sumokėtų už advokato paslaugas ir teisinės išlaidas. 

Teisinio lyties tapatybės pripažinimo procedūra nėra aiškiai apibrėžta šalies civiliniame 

kodekse. Taigi teisinis lyties tapatybės pripažinimas priklauso nuo teisėjo, kuris nagrinėja 

bylą, nuostatų. Kai kurie teisėjai reikalauja, kad siekiant pakeisti lytį civilinės būklės 

dokumentuose būtų atlikta lyties keitimo operacija. Tačiau lyties keitimo laikotarpiu 

žmogus dažniausiai negali susirasti darbo. 

Viena tyrimo dalyvių dirbo su savo partnere, kita atliko darbus savo draugui, kuris 

jai mokėjo menką atlyginimą ir prieš ją seksualiai smurtavo. Interviu metu pastaroji moteris 

nepripažino, kad darbe patyrė seksualinį smurtą, pabrėždama, kad smurtautojas jai labai 

padėjo. Vis dėlto buvo iškeltas klausimas, ar ji toleruotų tokį jo elgesį kitomis 

aplinkybėmis. Akivaizdu, kad moteris nebuvo patenkina tuo, kaip su ja elgiamasi, tačiau 

taikstėsi su tuo tik todėl, kad jai reikėjo pinigų. 

Išskyrus dvi tyrimo dalyves (tą, kuri apie savo lytinę tapatybę nekalbėjo 

darbovietėje, ir tą, kuri kartu su partnere turėjo verslą), visos respondentės buvo patekusios 

į labai sunkią finansinę padėtį ir galėjo išgyventi tik partnerių ar šeimos narių paramos 

dėka.  

 

Smurtas pasimatymų ir intymių santykių metu 
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Nors visuomenėje vyrauja stereotipas, kad translytės moterys yra hiperseksualios ir 

laisvo elgesio, tyrimo dalyvės atskleidė, jog ilgą laiką neturėjo jokių lytinių santykių, nes 

joms nepatiko jų kūnas. Šių moterų finansinė padėtis neleido atlikti lyties keitimo 

operacijos, kuri Bulgarijoje atliekama tik iš asmeninių lėšų. Dvi moterys pasakojo 

turėjusios po vieną partnerę, viena niekada nėra turėjusi partnerės, o viena mergina buvo 

palikta pradėjus lyties keitimo procedūrą. Dėl efektyvios medicininės pagalbos trūkumo 

šios moterys ilgą laiką neturėjo galimybės gyventi pilnavertį seksualinį gyvenimą.  

Dvi lyties keitimo procedūrą pradėjusios respondentės kūrė ilgalaikius santykius. 

Kita moteris užmezgė santykius su translyčiu vyru, kuris tapo jos pirmuoju lytiniu 

partneriu. 

Ne visoms tyrimo dalyvėms smurto pasimatymų metu sąvoka buvo žinoma ir 

daugelis jų neturėjo su tuo susijusių patirčių, kuriomis galėtų pasidalinti. Skaudžiausios jų 

patirtys buvo susijusios su mokyklos aplinka bei bendravimu su sveikatos apsaugos 

specialistais. Visos translytės moterys pabrėžė medicininės priežiūros translyčiams 

asmenims trūkumą. 

Viena partnerę pažinčių puslapiuose mėginusi rasti interviu dalyvė patyrė žodinį 

smurtą. Ji sulaukė keleto įžeidžių komentarų ir pasijuto pažeminta, tad nustojo lankytis 

panašiuose tinklapiuose. Kita interviu dalyvė negalėjo atpažinti partnerės seksualinio 

smurto. Ši moteris buvo išprievartauta buto balkone. 

 

Gerosios lytinės tapatybės pripažinimo praktikos 
 

Bilitis teikia nemokamą teisinę pagalbą savo civilinės būklės dokumentuose 

nurodytą lytį pakeisti siekiantiems translyčiams asmenims. Patirtis rodo, jog savo civilinės 

būklės dokumentuose nurodytą lytį pasikeitę translyčiai asmenys gali sėkmingai integruotis 

darbo rinkoje. Teisinis lytinės tapatybės pripažinimas yra esminis translyčių asmenų 

gyvenime, todėl, siekdami padėti jiems tai įgyvendinti, teikiame teisines konsultacijas, 

padengiame advokatų ir teismų išlaidas. 

Bilitis šiuo metu dirba su dvejomis žmogaus teisių srityje patirties turinčiomis 

advokatėmis: Natasha Dobreva and Yordanka Bekirska. Interviu metu N. Dobreva pabrėžė, 

jog Bulgarijos civilinis kodeksas aiškiai nereglamentuoja teisinės lytinės tapatybės 

pripažinimo procedūros. Tai reiškia, jog teisėjai priima subjektyvų sprendimą. Kartais 

teisėjai reikalauja translytį asmenį atlikti lyties keitimo operaciją. Tačiau lyties keitimo 

operacija negali būti atliekama teisėtai, kol asmuo negauna teigiamo teismo sprendimo dėl 

lyties keitimo asmens tapatybės dokumentuose. Baudžiamojo kodekso 128 straipsnio 

nuostatose reprodukcines galimybes atimančios intervencijos priskiriamos prie sunkių kūno 

sužalojimų. Kai kurie translyčiai asmenys atlieka lyties keitimo operacijas nelegaliai, arba, 

jei tai gali sau leisti, kitose valstybėse. Tačiau nelegaliai atliekamos lyties keitimo 

operacijos yra labai pavojingos. 

Bilitis vykdo advokacijos veiklas, kuriomis raginama įtvirtinti greitą, prieinamą ir 

skaidrią teisinio lyties pakeitimo pripažinimo procedūrą, nepažeidžiant translyčių asmenų 

fizinės ir dvasinės vienovės. Tik pats translytis asmuo gali priimti sprendimą dėl lyties 

keitimo procedūros. Teisinis lytinės tapatybės pripažinimas turi būti įgyvendinamas be 

jokių privalomojo pobūdžio su medicininėmis procedūromis susijusių reikalavimų.  
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Subjektyvus savo lytinės tapatybės pajautimas turėtų tapti vieninteliu veiksniu 

priimant sprendimą dėl lyties keitimo. Esama teisminė praktika Bulgarijoje kelia grėsmę 

translyčių asmenų psichologinei sveikatai ir fiziniam integralumui. Kai kuriais atvejais 

teisėjai atmeta lyties keitimo prašymą be konsultacijų su nepriklausomais ekspertais 

(seksologais ar psichologais-psichiatrais), kurių išvados yra privalomos. 2014 metų 

balandžio 23 dieną Sofijos apylinkės teismo priimtame sprendime aiškinama, kad „ieškovas 

neturi moteriškosios lyties požymių“, o „prašymas teisiškai pripažinti lytį negali būti 

pateikiamas prieš korekcinę lyties keitimo operaciją, todėl prašymas dėl lyties keitimo yra 

pirmalaikis“. Vis dėlto šis sprendimas buvo apskųstas ir Sofijos miesto teismas priėmė 

sprendimą, leidžiantį pakeisti civilinės būklės dokumentuose nurodytą lytį. 

 

Sveikatos apsaugos problemos ir medicininės-psichologinės pagalbos trūkumas 

 

Efektyvios medicininės pagalbos translyčiams asmenims trūkumas yra viena 

pagrindinių problemų, kurias interviu metu pabrėžė respondentės. Visos be išimties 

translytės moterys buvo susirūpinusios specialistų, kurie galėtų teikti tinkamą medicininę ir 

psichologinę pagalbą trūkumu, ir turėjo panašių neigiamų patirčių bendraujant su sveikatos 

apsaugos ir psichologinėmis tarnybomis. Kaip neigiamą patirtį respondentės išskyrė ir 

gydytojo, kuris skirtų hormonų terapiją, paiešką. Kai kuriais atvejais, žodinis smurtas, 

siekiant asmenį atgrasinti pradėti ar tęsti lyties keitimo procedūrą, skatino translyčius 

asmenis savarankiškai eksperimentuoti savo sveikata. 

Tyrimo dalyvės įvardijo keletą skirtingų specialistų reakcijų. Dažniausiai 

specialistai stokojo supratingumo paciento atžvilgiu. Vienos respondentės teigimu, 

gydytojas reagavo lyg „būtų pamatęs ateivį“ ir siekė paciente „atsikratyti“. Skirtinguose 

miestuose reziduojantys endokrinologai demonstravo perdėtą smalsumą ir nekompetenciją, 

teigdami, jog lyties keitimas nėra įmanomas ir pacientei būtų geriau apie tai nė negalvoti. 

Būdavo atsisakoma atlikti ir paprasčiausias medicinines apžiūras, nes, kaip vienai 

translyčių moterų buvo atsakyta, kad „dar niekas nemirė nuo hormonų“. Nė vienas 

endokrinologas, apie kurių paslaugas kalbėjo moterys, nenorėjo teikti priežiūros lyties 

keitimo proceso metu, o rekomenduojamos hormonų dozės būdavo apibrėžtos neaiškiai. 

Dėl šios priežasties, visos respondentės, o taip pat ir kiti jų pažinoti translyčiai asmenys, 

turėdavo patys nustatyti reikalingą hormonų dozę, taip rizikingai eksperimentuodamos savo 

sveikata. Daugelis translyčių moterų patyrė medicinos specialistų, į kuriuos kreipdavosi 

pagalbos, žodinį smurtą. Su jomis buvo elgiamasi kaip su psichikos ligomis sergančiomis 

ligonėmis ir raginama „pamiršti šią beprotybę“ ar „pažiūrėti į save, tokį išvaizdų vyrą“.  

Tyrimo dalyvės pasakojo apie diskriminuojantį ir žeminantį specialistų, kurie 

patenka į oficialius nepriklausomų teismo ekspertų sąrašus ir konsultuoja lyties keitimo 

atvejais, elgesį. Vienai respondenčių buvo liepta nusirengti specialisto akivaizdoje. 

Pastarasis atidarė duris ir įleido kitą pacientą dar vykstant „apžiūrai“. Kita translytė moteris 

lankėsi pas seksologą, kuris buvo paprašytas teismo pateikti išvadą dėl jos prašymo pakeisti 

lytį. Specialistas paklausė apie moters batų dydį ir pareiškė: „Kokia tu būsi moteris su tokiu 

batų dydžiu?! Nė negalvok!“. Moteris kreipėsi į kitą seksologą, paskyrusį dviejų rūšių 

antidepresantus, kurie, kaip paaiškėjo vėliau, pakenkė jos sveikatai. Net ir dabar ji nežino, 

kodėl specialistas jai paskyrė būtent šiuos medikamentus. Nutraukus jų vartojimą pasireiškė 

šalutinis medikamentų poveikis. Moteris pripažino, kad, jos nuomone, biologinės lyties 
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neatitinkančios lytinės tapatybės atskleidimas transfobinėje aplinkoje reiškia nuolatinę šoko 

būseną, kuriai esant, būtina terapeuto pagalba. 

Kitą specialistų nekompetencijos pavyzdį pateikė dėl lyties neatitikimo studijų 

nebaigusi translytė moteris. Respondentė konsultavosi su psichologu, kuris mėgino ją 

įtikinti, kad dėl savo lytinės tapatybės ji buvo „pasimetusi“, nes vaikystėje patyrė ankstyvos 

tėvo mirties sukeltą traumą. Tačiau moteris atmetė tokią prielaidą, nes prisiminė moterimi 

jautusis dar esant jos tėvui gyvam. Psichologinę pagalbą šiuo metu jai teikia kita translytė 

moteris – dėl tinkamų specialistų trūkumo daugeliui tai yra vienintelė likusi išeitis. 

Paneigdama cinišką endokrinologo teiginį, jog „dar niekas nemirė nuo hormonų“, 

translytė moteris mums tikino, jog vartojant estrogenus jai sutriko hormonų pusiausvyra, o 

tai lėmė įkyrias mintis apie savižudybę. 

Galiausiai, svarbu pabrėžti, jog translyčiai asmenys susiduria su sunkumais 

siekdami medicininės hormonų terapijos. Viena tyrime dalyvavusių moterų turėjo 

apsilankyti pas kelis skirtingus bendrosios praktikos gydytojus, kol jai buvo paskirti šie 

medikamentai. Kitoms respondentėms nebuvo paskirta medicininė hormonų terapija, tad 

moterys ieškojo alternatyvių būdų apsirūpinti hormonais. Visos interviu dalyvės turėjo 

panašią patirtį mėginant paaiškinti bendrosios praktikos gydytojams, kas yra translytis 

asmuo. Nė vienas bendrosios praktikos gydytojų nežinojo, kad tokie asmenys egzistuoja ir 

nenutuokė apie jų medicininius poreikius. 

 

Translyčių seksualines paslaugas teikiančių moterų pasimatymų metu patiriamas 

smurtas 

 

Neturintiems ryšių su seksualinių paslaugų industrija, seksualinėmis paslaugomis 

besiverčiančių translyčių moterų auditorija yra sunkiai pasiekiama. Tyrimo metu pavyko 

gauti tik vienos seksualinių paslaugų teikimu besiverčiančios translytės moters interviu. 

Moteris pageidavo, kad nebūtų atskleista informacija apie jos gyvenamąją vietą. Kontaktas 

su šia moterimi buvo užmegztas ŽIV ir AIDS prevencijos srityje dirbančios 

nevyriausybinės organizacijos darbuotojų dėka. 

Respondentės papasakotos istorijos atskleidė, kad smurtas yra kasdienė 

seksualinėmis paslaugos besiverčiančių translyčių moterų patirtis. Prieš šias moteris 

smurtauja tiek klientai, tiek praeiviai gatvėje, tiek policijos pareigūnai. Pastarieji prieš 

tyrimo dalyvę priekabiavo tuomet, kai savo srityje ji dar buvo naujokė ir policijos 

pareigūnai jos „nepažinojo“. 

Gatvėje kartu su moterimis, kurių biologinė lytis atitinka lytinę tapatybę, klientų 

ieškančios tranlytės moterys neretai užpuolamos praeivių. Joms tenka kęsti žodinį, o kartais 

ir fizinį chuliganų smurtą. Be to, respondentės įsitikinimu, sąlygos šalies sostinėje yra 

gerokai prastesnės dėl aktyviau veikiančių skustagalvių grupuočių. 

Seksualines paslaugas teikiančios translytės moterys į policijos pareigūnus 

dažniausiai kreipiasi tik tuomet, kai situacija tampa visiškai nebekontroliuojama, daugelį 

klientų smurto prieš šias moteris atvejų „išsprendžia“ sąvadautojai. Policija su seksualines 

paslaugas teikiančiomis moterimis elgiasi brutaliai, nereaguoja į pagalbos prašymus, 

pabrėždami, jog prostitucija besiverčiančios moterys „švaisto jų laiką“. Respondentės 

teigimu, tais atvejais, kai seksualines paslaugas teikiančią moterį užpuola skustagalviai, 

policijos pareigūnai dažniausiai atvyksta praėjus 18-20 minučių po pranešimo. Tai suteikia 
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skustagalviams pakankamai laiko primušti seksualines paslaugas teikiančias moteris ir 

pasišalinti iš įvykio vietos. Pagrindinis skustagalvių taikinys yra romų kilmės seksualines 

paslaugas teikiančios moterys, bet galiausiai nukenčia visos grupuotės atstovų kelyje 

pasitaikiusios moterys. 

Jausdamasi visiškai neapsaugota policijos, translytė moteris ištobulino savo pačios 

„išgyvenimo strategiją“: vengia teikti seksualines paslaugas siaurose tamsiose gatvėse, 

klientų ieško prie 24 valandas veikiančių viešų pastatų, kad pamačiusi artėjant 3-4 vyrų 

grupę, spėtų įeiti į vidų. Ji taip pat išlavino sugebėjimą atpažinti potencialiai agresyvius 

klientus ir atsisako teikti jiems paslaugas. Respondentės suteikta informacija rodo, kad 

prievartos ir fizinio smurto rizika visada išlieka, nesvarbu, ar translytė moteris ieško klientų 

gatvėje, ar paslaugas teikia gerai žinomoje vietoje. 

Interviu dalyvė atskleidė patyrusi ir policijos pareigūnų seksualinę prievartą. Ji 

pasakojo, kad nemažai policijos pareigūnų manipuliuodami galimu areštu ją vertė užsiimti 

oraliniu seksu. Translytė moteris pripažino vykdydavusi ko reikalaujama, nes baiminosi, 

kad nebegalės dirbti gatvėse. Moteris taip pat tikino, jog kai kurie policijos pareigūnai yra 

buvę ir jos klientai. Tačiau atlikdami pareigas, pastarieji dedasi jos nepažįstantys ir elgiasi 

taip pat šiurkščiai kaip ir kiti kolegos. Policijos pareigūnų smurtas prieš translytes moteris 

išlieka visiškai nematomas. Jį pateisinti mėginama ir faktu, kad Bulgarijoje prostitucija yra 

nelegali. 

Nuolatinės rizikos patirti smurtą sukeliamas nerimas skatina nuolatinį alkoholio ir 

narkotikų vartojimą. Daugelis seksualines paslaugas teikiančių moterų, tiek cislyčių, tiek 

translyčių, yra priklausomos nuo alkoholio ir narkotikų. Reikalingą paramą ir medicininę 

pagalbą translytės seksualinėmis paslaugomis besiverčiančios moterys gauna tik ŽIV ir 

AIDS prevencijos srityje dirbančiose nevyriausybinėse organizacijose. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 

Efektyvi LBT* moterų patiriamo smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

prevencija Bulgarijoje reikalauja kompleksinio ir struktūrinio požiūrio, kuris apimtų 

teisinės ir politinės sistemos pokyčius, tarp kurių svarbiausi yra šie: 

  

 atnaujinti įstatymą dėl smurto artimoje aplinkoje, apsaugant homoseksualių, 

biseksualių ir translyčių asmenų poras ir šeimas; 

 parengti apsaugos nuo neapykantos nusikaltimų įstatymo projektą, kuris apimtų 

neapykantos nusikaltimus seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindu; 

 įvesti specialius nusikaltimų dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės kodus 

policijos bei prokuratūros kriminaliniuose įrašuose, užtikrinant efektyvesnį 

nusikaltimų prieš LGBT* asmenis tyrimą; 

 imtis priemonių siekiant įveikti policijos pareigūnų smurtą prieš translyčius 

seksualines paslaugas teikiančius asmenis ir organizuoti specialius mokymus 

policijos pareigūnams apie tai, kaip teikti pagalbą nukentėjusiems nuo 

homofobinių/transfobinių nusikaltimų ir/ar nuo smurto artimoje aplinkoje 

nukentėjusioms LBT* moterims; 

 pagerinti translyčiams asmenims teikiamas medicinines paslaugas ir prieigą prie 
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medicininės hormonų terapijos; 

 įtvirtinti greitą, prieinamą ir skaidrią teisinio lyties keitimo pripažinimo procedūrą; 

 didinti švietimo ir mokslo įstaigų, sveikatos ir socialinės apsaugos bei teisėsaugos 

institucijų sąmoningumą apie LGBTI* asmenų, ypatingai LBT* moterų, patiriamą 

diskriminaciją, priekabiavimą ir atskirtį bei priemones, siekiant panaikinti 

diskriminaciją ir skatinti šių asmenų socialinės integracijos visuomenėje 

tendencijas.  

 

Be to, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialinių paslaugų nukentėjusiems nuo 

smurto artimoje aplinkoje ir/ar pasimatymų metu teikėjai turėtų būti supažindinti, kaip 

teikti paramą LBT* moterims ir atpažinti įvairias smurto formas. Būtina parengti specialius 

informacinius leidinius ir mokymus skubiosios pagalbos linijų operatoriams, terapeutams, 

žmogaus teisių srityje dirbantiems advokatams, nukentėjusiųjų savipagalbos grupių 

vadovams apie smurtą artimoje aplinkoje tos pačios lyties asmenų santykiuose ir translyčių 

moterų pasimatymų metu patiriamą smurtą. Specialią paramą nukentėjusioms nuo smurto 

artimoje aplinkoje ir/ar prekybos moterimis teikiantys krizių centrai ir laikinojo 

prieglobsčio įstaigos turėtų priskirti translytes seksualinių paslaugų teikimo srityje 

dirbančias moteris prie rizikos grupių ir gebėti teikti joms efektyvią pagalbą. 

Taip pat svarbu, jog tokios visiškos LGBT* asmenų lygybės siekiančios 

organizacijos kaip Bilitis, toliau skatintų sąmoningumą žmogaus teisių klausimais ir 

kalbėtų apie problemas, su kuriomis susiduria nuo smurto artimoje aplinkoje ar 

pasimatymu metu nukentėjusios LBT* moterys. Būtina viešinti ir šalinti visas struktūrines 

efektyvios pagalbos teikimo kliūtis. 
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Interviu skaičius: 40 

 

 Balčikas – 2 interviu: 1 panseksuali moteris; 1 lesbietė 

 Burgas – 4 interviu: 4 specialistai 

 Dobričius – 3 interviu: 1 lesbietė; 2 translytės moterys 

 Varna – 3 interviu: 3 specialistai 

 Veliko Tarnovo – 3 interviu: 1 specialistas; 1 biseksuali moteris; 1 lesbietė 

 Pernikas – 1 interviu: 1 lesbietė 

 Plevenas – 2 interviu: 1 specialistas; 1 lesbietė 

 Plovdivas – 5 interviu: 3 specialistai; 1 translytė moteris; 1 translytė moteris sekso darbuotoja 

 Pomorija – 1 interviu: 1 lesbietė 

 Sofia – 14 interviu: 6 specialistai; 1 panseksuali moteris; 3 lesbietės; 1 biseksuali moteris, 2 

translytės moterys; 1 translytis vyras 

 Stara Zagora – 1 interviu: 1 specialistas 

 

Tyrime dalyvavo ir šie specialistai kurie turi darbo žmogaus teisių srityje patirties ir yra jautrūs smurtą 

patyrusių LBT* moterų atžvilgiu: 

 

Teisininkai: 

 

Jordanka Bekirska, Bulgarijos teisininkai už žmogaus teises, Sofija 
Natasha Dobreva, advokatų kontora Grozev ir Dobreva, padedanti Bilitis teikiant bylas dėl translyčių asmenų 

teisinio lyties keitimo pripažinimo 

Denitsa Lyubenova, Deystvie LGBT jaunimo asociacija, Sofija 

Nevena Milcheva, Demetra asociacija, Burgas, teikianti paslaugas nuo smurto artimoje aplinkoje ir/ar 

prekybos žmonėmis nukentėjusioms moterims 

 

Psichologai/psichiatrai/seksologai (turintys darbo su LGBT* klientais patirties): 

 

Maya Mihailova-Petkova (Sofija) (http://nasilie.eu/) 

Ivanina Ancheva (Veliko Tarnovo/Sofija) (http://sexologyconsult.weebly.com/) 

Rumen Bostandjiev (Sofija/Burgas) (http://www.bostandjiev.eu/) 
 

NVO, dirbančios ŽIV ir AIDS prevencijos srityje: 

 

Sauchastie asociacija/Varna (vykdo ŽIV ir AIDS prevenciją romų kvartale Maksuda, Varna) 

http://www.sauchastie.org 

Avis Vita fondas/Plovdiv 

http://www.avisvita.bg/ 

Dose of Love asociacija/Burgas 

http://doseoflove.org/en 

SOS- Families at risk fondas/Varna 

http://sos-varna.org/ 

 
Specialistai (psichologai ir socialiniai darbuotojai) dirbantys laikinojo prieglobsčio teikimo įstaigose 

 

Krizių centras Otvorena vrata/Pleven  

SOS- Families at risk fondas/Varna  

http://sos-varna.org/ 

Smurto prevencijos centras/Burgas 

http://www.centarzaprevencia.org/ 

Samariečių asociacija/Stara Zagora 

https://www.samaritans.eu/ 
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KROATIJA 

Jelena Postic5 ir Mia Gonan6 

 

Su seksualine orientacija, lytine tapatybe ir lyties raiška susijusi teisinė sistema 

 

LGBT* asmenų teises Kroatijoje reglamentuoja bendra nediskriminavimo teisės 

sistema bei du specifiniai teisės aktai: Tos pačios lyties partnerystės aktas ir nuostatai, 

reguliuojantys medicininių dokumentų išdavimą bei reikalavimus ir sąlygas lytį 

įtvirtinančiai operacijai atlikti ir/arba gyvenimui su kitokia lytine tapatybe (2014). 

Nediskriminavimo nuostatos įtvirtintos Kroatijos Respublikos Konstitucijos 14-ajame ir 

35-ajame straipsniuose, Nediskriminavimo akte (OG 85/08; 112/12) ir įvairiuose skirtingų 

sričių įstatymuose. 14-ajame Konstitucijos straipsnyje teigiama, kad „visi asmenys, esantys 

Kroatijos Respublikoje, turi tas pačias teises ir laisves, nepaisant jų rasės, odos spalvos, 

lyties, kalbos, tikėjimo, politinių ar kitokių įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, 

nuosavybės, gimimo, išsilavinimo, socialinės padėties ar kitokių savybių“. 35-asis 

straipsnis užtikrina „pagarbą ir teisinę apsaugą visų asmenų asmeniniam ir šeimyniniam 

gyvenimui, orumui ir reputacijai“. Nediskriminavimo aktas draudžia diskriminuoti bet 

kurioje žmogaus gyvenimo srityje bei įvairiais pagrindais, tarp kurių yra lytinė tapatybė ir 

lyties raiška bei seksualinė orientacija. Atskirų sričių įstatymai, reglamentuojantys 

nediskriminavimą šiais pagrindais, yra: Lyčių lygybės įstatymas (OG 116/2003), Mokslo ir 

auštojo išsilavinimo įstatymas (OG 123/2003), Žiniasklaidos įstatymas (OG59/2004), 

Sporto aktas (OG2006), Baudžiamojo kodekso pakeitimo aktas (OG 110/2007), 

Elektroninės žiniasklaidos aktas (OG 153/2009), Valstybės tarnybos aktas (OG 92/2005), 

Prieglobsčio aktas (OG 78/2007) ir Savanorystės aktas (OG 58/2007).  

Apsauga nuo homofobinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų buvo 

patobulinta 2013 metais, kai įsigaliojo naujasis Baudžiamasis kodeksas. Neapykantos 

nusikaltimai tapo kvalifikuota nusikaltimų forma ir buvo įtvirtintos griežtesnės bausmės už 

veikas, dėl aukų seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Taip pat buvo patobulintos 

Neapykantos nusikaltimų proceso taisyklės, kurios nurodo, kad policija turi imtis ypatingų 

priemonių nagrinėdama neapykantos nusikaltimus (Jurčic 2013, p. 65). Nepaisant to, 2013 

metais organizacijų „Zagreb Pride“, „LORI“ ir „Queer Sport Split“ atliktas tyrimas parodė, 

kad neapykantos nusikaltimų, nuo kurių nukentėjo LGBT* asmenys, nebuvo 

užregistruojama ženkliai daugiau ir tik mažiau nei 8 proc. respondentų teigė pranešę apie 

neapykantos nusikaltimą policijai. Apie nusikaltimus nebuvo pranešama dėl aukų patirčių 

sumenkinimo, baiminimosi dėl neigiamų pasekmių, nepasitikėjimo policija ar baimės, kad 

bus atskleista respondento seksualinė orientacija (Milkovič 2013, p.51). 

Tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos draudimas numatytas ir Darbo akte (OG 

149/09, 61/11), reguliuojančiame darbo santykius ir sąlygas, o tai apima darbuotojų 

atrankos kriterijus, darbo sąlygas, skatinimą, atostogas, profesinį mokymą bei 

perkvalifikavimą. Kaip ir kitos teisės sritys, ši neaprašo diskriminacijos pagrindų 

sistemiškai, platesniam diskriminacijos draudimui nukreipdama į Nediskriminavimo aktą 

(Jurčic 2013, p. 62-63). Pagal ankščiau minėtą 2013 metų tyrimą, 7,4 proc. respondentų 

                                                
5 Zagrebo eitynių aktyvistė ir sociologė 
6 Zagrebo eitynių aktyvistė ir sociologė 
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susidūrė su diskriminacija darbo vietoje arba įsidarbinimo proceso metu, iš jų 8,4 proc. tai 

nutiko daugiau kaip vieną kartą (Milkovic 2013, p. 58). Viešosios nuomonės tyrimas dėl 

aborto ir partnerystės, atliktas 2014 metais, parodė, kad 33 procentai respondentų nenorėtų, 

kad jų mokytojas ar gydytojas būtų homoseksualus, o tai rodo diskriminacijos seksualinės 

orientacijos pagrindu paplitimą (CESI 2014, p. 38, 42). 2014 metais Lyčių lygybės 

kontrolierius pranešė apie paplitusią diskriminaciją darbo rinkoje prieš LGBT* asmenis, 

nors tokių atvejų matomumas yra labai menkas (Lyčių lygybės kontrolierius 2014, p. 100). 

Vis dėlto Lyčių lygybės kontrolierius nuolat gauna skundų iš asmenų, teigiančių, jog jie 

patyrė diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Viename iš tokių 

atvejų diskriminacija prieš asmenį, kuris skundėsi, jog yra diskriminuojamas dėl jo 

seksualinės orientacijos, pasižymėjo: jo darbo menkinimu, bausmėmis už nusižengimus, 

kuriuose jis nedalyvavo, pareigybės pažeminimu, įžeidžiančia kalba, menkinimu prieš kitus 

darbuotojus ir darbo apsunkinimu apskritai. 

Precedentinė teisė yra ribota, bet efektyvi. Byloje Krešic prieš Informatikos 

fakultetą, Varaždin Apygardos teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą 

dėl to, kad ieškovas darbo vietoje patyrė diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos (CC 

2013). 2015 metais ieškovui buvo atlyginta diskriminaciniais veiksmais sukelta žala 

(išnaša). Nors šis teisinis reguliavimas galioja ir translyčių bei transseksualių asmenų 

atžvilgiu (lytinės tapatybės ir raiškos pagrindais), nėra jokių duomenų apie tokio pobūdžio 

diskriminaciją. Labiausiai tikėtina, kad dėl to kalta įsišaknijusi socialinė stigma ir įgalinimo 

trūkumas, kuriuo pasižymi translyčiai ir transseksualūs asmenys, o tai patyrus 

diskriminaciją trukdo ieškoti teisinės pagalbos savo teisių gynybai. 

Tos pačios lyties partnerystės aktas, priimtas 2014 metais, sulygino parnerių ir 

neformaliai gyvenančių kartu partnerių statusą su susituokusių porų statusu, taip pat jų 

turimas teises bei pareigas, išskyrus vienam ar poroje įsivaikinti vaikus. Šis aktas 

atitinkamai reguliuoja santykius su vaikais, jei vienas ar abu partneriai yra tėvai: „Partneris 

turi teisę įgyvendinti savo pareigas vaikui ir jų turinį kartu su savo vaiko tėvais ar vietoje 

jų, vadovaudamasis teismo sprendimu ir su atskiromis įstatymo nuostatomis, 

reglamentuojančiomis šeimos santykius“ (Tos pačios lyties partnerystės aktas 2014, 40 

straipsnis). Partneris negali įsivaikinti savo tos pačios lyties partnerio vaiko, bet jo santykiai 

su vaiku gali būti grįsti partnerio-globėjo santykiais. Partnerio globa yra nepilnamečio 

vaiko globos forma, kuri gali įsigalioti po partnerio, kuris yra biologinis vaiko 

tėvas/motina, mirties, išskirtiniais atvejais ir jam/jai esant gyvam/gyvai, jeigu partneris 

dingęs be žinios ar jam apribojamos tėvystės teisės dėl smurto prieš vaiką (44 straipsnis). 

Medicininio dirbtinio apvaisinimo akto (OG 86/2012) 10 straipsnis nurodo, kad 

teisę būti dirbtinai apvaisinta turi moteris, kuri yra susituokusi, neformaliai susituokusi arba 

vieniša, kai tai daroma nevaisingumo gydymo tikslais. Nors toks reguliavimas tiesiogiai 

nemini partnerystės, Tos pačios lyties partnerystės aktas draudžia diskriminaciją prieš 

partnerius, dėl su sveikatos draudimu ir apsauga susijusių pareigų, teisių ar privilegijų, 

todėl nevaisingumą besigydanti moteris, kuri yra partnerystėje, gali naudotis medicininiu 

dirbtiniu apvaisinimu. 

Šalia ankščiau minėtų Nediskriminavimo teisės aktų, apimančių draudimą 

diskriminuoti lytinės tapatybės ir raiškos pagrindais, translyčių ir transseksualių asmenų 

teisės Kroatijoje taip pat reguliuojamos Asmens vardo akto (OG 118/12) bei Nuostatų dėl 

medicininių dokumentų gavimo, reikalavimų ir sąlygų nustatymo lyties keitimo operacijai 
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ir/ar gyvenimui su kitokia lytine tapatybe. Asmens vardo aktas leidžia translyčiams ir 

transseksualiems asmenims pasikeisti vardą be chirurginio lyties keitimo. Nuostatai turi 

užtikrinti, kad lyties žymenys oficialiuose dokumentuose būtų pakeisti ir žmonėms, kurie 

gyvena turėdami savo pasirinktą lytinę tapatybę, tačiau jiems nėra atliktos lyties keitimo 

procedūros. Tačiau egzistuoja keletas trukdžių translyčiams ir transseksualiems žmonėms, 

siekiantiems jiems priklausančių žmogaus teisių. Pirmiausia, Nacionalinis sveikatos 

komitetas, institucija atsakinga už Nuostatų įgyvendinimą, ignoruoja daugumą paraiškų dėl 

lyties žymenų keitimo, o tai daro tokį teisinį reguliavimą neefektyvų. Negana to, prieš 

įgyjant teises garantuojamas Nuostatuose, asmeniui turi būti atliktos kelios specialistų 

apžiūros ir diagnozuotas lytinės tapatybės sutrikimas, o tai pažeidžia asmens teisę į kūno 

neliečiamumą ir orumą. Galiausiai, nėra jokios sisteminės ar reguliuojamos prieigos prie 

sveikatos apsaugos ir psichologinių paslaugų, pavyzdžiui, psichiatro įvertinimo, 

hormoninės terapijos, lyties keitimo operacijos, nes medicinos ekspertai neturi tinkamo 

išsilavinimo ar kompetencijos translyčių, transseksualių ar nesiidentifikuojančių su lytimis 

asmenų gydymui. 

 

Teisinis smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu reguliavimas 
 

Smurtą artimoje aplinkoje Kroatijoje reguliuoja trys aktai ir du protokolai: 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje aktas (Official Gazette 137/09, 14/10, 60/10), 

Baudžiamasis kodeksas (OG 125/11, 144/12), Šeimos įstatymas (OG 116/03, 17/04, 

136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15), Smurto artimoje aplinkoje bylų proceso 

taisyklės (2004) ir Seksualinio smurto bylų proceso taisyklės (2014). 

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje akte smurtas artimoje aplinkoje 

apibūdinamas kaip bet kuri smurto forma, fizinis, psichologinis, lytinis ar ekonominis 

smurtas. Be kita ko tai apima: psichologinę prievartą, siekiant sukelti baimės jausmą, 

bejėgiškumą ar orumą pažeminimą, užgauliojimą, priekabiavimą, naudojant bet kokias 

komunikacijos priemones (tame tarpe spaudą ir elektroninę mediją), neteisėtą sulaikymą ir 

laisvės suvaržymą, persekiojimą, seksualinį priekabiavimą ir smurtą, privačios ar viešosios 

nuosavybės gadinimą, draudimą arba trukdymą naudotis asmeniniu ar bendru turtu, 

uždarbiu, taip pat ekonominį smurtą ir pan. Šis aktas taipogi nustato sankcijas pažeidėjams 

bei apsaugos priemones, taikomas prieš juos esant tam tikroms aplinkybėms. Apsauginės 

priemonės apima: privalomą psichosocialinį gydymą, elgesio apribojimą, draudimą 

persekioti ir priekabiauti prie aukos, iškeldinimą iš bendros aukos ir smurtautojo 

gyvenamosios vietos, priklausomybės gydymą ir objektų, naudojamų aukai žaloti, 

konfiskavimą. Bausmės apima baudas ir kalėjimą. 7 straipsnis nustato, kad visas Akto 

reguliavimas taikomas ir tos pačios lyties partneriams bei neformaliems sugyventiniams. 

Tačiau numatoma, kad partneriai turi gyventi kartu, taigi aktas nėra taikomas smurto 

pasimatymų metu atvejams. 

Šeimos įstatymo nuostatos dėl smurto, visų pirma, skirtos vaikų apsaugai, išskyrus 

31 straipsnį, kuris numato, kad tarp partnerių turi vyrauti tarpusavio pagalba, pagarba ir 

lygybė. Tačiau šis įstatymas netaikomas tos pačios lyties partneriams. Dėl konstituciškai 

2013 metais įtvirtinto santuokos kaip sąjungos tarp vyro ir moters išaiškinimo, Šeimos 

įstatymas reguliuoja tik santuokinius santykius, neformalios sąjungos tarp vyro ir moters 
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bei tėvų ir vaikų santykius. Santykius tarp neformalių ir formalių tos pačios lyties partnerių 

reglamentuoja aukščiau minėtas Tos pačios lyties partnerystės aktas. 

2015 metais Baudžiamojo kodekso pakeitimo aktu papildytas 179a straipsnis, kuris 

smurtą artimoje aplinkoje įvardija kaip savarankišką baudžiamąjį nusižengimą. Šio 

straipsnio turinys nukreipia į Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje aktą. Tam, kad būtų 

galima veiką įvardinti Baudžiamojo kodekso pažeidimu, veika privalo pažeisti Apsaugos 

nuo smurto artimoje aplinkoje aktą ir turi sukelti aukai baimę dėl savo ar kito artimo 

asmens saugumo arba ją pažeminti. Numatoma bausmė iki 3 metų laisvės atėmimo. 

Dėl Tos pačios lyties partnerystės akto visi išvardinti aktai, išskyrus Šeimos 

įstatymą, taikomi ir tos pačios lyties partneriams. Jis reglamentuoja smurtą tarp partnerių ar 

neformalių partnerių antroje 6 straipsnio dalyje: „Bet kokios smurto formos yra 

draudžiamos šeimos santykiuose, smurto prevencija, bausmės ir bet kokio smurto 

užkardymas reguliuojamas atskiru aktu.“ 64 straipsnis apibrėžia partnerio statusą socialinės 

apsaugos sistemoje ir mini potencialiai asocialius santykius: „Partneriai, kurie dalinasi 

bendrą namų ūkį, neturintys pakankamai pajamų užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį ir 

negalintys jų įgyti savo pačių darbu, nuosavybe ar kitu būdu, taip pat partneriai, kuriems 

dėl santykių asocialumo ar kitokių nepalankių sąlygų, reikalinga profesionali pagalba ar 

kitokia parama, gali įgyvendinti visas teises ir įgyti paslaugas iš socialinės apsaugos 

sistemos, kaip aprašyta atskirame akte.“ 

Pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje aktą ir Smurto artimoje aplinkoje 

bylų protokolo taisykles, valstybės tarnautojai, tokie kaip socialiniai darbuotojai, slaugės, 

gydytojai, psichologai bei mokytojai privalo pranešti apie bet kokį pagrįstas abejones 

keliantį atvejį. Policija privalo nedelsdama išsiųsti du pareigūnus, pageidautina skirtingų 

lyčių, į įvykio, apie kurį pranešta, vietą. Nusižengimo sunkumas nulemia ar smurtautojui 

bus pareikšti kaltinimai dėl baudžiamosios veikos ar nusikaltimo. 

Smurtas pasimatymų metu pagal Kroatijos įstatymus vis dar nėra įvardijamas 

nusikalstama veika. Pasak šio tyrimo metu interviu davusio policijos pareigūno, auka gali 

pareikšti privatų kaltinimą fiziniu sužalojimu. Kai kurios agresijos formos, kurioms 

netaikoma apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje reguliavimas, gali būti apibūdinamos 

kaip „nepageidaujamas elgesys“, kuris gali būti baudžiamas pagal Baudžiamojo kodekso 

140 straipsnio 2 dalį. Tačiau šis straipsnis taikomas tik asmenims, kurie yra buvę 

santykiuose (santuokoje, partnerystėje, pasimatymų metu), o ne dabartiniams santykiams. 

Prostitucija reglamentuojama šių teisės aktų: Nusižengimų viešajai tvarkai ir 

ramybei aktu (OG 5/90, 30/90, 47/90, 29/94), Baudžiamuoju kodeksu (OG 125/11, 144/12), 

Nusižengimų aktu (OG 107/07, 39/13, 157/13). Pirmasis aktas kriminalizuoja veikas, 

padarytas visų į prostitucijos veiksmus įsitraukusių asmenų, o Baudžiamasis kodeksas ir 

Nusižengimų kodeksas kriminalizuoja prostitucijos organizavimą, paslaugų pirkimą bei 

bendrininkavimą. 2012 metais Nusižengimų viešajai tvarkai ir rimčiai aktas kriminalizavo 

naudojimąsi prostitucijos paslaugomis, bet nedekriminalizavo pačios prostitucijos veiksmų. 

Tai sukelia rimtų trukdžių prostitucija užsiimantiems asmenims pranešti apie patiriamą 

smurtą bei tyrėjams ir smurto prevencija užsiimančioms tarnyboms pasiekti šią 

pažeidžiamą grupę. 

 

Interviu ir faktinės medžiagos rinkimo vietoje rezultatai 
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Siekiant ištirti realius smurto prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris 

atvejus, buvo surengti šeši interviu su aukomis ir keturi su skirtingų sričių specialistais. Du 

iš jų – psichologai, vienas – policijos pareigūnas ir du teisininkai. Penki oficialūs laiškai 

išsiųsti tarnyboms siekiant gauti statistinius duomenis apie smurto artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu atvejus tarp tos pačios lyties porų (moterų). Šie laiškai buvo adresuoti 

Socialinės politikos ir jaunimo ministerijai, Zagrebo apylinkės baudžiamajam teismui, 

Lyčių lygybės kontrolieriui, Vidaus reikalų ministerijai ir Nusižengimų teismui. Iš 

Nusižengimų teismo ir Lyčių lygybės kontrolieriaus nebuvo gauta jokio atsakymo. 

Keturios iš respondenčių, patyrusių smurtą, identifikuojasi kaip lesbietės ir dvi – 

kaip heteroseksualios transseksualios moterys. Visi 6 atvejai gali būti apibūdinti kaip 

smurtas artimoje aplinkoje, nes partnerės gyveno kartu. Viena respondenčių ne tik buvo 

seksualiai išnaudojama partnerės, bet ir dirbo prostitute. Respondenčių amžius svyruoja nuo 

23 iki 40 metų, vidurkis – 33 metai. Nei viena iš jų nebuvo susituokusi, sudariusi 

partnerystės ar susilaukusi vaikų. 

 

Smurtautojų apibūdinimas ir smurto atvejai 

 

Kalbant apie respondenčių požiūrį į tipinį smurtautoją ir priežastis, dėl kurių jis/ji 

smurtauja, visos apibūdino nestabilią, nepasitikinčią savimi asmenybę su psichologinėmis 

problemomis, kuri negali susidoroti su savo rūpesčiais, todėl jaučia poreikį išsilieti ant 

aukos demonstruojant savo „galią“. Ši asmenybė taip pat savininkiška ir pavydi. Viena 

respondentė teigė augusi smurtaujančioje šeimoje, kur alkoholizmas buvo potencialus 

agresyvaus elgesio šaltinis. Transseksualios respondentės pridūrė, kad partneriai dažnai 

smurtauja prieš transseksualias moteris dėl neišmanymo apie transseksualumą ir 

nesaugumo jausmo dėl savęs suvokimo. Visos respondentės pasižymėjo aukštu 

sąmoningumo apie smurtą artimoje aplinkoje lygiu, kadangi žema savivertė, 

piktnaudžiavimas svaigalais ir vaikystėje patirtas smurtas, t.y. savybės, kurias jos įvardijo, 

įvairiuose tyrimuose minimos kaip galima smurtautojo charakteristika (Murray, Mobley, 

Buford, Seaman-DeJohn 2006/2007, p. 6; Richards, Noret, Rivers 2003, p. 11, 12). 

Smurto protrūkių motyvai buvo įvairūs, tačiau aukų apibūdinimai leidžia numanyti, 

kad visais atvejais smurtautojas išgyveno vienokį ar kitokį psichinį nestabilumą. Viena 

transseksuali moteris teigė, kad smurtas prasidėjo jos pereinamojo laikotarpio (angl. 

transition) metu, nes smurtautojas, kuris identifikavo save kaip gėjų, pradėjo jausti 

nepilnavertiškumą, susijusį su jo tapatybe. Nors jis vis dar jaučia jai trauką po pereinamojo 

laikotarpio, pastarasis nepademonstravo jokio supratingumo dėl partnerės troškimo gyventi 

savo pačios pasirinktoje lytinėje tapatybėje, pasižymėjo kraštutine mizoginija ir fiziniu 

smurtu. Trys respondentės pažymėjo, kad smurtautojai, ko gero, turėjo psichologinių 

problemų, nes jiems buvo būdingi staigūs įsiūčio ir pykčio priepuoliai. Viename iš šių 

atvejų, tokie priepuoliai buvo skatinami alkoholio vartojimo, kitu atveju – pasirodydavo jei 

smurtautojas nevartodavo alkoholio, haliucinogenų ir vaistų nuo depresijos mišinio. Viena 

iš smurtautojų tokių veiksmų imdavosi paprašyta paaiškinti savo elgesį, susirasti darbą arba 

kai pokalbyje buvo paminimos aukos buvusios merginos. Šiam atvejui būdinga tai, kad 

smurtautoja buvo finansiškai priklausoma nuo savo aukos, o tai yra potencialus smurto 

artimoje aplinkoje rizikos faktorius lesbiečių santykiuose, kaip rodo K. F. Balsam atliktas 
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tyrimas „Nėra kur slėptis: lesbietės smurtautojos, homofobija ir mažumos stresas. Moterys 

terapijoje“ (2001) (Murray, Mobley, Buford, Seaman-DeJohn 2006/2007, p. 4). 

 

„Pamažu bandai prisitaikyti, nes nori dėti pastangas dėl tų santykių, patenkinti 

žmogų, kuris tau rūpi. Tada persijungi į pasaulėjautą, kur nuolat bandai patenkinti kokius 

nors reikalavimus, kurie didėja ir didėja. Ir kažkuriuo metu imi jaustis tarsi vaikščiotum 

labai plonu ledu, bet jau eini tuo ledu taip seniai, kad nebežinai kaip daryti kažką kitaip.“ 

 

Visos 6 respondentės patyrė psichologinį smurtą, 4 – fizinį ir žodinį smurtą, 1 – 

seksualinį ir ekonominį smurtą. 5 respondentės patyrė tam tikras kontroliuojančio elgesio 

apraiškas: buvo tikrinamas jų elektroninis paštas ir žinutės, jos buvo sekamos, skambinama 

jų tėvams, partnerės kontroliavo kur ir su kuo jos eina, buvo draudžiama matytis su 

draugais ar buvusiomis partnerėmis. Dvi respondentės teigė buvusios visiškai izoliuotos, 

negalėjusios išeiti niekur be partnerės leidimo. 3 respondentės patyrė kraštutines pavydo ir 

savininkiškumo elgesio formas, 2 sulaukė piktų ir grasinančių laiškų bei žinučių, 1 teigė, 

kad įžūlus ir agresyvus elgesys buvo nukreiptas prieš jos šeimą ir kambariokę, 1 iš 

respondenčių šuo buvo prievartaujamas ir 2 iš jų asmeninis turtas buvo sugadintas. 4 

respondentės teigė bijojusios savo partnerių ir galimybės išprovokuoti jų pyktį ar net fizinį 

smurtą tam tikromis pokalbių temomis ar kai partneriai buvo išgėrę. 

3 tyrimo dalyvės patyrė fizinę prievartą vieną kartą, 2 – keletą kartų, prieš vieną 

buvo smurtaujama reguliariai – kartą per dvi savaites. Šis smurtas apėmė mušimą, 

stumdymą, agresyvų griebimą už rankos, spjaudymą ant aukos ir smaugimą. 3 respondentės 

išgyveno daugiau nei vieno partnerio smurtą. 1 respondentė teigė elgusis agresyviai prieš 

partnerę, atsakydama į smurtą. Ji kelis kartus partnerę pastūmė ir vieną kartą jai smogė, 

nelaikydama to smurtu, o, verčiau, būtina reakcija į agresyvius partnerės išpuolius. Tyrėjų 

gretose abipusės muštynės lesbiečių porose yra nesutarimų objektas. Pavyzdžiui Marrujo ir 

Kreger (1996) atliktas tyrimas – „Vaidmenų smurtiniuose lesbiečių santykiuose 

apibūdinimas“, atrado, jog 34 procentai moterų smurtiniuose santykiuose teigė 

besimušusios atsakydamos į smūgius su tikslu sužeisti partnerę, o autoriai tai interpretavo 

kaip abipuses muštynes, kuriose abi partnerės yra ir aukos, ir smurtautojos. Tačiau tyrime 

„Smurtas artimoje aplinkoje tarp tos pačios lyties partnerių: konsultavimas“ (2003), 

Petennan ir Dixon teigia, kad klaidinga laikyti abi partneres lygiavertėmis smurtinių 

santykių dalyvėmis: auka gali gintis, bet tai ir turi būti traktuojama kaip savigyna (Murray, 

Mobley, Buford, Seaman-DeJohn 2006/2007, p. 5). Aukščiau minėtu atveju yra akivaizdu, 

kad auka ėmėsi smurtinių veiksmų tam, kad sustabdytų smurtautojos agresijos apraiškas, 

tačiau ji taip pat teigė prisidedanti prie muštynių, dėl to nėra aišku, ar ji pati nesmurtavo 

prieš partnerę. Dvi respondentės sulaukė grasinimų mirtimi, o dar viena – grasinimų 

nusižudyti. Pastebėtina, kad pačios baisiausios smurto formos (smaugimas, grasinimas 

nužudyti, seksualinė prievarta, smurtas iš daugiau nei vieno partnerio), buvo patirtos 

translyčių moterų. 

Nei vienas minėtas smurtautojas nerodė atgailos ir nebandė paaiškinti savo elgesio. 

Dauguma jų manė, kad auka nusipelnė tokio elgesio. Viena smurtautoja kaitaliojo savo 

elgesį ir kartais bandydavo paaiškinti savo radikalų pavydą ir kontroliuojantį elgesį 

sakydama, kad taip elgiasi iš meilės aukai bei, kad niekad jos nenuskriaustų, o kartais 

sakydavo, jog auka nusipelno kur kas blogesnio elgesio. Kita smurtautoja taip pat kaltino 
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auką dėl visų blogybių, kurias ji padarė, ir tik kelis kartus prisipažino, kad prastai jaučiasi. 

Kartu su auka jos lankėsi pas psichologą, tačiau šie vizitai nebuvo naudingi. 

 

Nepranešamo smurto aukų apibūdinimas 
 

Visos respondentės apibūdino smurtą kaip fizinius, žodinius ir psichologinius 

veiksmus. Viena smurtu įvardijo bet kokį elgesį, kuris sukelia aukai baimę, o visos, 

išskyrus vieną respondentę, sutiko, kad smurtas taip pat apima bet kokį kontroliuojantį 

elgesį. Viena tyrimo dalyvė ekonominio smurto nepriskiria smurto apibūdinimui, teigdama, 

kad visada įmanoma užsitikrinti finansinę nepriklausomybę. Negana to, viena respondentė 

nelaikė svetimo elektroninio pašto tikrinimo bei žinučių telefone skaitymo kontroliuojančiu 

ir smurtiniu elgesiu. Ta pati dalyvė teigė, kad smurtas gali būti pateisinamas asmeninėmis 

problemomis ir stresu. 

Atsakydamos į klausimą apie tipinę auką ir galimo vengimo pranešti apie smurtą 

priežastis, respondentės teigė, kad dažniausiai tai asmuo, rodantis smurtautojui ir jo/jos 

problemoms supratimą, manantis, kad smurtas liausis, ar net nesuprantantis smurto 

apskritai. Auka nepraneša apie smurtą dėl gėdos ir kaltės jausmo, nenoro sugriauti 

santykius ir dėl to, kad bijo sulaukti diskriminacinio elgesio iš policijos ar įsitikinimo, kad 

problema vis tiek nebus išspręsta. Dvi iš šešių tyrimo dalyvių manė, kad valstybė 

neapsaugo smurto artimoje aplinkoje aukų, ypač translyčių moterų, kurių poreikiai yra 

visiškai ignoruojami. Galiausiai, svarbu pabrėžti, kad abi transseksualios respondentės 

pasižymėjo stipriu nepasitikėjimu policija, sveikatos apsaugos ir teismų sistemomis, 

kadangi turėjo asmeninės patirties, susidurdamos su nemokšiškumu, diskriminacija ir net 

seksualine prievarta. 

 

„Valstybė ir sistema nepripažįsta translyčių žmonių apskritai“ 

 

Tokie duomenys atitinka rezultatus, gautus Pagrindinių teisių agentūros 2014 metų 

tyrime, kurie parodė, kad translyčiai respondentai susiduria su labiau netolerantiška aplinka 

nei lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys (FRA 2014, p. 104). Tai reiškia, kad translyčiai 

asmenys dažniau patiria diskriminaciją, priekabiavimą ir smurtą. 

Tik viena respondentė po smurtinių įvykių apsilankė ir pas gydytoją, ir policijoje, 

trys respondentės niekam nepranešė apie patirtą smurtą, viena kreipėsi į psichiatrą, o viena 

prašė pagalbos iš organizacijos, dirbančios translyčių ir transseksualių asmenų teisių srityje 

ir nusprendė, kad artimoje ateityje apie smurtą praneš policijai. Viena respondentė kelis 

kartus kreipėsi į policiją po to, kai partnerė ją išvarė iš namų, tačiau policija neregistravo 

šių pranešimų ir rekomendavo jai inicijuoti privataus kaltinimo bylą. Kita respondentė 

ketino pranešti policijai, tačiau jos draugė, dirbusi policijos pareigūne, atkalbėjo ją, 

argumentuodama, jog procesas būtų pernelyg ilgas ir skausmingas ir greičiausiai pasibaigtų 

gaunant baudą. Tyrimo dalyvė, kuri kreipėsi į gydytoją ir į policiją, pranešė turėjusi geros 

patirties: šeimos gydytojas, į kurį ji kreipėsi, išdavė pažymą apie patirtus sužalojimus ir 

patarė apie smurtą pranešti policijai, ligoninėje ji praleido apie valandą ir sulaukė diagnozės 

dėl šonkaulių sumušimo. Policijos komisariate surašyti skundą jai padėjo pareigūnas, kuris 

patarė kreiptis dėl apsaugos priemonių taikymo. Skundas buvo perduotas į teismą ir po kiek 
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laiko ji buvo iškviesta atvykti į policiją susipažinti su bylos eiga. Ji teigė nesusidūrusi su 

jokia diskriminacija. 

Respondenčių, nepranešusių apie smurtą, motyvai išsiskyrė. Viena iš translyčių 

moterų baiminosi, kad policijoje su ja bus nepagarbiai ir žeminančiai elgiamasi dėl to, kad 

ji translytė. Ji taip pat teigė susidūrusi su neišmanymu apie translytiškumą sveikatos 

priežiūros sistemoje. Baimė iš specialistų, tame tarpe policijos, susilaukti homofobiškos ar 

transfobiškos reakcijos, įvardijama kaip viena iš nepranešimo priežasčių ne viename tyrime 

(Richards, Noret, Rivers 2003, p. 13, 14). Kita respondentė nepranešė apie smurtą, nes 

nenorėjo, kad apie tai sužinotų jos mama. Tačiau sužinojusi, kad jos buvusi partnerė 

smurtavo ir vėlesniuose santykiuose, ji teigė besigailinti šio sprendimo. Viena respondentė 

nepranešė apie smurtą, nes įvykis jai neatrodė pakankamai rimtas, taip pat neturėjo 

tinkamos informacijos apie prieglobstį smurto aukoms. Ji patarė, kad toks prieglobstis 

turėtų būti prieinamas LBT moterims. Respondentė, ieškojusi pagalbos su translyčių 

asmenų teisėmis dirbančioje organizacijoje, norėjo apie smurtą pranešti ankščiau, bet kelis 

kartus buvo sustabdyta partnerio. Ji tikėjosi, kad po smurto protrūkių partneris pasikeis ir 

nenorėjo rūpesčių nei jam nei sau. Ketinant pranešti pirmą kartą ji buvo atkalbėta mamos, 

smurto artimoje aplinkoje aukos, kuri teigė, kad tai tėra laiko švaistymas. Ji taip pat 

baiminosi, kad policija su ja netinkamai elgsis dėl to, kad ji translytė, o jos partneris gali 

griebtis keršto prieš ją ar jos šeimą. Ji nesikreipė į gydytoją ir bijojo, kad bus labai sunku 

įrodyti tą kartą patirtus sužalojimus. Kai su translyčių asmenų teisėmis dirbanti organizacija 

susisiekė su smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų prieglobsčiu, paaiškėjo, kad smurto 

pranešimas policijai yra būtina sąlyga būti priimtai į prieglobstį, tačiau dėl jau minėtų 

priežasčių, tai nebuvo padaryta. Būtina paminėti, kad toks elgesys prieštarauja oficialiai 

tame prieglobstyje taikomai praktikai, o tai reiškia, kad priėmimas priklauso nuo 

specialisto, dirbančio su konkrečiu atveju, asmeninės nuomonės. 

 

Prostitucija 

 

Tyrimas apėmė ir vieną tyrimo dalyvę, kuri buvo įsitraukusi į prostituciją. Būdama 

penkiolikos ji pradėjo teikti sekso telefonu paslaugas, nes jos šeima buvo atsidūrusi 

sunkioje finansinėje padėtyje, todėl būdama vyriausia dukra, ji turėjo uždarbiauti. 

Užsiimdama šia veikla ji dažnai susidurdavo su žodiniu ir psichologiniu smurtu, 

sulaukdavo grasinimų iš girtų arba pasimatyti besitikinčių vyrų. Vėliau asmuo, su kuriuo ji 

gyveno tris mėnesius, įtraukė ją į prostituciją, kadangi ji buvo benamė ir bedarbė. Ji buvo 

ekonomiškai priklausoma nuo šio vyro, kuris grasino nustoti ją išlaikyti, išmesti ją iš namų, 

paviešinti privačią vaizdinę medžiagą bei nužudyti ar sužeisti jos šeimos narius. Jis atėmė 

jos dokumentus, neleido išeiti iš namų ir nepaliko jokio pasirinkimo klientų atžvilgiu. Jis 

liovėsi versti ją užsiimti prostitucija tik tuomet, kai norėdama nebebūti išnaudojama 

prostitucijai, ji savo sąvadautojui prisipažino meilėje ir pradėjo su juo santykius. Ji 

sugebėjo pabėgti iš šių santykių tada, kai jis buvo sulaikytas ir nuteistas dėl kitų, tyrimo 

eigoje neatskleistų priežasčių. Ta pati respondentė taip pat patyrė priekabiavimą iš savo 

tėvo, gydytojo, darbdavio, kito partnerio ir buvo naktiniame klube išprievartauta 

nepažįstamo asmens. 
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„Jei esi translytė moteris, tau skirta tik prostitucija ir pornografija. Mokslas ir 

kitokia karjera tau nėra prieinama.“ 

 

Tačiau ši respondentė nerodo nepasitikėjimo teisine sistema ir planuoja pranešti 

apie smurtą pastaruosiuose savo santykiuose, kuriuose atsidūrė pabėgusi iš prievartinės 

prostitucijos. Ji baiminasi, kad nesugebės surinkti pakankamai įrodymų, bet tikisi, kad 

vienas iš smurtautojo draugų, kuris padėjo jai pasitraukti iš šių santykių, liudys prieš jį. Ji 

tiki, kad niekas nenusipelno smurto ir kiekvienas smurtautojas turi būti nubaustas. 

 

Institucinis atsakas ir smurto atvejai 

 

Įstaigos ir specialistai, su kuriais buvo bendrauta šio tyrimo kontekste, teigė 

susidūrę tik su keliais smurto artimoje aplinkoje atvejais tarp lesbiečių ir translyčių moterų. 

Socialinės politikos ir jaunimo ministerija įregistravo tik du smurto tos pačios lyties porose 

atvejus, vienas iš jų įvyko tarp moterų viename iš Socialinės paramos centrų. Savivaldybės 

baudžiamasis teismas ir Vidaus reikalų ministerija nepateikė duomenų apie smurtą 

lesbiečių porose ar prieš translytes moteris. 

Viena iš specialisčių – psichologių, kalbinta šiam tyrimui, teigė dirbusi su viena 

smurto pasimatymų metu auka, kuri daug kartų patyrė žodinį smurtą, kartą buvo sumušta ir 

niekada apie smurtą nebuvo pranešusi. Psichologės teigimu, lesbiečių porų smurto atvejai ir 

rūšys nesiskiria nuo heteroseksualių santykių, o šį teiginį patvirtina įvairūs tyrimai (Owen 

& Burke 2004, p. 131; Goldberg and Meyer 2012, p. 5; Brown 2008, p. 458). Ji įvardija 

keletą priežasčių, trukdančių dirbti su smurto problema: bendra sąmoningumo apie 

pranešimo apie smurto atvejus stoka, aukoms prieinamos informacijos, apie skirtingus 

pranešimo būdus, stoka, papildomai moteris traumuojančios pranešimo procedūros, 

psichosocialinės paramos tiek aukai, tiek smurtautojui stoka. Papildomas trukdis LBT 

smurto aukoms yra būtinybė atsiskleisti specialistams, o tai yra veiksmas, sukeliantis aukai 

papildomą stresą. Kita vertus, taikoma praktika, kai medicinos paslaugų tiekėjai privalo 

pranešti policijai apie smurtą, yra gera ir veiksminga. 

Kita psichologė, su kuria buvo atliekamas interviu šio tyrimo kontekste, dirba 

klinikine psichologe psichiatrijos paslaugų srityje. Kadangi ji specializuojasi seksualinės 

LGBT* asmenų sveikatos srityje, ji informuoja ir moko savo kolegas Kroatijos psichologų 

asociacijoje bei psichologijos studentus Humanitarinių ir Socialinių mokslų fakultete, 

Kroatijos studijose ir Medicinos fakultete apie smurtą, ypatingai prieš LGBT* asmenis. Ji 

taip pat bendradarbiauja su Moterų kambariu, Savarankiškų moterų namais ir kitomis 

organizacijomis, dirbančiomis moterų ir LGBT* asmenų teisių srityse. Remdamasi savo 

patirtimi, ji teigia pastebinti bendro sąmoningumo apie smurtą augimą, taip pat kad daugiau 

LGBT* asmenų praneša apie smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, o tai buvo 

sunku įsivaizduoti prieš keletą metų. Jos nuomone, policijos pareigūnai tapo labiau 

išsilavinę ir ne tokie priešiški LGBT žmonių atžvilgiu. Dalį šių nuopelnų respondentė 

priskiria faktui, kad Kroatija tapo Europos Sąjungos nare 2014 metais, dėl to šalis turėjo 

suderinti nemažai įstatymų ir kitų teisės aktų su Europos žmogaus teisių standartais. Kita 

vertus, LGBT* žmonėms vis dar daug sunkiau sulaukti pagalbos ir paramos, nes dauguma 

specialistų yra linkę nuvertinti smurto tarp moterų problemą. Aukos būna paliekamos 

asmeninio su jomis dirbančių specialistų vertinimo malonei ir nemaža dalimi priklauso nuo 
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asmeninių ryšių, kuriuos palaiko įvairiose įstaigose. Trūksta sistemingos skirtingų sričių 

specialistų mokymo programos, taip pat tyrimų, kurie suteiktų daugiau duomenų apie tokio 

smurto paplitimą tarp LGBT* asmenų, nes dabartinė Vidaus reikalų ministerijos statistika 

nefiksuoja, ar incidentas nutinka tos pačios lyties porose, ar veika padaroma prieš translytę 

moterį. 

Psichologė įvardija keturias potencialias smurtinio elgesio priežastis: polinkis į 

neurozę, kuris lemia pasidavimą manipuliacijai, svetimai įtakai ir agresijai, smurtinė patirtis 

pirminės socializacijos metu, nevisavertis psichologinis susidorojimo su stresu 

mechanizmas ir problemų projekcija partneriui. LGBT* žmonės 

homofobiškoje/transfobiškoje visuomenėje atsiduria dar prastesnėje situacijoje, nes jos 

teigimu, šie asmenys dažnai priima smurtą santykiuose dėl internalizuotos homofobijos 

/transfobijos arba dėl baimės, kad jų smurtaujantys partneriai atskleis juos darbdaviui ar 

šeimai, jei jie nuspręs santykius nutraukti. Internalizuota homofobija (Frost 2009, p. 104; 

Brown 2008, p. 459) ir baimė būti atskleistiems, įvairiuose tyrimuose dažnai įvardijami 

kaip veiksniai, skatinantys susitaikyti su smurtiniu santykių pobūdžiu (Brown 2008, p. 458; 

Richards, Noret, Rivers 2003, p. 12). Neapykantos nusikaltimai ir diskriminacija yra 

papildomi veiksniai, sukeliantys „mažumos stresą“, į kuriuos būtina atsižvelgti. Smurtinių 

santykių nutraukimas be galimybės „palikti“ ir homofobišką visuomenę, ir kultūrą (Balsam 

2001, p. 31), daugumai aukų nėra tinkamas sprendimas. Papildomas barjeras translytėms 

moterims atsiranda dėl socialinės marginalizacijos, nes joms neretai trukdoma įsidarbinti 

arba jos atleidžiamos lyties keitimo procedūrų metu. Tai stumia jas į ekonominę 

priklausomybę nuo partnerių arba į rizikingo darbo pasirinkimą, pavyzdžiui, prostituciją. 

Respondentė pažymi, kad tarp lesbiečių santykių dažnai pasitaiko „susiliejimas“, kai viena 

partnerė visiškai prisitaiko prie kitos partnerės gyvenimo būdo ir izoliuoja save nuo savo 

pačios socialinio tinklo, o tai apsunkina tokių santykių nutraukimą. Šis fenomenas buvo 

apibūdintas Waldener-Haugrud, Gratch ir Magruder 1997, p. 180) kaip „lesbiečių porų 

tendencija atsiskirti nuo bendruomenės ir tapti socialiai izoliuotoms, susiliejusioms į 

santykius“ (Waldener-Haugrud, Gratch & Magruder 1997, p. 180). Pastebėta, kad 

susiliejimas padidina psichologinės agresijos tikimybę (Murray, Mobley, Buford, Seaman-

DeJohn 2006/2007, p. 5). Respondentė teigė pastaruoju metu dirbusi ties smurtiniais dviejų 

moterų santykiais, kurių auka pranešė apie atvejį ir policijai, ir gydytojui. Ji pabrėžė, kad 

ypatingai svarbu teikti aukai paramą ir ją lydėti viso pranešimo apie smurtą metu, aprūpinti 

nemokama teisine pagalba, kitokio pobūdžio parama iš NVO ir nukreipti ją pas LGBT* 

asmenims palankų psichologą, ginekologą ar terapeutą. 

Tyrimo dalyvė pranešusi apie smurtą policijai, nukreipė tyrėjus pas policijos 

pareigūnę, dirbusią su jos byla. Pareigūnė teigė, kad per devyniolikos metų karjerą ji 

susidūrė tik su trimis smurto tos pačios lyties porose atvejais, du iš jų – smurtas moterų 

santykiuose. Vienas iš šių atvejų tapo pirmąja smurto lesbiečių santykiuose byla pasiekusia 

Kroatijos teismą, jo esmė – partnerė pradėjo smurtauti ir ėmė grasinti nusižudysianti, kai 

jos partnerė nusprendė su ja išsiskirti. Bausmė, kuria buvo nubausta kaltininkė šioje byloje, 

– bauda ir vieneri metai lygtinio nuteisimo. Kitas, naujesnis atvejis, apėmė fizinį smurtą 

kilusį po vieno iš daugelio barnių tarp partnerių. Pareigūnei kilo įspūdis, kad konfliktai 

kildavo dėl skirtingo partnerių gyvenimo būdo: viena iš jų turėjo pastovų darbą ir pajamas, 

kitos gyvenimas buvo „padrikas“ – dažniausiai ji nedirbo ir buvo linkusi vartoti narkotikus. 

Po fizinio smurto auka kreipėsi į gydytoją ir policiją. Pareigūnė teigė, kad auka jautėsi 
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pasimetusi, išgyveno kaltės ir gėdos jausmus. Po pranešimo surašymo byla perduota 

teismui, kuris pritaikė apsaugos priemones. Kalbant apie bendrą policijos elgesį LGBT* 

aukų atžvilgiu, pareigūnė teigė esanti patenkinta savo kolegomis. Jos manymu labai svarbu 

reguliariai ir papildomai mokytis. Ji pastebi, kad sąmoningumo su LGBT* susijusiais 

klausimais lygis yra ganėtinai aukštas, bent jau tarp jaunesnių pareigūnų. Ji pati atliko 

tyrimą apie policijos pareigūnų požiūrį dėl smurto artimoje aplinkoje ir bausmių už jį 

tvarkos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad sąmoningumo apie baudimo svarbą lygis auga, bet 

skiriasi, priklausomai nuo komisariato, nes mokymas apie tai nėra sistemingas.  

 

Išvados ir rekomendacijos 

 

Sprendimų priėmėjai, įvairios institucijos ir organizacijos, dirbančios moterų ir 

LGBT* asmenų apsaugos nuo smurto ir diskriminacijos srityje, turėtų atsižvelgti į 

reikšmingas tyrimo metu surinktas įžvalgas. 

Smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, nukreipto prieš lesbietes, 

biseksualias ir translytes moteris, modeliai ir priežastys ženkliai nesiskiria nuo smurto prieš 

kitas moteris. Jis apima fizinį, psichologinį, emocinį, žodinį, lytinį ir ekonominį smurtą bei 

gali būti susietas su partnerių polinkiu į savininkišką ir agresyvų elgesį, piktnaudžiavimu 

alkoholiu ir/ar narkotikais, gyvenimo būdo skirtumais tarp partnerių ir t.t. Kita vertus, 

galima išskirti papildomas problemas, reikšmingas smurto prieš LBT moteris atžvilgiu: 

pirma – translytės moterys patiria daugiau smurto ir jis paprastai būna stipresnis, antra – 

LBT moterys itin retai praneša apie patirtą smurtą. Nors šio tyrimo mastas nėra didelis, jis 

atskleidžia, kad translytės moterys susiduria tiek su smurtu iš daugiau nei vieno partnerio, 

tiek su grėsme jų gyvybei. Viena iš respondenčių taip pat patyrė išprievartavimą bei buvo 

įtraukta į prostituciją. Svarbu pažymėti, kad viena iš respondenčių dėl tokios patirties 

kaltina tik transfobiją, o kita respondentė šią kaltę transfobijai priskiria iš dalies. Tai reiškia, 

kad norint užkirsti kelią prieš translytes moteris nukreiptam smurtui artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu, turi būti tobulinama bendra translyčių ir transseksualių asmenų žmogaus 

teisių apsaugos sistema. Pirmiausia, teisinis reguliavimas dėl lyties pripažinimo turi 

užtikrinti, kad lytis būtų pakeičiama oficialiuose dokumentuose pagal asmens pareiškimą 

apie jų lyties tapatybę per protingai trumpą laiką, be prievolės atlikti keletą medicininių 

apžiūrų ir gauti lyties tapatybės sutrikimo diagnozę, nes tai reikštų žmogaus teisės į kūno 

vientisumą ir neliečiamumą pažeidimą. Galimybė turėti dokumentus, kuriuose nurodyta 

lytis atitinka asmens lytinę tapatybę, yra būtina siekiant naudotis įvairia institucine pagalba. 

Tokia išvada daroma remiantis abiejų respondenčių, nenorėjusių pranešti apie patirtą 

smurtą policijai ir bijojusių susidurti su pareigūnų transfobija, patirtimi. Negana to, 

tinkamai išsilavinusio personalo sveikatos apsaugos srityje trūkumas iki šiol yra rimtas 

trukdis translyčiams ir transseksualiems asmenims, siekiantiems pasinaudoti savo teisėmis 

Kroatijoje. Siekiant pagerinti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas translytėms smurto 

aukoms, sistemingas mokymas apie translyčių ir transseksualių asmenų lytinę ir 

reprodukcinę sveikatos apsaugą turi būti užtikrintas įvairių sričių specialistams, pavyzdžiui, 

ginekologams ir psichiatrams. 

Kitas reikšmingas tyrimo pastebėjimas tas, kad respondentės buvo nelinkusios 

pranešti apie smurtą policijai. Tik vienai iš jų pavyko sėkmingai pranešti apie smurtą po to , 

kai ji buvo paskatinta gydytojo. Nors tokie skaičiai sutampa su mažu procentu apie smurtą 
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artimoje aplinkoje pranešančių moterų, LBT aukos susiduria su papildomomis kliūtimis. Be 

to, tokio smurto reikšmė yra menkinama ir aukos negauna būtinos informacijos, taip pat 

dažnai išreiškia nepasitikėjimą policija ir bijo, kad į jas nebus žiūrima rimtai ir nebus 

elgiamasi oriai bei pagarbiai. Dvi iš tyrime kalbintų specialisčių pastebėjo policijos elgesio 

su LGBT* asmenimis pagerėjimą pastaraisiais metais, tai galėtų būti dėl efektyvių švietimo 

iniciatyvų taikymo. Švietimas turi tapti sistemiškas ir būti taikomas visiems policijos 

skyriams Kroatijoje, neapsiribojant vien Zagrebu. Be to, būtina moterų tarpe organizuoti 

plačias sąmoningumo didinimo kampanijas ir skleisti informaciją apie smurto pranešimo 

svarbą. 

Kadangi nepasitikėjimas policija vis dar stipriai įsigalėjęs tarp smurto aukų, būtų 

reikšminga pakeisti tvarką, reikalaujančią aukas pranešti apie smurtą norint būti priimtai į 

smurtą patyrusių moterų prieglobstį. Tai ypatingai svarbu LBT aukoms. Kaip parodė šis 

tyrimas, viena iš respondenčių, išgyvenusių sunkią ir pasikartojančią prievartą, nebuvo 

priimta be pranešimo, o pranešti apie smurtą vengė, bijodama susidurti su policijos 

pareigūnų transfobija. Jeigu dauguma aukų bijo pranešti, tai tos reikalavimas yra rimta 

kliūtis, trukdanti rasti apsaugą nuo stipriai smurtaujančių partnerių. 

Kitos šio tyrimo metu kalbintų specialistų pateiktos specifinės rekomendacijos: 

apibrėžti smurtą pasimatymų metu ir taikyti baudžiamąją atsakomybę įtraukiant į 

Baudžiamąjį kodeksą kaip nusikalstamą veiką; sugriežtinti bausmę už smurtą artimoje 

aplinkoje ir pasimatymų metu; užtikrinti aukoms nemokamą teisinę pagalbą; teikti aukoms 

paramą viso pranešimo proceso metu; teikti psichosocialinio gydymo paslaugas tiek aukai, 

tiek ir smurtautojui; sumažinti pranešimo apie smurtą proceso metu atliekamų aukos 

apklausų, siekiant išvengti antrinės viktimizacijos; panaikinti baudžiamąją atsakomybę už 

vertimąsi prostitucija ir atlikti daugiau tyrimų apie prieš LGBT* asmenis nukreiptą smurtą 

artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu. 

Šis tyrimas parodė, kad prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris nukreiptas 

smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, pasižymi dviem specifinėmis savybėmis, į 

kurias būtina atsižvelgti ateityje, tobulinant smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

prevencijos bei užkardymo sistemą. Pirmiausia, translytės moterys susiduria su sunkesniu ir 

dažnesniu smurtu, taip pat su rimtomis institucinėmis kliūtimis, trukdančiomis pranešti apie 

patirtą nusikaltimą. Dėl šios priežasties turi būti užtikrintas teisinis lyties pripažinimas ir 

galimybė pasinaudoti smurto aukoms skirto prieglobsčio pagalba. Antra, LBT moterys 

labai retai praneša apie patirtą smurtą, todėl būtina didinti sąmoningumą ir keisti 

visuomenės nuostatas bei atsaką į smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu.  
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VENGRIJA 
Bea Sándor ir Katalin Ráhel Turai 

 

 

Įžanga 

 

Vengrijoje įtvirtinta palyginti progresyvi LGBT* bendruomenės atstovų atžvilgiu 

įstatyminė bazė, tačiau visuomenėje vis dar vyrauja homofobinės ir transfobinės nuostatos. 

Translyčiai asmenys šalyje diskriminaciją patiria 30-50 proc. gyvenimo sričių (Hidasi 

2012), įskaitant partnerystės institutą ir pačią LGBT* bendruomenę. Remiantis 2008 metais 

Eurobarometro atliktos apklausos duomenimis, vidutinis rodiklis, atsakant į klausimą, kaip 

jaustumeisi turėdamas kaimyną gėjų ar lesbietę, Vengrijoje siekė 6,2 balo7 (FRA ataskaita 

2009, p. 4). Plačios apimties visuomenės apklausa parodė, kad vengrai dažniau pritaria 

teiginiui, jog homoseksualumas yra privatus asmens reikalas (Takács 2011, p. 17). Viena 

vertus, tai galima interpretuoti kaip tolerantišką požiūrį ir nepritarimą valstybės vaidmeniui 

privačiame asmens gyvenime. Kita vertus, taip išreiškiamas ir nepritarimas LGBT* asmenų 

išraiškos ir žodžio laisvei. Homoseksualumo ir LGBT* klausimai viešajame diskurse 

geriausiai matomi tampa Budapešte vykstant „Pride“ eitynėms, kurios pritraukia minias 

žmonių, tačiau tuo pat metu sulaukia nemažai kritikos. Vengrijos visuomenėje plačiai 

paplitusi homoseksualumo patologizacija: 21 proc. vengrų homoseksualumą tapatina su 

nuodėme (prieš Dievą ar visuomenę), ir tik 33,5 proc. Vengrijos piliečių visiškai pritaria 

teiginiui, jog „pasirinkti tos pačios lyties partnerį yra pagrindinė žmogaus teisė“ (Takács 

2011, p. 17-21). 

 

Darbo rinka ir ekonomika 

 

Nors 2003 metais Vengrijoje priimtas įstatymas dėl vienodo požiūrio ir lygių 

galimybių skatinimo įtvirtina diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 

pagrindu draudimą, labai nedidelis skaičius nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos įsidarbinant 

kreipiasi į teismą ar Lygių galimybių tarnybą, siekdami teisinės pagalbos. Daugelis LGBT* 

asmenų kiekvieną dieną susiduria su nedraugiška heteroseksistine atmosfera darbo vietoje: 

įžeidimais, priekabiavimu, atstūmimu ir apkalbomis. Neretai asmens darbo prašymas yra 

atmetamas dėl jo seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės, LGBT* darbuotojai 

nepaaukštinami pareigose arba yra atleidžiami. Tokioje aplinkoje daugelis LGBT* asmenų 

renkasi neatskleisti savo seksualinės orientacijos. Nors 85 proc. 2010 metais Háttér 

bendruomenės ir Vengrijos mokslų akademijos atliktame tyrime dalyvavusių LGBT* 

respondentų buvo įsitikinę, jog asmuo gali gyventi pilnavertį gyvenimą tik būdamas atviras 

apie savo seksualinę orientaciją, vos 17 proc. tyrimo dalyvių sakė, kad yra visiškai atviri 

savo bendradarbiams, o 32 proc. savo seksualinę orientaciją atskleidė keliems pasirinktiems 

kolegoms. 35 proc. LGBT* respondentų visiškai ar iš dalies atvirai kalbėjo apie savo 

seksualinę orientaciją su vadovais. (Karsay 2015b, p. 20). 

                                                
 Vengrijos teisės ekspertė 
 Lyčių studijų doktorantė 
7 10 balų skalėje, kurioje 1 reiškia „labai nejaukiai“, o 10 – „labai gerai“ – vert. past. 
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Remiantis šio tyrimo duomenimis, translyčiai asmenys (12 proc. respondentų) 

labiau nei LGB asmenys (6 proc.) yra paveikti nedarbo (Karsay 2015a). 62 proc. translyčių 

asmenų ilgiau nei 3 mėnesius neturėjo darbo, kai tuo tarpu nuolatinio darbo neturėjo 39 

proc. LGB respondentų. 

Įgyvendinus teisines priemones daugiau dėmesio turėtų būti skiriama tam, kad būtų 

užkirstas kelias diskriminacijai darbo rinkoje ir būtų skatinamos gerosios įvairovės 

skatinimo darbo vietoje praktikos. Nors lygių galimybių planai atveria duris tokių 

programų įgyvendinimui, darbdaviai nėra motyvuoti priimti ir įgyvendinti realių pokyčių 

atnešančius planus. Kita vertus, darbdaviai sulaukia pernelyg mažai institucinės paramos. 

Be to, priimti lygių galimybių planą, oficialiai įpareigotos tik viešosios institucijos ir 

valstybės įmonės. 

 

Tos pačios lyties šeimų pripažinimas, įvaikinimas, santuoka ir reprodukcinių 

technologijų pasiekiamumas 
 

Vengrijos teisėje, ypatingai 2009 metais priimto įstatymo dėl registruotos 

partnerystės ir 1997 metais priimto įstatymo dėl sveikatos priežiūros paslaugų nuostatose, 

vis dar ryški tos pačios lyties porų diskriminacija. Registruotos partnerystės instituto 

įtvirtinimas 2009 metais tapo dideliu žingsniu siekiant progreso, tačiau tai nereiškia, jog 

diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu buvo panaikinta. Tos pačios lyties poros 

negali pasinaudoti teise įsivaikinti ir neturi galimybės kreiptis dėl pagalbinio apvaisinimo. 

Kita vertus, individualūs asmenys turi teisę įsivaikinti nepriklausomai nuo jų šeiminio 

statuso, partnerystės įregistravimo, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės. Tačiau šiuo 

atveju tėvystės teises turi tik vienas iš tėvų. Šalyje aktyviai vykdoma „santuokos 

apsaugojimo“ politika, be kita ko diskriminuojanti translyčius asmenis, kurie yra priversti 

išsiskirti, jei nori, kad jų lytinė tapatybė būtų pripažinta asmens tapatybės dokumentuose. 

Nuo 2010 metų Vengrijos vyriausybė įvykdė keletą reformų, kurios pažeidė tos 

pačios lyties porų ir jų atžalų teises. Naujai priimta šalies Konstitucija apibrėžia santuoką 

kaip priešingos lyties partnerių interesus ginančią instituciją. Šis sprendimas skatina ir 

visuomenės priešiškumą vienalyčių šeimų atžvilgiu. Tokį siaurą šeimos apibrėžimą 

kritikavo tarptautinės žmogaus teisių organizacijos, konstitucinės teisės ekspertai ir 

Venecijos komisija. Jie taip pat pabrėžė, jog Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) 

pripažino, kad tos pačios lyties poros turi teisę sukurti šeimą (Schalk ir Kopf prieš Austriją, 

30141/04). 

2013 metais priimta šalies civilinio kodekso pataisa, apribojanti galimybę įsivaikinti 

savo partnerių vaikus. Net jei tos pačios lyties tėvai vaiką kartu augina ilgiau kaip 

dešimtmetį, jis nėra laikomas nebiologinio tėvo ar motinos vaiku, taigi negali gauti 

išlaikymo tėvų santykiams nutrūkus. Šios nuostatos pažeidžia tos pačios lyties tėvų 

auginamų vaikų interesus. Svarbu pastebėti, jog EŽTT ne tik priėmė sprendimą prieš 

diskriminaciją seksualinės orientacijos pagrindu individualaus įsivaikinimo atveju (E.B. 

prieš Prancūziją, 43546/02), bet taip pat įvardijo vieno iš partnerių biologinės atžalos 

įsivaikinimo apribojimą kaip diskriminuojančią praktiką (X. ir kiti prieš Austriją, 

19010/07). 

Prieiga prie pagalbinio apvaisinimo paslaugų Vengrijoje reglamentuojama 

griežtomis (ir diskriminuojančiomis) priemonėmis. Remiantis 1997 metais priimto įstatymo 
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dėl sveikatos priežiūros paslaugų nuostatomis, kreiptis dėl pagalbinio apvaisinimo gali tik 

sutuoktiniai, priešingos lyties partneriai ir neištekėjusios moterys, kurios yra nevaisingos ar 

artimiausiu metu gali tapti nevaisingos dėl savo amžiaus. Taigi galimybė pasinaudoti 

pagalbinio apvaisinimo procedūromis vienalyčiams partneriams yra nepasiekiama. Kita 

vertus, pastaraisiais metais keletas lesbiečių partnerių pasinaudojo pagalbinio apvaisinimo 

procedūra teigdamos, jog yra neištekėjusios ir nuslėpdamos įregistruotą partnerystę. 

Translyčiai vyrai, kurių asmens tapatybės dokumentuose nurodyta jų lytinę tapatybę 

atitinkanti lytis dėl dirbtinio apvaisinimo gali kreiptis kartu su savo partnere moterimi.  

Nepriklausomai nuo to, ar pagalbinio apvaisinimo procedūra vykdoma gimtojoje 

šalyje įsikūrusioje sveikatos priežiūros įstaigoje, ar užsienyje, problema, jog vaikas teisiškai 

turi tik vieną iš tėvų, išlieka. Su šia problema nesusiduria pagalbinio apvaisinimo 

procedūros siekiančios priešingos lyties poros. Pateikus bendrą prašymą atlikti pagalbinio 

apvaisinimo procedūrą, vyras įgyja tėvystės teises nepriklausomai nuo to, ar buvo 

panaudota jo paties ar anoniminio donoro sperma. Dėl vieno iš partnerių tėvystės ar 

motinystės nepripažinimo, gali iškilti rimtų problemų kasdieniame vienalyčių šeimų 

gyvenime. 

 

Sveikatos apsauga 

 

Diskriminacijos seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės pagrindu sveikatos 

priežiūros srityje bei atsisakymo teikti paslaugas ŽIV užsikrėtusiems pacientams draudimas 

įtvirtintas 2003 metais priimto įstatymo dėl vienodo požiūrio ir lygių galimybių skatinimo 

nuostatose. Tačiau Háttér atliktas kokybinis tyrimas apie lesbiečių, gėjų ir biseksualių 

asmenų patirtis susidūrus su Vengrijos sveikatos priežiūros sistemos atstovais (Faix-

Prukner and Rózsa 2015) atskleidė, jog kalbėti apie savo seksualinę orientaciją sveikatos 

priežiūros srityje yra rizikinga. ŽIV užsikrėtusius pacientus veikia daugialypė 

diskriminacija dėl ŽIV nešiotojo statuso ir asmens seksualinės orientacijos. Tyrimo 

duomenimis, 50 proc. LGB respondentų buvo susidūrę su nekorektiškais klausimais ir 

komentarais, o 29 proc. patyrė priekabiavimą. Tyrėjai taip pat aprašė atvejus, kai būdavo 

pažeidžiamas paciento konfidencialumas ar nepaisoma pacientų ir juos lankančiųjų 

partnerystės. Tyrimas atskleidė, jog apie patirtą diskriminaciją dažniausiai nutylima. Vos 

6,3 proc. diskriminaciją patyrusių respondentų tikino pateikę skundą. Daugelis jų taip pat 

nurodė, kad skundai buvo atmetami, ir tik vienu atveju diskriminavęs sveikatos priežiūros 

darbuotojas sulaukė atsakomybės už savo veiksmus. 

Dėl teisinio lytinės tapatybės pripažinimo translyčiai asmenys turi kreiptis siųsdami 

prašymą Imigracijos ir pilietybės departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris 

perduoda prašymą Žmogiškųjų išteklių ministerijai. Taip pat reikalaujama medicinos 

specialisto išvados, gautos iš dviejų psichiatrų (arba vieno psichiatro ir vieno klinikinio 

psichologo) bei ginekologo arba urologo. Reikalavimas atlikti lyties keitimo operaciją ar 

hormonų terapiją nėra laikomas būtina išankstine sąlyga, siekiant pasikeisti lytį ir vardą 

asmens tapatybės dokumentuose. Tais atvejais, kai prašymas yra pagrįstas, ministerijos 

suteikia reikiamus leidimus. Atlikus reikalingas korekcijas asmens gimimo liudijime, 

kituose dokumentuose (asmens tapatybės kortelėje, pase, vairuotojo pažymėjime, įvairiuose 

diplomuose ir t. t.) taip pat pakeičiama nurodyta lytis ir vardas. Medicininės su lyties 

keitimu susijusios procedūros Vengrijoje teisiškai nereglamentuojamos. Svarbu tai, jog iš 
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sveikatos draudimo lėšų padengiama vos 10 proc. medicininių išlaidų, likusią sumą iš 

asmeninių lėšų turi apmokėti pacientas. 

Remiantis nevyriausybinės organizacijos Transvanilla atlikta apklausa apie 

translyčių asmenų patirtis susidūrus su šalies sveikatos apsaugos sistema, daugelis 

translyčių asmenų vengia lankytis pas medikus baimindamiesi diskriminacijos. 26 proc. 

tyrimo respondentų tikino patyrę diskriminaciją dėl savo lytinės tapatybės (Hidasi 2015). 

Daugiau kaip trečdalis jų nurodė, kad specifinių šių asmenų poreikių buvo nepaisoma. Šie 

asmenys taip pat patvirtino susidūrę su familiariais ir nekompetentingais sveikatos 

apsaugos darbuotojų klausimais. Sveikatos apsaugos sistemoje patirta diskriminacija kelia 

ypatingai daug nepatogumų translyčiams asmenims, kuriems siekiant teisinio lytinės 

tapatybės pripažinimo tenka dažnai lankytis sveikatos priežiūros įstaigose. 

 

Smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

 

Vengrijos Baudžiamajame kodekse įtvirtintas „smurto partnerystėje“ draudimas. 

Šios sąvokos apibrėžime išskiriama, jog tam tikras asmuo reguliariai pažeidžia partnerio 

žmogiškąjį orumą, žemina, smurtauja arba pasitelkia ekonominį smurtą ir tokiu būdu 

pažeidžia nukentėjusiojo teises. Partneriu laikomas esamas ar buvęs sutuoktinis, kartu 

gyvenantis arba registruotas partneris, kuris gyvena ar gyveno kartu su smurtautoju 

nusikaltimo metu ar prieš jį. Tokiomis aplinkybėmis įvykdytas užpuolimas ar šmeižtas 

laikomi nusikalstama veika, už kurią taikoma griežtesnė atsakomybė nei įvykdžius 

užpuolimą ar šmeižtą prieš nepažįstamą asmenį. Deja, nors toks partnerių apibrėžimas 

lyties atžvilgiu yra neutralus, jis netaikomas partneriams, kurie kartu negyvena. 

2009 metais priimtas įstatymas reglamentuoja laikinosios apribojančiosios nutarties 

priemonės taikymą. Šio įstatymo nuostatos taip pat yra lyčiai neutralios. Laikinąją 

apribojančiąją nutartį gali išduoti policijos pareigūnai, kai nukentėjęs asmuo patiria 

veiksmus, kurie kelia grėsmę jo orumui, gyvybei ar fizinei ir dvasinei vienovei. Policijos 

pareigūnų išduota laikinoji apribojančioji nutartis galioja 72 valandas. Policija automatiškai 

teismui pateikia prašymą dėl jo pratęsimo. Tuomet teismas sprendžia, ar išduoti iki 60 

dienų galiojančią laikinąją apribojančiąją nutartį. Nukentėjusieji nuo smurto artimoje 

aplinkoje taip pat gali tiesiogiai kreiptis į teismą, prašydami išduoti laikinąją apribojančiąją 

nutartį. Galiojant tokiai nutarčiai, smurto kaltininkas negali jokiais tiesioginiais ar 

netiesioginiais būdais susisiekti su nukentėjusiuoju asmeniu. 1998 metais priimtas 

įstatymas dėl baudžiamojo proceso tvarkos, kurio nuostatos taip pat yra lyčiai neutralios, 

reglamentuoja laikinųjų apribojančiųjų nutarčių išdavimą vykstant baudžiamajam procesui. 

Remiantis dviejų moterų teisių organizacijų 2011 metais paskelbtu vertinimu, 

policijos pareigūnai labai atsargiai išduoda laikinąją apribojančiąją nutartį. Be to, 2010 

metais vien Budapešte teismai panaikino 60 iš 95 policijos išduotų laikinųjų apribojančiųjų 

nutarčių (NANE ir PATENT 2011). 

Egzistuojančios teisinės priemonės, o ypatingai praktinis jų taikymas, yra 

nepakankami siekiant nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje suteikti realią 

galimybę nutraukti smurtinius santykius ir gauti efektyvią institucinę pagalbą. Laukimo 

periodas tokiais atvejais yra labai ilgas. Vengrijoje taip pat yra labai mažai laikinojo 

prieglobsčio įstaigų, kuriose galėtų apsistoti nukentėjusieji nuo smurto artimoje aplinkoje. 

Vengrijos teisė nereglamentuoja atsakomybės dėl „smurto pasimatymų metu“. Vis 
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dėlto šalies teisinėje sistemoje įtvirtinta atsakomybė už įvairias seksualinio smurto formas. 

Su seksualine prievarta ir smurtu susijusios Baudžiamojo kodekso nuostatos taip pat yra 

lyčiai neutralios. 

Kaip rašoma Amnesty International 2007 metų ataskaitoje, pagrindinė kliūtis 

moterims siekiant teisingumo išprievartavimo ar kitų seksualinių nusikaltimų atveju, yra 

didelis tokių bylų atmetimas teisinio proceso metu: didžioji dalis tokių bylų nutraukiamos 

net nepasiekusios teismo. Bylos gali būti nutraukiamos dėl daugelio priežasčių: policija gali 

neidentifikuoti užpuoliko, nukentėjusysis ar liudininkai gali atsiimti savo parodymus, 

nepateikti kaltinimų arba smurto atvejis gali būti įvardytas kaip „melagingas pranešimas“. 

Interviu su policijos pareigūnais metu Amnesty International nustatė, jog daugelis jų, net ir 

išprievartavimo tyrimų ekspertai, yra įsitikinę, jog moterys dažniausiai meluoja patyrusios 

išprievartavimą. Policijos pareigūnai, prokurorai ir teisėjai taip pat gali nuspręsti, jog 

nesurinkta pakankamai įrodymų. Daugelis ekspertų tikina, jog pirma ir daugeliu atvejų 

svarbiausia bylų nutraukimo priežastis yra vengimas pranešti apie nusikaltimą. Šioje srityje 

dirbančių ekspertų (Amnesty International 2007) teigimu, policijos pareigūnai dažnai 

atgraso moteris, siekiančias pranešti apie seksualinį nusikaltimą, aiškindami, jog joms 

nepavyks nusikaltimo įrodyti arba jos susidurs su labai sudėtingu ir varginančiu teisminiu 

procesu. Vienos nevyriausybinės organizacijos vadovė Júlia Spronz Amnesty International 

sakė, jog “pasitaiko atvejų, kai moteris praneša apie nusikaltimą, tačiau įvykis nėra 

užregistruojamas“. Taigi rekomenduotina skundą pateikti raštu. 

2006 metais policijos ekspertas seksualinių nusikaltimų klausimais Amnesty 

International atstovą tikino: „Ar tu tas, kuris atėjo kalbėtis apie čia atvestas paukštytes, 

kurios sakosi buvusios išžagintos?… Bent 85 proc. jų yra kekšės. Jos nori sekso, bet 

nesugeba susitarti. Jos yra prostitutės, atvirai ar paslapčia. Ekspertas gali tai įžvelgti“. 

Nėra priežasčių manyti, jog panašios nuostatos pastaraisiais metais reikšmingai 

pasikeitė. Naujausios ataskaitos ir su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje ir/ar 

seksualinio smurto dirbančių nevyriausybinių organizacijų pranešimai taip pat rodo, jog 

nukentėjusieji turi nusiteikti labai ilgiems laukimo periodams, o atitinkamos institucijos 

nėra tinkamai pasiruošusios, o kartais ir visiškai nepasiruošusios, spręsti šias problemas.  

 

Tyrimas ir klausimynai 

 

Pasikonsultavus su prieš smurtą lyties pagrindu kovojančiomis organizacijomis 

NANE bei lesbiečių ir translyčių asmenų teises atstovaujančiomis organizacijomis 

Transvanilla and Transzpont, buvo išsiųsti du klausimynai, kurių tikslas – nustatyti 

dažniausiai pasitaikančias smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose ir smurto 

pasimatymų metu prieš translytes moteris formas. Klausimynai buvo išplatinti teminių 

Budapešto „Pride“ festivalio dirbtuvių metu ir internetu. 

Buvo gauti reprezentatyvūs rezultatai: klausimynus dažniausiai pildė nuo smurto 

nukentėję asmenys. Buvo surinkta 61 pilnai užpildyta vienalyčius santykius kuriančių ar 

kūrusių asmenų anketa (2 proc. jų – translyčiai) ir 10 translyčių moterų užpildytų anketų.8 

                                                
8 Kaip dažnai nutinka parengus internetinius klausimynus, ne visi pradėję pildyti juos baigia; nebaigtų pildyti 

klausimynų skaičius siekė 108 smurto tarp tos pačios lyties porų tema ir 27 – smurto pasimatymų metu prieš 

translytes moteris tema. 
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Respondentų buvo klausiama apie įvairias smurto formas ir suteikiama galimybė raštu 

papasakoti savo istorijas, pateikiant savo kontaktinius duomenis dėl galimo interviu.  

56 proc. tyrime dalyvavusių asmenų buvo homoseksualūs, 10 proc. biseksualūs, 10 

proc. queer ar panseksualūs, 4 moterys – heteroseksualios, o likę asmenys savo seksualinės 

orientacijos įsivardinti nepanoro. Tai rodo, jog yra heteroseksualių moterų, kurios yra 

susirūpinusios smurtu tos pačios lyties santykiuose. Į šį veiksnį reikėtų atkreipti dėmesį 

organizuojant sąmoningumo didinimo renginius ir paramos akcijas. Daugelio tyrimo 

respondentų amžius buvo nuo 25 iki 44 metų, 8 asmenys buvo vyresni. Atsakymuose buvo 

išskirtos visos smurto formos, įskaitant fizinės jėgos panaudojimą. Daugiau kaip trečdalis 

respondentų buvo patyrę baimę, nerimą ir stiprų savo partnerio pavydą. Rečiau nei 

heteroseksualių santykių metu patiriamas ekonominis smurtas ir smurtas prieš vaikus – 

tikriausiai todėl, jog lesbiečių ir biseksualių moterų šeimose gali būti mažiau vaikų ir šios 

moterys yra mažiau finansiškai viena nuo kitos priklausomos. 12 proc. respondentų tikino 

patyrę kokios nors formos seksualinį smurtą. Paskutinėje anketos dalyje mėginta nustatyti, 

ar respondentams svarbu pasidalinti pasakojimu apie patirtą smurtą. Tačiau 40 proc. 

pradėjusiųjų pildyti klausimyną į šią anketos dalį neatsakė. Ketvirtis respondentų nurodė 

manantys, jog nė viena jų pažįstama moteris nepatyrė smurtinių santykių, dar ketvirtis 

teigė, jog tokius santykiuos patyrė 2-5 jų pažįstami žmonės. 18 proc. respondentų teigė 

girdėję pasakojimų apie smurtinius lesbiečių santykius iš pačių nukentėjusiųjų, panašus 

skaičius apie tai nieko nebuvo girdėję. 

Iš 20 translyčių moterų9, kurios atsakė į klausimus apie seksualinę orientaciją, 

ketvirtis (7 moterys) save įvardijo heteroseksualiomis ir dalinosi pasakojimais apie 

smurtaujančius partnerius. Kitos 6 translytės moterys tikino esančios homoseksualios, 5 

biseksualios arba queer, 2 – asekualios. Dvylika moterų atsakė į klausimą apie smurtautojų 

lytį. Šešių smurto atvejų metu smurtautoju tapo vyras, trečdalyje – moteris, o 2 moterų 

gyvenime – ir vyras, ir moteris. Translytės moterys patyrė daugiau įvairių formų smurto 

negu tos pačios lyties santykius kuriančios moterys. Prieš translytes moteris buvo dažniau 

imamasi fizinio smurto: mušimo, spardymo, daiktų mėtymo. 42 proc. translyčių 

respondenčių nurodė, jog partneris kontroliavo arba ribojo jų prieigą prie bendros banko 

sąskaitos, 23 proc. jų teigė, jog namų ruošos darbus dažniausiai atlikdavo pačios. Kalbant 

apie konkrečiai su translyte lytine tapatybe susijusį smurtą, daugiau kaip trečdalis 

respondenčių paminėjo, kad į jas buvo kreipiamasi priešingos lyties įvardžiais ir tyčiotasi iš 

jų fizinės išvaizdos. Seksualinio smurto atvejai taip pat buvo dažnesni prieš translytes 

moteris negu prieš tos pačios lyties santykius kuriančias moteris. Translytės moterys dažnai 

jausdavosi socialiai izoliuotos. 

Šalies LGBT* bendruomenė projektą „Kraujuojanti meilė“ sutiko atviru 

susidomėjimu. Vykdant projektą prieš smurtą lyties atžvilgiu kovojanti nevyriausybinė 

organizacija NANE aktyviai bendradarbiavo su Háttér. Háttér informacijos ir konsultavimo 

pagalbos linijos operatoriai buvo apmokyti NANE dirbančių ekspertų tam, kad geriau 

pažintų ir taptų jautresni smurto artimoje aplinkoje problemai. Statistinėje Háttér pagalbos 

linijos duomenų bazėje taip pat išskirta atskirta kategorija smurtui artimoje aplinkoje. 2014 

metais Budapešte vykusio Lesbiečių tapatybių festivalio metu NANE organizavo specialias 

dirbtuves. Organizacijos publikacijos taip pat nagrinėja smurto tos pačios ir priešingos 

                                                
9 Vienas jų buvo interseksualus asmuo, kitas – heteroseksualus vyras. 
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lyties santykiuose reiškinį. 

NANE pagalbos linijos smurtą patiriančioms moterims darbuotojų teigimu, kai 

kurios skambinančiosios yra tos pačios lyties santykius kuriančios moterys. Dalis jų tai 

pamini iš karto, o kai kurios nutyli. Pagalbos linijos darbuotojai vartoja neutralias lyčiai 

sąvokas ir kalba apie skambinančiųjų „partnerį(-ę)“ tam, kad pokalbio metu jos įsitikintų 

galinčios kalbėti apie savo santykius su kita moterimi. NANE darbuotojai negalėjo įvardyti 

atvejų, kai nukentėjusios nuo tos pačios lyties partnerės smurto artimoje aplinkoje būtų 

kreipęsi pagalbos į atsakingas institucijas. „Tikriausiai šios moterys nemano, kad pagalbos 

tarnybos yra pasiruošusios joms padėti. Todėl šioms moterims dar sunkiau apie tai 

kalbėti“.10 Valstybinėms nukentėjusiems nuo smurto skirtoms tarnyboms paprastai trūksta 

būtinų išteklių. Net jei laikinojo prieglobsčio teikimo įstaiga teoriškai priima visas moteris, 

nepaisant jų seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės, praktikoje jos yra visiškai 

nejautrios su smurtu artimoje aplinkoje tos pačios lyties asmenų santykiuose ir smurtu 

pasimatymų metu prieš translytes moteris susijusioms problemoms. 

Nors viešajame diskurse smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu patyrusių 

LBT* moterų patirtys neaptariamos, šalyje yra nemažai LGBT* asmenims draugiškų 

psichologų, kurie gali padėti nukentėjusioms nuo smurto. Smurtą patyrusios lesbietės ir 

biseksualios moterys kreipiasi tiek į specialistus, kurių paslaugos apmokamos sveikatos 

draudimo lėšomis, tiek į privačius konsultantus. Šios moterys dažniausiai kreipiasi tuomet, 

kai smurtautoja ima jas pernelyg kontroliuoti ir šantažuoti, neleisdama palaikyti ryšių su 

nebiologiniais vaikais. LGBT* asmenų atžvilgiu jautrus asmeninis konsultavimas ir 

grupinė terapija gali šioms moterims ženkliai padėti. Translytės moterys dažniausiai neturi 

galimybių sumokėti už privačias psichologo konsultacijas, tad dažniausiai yra „gydomos“ 

psichiatrinėse institucijose, kur nesulaukia pakankamos specialistų paramos. 

Tyrimo metu buvo atlikti interviu su devyniais savo srities ekspertais: NANE 

specialistais, translyčių asmenų teisių aktyvistais (Transvanilla ir Transzpont), LGBT* 

jautriu psichologu, policijos pareigūnu bei trimis socialiniais darbuotojais, kurie dirba 

valstybinėje pagalbos nukentėjusiesiems nuo smurto tarnyboje, moterų institute bei 

narkotikų prevencijos nevyriausybinėje organizacijoje. Situacija trumpai aptarta ir su 

parama seksualinių paslaugų srityje dirbantiems asmenims teikiančia organizacija. 

 

Interviu su nukentėjusiomis nuo smurto 

 

Interviu buvo pradėti 2015 metų vasario mėnesį. Buvo atlikti penki didelės apimties 

interviu su nukentėjusiomis nuo smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose. 

Respondenčių amžius buvo nuo 23 iki 49 metų. Respondentės įgijo įvairų išsilavinimą ir 

profesinę patirtį. Dar keturi trumpesni pokalbiai įvyko telefonu arba Skype su potencialiai 

suinteresuotomis moterimis. Buvo atlikti ir didelės apimties interviu su dviem į translyčių 

asmenų teisių aktyvizmą įsitraukusiomis translytėmis moterimis, kurių viena patyrė 

partnerio smurtą. Dar trys seksualines paslaugas teikiančios translytės moterys davė 

interviu telefonu. Internetu ir telefonu kalbinome ir dvi drag karalienes (angl. drag 

                                                
10 2015 m. gegužės 6 d. vykęs interviu su pagalbos linijos darbuotoju 
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queen).11 

Atliktas tyrimas taip pat remiasi pasakojimais, kuriais pasidalino klausimyną 

LGBT* bendruomenės renginiuose užpildę asmenys. Neformalūs pokalbiai su žmonėmis, 

nepriklausančiais Budapešto LGBT* bendruomenei (pavyzdžiui, pokalbiai su pastovios 

gyvenamosios vietos neturinčiomis lesbiečių poromis, seksualines paslaugas teikiančiais 

asmenimis, drag vakarų (angl. drag show) dalyviais Szeged mieste) taip pat buvo 

informatyvūs. Įgyvendinant projektą surinkti duomenys dar bus papildyti. 

 

Smurtas lesbiečių santykiuose 

 

Atliekant tyrimą paaiškėjo, jog lesbiečių santykiuose pasitaiko įvairių formų 

smurtas: pernelyg kontroliuojantis elgesys, įskaitant telefoninių, elektroninio pašto ir 

Facebook žinučių tikrinimą, taip atribojant auką nuo draugų, šeimos narių ir bendruomenės. 

Tyrime dalyvavusios respondentės patyrė įvairias žodinio smurto formas: pavydą, pykčio 

protrūkius, žeminimą. Šios moterys patyrė ir fizinį partnerių smurtą. 

Adél (42) teigimu, prasidėjus fiziniam smurtui, mergina jau buvo išsekusi 

emociškai: 

 
Mūsų santykių metu nuolat patyriau žodinį smurtą, net tada kai prasidėjo ir fizinis smurtas. Ji 

mane labai pažemino. Tada pasijaučiau esanti silpna ir palūžau emociškai. Praėjus kiek laiko 

pradėjau tikėti jos žodžiais. Varge, jei kam nors nuolat sakoma „tu esi kvailas“, jis ir pradeda 
tuo tikėti. Tokia psichologija. Ji privertė mane jaustis tokia nesaugia, kad daugiau niekada 

nebesijaučiau esanti žmogus. Atrodė, kad toks mano likimas, o ji atėmė iš manęs paskutinę 

giją, už kurios aš laikiausi. Ji pavertė mane savo nuosavybe. (Adél, 42) 

 

Adél turėjo dvi atžalas iš ankstesnių heteroseksualių santykių, kurių metu nepatyrė 

smurto. 
 

Ji neleisdavo man skambinti savo tėvams ar prašyti kieno nors pagalbos. Kartą būnant 
Székesfehérvár mieste ji sužinojo, kad paskambinau savo tėčiui, nes planavau vasaros 

atostogoms ten išsiųsti savo vaikus, o vėliau pati juos aplankyti. Stovėjome gatvėje, buvo jau 

sutemę, o aplink nebuvo nieko, tik mes. Tada ji prispaudė mane prie sienos. Aš norėjau bėgti, 

bet ji man neleido. Ir ji laikė mane tvirtai, prispaudė prie parduotuvės sienos, išgąsdino mane, 
lietė mano kūną ir aš nežinojau, kaip pabėgti. Patyriau tokią baimę (...), kad apsišlapinau, 

pirmą ir paskutinį kartą savo gyvenime. (Adél, 42) 

 

Tyrime dalyvavusios moterys kalbėjo apie įvairias patirto fizinio smurto formas: „du 

kartus sulaužė nosį“, „spardė mane kaustytais batais“, „pamėginus atsikirsti, žirklėmis 

sužalojo mano burną“. 

Išgyvenusiems specifinę seksualinio smurto formą, – išprievartavimą pasimatymų 

metu, dažnai sudėtinga ją apibrėžti, o išgyvenusioms tai vienalyčių santykių metu tai 

padaryti dar sudėtingiau (Girschick 2002). Tačiau seksualinis smurtas įvyksta ir moterų 

santykiuose. 12 proc. tyrime dalyvavusių asmenų tikino patyrę nepageidaujamus 

                                                
11 Interviu ištraukos pateikiamos anglų kalba, pasitelkus slapyvardžius ir pakeitus visą informaciją taip, kad 

būtų išvengta galimo asmenų ir įvykių atpažinimo. 
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seksualinio pobūdžio veiksmus. Erika (30) vaikystėje patyrė seksualinį vyro smurtą ir tik 

neseniai suprato, jog pirmoji jos seksualinė patirtis sulaukus pilnametystės taip pat buvo 

smurtinio pobūdžio. Trečiojo pasimatymo su 10 metų vyresne moterimi metu (kuri žinojo 

apie patirtą seksualinį smurtą), jos susitiko pažiūrėti filmo. 

 
Mes smagiai praleidome laiką, tačiau ji labai skubino įvykius ir aš pasijutau įskaudinta. Ji 

nedavė man laiko apmąstyti, ar aš to noriu. Aš galvojau, o kas jei pirmasis bučinys nebus 
malonus… Aš buvau ten įstrigusi. Visa kita man tiesiog nutiko. Aš neturėjau jokios įtakos 

tam, kas įvyko. Ne aš buvau ta, kuri sprendė, kiek drabužių nusirengti ir kaip greitai įvykiai 

rutuliosis. Aš nenorėjau būti nuoga, bet ji mane įtikino. (Erika, 30) 

 

Smurtas artimoje aplinkoje tarp tos pačios lyties ir priešingos lyties partnerių turi 

panašumų, tačiau yra su socialinėmis nuostatomis homoseksualumo atžvilgiu susijusių 

ypatybių. Tos pačios lyties santykių kūrimas gali smarkiai apriboti galimybes sulaukti 

šeimos narių, draugų ir institucijų paramos, taigi homofobija tampa naudinga smurtautojui.  

Atsivėrimas apie savo seksualinę orientaciją specifiškai būdingas LGBT* asmenims 

(Elliott 1996, p. 5). Štai Lizi (23) uždraudė partnerei Gabi pažįstamiems užsiminti apie jų 

porą. Lizi tai buvo labai skausminga patirtis, nes porai išsiskyrus, ji baiminosi, kad Gabi ją 

šantažuos siekiant mokytojos pareigų. 

Socialinis spaudimas turėti priešingos lyties partnerį gali turėti it in dramatiškų 

pasekmių pirmuosius vienalyčius santykius kuriančioms moterims. Daugelis tyrimo 

respondenčių patyrė smurtą jau pirmą kartą užmezgusios santykius su moterimi. Renzetti 

(1992) pastebi, jog atsakydamos į heteroseksualios visuomenės daugumos priešiškumą, 

lesbiečių poros gali mėginti izoliuoti save nuo visuomenės, puoselėdamos savo santykius. 

Tai skatina emocinį santykių intensyvumą ir artumą, bet tuo pat metu kuria nesaugumo 

jausmą dėl partnerių autonomijos trūkumo (Renzetti 1992, p. 29-30). 

 
Ji buvo mano pirmoji meilė ir aš ją dievinau. Buvau neįtikėtinai naivi ir geranoriška. Lyg „50 
pilkų atspalvių“, ar ne? Štai kodėl nekenčiu šios knygos. Laimei, mes dar buvome vaikai, 

gyvenome toli viena nuo kitos ir laikėme savo santykius paslaptyje. Iki tol aš net nesuvokiau, 

kad esu lesbietė. (Lizi, 23) 

 
Susipažinome internetu. Labai anksti pradėjome kartu gyventi. Aš manau, jog tai buvo labai 

problemiški santykiai. Mes susitikome keturis kartus savaitgaliais ir po kelių tokių susitikimų 

ji įstrigo Zalaegerszeg mieste, tad mes apsigyvenome kartu. Santykių pradžia buvo maloni. 
Man buvo kokie 28-29 metai, ji buvo 8 metais jaunesnė už mane. Tai buvo pirmieji mano ir 

jos vienalyčiai santykiai. (Adél, 42) 

 

Kaip pabrėžia Hester (Donovan ir Hester 2014), „jaunas amžius, menkos pajamos ir 

žemas išsilavinimas lemia ypatingą tos pačios lyties santykių pažeidžiamumą DVA12 

atžvilgiu, o atsivėrimas apie savo seksualinę orientaciją lemia didesnį pažeidžiamumą, 

nepriklausomai nuo asmens biologinio amžiaus“. 
 

                                                
12 Smurtas ir prievarta artimoje aplinkoje (angl. domestic violence and abuse, trumpinys – DVA) – vert. past. 
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Buvau ką tik atsiskleidusi lesbietė, įgijusi aukštąjį išsilavinimą ir galinti eiti į pasimatymus. 

Pradėjau ieškoti merginos. Dabar manau, kad turėjau rinktis atsargiau. Jaučiau didžiulį 

spaudimą susirasti merginą. Mano draugai norėjo mane matyti laimingą ir manė, jog tam man 
reikalinga mergina. Taigi kai siaubingai įsimylėjau, visi buvo laimingi, kad „Erika susirado 

merginą“. Mano geriausia draugė taip pat entuziastingai priėmė mano santykius, nors 

veikiausiai įtarė, kas manęs laukia. (Erika, 30) 

 
Buvau laiminga, kad pagaliau užmezgiau santykius. Ji tikėjosi, kad aš labai greitai 

įsipareigosiu amžiams. Bet aš taip negaliu. Ir ji pati nenorėjo įsipareigoti. (Flóra, 49) 

 

Homofobija ir bifobija gali ne tik trukdyti moterims nutraukti smurtinius santykius, 

bet ir pasireikšti pačių santykių metu. Šešiolikmetė Lizi (23) buvo seksualiai nepatyrusi, kai 

užmezgė pirmuosius santykius su kita jauna moterimi vardu Gabi. Regis, Gabi netikėjo Lizi 

homoseksualumu: ji pašiepdavo, provokuodavo ir žemindavo. 
 

Ji man mėnesių mėnesius sakydavo, kad netikėjo, jog esu lesbietė ir klausdavo, kaip aš galiu 
žinoti, jei niekada nebučiavau vaikino. Sakė nerimaujanti, kad aš ją paliksiu supratusi, kad 

man patinka vaikinai. Ji privertė mane vakarėlyje pasibučiuoti su vaikinu. Tai buvo 

siaubinga. Ir tada ji pasiuto ir pasakė, jog ji siūlė nerimtai, todėl esu kekšė. Maždaug po 

pusantrų metų ji privertė mane su ja permiegoti. Ji pripirko daug degtinės taurelių ir tai įvyko. 
Iš karto po to ji pareiškė nemaniusi, kad taip lengvai leisiuosi suviliojama. Išvadino kale, 

kekše, nevykėle, nes pirmuosius lytinius santykius turėjau su mergina. (Lizi, 23) 
 

Pasitelkdama seksistinius komentarus, su kuriais susiduria daugelis moterų, Gabi, 

pati būdama homoseksuali moteris, kurstė neapykantą seksualinės orientacijos pagrindu. 

Tokiuose sudėtinguose emocinio ir seksualinio smurto pažymėtuose santykiuose Lizi patyrė 

smurtą dėl savo lyties, amžiaus ir homoseksualumo. 

Lesbiečių bendruomenė turi prisiimti atsakomybę siekiant užkirsti kelią smurtui ir 

įsipareigoti padėti nukentėjusiosioms, nes priešingu atveju, smurto aukos patiria socialinę 

izoliaciją ir tampa ypatingai pažeidžiamos. Be to, palaikanti bendruomenė labai daug 

reiškia savo seksualinę orientaciją mėginantiems atskleisti žmonėms. Smurtą artimoje 

aplinkoje patiria ir vyresnio amžiaus aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys. Taip nutiko 

Flóra'ai (47). Partnerė ją privertė jaustis nepatogiai lesbiečių bendruomenėje ir izoliavo ją 

nuo visų, ypatingai apribodama jos galimybes kreiptis pagalbos. 2014 metais grupei 

lesbiečių konferencijos metu gavus progą prabilti apie smurtą moterų santykiuose, 

bendruomenės atstovės pasirinko kalbėti apie homofobiją ir jos įtaką lesbiečių ir 

biseksualių moterų gyvenimams. Kai Flóra paragino aptarti ir smurtą moterų santykiuose, 

moterys jos pasiūlymą atmetė. 

Kalbėjimas apie smurtą artimoje aplinkoje moterų santykiuose gali padėti suprasti, 

ką iš tiesų reiškia pernelyg didelė partnerės kontrolė. Daugelis tyrime dalyvavusių 

respondenčių užsiminė apie sąmoningumą didinančius leidinius ir organizacijos NANE 

renginius, kurie leido joms suvokti, kad tapo smurto aukomis ir suteikė galimybę nuo jo 

apsiginti. Informuotumas apie egzistuojančias pagalbos priemones suteikia šioms moterims 

pasitikėjimo savimi: 

 



75 

 

Kai dalyvavau mokymuose apie smurtą, man prireikė nemažai laiko, kol pradėjau suprasti, 

kaip šie dalykai veikė mano gyvenimą. Šantažas ir nuolatinis niekinimas. Jie tiesiog 

apnuodija santykius. Nemažai truko, kol supratau visa tai patyrusi ankstesnių santykių metu. 
(Kata, 60) 

 

Santykiams nutrūkus, ji mane atakavo elektroniniu paštu. Jei neatsakydavau, ji apie tai 

rašydavo, jei atsakydavau, ji apie tai rašydavo, nors aiškiai jai pasakiau, kad nebenoriu 
bendrauti. Galiausiai pareiškiau, kad kreipsiuosi į Háttér teisinės pagalbos. Tada ji liovėsi. 

(Flóra, 49) 

 

Daugelis respondenčių pabrėžė draugų paramos svarbą: „Jie mane perspėjo! Jie 

sakė, kad ji mane žemina, bet tada aš to nesuvokiau“ (Lea, 59). Tyrimo duomenys rodo, kad 

draugai atlieka didelį vaidmenį teikdami paramą smurtą patyrusioms moterims, ypatingai 

toms, kurios už bendruomenės ribų jos nesulaukia (Renzetti 1992, p. 130). Lizi (23) pataria 

nukentėjusioms nuo smurto atvirai apie tai kalbėtis su žmonėmis, kuriais jos pasitiki: 
 

Svarbu ne tik tai, ką jie sako. Kai jie perskaitė, ką Gabi man parašė, buvo šokiruoti, nes ji 

grasino perpjauti man gerklę… Jų reakcija mane pritrenkė. Privalote jiems pasakyti, jei 

ruošiatės nutraukti santykius. Vien jų žinojimas padeda laikytis plano ir neatsitraukti. Galima 
atvirai jų paprašyti neleisti susisiekti su smurtautoja. (Lizi, 23) 

 

Kai esi tokia pavargusi, sumautai jautiesi ir nežinai kodėl, paskambina tavo geriausia draugė 

ir sako, kad tu neprivalai to kęsti ir nusipelnei būti laiminga… Ji paskatino mane žengti šį 
žingsnį. (Erika, 30)   

 

 

Smurtas prieš translytes moteris 

 

Translytės moterys dažniau patiria socialinę izoliaciją, todėl dažniau pasikliauna 

vien savo partneriais ir turi mažiau galimybių sulaukti paramos. Remiantis organizacijos 

Transvanilla tyrimu, 32 proc. translyčių respondentų yra patyrę diskriminaciją iš savo 

partnerių (Hidasi 2012). Translytės moterys patiria tas pačias smurto formas kaip ir kitos 

moterys, tačiau jos taip pat susiduria su specifinėmis smurto formomis. Viena tyrime 

dalyvavusi moteris kalbėjo apie partnerio nepritarimą sprendimui atlikt i lyties keitimo 

procedūrą ir nepagarbą jos kūnui. 

 
Jis atėmė ir mano hormonus. Per dvejus kartu praleistus metus aš leidau jam liesti mano 

lyties organus vos vieną kartą. Jis vis maldavo, tad aš galiausiai jam nusileidau, jam buvo 
smalsu, bet man tai buvo labai nemalonu. (Szabina, 35) 

 

Translytės moterys ypatingai pažeidžiamos santykių pradžioje ir pasimatymų metu, 

kai atskleidžia savo translytę lytinę tapatybę cislyčiam vyrui. Kita vertus, kai kurios 

translytės moterys turėjo ir nesmurtinių santykių su heteroseksualiais cislyčiais vyrais, 

tačiau transfobija dažnai, nors nebūtinai, atlieka vaidmenį smurtiniuose santykiuose. Prieš 

translytes moteris gali smurtauti tiek cislytės moterys, tiek translyčiai vyrai. Kaip pasakojo 

viena respondentė, translytis vyras po skyrybų persekiojo savo buvusią partnerę, grasino 
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savižudybe ir nuniokojo jos automobilį. Įdomu pastebėti, jog vengdamas atsakomybės jis 

visa tai mėgino pavaizduoti kaip homofobinį išpuolį. 

Translytė aktyvistė, dirbanti nevyriausybinėje organizacijoje dirbanti, pabrėžė, kaip 

sudėtinga translytėms moterims prašyti pagalbos: 

 
Pagalbos jos neiško. Mano, kad negali skambinti pagalbos linija, nes yra translytės moterys. 

Jos mano, kad jų balsas nėra pakankamai moteriškas… Arba, kad pagalbos linija skambinti 
galima tik po lyties keitimo operacijos… Pagalbos linijos turėtų viešai apie tai kalbėti. 

Smurtaujantysis kontroliuoja partnerę, kad ši negalėtų mąstyti kritiškai. Translytės moterys 

nuo pat vaikystės girdi, kad yra negražios, nenormalios, kad niekas jų nemylės… Ir tai daro 
poveikį. (NVO aktyvistė) 

 

 

Translyčiai seksualinių paslaugų teikėjai 

 

Seksualines paslaugas teikiančios moterys yra ypatingai pažeidžiamos smurto ir 

diskriminacijos. Šios moterys, ypatingai priklausančios pažeidžiamai romų etninei grupei, 

šalyje susiduria su finansiniais sunkumais. Tyrime dalyvavusios seksualines paslaugas 

teikiančios moterys patyrė tiek smurtą artimoje aplinkoje, tiek gatvėje. Iš internete savo 

teikiamas paslaugas reklamavusių ir be sąvadautojų dirbusių moterų pasakojimų tapo aišku, 

jog pastarosios rečiau patyrė klientų fizinį smurtą. Vis dėlto, nepriklausomai nuo gimimo 

metu priskirtos lyties, jos patiria smurtą kaip ir visos moterys, ypatingai seksualinių 

paslaugų teikėjos. Viena tyrimo dalyvių prisiminė, kai vienas klientų paveiktas narkotikų 

šaukė ir lakstė nuogas priešais kaimynus. Kita respondentė minėjo atvejį, kai klientas atėmė 

jos mobilųjį telefoną ir kitus daiktus grasindamas jai peiliu. Szabina (35) taip pat patyrė 

ekonominį jos partnerio vyro smurtą. Šis atėmė jos baruose bei už sekso paslaugų teikimą 

uždirbtus pinigus ir pareiškė norintis pradėti savo paties verslą. Moteris buvo nuvežta į 

psichiatrijos skyrių ir tardoma policijos, tačiau į jos skundus niekada nebuvo tinkamai 

reaguojama. Atsižvelgiant į bendrą policijos pareigūnų požiūrį į smurtą artimoje aplinkoje 

patiriančias moteris, ypatingai seksualinių paslaugų teikėjas, nenuostabu, jog 

nukentėjusiosios beveik niekada nesikreipia pagalbos į teisėsaugą. 

Kai kurie klientai aiškina smurtaujantys, nes yra nepatenkinti translyčių seksualinių 

paslaugų teikėjų lytimi ir/ar teikiamomis paslaugomis. (Iš translyčių seksualinių paslaugų 

teikėjų dažnai reikalaujama palaikyti „moterišką“ išvaizdą ir vyro lytinę potenciją, o tai yra 

sudėtinga dėl lyties keitimo proceso metu vartojamų hormonų.) Kai kurios translytės 

moterys ėmė teikti seksualines paslaugas, nes tai buvo vienintelė jų galimybė išgyventi; 

kitos šiuo darbu užsiima tik vienerius ar dvejus metus, kol susitaupo pakankamai pinigų 

lyties keitimo operacijai. Drag karalienės (angl. drag queens, vengrų kalboje dažniausiai 

vadinami transzvesztiták, travesztik ar travik) buvo labiau gerbiamos ir geriau apmokamos 

XX a. 10 deš. bei XXI a. 1 deš. pradžioje, po valstybinės socializmo politikos žlugimo 

Budapešte atsivėrus naujoms erotinėms ir QI erdvėms. Kai kurios interviu dalyvavusios 

seksualinių paslaugų teikėjos anksčiau dirbo drag karalienėmis, o kartais, kaip tai pavadino 

Mimi (33), apjungia šias dvi „iliuzijos meno“ sritis. 

 

Išvados ir rekomendacijos 
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Tiek heteroseksualūs, tiek tos pačios lyties atstovai smurtauti išmoksta. Taigi 

smurtinis elgesys yra išmokstamas ir tęsiasi tol, kol už smurtą nebaudžiama. Homofobija ir 

transfobija sudaro sąlygas išvengti atsakomybės dėl smurto, nes izoliuoja smurto aukas ir 

apriboja šeimos, atitinkamų socialinių tarnybų bei teisėsaugos institucijų paramą. Dėl šių 

priežasčių smurtą patyrusios lesbietės ir translytės moterys rečiau ieško ir sulaukia mažiau 

pagalbos. 

Lesbiečių bendruomenėje taip pat ryškus nenoras pripažinti smurto tos pačios lyties 

moterų santykiuose problemos. Viena vertus, baiminamasi, jog viešas problemos 

pripažinimas paskatins homofobinius stereotipus. Kita vertus, dažnas ir įsitikinimas, kad 

intymus smurtas yra heteroseksualių partnerių problema, o moterys smurtauti negali (žr. 

Renzetto 1992, p. 105). Todėl daugelis žmonių (taip pat ir šio tyrimo respondentės) smurtą 

aiškina tradiciškai „vyriškumui“ priskiriamomis savybėmis, alkoholiu ar šeimoje patirtu 

smurtu – problemomis, kurios privalo būti sprendžiamos, tačiau niekada negali pateisinti 

smurtautojų elgesio ar sumenkinti jų atsakomybės. 

Translytės moterys yra ypatingai pažeidžiamos lyčių stereotipų atžvilgiu. Smurtą 

patyrusios translytės moterys dėl patirto nusikaltimo gali būti kaltinamos tiek LGBT* 

bendruomenėje, tiek už jos ribų. Neretai šioms moterims pavyksta išsilaisvinti iš smurtinių 

santykių tik tada, kai jų santykiai ir lytinė raiška sulaukia aplinkinių palaikymo. 

Remiantis nukentėjusiųjų nuo smurto patirtimi, tam, kad nutrauktų smurtinius 

santykius, šioms moterims prireikė žinių apie smurtą artimoje aplinkoje ir, svarbiausia, 

sulaukti emocinės paramos iš patikimų žmonių. Todėl itin svarbu didinti LGBT* 

bendruomenės sąmoningumą smurto artimoje aplinkoje klausimais, skatinti 

nevyriausybinių organizacijų pastangas kuriant bendruomenę, kurioje intymaus smurto 

problema yra atpažįstama ir kurioje svarbi savitarpio pagalba. Rekomendacijos: 

 LGBT* organizacijos turėtų šviesti savo narius ir visuomenę apie intymų smurtą tos 

pačios lyties porų santykiuose ir kalbėti apie šią problemą pabrėždamos savo 

teikiamą paramą; 

 Smurto artimoje aplinkoje srityje dirbančios moterų teisių organizacijos turėtų 

pristatyti savo lesbietėms ir translytėms moterims teikiamas paslaugas; 

 Valstybinės tarnybos ir teisėsaugos pareigūnai turėtų vienodai elgtis su visais nuo 

bet kokių smurto formų nukentėjusiais asmenimis, ginant jų teises ir interesus. Šiuo 

tikslu būtina rengti jautrumo LGBT* klausimais mokymus ir dokumentuoti smurto 

artimoje aplinkoje tos pačios lyties asmenų santykiuose ir smurto prieš translytes 

moteris pasimatymų metu atvejus; 

 Socialiniai darbuotojai turėtų būti mokomi tinkamai elgtis su nukentėjusiais nuo 

smurto artimoje aplinkoje, nepriklausomai nuo šių asmenų seksualinės orientacijos 

ir/ar lytinės tapatybės. 
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Maria Federica Moscati 

 

 

Įžanga 

 

Šiame skyriuje pateikiama smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose ir smurto 

pasimatymų metu prieš translytes moteris Italijoje apžvalga. Skyrius parengtas pagal 

struktūruotus interviu, kuriuos nuo 2015 metų gegužės iki 2015 metų rugsėjo mėnesio 

Benedetta Ciampa, Anna Lorenzetti, Piergiorgio Masi ir Ylenia Zeqireya atliko 

skirtinguose Italijos regionuose. Šių interviu tikslas buvo surinkti informaciją apie smurto 

charakteristiką, aukų apsaugos lygmenį bei profesionalų žinias ir požiūrį į smurtą artimoje 

aplinkoje moterų santykiuose bei smurtą pasimatymų metu prieš translytes moteris. 

Skyrius padalintas į tris dalis. Pirmojoje dalyje pateikiama LGBT* asmenų teisinės 

padėties Italijoje apžvalga. Šioje dalyje apžvelgiama apsauga nuo diskriminacijos 

darbovietėje; prieigą prie reprodukcinių technologijų reglamentuojantys teisės aktai; teisinis 

tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimas; lyties pakeitimo pripažinimo praktika. 

Antrojoje skyriaus dalyje pateikiama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir smurto 

pasimatymų metu Italijos teisinėje sistemoje apžvalga. Trečiojoje dalyje apibendrinamai 

analizuojama interviu metu gauta faktinė medžiaga. 

Šis tyrimas pateikia svarbius ir originalius mokslinius duomenis, kurie Italijoje tik 

visai neseniai sulaukė dėmesio. Nors pirmasis smurto artimoje aplinkoje moterų 

santykiuose tyrimas buvo atliktas ir publikuotas 2011 metais13, šis straipsnis yra pirmasis 

bandymas analizuoti duomenis apie smurtą pasimatymų metu prieš translytes moteris. 

 

LGBT* problematikos apžvalga 

 

Baudžiamoji atsakomybė už tos pačios lyties asmenų santykius šalyje buvo 

panaikinta 1889 metais14, tačiau nuo to laiko įvyko nedaug pozityvių pokyčių siekiant 

sukurti LGBT* asmenų teises įtvirtinančią ir saugančią teisinę sistemą. Nors LGBT* 

asmenis apsaugo 3-iasis15 Italijos Respublikos Konstitucijos straipsnis, garantuojantis 

apsaugą nuo diskriminacijos ir užtikrinantis visų šalies piliečių lygybę, Italijoje nėra 

įvairiapusės, ad hoc ir progresyvios LGBT* asmenų teises įtvirtinančios teisinės sistemos 

(Lorenzetti ir Viggiani, 2015). Kalbant apibendrintai, nacionalinėje teisėje nėra įstatymo, 

                                                
 Sasekso universiteto Teisės mokyklos šeimos teisės lektorė. Šio skyriaus autorė norėtų padėkoti Dr. Anna 
Lorenzetti ir Dr. Giacomo Viggiani už jų pirmajam skyriaus juodraščiui pateiktus vertingus komentarus. 
13 Projektas ‘Eva contro Eva’ buvo sukurtas ArciLesbica, žiūrėta 2015 m. spalio 25 d., www.arcilesbica.it .  
14 Vis dėlto laikotarpiu, kai Italiją valdė fašistai (nuo XX a. 2-ojo iki 4-ojo dešimtmečio), homoseksualūs 

asmenys buvo persekiojami. Išsamesnės informacijos apie homoseksualumo Italijoje istoriją galite rasti 

Dall’Orto (2015) ir jo tinklapyje www.giovannidallorto.com. 
15 Trečiojo straipsnio nuostatos numato: 1) Visų piliečių socialinis orumas yra lygus ir visi piliečiai yra lygūs 

prieš įstatymą, nepaisant lyties, rasės, kalbos, religijos, politinių įsitikinimų, asmeninių ar socialinių sąlygų; 2) 

Respublikos pareiga – panaikinti bet kokias ekonomines ar socialines kliūtis, kurios varžo piliečių laisvę ir 

lygybę, ir tokiu būdu stabdo pilnavertę asmens savirealizaciją ir efektyvų darbuotojų dalyvavimą šalies 

politinėse, ekonominėse ir socialinėse organizacijose. 

http://www.arcilesbica.it/
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kuris apsaugotų asmenis nuo homofobijos ir transfobijos, tos pačios lyties asmenų santykiai 

teisiškai nėra pripažįstami, o tos pačios lyties asmenų tėvystė ir motinystė bei teisinio lyties 

pakeitimo pripažinimo procedūros suteikia pernelyg didelę diskreciją nacionaliniams 

teismams. 

Tačiau ribota teisinė sistema nėra vienintelė šalies problema. Vieši debatai LGBT* 

asmenų teisių klausimais žiniasklaidoje ir viešajame diskurse taip pat prasidėjo visai 

neseniai. Pavyzdžiui, pirmoji knyga, kurioje aprašomos tos pačios lyties asmenų sąjungos 

buvo išleista 2008 metais, LGBT* asmenų teisinės padėties analizė tik visai neseniai 

sulaukė dėmesio akademiniame diskurse, o Italijos žiniasklaida pradėjo dažniau nei 

praeityje sekti ir pranešti apie LGBT* organizacijų veiklą (Moscati, 2014). Šio skyriaus 

autorės nuomone, Italijos visuomenėje vis dar vyrauja tam tikras homofobijos ir 

transfobijos lygmuo, LGBT* asmenys patiria užpuolimus ir fizinį smurtą, o šalies 

organizacijos ir politikai kuria homofobiškas kampanijas, kurių tikslas – atkreipti demesį į 

taip vadinamąją „lyčių teoriją“. 

Vienos pagrindinių visapusį LGBT* asmenų teisių pripažinimą Italijoje stabdančių 

priežasčių yra nusistovėjusi „mačizmo kultūra“, stipri Vatikano įtaka Italijos politikams, 

parlamentarų politiniai interesai (net prisidėję prie LGBT* judėjimo, išrinkti į parlamentą 

pastarieji prioritetą teikia savo politinės partijos interesams), įstatymų leidėjo ir teismų 

nenoras pagal tarptautinius žmogaus teisių standartus tobulinti Italijos teisinę sistemą, 

pripažįstant ir apsaugant LGBT* asmenų teises (Moscati, 2014). 

Analizuojant dabartinę šalies teisinę sistemą, nemažai politinių ir socialinių debatų 

dėl būtinybės priimti įstatymą, kuriuo asmenys būtų apsaugoti nuo homofobijos, kilo nuo 

1990 metų.16 Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio buvo pateikta keletas teisinių iniciatyvų, tačiau 

nė vienas įstatymo projektas nebuvo priimtas. Trys įstatymų projektai susilaukė didelių 

diskusijų. 2007 metais tai buvo „Sąmoningumo didinimo ir prevencijos nuostatų dėl 

nusikaltimų prieš asmenis šeimoje seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir kitais 

pagrindais“17 įstatymo projektas. 2009 metais pristatytas įstatymo projektas, kuriuo buvo 

siekiama šalies baudžiamąjį kodeksą papildyti nuostatomis dėl seksualinės orientacijos ir 

lytinės tapatybės pagrindais įvykdytų nusikaltimų priskyrimo prie sunkinančiomis 

aplinkybėmis įvykdytų nusikaltimų. Galiausiai, 2013 metais parlamentaras Ivanas 

Scalfarotto pristatė įstatymo projektą, kuriuo siekta išplėsti jau priimto „Rasinės, etninės ir 

religinės diskriminacijos“ įstatymo nuostatas, apsaugant asmenis nuo neapykantos 

nusikaltimų ir seksualinės orientacijos bei lytinės tapatybės pagrindais. Deja, nė vienas šių 

įstatymų nebuvo priimtas. 

                                                
16 Pavyzdžiui, 1999 metais pristatytas „Apsaugos nuo diskriminacijos ir lygių galimybių skatinimo“ įstatymo 

projektas (Misurecontro le discriminazioni e per la promozione di pariopportunita). Šio įstatymo tikslas 

apibrėžtas 1-ajame straipsnyje: „Įstatymas siekia skatinti visapusišką lygybės principo įgyvendinimą, 

užtikrinant, kad lyties, rasės, etninės kilmės, kalbos, religijos, politinių įstikinimų, negalios, amžiaus, 

seksualinės orientacijos, asmeninių ar socialinių salygų skirtumai netaptų diskriminacijos priežastimi bei 

siekia visapusiškos asmens savirealizacijos ir efektyvaus moterų ir vyrų dalyvavimo šalyje veikiančiose 

politinėse ir socialinės organizacijose.“ 
17Misure di repressione e prevenzione, nonché’ repressione dei delitti contro la persona e nell’ambito della 

famiglia, per l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra causa di discriminazione.  
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Vis dėlto Kasacinis teismas suteikė tam tikro lygio apsaugą nuo homofobijos, 

Motorinių transporto priemonių departamento sprendimą svarstyti homoseksualaus vyro 

teisės vairuoti klausimą įvardindamas „homofobišku“.18 

Kalbant apie teisinę apsaugą nuo diskriminacijos darbo vietoje, 2013 metų liepos 9 

dieną priimtas dekretas pritaiko Europos direktyvos Nr. 2000/78/CE „Už lygybę darbo 

vietoje“ nuostatas. Vis dėlto šis dekretas neapima lytinės tapatybės pagrindo, todėl 

translyčiai asmenys, ypatingai neatlikę lyties pakeitimo procedūros, lieka neapsaugoti.  

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/54/EC dėl moterų ir vyrų lygių galimybių 

ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo 

įgyvendinimo taikymo 3-iojoje dalyje teigiama, jog direktyva „gali būti taikoma prieš 

diskriminaciją, kuri kyla dėl asmens lyties pakeitimo.“ 

Teisinę apsaugą taip pat numato 1970 metų gegužės 20 dieną priimtas įstatymas 

„Darbuotojų laisvės ir orumo bei profsąjungų veiklos normos“, kurio 15-asis 

„diskriminuojantį elgesį“ apibrėžiantis straipsnis apibrėžia darbuotojų apsaugą nuo 

prievartos, atleidimo ir diskriminacijos dėl darbuotojo dalyvavimo profsąjungų veikloje ir 

streikuose bei numato apsaugą ir seksualinės orientacijos pagrindu. 

Kaip pastebėjo Lorenzetti ir Viggiani (2015), Italijos teismų praktikoje buvo 

priimtas vienas svarbus sprendimas dėl diskriminacijos darbo vietoje seksualinės 

orientacijos pagrindu. Teisininkas ir buvęs politikas Carlo Taormina viename interviu 

pareiškė „niekada nesamdysiantis homoseksualių asmenų ir su jais nedirbsiantis, nes jie 

kitaip atrodo, kitaip rengiasi ir yra kitokie. Teisininkas panaudojo užgaulius žodžius, 

pabrėždamas, kad šių asmenų nemėgsta ir tikino pasirenkantis būsimus savo teisės firmos 

darbuotojus pagal kandidato seksualinę orientaciją, taip diskriminuodamas homoseksualius 

kandidatus. 

Remdamasi įstatyminio dekreto 216/2003 principų ir normų pažeidimu, Avvocatura 

per i Diritti LGBTI19 pateikė Bergamo Tribūnolui skundą, kuriame pabrėžė, jog Taormina 

pareiškimas išreiškia aiškų ketinimą diskriminuoti darbo vietoje. Avvocatura teigimu, 

Taormina pareiškimas yra aiškus tiesioginės diskriminacijos pavyzdys. Bergamo 

Tribūnolas, o vėliau ir Brešos Apeliacinis teismas, patenkino Avvocatura skundą ir 

išaiškino, kad atsakovas tiesiogiai diskriminavo ir apribojo įstatyminio dekreto 216/2003 

numatytas teises. 

Italijoje nėra įstatymo, kuris saugotų tos pačios lyties porų teises. Užsienyje 

įregistruotos tos pačios lyties asmenų santuokos (ar sąjungos) Italijos teisėje 

nepripažįstamos. Be to, Italijos teisė nepripažįsta ir vienalyčių partnerių tėvystės bei 

motinystės, vienalytės poros neturi teisės įsivaikinti20 ir neturi priegos prie pagalbinio 

apvaisinimo ar surogacijos (Moscati, 2014; Strazio ir Winkler, 2015; Lorenzetti ir Viggiani, 

2015).21 Siekiant pristatyti sistemingą tos pačios lyties porų teises apsaugančią teisinę 

                                                
18 Kasacinis teismas, III skyrius, 2015 sausio 22 d. sprendimas, nr.1126. 
19 Italijos teisininkų asociacija. Plačiau: www.retelenford.it. 
20 Romos Tribūnolas (2014 m. liepos 30 d. sprendimas) leido įsivaikinti vienalyčio partnerio atžalą. 
21Pagalbinį apvaisinimą reglamentuoja 2004 m. vasario 19 d. priimtas įstatymas Nr. 40 „Norme in materia di 

procreazioneassistita“ (Medicininės pagalbinės reprodukcijos tvarka). Pagalbinio apvaisinimo galimybė 

numatoma tik tuo atveju, kai joks kitas medicininis nevaisingumo gydymas yra nerezultatyvus. 5-asis 

įstatymo straipsnis nustato poroms taikomus kriterijus: svarstomi tik susituokusių ar kartu gyvenančių 
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sistemą nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaigos parlamentui buvo pristatyti keli įstatymų 

projektai, tačiau visi jie net nebuvo svarstyti! 

Tos pačios lyties tėvai ir nevyriausybinės organizacjos metė iššūkį Italijos teismams 

ir viešojo administravimo sektoriui. Nuo 2007 metų dvi italų asociacijos, Avvocatura per i 

Diritti LGBTI ir Certi Diritti pristatė bylinėjimosi strategiją ir kampaniją „Affermazione 

Civile“. Kampanijoje dalyvavo kelios viešojo administravimo įstaigoms skundus 

pateikusios italų vienalytės poros, kurių prašymai įregistruoti santuoką buvo atmesti. 2010 

metais Italijos Konstitucinis Teismas22 pagaliau priėmė sprendimą byloje, išaiškindamas, 

kad, nors vienalytės poros nusipelno teisinės apsaugos, tokios sąjungos skiriasi nuo 

santuokos, kurią sudaryti gali išimtinai tik vyras ir moteris (Moscati, 2014; Pezzini, ir 

Lorenzetti, 2011; Pezzini, 2013). Be to, Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog šalies 

parlamentas privalo apibrėžti tos pačios lyties asmenų partnerystės būdus, teisines 

pasekmes ir sąlygas. 

Tačiau nuo to laiko Italijos parlamentas nežengė jokių esminių žingsnių siekiant tos 

pačios lyties asmenų santykių pripažinimo. Dėl aukščiau minėtos teisminės praktikos 

Europos Žmogaus Teisių Teismas išaiškino, kad dėl tos pačios lyties asmenų santykių 

nepripažinimo jokia forma Italija pažeidė 8-ąjį Europos Žmogaus teisių konvencijos 

straipsnį.23 

Kitas svarbus teisminės praktikos pavyzdys, susijęs su užsienyje sudarytų tos pačios 

lyties asmenų sąjungų pripažinimu, kurį svarstė Aukščiausiasis Kasacinis teismas24, buvo 

Kasacinio teismo paskelbimas, kad de facto stabilius santykius kuriantys ir kartu 

gyvenantys vienalyčiai partneriai, pagal Italijos teisę, negali pasinaudoti teise sudaryti 

santuoką. Nepaisant to, vienalyčiai partneriai turi teisę į privatų šeimyninį gyvenimą ir 

teisinę apsaugą. Po 2010 metų Konstitucinio Teismo sprendimo Kasacinis teismas 

pakartojo, kad tos pačios lyties asmenų santykių pripažinimo būdai išlieka parlamento 

jurisdikcijoje, tačiau iki šiol parlamentas nesiėmė jokių konkrečių veiksmų. 

Vis dėlto kai kurios užsienyje susituokusios tos pačios lyties poros bandė 

įregistruoti santuoką Italijos civilinės metrikacijos įstaigose. Tam pritarė ir kai kurių šalies 

miestų merai, tačiau Valstybės taryba sustabdė tolesnes iniciatyvas siekiant užsienyje 

sudarytų vienalyčių santuokų pripažinimo Italijoje25 (Viggiani, 2015). 

Kalbant apie translyčių asmenų26teises, reikia pripažinti, jog šalyje nėra apsaugos 

nuo diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu. Šio skyriaus autorės nuomone, šis teisinis 

skaudulys yra paremtas stereotipais ir nepagrįstomis baimėmis, o translyčiai asmenys 

susiduria su diskriminacija ir smurtu vien todėl, kad neatitinka binarinio lyčių modelio.  

                                                                                                                                               
priešingos lyties porų prašymus. Taigi vienišos moterys ir vienalytės poros pagalbinio apvaisinimo procedūra 
pasinaudoti negali. Surogaciją draudžia 2004 m. vasario 19 d. priimto įstatymo Nr. 40 12-asis straipsnis.  

Kai vienalytės poros susilaukia vaikų pasiteikusios pagalbinį apvaisinimą, surogaciją ar įsivaikina užsienyje, 

sudėtinga įregistruoti abiejų vaiko tėvų pavardes vaiko asmens tapatybės dokumentuose. Tačiau 2014 m. 

spalio 20 dieną Turino Apeliacinis teismas priėmė sprendimą įregistruoti abiejų Ispanijoje gimusio vaiko 

motinų pavardes vaiko gimimo liudijime. 
22 Konstitucinis Teismas, 2010 m. kovo 14 d. sprendimas nr. 138. 
23 Oliari ir kiti prieš Italiją. Sprendimas nr. 18766/11 ir 36030/11. 
24 Kasacinis teismas, 2012 m. kovo 15 d. sprendimas nr. 4184. 
25 Valstybės taryba, 2015 m. spalio 26 d. sprendimas. Plačiau: www.articolo29.it 
26 Išsamesnę translyčių asmenų Italijoje teisinės padėties analizę rasite Lorenzetti (2013). 
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Lyties pakeitimo procedūrą reglamentuoja 1982 metų balandžio 14 dieną priimtas 

įstatymas „Lyties pakeitimo procedūros normos“ ir tam tikri medicininiai protokolai 

(Lorenzetti, 2013). 1-asis minėto įstatymo straipsnis numato, kad tik tribunolas gali suteikti 

leidimą atlikti lyties pakeitimo procedūrą. Tam, kad galėtų atlikti lyties pakeitimo 

procedūrą ir, kad asmens lytis būtų pripažinta jo asmens dokumentuose, remiantis įstatymo 

nuostatomis, translytis asmuo turi pateikti dokumentus, įrodančius lyties neatitikimą, atlikti 

įvairius psichologinius testus ir gyventi, laikantis visuomenėje galiojančių lyčiai 

priskiriamų normų. 

Interpretuojant „Lyties pakeitimo procedūros normų“ įstatymo27nuostatas iškilo du 

probleminiai klausimai. Pirmasis iššūkis iškyla taikant įstatymo 2-ąjį ir 4-ąjį straipsnius. 

Šiuose įstatymo straipsniuose aptariama, kaip lyties pakeitimas veikia translyčio asmens 

santuoką bei nurodoma į ištuoką reglamentuojantį įstatymą, kuris buvo priimtas 1970 metų 

gruodžio 1 dieną. Nors įstatymas numato, jog skyrybų procedūra gali būti pradėta tik šalių 

prašymu, teisminėje praktikoje dažnai klaidingai interpretuojama, jog lyties pakeitimo 

procedūrą privalo lydėti priverstinė ištuoka (Lorenzetti, 2013). 

Translytė moteris ir jos žmona teisme pasipriešino tokiai 2-ojo ir 4-ojo įstatymo 

straipsnio interpretacijai ir, galiausiai, 2014 metais28 Konstitucinis Teismas priėmė 

sprendimą, išaiškindamas, kad 2-asis ir 4-asis įstatymo straipsniai prieštarauja šalies 

Konstitucijai. Kasacinis teismas29 pridūrė, jog, jei ieškovės skyrybų nepageidauja, jos turi 

teisę toliau gyventi kartu. Tačiau teismas patikslino, jog santykiai po vieno iš partnerių 

lyties pakeitimo procedūros negali būti traktuojami kaip santuoka ir bus įregistruoti kaip 

registruota partnerystė, kai parlamentas priims vienalytės partnerystės įstatymą. 

Antrasis probleminis klausimas iškyla svarstant, ar lyties pakeitimo operacija yra 

būtina prielaida siekiant lytinės tapatybės pripažinimo asmens dokumentuose. Pasak 

Lorenzetti (2013), įstatymo nuostatose neišskirtas priverstinis lyties pakeitimo operacijos 

pobūdis siekiant lytinės tapatybės pripažinimo asmens dokumentuose. Tokią interpretaciją 

palaikė žemesnės instancijos teismai30 ir galiausiai patvirtino Kasacinis teismas31 bei 

Konstitucinis Teismas32, aiškiai pripažinę asmens lytinę tapatybę kaip asmens tapatybės 

dalį. Konstitucinis Teismas pabrėžė, jog „asmens teisė į lytinę tapatybę yra asmens 

tapatybės išraiška (2-asis Konstitucijos straipsnis ir 8-asis Europos Žmogaus teisių 

konvencijos straipsnis) ir, tuo pat metu, yra teisės į sveikatos apsaugą priemonė“.33 

 

Smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu apžvalga 

 

Įvadas 

 

Smurtas lyties pagrindu sulaukė Italijos visuomenės susirūpinimo, o visai neseniai ir 

valstybės pastangų apsaugoti smurto aukas! 2014 metais Italijos Statistikos Instituto 

                                                
27 Vėliau šios normos buvo panaikintos įstatyminiu dekretu Nr. 150/2011. 
28Konstitucinis Teismas, 2014 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. 170. 
29 Kasacinis teismas, 2015 balandžio 21 d. sprendimas Nr. 8097. 
30 Mesinos tribunolas, I skyrius, civilinės, 2014 lapkričio 4 d. (Presidentas Est. Bonazinga C.) 
31 Kasacinis teismas, 2015 m. liepos 20 d. sprendimas Nr. 15138. 
32Konstitucinis Teismas, 2015 lapkričio 5 d. sprendimas Nr. 221. 
33 Abiejų sprendimų komentarai: www.retelenford.it ir www.articolo29.it, žiūrėta 2015 m. lapkričio 15 d. 

http://www.retelenford.it/
http://www.articolo29.it/
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(ISTAT) ir Lygių galimybių departamento (DEO) paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad per 

6 milijonus moterų bent kartą gyvenime patyrė fizinį ar seksualinį smurtą; o iš 31,5 proc. 

moterų nuo 16 iki 70 metų amžiaus 20,2 proc. – patyrė fizinį smurtą, 21 proc. – seksualinį 

smurtą, 5,4 proc. – išprievartavimą ar bandymą išprievartauti (ISTAT ir DEO, 2014). 

Sunkiausių fizinio ir seksualinio smurto formų kaltininkais tampa ir partneriai, šeimos 

nariai bei draugai. 2014 metais ISTAT atlikto tyrimo duomenimis, 62,7 proc. 

išprievartavimo atvejų prievartautojais tapo partneriai, 3,6 proc. – šeimos nariai, 9,4 proc. – 

draugai. Seksualiai priekabiauja dažniausiai aukai nežinomi asmenys (ISTAT ir DEO, 

2014). 

Tačiau aukščiau išskirti duomenys nelabai tiksliai atskleidžia smurto artimoje 

aplinkoje Italijoje prigimtį. Iš tiesų, „Smurto prieš moteris, jo priežasčių ir pasekmių 

Specialiojo pranešėjo ataskaita“ (2012) apie smurtą privačioje erdvėje rodo, kad smurtas 

išlieka nematomas ir apie jį nepranešama. Tam tikra „mačizmo kultūra“, šeimos privatumo 

saugojimas, baimė, nesuvokimas, kad prieš asmenį smurtaujama, italų kalbos žinių ir teisės 

išmanymo stoka, menkas pasitikėjimas valdžios atstovais yra vienos priežasčių, kurios 

stabdo moteris kreiptis pagalbos dėl smurto. 

 

Teisinė situacija 

 

Nors smurtas artimoje aplinkoje nenusakomas konkrečios nusikalstamos veikos, 

užpuolimas artimoje aplinkoje yra laikomas nusikaltimu, o smurto kaltininkui gali būti 

taikoma baudžiamoji atsakomybė. Kaip paaiškės toliau, tiek baudžiamojoje teisėje, tiek 

Italijos teisinėje sistemoje yra civilinės teisės priemonių, skirtų apsaugoti smurto artimoje 

aplinkoje aukas. Kalbant apie smurtą pasimatymų metu, Italijos teisėje tai neišskiriama kaip 

nusikalstama veika. Taigi pasimatymų metu kilusio smurto auka bus apsaugota pagal 

bendrąsias ir specifines kriminalinės teisės nuostatas. 

Smurto artimoje aplinkoje apibrėžimas yra įtrauktas į 1998 metų liepos 25 dienos 

įstatyminio dekreto 18-ąjį straipsnį dėl imigracijos. Visų pirma, 18-asis straipsnis numato 

smurto artimoje aplinkoje aukoms specialų leidimą apsistoti šalyje. Straipsnis apibrėžia 

smurtą kaip „vieną ar daugiau rimtų, neepizodinių fizinio, seksualinio, psichologinio ar 

ekonominio smurto, kuris vyksta tarp šeimos narių ar tarp žmonių, kuriuos sieja ar siejo 

santuoka ar kiti intymūs ryšiai, nepaisant to, ar kaltininkas ir auka gyvena tuose pačiuose 

namuose“.34 

Prieš analizuojant teisinę smurto aplinkoje situaciją naudinga pažymėti kelias 

esmines smurtą artimoje aplinkoje reglamentuojančių įstatymų ypatybes ir raidą. Pirma, 

kaip ir kitais šeimos santykius reglamentuojančių įstatymų atvejais, smurto artimoje 

aplinkoje įstatymo svarstymas užsitęsė. Bėgant laikui jo turinys kito ir daugiau ar mažiau 

atliepė stipresnį moterų teisių ir vaidmenų pripažinimą Italijos visuomenėje bei 

teisėje.35Antra, teisinius pokyčius paskatino pokyčiai tarptautinėje teisėje. Italija ratifikavo 

                                                
34Šis apibrėžimas buvo pateiktas 2013 m. rugpjūčio 14 d. priimto teisinio dekreto Nr. 93 3-iajame straipsnyje, 

o vėliau įtvirtintas 2013 m. spalio 19 d. priimto įstatymo Nr. 119, kuris buvo pristatytas siekiant sustiprinti 

apsaugą nuo smurto lyties pagrindu. 
35Tokių teisinių pokyčių pavyzdžiai: įstatymas Nr. 151/1975, kuris pakeitė Italijos šeimos teisę ir įtvirtino 

visapusišką moterų ir vyrų lygybę šeimos santykiuose; įstatymas Nr. 66/1996, kuris kvalifikavo seksualinį 

smurtą prieš moteris kaip kriminalinį nusikaltimą, o ne kaip nusižengimą viešajai moralei; įstatymas Nr. 
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JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Europos Tarybos 

konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo 

(Stambulo konvenciją). 

Taigi apsauga nuo smurto artimoje aplinkoje yra įtvirtinta ir pritaikyta tarptautinės 

teisės nuostatoms. Ratifikavus Stambulo konvenciją išsamus smurto lyties pagrindu 

apibrėžimas tapo Italijos teisės dalimi. 

Viešojo administravimo institucijos skirtinga apimtimi įgyvendino priemones ir 

projektus, kuriais siekiama didinti sąmoningumą, informuoti ir apsaugoti žmones nuo 

smurto artimoje aplinkoje. Pavyzdžiui, Lygių galimybių ministerija pristatė keletą svarbių 

ir praktiškų iniciatyvų ir, be kita ko, smurto artimoje aplinkoje ir smurto lyties pagrindu 

aukoms sukūrė specialią pagalbos liniją (numeris 1522). Galiausiai, keletas grass-root 

principu paremtų žiniasklaidos iniciatyvų prisidėjo prie smurto artimoje aplinkoje 

pripažinimo socialine Italijos visuomenės problema ir to, kad ši smurto forma nebebūtų 

laikoma „privačiu šeimos reikalu“. Šios iniciatyvos taip pat pabrėžė, jog minėtą socialinę ir 

teisinę problemą spręsti turi viešojo sektoriaus institucijos. 

 

Baudžiamoji teisė ir civilinės teisės nuostatos 

 

Italijos baudžiamojo kodekso (1930) nuostatos įtvirtina baudžiamąją atsakomybę už 

fizinį ir psichologinį smurtą, taip apsaugant ir smurto artimoje aukas. Baudžiamasis 

kodeksas buvo papildytas naujesnėmis teisinėmis intervencijomis, kuriomis siekiama 

efektyviau apsaugoti smurtą patyrusias moteris ir kompensuoti patirtą žalą. Šiuo atžvilgiu, 

buvo patvirtintos naujos nuostatos dėl priekabiavimo, persekiojimo bei seksualinio smurto 

šeimoje ir nuo smurto lyties pagrindu saugantis įstatymas (Marani, 2014). 

Baudžiamojo kodekso 572 straipsnis įtvirtina baudžiamąją atsakomybę už 

„priekabiavimą prie šeimos narių ir sugyventinių“ ir numato: „Tas, kuris priekabiauja prie 

šeimos nario, kartu gyvenančio partnerio ar to, už kurį atsako ir vadovauja švietimo, 

mokymų, priežiūros ar globos, profesijos ar meno srityse, bus nubaustas įkalinimo bausme 

nuo dvejų iki šešerių metų.“ 

Originalus straipsnio pavadinimas ir taikymo sritis buvo apribota vien šeimos 

nariais, tačiau teisinė praktika, pokyčiai Italijos visuomenėje ir grass-root principu 

paremtos iniciatyvos paskatino šalies įstatymų leidėją priimti 572 straipsnio36 pataisas. Dėl 

šios priežasties įstatymas apsaugo visus asmenis, kurie gyvena ar gyveno kartu. 

Taigi 572 straipsnis taikomas įvykus nusikaltimui tarp šeimos narių, tėvų ir vaikų, 

senelių ir anūkų, ar žmonių, kurie kartu negyvena, bet kuria ar kūrė intymius santykius, 

kurių metu apsistodavo vienas pas kitą. Apsaugomi ir tie santykiai, kai smurtautojas 

vadovauja aukai dėl švietimo ar globos priežasčių. 

                                                                                                                                               
11/2009 dėl seksualinio smurto; įstatymas Nr. 38/2009 dėl persekiojimo; įstatymas Nr. 7/2006 dėl moterų 

lytinių organų apipjaustymo prevencijos ir draudimo. 
36 Įstatymo pataisa įsigaliojo 2012 m. spalio 1 d. ratifikavus Europos Komisijos konvenciją dėl vaikų 

apsaugos nuo lytinio išnaudojimo ir prievartos, kuri pasirašyta Lansarotėje 2007 m. spalio 25 d. 
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Bendras gyvenimas kartu nėra esminis, nes čia svarbiausia – aukos ir smurtautojo 

santykiai.37 Be to, įstatymo nuostatos taikomos ir tuomet, kai auka ir smurtautojas 

nebegyvena kartu dėl skyrybų, o, pasak Aukščiausiojo Kasacinio teismo, 572 straipsnis 

galioja ir tuo atveju, kai policijos pareigūnai ar pataisos namų darbuotojai smurtauja prieš 

sulaikytus asmenis.38 

Tam, kad smurtautojas neišvengtų atsakomybės, nusikaltimą turi sudaryti keli susiję 

epizodai, kurių metu aukai sukeliama kančia ir baimė. Be to, Aukščiausiasis Kasacinis 

teismas pabrėžė, jog 572 straipsnio nuostatose yra išvardyti visi su fiziniu, žodiniu, 

emociniu, psichologiniu ir seksualiniu smurtu, kurio liudininkais tampa vaikai, sietini 

nusikaltimai.39 

Šio straipsnio autorės įsitikinimu, nepaisant Italijos įstatymų leidėjų pastangų, 572 

straipsnio priskyrimas prie nusikaltimų prieš šeimą, o ne individą, rodo vyraujantį kultūrinį 

požiūrį, kurio prioritetas yra šeima, suvokiama kaip vieningas ir privatus vienetas, o ne 

individai, kaip šeimos nariai. 

Kitą žingsnį, siekiant apsaugoti moteris, atliepia moterų lytinių organų 

apipjaustymo ir seksualinio smurto draudimas (2006 m. sausio 9 dieną priimto įstatymo 

583 straipsnis). Iki 1996 metų seksualinis smurtas buvo įtrauktas į baudžiamojo kodekso 

straipsnį, kuriame numatytos sankcijos už nusikaltimus viešajai moralei. Pokyčiai atėjo 

1996 metų vasario 15 dieną priėmus įstatymą „Nuostatos prieš seksualinį smurtą“, po kurio 

įsigaliojimo seksualinis smurtas priskiriamas prie nusikaltimų prieš individo laisvę.40 

609 straipsnis numato tokią atsakomybę: „Kiekvienas, kuris smurtu, grasinimais ar 

pasinaudodamas autoritetu priverčia užsiimti seksualiniais veiksmais, bus nubaustas 

įkalinimu nuo penkerių iki dešimties metų. Tokios pačios sankcijos galioja ir tiems, kurie 

priverčia ką nors atlikti ar patirti nepageidaujamus seksualinius veiksmus: 1) nusikaltimo 

metu pasinaudojant aukos psichine negalia ar neveiksnumu; 2) slepiant nuo aukos 

nusikaltėlio tapatybę.“ 

Šio tyrimo tikslais reikalinga pastebėti, jog specifinės sunkinančios aplinkybės, 

kurios padidina nusikaltėlio atsakomybę, yra taikomos, kai seksualinio smurto auka tampa 

besilaukianti moteris (609 straipsnis), arba susituokusio asmens partneris, buvęs partneris 

ar vienas iš intymius santykius kuriančių ar kūrusių, bet nebūtinai kartu gyvenančių(-usių) 

partnerių (609 straipsnis).41 

                                                
37 Aukščiausiasis Kasacinis teismas, V skyrius, 2010 m. kovo 17 d. sprendimas Nr. 24688; VI skyrius, 2012 

m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. 33141; V skyrius, 2010 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. 24668; sprendimas 

31121/2014. 
38Aukščiausiasis Kasacinis teismas, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. 30780. 
39 Aukščiausiasis Kasacinis teismas, V skyrius, sprendimas Nr. 2318/2010. 
40 II knyga, XII skyrius, III skirsnis. 
41 Italijos įstatymų leidėjas garantuoja teisinės apsaugos priemones prievartos aukoms. 76-asis Respublikos 

prezidento dekreto (2002 m. gegužės 30 d. Nr. 115) straipsnis numato, kad prievartos šeimoje, moterų lytinių 

organų apipjaustymo ir seksualinio smurto aukos turėtų prieigą prie teisinės pagalbos. Be to, 2001 m. 

balandžio 4 d. priimtas įstatymas Nr. 154 „Priemonės prieš smurtą šeimos santykiuose“ įtvirtino civilinės ir 

kriminalinės instancijos teismų prievolę apsaugoti aukas. Tarp prievolių išskiriamas ex parte civilinio teismo 

teisėjo iškvietimas tirti skubias bylas; smurtautojo iškeldinimas iš namų, kuriuose gyvena auka; socialinių 

paslaugų teikėjų intervencija ar aukų apgyvendinimas specialiose socialinių paslaugų įstaigose; smurtautojo 

įkalinimas. 
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Šios sunkinančios aplinkybės buvo įtvirtintos 2013 metų rugpjūčio 14 dieną priimtu 

teisiniu dekretu, o vėliau įtrauktos į 2013 metų spalio 19 dieną priimto įstatymo nuostatas, 

kuris buvo pristatytas siekiant sustiprinti apsaugą nuo smurto lyties pagrindu. Šis įstatymas 

plačiau žinomas kaip legge sul femminicidio („moteržudystės“ įstatymas). Pilnas įstatymo 

pavadinimas yra „Skubios nuostatos dėl viešojo saugumo siekiant pasipriešinti smurtui 

lyties pagrindu ir neprivalomoji administracija.“42
 Skyriaus autorės nuomone, šio įstatymo 

pavadinimas gretina smurtą lyties pagrindu ir neprivalomąją administraciją, taigi panašu, 

jog Italijos įstatymų leidėjas dvejoja ar smurtas lyties pagrindu reikalauja skubių 

priemonių. Vis dėlto tai – kultūrinis reiškinys, kuris reikalauja išsamesnių, detalesnių, 

interdisciplininių teisės, socialinių ir administracinių priemonių. 

Paramą smurto aukoms numato ir 2009 metų vasario 23 dieną priimtas teisinis 

dekretas, kurio turinys vėliau papildė 2009 metų balandžio 29 dieną priimto įstatymo 

nuostatas, kuriose, o vėliau ir Italijos baudžiamajame kodekse, numatyta, jog persekiojimas 

yra kriminalinis nusikaltimas (612 straipsnis). 612 straipsnyje įtvirtinta, kad persekiojimas 

susideda iš pakartotinių veiksmų, kuriais asmeniui grasinama ar persekiojama, taip 

sukeliant ilgalaikę ir sunkią baimės būseną, aukos baimę dėl savo ir/ar artimojo saugumo.43 

Nusikaltimą sunkina aplinkybė, kai šie veiksmai įvykdomi sutuoktinio, buvusio sutuoktinio 

ar auka yra besilaukianti moteris. 

Kaip jau minėta, Italijos įstatymų leidėją veikė tarptautiniai moterų apsaugos nuo 

smurto standartai. Ši tendencija ypatingai ryški Italijai ratifikavus Stambulo konvenciją 

2013 metų birželio 23 dieną priimto įstatymo nuostatose. Ratifikavus konvenciją buvo 

žengti svarbūs žingsniai pristatant priemones, kuriomis siekiama apsaugoti smurto lyties 

pagrindu aukas ir vykdyti smurto lyties pagrindu prevenciją įvairiose srityse, pavyzdžiui, 

bendrojo lavinimo mokyklose44, viešojo administravimo srityje45 ir darbo vietose46. 

Civilinės teisės priemonės, kurios įtvirtina apsaugą nuo prievartos šeimoje (ordini di 

protezione), yra numatytos 342-ajame Italijos civilinio kodo straipsnyje. 342-ajame 

straipsnyje rašoma, kad civilinio teismo teisėjas įsako imtis būtinųjų apsaugos priemonių, 

kai sutuoktinio ar partnerio veiksmai sukelia didelę žalą aukos fizinei ir moralinei vienovei 

ar laisvei. Tarp būtinųjų apsaugos priemonių įvardytas smurtautojo iškraustymas iš bendros 

gyvenamosios vietos, įsakymas nesiartinti prie aukos ir/ar aukos artimųjų gyvenamosios 

vietos ar darbovietės, nukreipimas į šeimos konsultantą, finansinė parama aukai. Būtinųjų 

apsaugos priemonių pažeidimas yra laikomas nusikaltimu. 

Čia kyla klausimas: ar aukščiau aptartos teisinės normos taikomos ir tada, kai 

smurtas vyksta tarp kartu gyvenančių moterų, ir tuomet, kai smurto auka tampa translytė 

                                                
42“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di 

protezione civile e di commissariamento delle province.” 
43 Aukščiausiasis Kasacinis teismas, 2010 m. vasario 5 d. sprendimas Nr.17698; ir 2010 m. sausio 12 d. 

sprendimas Nr. 11945. 
44I įstatymo straipsnis, 2015 m. Liepos 13 d. Nr. 107 „Nacionalinės švietimo ir mokslo sistemos pertvarka“ 

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti). 
45XIV įstatymo straipsnis, 2015 m. Rugpjūčio 7 d. Nr. 124 „Vyriausybės įgaliojimas viešosios administracijos 

įstaigų pertvarkai“ (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 
46XXIV įstatyminio dekreto straipsnis, 2015 m. Birželio 15 d. Nr. 80 „Darbo, gyvenimo ir priežiūros 

priemonės“ (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 

1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n.183). 
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moteris? Kalbant apibendrintai, lesbietės, biseksualios ir translytės moterys privalo būti 

apsaugotos, o atliekant tyrimą šiam skyriui, tyrėjai gavo duomenų apie priekabiautojams, 

kurie smurtavo prieš lesbietes, biseksualias ir translytes moteris, iškeltas baudžiamąsias 

bylas. Pirmuoju pavyzdžiu galėtų būti keletas teismo sprendimų dėl fizinio ir ekonominio 

smurto prieš translytes moteris. Tyrimo metu paaiškėjo, jog teisinėje praktikoje neretai 

tiriamos bylos, kai gyvenamųjų patalpų savininkai pakelia nuomos kainas dėl to, kad 

nuomotoja yra translytė moteris. 

Kalbant apie smurtą tarp intymius santykius kuriančių moterų, vienas iš tyrėjų gavo 

duomenų apie teismo sprendimą dėl vienos iš artimus santykius užmezgusių moterų 

persekiojimo. Teisėjas interpretavo 612-ąjį baudžiamojo kodekso straipsnį 

neatsižvelgdamas į smurtautojos ir nukentėjusiosios seksualinę orientaciją, bet 

atkreipdamas dėmesį į nusikaltimo būdą, laiką ir persekiojimo poveikį. Be to, interviu metu 

prokuroras tikino: 

 
Žinoma, įstatymo 119/2013 („moteržudystės“ įstatymas) nuostatos apsaugo smurto tarp 

moterų aukas. Kitaip ir būti negalėtų. Požiūris, kad šis įstatymas galioja tik vyrams 

prieštarautų konstitucijai. Galioja visos nuostatos, kuriomis siekiama vykdyti smurto 
artimoje aplinkoje prevenciją ir apsaugoti nuo jo, tame tarpe ir būtinųjų priemonių taikymą.  

 

Nepaisant šių aplinkybių, yra tam tikrų išimčių. Pirma, kalbant apie smurtą artimoje 

aplinkoje tarp moterų, sudėtinga pateikti bendro gyvenimo ir intymių santykių įrodymų. 

Antra, seksualinio smurto ir priekabiavimo prieš translytes moteris atvejai dažnai nelaikomi 

smurtu lyties pagrindu, nes aukos vertinamos pagal gimimo momentu užfiksuotą lytį. Be to, 

vis dar vyrauja įsitikinimas, kad smurtas prieš translytes moteris, kurios verčiasi 

prostitucija, yra šios veiklos pasekmė. Kaip vėliau paaiškės, translytės aukos dažnai 

nepraneša apie patirtus seksualinius nusikaltimus policijai, nes jaučia gėdą ir baimę. Kita 

skyriaus dalis atskleidžia, kaip informacijos trūkumas, stereotipai ir priešiškumas dėl 

seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės sukuria kliūtis siekiant efektyvios lesbiečių, 

biseksualių ir translyčių moterų, kurios tapo smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

aukomis, apsaugos. 

 

Interviu rezultatai 

 

Šioje dalyje apibendrinami tyrėjų atlikti interviu. Interviu rėmėsi trimis skirtingais 

klausimynais, kurie buvo skirti smurto artimoje aplinkoje ir smurto pasimatymų metu 

aukoms, teisėjams, advokatams, policijos pareigūnams, sveikatos priežiūros specialistams 

ir socialiniams darbuotojams. Respondentų paieška buvo vykdoma išsiunčiant prašymą 

užpildyti klausimyną bei elektroninį kvietimą teismams ir tarnyboms. 

Pirma, pagrindinių teismų prezidentams buvo išsiųstas prašymas, jog teisėjai 

užpildytų klausimyną. Antra, tyrėjai telefonu apklausė vietinių policijos komisariatų 

policijos pareigūnus. Trečia, asociacijų, kurios dirba smurto lyties pagrindu srityje, tinklas 

kreipėsi į DIRE, kurie patarė, kaip pasiekti sveikatos apsaugos specialistus, kurie dirba 

pagalbos smurto aukoms įstaigose, bei socialinius darbuotojus. Galiausiai buvo kreiptasi į 

Avvocatura per I Diritti LGBTI teisininkus ir, remiantis asmeniniais tyrėjų kontaktais, į 

šalyje gerai žinomus ekspertus. 
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Interviu su smurto artimoje aplinkoje ir smurto pasimatymų metu aukomis atlikimas 

tapo nemenkas iššūkis dėl respondentų baimės tapti atpažintais, o smurto pasimatymų metu 

atveju, aukos nerimavo dėl sąsajų su prostitucija ir požiūrio, kad pačios „išprovokavo“ 

smurtą. Kai kurios translyčių asmenų teises remiančios labdaros organizacijos buvo 

įsitraukusios į pirminį respondentų paieškų etapą, tačiau negalėjo suteikti konkrečių 

translyčių moterų, kurios tapo smurto pasimatymų metu, kontaktų. Vis dėlto interviu metu 

gauti duomenys yra reikšmingi ir sudaro tolimesnio tyrimo pagrindą. Siekiant apsaugoti 

respondentų privatumą, pastarųjų tapatybė neatskleidžiama. 

 

Smurtas tarp moterų artimoje aplinkoje 

 

Tyrimo metu surinkta faktinė medžiaga rodo, kad smurtas tarp partnerių moterų 

egzistuoja. Tačiau neretai aukos nepraneša apie patirtą smurtą ir nesikreipia pagalbos, tad 

sudėtinga nustatyti tikrąjį šio reiškinio mastą. 

Interviu metu paaiškėjo, kad priežastys, kodėl nesikreipiama pagalbos, tam tikru 

lygiu panašios į tas, kurios stabdo ir heteroseksualias moteris. Tarp šių priežasčių yra ir 

pasitikėjimo pareigūnais trūkumas, baimė, kad tai paskatins smurtautojo pykčio protrūkį, 

suvokimo apie smurto pobūdį stoka. Be to, moterys, prieš kurias smurtaujama, ne visada 

suvokia, jog tapo smurto artimoje aplinkoje aukomis. Šį požiūrį lemia kultūriniai veiksniai 

kaip vyraujanti „mačizmo“ kultūra, patriarchatas, neigiamas požiūris į homoseksualumą ir 

manymas, kad moterų tarpe smurtas neegzistuoja (Camertoni ir Lazzari, 2015). Pavyzdžiui, 

interviu metu socialinis darbuotojas atskleidė: 

 
Kartą susidūriau su smurto artimoje aplinkoje tarp dviejų moterų atveju. Viena jų smurtavo 
prieš kitą. Tai buvo fizinis ir žodinis smurtas. Tačiau neatrodė, kad auka suvokia, jog patyrė 

smurtą… Ji vis kartojo, kad partnerė nesielgė šiurkščiai ir agresyviai – priešingai ji buvo 

emancipuota moteris, o jos žodinis smurtas buvo emancipacijos išraiška. 

 
 

Yra ir tam tikrų su homoseksualumu sietinų aspektų, kurie stabdo moteris kreiptis 

pagalbos. Tai gali būti baimė, kad smurto atskleidimas atskleis ir aukos ar smurtautojo 

seksualinę orientaciją, ar nenoras, kad homoseksualumas ir LGBT* bendruomenė būtų 

siejami su smurtu. Psichologė tikino: 
 

Dėl seksualinės orientacijos atskleidimo ir internalizuotos homofobijos (kuri skatina aukas 
manyti, jog jos nusipelnė patirti smurtą, nes yra homoseksualios) lesbietės moterys ir, 

apibendrintai, homoseksualūs ir translyčiai asmenys, dažnai nepraneša apie patirtą smurtą, 

nes pranešimas suteiktų papildomo matomumo socialinėjė aplinkoje, kuri gali būti 
homofobiška ir transfobiška. 

 

Atsižvelgiant į LGBT* bendruomenės patiriamus iššūkius siekiant teisių 

pripažinimo, nereikėtų nuvertinti spaudimo, kurį patiria smurto artimoje aplinkoje aukos. 

Kaip paaiškėjo interviu metu, LGBT* bendruomenės atstovai nenori atskleisti, jog smurtas 

artimoje aplinkoje vyksta ir tarp tos pačios lyties partnerių. Dažnai manoma, kad LGBT* 

teisių judėjimo oponentai gali manipuliuoti smurto tarp partnerių moterų problema bei 

pasinaudoti kaip priemone, siekiant apriboti teisių pripažinimą. Be to, manoma, jog išlieka 
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rizika, kad smurtas tarp vienalyčių partnerių nebus traktuojamas kaip priekabiavimas, o 

priešingai – kaip negatyvių vienalyčių partnerių santykių požymis. 

Kai kurios šio tyrimo tikslams apklaustos smurto artimoje aplinkoje aukos 

nepranešė apie patirtą smurtą policijos pareigūnams dėl šių priežasčių: 

 

 Baimės atskleisti savo seksualinę orientaciją („Nebuvau atsiskleidusi“); 

 Noro apsaugoti santykius ir partnerę („Nenorėjau buvusiai partnerei sukelti 

problemų (nors „ji prieš mane labai smurtavo“ ir „aš jai atleidau... Jos šeimos 

istorija buvo siaubinga, o aš turėjau nuostabią šeimą… Jaučiausi kalta“)); 

 Pasitikėjimo viešosiomis institucijomis trūkumo („Manau, kad policijos pareigūnai, 

slaugytojai, teisėjai yra nusiteikę prieš lesbietes“); 

 Baimės dėl atsakomojo smurto ir grasinimų („Mano smurtaujančios partnerės 

motina man grasino“); 

 Smurtautojas įtikina auką, kad niekas, įskaitant ir LGBT* bendruomenės atstovus, 

jai nepadės dėl jos seksualinės orientacijos.  

 

Tačiau būtina pabrėžti, kad nors, kaip minėta ankstesnėse šio skyriaus dalyse, 

Italijoje sukurtas teisinis pagrindas bei pristatytos praktinės ir prevencinės priemonės 

siekiant įtvirtinti apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, nė viena šių priemonių nėra skirta 

ir neatsižvelgia į specifinius cislyčių ar translyčių moterų poreikių skirtumus.  

Iki šiol galima išskirti tik keletą gerosios praktikos pavyzdžių. Tarp jų galima 

paminėti Vidaus reikalų ministerijai pavaldžią agentūrą – Apsaugos nuo diskriminacijos 

stebėtoją. Ši policijos ir Carabinieri valdoma struktūra tiria skundus, teikia ataskaitas ir 

organizuoja mokymus. 

Tarp kitų svarbių iniciatyvų galima paminėti Trento miesto Kovos su smurtu centrą, 

kuris organizuoja specialius mokymus apie smurtą prieš LBT* moteris ir pateikia svarbią 

edukacinę informaciją; be gyvenamosios vietos likusiems LGBT* asmenims, kurie tapo 

smurto ir diskriminacijos aukomis, atidarytą socialinį centrą; bei asociacijų kaip 

Avvocatura per iDiritti LGBTI ir Arcigay teikiamas teisines konsultacijas. 

Projektui Bleeding Love surinkta faktinė medžiaga rodo, kad Italijos visuomenėje 

vis dar gajus įsitikinimas, jog smurtas artimoje aplinkoje moterų santykiuose egzistuoti 

negali. Pavyzdžiui, interviu su policijos pareigūnais ir teisėjais metu neretai buvo atsakoma: 

„Nemaniau, kad smurtas artimoje aplinkoje tarp moterų partnerių pasitaiko.“ Be to, 

supratimą apie smurtą artimoje aplinkoje vis dar stipriai veikia patriarchalinis požiūris. 

Interviu su sveikatos apsaugos specialistais ir policijos pareigūnais metu paaiškėjo, jog kai 

kurie respondentai smurtą artimoje aplinkoje apibrėžia kaip pasitaikantį tik tarp „vyro ir 

moters“. 

Neigiamų nuostatų ir stereotipų vyravimas dar kartą įrodo, jog į neatpažintą smurtą 

artimoje aplinkoje tarp partnerių moterų nebus profesionaliai reaguojama, o smurto aukos 

nesulauks efektyvios paramos. Tyrimo metu paaiškėjo, jog smurto artimoje aplinkoje 

aukoms skirtų centrų ir socialinių kampanijų reklamos išimtinai siekia patraukti tik moterų, 

kurios nukentėjo nuo smurtaujančių vyrų, tikslinę auditoriją, nepelnytai pamirštant smurto 

tarp partnerių moterų aukas. 
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Tokio sąmoningumo ir žinių apie smurtą tarp partnerių moterų trūkumo pasekmės – 

dvejopos. Visų pirma, neįvertinamas tikrasis smurto tarp partnerių moterų mastas ir 

pobūdis – „smurtas tarp moterų negali būti toks rimtas“. Dėl šios priežasties socialiniai 

centrai ir paramos institucijos smurto artimoje aplinkoje ar seksualinio smurto aukoms 

neskiria pakankamai laiko bei dėmesio nuo šio smurto nukentėjusioms moterims. Šią 

prielaidą interviu metu patvirtino teisininkai, pabrėžę, jog teisinė apsauga nuo šios smurto 

formos yra labai ribota. Visų antra, smurto aukos nesikreipia pagalbos. 

Kalbant apie smurto tarp intymius santykius kuriančių moterų pobūdį, tyrimas rodo, 

jog smurtautoja dažniausiai pasitelkia žodinę, psichologinę, emocinę, fizinę ir ekonominę 

smurto formą. Interviu projekto Bleeding Love tyrėjų komandai respondentai atskleidė, jog 

dažniausiai smurto epizodas prasideda nuo apsižodžiavimo, vėliau perauga į psichologinį 

smurtą, grasinimą tolesniu smurtu ar nepageidaujamu partnerės seksualinės orientacijos 

paviešinimu, o baigiasi fiziniu smurtu. Tam tikrais atvejais smurtautoja naudodamasi 

telefonu, laiškais ar socialiniais tinklapiais persekioja ir/ar grasina partnerės giminaičiams 

ir/ar draugams. 

Svarbu pabrėžti, jog visos tyrime dalyvavusios moterys pritarė, kad reikalinga 

stiprinti bendradarbiavimą tarp institucijų ir visuomeninių organizacijų, organizuojant 

mokymus sveikatos apsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams ir policijos 

pareigūnams bei kuriant socialines kampanijas, kurios skirtos smurto artimoje aplinkoje 

aukų sąmoningumui didinti. 

 

Smurtas pasimatymų metu prieš translytes moteris 

 

Italijos teisėje nėra įstatymo, kuris reglamentuotų specifines priemones dėl smurto 

pasimatymų metu. Taigi, smurto pasimatymų metu forma bus apibrėžiama pagal kitų 

specifinių nusikalstamų veikų požymius, pavyzdžiui, seksualinį smurtą, užpuolimą, 

vagystę, turto prievartavimą. Atliktas tyrimas rodo, kad translytės moterys susiduria su 

įvairių formų smurtu: fiziniu, seksualiniu, žodiniu, emociniu, psichologiniu ir ekonominiu. 

Tyrimo duomenimis, neretai nesuprantama, kas yra smurtas pasimatymų metu prieš 

translytes moteris. Dažnai klaidingai manoma, jog smurtas pasimatymų metu yra 

prostitucijos pasekmė, o translytės moterys, verčiasi ar gali verstis vien seksualinių 

paslaugų teikimu. 

Vis dėlto interviu metu kai kurios translytės moterys pripažino, kad patyrė savo 

partnerės(-io) smurtą. „Žmona iš manęs tyčiojosi ir norėjo, kad jausčiausi kalta dėl to, kad 

esu translytė,“ – pasakojo viena respondenčių. 

Neretai translyčių moterų asmens dokumentuose nurodyta gimimo metu užfiksuota 

lytis, taigi jos nėra oficialiai pripažįstamos kaip moterys, o smurtas, kurį jos patiria nėra 

laikomas smurtu lyties pagrindu. Ironiška, tačiau dvi interviu dalyvavusios moterys 

pasakojo, jog užpultos gatvėje ir patekusios į ligoninę sulaukė policijos pareigūnų 

kaltinimų, kad pateikė klaidinančią informaciją, nes tikino esančios moterys. 

Kalbant apie seksualinių paslaugų srityje dirbančias translytes moteris, reikalinga 

pabrėžti, jog dažniausiai šios moterys tampa prekybos žmonėmis aukomis ir yra 

priverčiamos verstis prostitucija. Šios moterys dažniau tampa fizinio smurto, turto 

prievartavimo, vagysčių teikiant paslaugas (gatvėje ar vietose, kur susitinka su klientais) 

aukomis. Smurtautojais šiuo atveju dažniausiai tampa klientai ar sąvadautojai. Neretai 
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agresyviai nusiteikusios grupuotės rengia pasivažinėjimus automobiliu, kurių metu 

priekabiauja prie gatvėje dirbančių translyčių moterų: įžeidinėja, muša, mėto daiktus ar 

bando jas partrenkti automobiliu. Be to, translytės moterys patiria ir ekonominį smurtą, kai 

nuomojamo buto savininkai neproporcingai pakelia nuomos kainą. 

Translytės moterys retai praneša apie patirtą smurtą teisėsaugos institucijoms. 

Interviu metu viena translytė moteris pasakojo:  

 
Mūsų pasaulyje pranešti apie smurtą policijos pareigūnams nėra įprasta. Yra keletas to 

priežasčių: 1) nėra pakankamo pasitikėjimo policija ir valstybe apskritai; 2) baiminamasi 
kliento/smurtautojo atsakomosios reakcijos… nes kiekvieną naktį mes grįžtame į gatves; 3) 

neretai, net kai apie smurtą pranešama policijai, tai neduoda jokių rezultatų! 

 

Kita translytė moteris sakė: 

 
Tai sudėtinga… nesmagu pranešti apie seksualinį smurtą… tai siaubinga ir mes jaučiame 

gėdą. Papraščiau kalbėti apie mušimą. 

 

Tik nedidelis respondenčių skaičius turėjo pozityvios bendravimo su policijos 

pareigūnais, kurie jautriai ir palaikančiai tyrė smurto pasimatymų metu atvejus, patirties. 

Taigi nepasitikėjimas teisėsaugos sistema, policija ir teisėjais išlieka. 

Tyrime apie smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių santykiuose dalyvavusios moterys 

ir, ypatingai, policijos pareigūnai, rekomendavo organizuoti mokymus sveikatos priežiūros 

profesionalams ir policijos pareigūnams translyčių asmenų žmogaus teisių klausimais. 

Pavyzdžiui, interviu vienas policijos pareigūnas tikino: „Norėčiau daugiau sužinoti apie 

translytes moteris. Kartais nesu tikras, kaip su jomis bendrauti.“ 

Tiek kalbant apie smurto artimoje aplinkoje lesbiečių ir biseksualių moterų 

santykiuose, tiek smurto pasimatymų metu prieš translytes moteris atvejus, svarbu pabrėžti, 

kad visi tyrimo dalyviai buvo įsitikinę, jog neužtenka vien teisinių pokyčių, – reikalinga 

vykdyti socialines kampanijas ir projektus, kuriais siekiama didinti sąmoningumą, gilinti 

žinias ir ugdyti pagarbą LGBT* asmenų atžvilgiu. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 

Šiame skyriuje pateikiama smurto artimoje aplinkoje moterų santykiuose ir smurto 

pasimatymų metu prieš translytes moteris problemos apžvalga. Tyrimas atskleidė, jog 

kuriant intymius dviejų partnerių moterų santykius gali pasireikšti fizinis, emocinis, 

psichologinis ir/ar ekonominis smurtas. Vis dėlto šis reiškinys išlieka nepripažintas. Smurto 

aukos ir LGBT* bendruomenės atstovai neretai nenori kalbėti ir pranešti apie patirtą 

smurtą. Be to, sveikatos apsaugos specialistai, policijos pareigūnai ir socialiniai darbuotojai 

neturi prieigos prie specifinių mokymų, kurių metu būtų pateikiama informacija, kaip 

reaguoti į smurtą artimoje aplinkoje lesbiečių santykiuose. Taigi smurto aukos išlieka 

neapsaugotos. 

Interviu su translytėmis moterimis metu paaiškėjo, kad pastarosios neretai tampa 

smurto pasimatymų metu ar šeimos santykiuose aukomis. Apie patirtą prievartą pranešama 

retai, nes teisėsaugos pareigūnai ir sveikatos priežiūros specialistai aukoms atrodo 
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nepatikimi. Dažniausiai smurtą prieš translytes moteris galima sieti su neigiamu 

nusistatymu ir stereotipais apie lytinę tapatybę. 

Apibendrinant galima teigti, jog daugelis tyrime dalyvavusių asmenų rekomendavo 

vykdyti socialines kampanijas ir projektus, kuriais siekiama didinti sąmoningumą ir 

informuotumą apie smurtą, bei specialius mokymus specialistams, kurie bendrauja su 

smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu aukomis. 
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Kasacinis teismas, 2010 m. vasario 5 d. sprendimas nr. n. 17698 

Kasacinis teismas, 2010 m. sausio 12 d. sprendimas nr. 11945 

Kasacinis teismas, V skyrius, 2010 kovo 17 d. sprendimas nr. 24688 

Kasacinis teismas, V skyrius, 2010 kovo 3 d. sprendimas nr. 24668 

Kasacinis teismas, V skyrius, sprendimas nr. 2318/2010 

Kasacinis teismas, VI skyrius, 2008 m. birželio 27 d. sprendimas nr. 34151 

Valstybės Taryba, 2015 m. spalio 26 d. sprendimas  
Brešos apeliacinis teismas, 2015 m. sausio 23 d. sprendimas 

Romos tribūnolas (2014 m. liepos 30 d. sprendimas) 

Bergamo tribūnolas, 2014 m. rugpjūčio 6 d. sprendimas 
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LIETUVA 
Tomas Vytautas Raskevičius  

 
 

Įvadas 

 

Lietuva išlieka viena labiausiai LGBT* (lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir translyčiams) 

asmenims priešiškų visuomenių Europos Sąjungoje (ES). Remiantis Europos Sąjungos 

Pagrindinių teisių agentūros (PTA) atliktos LGBT* asmenų apklausos duomenimis, 61 

proc. respondentų iš Lietuvos teigia patyrę diskriminaciją ar priekabiavimą dėl savo 

seksualinės orientacijos per pastarųjų dvylikos mėnesių laikotarpį.47 31 proc. respondenčių, 

kurios save laiko lesbietėmis, teigė patyrusios fizinį/seksualinį smurtą ar joms buvo 

grasinama smurtu artimoje aplinkoje ar kitur dėl įvairių priežasčių, o šis rodiklis tarp 

translyčių respondentų siekė net 60 proc.48 Be to, 77 proc. translyčių respondentų teigė 

ribojantys savo lyties raišką ar lankymąsi tam tikrose vietose dėl baimės būti užpultiems, 

sulaukti grasinimų ar priekabiavimo.49 Subjektyvus LGBT* bendruomenės narių priešiškos 

socialinės atmosferos vertinimas sutampa su didžiosios Lietuvos gyventojų dalies 

vertybinėmis nuostatomis. Remiantis Europos Komisijos (EK) specialiojo Eurobarometro 

437 duomenimis, 44 proc. respondentų iš Lietuvos jaustųsi itin nepatogiai, jei jiems tektų 

dirbti kartu su gėjumi, lesbiete ar biseksualiu asmeniu, o šis skaičius translyčių ar 

transseksualių kolegų atžvilgiu siekia ne 49 proc.50 Be to, 79 proc. respondentų iš Lietuvos 

jaustųsi itin nepatogiai, jei jų vaikai užmegztų romantinius santykius su tos pačios lyties 

asmeniu, o jei vaikai susitikinėtų su translyčių asmeniu, šią aplinkybę nepalankiai 

vertinančių respondentų skaičius siektų 82 proc.51 Galiausiai, 43 proc. respondentų iš 

Lietuvos visiškai nesutinka su teiginiu, jog translyčiams ir transseksualiems asmenims 

turėtų būti leidžiama pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, siekiant atspindėti jų tikrąją 

lytinę tapatybę.52 Galima daryti išvadą, jog LGBT* asmenų socialinės integracijos 

Lietuvoje lygmuo yra itin žemas, o šiai socialinei grupei priklausantys asmenys nuolatos 

susiduria su diskriminacija, priekabiavimu ir smurtu. Lietuvos teisinė sistema suteikia tik 

minimalias teisines garantijas, kuriomis siekiama apsaugoti LGBT* bendruomenės narius, 

o nediskriminavimo seksualinės orientacijos pagrindu principas istoriškai buvo 

                                                
 Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Vilnius, Lietuva, tomas@gay.lt. 
47 ES Pagrindinių teisių agentūra, European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey. Results at a 

glance, Viena, 2013, žr. 2015 m. lapkričio 15 d.,  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf, p. 15. 
48 LGBT* apklausos rezultatų navigatorius, leidžiantis segreguoti apklausos duomenis įvairias „pjūviais“, 
prieinamas http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php, žr. 2015 m. lapkričio 15 d.. 
49 ES Pagrindinių teisių agentūra, Being Trans in the European Union. Comparative analysis of EU LGBT 

survey data, Viena, 2014, žr. 2015 m. lapkričio 15d., 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative-0_en.pdf, p. 72.  
50 Europos Komisija, ‘Discrimination in the EU in 2015. Report’, Special Eurobarometer 437, Briuselis, 

2015, žr. 2015 m. lapkričio 15d., 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004, 

p. 54, 63.  
51 ibid., p. 56, 65. 
52 ibid., p. 67. 

mailto:tomas@gay.lt
http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-being-trans-eu-comparative-0_en.pdf
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004
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įgyvendintas į nacionalinę teisę perkeliant ES direktyvas. Vis dėlto, dėl nediskriminavimo 

principo įgyvendinimo praktikoje kyla įvairių iššūkių. Tai sąlygoja žemas sąmoningumas, 

jautrumas ir neegzistuojantys specializuoti mokymai, kuriais būtų siekiama atsižvelgti į 

specifinius LGBT* bendruomenės narių poreikius.   

 

Teisinė padėtis 

 

Bendrasis diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudimas Lietuvos teisinėje 

sistemoje yra įtvirtintas Lygių galimybių įstatymu,53 kuris į nacionalinę teisę perkelia 

vienodo požiūrio principo taikymą darbo santykių srityje reglamentuojančią ES Direktyvą 

2000/78/EC.54 Reikia pažymėti, jog nacionaliniai teisės aktai lygių galimybių srityje yra 

taikomi kur kas platesne apimtimi nei įpareigojama ES direktyvoje, t.y. diskriminacija 

seksualinės orientacijos pagrindu yra draudžiama ne tik darbo santykių ir profesinio 

užimtumo srityse, bet ir teikiant prekes bei paslaugas, šveitimo srityje ir visų valdžios 

institucijų įgyvendinamų funkcijų kontekste, potencialiai apimant sveikatos priežiūros, 

ap(si)rūpinimo būstu, socialinės apsaugos ir teisingumo sritis. Remiantis nacionaliniais 

įstatymais, diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudimas negalioja privataus 

ir šeimos gyvenimo srityse. Diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu draudimas 

yra įtvirtintas ir Darbo kodekse55 (straipsniai 2.1.4 ir 129.3.4), Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme56 (straipsnis 4.2.12), Visuomenės 

informavimo įstatyme57 (straipsnis 19.1.3). Baudžiamojo kodekso58 170 straipsnis draudžia 

neapykantos skatinimą seksualinės orientacijos pagrindu (t.y. neapykantos kalbos 

draudimas), o to paties kodekso 60.12.1 straipsnis įtvirtina sunkinančios aplinkybės 

taikymą, jei baudžiamasis nusikaltimas yra įvykdytas iš homofobinių paskatų (t.y. 

neapykantos nusikaltimų draudimas).   

Nepaisant to, kad Lietuvos įstatymai teoriškai suteikia gana plačią apsaugą nuo 

diskriminacijos ir smurto seksualinės orientacijos pagrindu, šių nuostatų įgyvendinimas 

praktikoje geriausiu atveju galėtų būti apibūdintas kaip neefektyvus. Visų pirma, apie su 

seksualine orientacija susijusius diskriminacijos atvejus dažniausiai nėra pranešama. Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnyba, t.y. institucija, atsakinga už Lygių galimybių įstatymo 

                                                
53 Lietuvos Respublikos Lygių galimybių įstatymas, Nr. IX-1826, 2003 m. lapkričio 18 d., žr. 2015 m. 

lapkričio 15 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179.  
54 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 

srityje bendruosius pagrindus, Oficialusis leidinys, 2000 m. gruodžio 2 d., p. 0016-0022, žr. 2015 m. lapkričio 

15d.,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN.  
55 Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Nr. IX-926, 2002 birželio 4 d., žr. 2015 m. lapkričio 15 d., 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494159.  
56 Lietuvos Respublikos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas, 

NR. IX-1607, 2011 m. spalio 21 d., žr. 2015 m. lapkričio 15d., 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410974.  
57 Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas , Nr. I-1418, 2012 m. lapkričio 6 d., žr. 2015 m. 

lapkričio 15d., 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458157.  
58 Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas, Nr. VIII-1968, 2010 m. vasario 11 d., žr. 2015 m. lapkričio 

15d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366707.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454179
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494159
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410974
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458157
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366707
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įgyvendinimą, 2009 metais saulukė keturių (4) skundų dėl diskriminacijos seksualinės 

orientacijos pagrindu, 2010 metais – trijų (3) skundų, 2011 metais – keturių (4) skundų, 

2012 metais – dviejų (2) skundų, 2013 metais – nė vieno skundo ir 2014 metais – keturių 

(4) skundų.59 Atsižvelgiant į didelį diskriminacijos seksualinės orientacijos pagrindu 

paplitimo mastą, pastebimą tarptautiniuose tyrimuose ir nuomonės apklausose, darytina 

išvada, jog nacionalinė lygybės institucija nėra vertinama kaip efektyvi priemonė, 

sprendžiant iššūkius, su kuriais susiduria vietinės LGBT* bendruomenės nariai. Visų antra, 

teisėsaugos pareigūnai siekia užmaskuoti neapykantos kalbos dėl seksualinės orientacijos 

fenomeną, atsisakydami tirti pateiktus skundus. Pavyzdžiui, 2013-2015 metų laikotarpiu 

Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL nacionalinėms teisėsaugos institucijoms 

pateikė dvidešimt keturis (24) skundus, paremtus dviem šimtais šešiais (206) neapykantos 

kalbos internete atvejais. Remiantis šiais skundais, 2013 metais buvo pradėti dvidešimt 

aštuoni (28) ikiteisminiai tyrimai, 2014 metais – trylika (13) ikiteisminių tyrimų ir 2015 

metais – aštuoni (8) ikiteisminiai tyrimai. Įdomu pastebėti, jog visi pradėti ikiteisminiai 

tyrimai buvo nutraukti arba sustabdyti, neišaiškinus nusikalstamas veiklas įvykdžiusių 

asmenų ir nepatraukus jų baudžiamojon atsakomybėn. Galima daryti išvadą, jog Lietuvos 

valdžios institucijos sistemiškai negarantuoja efektyvių teisinės gynybos priemonių nuo 

homofobinės neapykantos kalbos nukentėjusiems asmenims, nes dabartinė teisinės gynybos 

sistema yra visiškai neefektyvi praktikoje. Galiausiai, reikia pažymėti, jog Baudžiamojo 

kodekso 60.12.1 straipsnyje įtvirtinta sunkinanti aplinkybė niekada nebuvo pritaikyta 

praktikoje, siekiant kvalifikuoti konkretų baudžiamąjį nusikaltimą kaip neapykantos 

nusikaltimą dėl seksualinės orientacijos. Dėl to galima daryti išvadą, jog Lietuvos teisinės 

sistemos siūloma apsauga nuo neapykantos nusikaltimų seksualinės orientacijos pagrindu 

yra teorinė ir iliuzinė, o ne praktiška ir efektyvi. 

 

Tos pačios lyties porų santykių pripažinimas 

 

Lietuvos teisinė sistema nesuteikia galimybių teisiškai pripažinti tos pačios lyties porų 

santykių. Lietuvos Respublikos Konstitucijos60 38 straipsnis teigia, jog „[s]antuoka yra 

sudaroma laisvu vyro ir moters apsisprendimu“. Nepaisant, jog Civilinio kodekso61 3.229 

straipsnis numato, jog vyras ir moteris turi teisę registruoti civilinę partnerystę, remiantis 

įstatyme įtvirtinta procedūra, įgalinantys teisės aktai niekada taip ir nebuvo priimti. 2011 

metais Konstitucinis teismas pateikė progresyvų Konstitucijos normų išaiškinimą, kuriame 

teigiama, jog konstitucinė „šeimos gyvenimo“ samprata neapsiriboja santuokiniais ryšiais 

                                                
59 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Metinės veiklos ataskaita, Vilnius, 2014, žr. 2015 m. lapkričio 15 

d., 

http://www.lygybe.lt/download/482/lygi%C5%B3%20galimybi%C5%B3%20kontrolieriaus%20tarnybos%20

2014%20m.%20ataskaita.pdf, p. 94. 
60 Lietuvos Respublikos Konstitucija, 1992 m. spalio 25 d., žr. 2015 m. lapkričio 15 d., 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm.  
61 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, Nr. VIII-1864, priimtas 2000 m. liepos 18 d., žr. 2015 m. 

lapkričio 15 d., 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614.  

http://www.lygybe.lt/download/482/lygi%C5%B3%20galimybi%C5%B3%20kontrolieriaus%20tarnybos%202014%20m.%20ataskaita.pdf
http://www.lygybe.lt/download/482/lygi%C5%B3%20galimybi%C5%B3%20kontrolieriaus%20tarnybos%202014%20m.%20ataskaita.pdf
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Constitution.htm
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614
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tarp vyro ir moters, potencialiai apimant ir tos pačios lyties poras.62 Atsakydamas, Lietuvos 

Respublikos Seimas siekė priimti Konstitucijos pataisą, susiejančią šeimos gyvenimą su 

santuokos tarp vyro ir moters institutu. Pirmas bandymas keisti Konstituciją 2012 metais 

žlugo dėl vieno balso trūkumo (t.y. 93 balsai „už“ vietoje 94 balsų konstitucinės 

daugumos),63 o analogišką Konstitucijos pataisos projektą 2013 metais pateikė jau 108 

Seimo nariai.64 2015 metų kovo mėnesį devyni (9) Seimo nariai iš Liberalų sąjūdžio ir 

socialdemokratų frakcijų įregistravo įstatymo projektą, kuriuo sukuriamas lyties pagrindu 

neutralus registruotos partnerystės institutas.65 Po svarstymų komitetuose dėl pateikto 

projekto atitikties Konstitucijai, įstatymo projektas, sudarantis sąlygas tos pačios lyties 

poroms teisiškai įregistruoti savo santykius, pirmą kartą šalies istorijoje bus svarstomas 

plenarinių posėdžių salėje. Nepaisant to, kad Civilinio kodekso66 3.210.2 straipsnis numato, 

jog tik susituokusios poros gali įsivaikinti, 2015 metų spalio mėnesį Seimas sutiko svarstyti 

įstatymo projektą, kuriuo draudžiama įsivaikinti tos pačios lyties poroms.67 Lietuvoje 

dirbtinio apvaisinimo įstatymas išlieka nepriimtas, o atitinkamos procedūros šiuo metu yra 

atliekamos tik privačiose medicinos įstaigose, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu.68 Remiantis šiuo dokumentu, dirbtinio apvaisinimo paslaugos gali būti teikiamos 

tik susituokusiai moteriai, gavus rašytinį jos vyro sutikimą.   

 

Lyties pakeitimo procedūra 

 

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuriose neegzistuoja jokios teisinio 

lyties pakeitimo pripažinimo ir medicininio lyties keitimo procedūros. Nepaisant to, jog 

Civilinio kodekso69 2.27 straipsnis suteikia teisę nesusituokusiam pilnamečiui asmeniui 

pasikeisti lytį, jei tai yra mediciniškai įmanoma, tačiau šios procedūros sąlygas ir tvarką 

turintis sureguliuoti įstatymas taip ir nebuvo priimtas. 2007 metais Europos Žmogaus 

Teisių Teismas (EŽTT) byloje L. prieš Lietuvą70 konstatavo, jog neegzistuojanti lyties 

                                                
62 Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, Byla Nr. 21/2008, 2011 m. rugsėjo 28 d., žr. 2015 m. lapkričio 

15 d., http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content.  
63 ‘Lithuanian Parliament one Vote Short from Approving Constitutional Amendment on Family Definition’, 

15min.lt, 2012 m. birželio 19 d., žr. 2015 m. lapkričio 15d., 

http://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-parliament-one-vote-short-from-approving-constitutional-

amendment-on-family-definition-526-227415.  
64 ‘108 Lithuanian MPs Once Again Seek to Tie a Concept of Family to a Marriage through Constitutional 

Amendment’, lgl.lt, 2013 m. lapkričio 29 d., žr. 2015 m. lapkričio 15 d ., http://www.lgl.lt/en/?p=4406.  
65 ‘Lithuanian MPs Register Bill to Allow Same-Sex Partnership’, lgl.lt, 2015 m. kovo 25 d., žr. 2015 m. 

lapkričio 15 d., http://www.lgl.lt/en/?p=8936.  
66 Supra 15. 
67 ‘Lithuanian Parliament to Prohibit Joint Adoption by Same-Sex Couples’, lgl.lt, 2015 m. rugsėjo 15 d., žr. 

2015 m. lapkričio 15 d., 

http://www.lgl.lt/en/?p=11039.  
68 Sveikatos apsaugos ministro įsakymas, “ Dėl dirbtinio apvaisinimo tvarkos patvirtinimo“, Nr. 248, 1999 m. 

gegužės 24 d., žr. 2015 m. lapkričio 15 d.,  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E9A315DA44E,  
69 Supra 15. 
70 Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), L. v. Lithuania, peticijos Nr. 27527/03, 2007 m. rugsėjo 11 d., 

žr. 2015 m. lapkričio 15 d.,   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243#{%22itemid%22:[%22001-82243%22]}.   

http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta159/content
http://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-parliament-one-vote-short-from-approving-constitutional-amendment-on-family-definition-526-227415
http://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-parliament-one-vote-short-from-approving-constitutional-amendment-on-family-definition-526-227415
http://www.lgl.lt/en/?p=4406
http://www.lgl.lt/en/?p=8936
http://www.lgl.lt/en/?p=11039
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E9A315DA44E
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243#{%22itemid%22:[%22001-82243%22]}
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keitimo procedūra yra nesuderinama su iš Europos Žmogaus teisių apsaugos konvencijos 

(EŽTK) kylančiais tarptautiniais įsipareigojimais. Vis dėlto, Lietuvos valdžios institucijos 

ir toliau delsia sureguliuoti procedūrą. Šiuo metu translyčiai asmenys nacionalinės 

sveikatos priežiūros sistemos kontekste gali pasinaudoti dešimties (10) psichologo 

konsultacijų ciklu – jokios kitos procedūros, įskaitant pakaitinę hormonų terapiją ar lyties 

keitimo operaciją, yra neprieinamos. Atlikus pilną lyties keitimo procedūrą užsienyje, 

translyčiai asmenys, norėdami pasikeisti asmens tapatybės dokumentus, privalo kreiptis į 

nacionalinius teismus, nes nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima pakeisti 

lyties pagrindu sudaromą asmens kodą. Nacionaliniai teismai įpareigoja pakeisti asmens 

tapatybės dokumentus tik gavę nacionalinės sveikatos priežiūros institucijos išduotą 

pažymą, jog buvo atlikta pilna lyties keitimo operacija. Dėl šios priežasties translyčiai 

asmenys dažnai susiduria su žeminančiu elgesiu, kai yra verčiami patvirtinti lyties keitimo 

procedūros rezultatus nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos kontekste. Be to, Lietuvos 

teisinėje sistemoje teisinės „lytinės tapatybės“ ir „lyties raiškos“ kategorijos paprasčiausiai 

neegzistuoja. Kitais žodžiais tariant, translyčių asmenų diskriminacija, priekabiavimas ir 

smurtas jų atžvilgiu nacionalinėje teisėje faktiškai nėra draudžiami. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes, galima konstatuoti, jog translyčių asmenų bendruomenė yra labiausiai 

pažeidžiama Lietuvos LGBT* bendruomenės dalis.  

Aukščiau pateikta LGBT* bendruomenės padėties Lietuvoje apžvalga leidžia daryti 

išvadą, jog Lietuvoje nėra užtikrinamos pagrindinės pilietinės ir politinės LGBT* asmenų 

teisės. Nepaisant to, jog teisė į saviraiškos laisvę, teisė į privataus ir šeimos gyvenimo 

gerbimą ir teisė nepatirti žeminančio elgesio išlieka pagrindinėmis LGBT* judėjimo 

Lietuvoje prerogatyvomis, su socialine integracija ir įtrauktimi susiję klausimai taip pat yra 

itin svarbūs.     

 

Smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

 

Ilgą laiką smurto artimoje aplinkoje prevencija teisėsaugos pareigūnų nebuvo laikoma 

viešuoju interesu. Kitais žodžiais tariant, nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėję asmenys 

savo teises galėjo apginti tik privataus kaltinimo tvarka. Situacija pasikeitė 2011 metais 

priėmus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą.71 Šiame įstatyme „artima 

aplinka“ apibrėžiama kaip „aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti 

santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu 

gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį“. „Smurtas“ apibrėžiamas kaip „veikimu ar neveikimu 

asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl 

kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą“. Įstatymu įtvirtinama, jog smurtas 

artimoje aplinkoje yra grubus žmogaus teisių pažeidimas, laikomas baudžiamuoju 

nusikaltimu. Gavę informacijos apie galimą smurto artimoje aplinkoje atvejį, policijos 

pareigūnai imasi neatidėliotinų veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti nukentėjusį asmenį. 

Nacionaliniai teismai prašymą dėl įpareigojimo smurtautojui nesiartinti prie nukentėjusio 

asmens privalo apsvarstyti per keturiasdešimt aštuonias (48) valandas. Įstatymu valstybė 

taip pat yra įpareigojama teikti visiems nuo smurto artimoje nukentėjusiems asmenims 

                                                
71 Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Nr. XI-1425, 2011 m. gegužės 26 

d., žr. 2015 m. lapkričio 15 d., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410975.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410975
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specializuotas paramos nukentėjusiems paslaugas. Už specializuotų pagalbos centrų tinklo 

išplėtojimą yra atsakinga Sveikatos apsaugos ir darbo ministerija. Pagrindinis šių centrų 

tikslas yra teikti specializuotas paramos nukentėjusiems paslaugas po to, kai buvo gautas 

pranešimas apie smurto artimoje aplinkoje atvejį. Šiuo metu šalyje veikia septyniolika (17) 

specializuotas paramos nukentėjusiems paslaugas teikiančių centrų.72 Visi šie centrai veikia 

nevyriausybinių organizacijų pagrindu, o dauguma iš jų nesulaukia pakankamos 

institucinės Vyriausybės paramos. Galima daryti išvadą, jog efektyvi specializuotų paramos 

nukentėjusiems paslaugų sistema neveikia dėl nepakankamo finansavimo iš valstybės 

biudžeto. Be to, policijos pareigūnai dažnai delsia pranešti specializuotas paramos 

nukentėjusiems paslaugas teikiančioms institucijoms apie užfiksuotus smurto artimoje 

aplinkoje atvejus. Policijos pareigūnai vengia perduoti tokią informaciją pagalbos centrams 

be rašytinio nukentėjusio asmens sutikimo.73 

Per pirmuosius šešis Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įsigaliojimo 

mėnesius policijos pareigūnai sulaukė 12,970 pranešimų apie galimus smurto artimoje 

aplinkoje atvejus.74 Nustačius smurto artimoje aplinkoje atvejus, buvo pradėti 4,335 

ikiteisminiai tyrimai. Dauguma nukentėjusiųjų, t.y. 3,669 asmenys, buvo moterys, 423 

nukentėję asmenys buvo vyrai ir 278 nukentėję asmenys buvo nepilnamečiai. Dauguma 

smurtautojų, t.y. 3,761 asmenys, buvo vyrai, 145 atvejais smurtautojos buvo moterys, o 15 

atvejų smurtavo nepilnamečiai. Nėra užfiksuota jokių statistinių duomenų, kiek kartų 

smurtas artimoje aplinkoje buvo užfiksuotas tarp tos pačios lyties partnerių. Besiskiriantys 

moterų ir vyrų rodikliai tarp smurtautojų ir nukentėjusiųjų kategorijų yra sąlygoti 

aplinkybės, jog įstatyme įtvirtintas smurto artimoje aplinkoje apibrėžimas apima ne tik 

romantinius santykius užmezgusius asmenis, bet ir kitus giminaičius ar tame pačiame namų 

ūkyje gyvenančius asmenis. 

Nagrinėjant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymą tos pačios 

lyties porų atžvilgiu, reikia išskirti du probleminius aspektus. Visų pirma, tos pačios lyties 

poros Lietuvoje negali teisiškai įregistruoti savo santykių. Dėl šios priežasties įstatymo 

nuostatos gali būti taikomos tik toms tos pačios lyties poroms, kurios gyvena kartu. 

Atsižvelgiant į „neteisėtą“ tos pačios lyties porų statusą Lietuvoje, lyties pagrindu 

neutralios įstatymo nuostatos yra pernelyg abstrakčios, kad būtų atsižvelgta į specifinius 

LGBT* bendruomenės narių poreikius. Kitais žodžiais tariant, įstatymo nuostatų taikymas 

yra sąlygojamas subjektyvios policijos pareigūnų interpretacijos, susidūrus su smurto 

artimoje aplinkoje atveju gėjų vyrų ar lesbiečių moterų porose. Atsižvelgiant į tos pačios 

lyties porų atžvilgiu priešišką socialinę atmosferą šalyje, galima daryti išvadą, jog įstatymo 

nuostatos nepakankamai išsamiai reglamentuoja smurto artimoje aplinkoje atvejus tos 

pačios lyties šeimose. Visų antra, nė vienas iš septyniolikos specializuotas paramos 

nukentėjusiems paslaugas teikiančių centrų nenurodo esąs pasiruošęs dirbti su specifiniais 

                                                
72 Specializuotų pagalbos centrų sąrašas ir kontaktinė informacija yra prieinama Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos tinklapyje http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-

centrai.html, žr. 2015 m. lapkričio 15 d..  
73 Žmogaus teisių stebėjimo institutas, Žmogaus tiesių įgyvendinimas Lietuvoje. 2011-2012 Apžvalga, Vilnius, 

2013, žr. 2015 m. lapkričio 15 d.,  

http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-

2012_Apzvalga_ZTSI.pdf, p. 20-23. 
74 Ibid.  

http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai.html
http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/seimos-politika/specializuotos-pagalbos-centrai.html
http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf
http://www.hrmi.lt/uploaded/Apzvalgos/Zmogaus%20teisiu%20igyvendinimas%20Lietuvoje%202011-2012_Apzvalga_ZTSI.pdf
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vietinės LGBT* bendruomenės poreikiais. Dėl šios priežasties galima teigti, jog 

specializuotas paslaugas nekentėjusiems asmenims teikiančių pagalbos centrų tinklas nėra 

pasirengęs patenkinti nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių LBT* moterų poreikių. 

2014 metais nepriklausoma tyrėja iš labdaros ir paramos fondo „Frida“ atliko kiekybinę 

apklausą apie smurto artimoje aplinkoje paplitimą tarp LBT* bendruomenei priklausančių 

asmenų. 25 proc. respondentų nurodė susiduriantys su smurto artimoje aplinkoje atvejais 

tos pačios lyties porų santykiuose. Dauguma respondentų, kurie susidūrė su smurto 

artimoje aplinkoje atvejais, teigė, jog specializuotos pagalbos centrai nebuvo pasirengę 

reaguoti į specifinius nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių LBT* moterų poreikius. 

Su smurtu pasimatymu metu susijusi situacija (t.y. klientų smurtas ar grasinimas 

susidoroti, tiekiant intymias paslaugas) išlieka praktiškai netyrinėta. Administracinių teisės 

pažeidimų kodekso75 182(1) straipsnis numato administracines sankcijas už vertimąsi 

prostitucija, svyruojančias nuo 86 eurų iki trisdešimties (30) parų administracinio arešto. 

Nelegalus intymias paslaugas teikiančių asmenų veiklos pobūdis užkerta kelią nuo smurto 

pasimatymų metu nukentėjusiems asmenims informuoti policijos pareigūnus apie smurtą, 

kurį jie patyrė iš savo klientų. Pažymėtina, jog administracinės nuobaudos yra netaikomos 

tiems asmenims, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis ar kurie į vertimąsi prostitucija 

buvo įtraukti trečiųjų asmenų. Oficialių duomenų apie nuo smurto pasimatymu metu 

nukentėjusias translytes moteris nėra. Oficialūs ar neoficialūs duomenys apie smurto  lygį 

bendrąja prasme prieš translyčius ar lyties normų neatitinkančius asmenis šalyje taip pat 

nėra prieinami. Kita vertus, tarptautiniai šaltiniai rodo susirūpinimą keliantį transfobinio 

smurto ir priekabiavimo paplitimo Lietuvoje mastą. Pavyzdžiui, ES Pagrindinių teisių 

agentūros (PTA) atliktos LGBT* asmenų apklausos duomenimis, 60 proc. translyčių 

respondentų iš Lietuvos bent kartą per pastarųjų penkerių metų laikotarpį patyrė fizinį ar 

seksualinį smurtą ar grasinimą susidoroti.76 15 proc. translyčių respondentų iš Lietuvos per 

pastaruosius 12 mėnesių fizinį ar seksualinį smurtą ar grasinimus susidoroti patyrė daugiau 

nei dešimt kartų.77 Galima spekuliuoti, kad bent kai kurie iš šių atvejų galėjo įvykti teikiant 

intymias paslaugas, todėl turėtų būti kvalifikuojami kaip smurtas pasimatymų metu. 2013 

metais išleista homofibinių ir transfobinių neapykantos nusikaltimų stebėsenos ataskaita 

užfiksavo keletą transfobinio smurto atvejų, apie kuriuos nebuvo pranešta atsakingoms 

institucijoms.78 

Dėl Lietuvoje egzistuojančios su LGBT* tapatybėmis susijusios socialinės stigmos, 

nacionaliniai šaltiniai nepateikia duomenų apie smurto artimoje aplinkoje tarp LBT* 

moterų paplitimo mastą ir požymius. Interviu su LBT* bendruomenės narėmis, vietiniais 

ekspertais ir policijos pareigūnais suteikia unikalią progą nagrinėti skirtingų tikslinių grupių 

požiūrį į nepageidaujamą smurto artimoje aplinkoje tarp LBT* moterų reiškinį.  

 

                                                
75 Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, Nr. ADM, 2015 m. liepos 10 d., žr. 2015 

m. lapkričio 15 d.,  

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494460.  
76 Supra 2. 
77 Ibid. 
78 Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL, Homophobic and Transphobic Hate Crimes in Lithuania. 

Monitoring Report, Vilnius, 2013, žr. 2015 m. lapkričio 15 d., http://www.lgl.lt/en/files/Stebesenos-ataskaita-

EN-internet.pdf.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=494460
http://www.lgl.lt/en/files/Stebesenos-ataskaita-EN-internet.pdf
http://www.lgl.lt/en/files/Stebesenos-ataskaita-EN-internet.pdf
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Kokybinių interviu rezultatų apžvalga 

 

Siekiant tyrinėti nepageidaujamą smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu LBT* 

moterų atžvilgiu reiškinį, 2015 metų gegužės – rugsėjo mėnesiais buvo atlikta septyniolika 

(17) kokybinių interviu. Buvo apklausta vienuolika (11) LBT* bendruomenės narių, trys 

(3) vietiniai ekspertai (t.y. lyčių studijų ekspertė, specializuotas paramos nukentėjusiems 

paslaugas teikianti specialistė ir psichologė) bei trys (3) policijos pareigūnai, apskričių 

komisariatuose kuruojantys su smurtu artimoje aplinkoje susijusių atvejų tyrimą. Iš 

apklaustų LBT* bendruomenės narių, penki (5) respondentai identifikavo save kaip 

homoseksualią moterį, du (2) kaip queer tapatybės asmenis, vienas (1) kaip translytę 

moterį, vienas (1) kaip biseksualią moterį, vienas (1) kaip panseksualią/demiseksualią 

moterį ir vienas (1) kaip aseksualią moterį. Dauguma apklaustų LBT* bendruomenės narių 

priklausė 18-29 metų amžiaus grupei (73 proc.). Visos respondentės gyveno viename iš 

trijų didžiųjų šalies miestų. Trys (3) iš vienuolikos (11) LBT* respondenčių buvo 

užsienietės, nuolatos gyvenančios Lietuvoje nuo dvejų (2) iki penkerių (5) metų. Nors 

asmeninė smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu patirtis nebuvo laikoma būtina 

dalyvavimo interviu sąlyga, šešios (6) iš vienuolikos (11) apklaustų LBT* moterų laikė 

save tiesiogiai nuo smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu nukentėjusiais 

asmenimis.       

  

Smurto artimoje aplinkoje samprata 

 

Visų pirma, interviu pagalba buvo siekiama išsiaiškinti vietinės LBT* bendruomenės 

požiūrį į nepageidaujamą smurto artimoje aplinkoje reiškinį. Visos LBT* respondentės 

nurodė, jog fizinis, emocinis ir seksualinis smurtas galėtų būti laikomas smurtu artimoje 

aplinkoje. Kita vertus, kai kurios tyrimo dalyvės išreiškė abejonių dėl konkretaus incidento 

„rimtumo“, siekiant jį kvalifikuoti kaip smurto artimoje aplinkoje atvejį. Pavyzdžiui, kai 

kurios respondentės nurodė, jog „būti įskaudintai“ yra neišvengiamas romantinių santykių 

elementas.   

 
[…] sunku kalbėti apie psichologinį smurtą. […] santykiuose labai sunku išvengti, kad 

nebūtum įskaudinta vienu ar kitu būdu. Galbūt kai užgauliojama ir psichologiškai 

smurtaujama tyčia, tik tuomet tai galėtų būti kvalifikuojama kaip emocinė prievarta. Tai labai 
sudėtinga. Aš vis tiek pasilikčiau prie smurto artimoje aplinkoje apibrėžimo kaip fizinio 

smurto. Kalbant apie psichologinį smurtą, kartais sunku pasakyti, kas kuo manipuliuoja, kas 

yra įskaudinta, aš nesiryžčiau spręsti. (Homoseksuali moteris, 27 metai)   
  

Kitu atveju biseksuali moteris apibūdino du atvejus, kuriuos ji laikė atitinkančius smurto 

artimoje aplinkoje apibrėžimą. Pirmasis atvejis buvo susijęs su nepageidaujamais jos 

buvusio sutuoktinio seksualinio pobūdžio veiksmais. Antrasis atvejis buvo susijęs su 

intensyviu emociniu buvusios merginos prieraišumu (t.y. „nesuprato, ką reiškia „ne“). 

Nepaisant to, jog moteris labai aiškiai identifikavo abiejų atvejų pobūdį, respondentė 

nebuvo įsitikinusi, ar šie incidentai buvo pakankamai rimti, kad plačioji visuomenė juos 

suvoktų kaip smurto artimoje aplinkoje atvejus: 
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[…] kartais aš jaučiu, kad neturėčiau apie tai kalbėti, kadangi tai buvo taip nežymu. Tai 

nebuvo smurtas, seksualinė prievarta ar kas nors panašaus. Aš jaučiausi dėl to labai sumautai, 

nes buvau verčiama daryti tai, ko nenoriu. Vis dėlto, bendrai paėmus, nemanau, kad 
visuomenė šiuos atvejus laikytų smurtu artimoje aplinkoje. Tikriausiai ne. (Biseksuali 

moteris, 26 metai) 

  

Kita tyrime dalyvavusi respondentė apibūdino išplėtotas emocinio smurto schemas, kurios 

galėtų būti laikomos „pavyzdiniais“ šios smurto artimoje aplinkoje rūšies pavyzdžiais. 

Remiantis savo asmenine patirtimi, kurią įgijo santykiuose su smurtaujančia partnere, queer 

tapatybės moteris buvo linkusi apibendrinti, kad intymiuose santykiuose tarp moterų 

emocinis smurtas yra paplitęs kur kas labiau nei fizinė prievarta: 

  
Ji buvo itin negatyvus žmogus […]. Jaučiau, kad jei noriu būti su ja ir toliau, turiu prie to 
prisitaikyti. Tai iš esmės buvo susiję su mano savivertės naikinimu. Galiausiai tapau visiškai 

nuo jos priklausoma, o taip dažnai nutinka tokio pobūdžio santykiuose. Tada tu nesijauti 

vertingas, nepasitiki savimi. Atrodo, kad vienintelis patikimas žmogus tavo aplinkoje yra 
tavo partnerė. Smurtaujantys žmonės būtent to ir siekia – jie sunaikina tavo socialinį ratą, 

norėdami pasiekti, jog taptum visiškai prisirišęs prie to vieno žmogaus. Taigi, aš iš esmės ir 

buvau tokioje padėtyje. [...] Manau, kad mano socialinis ratas buvo naikinamas nuo pat 
pradžių. [...] Ji nuolatos kartodavo, kad mano pažįstami yra kvailiai, nekompetentingi, blogi 

draugai. Po to, kai šie dalykai tau yra kartojami nuolatos, ilgainiui ima atrodyti, kad tai yra 

tiesa. Tada, kai su kuo nors susipažindavau, žinojau, kad jei tas žmogus jai nepatiks, naujas 

pažįstamas turės dingti iš mano gyvenimo. Todėl iš esmės mano socialinis gyvenimas 
apsiribojo jos draugais, jai artimais žmonėmis. Aš ieškojau sąlyčio su jais per ją. Iš esmės 

neturėjau nieko, kas būtų mano pusėje. (Queer tapatybės moteris, 28 metai)    

 

Dauguma LBT* respondenčių negalėjo nurodyti konkrečių smurtautojo ar nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukentėjusio asmens charakteristikų. Tyrimo dalyvės nemanė, jog 

egzistuoja visiems smurto artimoje aplinkoje atvejams bendri požymiai, o viskas yra labai 

glaudžiai susiję su individualiomis aplinkybėmis, būtent, kas jautiesi esąs, kaip save vertini 

ir kaip pozicionuoji save santykyje su kitais žmonėmis. Vis dėl to kai kurios respondentės 

nurodė „kontroliuojantį“, „dominuojantį“ ir „pavyduliaujantį“ elgesį kaip pagrindinius 

smurtaujančios asmenybės požymius. Kai kurių pokalbių metu buvo plėtojama „galios 

santykių“ tema: 

  
[…] tai susiję su emocijomis ir galios santykiais. Smurtas artimoje aplinkoje susideda iš šių 
elementų. [...] Daugeliu atveju poros negyvena atvirai, atsiveria tik saugioje aplinkoje, 

pavyzdžiui, LGBT* bendruomenėje. Mačiau, kaip partnerės kontroliuoja savo partnerių 

finansus. Viena iš partnerių yra agresyvi, lengvai supyksta, gąsdina naminius gyvūnus, 
mėtosi daiktais. Arba partnerė tikrina, su kuo susitinki, manipuliuoja kitais. Jos tampa per 

daug įsitraukusios į viena kitos gyvenimus, nėra jokios autonomijos. Lyg viena iš partnerių 

laikytų kitą partnerę už pavadėlio. Jei žmogus, su kuriuo gyveni, kuriuo pasitiki ir kuriuo 

rūpiniesi, ima tavimi manipuliuoti, ilgainiui tau tai tampa normalu. Tuomet tu traukiesi, 
mažėji, o ne tobulėji. Santykiuose turėtum tapti geresniu žmogumi. Prievarta nėra meilė. Tai 

toliausia, kas gali būti nuo meilės. (Queer tapatybės moteris, 56 metai)  
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Pokalbių metu visos LBT* respondentės turėjo informacijos apie įsigaliojusį Apsaugos nuo 

smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir galimą šio įstatymo nuostatų taikymą tos pačios lyties 

porų atžvilgiu. Kita vertus, atsižvelgiant į socialiai priešišką atmosferą LGBT* asmenų 

atžvilgiu Lietuvoje, nė viena iš respondenčių nemanė, jog įstatymo nuostatos galėtų būti 

laikomos efektyvia priemone, kovojant su nepageidaujamu smurto artimoje aplinkoje tarp 

LBT* moterų reiškiniu: 

 
2012 metų pabaigoje Seimas priėmė smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Įstatymas nurodo, 

kad gali paskambinti policijai, jei patiri prievartą iš savo mylimojo ar partnerio. [...] Nežinau, 
kiek tai yra aktualu LGBT* asmenims. Spėju, jog gali paskambinti policijai ir sakyti: „Mano 

partnerė prieš mane smurtauja!“. Tada jie turėtų reaguoti ir elgtis pagal įstatymą. Kita vertus, 

nesu tikra, ar tai vyksta. Man atrodo, kad jie turėtų reaguoti, bet galbūt atvejis bus 
paprasčiausiai traktuojamas kaip kažkas egzotiško ir skandalingo. (Homoseksuali moteris, 28 

metai). 

 

Apibendrinant, galima konstatuoti, jog LBT* moterys Lietuvoje atpažįsta smurto artimoje 

aplinkoje atvejus, įskaitant fizinę, emocinę ir seksualinę prievartą. Kita vertus, respondentės 

nurodė, kad konkretūs atvejai turi atitikti tam tikrus „rimtumo“ reikalavimus, siekiant juos 

kvalifikuoti kaip smurto artimoje aplinkoje atvejus. Dėl šios priežasties, „mažiau 

reikšmingi“ incidentai gali būti laikomi „nepakankamai svarbiais“, tokiu būdu prisidedant 

prie smurtinių veiksmų įtesinimo LBT* moterų bendruomenės viduje. Be to, nepaisant gero 

nacionalinių įstatymų žinomumo, LBT* moterys nebuvo linkusios galiojančio teisinio 

reguliavimo laikyti efektyvia prevencine priemone dėl Lietuvos visuomenėje paplitusių 

homo-, bi- ir transfobinių nuostatų.    

 

Smurto artimoje aplinkoje paplitimas ir priežastys 

 

Nors asmeninė smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu patirtis nebuvo laikoma 

būtina dalyvavimo interviu sąlyga, šešios (6) iš vienuolikos (11) apklaustų LBT* moterų 

laikė save tiesiogiai nuo smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu nukentėjusiais 

asmenimis. Kita vertus, nė vienas iš trijų (3) tyrime dalyvavusių policijos pareigūnų 

nenurodė susidūręs su smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu tarp LBT* moterų 

atvejais savo profesinės veiklos kontekste. Panašu, jog smurto artimoje aplinkoje reiškinys 

tarp LBT* moterų Lietuvoje išlieka nematomas. Dauguma tyrime dalyvavusių LBT* 

respondenčių nurodė, jog jos yra girdėjusios apie bendruomenėje įvykusius smurto artimoje 

aplinkoje atvejus:   

 
[…] homoseksualių moterų santykiuose yra pakankami daug smurto. Ir niekas apie tai 

nekalba, nes mes gyvename progresyvioje [LGBT*] bendruomenėje, kuri yra prieš smurtą ir 

kurią kontroliuoja heteronormatyvi visuomenė. [...] Man atrodo, kad emocinis smurtas yra 
gana plačiai paplitęs. Dėl fizinio smurto nesu tokia tikra. (Queer tapatybės moteris, 28 metai) 

 

Respondentės pateikė eilę priežasčių, kuriomis siekiama paaiškinti šio negatyvaus reiškinio 

paplitimo mastą LBT* bendruomenėje. Visų pirma, galima išskirti neheteronormatyvių 

tapatybių stigmatizavimo fenomeną. Respondentės minėjo „spaudimo“, „socialinio 

priešiškumo“, „nusivylimo“ ir „nesaugumo“ sąvokas, siekdamos analizuoti aplinkybes, dėl 
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kurių LBT* partnerės galėtų smurtauti viena kitos atžvilgiu. Kitos pabrėžė „orumo“ ir 

„savivertės“ trūkumą tarp LBT* moterų Lietuvoje, kuris, savo ruožtu, yra sąlygojamas 

priešiško plačiosios visuomenės požiūrio į neheteronormatyvias tapatybes. Galima 

apibendrinti, jog vietinės LBT* bendruomenės narės įvardija aiškią sąsają tarp tos pačios 

lyties porų santykių kokybės ir socialinės įtraukties tendencijų:  

 
Lietuvoje 90 proc. tos pačios lyties santykių tarp moterų galėtų būti apibūdinti kaip 

disfunkciniai. Man atrodo, kad pagrindine to priežastimi yra neegzistuojantis visuomenės 

pritarimas [tokio tipo santykiams]. Vis dėlto, jaučiu, kad Lietuvoje lesbietės ir moterys 
bendrąja prasme kenčia nuo orumo, savivertės trūkumo. [...] Smurtas artimoje aplinkoje kyla 

iš disharmonijos su pačiu savimi, iš nesugebėjimo save mylėti, iš nesugebėjimo didžiuotis 

tuo, kas esi. Taigi, kai esi santykiuose, kurie yra paslėpti po devyniais užraktais, kurių 

nepalaiko populiarioji kultūra, tavo šeima, žmonės, su kuriais dirbi... Jautiesi kaltas, pilnas 
gėdos, tau ima trūkti savivertės. Jei gyveni uždarai, kaip gali mylėti save? Aš matau daug 

gėdos ir nedaug orumo. (Queer tapatybės moteris, 56 metai)  

 
[…] gyvenimas priešiškoje visuomenėje, tokioje kaip Lietuva, reiškia, kad poros susiduria su 

nerimo ir nesaugumo jausmu, o daugeliu atveju homofobija yra internalizuojama. Jei visą 

laiką jautiesi nesaugiai, tave kamuoja nerimas, tai gali išprovokuoti smurtinio elgesio 
protrūkius. Kadangi visuomenė nepriima homoseksualių santykių, tos pačios lyties poros 

žino, kad jų santykiai bet kada gali būti paviešinti, jie gali susidurti su diskriminacija ar netgi 

šantažu. [...] Be to, spaudimas, kad apie tai gali sužinoti draugai, pažįstami ar bendradarbiai, 
šeimos aplinką paverčia nesaugia erdve lesbietėms ir translytėms moterims, nes tokiose 

situacijose smurto artimoje aplinkoje tikimybė ženkliai išauga. (Homoseksuali moteris, 30 

metų)   

 

Visų antra, keletas respondenčių minėjo iššūkius, susijusius su psichologine sveikata ir 

priežiūra. Dėl prieinamų psichikos sveikatos paslaugų, tinkamai atsižvelgiančių į 

specifinius LBT* bendruomenės poreikius, trūkumo dauguma tyrimo dalyvių nurodė, kad 

trūksta galimybių neutralizuoti asmeninį nerimą prieš jam pasireiškiant santykiuose. 

Galimybė jaustis patogiai dėl savo seksualinės orientacijos yra išskiriama kaip pagrindinis 

žingsnis, siekiant stabdyti smurtą artimoje aplinkoje tarp LBT* bendruomenės narių:  

 
Lesbiečių bendruomenė turi problemų su psichologine sveikata ir priežiūra. […] mes bijome 

kreiptis dėl psichologinės pagalbos, ir, kai turi tam tikrų problemų, nežinai, kur ieškoti 

pagalbos. Savo problemas turi pasilaikyti sau ir niekam apie tai nepasakoti. Man atrodo, kad 

pyktis yra dažniausiai pasitaikanti emocija ir ji netrunka persikelti į santykius. [...] tai iš tiesų 
yra problema, nes lesbietės negali lengvai gauti psichologinės sveikatos priežiūros paslaugų. 

[...] kadangi jos nežino, kaip spręsti savo problemas, jos kaupia pyktį viduje, kurį po to išlieja 

ant savo partnerių. (Homoseksuali moteris, 26 metai)  

 

Galiausiai, gana ženklus tyrime dalyvavusių LBT* respondenčių skaičius atkreipė dėmesį į 

piktnaudžiavimo psichotropinėmis medžiagomis ir smurto artimoje aplinkoje tarp LBT* 

moterų ryšį. Remiantis tarptautinės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 

(EBPO) duomenis, statistinis lietuvis suvartoja 14,3 litro gryno alkoholio per metus, kas, 

savo ruožtu, parodo, jog Lietuva yra viena labiausiai alkoholiu piktnaudžiaujančių šalių 
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pasaulyje.79 Respondentės nurodė, jog alkoholis „komplikuoja“ situaciją, skatindamas 

agresiją tarp partnerių: 

 
[…] čia Lietuvoje piktnaudžiavimas alkoholiu iš tiesų yra keliantis susirūpinimą. Man atrodo, 

kad tai ženkliai prisideda prie smurto artimoje aplinkoje. Kai esi apsvaigęs, kai esi girtas, 
alkoholis sukelia depresiją. Tai smurto artimoje aplinkoje variklis. Daugybė moterų šioje 

bendruomenėje vartoja alkoholį. Taip nutinka todėl, kad jos jaučia gėdą dėl savo tapatybės, 

kad gyvena neatsiskleidusios. Dėl šios priežasties pagrindinė problema yra piktnaudžiavimas 
alkoholiu ir paramos trūkumas. Tai kaip užburtas ratas. (Queer tapatybės moteris, 56 metai)  

 

Galima apibendrinti, kad smurto artimoje aplinkoje reiškinys yra aktualus LBT* moterims 

Lietuvoje. Daugiau nei pusė apklaustų LBT* moterų nurodė tiesiogiai nukentėjusios nuo 

smurto artimoje aplinkoje, o absoliuti dauguma respondenčių teigė girdėjusios apie smurto 

artimoje aplinkoje atvejus iš savo pažįstamų. Pagrindinės šio nepageidaujamo reiškinio 

priežastys yra dėl neheteronormatyvių tapatybių stigmatizavimo patiriamas visuomenės 

spaudimas, prieinamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas ir 

piktnaudžiavimas alkoholiu.  

 

Pranešimas atsakingoms institucijoms 

 

Tyrimas atskleidė, kad nė viena iš respondenčių nenurodė pasitikinti valdžios 

institucijomis, spendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą. Kitais žodžiais tariant, 

pranešimas atitinkamoms institucijoms apie smurto artimoje aplinkoje atvejį Lietuvos 

LBT* moterims neatrodo kaip reali galimybė. Pasak respondenčių, smurto artimoje 

aplinkoje tarp LBT* moterų problemos nematomumas didžiąja dalimi yra sąlygotas 

platesnės su seksualine orientacija ir/ar lytine tapatybe susijusios situacijos Lietuvoje. 

Visuomenėje, kurioje netradicinės (t.y. neheteronormatyvios) seksualinės orientacijos ir/ar 

lytinės tapatybės asmenys vis dar yra priimami sunkiai, smurtas artimoje aplinkoje, 

veikiantis šiais grupes, yra suvokiamas kaip antraeilės svarbos reiškinys. Trumpai tariant, 

pagrindinė problema yra pats L(G)BT* statusas savaime. Individualios situacijos, 

glūdinčios po seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės sluoksniu, išlieka nematomos 

ir tam tikra apimtimi gąsdinančios dėl su šiais klausimais susijusio sąmoningumo trūkumo.  
 

[…] sunku pastebėti, nes nėra tiek daug žmonių, kurie yra atvirai homoseksualūs ar 

biseksualūs [mūsų] bendruomenėje. [...] tai taip pat sluoksnių klausimas. Niekam tai nerūpi, 

nes pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į tai, kad mes esame homoseksualūs [...]. Tos pačios 
lyties poroms yra dar sudėtingiau pranešti apie smurto artimoje aplinkoje atvejį, nes bijoma, 

kad policija nepadės. (Homoseksuali moteris, 28 metai) 

 

Pagrindinė priežastis, dėl kurios yra delsiama pranešti apie smurtą artimoje aplinkoje 

pareigūnams, yra susijusi su manymu, kad į skundą nebus žiūrima rimtai. Dažniausiai 

paplitusi nuomonė, kad policijos pareigūnai atmes, sumenkins, o galbūt net pasijuoks iš 

psichologinio, žodinio ar fizinio smurto atvejų. LBT* respondentės nurodė, kad tai galėtų 

                                                
79 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Health Statistics 2015, žr. 2015 m. 

lapkričio 15 d., http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#.  

http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT
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nutikti dėl keleto priežasčių: sąmoningumo trūkumo, nepakankamo problemos suvokimo, 

specializuotų mokymų trūkumo kaip elgtis su nuo smurto nukentėjusiais LBT* asmenimis 

ar asmeninės homo-, bi- ar transfobinės policijos pareigūnų nuostatos. Kai kurios 

respondentės taip pat minėjo, kad baimė, jog bus paviešinta asmens seksualinė orientacija 

ir/ar lytinė tapatybė, taip pat ženkliai prisideda prie nuo smurto artimoje aplinkoje 

nukentėjusių LBT* asmenų nenoro pranešti apie incidentą policijos pareigūnams.    

 
[…] moterims, esančioms tos pačios lyties santykiuose, yra kur kas sudėtingiau pranešti apie 

patirto smurto atvejį. [...] turi atsiskleisti policijos pareigūnams, o tai yra savaime žeminantis 
veiksmas daugeliui [mūsų] bendruomenės narių, kurie negyvena atvirai. Tada tau dar reikia 

prisipažinti, jog kenti nuo partnerės prievartos. Tai labai sunku pripažinti. [...] Tu taip pat 

bijai, kad policija apskritai nesureaguos ir pamanys: „Tegu tie homikai mušasi ir toliau, tokiu 
būdu jų liks mažiau“. (Homoseksuali moteris, 26 metai)  

 

Galiausiai, smurto artimoje aplinkoje prieš LBT* moteris ir jų delsimo pranešti apie 

patiriamo smurto atvejus kompetentingoms valdžios institucijoms temos buvo 

pozicionuojamos platesniame su bendrąja LGBT* žmogaus teisių padėtimi Lietuvoje 

susijusiame kontekste. Panašu, kad bendruomenės spaudimas turi ženklią įtaką atgrasant 

LBT* bendruomenės nares nuo pranešimo apie patiriamo smurto atvejus. Smurto artimoje 

aplinkoje atvejų slėpimo strategija buvo interpretuojama kaip bandymas „išsaugoti veidą“, 

tokiu būdu izoliuojant su LGBT* žmogaus teisėmis susijusį viešąjį diskursą nuo su smurtu 

susijusių temų, siekiant išvengti neigiamos įtakos jau ir taip nepalankiam plačiosios 

visuomenės atstovų požiūriui. Respondentės šį fenomeną apibūdino kaip „solidarumo“ 

išraišką tarp vietinės LBT* bendruomenės narių: 

 
[…] visi žino, kad šitie dalykai egzistuoja. Vis dėlto, žmonėms iš išorės nėra leidžiama matyti 

šių dalykų, nes šiuo metu mes turime ir kitų iššūkių. Mes vis dar neturime tinkamų žmogaus 
teisių apsaugos standartų čia Lietuvoje ir, savaime suprantama, smurtas tarp tos pačios lyties 

partnerių nėra tai, ką norime demonstruoti visuomenei. Kita vertus, ši problema privalo būti 

matoma, nes priešingu atveju atrodo, kad nieko nevyksta. (Biseksuali moteris, 26 metai) 

 

Galima daryti išvadą, jog LBT* moterys pranešimo apie smurto artimoje aplinkoje atvejus 

teisėsaugos pareigūnams nelaiko realia galimybe dėl (1) bendro pobūdžio nepasitikėjimo 

policijos pareigūnais kaip nesugebančiais spręsti su L(G)BT* problematika susijusių 

klausimų, (2) dėl baimės, kad bus atskleista seksualinė orientacija ir/ar lytinė tapatybė ir (3) 

dėl tariamo „solidarumo“, siekiant išsaugoti vietinės bendruomenės „veidą“. Respondentės 

dažniausiai negalėjo pakomentuoti specializuotos pagalbos nukentėjusiems paslaugų 

kokybės, nes jos arba neturėjo tiesioginės su šiomis paslaugomis susijusios patirties, arba 

nebuvo nieko apie tai girdėjusios iš kitų bendruomenės narių. Vis dėlto, viena respondentė, 

turėjusi tiesioginės patirties, suteiktas paslaugas apibūdino kaip „itin profesionalias“ ir 

„pozityvias“. Apie paramos nukentėjusiems paslaugas, kurias teikia moterų organizacijos, 

LGBT* organizacijos ir psichologinės bei emocinės pagalbos telefonu linijos taip pat buvo 

atsiliepiama palankiai. Nė viena iš apklaustų moterų nekomentavo su smurto artimoje 

aplinkoje atvejais susijusių sveikatos priežiūros paslaugų kokybės.     
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Vietinių ekspertų požiūris 

 

Smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymu metu tarp LBT* moterų temai Lietuvoje skirto 

tyrimo metu buvo atlikti trys (3) kokybiniai interviu su vietiniais ekspertais (t.y. su lyčių 

studijų eksperte, su specializuotos pagalbos nukentėjusiems asmenims paslaugas teikiančia 

specialiste ir psichologe). Šiais interviu buvo siekiama pozicionuoti smurto artimoje 

aplinkoje ir pasimatymų metu prieš LBT* moteris fenomeną platesniame su lyčių 

klausimais susijusiame kontekste. Įdomu pastebėti, jog, nepaisant viešai žinomo apklaustų 

eksperčių atvirumo LGBT* klausimas, nė viena iš jų nepranešė susidūrusi su nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukentėjusiomis LBT* moterimis savo profesinės veiklos kontekste.   

Interviu su lyčių studijų eksperte, kuri šioje srityje dirba jau daugiau nei du 

dešimtmečius, atskleidė, jog nepageidaujamas smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų 

metu tarp LBT* moterų reiškinys yra sąlygojamas platesnio su lyčių nelygybe ir 

stereotipiniais lyčių vaidmenimis susijusio konteksto Lietuvoje. Ekspertė atkreipė dėmesį, 

jog viena (1) iš trijų (3) moterų Lietuvoje yra bent kartą gyvenime nukentėjusi nuo smurto 

artimoje aplinkoje. Pažymėtina, jog LBT* moterys socializuojasi tokioje pačioje kultūrinėje 

erdvėje kaip ir likusi visuomenės dalis, kas, savo ruožtu, sąlygoja, jog smurtas artimoje 

aplinkoje tampa plačiai paplitusia praktika nepaisant romantiniuose santykiuose 

dalyvaujančių asmenų lyties:  

 
Jei gyveni kultūroje, kurioje moterų ir vyrų lyčių vaidmenys yra itin poliarizuoti ir kur vyriški 

požymiai yra griežtai susiję su vieša erdve (pvz., uždirbti pinigus pragyvenimui), o moteriški 

požymiai yra susiję su privačia erdve (pvz., rūpinimasis vaikais), įtvirtinamas tam tikras 
santykių modelis. [...] Toks pageidaujamas modelis yra labai nesunkiai perkeliamas ir į tos 

pačios lyties santykius. Kitais žodžiais tariant, tos pačios lyties poros gali norėti 

nesąmoningai išpildyti visuomenėje vyraujantį santykių modelį, įskaitant įvairias „vyriško“ 

partnerio dominavimo prieš „moterišką“ partnerį formas. (Lyčių studijų ekspertė, 50 metų) 

 

Psichologė pokalbio metu nurodė, jog psichologai, kurie specializuojasi ties su smurtu 

artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu susijusiomis temomis, dažnai neturi pakankamai 

žinių apie LGBT* klausimus. Dėl šios priežasties, nuo smurto artimoje aplinkoje ar 

pasimatymų metu nukentėjusios LBT* moterys gali cenzūruoti savo pasisakymus, 

bendraudamos su pasirinktu psichologu, tokiu būdu eliminuodamos seksualinės orientacijos 

ir/ar lytinės tapatybės dimensiją iš su smurtu susijusios situacijos naratyvo. Psichologės 

pozicija glaudžiai rezonuoja su LBT* bendruomenės narių išreikštomis nuomonėmis, 

būtent, kad psichinės sveikatos priežiūros paslaugos LBT* moterims yra sunkiai 

prieinamos:   

 
[…] yra labai sunku rasti LGBT* temoms atvirą psichologą. Manęs dažnai klausia, ar 
galėčiau rekomenduoti tokį specialistą. [...] nėra jokios prieinamos informacijos. [...] 

Psichologijos studentai, kurie mokosi universitetuose Lietuvoje, neturi paskaitų LGBT* 

temomis. Kartais pasitaiko LGBT* temoms atvirų profesorių, kurie dėsto apie šiuos 
klausimus savo paskaitose. Vis dėlto, kai pasižiūri į dėstomąją medžiagą atidžiau, pvz. 

Psichologijos fakultete, LGBT* klausimai apskritai nėra minimi. Taigi, jei psichologas net ir 

turi gerą profesinę reputaciją, niekada negali žinoti, ar tas žmogus yra homofobas, ar ne. 
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Girdžiu daug istorijų apie psichologus homofobus ir žinau, kaip sunku yra surasti gerą 

specialistą. (Psichologė, 26 metai) 

 

Galiausiai, specializuotos pagalbos nukentėjusiems asmenims paslaugas teikianti specialistė 

atskleidė, kad valstybės biudžeto lėšomis finansuojami specializuotos pagalbos centrai nėra 

pasirengę suteikti tinkamos pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu 

nukentėjusioms LBT* moterims, atsižvelgiant į specifinius jų poreikius. Nepaisant kelių 

progresyvių balsų, panašu, jog tarp paslaugas teikiančių specialistų vyrauja 

neheteronormatyvias tapatybes smerkiantis požiūris. Respondentė nurodė, jog paslaugos 

būtų teikiamos nepaisant asmens seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės, bet kai 

kurie specialistai ta darytų „sukandę dantis“. Vis dėlto, respondentė nesutiko su mintimi, 

kad turėtų būtų steigiami specializuoti, t.y. išimtinai LGBT* asmenims skirti, 

specializuotos pagalbos centrai. Pasak specialistės, LGBT* klausimai turėtų būti 

integruojami į jau egzistuojantį specializuotą pagalbą teikiančių centrų tinklą:      

  
Iš esmės, pagrindinai specializuotos pagalbos nukentėjusiems asmenims elementai yra tokie 

patys tiek heteroseksualioms, tiek LBT* moterims. Vis dėlto, jei homoseksualiai moteriai 

nepasisekė ir ji gyvena savivaldybėje, kurią aptarnauja homofobiškai nusiteikę specializuotą 

pagalbą teikiantys specialistai, net nežinau, kaip reikėtų tokią situaciją spręsti. [...] Kai kurie 
iš mano kolegų turi itin neigiamą požiūrį į neheteronormatyvias tapatybes. Girdėjau, kaip 

viena konsultantė homoseksualumą pavadino liga. [...] Galiu suprasti, kad nukentėję LGBT* 

asmenys pageidautų specializuotų centrų, kurie dirbtų išimtinai jiems. Vis dėlto, valstybei tai 
būtų per brangu. Be to, būtų labai sunku užtikrinti, kad žmonės iš skirtingų savivaldybių 

galėtų naudotis šio konkretaus centro teikiamomis paslaugomis. [...] būtų prasmingiau 

integruoti LGBT* klausimus į jau egzistuojančią specializuotos pagalbos centrų struktūrą per 
profesinius mokymus ir profesinių praktikų suvienodinimą. (Specializuotos pagalbos 

paslaugas nekentėjusiems asmenims teikianti specialistė, 51 metai) 

   

Remiantis interviu su vietiniais ekspertais, galima daryti išvadą, jog suinteresuotos šalys 

(psichologai ar specializuotos pagalbos nukentėjusiems asmenims paslaugas teikiantys 

specialistai), neturi reikiamų žinių, kaip kovoti su nepageidaujamu smurto artimoje 

aplinkoje ar pasimatymų metu prieš LBT* moteris reiškiniu. Pagrindinė priežastis, 

trukdanti išplėtoti įtraukiančią specializuotos pagalbos nukentėjusiems asmenims paslaugų 

infrastruktūrą, veikiausiai yra homo-, bi- ir transfobinės personalo narių nuostatos.   

 

Teisėsaugos pareigūnų požiūris 

 

Visi apklausti teisėsaugos pareigūnai, apskričių komisariatuose kuruojantys su smurtu 

artimoje aplinkoje susijusių atvejų tyrimą, nurodė, kad Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymo nuostatos būtų taikomos ir tos pačios lyties poroms, kurios gyvena „po 

vienu stogu“ (t.y. lyties pagrindu neutralios nuostatos). Vis dėlto, nė vienas iš jų nenurodė 

susidūrę su nuo smurto artimoje aplinkoje ar pasimatymu metu nukentėjusiomis LBT* 

moterimis savo profesinės veiklos kontekste. Be to, nė vienas iš jų nenurodė, kad jiems 

būtų žinoma apie kokius nors LGBT* temai skirtus vidinius mokymus Lietuvos teisėsaugos 

institucijų kontekste. Nors visi respondentai pripažino smurtą lyties pagrindu kaip 

paplitusią struktūrinio pobūdžio problemą Lietuvoje, mintis apie smurtą artimoje aplinkoje 
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tarp LBT* moterų jiems atrodė nerealistiška. Policijos pareigūnai laikėsi pozicijos, jog 

smurtautojas dažniausiai yra vyras, o ši problema neturėtų būti aktuali LBT* santykių 

kontekste.      

 
Kai atvykstame į vietą, yra labai sunku nustatyti, kokiais ryšiais tarpusavyje yra susiję 

įsitraukę individai. Visuomet yra auka ir smurtautojas. [...] mes neprašome jų santuokos 

liudijimo. Šioje vietoje įstatymas yra labai aiškus – smurtas artimoje aplinkoje yra laikomas 
nusikaltimu ne tik tarp vyro ir žmonos, bet ir tarp dėdžių, vaikų ar kitų šeimos narių. [...] Ar 

turėčiau paklausti: „Ar Jūs lesbietės?“ Taip niekada nebūna. [...] Jei matome smurto ženklus, 

fiksuojame incidentą ir taikome tolesnes įstatyme numatytas procedūras. Asmenų lytis nėra 

tokia jau svarbi. [...] Aš nei pritariu, nei nepritariu tokiems dalykams. [...] mes tiesiog 
dirbame savo darbą. Vis dėlto, aš negalėčiau įsivaizduoti, kad moterys smurtautų viena kitos 

atžvilgiu artimoje aplinkoje, galbūt tik išskirtiniais atvejais. Problema dažniausiai yra vyras. 

(Policijos pareigūnė, 38 metai)    

 

Visi apklausti policijos pareigūnai neigė arba nereagavo į prielaidą, jog homo-, bi- ar 

transfobinės teisėsaugos pareigūnų nuostatos galėtų atgrasyti nuo smurto artimoje aplinkoje 

ar pasimatymu metu nukentėjusias LBT* moteris nuo pranešimo apie incidentą 

kompetentingoms institucijoms:  

 
Policijos pareigūnai žmonių neteisia, mes tarnaujame žmonėms nepaisant jų lyties, rasės ar 

ekonominio statuso. [...] Kalbant apie seksualines mažumas, kartais mes privalome dirbti 

savo darbą ir niekas mūsų neklausia, ką apie tai manome. Pavyzdžiui, mes saugome Baltic 
Pride paradą, nes tai daryti mus įpareigoja įstatymas. [...] Jei esame informuoti apie incidentą, 

policija išspręs problemą. Nesuprantu, kodėl lesbietės nenorėtų kreiptis į policiją, jei joms 

reikia pagalbos. (Policijos pareigūnė, 47 metai)  

 

Iš interviu su teisėsaugos pareigūnais galima daryti išvadą, jog nėra aiškiai įsisąmoninto 

poreikio suprasti, išsiaiškinti ir reaguoti į specifinius LBT* bendruomenės poreikius, 

susijusius su smurto artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu prevencija. Aplinkybė, jog nė 

vienas iš paklaustų policijos pareigūnų nenurodė susidūręs su smurto artimoje aplinkoje 

atvejais tarp LBT* moterų, aiškiai rodo, kad apie šiuos incidentus nėra pranešama. Galima 

socialiai atšiaurios aplinkos LGBT* asmenis įtaka nėra pripažįstama kaip struktūrinis 

iššūkis, kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir pasimatymu metu tarp LBT* moterų 

Lietuvoje.    

 

Smurtas pasimatymų metu 

 

Svarbu pažymėti, kad tyrimo metu Lietuvoje atlikti kokybiniai interviu nenagrinėjo smurto 

pasimatymų metu klausimo ta apimtimi, kuria jis yra apibrėžiamas metodologinėse tyrimo 

gairėse, būtent kaip „klientų smurtas arba grasinimas susidoroti teikiant intymias 

paslaugas“. Kita vertus, per interviu su translyte moterimi smurto pasimatymų metu 

problematika išryškėjo kaip susirūpinimą keliantis translyčių asmenų bendruomenės 

realybės Lietuvoje elementas. Translytės moterys Lietuvoje susiduria su didele smurto 

rizika, kai siekiama užmegzti savanoriškus romantinius ar seksualinius santykius su 

tariamai heteroseksualiais partneriais.   
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Pažvelgus į problemą atidžiau, galima išskirti keletą iššūkių, su kuriais pasimatymų 

metu susiduria translytės moterys. Pirmasis iššūkis yra susijęs su aplinkybe, jog netikrumas 

dėl galimos būsimo partnerio reakcijos yra pagrindinis rizikos faktorius, galintis iš pat 

pradžių atgrasyti translytes moteris nuo susitikinėjimo: 

 
[…] jie mano, kad ji yra heteroseksuali ir kad jie susitikinėja su moterimi, ir jaučiasi prie jos 

prisirišę. Tada jie suvokia, kad ši moteris kažkada buvo vyru, ir iškart reaguoja, sakydami: 
„Žinai, aš nesu gėjus!“ Nes jų sąmonėje buvimas gėjumi yra kažkas labai labai neigiamo, [...] 

lyg jie būtų susirgę ar kažkas panašaus, vien dėl to, kad susitikinėja su žmogumi, kuris 

kažkada buvo vyras. [...] kai susipažįstu su vaikinu, galiu patekti į situaciją, iš kurios nebus 
jokios išeities. Jei vaikinas manimi domisi, daugeliu atveju žinau, jog negalėčiau atsiverti ir 

pasisakyti, kad esu trans. Visų pirma, dėl to, kad jis mano, jog esu cislytė moteris. [...] Visų 

antra, net jei viskas būtų tvarkoje, jei jis man sakytų komplimentus, bučiuotų ir apkabintų 
mane, aš visuomet jausčiausi nesaugiai. [...] Suprantu, jog daugeliu atveju galiu būti sumušta 

ar net nužudyta. Tai nesaugu. Tu visuomet esi ta, kuri rizikuoja. Vos iškėlusi koją iš namų, 

visuomet rizikuoji. (Translytė moteris, 21 metai)  

 

Visų antra, jau pasimatymų metu, translytėms moterims yra sunku nuspręsti, kurią 

strategiją taikyti, t.y. ar „neutralizuoti“ klausimą atsiveriant jau pirmojo pasimatymo metu, 

ar puoselėti tarpusavio pasitikėjimą su potencialiu partneriu ir aptarti šį subtilų klausimą 

vėlesniuose santykių etapuose. Jei pirmasis pasirinkimas gali ženkliai apriboti potencialių 

partnerių skaičių, tai antrasis – sukelia riziką būti įskaudintai ar netgi nukentėti nuo smurto 

ar prievartos:   

 
Aš tik suprantu vėl ir vėl, kad neturiu nė žalio supratimo, koks elgesys tokiais atvejais yra 
geriausias. Nežinau, kaip turėčiau elgtis su žmogumi, su kuriuo norėčiau nueiti į pasimatymą. 

[...] jei iš pat pradžių pasakau kitam žmogui [kad esu translytė moteris], tai man neparanku – 

žmogus tikriausiai tam nebus pasirengęs. Jei pasakau vėliau, tai – lygiai taip pat pavojinga, 
ypatingai atsižvelgiant į aplinkybę, jog jau investavau šiek tek laiko su šiuo žmogumi [...] 

Suprantu, kad šis žmogus gali mane įskaudinti. (Translytė moteris, 21 metai)    

 

Galiausiai, translytė moteris nupasakojo realų smurto pasimatymų metu atvejį, iliustruojantį 

šios LGBT* bendruomenės grupės pažeidžiamumą smurto ir/ar prievartos atžvilgiu:  

  
[…] prieš trejus ar ketverius metus sutikau vaikiną. Susipažinome internetu ir tiesiog 
norėjome praleisti laiką drauge. Mes buvome drauge, kai jis mane nusitempė į nuošalią vietą 

ir iš esmės mane išprievartavo. Jis turėjo peilį, kuriuo man grasino... Ar tai dažnai pasitaiko? 

Tikriausiai, sunku pasakyti. (Translytė moteris, 21 metai) 

 

Nepaisant to, jog aukščiau aprašytos įžvalgos yra paremtos vienu interviu su translyte 

moterimi iš Lietuvos, jos vaizdžiai iliustruoja translyčių moterų patirtis pasimatymų metu. 

Ieškodamos potencialių romantinių ir/ar seksualinių partnerių, translytės moterys gali 

susidurti su atviru atmetimu ir priešiškumu, tokiu būdu patekdamos į pavojingas situacijas 

ar net rizikuodamos savo gyvybe. Gali būti, jog dėl šios priežasties translytės moterys iš 

Lietuvos vengia dalyvauti socialiniame gyvenime ir vaikščioti į pasimatymus.    
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Išvados ir rekomendacijos 

 

Informacija, surinkta interviu su LBT* moterimis, vietiniais ekspertais ir policijos 

pareigūnais metu, atskleidžia, jog smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu tarp 

LBT* moterų Lietuvoje išlieka nematoma ir didžiąja dalimi ignoruojama problema. 

Nepaisant to, jog LBT* respondentės nurodė, kad šis neigiamas reiškinys yra gana plačiai 

paplitęs vietinėje bendruomenėje, jos nemato jokių galimybių apie šiuos atvejus pranešti 

kompetentingoms valdžios institucijoms. Pagrindinės to priežastys yra bendro pobūdžio 

nepasitikėjimas valdžios institucijomis, sprendžiant su L(G)BT* problematika susijusius 

klausimus, viešumo baimė ir tariamas „solidarumas“, siekiant išsaugoti vietinės L(G)BT* 

bendruomenės veidą. Interviu su vietiniais ekspertais atskleidė, kad susijusios šalys, 

pavyzdžiui, psichologai ir specializuotos pagalbos paslaugas nukentėjusiems asmenims 

teikiantys specialistai, neturi reikiamų žinių, siekiant efektyviai kovoti su smurto artimoje 

aplinkoje ir pasimatymu metu tarp LBT* moterų reiškiniu. Galiausiai, interviu su policijos 

pareigūnais metu paaiškėjo, jog nėra aiškiai įsisąmoninto poreikio suprasti, išsiaiškinti ir 

reaguoti į specifinius LBT* bendruomenės poreikius, susijusius su smurto artimoje 

aplinkoje ir pasimatymų metu prevencija. Remiantis šiomis išvadomis, buvo suformuluotos 

atitinkamos rekomendacijos ir pasiūlymai:        

 

1. Rengti specializuotus mokymus L(G)BT* tema policijos pareigūnams ir 

specializuotos pagalbos paslaugas nukentėjusiems asmenims teikiantiems 

specialistams.  

2. Integruoti LBT* dimensiją į nacionalines sąmoningumo didinimo kampanijas prieš 

smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, kurias įgyvendina Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 

3. Išplėtoti ir viešinti LGBT* klausimams atvirų psichologų sąrašą tarp vietinės LBT* 

bendruomenės narių. 

4. Didinti sąmoningumą apie smurtą artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu tarp 

L(G)BT* bendruomenės narių pasinaudojant socialinių tinklų, audiovizualinių 

priemonių, leidinių ir kitų lengvai suprantamai informacijai perteikti skirtų 

priemonių pagalba.   

 

Galiausiai, reikia pažymėti, jog smurtas artimoje aplinkoje ir smurtas pasimatymų metų 

tarp LBT* moterų Lietuvoje apibūdintinas kaip daugiasluoksnis reiškinys. Kitais žodžiais 

tariant, neheteronormatyvių tapatybių stigmatizacija užkerta kelią sprendžiant tam tikrus 

iššūkius, su kuriais vietinės LGBT* bendruomenės nariai susiduria asmeniškai. Dėl 

Lietuvoje paplitusios homo-, bi- ir transfobijos, šis su seksualine orientacija ir/ar lytine 

tapatybe susijęs aspektas dažniausiai apskritai yra ignoruojamas viešuose LGBT* asmenų 

gyvenimuose. Dėl šios priežasties, siekiant efektyviai spręsti smurto artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu tarp LBT* moterų problemą, visų pirmiausia reikėtų didinti plačiosios 

visuomenės narių sąmoningumą LGBT* žmogaus teisių klausimais.   
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PORTUGALIJA 
Telmo Fernandesas ir Marta Ramos 

 

LGBT* problematikos apžvalga 

 

Vienas iš pirmų svarbių aspektų, susijusių su LGBT* asmenų teisėmis Portugalijoje, 

buvo baudžiamosios atsakomybės už tos pačios lyties asmenų santykius panaikinimas 1982 

metais. Po daugiau nei dviejų dešimtmečių, 2004 metais, seksualinės orientacijos pagrindas 

papildė Portugalijos Konstitucijos lygybės principą (13 skyrius). Šį svarbų pokytį inicijavo 

tokių pilietinių organizacijų kaip ILGA Portugal ilgiau nei penkeris metus metus vykdyta 

kampanija. Tai buvo pirmasis žingsnis siekiant LGB asmenų matomumo ir teisių 

pripažinimo, atvėręs kelią daugybei tolimesnių teisinių pokyčių. Keletas įstatymų buvo 

pakeista ir siekiant įtraukti nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos bei lytinės 

tapatybės pagrindo principą. 

Nuo 2003 metų Portugalijos darbo kodeksas draudžia diskriminaciją dėl seksualinės 

orientacijos. 2015 metų balandžio 14 dieną lytinė tapatybė buvo įtraukta į lygybės aktą kaip 

svarbus translyčio asmens pripažinimą darbo aplinkoje skatinantis aspektas. 2007 metais 

siekiant prilyginti tos pačios lyties porų santykius smurtui artimoje aplinkoje buvo 

peržiūrėtas šalies baudžiamasis kodeksas. Nuo 2013 metų lytinės tapatybės pagrindas yra 

saugomas neapykantos nusikaltimų kontekste. Siekiant kovoti su diskriminacija ir 

homofobinėmis bei transfobinėmis patyčiomis mokyklose 2009 metais Lytinio švietimo 

įstatyme bei 2012 metais mokinių ir mokyklos etikos statuto gairėse buvo įtrauktas 

seksualinės orientacijos pagrindas. 2008 metais pilietybės ir lyčių lygybės komisija (CIG – 

Portugalijos vyriausybės lyčių lygybės įstaiga) pradėjo spręsti diskriminacijos dėl 

seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės atvejus. Pirmoji nacionalinė kampanija, 

pristatyta 2013 metais, sutelkė dėmesį į patyčias mokyklose. Nuo 2010 metų tos pačios 

lyties asmenys gali sudaryti santuoką (tos pačios lyties sąjungos de facto leidžiamos nuo 

2001 metų). Tačiau nepaisant Europos žmogaus teisių komisijos ir Portugalijos profesinių 

organizacijų raginimų, įsivaikinimo teisės tos pačios lyties poroms Portugalijoje vis dar 

nesuteikiamos. Galimybė pasinaudoti pakaitinės motinystės ir pagalbinio apvaisinimo 

metodais prieinama tik nevaisingoms moterims, kurios buvo susituokusios arba de facto 

įregistravusios sąjungą su vyru. 

Po nacionalinių Portugalijos parlamento rinkimų, kurie vyko 2015 metų spalio 

mėnesį, dabartinėje parlamento sudėtyje yra kairiųjų politinių partijų, kurios jau anksčiau 

ragino pripažinti „vaivorykštės šeimas“, atstovų. Organizacija ILGA Portugal, 

bendradarbiaudama su NELFA (Europos LGBT šeimų tinklo asociacija), ketvirtajame 

Europos „vaivorykštės šeimų“ susitikime Lisabonoje siekė suteikti daugiau matomumo šių 

šeimų ir jų vaikų padėčiai. 

2011 metais pirmasis lytinės tapatybės įstatymas suteikė galimybę pilnamečiams 

translyčiams asmenims Portugalijoje legaliai pasikeisti savo vardą ir lytį civiliniame 

registre, užkirsdamas kelią ilgai trukusiai translyčių asmenų diskriminacijai. Tuo metu 

įstatymas buvo laikomas vienu pažangiausių pasaulyje. Iš translyčio pilnamečio asmens 

buvo reikalaujama pateikti tik dviejų psichikos sveikatos specialistų išrašą, kuris patvirtintų 

lyties disforiją. Neseniai organizacijos ILGA Portugal atlikta apklausa dėl LGBT* asmenų 
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ir jų prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų parodė, kad dabartinė medicininė praktika 

neatitinka tarptautinių gairių. Translyčiai respondentai (29) teigė, kad jų diagnozė buvo 

nustatoma remiantis jų asmeninėmis savybėmis ir lyties raiška. 

Šiuo metu didžiausią susirūpinimą kelia lyties pakeitimo operacijos, nes nacionalinė 

sveikatos sistema, nepaisant neseniai suformuotos specialistų komandos, iki šiol nėra pajėgi 

patenkinti visų translyčių individų poreikių. Ši situacija susiklostė po to, kai į pensiją išėjo 

daktaras Decio Ferreira – žinomas kaip vienintelis šalyje praktikuojantis specialistas, 

pastaruoju metu tęsiantis darbą privačioje klinikoje. Atsižvelgiant į sveikatos priežiūros 

situaciją, daugelis translyčių asmenų atlieka rizikingas procedūras be medikų žinios. 

Remiantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2013 metais atlikta 

apklausa, 55 proc. Portugalijoje apklaustų respondentų mano, kad diskriminacija prieš 

lesbietes moteris yra paplitusi, o 71 proc. sutinka, kad translyčių moterų diskriminacija 

paplitusi dar plačiau. 

 

Smurto artimoje aplinkoje ir smurto pasimatymų metu apžvalga 

 

Portugalijos Baudžiamasis kodeksas klasifikuoja smurtą artimoje aplinkoje kaip 

viešąjį nusikaltimą, įskaitant ir smurtą tos pačios lyties porų santykiuose. Vadovaujantis 

šiuo įstatymu, viešoji prokuratūra (Ministerio Publico) privalo ištirti visas bylas, pateiktas 

aukų arba liudytojų, net jei tai vyksta prieš aukos valią. Skundai gali būti pateikti bet 

kurioms saugumo tarnyboms (Policia de Seguranca Publica (PSP), Guarda Nacional 

Republicana (GNR) ar Policia Judiciara (PJ)) bei tiesiai prokuratūrai. Nukentėjusysis turi 

teisę reikalauti įrodymų, kad skundas yra priimtas. Jei incidentas apima fizinį smurtą, auka 

gali dar iki teismo ekspertizės tiesiogiai kreiptis dėl medicininės apžiūros ligoninėje arba 

pirminės skubiosios pagalbos skyriuje. Nelaimės atveju nukentėjusieji gali skambinti 112 

(nacionalinės pagalbos numeriu), CIGS žaliąja linija (800202148) bei kreiptis į 

TELEASSISTANCE (www.cig.gov.pt). Baudžiamojo kodekso 152 straipsnis numato, kad 

asmuo, kuris smurtauja prieš žmogų, su kuriuo yra sudaręs santuoką arba turi intymius 

santykius, gali būti baudžiamas įkalinimo bausme nuo vienerių iki penkerių metų. 

Penktasis nacionalinis Portugalijos piliečių lygybės planas remiasi Stambulo 

konvencijos pagrindais, kurie apima penkias strategines sritis: 1) prevencija, sąmoningumo 

kėlimas ir švietimas, įskaitant veiksmus siekiant kovoti su smurtu LGBT* asmenų 

intymiuose santykiuose; 2) aukos apsauga ir socialinė integracija; 3) intervencija su 

smurtautojais; 4) profesionalų paruošimas ir kvalifikacija; 5) tyrimas ir vertinimas. 2010 

metais Pilietiškumo ir lyčių lygybės komisija paskelbė tyrimų studiją apie smurtą artimoje 

aplinkoje tarp tos pačios lyties porų (RODRIGUES 2010).  

Portugalija taip pat pasirašė keletą tarptautinių susitarimų, apimančių konkrečias 

priemones dėl LBT* moterų – pavyzdžiui, jau minėtą Stambulo konvenciją, siekiančią 

panaikinti visas diskriminacijos prieš moteris formas ir apsaugoti aukų teises, 

nepriklausomai nuo jų „biologinės bei socialinės lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, 

religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei 

mažumai, turtinės padėties, gimimo, lytinės orientacijos, lytinės tapatybės, amžiaus, 

sveikatos būklės, negalios, šeimyninės padėties, pabėgėlio statuso“. 

 

Interviu rezultatai 
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Siekiant įgyvendinti šio tyrimo tikslus, interviu dalyvavo trys translytės moterys, 

patyrusios smurtą seksualinių paslaugų teikimo kontekste ir keturiolika specialistų: 

psichologas, pagalbos linijos smurto artimoje aplinkoje aukoms specialistas, moterų 

paramos organizacijos teisininkas, laikinojo prieglobsčio įstaigų socialiniai darbuotojai, 

fizioterapeutas, mokslininkas-tyrėjas ir sekso paslaugų projekto koordinatorius. Reikšminga 

duomenų bazė buvo sudaryta remiantis literatūros apžvalga, skundais, instituciniais 

kontaktais ir žiniasklaidos pagalba. Be to, organizuotos dvi atviros diskusijos: viena 

LGBT* centre Lisabonoje, o kita – lesbiečių bendruomenėje Porto mieste. Renginių 

dalyviai pasidalino įžvalgomis apie tai, kaip smurto artimoje aplinkoje tema yra suvokiama 

LGBT* bendruomenėje bei pasidalino savo asmeninėmis patirtimis. Projekto komanda taip 

pat dalyvavo 2015 metų LGBT* lygybės renginiuose Lisabonoje (The Parade ir Arraial 

Lisboa Pride, didžiausias nacionalinis LGBT* renginys), kurių metu organizavo 

neformalius pokalbius ir didino bendruomenės informuotumą šiuo klausimu. 

 

Smurtas artimoje aplinkoje 

 

Remiantis akademiniais tyrimais, atliktais kitose šalyse, mūsų literatūros apžvalga 

bei kitomis ne akademinėmis išvadomis ir informacijos šaltiniais, smurtas moterų porose 

Portugalijoje yra beveik nematoma problema (Machado 2005). Nors per pastaruosius metus 

žiniasklaidoje buvo paviešintos kelios smurto artimoje aplinkoje vienalyčių santykių metu 

situacijos, informacijos šia tema vis dar stinga. 

Ši situacija susidarė todėl, kad trūksta sąmoningumo didinimo kampanijų, gaunama 

nepakankamai nusiskundimų iš aukų, liudininkų arba trečiųjų šalių, ir, neretai, manoma, 

kad smurtas vienalyčiuose santykiuose nėra reali problema (TOPA, 2009). 

Nuo pat projekto pradžios buvo užmegzta nemažai kontaktų, siekiant surinkti 

duomenis apie lesbietes, biseksualias ir translytes moteris, patyrusias smurtą artimoje 

aplinkoje, bei seksualines paslaugas teikiančias translytės moteris, kurios susidūrė su 

smurtu pasimatymų metu. Kontaktus su šiomis moterimis užmegzti padėjo nevyriausybinės 

organizacijos União de MULHERES Alternativa e Atsakymas (Umar) ir Associação de 

Apoio à Vítima (APAV) bei su smurtą pasimatymų metu patyrusiomis translytėmis 

moterimis dirbančios organizacijos Agência Piaget para O Header (APDES) ir Associação 

para O Planejamento da Familia (ATP). 

Organizacijos GAIV (Gabinete de Acompanhamento E Informação Vítimas), kuri 

tiria smurto artimoje aplinkoje situaciją Porto mieste, duomenimis, per pirmuosius dvejus 

metus buvo pranešta apie 10 – 12 smurto artimoje aplinkoje tos pačios lyties porų 

santykiuose atvejų. Apie aštuonis iš šių atvejų pranešė moterys. Atliekant tyrimą 

Lisabonoje susitikome su policijos pareigūnų komanda. Policijos pareigūnai, kurie dirba su 

smurto artimoje aplinkoje aukomis, buvo susidūrę su konkečiomis smurto artimoje 

aplinkoje situacijomis vienalyčių porų santykiuose. Policijos pareigūnai pastebėjo, kad 

smurtas moterų porose dažniausiai yra psichologinis ir emocinis. Jų teigimu, moterys yra 

mažiau linkusios į fizinį smurtą nei vyrai. 

Paklausti apie šio smurto ypatumus, iš pradžių pareigūnai atsakė, kad tokių nėra. 

Tačiau palaipsniui tyrimas parodė, kad smurto aukos dažnesniau patyrė izoliaciją, o 

smurtautojai dažnai pasitelkdavo emocinę manipuliaciją. 
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Man teko susidurti su kai kuriais smurto atvejais moterų santykiuose. Jos dažniau pasitelkia 

psichologinį smurtą, pavyzdžiui grasinimą ir įžeidinėjimus. Fizinio smurto atvejai yra kitokie. 
Žinau keletą fizinės agresijos situacijų, tačiau jos būdavo ne tokios intensyvios dėl moterų 

silpnumo, palyginti su vyrais. Moterys yra silpnesnės, todėl smurtas yra emocinis. Dažnai kai 

apie poros santykius kiti nežino, smurtautoja atskleidžia šią asmeninę informaciją. Tačiau 

nėra jokių fizinio smurto požymių. (Interviu # 9, policijos pareigūnas) 
 

Kaip taisyklė, vyrai naudojo fizinį smurtą, o moterys psichologinę ir emocinę prievartą. 

Tačiau būna išimčių. (Interviu # 11, policijos pareigūnas). 
 

Tai gali būti slapta realybė, nes kai kuriems žmonėms sunkiau pranešti apie smurtą. Jie jaučia 

gėdos jausmą – štai ką manau. (Interviu # 13, policijos pareigūnas) 

 

Faktas, kad šios moterys, o kartais ir vyrai, yra izoliuotos ir nesulaukia palaikymo iš šeimos 

ar draugų, daro jas pažeidžiamesnes, nes retai kas suteikia joms prieglobstį. Taip nutinka ir į 
mūsų šalį atvykusiems imigrantams. Jie yra kur kas labiau priklausomi nuo institucijų. 

(Interviu # 4, socialinis darbuotojas) 

 

  GNR saugumo pajėgų nariai papildė ankstesnius pareiškimus: 
 

Šioms moterims yra kur kas sunkiau nutraukti santykius. Paprastai mes kalbame apie 
santykius, kurie sukėlė kliūčių tam, kad rastum savo kelią į visuomenę. Kai kurios iš šių 

moterų mėgindamos išsaugoti savo santykius kovojo su savo šeimomis, draugais ir visomis 

stereotipų rūšimis. Ir kai jos pasiekia mus, situacija jau būna labai rimta. Didžioji dalis 

psichologinio smurto atvejų yra daug agresyvesni nei daugelio vyrų naudojamas fizinis 
smurtas. Moterys gali būti daug žiauresnės pasitelkdamos psichologinę prievartą. Jos naudoja 

emocinį smurtą, taiko, kur labiausiai skauda: nuo lytinio gyvenimo iki vaikų priežiūros. 

Bandant socialiai izoliuoti auką, nutraukiami visi ankstesni ryšiai. Aukos ateina pas mus 
besijausdamos izliuotos ir dažnai alsuoja pykčiu. Neretai jos gyvena mažose bendruomenėse, 

kur homoseksualumas vis dar stipriai niekinamas. (Interviu # 14 GNR) 

 

Policijos pareigūnai tikino, jog šiuo metu dėl specializuotų mokymų ir 

informuotumo didinimo vyksta realūs pokyčiai dėl požiūrio LGBT* klausimais. 
 

Neturėjau jokių problemų. Tai kažkas, apie ką žmonės kalba ir dabar. Aš pats turiu gėjų 

kolegų, sumišimas išnyko. (Interviu # 9, policijos pareigūnas) 

 
Manau, kad šiais laikais agentai yra labai jautrūs, kai susiduria su šiomis naujomis 

aplinkybėmis. Šiandienos susitikimas tai įrodo. Mes esame daug arčiau piliečių ir policija 

pakeitė savo įvaizdį. Mūsų nuovadoje turime agentų, gyvenančių su tos pačios lyties 
partneriais. Svarbu tai, kad esate geras policijos pareigūnas. (Interviu # 12) 

 

Tačiau vis dar reikia daug nuveikti siekiant tinkamai parengti specialistus. Būtina 

vykdyti informuotumo ir sąmoningumo didinimą diskriminacijos dėl seksualinės 

orientacijos ar lytinės tapatybės klausimais. Teisėsauga taip pat turi prisidėti kovojant su 

įvairialype LGBT* aukų atskirtimi (Pinto 2012). 
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Buvo dėta daug pastangų parodyti, kaip pasikeitė policijos tarnyba. Bet pačioje sistemoje vis 

dar daug nepasitikėjimo. (Interviu # 12) 

 

  Kai kurie psichologai ir socialiniai darbuotojai, su kuriais mes susisiekėme, taip 

pat pasidalino savo patirtimis ir mintimis apie smurtą artimoje aplinkoje vienalyčių porų 

santykiuose, įskaitant tai, kaip jie suvokė situaciją. 
 

Pranešimo apie smurtą artimoje aplinkoje situacija visada yra sudėtingas klausimas. Kai 
santykiai slepiami, viskas tampa dar sunkiau. (Interviu # 1, psichologas) 

 

Tos pačios lyties santykiuose vyrauja baimė patirti antrinę viktimizaciją, dar didesnį 
izoliotumą, būtinybę pripažinti, kas esi. (...) Aš nebuvau tam abejingas, buvau šiek tiek 

nervingesnis, išsigandęs, nes nenorėjau suklysti, savo kalbėjimu atskleisti savo nesaugumą... 

Nenorėjau, kad susidarytų įspūdis, jog pacientus vertinu pagal seksualinę orientaciją. 

Pamenu, po pokalbio vaikščiojau nerimaudamas, nes žinojau, kad neturėjau jokios patirties 
šiuo klausimu. (Interviu # 2, psichologas). 

 

Atlikdami tyrimą apklausėme keturias smurto aukas, smurtą patyrusias artimoje 

aplinkoje. Jos pasakojo skirtingas smurtines situacijas intymiuose santykiuose, 

paneigdamos įsitikinimą, jog moterys nėra pajėgios naudoti fizinį ar bet kokios kitos 

formos smurtą. Taip pat buvo patvirtinti pagrindiniai smurto vienalytėse porose elementai: 

manipuliacijos dėl seksualinės orientacijos atskleidimo, internalizuota homofobija, 

neigiama aukų patirtis kreipiantis pagalbos. Tyrimo respondenčių vardai yra išgalvoti. 

  Isadorai yra 31 metai ir ji identifikuojasi kaip biseksuali moteris. Jos 

reikšmingiausi santykiai buvo su moterimi, su kuria pradėjo susitikinėti, kai jos abi mokėsi 

kolegijoje. Tai truko šešerius metus ir pastaruosius dvejus metus jos gyveno kartu. Per šį 

laikotarpį ji pastebėjo, kad kažkas jų santykiuose buvo negerai. Vienas iš poros konfliktų 

kilo tuomet, kai po operacijos partnerės pastebėjo, jog Isadoros kraujas laša ant šaligatvio. 

Jos partnerės nuotaika dažnai svyruodavo. Pasinaudodama tuo, kad ji uždirba daugiau, ji 

menkino partnerės pasitikėjimą savimi ir neatsižvelgė į jos siekį tapti motina. Santykiams 

iširus Isadora manė, jog bus labai sunku vėl pradėti bendrauti su buvusiais draugais. 

Draugai tikėjo jos buvusios partnerės versija ir melagingai apkaltino Isadorą paleistuvyste. 

Ji lankėsi keliuose LGBT* jaunimo grupės susitikimuose ir galiausiai rado paramą kitoje 

organizacijoje, kur jai vis dar teikiamos psichologinės konsultacijos. 

  Deolindai yra 43 metai ir ji šiuo metu kuria santykius su moterimi. Ji jau kuris 

laikas yra atsiskleidusi savo draugams kaip lesbietė. Prieš savo dabartinius santykius ji 

patyrė dvi smurtines situacijas intymiuose santykiuose. Pirmuoju atveju ji šešerius metus 

gyveno kartu su savo partnere, kuri slėpė savo seksualinę orientaciją. Emociškai tai buvo 

labai sudėtinga patirtis ir ji tapo priklausoma nuo partnerės. Jos persikraustymas gyventi į 

kitą miestą toli nuo savo šeimos narių ir draugų dar labiau apsunkino jos padėtį. Po 

išsiskyrimo Deolinda sulaukė partnerės persekiojimo telefonu. Ji jautėsi labai pažeidžiama, 

nes tuo metu pradėjo kurti naujus santykius su kita moterimi. Šįkart ji iš karto pastebėjo 

įspėjančius ženklus, bet jautėsi pernelyg pažeidžiama, kad imtųsi veiksmų. Kiekvienas 

bandymas nutraukti santykius buvo lydimas emocinių partnerės manipuliacijų. Vieną kartą 

jai net buvo grasinama ginklu. Partnerė nuolat krėtė Deolindos asmeninius daiktus, skaitė 

jos dienoraštį. Ji taip pat patyrė ir fizinį smurtą. Kartais ji buvo įkalinama namuose ar 
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kambaryje. Deolinda pasakojo ir apie seksualinę prievartą, ypač tuomet, kai jos partnerė 

seksą paversdavo susitaikymo priemone. Ji buvo žeminama savo draugų akivaizdoje, o jos 

partnerė nuolat pavydėdavo bet kokio jos kontakto su kitais žmonėmis. Galiausiai ji 

nusprendė imtis veiksmų ir ieškoti pagalbos pasinaudojant pagalbos linija, iš kurios atstovų 

tikėjosi gauti keletą patarimų. Ji susisiekė su policijos pareigūnais tik vieną kartą, kai jos 

partnerė ją persekiojo automobiliu. Pastarieji padarė prielaidą, kad jos partnerė yra 

priešingos lyties. Galiausiai ji nuleido rankas. 

  Aurorai yra 58 metai ir ji gyvena su savo sutuoktine. Ji yra dviejų giminaičių 

prižiūrėtoja ir prieš sutikdama savo žmoną gyveno su moterimi, kuri ją kankino ilgą laiko 

tarpą. Kai moterys susipažino, jai buvo 22 metai, o jos partnerė tuo metu buvo penkiolika 

metų vyresnė. Kartu jos praleido dešimt metų ir nors abi turėjo atskirus namus, dažniausiai 

gyveno kartu. Aurora buvo bedarbė, todėl didžiąją laiko dalį praleisdavo namuose 

užsiimdama namų ruošos darbais ir savo partnerės vaikų priežiūra. Jos partnerei pasireiškė 

depresija ir nuolatinė nuotaikų kaita, o kai ji išgerdavo situacija tapdavo dar sudėtingesnė. 

Partnerė ją persekiodavo, draskydavo ir mušdavo. Moteris dažnai lankydavosi kazino ir 

labai mažai miegodavo. Galiausiai Aurora pradėjo pataikauti partnerės priklausomybei nuo 

alkoholio ir ėmė vagiliauti iš parduotuvių. Aurora slapta nuo partnerės susitikdavo su savo 

seserimi. Daugiau niekas nežinojo, kad jos kartu gyvena. Aurora niekuomet nesvarstė dėl 

to kreiptis į policijos pareigūnus, nes manė, kad „jie nesivargina imtis veiksmų“. Ji kaltino 

save už tai, kad atsidūrė tokioje situacijoje, bet tuo pat metu jautėsi pažeidžiama ir 

emociškai priklausoma. Tuo metu ji nesuprato tapusi smurto auka. Aurora mano, kad 

LGBT* organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį tokiose situacijose, ypač mažinant 

atskirtį, suteikiant aukoms ryžto judėti į priekį. 

  Bárbarai šiuo metu yra 30 metų ir ji save identifikuoja kaip biseksualų asmenį. 

Moteris papildomai mokosi muzikos ir teatro. Kai jai buvo 22 metai, ji išgyveno smurtinius 

santykius su 9 metais vyresne moterimi. Partnerės buvo įsitraukusios į LGBT* teisių 

judėjimą ir tokiu būdu susipažino. Jos partnerė – patyrusi aktyvistė – tapo jai pavyzdžiu. Iš 

pradžių viskas atrodė gerai ir ji įsimylėjo jos žavingą asmenybę. Tačiau moterims pradėjus 

susitikinėti partnerės elgesys pasikeitė. Bárbaros partnerė ją įžeidinėdavo ir žemindavo, 

versdavo ją atskleisti seksualinę orientaciją šeimos nariams ir draugams. Vėliau partnerė 

reikalavo nutraukti su jais bendravimą. Bárbara jautėsi izoliuota ir negalinti kreiptis į 

policijos pareigūnus, nes nesitikėjo, jog jie priims jos seksualinę orentaciją. Moters partnerė 

norėjo, kad ji išeitų iš darbo ir liktų namuose, tačiau jai pavyko tam pasipriešinti ir toliau 

tęsti darbą, nepaisant miego stokos dėl pastovių smurto protrūkių. Po išsiskyrimo Bárbara 

bandė apie šią situaciją pakalbėti su kitais LGBT* aktyvistais, bet pajuto, kad jie nenori 

diskutuoti šiuo klausimu. Galiausiai ji susisiekė su dviem psichologais, tačiau pajuto, kad 

nė vienas iš jų nėra pasiruošęs priimti jos biseksualumo. Neseniai ji susisiekė su moterimi, 

kurios paprašė liudyti prieš jos buvusiąją. Jos gavo moterų paramos organizacijos paramą iš 

ir psichologo konsultacijas. Galiausiai ji pasijautė įvertinta ir suprasta bei tikisi, kad 

LGBT* bendruomenė pripažins smurto artimoje aplinkoje problemą. 

  2015 metų balandį dvi jaunos merginos išplatino viešą pareiškimą socialiniuose 

tinkluose, kuriame tvirtinama, kad jos tapo smurto artimoje aplinkoje aukomis. Moterys 

nukentėjo nuo tos pačios moters, LGBT* teisių aktyvistės. 2015 lapkričio mėnesį viename 

laikraštyje buvo pranešta, kad vienas vyras bandė nušauti 52 metų amžiaus moterį, nes 
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sužinojo, kad jo žmona buvo jam neištikima su kita moterimi. Tai tik keletas pavyzdžių to, 

kas dažniausiai nutylima. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

2010 metais APAV, bendradarbiaudama su organizacija ILGA Portugal, pradėjo 

pirmąją viešą kampaniją, kuria siekta kovoti su smurtu tos pačios lyties santykiuose. 

Kampaniją sudarė specialios brošiūros su informacija bei kontaktais, kur kreiptis patyrus 

smurtą, plakatai ir interneto svetainė. 

2015 metais, CIG, įgyvendinanti nacionalinius lygybės veiksmų planus, nurodė 

atlikti keletą sąmoningumo didinimo veiklų. ILGA Portugal buvo paskirta organizuoti 

mokymus diskriminacijos, smurto ir neapykantos nusikaltimų prieš LGBT asmenis tema, o 

akademiniam mokslinių tyrimų centrui – rengti mokymus apie seksualinį smurtą sveikatos 

apsaugos, socialinio darbo, NVO specialistams ir teisininkams. Minėti mokymai sulaukė 

didelio susidomėjimo ir tais pačiais metais buvo išleistas specialus leidinys šia tema. 

Įgyvendinant projektą buvo užmegzti ryšiai su dviem specializuotomis pagalbos 

smurto aukoms tarnybomis: GAIV – Gabinete de Atendimento E Informação à Vítima ir 

Espaco Julia – Integrada de Apoio à Vítima Lisabonoje. Šios tarnybos ėmė kurtis dėl 

būtinybės efektyviai reaguoti į smurto artimoje aplinkoje atvejus. Smurto artimoje 

aplinkoje aukoms šios tarnybos suteikia specialiai apmokytų policijos pareigūnų ir 

socialinių darbuotojų kontaktus bei erdvę, kurioje patyrusieji smurtą gali jaustis patogiai ir 

be jokių pašalinių suvaržymų. Šios organizacijos taip pat suteikia galimybę pranešti apie 

smurtinius incidentus specialiose internetinėse svetainėse, garantuojant smurto aukų 

anonimiškumą. 

Be to, siekdama sustiprinti Portugalijos LGBT* bendruomenę, organizacija ILGA 

Portugal teikia įvairias paslaugas, kurių tikslas – teikti paramą, mažinti socialinę atskirtį ir 

suteikti informaciją apie diskriminaciją seksualinės orentacijos, lytinės tapatybės ir lyties 

raiškos pagrindais. Šių paslaugų spektras apima ir pagalbos liniją, psichologinį 

konsultavimą, teisinę pagalbą ir socialines paslaugas. 

 

Smurtas pasimatymų metu 

 

2006 metais, Gisberta Salce Junior – translytė brazilė, seksualines paslaugas 

teigianti moteris, gyvenusi Porto mieste, buvo brutaliai nukankinta grupės jaunuolių 

Portugalijoje ir dėl patirtų sužalojimų mirė. Ši byla padidino viešą sąmoningumą dėl 

transfobijos visuomenėje. Po dvejų metų, Luna, seksualines paslaugas teikianti translytė 

moteris, dėl nežinomų aplinkybių buvo rasta negyva šiukšlių konteineryje. 

Nepaisant šių įvykių, stinga bendro suvokimo apie situacijas, kuriose pasireiškia 

smurtas pasimatymu metu, ypatingai kalbant apie smurtą prieš seksualines paslaugas 

teikiančias translytes moteris. Nors yra tvirtų įrodymų apie diskriminaciją, nukreiptą prieš 

seksualinių paslaugų teikėjas, ypatingai translytes moteris, nėra jokių konkrečių teisės aktų, 

reglamentuojančių atsakomybę už smurtą šiame kontekste. 

Siekiant išsiaiškinti seksualines paslaugas teikiančių translyčių moterų patirtis, 

pirmiausia reikia išskirti jų darbo vietą. Tai gali būti darbas gatvėse ir viešose vietose, arba 

butuose ir viešnamiuose. Gatvė dažniausiai išskiriama kaip daug pavojingesnė vieta, 
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kurioje smurto auka gali pasijusti izoliuota, pažeidžiama bei transfobinį požiūrį 

(OLIVEIRA 2012). Vienas mūsų kalbintų specialistų interviu metu tikino, jog per didelius 

futbolo renginius sekso darbuotojos saugumo sumetimais dažniausiai renkasi neišeiti į 

gatves. 

Daugeliui šių moterų trūksta šeimos narių ar bet kokios kitos socialinės paramos ir 

jos kasdien kovoja, kad išgyventų. Asmeniniai siekiai, pavyzdžiui, su lyties keitimu 

susijusios procedūros, dažnai atidedami, siekiant patenkinti pagrindinius poreikius. Kita 

vertus, specialistai praneša apie atvejus, kai jaunos translytės moterys teikia seksualines 

paslaugas siekdamos užsidirbti pinigų lyties keitimo operacijai. 

Susitikimas su Portugalijos organizacijos PortoG APDES’ – specializuotos 

organizacijos, kuri vykdo seksualinio darbo prevenciją ir informuotumo didinimą, 

specialistais parodė, kad nors smurtas tarp translyčių sekso darbuotojų arba tarp jų ir klientų 

egzistuoja, teisėsaugos struktūros apie tai dažnausiai lieka neinformuotos. Ši organizacija 

teikia informaciją ir prevencines priemones, pavyzdžiui, prezervatyvus, skatina atlikti 

sveikatos tyrimus, telkia sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų specialistų paramą. 

Bendradarbiaujant su PortoG APDES’ mums pavyko susisiekti su kai kuriomis 

translytėmis moterimis ir pasikalbėti su jomis apie jų patirtį. Štai keletas jų liudijimų 

(respondenčių vardai išgalvoti). 

Carla yra 55 metų amžiaus translytė moteris, kuri užaugo mažoje kaimo vietovėje ir 

baigė tik pirmąją mokyklos klasę. Ji prisimena, kad jautėsi esanti moteris jau nuo penkerių 

metų, bet ėmė rengtis moteriškai tik per karnavalą, kai šoko vietinėje tradicinėje muzikos ir 

šokių grupėje. Savo tėvą ji apibūdino kaip smurtaujantį vyrą, kuris ją versdavo keltis vidurį 

nakties ir eiti dirbti į lauką. Tad 1974 metų balandžio 25 dieną sulaukusi 14 metų ji drauge 

su vyru, kuris iki šiol yra jos gyvenimo partneris, pabėgo iš namų. Kelis metus ji dirbo 

Porto mieste esančioje dažų gamykloje, o vėliau ėmė teikti seksualines paslaugas. Kartą ji 

buvo sulaikyta gatvėje. Carlai gatvės pasirodė kur pas pavojingesnės dėl to, kad ji buvo 

susidūrusi su nemažai smurtinių situacijų, pavyzdžiui, tempimu į automobilius, 

įžeidinėjimu, sumušimu, apiplėšimu ir išprievartavimu. Šiuo metu paslaugas ji teikia bute, 

kuriuo dalinasi su kolegėmis, ir kur taip pat pasitaiko agresyvių klientų, kurie ją seksualiai 

išnaudoja ir įžeidinėja. Ji niekuomet nesvarstė galimybės kreiptis į policiją, net tuomet, kai 

vyras, su kuriuo ji gyveno, ją užgauliojo ir sumušė. Carla pasidalino savo per visą 

gyvenimą sukauptomis nuoskaudomis, pabrėždama, kad jautėsi smerkiama sveikatos 

priežiūros ir socialinių paslaugų darbuotojų. Dėl šių priežasčių ji visuomet atsargiai 

įvertindavo riziką, atsisakė bet kokių nesaugių praktikų vartojant narkotikus.  

Karolinai yra 34 metai, ji yra atvykėlė iš Brazilijos. Ji yra translytė moteris ir 

seksualinių paslaugų teikimu verčiasi nuo 18 metų. Pradėjo dirbti Brazilijoje, o vėliau 

Europoje, kur jautėsi kur kas saugiau. Moteris baigė vidurinę mokyklą, o šiuo metu lanko 

kirpėjų kursus. Seksualines paslaugas ji teikia tik uždarose patalpose. Moteris tikino 

mananti, kad kontroliuoja situaciją. Ji taria lemiamą žodį klientams ir laisvai sudaro savo 

darbo grafiką: pasilieka laisvus vakarus sau ir savo partneriui, su kuriuo kartu gyvena. 

Karolina taip pat patvirtina, kad daugėja translyčių moterų teikia seksualines paslaugas už 

vis mažesnį piniginį atlygį ir užsiima nesaugiais lytiniais santykiais. Priešingai nei 

dauguma translyčių brazilių, kurios atvyksta į Portugaliją tik prieš išvykdamos į kitas 

Europos šalis, ji norėtų likti gyventi Portugalijoje, kur gyvena ramų gyvenimą, turi draugų, 

kurie pažįsta ją ir žino apie jos gyvenimo patirtis. Moteris supranta, kaip sunku translytėms 
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moterims susirasti darbą. Ji mano turinti daug žinių ir praktinių įgūdžių, moka penkias 

užsienio kalbas, tačiau niekuomet nesulaukia jokio atsakymo kai kreipiasi dėl darbo. 

Karolina norėtų galėti gauti Portugalijos pilietybę, kad galėtų pasikeisti savo vardą 

dokumentuose. 

Cristina yra 30 metų amžiaus translytė moteris iš Brazilijos. Vos prieš 3 metus ji 

persikėlė iš Rio de Žaneiro, kur baigė vidurinę mokyklą ir 11 metų dirbo kirpėja. Iki šiol ji 

jau gyveno Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje ir Belgijoje, keliuose Portugalijos miestuose, 

pasitelkdama seksualines paslaugas kaip būdą uždirbti „greitus pinigus“. Ji niekuomet 

nedirbo gatvėse, kur jos manymu, užsiimti tokia veikla yra labiau rizikinga. Tad Cristina 

pasirinko dirbti bendrose patalpose su moterimi, kuri taip pat teikia seksualines paslaugas. 

Moteris įsitikinusi, kad darbas su kolege padeda išvengti smurtinių situacijų. Ji neturi 

plataus klientų rato, bet kaip translytė moteris jaučiasi pastebėta gatvėse. Moteris norėtų 

turėti darbą, tačiau supranta, kad būtų labai sunku išgyventi iš atlyginimo, kurį ji galėtų 

gauti. Ji niekada nebuvo patyrusi pavojingų situacijų, tačiau ji turi keletą draugių, kurioms 

teko susidurti su susimokėti atsisakiusiais klientais. Cristina teigia, jog būtų puiku, jei jai 

būtų prieinama teisinė parama siekiant pradėti procedūras dėl pilietybės gavimo. 

 

Gerosios praktikos pavyzdžiai 

 

Nuo 2011 metų veikia Rede de Trabalho Sexual, seksualines paslaugas teikiančių 

darbuotojų tinklas, vienijantis sekso darbuotojus, NVO ir akademikais. Į šio tinklo veiklą 

buvo aktyviai įtraukti translyčiai seksualinių paslaugų teikėjai, išreiškę savo poreikius ir 

papasakoję savo gyvenimo istorijas. 

Siekdama didinti sveikatos priežiūros specialistų informuotumą apie translyčių 

pacientų poreikius organizacija ILGA Portugal išleido leidinį „Mes žinome, kas mes esame: 

Žmonės“. Šiuo leidiniu buvo aktyviai remtasi atliekant mokslinius tyrimus. 

Organizacija ILGA Portugal vykdė projektą „Prezervatyvų brigada“, kurio metu 

savanorių grupės veda įvairius mokymus, lankosi vietose, kur verda naktinis Lisabonos 

gyvenimas, įskaitant striptizo klubus. Projekto metu taip pat buvo dalinti prezervatyvai ir 

leidiniai, pateikiantys informaciją apie sveikatos problemas ir naudingus kontaktus. 

Dar vienu gerosios praktikos pavyzdžiu galėtų tapti organizacijos APDES (Agência 

Piaget para o Header) projektas PortoG, kuriuo siekiama teikti paramą seksualines 

paslaugas teikiančioms translytėms moterims bei skatinti specializuotas sveikatos apsaugos 

ir socialines paslaugas. 

Projektą vykdo specialiai apmokyti specialistai. APDES taip pat aktyviai remia 

sekso darbuotojų teises, skatina tinklaveiką, vykdo informuotumo didinimą, organizuoja 

specialius mokymus ir siūlo teisinę pagalbą translytėms seksualinių paslaugų teikėjoms. 

 

Išvados ir rekomendacijos 

 

Nors situacija pamažu ima keistis, nes LGBT* bendruomenė sulaukia vis didesnio 

matomumo visuomenėje ir gauna daugiau žinių apie savo teises, vis dar reikia daug 

nuveikti kovojant su homofobija ir transfobija bei smurtu artimoje aplinkoje. Svarbu, kad 

būtų didinamas supratimas apie šią smurto rūšį. ILGA Portugal sukūrė diskriminacijos dėl 

seksualinės orientacijos ir/ar lytinės tapatybės stebėjimo plaformą, kur kiekvienas, kuris 
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patyrė arba buvo diskriminacinių incidentų dalyviu ir/ar neapykantos nusikaltimų ir smurto 

šeimoje auka, gali anonimiškai pranešti apie tai internete. Kiekvienais metais ataskaita, 

parengta remiantis surinktais duomenimis, skelbiama ir naudojama80 siekiant skatinti 

LGBT* asmenų teises. Informuotumo apie LGBT* asmenų patiriamą smurtą didinimas yra 

būtinas. 

Be to, reikėtų vykdyti LBT* moterų sąmoningumo smurto artimoje aplinkoje 

atžvilgiu skatinimo ir smurto prevencijos veiklas, rengti ataskaitas. Šį poreikį išreiškė ir 

daugelis tyrime dalyvavusių asmenų: 
 

Galbūt reikėtų daugiau informuotumo didinimo veiklų specialistams, pavyzdžiui, pirminės 

sveikatos priežiūros arba teisingumo srityje, apie tai, kaip vertinti smurtą LGBT* porų 
santykiuose. (Interviu # 1, psichologas) 

 

Tai turėtų tapti įvairių sričių profesionalų įsipareigojimu: lankyti seminarus, mokymus ir 

vykdyti informuotumo didinimo veiklas. Turime stiprinti suvokimą, kad smurtas vyksta ne tik 
heteroseksualiuose santykiuose. Turime sustiprinti įspūdį, kad esame čia, esame pajėgūs ir 

pasiruošę veikti. (Interviu # 2, psichologas). 

 
Mokymai yra atsakymas. Viskas paremta idėja, kad tik moterys gali tapti smurto aukomis. 

Bet tokia yra žmogaus prigimtis, emocijos, todėl jis yra visur, nepriklausomai nuo asmens 

seksualinės orientacijos. Manau, kad daugelis kolegų vis dar turi nepagrįstų prietarų ir 
baimių, jiems trūksta kompetencijos spręsti šias situacijas. Bet kadangi apie tokius atvejus 

girdime mažai, niekas nepripažįsta, kad reikia investuoti į specialius mokymus. (Interviu # 3, 

juristas). 

 
Manau, turėtume turėti daugiau mokymų. Sąmoningumo niekada nebus per daug. (Interviu # 

4, Socialinis darbuotojas).  

 

Taip pat labai svarbu skatinti saugios aplinkos kūrimą, kad smurto aukos galėtų 

laisvai pasidalinti savo patirtimi, o patyrusios smurtą artimoje aplinkoje nesijaustų 

izoliuotos. Šia veikla turėtų užsiimti LGBT* ir moterų teisių organizacijos. 

Translyčių seksualines paslaugas teikiančių moterų situacija Portugalijoje dar 

sudėtingesnė. Reikalinga valstybiniu lygmeniu imtis veiksmų, kuriais būtų siekiama įveikti 

šių moterų patiriamą diskriminaciją. Būtina imtis lytiškai plintančių ligų prevencijos, 

atsižvelgti į specifinius translyčių moterų poreikius sveikatos apsaugos sistemoje, skatinti 

translyčių individų užimtumą. 

Draudimais ir nematomumu nieko nepasieksime. Kova su stigmatizacija iki šiol yra 

pagrindinė priemonė kovojant su smurtu artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu. Būtina 

stiprinti translyčių seksualinių paslaugų teikėjų informuotumą apie žmogaus teises bei 

sudaryti salygas naudotis parama be diskriminacijos. Mes taip pat rekomenduojame 

nacionaliniu mastu vykdyti informuotumo didinimo kampaniją apie smurtą artimoje 

aplinkoje vienalyčiuose santykiuose bei pasimatymų metu. Reikalinga organizuoti 

specialius mokymus specialistams, kurie teikia paramą smurto aukoms. Galiausiai taip pat 

                                                
80 Nuo 2010 metų ILGA Portugal reguliariai organizuoja mokymus policijos pareigūnams apie smurtą 

artimoje aplinkoje ir neapykantos nusikaltimus prieš LGBT* asmenis.  
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svarbu priimti teisės aktus, kurie aiškiai įvirtintų galimybes naudotis prekėmis ir 

paslaugomis, gauti sveikatos, švietimo ir socialines paslaugas visiems be išimties. 
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JUNGTINĖ KARALYSTĖ (ANGLIJA) 

Jasna Magic1 

 

 

Per pastaruosius du dešimtmečius Jungtinė Karalystė žengė nemažai svarbių 

žingsnių siekiant kovoti su homofobija ir transfobija tiek įstatyminiame, tiek socialiniame 

lygmenyje. Progresyvūs lygybės lyties ir seksualinės orientacijos pagrindais įstatymai 

suteikė Jungtinei Karalystei vienos labiausiai Europoje ir visame pasaulyje pažengusių šalių 

titulą. Įvairūs dokumentai rodo, kad šių įstatymų pagrindai pradėti kurti dar 1960 metais, 

kuomet 1967 metais priimtame pasikėsinimo seksualiniu pagrindu akte buvo užsiminta ir 

apie persekiojimo dėl homoseksualių vyrų lytinių santykių panaikinimą. Vis dėlto, 1980 

metais prasidėjo vienas iš tamsiausių teisinių laikotarpių Anglijoje, Škotijoje ir Velse 

lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir/ar transeksualiems (LGB ir/ar T) asmenims, nes M. 

Tečer vadovaujama vyriausybė priėmė Vietinį valdžios aktą, o su juo ir skandalingąjį 28 

straipsnį, kuriuo uždraudė ,,homoseksualumo skatinimą mokyklose“. Šiame straipsnyje 

homoseksualumas buvo įvardijamas kaip nepriimtinas, o tos pačios lyties asmenų šeimos 

pavadintos ,,apsimestinėmis“ (Kam-Tuck Yip 2012). Ši nuostata pirmiausia buvo 

panaikinta Škotijoje (2000), vėliau – Anglijoje ir Velse (2003). Kita vertus, kai naujieji 

leiboristai pateko į valdžią, dar 1997 metais vyriausybėje buvo pristatyti įvairūs LGB ir/ar 

T lygybę skatinantys įstatymai: Pasikėsinimo seksualiniu pagrindu bilis (2000), kuris 

panaikino draudimą, neleidžiantį lesbietėms ir gėjams prisijungti prie šalies armijos (2000); 

Įvaikinimo ir vaikų aktas (2002), Įdarbinimo lygybės įstatai (2003 m.), civilinės 

partnerystės įstatymas (2004), lygybės seksualinė orentacijos pagrindu įstatymo (2007), 

pagalbinio apvaisinimo ir embriologilos aktas (2008) ir Lygybės aktas (2010) (Kam-Tuck 

Yip 2012). Lygybės aktas savo ruožtu paskatino Civilinės partnerystės bilio priėmimą, kuris 

2013 metais buvo pakeistas į 9-ąjį tos pačios lyties vedybų skirsnį, kuriuo buvo įtvirtinta 

visiška tiek heteroseksualių, tiek homoseksualių santuokų lygybė. Lygybės aktas taip pat 

uždraudė diskriminaciją lyties keitimo pagrindu, o įstatyminės praktikos kodeksas, priimtas 

2011 metais, įtvirtino, kad lyties keitimas yra asmeninis, o ne medicininis procesas ir 

translyčiai asmenys neprivalo gauti ,,lyties pripažinimo sertifikato“ (LAS). (Monk 2011, 

McIntyre 2009, Fish 2009). 

Lesbiečių, gėjų, biseksualių bei translyčių asmenų teises ginantis Lygybės veiksmų 

planas (Lygybės ministerija 2011) ir translyčių asmenų Lygybės veiksmų planas, (išleistas 

2011 m.), toliau parodė vyriausybės ryžtą įtvirtinti LGB ir/ar T asmenų lygybę ir numatė 

tolesnių veiksmų planą, tame tarpe kovą su homofobinėmis ir transfobinėmis patyčiomis 

mokyklose, sąmoningumo apie neapykantos nusikaltimus didinimą bei LGB ir/ar T teisių 

pripažinimą užsienio šalyse. Jungtinės Karalystės progresas atsispindi ir socialiniame 

kontekste – 2013 metais atliktos visuomenės apklausos rezultatai rodo, kad per pastaruosius 

tris dešimtmečius britai tapo kur kas tolerantiškesni tos pačios lyties asmenų santykių 

klausimu. Pavyzdžiui, 1983 metais pusė apklaustųjų (50 proc.) teigė, kad ,,seksualiniai 

santykiai tarp dviejų tos pačios lyties suaugusių asmenų“ yra nepriimtini. Tuomet vos 17 

proc. apklaustųjų teigė, kad homoseksualumas ,,tikrai nėra blogai“. Tuo tarpu 2013 metais, 
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rezultatai tapo priešingi – tik 22 proc. apklaustųjų buvo įsitikinę, kad homoseksualūs 

santykiai yra ,,visuomet blogai“, kai tuo pat metu 47 proc. teigė, kad tai „tikrai nėra blogai“ 

(Park, A. et al. 2013). 

Deja, nepaisant šios pozityvios statistikos, britų visuomenė yra linkusi taikyti 

skirtingus tolerancijos ir pripažinimo standartus, tiesiogiai priklausomus nuo amžiaus, 

rasės, lyties, geografinės ar socialinės padėties ir religijos, todėl LGB ir/ar T atstovai vis dar 

patiria įvairaus pobūdžio diskriminaciją. Įvairūs tyrimai pateikia nerimą keliančių 

pastebėjimų, tiesiogiai susijusių su britų visuomenėje gajomis homofobijos apraiškomis, 

kurios pasireiškia tiek jaunuolių namuose, tiek mokykloje. Pavyzdžiui, 2012 metais 

apklausus 1,614 11-19 metų amžiaus iš Anglijos, Škotijos ir Velso kilusių LGB ir/ar T 

jaunuolių paaiškėjo, kad daugiau kaip 55 proc. apklaustųjų patyrė su homofobija susijusias 

patyčias. Devyniasdešimt šeši procentai homoseksualių moksleivių teigė girdintys 

mokyklose vartojamus homofobinius išsireiškimus, pavyzdžiui ,,homikas“ ar ,,lezbė“, o 

beveik visi (99 proc.) respondentai kone nuolatos girdi tokias frazes kaip ,,taigi, tai taip 

gėjiška“ arba ,,tu gėjus“. (Guasp 2012). Negana to, 2011 metais buvo apklausti 6,861 gėjai, 

biseksualūs ir/ ar translyčiai vyrai, iš kurių net 49 proc. teigė nors kartą, skaičiuojant nuo 

16-ojo gimtadienio, patyrę smurtą šeimoje ar iš savo partnerio dėl savo seksualinės 

orientacijos (Guasp 2011). 

 

Smurtas artimoje apinkoje ir išnaudojimas: teisės aktai, politika ir praktika 

 

Jungtinėje Karalystėje vis dar paplitęs smurto artimoje aplinkoje, kaip smurto, 

nukreipto prieš moteris ir merginas, suvokimas ir interpretavimas. Todėl nestebina ir tai, 

kad vyriausybės tikslai šioje srityje įvardyti „smurto prieš moteris ir merginas veiksmų 

plane“ (2011). Šis dokumentas remiasi specifinėmis smurto artimoje aplinkoje ir 

seksualinės prievartos formomis: piknaudžiavimu partneryste, priverstine santuoka, „garbe“ 

grindžiamu smurtu ir moteriškų genitalijų žalojimu bei apibrėžia smurtą artimoje aplinkoje 

ir išnaudojimą kaip: 

 
Bet kokį prievartinį veiksmą, įvykdytą dėl lyties, kuris kelia arba gali sukelti seksualinę ar 
psichologinę žalą, arba gali priversti moteris kankintis, įskaitant grasinimus atlikti tokius 

veiksmus, prievartą ar savavališką laisvės atėmimą tiek visuomeniniame, tiek privačiame 

gyvenime. (ibid: 1) 

 

Nors remiantis šiuo planu ir yra pripažįstama, kad ši smurto rūšis gali įvykti 

nepriklausomai nuo asmens lyties ar seksualinės orentacijos bei patvirtinama, kad vaikinai 

ir vyrai taip pat gali tapti smurto artimoje aplinkoje aukomis (ibid: 2), literatūriniai šaltiniai 

teigia, kad praktiškai paslaugų teikimo srityje tai neatsispindi (Harvey et al. 2014; Hester et 

al. 2012; Magic 2015). Iš tiesų, surinkti duomenys rodo, kad smurtas artimoje aplinkoje yra 

suvokiamas per lytiškumo ir heteronormatyvumo prizmę, o paramos sistema atliepia vaikų 

turinčių cislyčių bei etninių mažumų bendruomenėms priklausančių moterų poreikius. Toks 

požiūris trukdo pripažinti faktą, kad Jungtinėje Karalystėje kasdien LB ir/ar T moterys dėl 

jų seksualinės orentacijos ar lytinės tapatybės susiduria su įvairiomis smurto artimoje 

aplinkoje formomis. 



128 

 

Kadangi smurtas artimoje aplinkoje ir išnaudojimas gali apimti keletą skirtingų 

elgesio modelių ir to pasekmių, britų baudžiamoji teisė nepripažįsta tokio smurto, kaip 

atskiros nusikalstamos veikos. Tačiau daugelis smurto artimoje aplinkoje formų 

pripažįstamos kaip baudžiamieji nusikaltimai: grasinimas, įžeidinėjimas, turto 

sunaikinimas, pasikėsinimus nužudyti, išprievartauti ir pasikėsinimas į asmens laisvę 

(Matczak et al. 2011). Su tos pačios lyties asmenų civiline partneryste susiję baudžiamosios 

teisės aktai vaidina svarbų vaidmenįsiekiant kovoti su smurtu artimoje aplinkoje ir vykdyti 

jo prevenciją. Pavyzdžiui, baudžiamojo teisingumo ir viešosios tvarkos įstatymu yra 

pripažįstama, jog vyrą gali išprievartauti kitas vyras, o 2004 ir 2010 metų šeimos teisės ir 

smurto artimoje aplinkoje akto IV dalyje bei nusikaltimo ir aukų įstatyme yra įtvirtintos 

specifinės išgyvenusiųjų smurtą artimoje aplinkoje ir prievartą tos pačios lyties santykiuose 

interesus apsaugančios nuostatos. 

Teisinis pripažinimas tam tikru mastu sutampa su specifinių paramos sistemų 

(specialistų, dirbančių su smurto artimoje aplinkoje srityje apmokymo) plėtojimu. Tokią 

paramos formą Jungtinėje Karalystėje teikia LGBT* organizacijos, pavyzdžiui, Broken 

Rainbow UK, GALOP, Stonewall Housing, PACE and Lesbian and Gay Switchboard. Kai 

kurios bendrojo pobūdžio paramos tarnybos išleido leidinius, skirtus specialistams, 

dirbantiems su LGB ir/ar T smurto artimoje aplinkoje aukomis.  

 

Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų intymių santykių metu patirto smurto patirtys: 

ką apie tai žinome iki šiol? 

 

Nepaisant įvairių smurto intymiuose santykiuose interpretacijų, tyrėjai sutaria, kad 

tos pačios lyties santykiuose vykstantis smurtas ir išnaudojimas yra reikšminga ir 

nacionalinės vyriausybės, tarptautinių iniciatyvų, populiarių smurto artimoje aplinkoje 

kampanijų ir net LGBT* bendruomenės plačiai ignoruojama problema. Vis dėlto ši smurto 

forma sukelia akivaizdžią žalą ir kančią tai išgyvenusiems asmenims, o literatūriniai 

šaltiniai atkreipia dėmesį į išnaudojimo atvejus tiek tos pačios lyties, tiek heteroseksualių 

porų santykiuose, su kuriais susiduria nuo 25 proc. iki 50 proc. porų (Serra 2013; 

Henderson 2003; Ard ir Makadon 2011). Su translyčiais respondentais atlikti tyrimai 

atskleidžia, kad translyčių asmenų bendruomenei priklausantys asmenys išnaudojimą ir 

smurtą patiria dažniau nei kiti asmenys (Roch 2012; Seelman 2015). 

Daugelis Jungtinėje Karalystėje atliktų mokslinių tyrimų atkreipia dėmesį į smurto 

pobūdį ir paplitimą bei išskiria praktinius ir emocinius smurto aukų poreikius (McCarry et 

al. 2008; Hester et al. 2012; Harvey et al. 2014). Donovanas ir Hester (2010) tyrė LGBT* 

aukų tos pačios lyties partnerystės kontekste patirto smurto pripažinimą. Nesenai 

Donovanas ir kt. (2014) ištyrė ir palygino smurtinio elgesio modelius, pasireiškiančius 

vienalyčių ir heteroseksualių asmenų santykiuose.  

Gauti tyrimų duomenys atskleidžia, kad lesbietės ir biseksualios moterys praneša 

apie panašius smurto artimoje aplinkoje atvejus. Vis dėl to, konkrečių tyrimų metu buvo 

išskirti tam tikri lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų išnaudojimui būdingo elgesio 

modeliai. Pavyzdžiui, heteroseksualios moterys dažniausiai patiria lyties pagrindu vykdomą 

smurtą mizoginijos kontekste, o LB ir/ar T moterys patiria smurtą, kuris pasireiškia ne tik 

neapykantos moterims kontekste, bet ir turi homofobinių, bifobinių ar transfobinių 

pagrindų (Walters 2011; Bornstein et al. 2006). Kitų tyrimų metu paaiškėjo, kad nors 
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lesbiečių bei gėjų patirtys smurtinio pobūdžio santykiuose gali būti panašios, gėjai žymiai 

dažniau patiria fizinį, ypač seksualinį smurtą, kai tuo tarpu lesbietės dažniau tampa 

emocinio ir seksualinio priekabiavimo aukomis (Donovan et al. 2006). Be to, pastebima, 

kad dėl gėjų patiriamos prievartos dažniausiai kalti vyrai, o lesbietės ir biseksualios 

moterys nukenčia tiek nuo vyriškosios, tiek nuo moteriškosios lyties smurtautojų (Ristock 

2005; Donovan et al. 2014). 

Plačiai paplitusi prielaida, jog pagalbą siekiančios gauti LB ir/ar T moterys turėtų 

gauti tokią pat prieigą prie teikiamos pagalbos kaip ir heteroseksualios cislytės moterys bei 

neturėtų susidurti su jokiomis specifinėmis kliūtimis (Harvey et al. 2014; Donovan & 

Hester 2010). Nors kai kurios pagalbos tarnybos iš tiesų visiems teikia lygiavertę pagalbą, 

dažnai neatsižvelgiama į tai, kad LB ir/ar T moterų patiriama diskriminacija gali sudaryti 

kliūtis smurto aukoms kreipiantis pagalbos. Be to, tiek pagalbos smurto aukoms teikėjams, 

tiek pačioms aukoms sudėtinga kovoti su vyraujančiu vaizdiniu, kad moterys esą 

„smurtauti negali“ (Harvey et al. 2014). Tyrimo metu taip pat buvo pastebėta, kad kai 

kurios smurtą išgyvenusios lesbietės ir biseksualios moterys atsisakė kreiptis pagalbos dėl 

paplitusios smurto dviejų moterų santykiuose kaip „lygiavertės kovos“ interpretacijos 

(Whiting 2007) ir nepripažinimo, kad tai yra tokia pat rimta problema, kaip ir smurtas tarp 

vyro ir moters. Aukų patirtys taip pat iliustruoja, kaip diskriminuojančiai kai kurie pagalbos 

teikėjai tiria dviejų moterų santykiuose įvykusio išprievartavimo incidentus, arba nuo vyrų 

prievartos nukentėjusias lesbietes stereotipiškai priskiria prie „vyrų nekenčiančių“ moterų 

(Hester et al. 2012). Rocho ir kt. (2010) atliktas tyrimas parodė, kad translytės moterys gali 

jausti kaltę dėl savo lytinės tapatybės, o tai neleidžia šioms moterims suprasti, kad joms 

reikalinga ir, kad jos nusipelnė pagalbos. Be to neretai translytės moterys klaidingai 

laikomos seksualiai agresyviomis (Todahl et al, 2009 in Harvey et al. 2014) arba 

sąmoningai meluojančiomis apie savo „tikrąją lytį“ (Gooch, 2012 in (Harvey et al. 2014), 

tad šios moterys susiduria su kliūtimis siekiant atitinkamos pagalbos. Įvairūs duomenys 

(Harvey et al. 2014; Seelman 2015; Roch et al. 2010) liudija ir nepakankamą gydytojų ir 

slaugytojų pagarbą translyčiams pacientams. Dėl šios priežasties smurto aukos baiminasi 

pranešti apie artimoje aplinkoje patirtą smurtą. 

 

Kraujuojanti meilė: tikslai ir uždaviniai 

 

Šiame skyriuje aptarsime mūsų atliktą kokybinį tyrimą. Tyrimas turėjo du 

pagrindinius tikslus: didinti Jungtinės Karalystės specialistų žinias apie prievartą 

intymiuose santykiuose, kurią patiria lesbietės, biseksualios ir translytės moterys, bei 

prisidėti prie šia tema jau atliktų tyrimų. Atkreipiant dėmesį į kai kurias egzistuojančios 

literatūros spragas, pirmi du tyrimo uždaviniai buvo skirti ištirti santykiuose patirtos 

prievartos sudėtingumą bei jos įtaką nukentėjusiosioms. Tai buvo atlikta atliekant tyrimą 

apie lesbiečių, biseksualių ar translyčių moterų, kurios patyrė smurtą intymiuose 

santykiuose, patirtis. Trečiasis uždavinys buvo išsiaiškinti kreipimosi pagalbos būdus ir 

tarnybų pasiruošimo teikti pagalbą spragas. Tai buvo atlikta remiantis nukentėjusiųjų bei 

profesionalų, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbančių su LB ir/ar T smurto artimoje aplinkoje 

aukomis, patirtimis.  

 

Tyrimo respondentai ir metodika 
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Empirinės tyrimo dalies metu, 2015 metų gegužės-rugsėjo mėnesiais, mes atlikome 

24 iš dalies struktūruotus interviu su respondentėmis, kurios save identifikavo kaip 

lesbietes, biseksualias ar translytes moteris, ir 22 iš dalies struktūruotus interviu su 

profesionalais, dirbančiais teisiniame, socialiniame ir sveikatos sektoriuose, įskaitant 

policijos pareigūnus. Tyrime dalyvauti norinčios 25-53 metų LB ir/ar T respondentės buvo 

kviečiamos ir atrinktos per „Broken Rainbow“ paramos tinklą, socialinius tiklapius 

(„Twitter“ ir „Facebook“) bei neoficialius renginius. Trylika respondenčių identifikavo 

save kaip lesbietes, šešios kaip biseksualias moteris ir penkios kaip moteris, pakeitusias 

savo lytį iš vyriškosios į moteriškąją. Dešimt respondenčių gyveno Londone, o likusios 

tyrimo dalyvės gyveno įvairiose Anglijos bei Škotijos vietovėse. Septyniolika 

nukentėjusiųjų save identifikavo kaip baltaodes brites, dvi kaip azijietes, dvi kaip 

juodaodes, trys dalyvės nenorėjo atskleisti informacijos apie savo etninę grupę. 

Tolimesniuose paragrafuose citatomis tiesiogiai pristatomos kalbėjusiųjų mintys apie jų 

patirtą smurtą. Respondenčių vardai pakeisti siekiant išlaikyti anonimiškumą. 

Profesionalai buvo atrinkti per „Broken Rainbow“ partnerių, su kuriais organizacija 

palaikė ryšius dėl jau vykdytų tyrimų ar mokomųjų projektų, tinklą. Specialistai 

reprezentuoja teisinių ir savanoriškų organizacijų, tiesiogiai ar netiesiogiai remiančių 

nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje, įvairovę. Tyrime dalyvavo 5 policijos 

atstovai, 3 teisės specialistai, 5 pagalbos linijų, dirbančių su LGBT* organizacijomis, 

darbuotojai, 7 pagalbos linijų, dirbančių su smurtu artimoje aplinkoje, darbuotojai, ir 2 

psichologai terapeutai. Daugiausiai specialistų gyveno Londone, Liverpulyje, 

Mančesteryje, Edinburge ir Glazge. Interviu dažnai buvo šviečiamojo pobūdžio, kadangi 

pokalbio pabaigoje profesionalai, kiek tai aktualu jų specialybei, buvo drąsinami kelti 

rūpimus klausimus bei gilinti žinias apie specifines LGBT* bendruomenės smurto artimoje 

aplinkoje problemas.  

Interviu su nukentėjusiais nuo smurto buvo sudaryti taip, kad būtų galima 

išsiaiškinti respondenčių patirto smurto detales (smurto trukmę, santykių dinamiką, 

paramos tinklus). Interviu pradžioje mes iškėlėme pagrindinius klausimus, kurie 

padrąsindavo moteris pasidalinti savo patirtimi. Mes raginome jas atvirauti tik tiek, kiek jos 

pačios to norėjo. Didžioji dalyvių dalis susisiekė su mumis, nes jautė, kad ypač svarbu 

padrąsinti kitas LB ir/ar T nukentėjusiąsias, o tai padaryti galima pasidalinant savo 

išgyvenimais. Mažesnė dalis dalyvių dalyvavo tam, kad pačios sau patvirtintų, jog tai, ką 

patyrė, iš tiesų buvo smurtas. Šiai mažesnei grupei interviu turėjo ypatingos reikšmės, nes 

tai buvo pirmoji galimybė apmąstyti savo patirtį ir konceptualizuoti ją kaip smurtinę ar 

žiaurią – kai kurioms jų pirmą kartą gyvenime.  

 

Smurto pobūdis ir žiaurumas  

 

Prašėme respondenčių pasidalinti savo smurtinių santykių išgyvenimais apibūdinant 

jų patirtą smurtą. Jei prievartą patyrė daugiau nei vienų santykių metu, jos buvo paprašytos 

susikoncentruoti tik į vieną atvejį. Respondenčių pasakojimai mums padėjo užfiksuoti 

įvairias prievartos formas: finansinę, emocinę, seksualinę ir fizinę. Moterys pasakojo apie 

patirtą kontroliuojantį ir prievartinį elgesį, pastangas sau pačioms pripažinti, kad patiria 
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smurtą artimoje aplinkoje bei sunkumus priimant sprendimą pagaliau nutraukti tokius 

santykius.  

 

Emocinė prievarta: kontroliuojantis elgesys 

 

Respondentės patyrė emocinį smurtą: 20 tiriamųjų (83 proc.) atskleidė, jog patyrė 

nuolat pasikartojančią žodinę agresiją, kuri dažniausiai pasireikšdavo įžeidinėjimais, įniršio 

priepuoliais, gąsdinimu būnant nuošaliose vietose, pravardžiavimu. Tai nukentėjusiąsias 

vertė jaustis „išgąsdintomis”, „bejėgėmis“, „bjauriomis“ ir „neadekvačiomis“. Kitos 

nukentėjusiųjų atskleistos kontroliuojančio elgesio formos buvo finansinė kontrolė bei 

kontaktų su šeimos nariais, draugais ar lankymosi LGBT* draugiškomis vietose (gėjų 

baruose, LGBT* grupių ir organizacijų) ribojimas. 

Nina apibūdino savo pirmuosius tos pačios lyties santykius kaip ypatingai 

emociškai sunkius bei įvardino juos kaip „intensyvų meilės/neapykantos ryšį“. Ji prisiminė 

nuolatinį savo partnerės pavydą bei papasakojo, kad jautėsi negalinti daryti ką nori, ar 

susitikti su artimais žmonėmis. Žiaurumo protrūkiai, kurie laikui bėgant tik intensyvėjo, 

dažniausiai būdavo žodiniai ir vykdavo tiek nuošaliose, tiek viešose vietose. Tai prasidėjo 

praėjus maždaug mėnesiui nuo santykių pradžios ir greitai iš epizodinio tapo įprastu 

elgesiu.  

 
Iš pradžių ji kartais supykdavo dėl to, kad išeidavau susitikti su draugais. To begalinio pykčio 

pagrindas buvo jos kontrolė. Jei tik pamatydavo mane su kuo nors, ko ji nepripažino ar kas 

jai nepatiko, ji supykdavo. Galų gale visa tai, kas iš pradžių man atrodė kaip tiesiog karšti 
mūsų ginčai, peraugo į žodinį smurtą, kurį patirdavau beveik kiekvieną savaitę. Nesvarbu, 

būdavome namie ar ne. 

 

Nina patyrė prievartą tiek privačioje, tiek viešoje aplinkoje. Tačiau daugelis moterų 

pasakojo, kad jų smurtaujančios partnerės viešumoje ir draugų ar šeimos rate elgdavosi 

normaliai, o tai apsunkino galimybę kreiptis pagalbos ir sumažino tikimybę, kad žmonės iš 

artimiausio socialinio rato patikės nukentėjusiomis.   
 

Ji būdavo tokia maloni man prie kitų žmonių ir tokia negailestinga už uždarų durų. Ji 

pažemino mane ir privertė mane jaustis niekam tikusia ir neurotiška.  
 

Ji naudodavosi socialiniais tinklais kaip priemone pažeminti mane/mus, ji tai darydavo 

pasirinkdama statusus, kurie versdavo jos šeimą ir draugus susirūpinti dėl jos liūdesio, o aš, 
žinoma, buvau viso to kaltininkė.   

 

Šešios moterys pasakojo, kad visiška finansų kontrolė buvo dalis kontroliuojančio 

elgesio, kurį jos patyrė: 

 
Ji buvo labai kontroliuojanti, visada turėjo viską žinoti, viską patikrinti. Ji nuolat tikrindavo 

mano telefoną ir mano lankomus interneto puslapius. Ji man padovanojo telefoną su sutartimi 

ir greit supratau, kodėl taip padarė.  

 

Emocinė prievarta: grėsmę keliantis elgesys  
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Respondentės dažnai apibūdindavo savo jausmus kaip nuolatinį „balansavimą ant 

ribos“ ar „vaikščiojimą ant pirštų galų“, nes jų neapleisdavo rūpestis, kad kažkas supykdys 

ar nuliūdins jų partneres, o tai keldavo nerimą ir baimę dėl galimo fizinio smurto: 
 

Ji tyčiodavosi iš manęs ir aš jos bijojau. Vieną kartą aš netyčia išpyliau dubenį sriubos ant 

stalviršio virtuvėje. Maniau, kad ji pasius ir tikėjausi, kad trenks man. Nubėgau į vonią ir ten 
užsirakinau, prabuvau ten labai ilgai, bijojau išeiti. Mano nuostabai, ji niekada man netrenkė, 

bet aš visada to tikėjausi.  

 

Kai kurios moterys pasakojo, kad jų partnerių grėsmę keliantis elgesys būdavo 

„neatsargus vairavimas“, „neįleidimas į namus užsirakinant iš vidaus“, „grasinimai 

nusižudyti“ ar savęs žalojimas tam, kad manipuliuotų partnerių elgesiu (pavyzdžiui, 

neleistų nutraukti santykių). Sarah pasakojo, kaip pavydas ir nepasitikėjimas savimi jos 

merginą skatino visaip save žaloti. Sarah tikėjo, kad jos atsakomybė yra rūpintis savo 

partnere, ir tai veikė kaip mechanizmas, kuris kontroliavo Sarah ir neleido jai užbaigti šių 

prievartos santykių ar suvokti, kad jie nėra sveiki ir yra žiaurūs: 

 
Ji grasindavo, kad nusižudys „sudaužydama savo automobilį“, taip pat ji žalojosi 

pjaustydamasi riešus. Emocinis šantažas mane labai paveikdavo, turbūt todėl ji tai naudojo 

kaip būdą mane kontroliuoti. 

 

Mes ypač atkreipėme dėmesį į grasinimus nusižudyti ar savęs žalojimą, kai 

kalbėjome su trans moterimis, kurios pasakojo, kaip susitaikymas su savo lytine tapatybe ir 

sprendimas pradėti lyties keitimo procesą kėlė jų partnerių nepasitenkinimą. Partnerės 

tuomet pasitelkdavo įvairias kontrolės taktikas tam, kad sumenkintų mylimųjų lytinę 

tapatybę, neleistų joms išreikšti savo lyties ar trukdytų tęsti lyties keitimo procesą:  

 
Kai susipažinau su savo ex, su ja buvau labai atvira. Ji visada žinojo, kad esu moteris ir tai 

priėmė, nors ne visada priimdavo, kaip aš išreikšdavau savo lytį. Ji man leido pasijausti 
labiausiai mylimu žmogumi pasaulyje, bet tuo pačiu ji mane žlugdė ir sakydavo, kad aš viską 

sugadinsiu, kad sugadinsiu jos ir jos šeimos gyvenimus.  

 

Pokalbių metu išryškėjo šio tipo smurtautojų gebėjimas sukelti (dažniausiai) 

ilgalaikį emocinį skausmą bei priversti nukentėjusiąsias savimi abejoti. Ankstesni tyrimai, 

o taip pat ir mūsų atliktas tyrimas rodo, kad „emocinio smurto“ kategorija susideda iš 

įvairaus žiauraus elgesio, tačiau toks elgesys neretai verčia LB ir/ar T aukas abejoti, ar jos 

iš tiesų nukentėjo. Šiame tyrime ypač atsiskleidė, kad moterims buvo sunku pripažinti, kad 

prieš jas smurtavo kita moteris: 

 
Prieš šitą pokalbį aš maniau, kad smurtas artimoje aplinkoje gali būti tik fizinė prievarta. 
Dabar aš suprantu, kad fizinis smurtas nėra būtinas, kad išgąsdintų ir palaužtų tave kaip 

žmogų. 
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Ji manęs niekada nemušė, todėl niekad nepripažinau to kaip smurto. Pamenu kaip keliskart 

žiūrėdama į miegamojo lubas galvojau: „jei su manimi taip elgtųsi vyras...“, tačiau greit 

nuvaikydavau tas mintis šalin, nes negalėjau pakelti to, ką patiriu.  
 

 

Fizinis smurtas 

 

Palyginus su literatūra, kuri apibendrina lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų 

patiriamą smurtą kaip daugiausiai emocinį ir psichologinį (Donovan ir Hester 2010; 

Stonewall Housing 2014), mūsų duomenys rodo labai aukštą fizinio smurto lygį. Mūsų 

tyrime septyniolika respondenčių (beveik 71 proc.) pasakojo patyrusios stiprią ir dažną 

fizinę prievartą. Devynios atskleidė patyrusios bent vieną smarkų medicininės pagalbos 

reikalavusį sužalojimą (lūžę kaulai, galvos traumos, pjautinės žaizdos).  

Fizinis smurtas, kuris buvo apibūdintas interviu metu, apėmė įvairų smurtinį elgesį. 

Dažniausiai pasitaikančios smurto formos buvo stumtelėjimai ar stiprus stumdymas, 

smūgiai ir pliaukštelėjimai, kandžiojimai, įdrėskimai, daiktų mėtymas. Respondentės taip 

pat pasakojo apie kai kurias ypač žiaurias smurto formas – durtines žaizdas, dusinimą ar 

puolimą daiktais (stikliniu buteliu, peiliu, t.t.). Daugelis respondenčių išskyrė 

piktnaudžiavimą alkoholiu kaip neatsiejamą santykių dinamikos dalį, nes partnerės dažnai 

tapdavo agresyvios dėl vartojamo alkoholio. Daugybė pasakojimų parodė, kad fizinio 

smurto stiprumas ir dažnumas augo palaipsniui. 

Kate dvejus metus gyveno smurtiniuose santykiuose. Jos mergina dažnai naudojosi 

Kate praeitimi ir vaikais, įtraukė juos į santykius kaip prievartos pagrindą. Ilgainiui smurtas 

iš emocinio peraugo į nuolat pasikartojantį fizinį smurtą. Kate bandymas kažką keisti 

dažnai baigdavosi tuo, kad partnerė elgdavosi taip, lyg ją graužtų sąžinė: „Ji prižadėdavo, 

kad daugiau nebegers, ir nebegerdavo... trumpam“. Kate niekam nepasakojo apie tai, kas 

vyksta, ir nelaikė to prievarta: „Visą kaltę suverčiau stresui ir alkoholiui“, kol jos partnerė 

buvo sulaikyta už ypač brutalų fizinį išpuolį, o Kate jau manė, kad nebeliks gyva:  
 

Tą naktį, kai buvo sulaikyta, ji vis trankė man galvą, tada smaugė mane tol, kol pradėjau 
dusti, įkandau jai, kad nustotų, nes nebegalėjau kvėpuoti. Tuomet man daugybę kartų trankė 

ir spardė galvą, įkando man į skruostą. Ten vis dar turiu žymę. 

 

Mūsų išgirsti pasakojimai rodo, kad dažniausiai fizinio smurto dažnumas augo, kai 

moterys bandydavo išsilaisvinti iš smurtautojos kontrolės, pavyzdžiui, grasindavo ar 

bandydavo palikti partnerę. Žiauriausi incidentai dažnai neapsieidavo be ginklų ir aukos 

dažnai būdavo taip smarkiai primuštos, kad joms prireikdavo skubios medikų pagalbos.  

Sarah pasakojo, kad dėl jos darbo pobūdžio jai dažnai kuriam laikui tekdavo išvykti. 

Pavydas ir alkoholis lėmė tai, kad jos mergina išbandė gausybę kontrolės taktikų, kad tik 

Sarah liktų namie, tarp jų – kaltinimus neištikimybe bei bandymus save žaloti. Kai tik 

Sarah bandydavo sulaikyti partnerę nuo savęs žalojimo, visa tai pasibaigdavo jos partnerės 

fiziniu išpuoliu: „Ji pradėjo pulti mane – trankyti ir spardyti – kiekvieną kartą, kai 

bandydavau jai sutrukdyti save žaloti“. Praėjus maždaug aštuoniems mėnesiams nuo 

santykių pradžios, Sarah išsiaiškino, kad jos partnerė yra neištikima. Išgyvenusi visišką 
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emocinį žlugimą ir bandžiusi nusižudyti, Sarah pagaliau nusprendė nutraukti santykius. Į šį 

sprendimą jos partnerė reagavo itin žiauriai: 

 
Viena baisiausių fizinių atakų, kurią man teko išgyventi, buvo kai ji mane subadė. Aš 

bandžiau palikti ją vieną vakarą dėl tos merginos, su kuria ji vėl susidėjo. Ji nuėjo į virtuvę ir 
grįžo su 8 colių (~20 cm) peiliu drožybai. Iš pradžių pamaniau, kad ji žalos save, bet šįkart ji 

norėjo žaloti mane. Kaimynai iškvietė policiją, ją sulaikė, o mane išvežė į ligoninę. Ji man 

dūrė 10 kartų, nuo 3 dūrių aš vis dar turiu randus.  

 

Savo pasakojime Janice atskleidė, kaip jos partnerės emocinė agresija palaipsniui 

peraugo į žiaurius grasinimus ir seksualinę prievartą. Po dešimties metų bendro gyvenimo 

Janice gyveno nuolatinėje baimėje dėl savo fizinės ir psichologinės gerovės:  

 
Mes mylėdavomės visada tik jos nuožiūra. Taigi, kartais ji tiesiog pareikalaudavo sekso, ypač 

mūsų santykių pabaigoje, kai jau buvome kartu pragyvenusios apie dešimt metų. Man nebuvo 
leista atsisakyti sekso arba jį inicijuoti. Ji visada būdavo labai girta, kai reikalaudavo sekso, ir 

tokia šiurkšti, kad aš bijodavau dėl savo saugumo. 

 

Emocinio ir fizinio smurto atvejai rodo smurto taktikų ir elgesio, skirto kontroliuoti 

ir valdyti partneres, įvairovę. Sunku nustatyti, ar aukštas žiauriaus fizinio smurto lygmuo 

mūsų tyrime nustatytas dėl to, kad respondentės dalyvavo savo iniciatyva, ar dėl to, kad ši 

prievartos forma yra lengviau atpažįstama ir pripažįstama. Nepaisant to, negalima abejoti 

šios prievartos rūšių egzistavimu. Detalūs pasakojimai atskleidžia, kad emocinio ir fizinio 

smurto formos, kurias artimuose santykiuose patiria lesbietės, biseksualios ir translytės 

moterys, yra ypač žiaurios ir kartais net gresančios mirtimi, tad smurtas neturėtų ir negali 

būti ignoruojamas. 

 

Prievartos poveikis 
 

Daugelis moterų išskyrė nors vieną neigiamą jų savijautą dėl prievartos intymiuose 

santykiuose paveikusį požymį ir papasakojo apie ilgalaikį emocinį smurto poveikį. Jų 

pasakojimai atskleidžia įvairų psichologinį ir emocinį poveikį, pavyzdžiui, subjurusią 

nuotaiką, depresiją, nerimą ir sutrikusį miego ritmą. Moterys pasakojo, jog jautėsi 

izoliuotos ar pačios pamažu ėmė tolti nuo savo socialinio rato ir bendruomenės, patyrė 

baimę, o kai kurios minėjo ir fiziologinį prievartos poveikį – kūno masės netekimą ar 

priaugimą, savęs žalojimą ar bandymą nusižudyti. Kai kurios tyrimo dalyvės taip pat 

užsiminė apie sumenkusią savivertę, nepasitikėjimą žmonėmis ir sunkumus kuriant artimus 

santykius:  

 
Kaip mane visa tai paveikė yra geras klausimas. Vis dar pastebiu, kad esu pernelyg atsargi ir 

budri kai mane užsipuola. Mano dabartinė partnerė sakė, kad esu labai jautri. Ko gero ji teisi, 
nes mano pasitikėjimas per labai trumpą laiko tarpą gali svyruoti nuo 10 balų iki 0. Užsidarau 

savyje, kad apsisaugočiau.  

 

Moterų pasakojimuose vyravo gėdos jausmas ir savęs kaltinimas. Interviu dalyvės 

tikino, jog jautė gėdą dėl to, kad negalėjo nutraukti smurto ir palikti smurtautojos:  
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Jaučiau gėdą ir nekenčiau savęs dėl to, kad nesugebėjau jos palikti ar pripažinti, kad prieš 

mane smurtauja. Taigi nutraukiau bendravimą su draugais, artimaisiais ir nebeprašiau 
pagalbos. Jaučiau, kad visiškai nutolau nuo tikrosios savęs.  

 

Translytės moterys dažnai pripažino, jog po patirto smurto jautėsi nesaugiai dėl 

savo kūno ir lytinės tapatybės. Daugelis jų minėjo, kad lyties pakeitimo proceso metu, 

kuriam jų partneriai nepritarė ar iš dalies nepritarė, jautėsi prislėgtos ir patyrė „gėdą“ ir 

„kaltę“. Kita vertus, lyties pakeitimo procesas daugeliui šių moterų sudarė galimybę pajusti 

visapusišką fizinę ir dvasinę vienovę bei pripažinti, kad patyrė prievartą. Carol patyrė savo 

buvusios partnerės manipuliacijas ir grasinimus nužudyti. Suvokimas apie patirtą prievartą 

ją aplankė tik tada, kai paliko smurtavusią partnerę. Tuomet Carol ėmė save žaloti: 

 
Tyrėjas: Kada supratai, kad patyrei smurtą artimoje aplinkoje? 

 

Carol: Tik tuomet, kai mano lyties pakeitimo procesas jau buvo baigtas. Ėmus gyventi kaip 

moteriai padidėjo ir mano sąmoningumas apie smurtą prieš moteris. 
 

Tyrėjas: Ar gali apibūdinti, kaip tai tave paveikė? 

 
Carol: Tuo metu visiškai pamečiau savo kelią. Visą laiką jaučiausi įkalinta. Buvau nuolat 

įsitempusi, pašokdavau, kai suskambėdavo telefonas, taip „keldamas grėsmę“ mano vakarui. 

Šiuo metu siekiu, kad man oficialiai būtų diagnozuotas potrauminio streso sindromas. Ištisus 
dvejus metu jaučiausi visiškai tuščia ir negalėjau gyventi pilnaverčio gyvenimo. Turėjau tik 

savo darbą.  

 

 Kai kurios moterys papasakojo apie savęs žalojimą, pjaustymąsi, kuriais siekė 

kontroliuoti emocinį skausmą, o kai kurios respondentės, iš kurių trys – translytės moterys, 

nurodė bandžiusios nusižudyti. Pavyzdžiui, kai išgėrė sveikatai pavojingą medikamentų 

„kokteilį“ Linda jau aštuoniolika mėnesių kentė emocinį ir fizinį partnerės smurtą. Ji 

aiškino dėl šių santykių praradusi ryšį su draugais ir artimaisiais, o netrukus sužinojo, kad 

partnerė jai buvo neištikima. 

 
Tiesiog pasidaviau ir nebegalėjau daugiau to kęsti. Pamaniau, velniop, man pakaks. Tabletes 

užgėriau alkoholiu. Šio įvykio nelabai atsimenu, bet kažkas mane rado, manau, kad 
kaimynas, ir buvau nugabenta į ligoninę. 

 

Apie gėdos jausmą dažniau kalbėjo moterys, kurios patyrė seksualinį savo partnerių 

smurtą. Daugelis respondenčių seksualinį smurtą siejo su tam tikru kūno sudėjimu ir lyties 

stereotipais – jų įsitikinimu, didesnis ir „stipresnis“ vyras smurtauja prieš mažesnę ir 

„silpnesnę“ moterį (Donovan ir Hester 2010). Šioms moterims buvo sudėtinga įsivaizduoti, 

kad „agresorė“ gali būti ir moteris, jos stebėjosi, „kaip kita moteris gali prieš jas smurtauti“: 

 
Aš vis dar negaliu suvokti, kad patyriau seksualinį smurtą. Jaučiu gėdą, kad man tai nutiko ir 

mintis, jog leidau, kad tai įvyktų vis dar mane gąsdina. Negaliu suvokti, kad mane 

išprievartavo kita moteris... vien tai ištarus garsiai... skamba beprotiškai. 
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Be to, gėdos jausmas glaudžiai susietas su faktu, jog smurtas artimoje aplinkoje 

moterų santykiuose ir smurtas pasimatymų metu prieš translytes moteris LGBT* 

bendruomenėje išlieka nematomas. Štai Andrea prisiminė, kad vos užsiminusi apie savo 

patirtą smurtą jautėsi atstumta savo homoseksualių draugų. Tai lėmė dar didesnę gėdą ir 

jausmą, jog padarė kažką blogo: 

 
Tai susiję su faktu, jog ši problema yra visiškai nematoma. Gėdijuosi to, kas man nutiko.  

 

Respondenčių pasakojimai rodo, kad LBT* moterys jaučia didesnę stigmatizaciją 

dėl patirto smurto, tad sudėtinga nuspėti, kaip smurtas paveiks jo auką. Aukščiau pateiktos 

interviu ištraukos neatskleidžia smurto poveikių kompleksiškumo. Daugelis respondenčių 

pabrėžė, kad smurto poveikis labai priklauso nuo besikeičiančios santykių dinamikos, 

ypatingai tuo atveju, kai moteris ryžtasi palikti smurtautoją. Daugelis moterų išskyrė 

ilgalaikį emocinį poveikį, išreikštą stipriais neigiamais jausmais: gėda, baime, panika, 

depresija ir mintimis apie savęs žalojimą ar savižudybę. Translytės moterys ypatingai 

pabrėžė nesaugumo dėl savo lytinės tapatybės ir lyties raiškos jausmą ir kaip tai paveikė jų 

lyties pakeitimo procesą. Šių moterų pasakojimai taip pat atskleidžia, kaip patirtas smurtas 

ir jo nepripažinimas socialinių darbuotojų bei LGBT* bendruomenės atstovų tarpe veikia 

besikreipusiųjų pagalbos savivertės jausmą. 

 

Pagalbos paieška 

 

Daugelis tyrime dalyvavusių respondenčių pripažino, jog patyrusios smurtą apie jį 

niekam nepasakojo. Šio ir ankstesnio tyrimo (Donovan et al., 2006; Greenberg et al., 2012; 

Roch et al., 2010) duomenimis, apie smurtą artimuose santykiuose dažniausiai užsimenama 

draugams ir šeimos nariams. Tuo tarpu vos šešios respondentės konsultacijos kreipėsi į 

smurto artimoje aplinkoje specialistus ir socialinius darbuotojus. Pagrindinį vaidmenį 

siekiant socialinių paslaugų lemia aukos gyvenamoji vieta ir įsitraukimas į vietos LGBT* 

bendruomenės organizacijų veiklą. Moterys, kurios gyvena miestuose ir turi prieigą prie 

vietinių LGBT* paramos struktūrų, buvo daug geriau informuotos apie siūlomą pagalbą ir 

specialistų teikiamas paslaugas nei socialinių paslaugų trūkumą savo gyvenamoje vietovėje 

pabrėžusios provincijoje įsikūrios respondentės. 

Vos 5 iš 24 tyrime dalyvavusių respondenčių dėl patirto smurto kreipėsi į policijos 

pareigūnus. Svarbu pabrėžti, jog į policiją pati kreipėsi vos viena smurto artimoje aplinkoje 

auka, kitais atvejais po incidento į teisėsaugą kreipėsi nukentėjusiosios šeimos nariai ar 

kaimynai. 4 moterys buvo patenkintos atsakinga policijos pareigūnų reakcija. Viena tyrime 

dalyvavusių respondenčių išreiškė nepasitenkinimą pareigūnų reakcija ir manė, kad jos 

trans tapatybė lėmė prastą smurtinio įvykio tyrimą. 

Daugelis tyrime dalyvavusių moterų, ypatingai gyvenančios nedideliuose miestuose 

ir kaimuose, patyrusios smurtą nesiryžo kreiptis į policijos pareigūnus. Pagrindinės to 

priežastys – nepasitikėjimas teisėsauga ir nenoras smurtaujančiai partnerei „sukelti 

papildomų problemų“: 
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Kai ją paleido, man patarė kreiptis į policiją ir papasakoti apie visus smurtavimo atvejus, bet 

aš tiesiog negalėjau to padaryti, nes baiminausi, kad ji praras savo darbą ir būstą... Tad į 

policiją nesikreipiau. 
 

Neoficialiai kalbėjausi su vietinės policijos atstovais ir jie mane užtikrino, kad atsakingai tirs 

tolesnius jos grasinimus ir veiksmus, bet aš tiesiog jais nepasitikėjau. Baiminausi, kad jie gali 

paviešinti šią informaciją spaudai, o pastaroji sukurs sensaciją.  

 

Nepranešimą apie patirtą smurtą ir specifinės paramos lesbietėms, biseksualioms ir 

translytėms moterims trūkumą pripažino ir tyrime dalyvę paramos centrų smurto artimoje 

aplinkoje aukoms darbuotojai. 

 

Trūkumai teikiant socialinę paramą smurto artimoje aplinkoje aukoms 

 

Savanoriškos ir teisės aktais numatytos socialinės paramos teikimo centrų atstovų 

buvo paprašyta pasidalinti savo paramos teikimo smurtą patyrusioms LBT* klientėms 

patirtimi. Tyrėjai taip pat paprašė išskirti keletą kliūčių, kurios, socialinių darbuotojų 

nuomone, trukdo naudotis socialine parama smurto artimoje aplinkoje aukoms. 

Respondentų taip pat klausta apie galimybę imtis specialių priemonių, kad bendrosios 

socialinės paslaugos būtų patrauklesnės LBT* smurto artimoje aplinkoje aukoms. 

Daugeliui respondentų dalyvavimas šiame tyrime suteikė pirmąją galimybę aptarti 

specifinę LGBT* asmenų padėtį ir problemas, su kuriomis šie asmenys susiduria siekdami 

gauti profesionalias socialines paslaugas. Šiame kontekste daugelis specialistų iš 

pagrindines socialines paslaugas teikiančių institucijų pabrėžė didelį patirties teikiant 

specifinę paramą LGBT* asmenims trūkumą: 

 
Neseniai aptarėme smurtą artimoje aplinkoje vienalyčių partnerių santykiuose ir viena 
slaugytojų, kuri su mumis dirbo jau dešimtmetį, prisiminė tik vieną homoseksualų vyrą, kuris 

tapo smurto artimoje aplinkoje auka. (Socialinė darbuotoja) 

 

Stebiuosi, kad nežinau nė vieno LGBT* kliento, kuris naudotųsi mūsų paslaugomis. Pokalbis 
su jumis privertė susimąstyti, kodėl? (Emocinės paramos specialistė) 

 

Be to, kai kurie pagrindines socialines paslaugas teikiančių institucijų specialistai 

pripažino, jog vidinių darbuotojų susitikimų metu vis dar galima išgirsti nederamų 

komentarų apie kliento seksualinę orientaciją ir/ar lytinę tapatybę. Tyrime dalyvavę 

respondentai taip pat neslėpė, jog kolegoms stinga sąmoningumo apie LGBT* 

bendruomenės atstovų tarpe egzistuojantį smurtą artimoje aplinkoje:  

 
Prieš šį interviu kalbėjau su savo kolegomis ir jie tikino, kad homoseksualių vyrų santykiai 

yra sudėtingi ir šiukštūs. Taigi manau, kad dažnai specialistai neatpažįsta smurto artimoje 

aplinkoje vienalyčių porų santykiuose. (Seksualinės sveikatos specialistas) 

 

Kadangi LGBT* klientai sudaro pakankamai mažą socialinių paslaugų teikėjų 

klientų dalį, daugelis teisės aktais numatytos socialinės paramos teikimo centrų 

nebendradarbiauja su organizacijomis, kurios teikia paramą LGBT* smurto artimoje 
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aplinkoje aukoms, tad jų darbuotojams trūksta žinių apie tokių organizacijų kompetenciją ir 

resursus:  
 

Manau, kad panašūs atvejai mūsų darbe pasitaiko itin retai, tad ryšiai su šiomis organizacijos 

užmezgami rečiau nei reikėtų. Žinome apie tam tikrus internetinius tinklapius, tačiau turime 
tik organizacijos Broken Rainbow UK kontaktus. Į juos kreipdavomės esant reikalui, tačiau 

nepasakyčiau, kad esame gerai informuoti apie jų teikiamas paslaugas ar kitas šioje srityje 

dirbančias organizacijas. (Policijos pareigūnas, bendruomenės saugumo skyrius) 

 

Nors daugelis pagrindinių socialinių paslaugų teikėjų pabrėžė, kad LGBT* asmenys 

turi vienodą prieigą prie jų teikiamų paslaugų, LGBT* organizacijose dirbantys 

profesionalai išskyrė tam tikrus asmeninius (pavyzdžiui, baimę gaunant socialines 

paslaugas susidurti su homofobija ar seksualinės orientacijos paviešinimu), struktūrinius ir 

kultūrinius praktinius trūkumus kuriant, įgyvendinant ir viešinant šių institucijų teikiamas 

socialines paslaugas. Dėl šios priežasties minėtų paramos centrų teikiamos paslaugos yra 

mažiau prieinamos ir patrauklios LGBT* asmenims: 

 
LGBT* asmenys nenori kreiptis į socialines paslaugas teikiančias institucijas. Jie prastai 

informuoti apie mūsų patiriamus iššūkius. Kasdien susiduriu su homofobija ir priekabiavimu, 
tad noriu, kad nors darbuotojai būtų informuoti apie mano poreikius. Bet jei jie apie tai savo 

komunikacijoje net neužsimena...? (LGBT* organizacijos paramos linijos darbuotoja) 

 

Tiek LGBT*, tiek pagrindinių socialinių paslaugų teikėjai pritarė, kad reikalinga 

didinti informuotumą specifiniais LGBT* klausimais. Aptardami savo teikiamų paslaugų 

viešinimą ir matomumą, socialines paslaugas teikiančių institucijų atstovai pabrėžė 

informacijos apie LGBT* patiriamą smurtą trūkumą, ypatingai organizacijos internetinėje 

svetainėje ir leidžiamuose lankstinukuose bei klientų aptarnavimo vietose. Respondentų 

įsitikinimu, informacijos bei vizualinės medžiagos apie LGBT* patiriamą smurtą trūkumas 

laukiamuosiuose ir skelbimų lentose komunikuoja heteroseksistinį įstaigos požiūrį į 

klientus. 

 
Informacija apie smurtą artimoje aplinkoje teikiant socialines ir sveikatos priežiūros 

paslaugas pernelyg apibendrinanti, trūksta specifinės informacijos lyties, tautybės, rasės, 
negalios ir kitais pagrindais. Bent jau toks mano požiūris į esamus prioritetus. (Smurto 

artimoje aplinkoje aukų paramos linijos darbuotoja) 

 

Teisėsaugos institucijų atstovai tikino, jog specialūs smurto artimoje aplinkoje 

tyrimo skyriai yra perspektyvi praktika, o ryšius su LGBT* bendruomene palaiko specialiai 

paskirti pareigūnai, kurie savanoriškais pagrindais atstovauja tiek teisėsaugos, tiek LGBT* 

bendruomenės atstovų interesus bendraujant su policija. LGBT* organizacijų ir pagrindines 

socialines paslaugas teikiančių institucijų atstovai sutaria, jog būtina organizuoti specialius 

jautrumo LGBT* klausimams mokymus apie tai, kaip seksualinė orientacija, kultūra ir lytis 

gali tapti lemiamu veiksniu siekiant įveikti asmenines ir struktūrines kliūtis smurto artimoje 

aplinkoje aukoms kreipiantis pagalbos. Tuo tarpu psichologinės paramos specialistė 

pastebėjo, jog išaugęs LGBT* asmenų susidomėjimas teikiama parama veikiausiai sietinas 

su klientų rekomendacijomis apsilankius pas jautrų LGBT* klausimams specialistą. 
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Išvados ir rekomendacijos 

 

Nors Jungtinės Karalystės teisės ir teisėsaugos sistemoje pastarąjį dešimtmetį buvo 

nemažai pozityvių pokyčių, visapusiškas LGBT* asmenų teisių pripažinimas vis dar išlieka 

iššūkiu, o diskriminacija ir homofobija yra aktuali šių dienų problema. Seksualinės 

orientacijos atskleidimas gali būti sudėtingas procesas, o savo orientaciją atskleidę asmenys 

gali sulaukti agresyvios aplinkinių reakcijos. Nerimą kelia tai, kad susitelkę į 

heteroseksualių asmenų smurtą prieš asmenis lyties pagrindu, neretai ignoruojame smurtą 

pačioje LGBT* bendruomenėje, o smurtas artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu 

lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų santykiuose neretai išlieka nematomas šeimos 

narių, draugų ir socialinių darbuotojų. 

Kai kurios problemos, su kuriomis susiduria LGBT* bendruomenės atstovai, 

pavyzdžiui, įvairios priklausomybės, savęs žalojimas ir ŽIV/AIDS epidemija, nesulaukia 

pakankamo dėmesio. Vis dėlto negalime ignoruoti situacijos, kai 25 proc. LGBT* asmenų 

intymiuose santykiuose patyria smurtą. Kaip ir ankstesni tyrimai, šis tyrimas atskleidė, jog 

LBT* moterų intymiuose santykiuose patiriamas smurtas gali sukelti pavojų gyvybei. 

Interviu metu moterys labai dažnai pasakojo apie patirtą emocinį ir fizinį smurtą, tačiau 

daugelis jų pačios negalėjo smurto atpažinti. Tai rodo, jog būtina didinti LGBT* 

bendruomenės Jungtinėje Karalystėje sąmoningumą apie smurtą artimoje aplinkoje. Svarbu 

dekonstruoti heteronormatyvų požiūrį į smurtą artimoje aplinkoje ir suteikti priemonių bei 

įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo smurto. Kaip jau siūlė Donovan ir Hester (2008), tos pačios 

lyties asmenų santykių klausimą būtų tikslinga aptarti lytinio švietimo pamokų metu. 

Tyrimas rodo, jog patirto smurto emocinis, o kartais ir fizinis poveikis gali trukti 

visą likusį gyvenimą. Tačiau daugelio LBT* moterų atsakas į patirtą smurtą yra socialinė 

izoliacija, moterys dažniau kreipiasi į šeimos narius ir draugus, labai retai – ieško 

specialistų pagalbos. Dažniausios šios problemos priežastys – asmeninės, bet taip pat ir 

struktūrinės bei kultūrinės kliūtys, nes daugelis pagrindinių socialinių paslaugų institucijų 

neatsižvelgia į specifinius LGBT* asmenų poreikius. 

Vienas šios problemos sprendimo būdų galėtų būti bendradarbiavimo tarp LGBT* 

organizacijų, paramos smurto aukoms organizacijų ir pagrindinių socialinių paslaugų 

institucijų stiprinimas. Ši priemonė sustiprintų teikiamų paslaugų kokybę ir pagrindinių 

socialinių paslaugų srityje dirbančių specialistų įgūdžius. Be to, maži organizacijos erdvės 

patobulinimai dažnai daro didelį poveikį LGBT* paslaugų vartotojams, pavyzdžiui, lyčiai 

neutrali kalba organizacijos lankstinukuose, svetainėje, skelbimų lentoje, laukiamuosiuose 

ir formose sukuria palankią aplinką ir siunčia pozityvią žinutę LGBT* asmenims. 

Socialinių paslaugų teikėjai taip pat galėtų apsvarstyti specifinių translyčiams asmenims 

teikiamų paslaugų viešinimo LGBT* bendruomenėje galimybę, pavyzdžiui LGBT* 

skirtuose žurnaluose, svetainėse ir internetiniuose forumuose. Tyrimo duomenys rodo, kad 

pagrindines socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje aukoms teikiančių institucijų 

darbuotojams tikslinga organizuoti mokymus apie specifinę smurtą artimoje aplinkoje 

patiriančių LGBT* asmenų patirtį bei poreikius. 

Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų patiriamą smurto artimoje aplinkoje ir 

pasimatymų metu problemą spręsti sudėtinga, tad būtina didinti sąmoningumą, pasipriešinti 

heteronorvatyviam požiūriui į smurto artimoje aplinkoje problemą bei „idealių“ tos pačios 
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lyties asmenų santykių stereotipui, prie kurio susiformavimo tam tikru mastu prisidėjo ir 

LGBT* teisių judėjimas. Tuo pat metu reikia atkreipti dėmesį, jog LGBT* asmenų artimoje 

aplinkoje patiriamas smurtas taip pat yra ir politinė problema (Ristock 2002), kuria gali 

naudotis LGBT* asmenų teisių oponentai, siekiantys pateisinti homofobinį, bifobinį ir 

transfobinį požiūrį. Kiekvienas žmogus, įskaitant LGBT* bendruomenės, teisėsaugos, 

sveikatos apsaugos ir socialinių paslaugų atstovus, turėtų kritiškai įvertinti savo požiūrį, 

užmegzti strateginę partnerystę, dalintis įžvalgomis ir gerąja praktika siekiant didinti savo 

bendruomenės atstovų sąmoningumą bei įkvėpti smurto aukas imtis visų įmanomų 

priemonių pasipriešinti smurtui. 
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TERMINŲ ŽODYNĖLIS 
Anna Lorenzetti 

 

Atsiskleidimas – procesas, kurio metu aplinkiniams atskleidžiama asmens seksualinė 

orientacija ir/ar lytinė tapatybė.  

Bifobija – neapykanta, baimė arba pasišlykštėjimas biseksualumu ar biseksualiais 

asmenimis. 

Biologinė lytis – biologinis asmens statusas, kategorizuojamas kaip „vyras“ ar „moteris“, 

vadovaujantis eile biologinių, chromosominių, reprodukcinių bei išorinių lytinių 

požymių diktuojama visuma.  

Biseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emocinį ir/ar seksualinį potraukį asmenims, 

nepaisant jų lyties ar lytinės tapatybės. 

Cislytis asmuo – sąvoka, skirta apibūdinti asmenims, kurie nėra translyčiai.  

„Drag karaliai“ ir „drag karalienės“ – asmenys, kurie kuria su priešinga lytimi sietiną 

personažą pramogos ar pasilinksminimo tikslais ir/ar siekiant kvestionuoti su lytine 

tapatybe ir/ar lyties raiška susijusias socialines normas.    

Dvilytis asmuo – lytinė tapatybė, kai judama tarp moteriškos ir vyriškos tapatybės polių 

atsižvelgiant į kontekstą. 

Gėjus – sąvoka, lietuvių kalboje apibūdinanti vyriškos lyties asmenį, jaučiantį išskirtinį (ar 

dominuojantį) emocinį ir/ar seksualinį potraukį vyrams (homoseksualas). Pažymėtina, 

jog anglų kalboje terminas „gay“ apibūdina tiek vyriškos, tiek moteriškos lyties 

homoseksualius asmenis.  

Heteronorma – norma, teigianti, jog visi asmenys yra heteroseksualūs, o heteroseksualus 

elgesys yra vienintelis priimtinas arba „normalus“ gyvenimo būdas. Vadovaujantis šia 

norma, taip pat postuluojama, jog egzistuoja tik dvi viena nuo kitos nepriklausomos 

biologinės lytys, o visi asmenys yra arba vyrai, arba moterys.  

Heteroseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emocinę ir/ar seksualinę trauką skirtingos 

lyties asmenims.  

Homofobija – homoseksualumo ir/ar homoseksualių asmenų baimė. Taip pat bet kokie 

atviros ar užslėptos diskriminacijos, atskirties ar smurto atvejai, nukreipti prieš 

homoseksualius asmenis, jų grupes ar susibūrimo vietas.   

Homoseksualus asmuo – asmuo, jaučiantis emocinę ir/ar seksualinę trauką tos pačios 

lyties asmenims. Homoseksualūs asmenys pasižymi giliai jaučiama emocine, romantine 

ir seksualine trauka tos pačios lyties asmenims.  

Interfobija – iracionali baimė ar priešiškumas interseksualiems asmenims, nes jų biologinė 

lytis neatitinka visuotinai priimtinų „vyriškos“ ar „moteriškos“ lyties standartų. 

Interseksualių asmenų įvairovė – biologinių charakteristikų spektras, apibūdinantis 

asmenis, kurių biologinės lyties požymiai neatitinka visuotinai priimtinų „vyriškos“ ar 

„moteriškos“ lyties standartų. Šis spektras yra sąlygojamas chromosominės, hormoninės 

ar pirminių lytinių požymių įvairovės.  

Interseksualus asmuo – asmuo, turintis neįprastas genitalijas. Asmuo, kurio biologinės 

lyties požymiai yra atipiniai ar nevisiškai sutampantys su medicininiais standartais.  

                                                
 Pavaduojanti Lyčių studijų ir Nediskriminavimo teisės lektorė, Bergamo universitetas.  
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„Iš moters į vyrą“ asmuo (MįV arba transvyras) – asmuo, kuriam gimimo metu buvo 

priskirta moteriška lytis, bet kuris gyvena ar siekia gyventi kaip vyras. 

„Iš vyro į moterį“ (VįM arba transmoteris) – asmuo, kuriam gimimo metu buvo priskirta 

vyriška lytis, bet kuris gyvena ar siekia gyventi kaip moteris. 

Išprievartavimas – baudžiamasis nusikaltimas, lytinis santykiavimas ar kiti seksualinio 

pobūdžio ryšiai su asmeniu prieš jo valią. 

Išviešinimas – viešas (dažniausiai nepageidaujamas) atskleidimas, jog asmuo yra 

homoseksualus, biseksualus ar translytis.  

Kankinimas – veiksmai, kuriais sąmoningai siekiama sukelti smarkų fizinį ar psichologinį 

skausmą. 

Lesbietė – moteris, jaučianti emocinę ir/ar seksualinę trauką moteriškos lyties asmenims.  

LGBT* – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys. Kartais prie šio akronimo 

pridedamos raidės „I“ ir „Q“, siekiant apimti interseksualius ir queer asmenis.  

Lyčių įvairovė (arba nenormatyvumas lyties pagrindu) – sąvoka, apibūdinanti asmenis, 

kurie neatitinka su tradiciniais „moteriškos“ ir „vyriškos“ lyties vaidmenimis sietinų 

socialinių normų.    

Lyčių vaidmenys – su  priimtinu elgesiu, asmenybės bruožais ir apranga susiję visuomenės 

lūkesčiai, apibrėžiantys asmens priklausymą vienai ar kitai lyčiai. 

Lyties disforija – medicininė sąvoka, apibūdinanti neatitikimą tarp socialinės ir biologinės 

individo lyties. 

Lyties pakeitimo operacija (LPO) – medicininė procedūra, kurios metu modifikuojama 

asmens biologinė lytis. 

Lyties pakeitimo procesas – procesas, kurio metu asmuo iš gimimo metu užfiksuotos 

biologinės lyties pereina į lytį, atitinkančią asmens subjektyvų lytinės tapatybės 

pajautimą. Procesas gali apimti ir tam tikras kūno modifikacijas (pavyzdžiui, hormonų 

terapiją ir/ar chirurginę lyties keitimo operaciją). 

Lyties priskyrimas – gimimo metu fiksuojama naujagimio lytis, remiantis biologiniais su 

„moteriška” ar „vyriška” lytimi sietinais požymiais. Toks priskyrimas yra būtinas 

socialinės sistemos, paremtos dviejų atskirų lyčių dichotomija, elementas.  

Lyties raiška – ženklų ir simbolių visuma, apimanti individualias lytinės tapatybės raiškos 

priemones ir aplinkinių sugebėjimą šiuos ženklus ir simbolius atpažinti. Kiekvieno 

asmens lyties raiška yra itin individuali bei glaudžiai susijusi su šio asmens lytine 

tapatybe. Kita vertus, dviejų tą pačią lytinę tapatybę turinčių asmenų lyties raiška gali 

būti itin skirtinga. Dėl savo individualumo lyties raiška ir su ja susiję simboliai bei 

ženklai neturėtų būti ribojami dichotominių „moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų.  

Lytinė tapatybė – unikalus kiekvieno asmens lyties pajautimas bei su tuo susijęs savęs 

(ne)priskyrimas konkrečiai lyčiai. Lytinė tapatybė formuojasi bei kinta biologinės lyties, 

socialinės lyties ir lytinės raiškos patirčių pagrindu. Lytinės tapatybės pajautimas tam 

tikrais atvejais turi įtakos asmens santykiui su savo kūnu bei fizine išvaizda. Dėl šios 

priežasties gali būti atliekamos tam tikros fizinės išvaizdos koregavimo procedūros, 

potencialiai apimančios ir medicinines bei chirurgines procedūras (pavyzdžiui, 

transseksualiam asmeniui atliekama lyties keitimo operacija).   

Lyties tapatumo „sutrikimas“ – Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadove 

(DSV-IV) kodifikuota diagnozė, apibūdinanti su biologine lytimi nesutampančią asmens 

lytinę tapatybę bei pasireiškianti stipriu ir nuolatiniu noru tapatintis su priešinga lytimi, 
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diskomfortu dėl asmens biologinės lyties ar su priešinga lytimi siejamo pageidaujamo 

socialinio vaidmens. Lyties tapatumo „sutrikimas“ sukelia vidinį nepasitankinimą, 

turintį mediciniškai reikšmingų pasekmių asmens gyvenimo kokybei (žr. Lyties 

disforija).   

LRS – sąvokos „lyties vystymosi sutrikimai“ trumpinys. Tai medicininis terminas, kuriuo 

apibūdinami nenorminiai biologinės lyties požymiai, kai kurių medikų laikomi 

patologijomis. Turint omenyje, jog lyties raidos įvairovės patologizavimas yra laikomas 

stigmatizuojančia praktika, o medikų bendruomenėje nėra vieningos nuomonės šiuo 

klausimu, trumpinys kartais yra išskleidžiamas kaip „lyties raidos skirtumai“.  

„Natūralas“ – šnekamosios kalbos sąvoka, apibūdinanti heteroseksualius asmenis. 

Normatyvumas, lyties pagrindu – nusistovėjusios praktikos ir institucijos, 

legitimizuojančios ir suteikiančios privilegijų tiems asmenims, kurių lytinė tapatybė 

sutampa su jų biologine lytimi. Normatyvumas lyties pagrindu neigiamai veikia 

interseksualius ir translyčius asmenis, asmenis, kurie nesitapatina su jokia lytimi, vyrus, 

kurie yra laikomi labiau „moteriškais” nei yra socialiai priimtina, ir moteris, kurios yra 

laikomos perdėm „vyriškomis“.  

Pasikeitimas – socialinis dažniausiai (bet ne visada) su fiziniais kūno pokyčiais susijęs 

procesas, kuriuo metu asmuo išsilaisvina nuo stereotipiškai su biologine lytimi sietinų 

socialinių normų ir ima gyventi pasirinktoje lytyje, atitinkančioje subjektyvų šio asmens 

lytinės tapatybės pajautimą.  

Patyčios, seksualinio pobūdžio – patyčios dėl asmens seksualinės orientacijos ir/ar lytinės 

tapatybės. 

Persirenginėjimas – drabužių ir aksesuarų, kurie dažniausiai yra siejami su priešinga 

lytimi, dėvėjimas.  

Poliamorija – sugebėjimas užmegzti glaudžius intymius emocinius santykius su daugiau 

nei vienu asmeniu, kai apie šią situaciją žino ir su ja sutinka visi įsitraukę asmenys.   

Priekabiavimas – bendro pobūdžio sąvoka, apibūdinanti nepageidaujamą žeidžiantį elgesį. 

Tai elgesys, kuriuo siekiama sutrikdyti ar sugadinti nuotaiką, o išpuoliai dažniausiai 

kartojasi nuolatos. Europos Sąjungos (ES) nediskriminavimo teisės kontekste, toks 

elgesys yra laikomas diskriminacijos rūšimi ir apibūdinamas kaip situacija, kai 

nepageidaujamas elgesys yra susijęs išimtinai su asmens lytimi (arba su kuriuo nors kitu 

draudžiamos diskriminacijos pagrindu, pavyzdžiui, religija ar įsitikinimais, negalia, 

seksualine orientacija, rase ar etnine kilme). Šiuo elgesiu siekiama pažeminti žmogaus 

orumą ir sukurti bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.  

Priekabiavimas, seksualinis – tai prievarta, užgauliojimas, nepageidaujami ar nepadorūs 

siūlymai „atsilyginti“, nepageidaujamas „kabinimas“, reikalavimas atlikti seksualinio 

pobūdžio veiksmus bei kitokios formos su seksualiniais veiksmais susijęs žodinis ar 

fizinis priekabiavimas. Europos Sąjungos (ES) nediskriminavimo teisės kontekste, toks 

elgesys yra laikomas diskriminacijos rūšimi ir apibūdinamas kaip situacija, kai 

nepageidaujamu elgesiu, žodžiu ar fiziniais veiksmais yra siekiama pažeminti žmogaus 

orumą, sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.   

Prievarta – tai bendra sąvoka, apibūdinanti netinkamą (nepageidaujamą) fizinį, žodinį ar 

psichologinį elgesį su asmeniu.   

„Pritapimas“ (angl. „passing“) – asmeninio „įvaizdžio“ sukūrimas ir pristatymas, siekiant 

pritapti prie dominuojančios socialinės grupės. Pavyzdžiui, translyčio asmens gebėjimas 
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save pozicionuoti kaip priklausantį konkrečiai lyčiai, su kuria šis asmuo tapatinasi, arba 

homoseksualaus asmens, kuris nėra atsiskleidęs, savęs pozicionavimas kaip 

heteroseksualaus asmens, siekiant išvengti socialinės atskirties. 

Queer asmenys – skėtinis terminas, apibūdinantis asmenis, kurie meta iššūkį su binarine 

lyčių sistema ir normatyvumu lyties pagrindu sietinoms socialinėms normoms.  

Queer teorija – akademinė teorija, analizuojanti visuomenės pažiūras bei normas. 

Seksualinė orientacija – seksualinis potraukis tam tikrai lyčiai (priešingai lyčiai – 

heteroseksualumas, tai pačiai lyčiai – homoseksualumas, kelioms lytims – 

biseksualumas).  

Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė (SOLT) – sąvoka, kuria, siekiant atspindėti kuo 

platesnį įvairių tapatybių spektrą, yra keičiama sąvoka LGBT*. 

Seksualinis užpuolimas – seksualinės prievartos forma; bet kokie nesavanoriški 

seksualinio pobūdžio veiksmai, kuriais asmuo, pasinaudojant psichologine ar fizine 

prievarta, yra verčiamas užsiimti prieš savo valią. 

Smurtas, artimoje aplinkoje – bet kokios formos prievartinis elgesys ar smurtas, su 

kuriuo susiduria esami ar buvę šeimos nariai ar intymių ryšių turintys ar turėję partneriai 

santuokos, sugyvenimo, partnerystės, susitikinėjimo ar draugystės santykių kontekste. 

Smurtas artimoje aplinkoje gali įgauti daugelį formų, nes jis gali būti emocinis, fizinis 

(įskaitant fizinę agresiją ir užpuolimą, mušimą, spardymą, kandžiojimą, stumdymą, 

judėjimo laisvės suvaržymą, mušimą per veidą, objektų mėtymą, kūno sužalojimą ar 

įvairaus pobūdžio grasinimus), psichologinis (įskaitant kontroliavimą, dominavimą, 

sekiojimą ir žeminimą), ekonominis (t. y. ekonominė priklausomybė) ir seksualinis 

(įskaitant seksualinio pobūdžio prievartą ir priekabiavimą). 

Smurtas, ekonominis – prievartos rūšis, kai vienas iš partnerių kontroliuoja kito partnerio 

ekonominius resursus, tokiu būdu apribodamas nukentėjusiojo partnerio galimybės 

savarankiškai save išlaikyti, sukuriant su finansine priklausomybe susijusią situaciją. 

Smurtas, emocinis (žr. Smurtas, psichologinis). 

Smurtas, fizinis – prievartos rūšis, apimanti tiesioginį fizinį kontaktą, kuriuo siekiama 

pažeminti, sukelti skausmą, sužeisti ar sukelti kitokio pobūdžio kančią ar kūno 

sužalojimą. 

Smurtas, intymaus partnerio – ši sąvoka dažnai vartojama sinonimiškai, apibūdinant 

smurto artimoje aplinkoje ar smurto šeimoje reiškinį. Kita vertus, intymaus partnerio 

smurtas dažniausiai fiksuojamas romantinių poros santykių kontekste (santuokoje ar 

partnerystėje, nors pora ir neprivalo gyventi drauge, siekiant kvalifikuoti atvejį kaip 

smurtą artimoje aplinkoje).  

Smurtas, lyties pagrindu – smurtas, nukreiptas prieš asmenį dėl jo/jos lyties. Ši sąvoka 

implikuoja, jog tokio pobūdžio smurtu yra siekiama palaikyti struktūrinius su lyčių 

nelygybe susijusius skirtumus. Smurtas lyties pagrindu apima išprievartavimą, 

seksualinį priekabiavimą, smurtą artimoje aplinkoje ir prekybą žmonėmis. Nuo šio 

smurto apraiškų beveik išimtinai kenčia moterys, nes jos yra laikomos pažeidžiamiausia 

patriarchalinės sistemos dalimi. 

Smurtas, pasimatymų metu – prievartinis elgesys ar smurtas, su kuriuo susiduria vienas 

ar abu partneriai pasimatymų metu. 

Smurtas, prieš translyčius asmenis – fizinis, seksualinis ar žodinis smurtas dėl asmens 

lytinės tapatybės ar lyties raiškos. 
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Smurtas, psichologinis – prievartos rūšis, kai kito asmens atžvilgiu yra taikomas elgesys, 

galintis sukelti psichologinę traumą, nerimą, ilgalaikę depresiją ir potrauminio streso 

sindromą, pavyzdžiui, asmeniui draudžiama susisiekti su savo draugais ar šeima.  

Smurtas, seksualinis (taip pat seksualinis priekabiavimas) – nepageidaujamo seksualinio 

pobūdžio veiksmų reikalavimas iš kito asmens, kai šių veiksmų negalima kvalifikuoti 

kaip išprievartavimo. 

Smurtas, šeimoje – lyginant su smurtu artimoje aplinkoje, platesnė sąvoka, apimanti 

smurto prieš vaikus ar vyresnius asmenis atvejus bei kitus smurtinio pobūdžio epizodus 

tarp šeimos narių. 

Smurtas, žodinis (taip pat priekabiavimas žodžiu) – prievartos rūšis, kurios metu 

naudojamos kalbinės raiškos priemonės. Taip pat apima ir užgauliojimą raštu (t. y. 

žinutėmis, laiškeliais ir pan.). 

Socialinė lytis – socialinių mokslų srityje vartojama sąvoka, apibūdinanti socialine ir 

kultūrine prasme suformuotas moteriškumo ir vyriškumo normas. Pažymėtina, jog ši 

sąvoka papildo biologinės lyties (angl. „sex“) kategoriją socialiniais elementais. 

TLK-10, Tarptautinė statistinė ligų ir sveikatos problemų klasifikacija (dešimtasis 

leidimas) – tarptautinis standartizuotas ligų klasifikatorius, naudojamas epidemiologijos, 

sveikatos vadybos ir klinikiniais tikslais. Šį klasifikatorių plėtoja Pasaulinė sveikatos 

organizacija (PSO).  

Transfobija – translytiškumo ir/ar transseksualių, translyčių ir lytiškumo normų 

neatitinkančių asmenų baimė. 

Translytis asmuo – skėtinė sąvoka, apibūdinanti asmenis, kurių lytinė tapatybė neatitinka 

gimimo metu užfiksuotos biologinės lyties. 

Transseksualus asmuo – asmuo, kuris tapatinasi su priešinga dvinarės lyčių sistemos 

reprezentuojama lytimi ir siekia, tapatindamasis su šia lytimi, gyventi nuolatos. 

Transseksualūs asmenys jaučiasi „įkalinti svetimame kūne“ ir siekia modifikuoti 

pirminius bei antrinius biologinės lyties požymius, kad šie taptų kuo panašesni į 

priešingai lyčiai būdingas charakteristikas. Transseksualūs asmenys pageidauja atlikti 

lyties keitimo procedūrą, kuri dažniausiai apima hormonų terapiją bei lyties pakeitimo 

operaciją. 

Trans žmonės – skėtinė sąvoka, apibūdinanti asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties 

raiška nevisiškai sutampa su biologine šių asmenų lytimi bei su socialinės lyties 

padiktuotomis normomis. Ši sąvoka apima tiek transseksualius, tiek translyčius asmenis 

ir visus kitus asmenis, kurių lytinė tapatybė ir/arba lyties raiška neatitinka tradicinių 

„moteriškumo“ ir „vyriškumo“ kategorijų. 

„Vaivorykštės šeimos“ – sąvoka, apibūdinanti tos pačios lyties šeimas, dažniausiai 

turinčias vaikų. 
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Kokias teises turiu aš kaip smurtą artimoje aplinkoje ar pasimatymų metu patyrusi lesbietė, 

biseksuali ar translytė (LBT) moteris? Kaip suvokti, kad santykiai, kuriuose esu su savo tos 

pačios lyties partnere, yra smurtiniai? Kaip man ją sustabdyti? Ši studija, atsakydama į 

šiuos klausimus, siekia pagilinti žinias ir suvokimą apie tos pačios lyties partnerių smurtą 

artimoje aplinkoje ir pasimatymų metu, nukreiptą prieš lesbietes, biseksualias ir translytes 

moteris, taip pat apie su šiuo reiškiniu susijusias problemas tokiose Europos Sąjungos 

šalyse kaip Bulgarijoje, Belgijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje 

ir Didžiojoje Britanijoje. Mokslinis tyrimas bei jo pagrindu parašyta knyga atspindi 

pagrindinius įgyvendinto projekto „Kraujuojanti meilė: didinant sąmoningumą apie 

lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų artimoje aplinkoje patiriamą smurtą Europos 

Sąjungoje“ rezultatus. Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos programos „Daphne 

2007-2013“ lėšomis. 
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