
      

 

    

 

SMURTINIAI SANTYKIAI – KAS PENKTUOSE NAMUOSE 

 

 

Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija 

“Baltijos tyrimai” 2019 m. balandžio 12-26 d. Asociacijos “Moterų informacijos centras” 

užsakymu atliko reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą1  apie smurtą artimoje aplinkoje. 

Penktadalis apklaustųjų (19 proc.) pasisakė patyrę smurtą. Dar skaudžiau atrodo moterų patirtys 

– kas ketvirta (25 proc.) prisipažino, kad prieš ją buvo arba yra smurtaujama. 70 procentų 

smurtautojų – esami arba buvę sutuoktiniai, sugyventiniai. Likę – tėvai arba kiti artimi žmonės.  

Jei lyginsime su 1997 metais atliktu tyrimu, kurio duomenimis kas trečia 16 metų sulaukusi 

moteris turėjo smurtinės patirties, tai dabartiniai skaičiai džiugina, ypač jei skaičių nevertinsime 

kaip statistikos, o matysime moteris – mamas, dukras, seseris, save.  Dar viena teigiama 

tendencija lyginant su tais pačiais 1997-aisiais – net 69 procentai apklaustųjų mano, kad 

dažniausiai  smurtą patiria moterys. Anksčiau buvo galvojama, kad daugiausiai smurto aukų – 

vaikai. Tačiau kita vertus – smurtiniai santykiai tiek įsišakniję, kad vis dar yra žmonių, kurie 

mano, jog gali būti aplinkybių, kurios pateisina fizinį, ekonominį, psichinį ir seksualinį smurtą.  

Net 60 procentų smurtą patyrusiųjų pagalbos nesikreipė. Viena vertus – tai vis dar susiję su 

visuomenės stereotipais ir kaltinamuoju požiūriu į auką. Kita vertus – matyt trūksta žinojimo 

apie pagalbą, kurią yra pasirengusios suteikti organizacijos. Specializuoti pagalbos centrai, 

kurie veikia visoje Lietuvoje, turi dėti daugiau pastangų, kad jų pagalba būtų prieinama visiems.  

Svarbiausi apklausos rezultatai pateikiami infografike, o jų analizė - tyrėjos pristatyme. 

 

Visa medžiaga pateikiama informaciniame portale lyčių lygybės klausimais lygus.lt 

Daugiau informacijos apie Specializuotos pagalbos centrus: lygus.lt 

                                                           
1 Ši apklausa – projekto  „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ dalis. Projektą finansuoja Europos 

socialinis fondas. 

Projektą įgyvendina Moterų informacijos centras, kartu su partneriais: Kauno apskrities moterų krizių centras, Visuomeninė  organizacija 

„Moterų veiklos inovacijų centras“, Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras; VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos 

centras, Lietuvos moterų lobistinė organizacija ir Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius 

 

http://www.lygus.lt/smurtiniai-santykiai-kas-penktuose-namuose/
http://www.lygus.lt/spc-kontaktai/

