
Priemonių rinkinys
Seksualinio priekabiavimo ir 
prievartos šalinimas trečiojo lygio 
švietimo institucijose Finansuoja

Europos Sąjunga



Iš tiesų, nėra žmonių „be 
balso“. Yra tik tie, kurie 
specialiai nutildomi, arba tie, 
kurių nenorima girdėti.

Arundhati Roy
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Pirma dalis

Seksualinio priekabiavimo ir 
prievartos samprata, iššūkiai ir 
atsako galimybės

12

It 
St

op
s 

N
ow

 P
rie

m
on

ių
 ri

nk
in

ys



Antra, 2014 m. ES pagrindinių teisių agentūros 28 
valstybėse narėse atliktose apklausose dėl smurto 
prieš moteris nustatyta, kad smurtą dažniausiai 
patiria 18–29 metų moterys: tai yra tokio amžiaus, 
kuris sutampa su vidutiniu studentų amžiumi.1

Be šio leidinio ir priemonių rinkinio rengimo, 
siekdama projekto tikslų, ESHTE komanda 
vykdė ir kitas toliau nurodytas veiklas: 

• parengė duomenų apie ES aukštojo mokslo 
institucijose (AMI) studijuojančių moterų 
patiriamo SPP paplitimą apžvalgą;

• dirbo su SPP tikslinėmis grupėmis: Kipro, 
Airijos, Lietuvos ir Škotijos universitetų 
darbuotojais ir studentais;

• surengė aštuonias bandomąsias mokymų apie 
SPP sesijas valstybių partnerių AMI darbuotojams;

• vykdė projekto metu sukauptų žinių sklaidą per 
projekto baigiamąją konferenciją Dubline ir visose 
valstybėse partnerėse surengtus seminarus;

• rengė ir vykdė SPP kultūrai keisti skirtą kampaniją 
„Stabdykime tai dabar“ Europos AM institucijose;

• rengė informacinius internetinius 
seminarus SPP temomis.

Įvadas

ESHTE projektas pradėtas 2016 m. spalį, o juo 
siekiama „kovoti su seksualinio priekabiavimo 
ir prievartos apraiškomis ir sukurti nulinės 
tolerancijos aplinką Europos universitetuose ir 
trečiojo lygio švietimo institucijose formuojant 
feministinį požiūrį ir analizuojant SPP prieš 
studentes priežastis ir padarinius“.

Projektui vadovavo Airijos nacionalinė moterų 
taryba (NWCI), projekto partneriai – Kipro 
Viduržemio jūros regiono lyčių studijų institutas 
(MIGS), Lietuvos moterų informacijos centras 
(MIK) ir Škotijos (JK) seksualinės prievartos krizių 
centras (RCS), asocijuotasis partneris – Vokietijos 
moterų lygių teisių biuras. Projektą finansavo 
Europos Komisija: Teisingumo ir vartotojų reikalų 
generalinis direktoratas pagal Daphne III programą.

ESHTE projektas pagrįstas dviem svarbiais 
Europos Sąjungoje (ES) atliktais tyrimais. Pirma, 
ES atliktu tyrimu „Smurtas dėl lyties, persekiojimas 
ir nusikaltimo baimė“, kuriame buvo tiriamas 
studenčių patiriamas seksualinis priekabiavimas, 
smurtas ir persekiojimas Vokietijoje, Lenkijoje, 
JK, Italijoje ir Ispanijoje, ir nustatyta:

• daug studenčių patiria SPP, sukeliančią rimtų 
padarinių jų gerovei ir akademiniams rezultatams;

• apie SPP atvejus dažniausiai nepranešama 
dėl plačiai paplitusio įsitikinimo, kad smurtą 
dažniausiai patiria neturtingos ir neišsilavinusios 
moterys. Dėl šio įsitikinimo studentėms 
buvo sunku suderinti seksualinės prievartos 
patirtį ir savęs, kaip savimi pasitikinčios, 
nepriklausomos moters, įvaizdį.2

Tyrimas atskleidė, kad būtina sukurti ir 
studentus, ir universiteto darbuotojus 
apimančias strategines priemones, įskaitant: 
• informavimą, kuris pripažintas pagrindine 

priemone, padedančia sumažinti gėdos 
ir kaltės jausmą ir paskatinti studentus 
pranešti apie patiriamą prievartą;

• bendrą universiteto politiką, kurioje būtų griežtai 
netoleruojamas seksualinis smurtas dėl lyties.
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Pagrindiniai feministiniai principai

 à Bendruomeniškumas ir dalijimasis 
patirtimi grįstomis žiniomis

Nors paskiri asmenys ir gali paskatinti pokyčius, 
kultūrai pakeisti reikia sutelktų bendruomenių 
ir visuomenės pastangų. Visi ESHTE partneriai 
glaudžiai bendradarbiavo su AMI partneriais, 
siekiančiais šalinti SPP. Projektui vadovavusi NWCI 
projekto veikloms dalyvaujančiose valstybėse 
koordinuoti įsteigė Nacionalinį konsultacinį komitetą 
(NAC), kurio nariais tapo projekte dalyvaujančių 
AMI darbuotojų ir studentų organizacijų (SO), 
Airijos teisingumo ir lygių galimybių departamento 
(DoJE), seksualinio smurto prevencijos srityje 
besispecializuojančių nevyriausybinių organizacijų 
ir Airijos policijos (An Garda Síochána) atstovai. 
Taip sukurta bendra saugi erdvė diskusijoms, leidusi 
atsiskleisti skirtingiems požiūriams ir perspektyvoms 
ir padėjusi įveikti susiskaldymą pagal socialines ir 
veiklos sritis, kuris neretai tampa pokyčių stabdžiu.

 à Galios dinamikos keitimas

SPP nėra izoliuotas reiškinys: jo apraiškos 
neatsiejamos nuo socialiniu, ekonominiu ir politiniu 
lygiu egzistuojančios nelygybės. Moterims ir socialinę 
atskirtį patiriančioms visuomenės grupėms dažniausiai 
nepakankamai atstovaujama sprendimus priimančiose 
valstybės galios struktūrose. Jų patirtis ir perspektyva 
dažnai ignoruojama, o įstatymus kuria, strategijas 
brėžia ir prioritetus nustato galią turintys visuomenės 
sluoksniai. Aukštojo mokslo institucijos galės imtis 
adekvačių priemonių prieš SPP tik tada, kai institucijų 
kultūroje bus aiškiai atskleista galios dinamika ir 
siekiama, kad visuose valdymo lygiuose būtų užtikrinta 
lyčių lygybė ir atstovavimas. 

 à Įtraukumas

Seksualinį smurtą patiria visos bendruomenės, tačiau 
dėl įvairiais lygiais išgyvenamos nelygybės kai kurios 
visuomenės grupės šį smurtą patiria neproporcingai 
dažnai. Būtina užtikrinti, kad programose, 
strategijose, mokymuose ir įvairiose kampanijose 

būtų integruojamos žinios, kaip skirtingi tapatybės 
aspektai, įskaitant rasę, lytį, klasę, seksualinę 
orientaciją ir gebėjimus, lemia šių grupių tarpusavio 
sąveiką ir sąveiką su SPP išgyvenusiais asmenimis.

Tarptautinių ir ES teisės 
aktų nuostatos dėl smurto 
dėl lyties ir seksualinio 
priekabiavimo ir prievartos

 
Vykdant ESHTE projektą parengtoje duomenų 
apie SPP paplitimą Europos AM institucijose 
apžvalgoje išsamiau aprašomos teisės 
aktų nuostatos dėl smurto dėl lyties (SDL), 
o čia pateikiame glaustą informaciją.

 à Tarptautinė teisė

1979 m. Jungtinių Tautų (JT) konvencijos dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 
(CEDAW) 5 straipsnyje valstybės raginamos 
„pakeisti socialinius ir kultūrinius vyrų ir moterų 
elgesio modelius, kad išnyktų prietarai, papročiai 
ir visokia kitokia praktika, pagrįsta vienos lyties 
nevisavertiškumo ar pranašumo idėja arba 
stereotipišku vyrų ir moterų vaidmeniu“.

1993 m. JT Generalinės Asamblėjos deklaracijoje 
dėl smurto prieš moteris panaikinimo toliau 
plečiamos CEDAW nuostatos ir pripažįstama, 
kad SDL yra tuo pat metu ir lyčių nelygybės 
apraiška, ir vienas iš būdų diskriminacijai dėl 
lyties, lyčių nelygybei ir teisingumo stokai įtvirtinti. 
Deklaracijoje smurtas prieš moteris apibrėžiamas 
kaip „bet koks smurtas dėl lyties, kuris moteriai 
sukelia arba gali sukelti fizinę, seksualinę arba 
psichologinę žalą arba kančią“. Deklaracijoje 
tvirtinama, kad „smurtas prieš moteris reiškiasi 
dėl istoriškai susiklosčiusios nelygybės tarp 
vyrų ir moterų, dėl kurios susiformavo vyrų 
dominavimas ir moterų diskriminacija ir kuri trukdo 
visiškai įgyvendinti moterų teisių pažangą“.
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5 tikslas | Pasiekti lyčių lygybę ir 
moterų ir mergaičių įgalinimą

16 tikslas | Skatinti taikias ir 
įtraukias visuomenes darniam 
vystymuisi, suteikti visiems 
galimybes reikalauti teisingumo 
ir kurti veiksmingas, atsakingas ir 
įtraukias institucijas visais lygiais

chevron-circle-right 16.1: Labai sumažinti visų 
formų smurtą ir jo sukeltų mirčių 
skaičių visame pasaulyje.

 à Europos Sąjungos teisė

ES taip pat skyrė nemažai dėmesio moterų 
patiriamam SPP: Europos Parlamentas, 
Europos Vadovų Taryba ir Europos Komisija 
priėmė nemažai šiai problemai spręsti skirtų 
rezoliucijų, išvadų ir strateginių dokumentų.

Stambulo konvencija šiuo metu yra vienas iš 
daugiausia galios turinčių teisiškai privalomų ES 
dokumentų, skirtų smurto prieš moteris problemai 
spręsti.4 Konvencijoje smurtas prieš moteris 
apibrėžiamas kaip „žmogaus teisų pažeidimas 
ir reiškia visus smurto dėl lyties veiksmus, dėl 
kurių moterys patiria arba gali patirti fizinę, 
seksualinę, psichologinę arba ekonominę žalą 
ar kančias, įskaitant grasinimą įvykdyti tokius 
veiksmus, prievartą arba savavališką laisvės 
atėmimą, nesvarbu, ar tie veiksmai būtų vykdomi 
viešajame, ar privačiajame gyvenime“.

Konvencijoje nurodomos įvairios smurto 
formos, įskaitant seksualinį smurtą, seksualinį 
priekabiavimą, prievartavimą, persekiojimą ir 
psichologinį smurtą, ir reikalaujama, kad valstybės 
imtųsi visų būtinų smurto prevencijos priemonių, 
užtikrintų smurtą išgyvenusių asmenų apsaugą 
ir smurtautojų baudžiamąjį persekiojimą.

Nusikaltimų aukų teisių direktyva užtikrinami 
būtiniausi nusikaltimų aukų, neatsižvelgiant 
į jų pilietybę, teisių užtikrinimo, paramos 
teikimo ir apsaugos standartai ES.5 2015 m. 
lapkritį įsigaliojusioje direktyvoje numatytos 
įvairios priemonės, apie kurias turėtų žinoti 
aukštojo mokslo institucijos (AMI) , įskaitant 
nusikaltimų aukų teisę į kompensaciją ir ES 
mastu galiojančias apsaugos priemones.

chevron-circle-right 5.2: Panaikinti visų formų smurtą 
prieš moteris ir mergaites valstybinėje 
ir privačioje aplinkoje, įskaitant 
prekybą moterimis ir mergaitėmis ir 
seksualinį ir kitokį jų išnaudojimą. 

Tvaraus vystymosi tikslai

Galiausiai, 1995 m. vykusioje Ketvirtojoje 
pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais 
priimta Pekino deklaracija ir veiksmų platforma, 
kurioje valstybės, tarptautinės organizacijos 
ir nevyriausybinės organizacijos raginamos 
naikinti visų formų smurtą prieš moteris.3
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Kai kurie seksualinio priekabiavimo ir prievartos 
aukštojo mokslo institucijose duomenys

Penkiose ES valstybėse narėse atliktos 
apklausos duomenimis, 47–68 % moterų 
teigė AM studijų metu patyrusios 
seksualinį priekabiavimą, pasireiškusį 
nepageidaujamu žodiniu ar bauginančiu 
seksualinio pobūdžio elgesiu.6

68 %

Škotijoje ir JK 7 % studenčių 
patyrė seksualinę prievartą, o 68 
% patyrė seksualinį priekabiavimą, 
įskaitant nepageidaujamą lietimą, 
lytinių organų demonstravimą ir 
seksualinio pobūdžio komentarus.8

7 %

JK 2 % seksualinės prievartos 
aukų ne tik jautėsi galinčios 
apie prievartą pranešti 
universiteto administracijai, 
bet ir buvo patenkintos 
pranešimo procedūra.10

2 %

Airijos nacionalinio seksualinio smurto 
sukeltų traumų padalinio (SATU) 2015 
m. veiklos ataskaitos duomenimis, dėl 
išprievartavimo arba seksualinio smurto 
kreipėsi 685 asmenys, iš jų 92 % buvo 
moterys ir 45 % nurodė esą studentai.12

92 %

Viena iš 4 jaunų moterų bent kartą 
patyrė seksualinį persekiojimą 
arba priekabiavimą internete.11

Male Male Male Male
Ispanijoje 62 % studentų patyrė 
smurtą dėl lyties arba tapo jo 
liudininkais universiteto miestelyje.7

62 %

Airijoje 11 % studenčių patyrė 
nepageidaujamą seksualinio 
pobūdžio elgesį, 5 % išprievartavimą, 
3 % bandymą išprievartauti.9

11 %
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Visą AM instituciją apimančių 
priemonių sistema 

Kuriamos įvairios SPP šalinimo AM 
institucijose sistemos. Toliau pateikiama 
keletas bendrų struktūrų.

Visą instituciją apimantys būdai
• Kurti visą instituciją apimančią 

strategiją ir procedūras, skirtas reaguoti 
į SPP prieš studentes atvejus.

• Į visų institucinio atsako aspektų kūrimą, priežiūrą 
ir peržiūrą įtraukti studentų organizacijas. 

• Reguliariai vertinti intervencines 
priemones ir strategijas.

• Įsteigti visų sektorių atstovus įtraukiantį organą 
gairėms dėl disciplinavimo priemonių, kurios gali 
apimti ir baudžiamąsias priemones, taikymo kurti.

• Užtikrinti, kad institucijos kultūros 
pokyčiams pritartų vadovai.

Prevencija
• Įgyvendinti įrodymais grįstą programą, kurios 

tikslas keisti seksualinį smurtą skatinančią 
kultūrą, įskaitant normas, įsitikinimus ir vertybes.

• Kurti studento ir universiteto 
partnerystės susitarimus.

• Siekti nulinės tolerancijos visose institucijos 
veiklos srityse, įskaitant žmogiškųjų 
išteklių  valdymo procedūras.

Intervencija ir atsakas
• Užtikrinti, kad universitete būtų pakankamai 

informuojama apie SPP išgyvenusiems 
asmenims prieinamos pagalbos priemones. 

• Siekti, kad pranešimo apie seksualinio 
smurto ir prievartavimo atvejus tvarka būtų 
aiški, prieinama ir reprezentatyvi, įskaitant 
centralizuotos pranešimo sistemos sukūrimą.

• Vykdyti darbuotojų mokymus.
• Plėtoti ir palaikyti ryšius su vietos 

Universiteto bendruomenė 
– tikslinės grupės ir 
įsitraukimo tyrimas

Vykdant ESHTE projektą buvo ne tik surinkti 
duomenys apie SPP paplitimą, bet ir dirbama 
su tikslinėmis grupėmis, kurios padėjo rinkti 
informaciją, konsultavo kuriant priemonių 
rinkinį ir „Stabdykime tai dabar“ kampaniją, 
padėjo vystyti darbuotojų mokymų modulius. 
Dirbant su tikslinėmis grupėmis buvo naudojami 
bendruomeniniai metodai: į veiklas įtraukiamos 
suinteresuotosios šalys ir analizuojami jų 
požiūriai, patirtys, sunkumai ir galimybės 
šalinant SPP aukštojo mokslo institucijose.

ESHTE projekto partneriai tikslinių grupių veiklas 
organizavo kartu su AMI partneriais. Iš viso 
Kipre, Lietuvoje, Airijoje ir Škotijoje surengtos 25 
darbuotojų ir studentų tikslinių grupių diskusijos, 
kuriose dalyvavo 12 AM institucijų.13 Tikslinėse 
grupėse vyko struktūruotais klausimynais 
grįstos diskusijos, tačiau diskusijų dalyviai 
galėjo aptarti ir tik jų institucijai svarbius 
konkrečius klausimus ir problemas.

Tikslinėse grupėse SPP problema buvo aptariama 
atsižvelgiant į visą universiteto bendruomenę. 
Diskusijos apėmė toliau aprašytas sritis.

1. Pirmo lygio prevencija. Kultūra, švietimas ir 
kampanijos
• SPP paplitimo AM institucijoje (universiteto 

miestelyje ir už jo ribų) suvokimas.
• Informacija apie AMI ar kitų 

organizacijų rengiamas kovos prieš 
SPP kampanijas ir iniciatyvas.

• SPP teisinio konteksto supratimas.

2. Antro lygio prevencija. Institucijų 
atsakas ir pagalba
• Žinios apie strategijas, procesus, 

asmenis ir procedūras.
• Išorės tarnybų (pvz., policijos) vaidmuo.
• Prieinami mokymai.

17

It 
St

op
s 

N
ow

 P
rie

m
on

ių
 ri

nk
in

ys



3. Trečio lygio prevencija. Institucinės sistemos
• Informacija apie su SPP problemomis dirbančias 

AMI darbuotojų ar studentų grupes.
• Tarpinstitucinės sistemos.
• Valstybės palaikomos sistemos.

 à Tikslinių grupių darbo rezultatų apžvalga 

Dauguma tikslinių grupių dalyvių SPP klausimą 
AM institucijose aptarė pirmą kartą. Nepaisant 
Airijos, Škotijos, Kipro ir Lietuvos teisinių ir politinių 
sistemų skirtumų, AMI darbuotojai ir studentai 
nurodė panašias problemas. Kai kuriose tikslinėse 
grupėse kalbant apie seksualinį priekabiavimą 
buvo keliamas ir platesnis lyčių lygybės klausimas: 
vienas AMI darbuotojų atstovas teigė, kad 
institucijoje „vyrauja kultūra, kelianti problemų 
moterims“, o kitas pastebėjo, jog institucijoje 
„dirbančios moterys nejaučia galinčios kelti kai 
kuriuos klausimus, įskaitant priekabiavimą ir darbo 
užmokesčio atotrūkį“. Paaiškėjo, kad daugelis 
dalyvių nemanė, kad SPP problemas galima spręsti 
tik susitelkiant į studentus ir kad reikia imtis visą 
universiteto bendruomenę apimančių metodų. 
Dauguma dalyvių sutiko, kad AM institucijos nesiima 
pakankamų priemonių SPP problemai spręsti.

 à Seksualinio smurto paplitimas 

Visų tikslinių grupių dalyviai žinojo apie jų AMI 
bendruomenėje įvykusius SPP atvejus, įskaitant 
išprievartavimus, persekiojimą, slaptą filmavimą ir 
fotografavimą, seksualinį priekabiavimą internete 
ir nepageidaujamą seksualinio pobūdžio elgesį. 

Dauguma paminėtų atvejų buvo studentų patirtys 
(„tai patyrė daug mano draugių“), atkreiptas 
dėmesys į podoktorantūros studijų dalyvių, 
kuriuos sunku priskirti darbuotojų ar studentų 
kategorijai, pažeidžiamumą.15 Dauguma paminėtų 
seksualinės prievartos atvejų vyko įvairiuose 
renginiuose ne universiteto aplinkoje, taip pat 
paaiškėjo, kad vis dažniau pasitaiko seksualinio 
priekabiavimo internete. Tikslinių grupių dalyviai 
nurodė, jog labai svarbu imtis pirmaisiais metais 
studijuojantiems asmenims skirtų iniciatyvų, 
kad būtų nubrėžtos elgesio ribos. Daugumoje 
tikslinių grupių SPP prieš darbuotojus klausimas 
nebuvo keliamas, tačiau tais atvejais, kai jis buvo 
iškeltas, pabrėžiama, kad problema labai rimta. 

Beveik visos tikslinės grupės pritarė, kad:

• AM institucijų vaidmuo labai svarbus keičiant SPP 
kultūrą, bet jų atsakas į SPP yra nepakankamas;

• SPP šalinti institucijose trūksta aiškaus sisteminio 
pagrindo (pvz., lyčių lygybės normų);

• darbuotojams ir studentams trūksta žinių apie 
SPP formas, už kurias nustatyta baudžiamoji 
atsakomybė;

• trūksta konkrečių su SPP susijusių strategijų ir 
procedūrų;

• darbuotojams nerengiami mokymai, kaip elgtis 
studentui pranešus apie SPP, ir nėra aiškios 
tvarkos, kaip apie SPP pranešusį studentą 
nukreipti į papildomas paslaugas teikiančias 
tarnybas;

• kai kurios SPP formos normalizuotos ir ne visada 
atpažįstamos kaip SPP;

Valstybė AMI darbuotojų 
tikslinių grupių 
skaičius

Dalyvavusių AMI 
darbuotojų skaičius

Studentų tikslinių 
grupių skaičius

Dalyvavusių 
studentų skaičius

Kipras 1 9 2 12

Lietuva 1 16 1 19

Airija 6 31 1014 118

Škotija 2 9 2 12
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• problemą didina ir ją spręsti trukdo įsigalėjusi 
aukos kaltinimo retorika ir pasekmių (tiek 
institucijai, tiek pačiam smurtautojui) baimė.

Lyderystė ir kultūros pokytis 

Bet kurios AM institucijos lyčių lygybės 
strategijos neatsiejama dalis yra lyderystė 
šalinant SPP. Institucijų kultūra turi pasikeisti, 
kad būtų panaikintos kliūtys moterims ir 
kitoms atskirtį patiriančioms visuomenės 
grupėms siekti išsilavinimo ir karjeros ir 
įsilieti į AM institucijų bendruomenę.

Kai kurios dalyvavusios institucijos vykdė 
lyčių lygybės iniciatyvas, bet beveik nė viena 
nepabrėžė SDL arba SPP problemų.

 à Rekomendacijos

• AMI aukščiausio lygio administratorių 
misijos viena iš pagrindinių dalių turi 
būti SPP problemos sprendimas.

• Kad būtų sukurta kultūriniam pokyčiui palanki 
aplinka, reikia užtikrinti lyčių pusiausvyrą 
ir socialinę atskirtį patiriančių visuomenės 
grupių atstovavimą AMI galią turinčiose ir 
sprendimus priimančiose struktūrose.

• Esminis pokyčių variklis yra aktyvus 
AMI bendruomenės įsitraukimas.

• AM institucijos vadovai visuose organizacijos 
lygmenyse turi siekti skaidrumo, įskaitant 
tyrimus ir duomenų skelbimą, aiškų 
informacijos apie pagalbą ir procedūras 
pateikimą, informavimo iniciatyvas.
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