Ar žinote, kad

partnerio smurtą patiria bent 1 iš 3 moterų?
Tai gali būti gera Jūsų draugė arba kaimynė. O gal tai –
Jūs? Dažniausiai prieš moterį smurtauja jos sugyventinis
arba sutuoktinis.

• Ar dažnai bijote savo partnerio?
• Partneris nuolat žemina Jus ir kritikuoja Jūsų veiklą?
• Jis riboja Jūsų galimybes pasimatyti su artimaisiais ar draugais?
• Jis grasina, kad sužalos, arba jau yra pakėlęs prieš Jus ranką?
• Ar jaučiatės emociškai palaužta ir bejėgė dėl santykių su partneriu?
Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte TAIP, gali būti, kad patiriate partnerio
smurtą.
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Izoliuoja

kontroliuoja, ką moteris
daro, kur eina, su kuo
verčia jaustis bloga mama,
Neigia,
susitinka ir bendrauja;
gąsdina, kad atims vaikus,
kad smurtavo riboja jos kontaktus;
per juos perduoda
tai aiškina pavydu
menkina savo kaltę,
gąsdinančias
ir (ar) meile
kaltina moterį, esą ji
žinutes
smurtą išprovokavo
pati, „sutirština
spalvas“
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Pagal „Domestic Abuse
Intervention Programs“
(Duluth, Minnesota, JAV, 1993)
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žemina, niekina, verčia
jausti kaltę ir bevertiškumą,
pravardžiuoja
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Naudojasi
vaikais
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Emociškai smukdo
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GALIA IR
KONTROLĖ
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elgiasi kaip su tarnaite,
priima sprendimus vienas,
verčia tenkinti savo
poreikius
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Demonstruoja galią
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Grasina

sužaloti, palikti,
nusižudyti, apskųsti
Pasitelkia
socialinėms tarnyboms,
Baugina
ekonominę
daryti nelegalias
žvilgsniu ar veiksmu,
prievartą
veiklas
daužo daiktus, gadina
draudžia dirbti, atima
moters nuosavybę,
pinigus, verčia jų prašyti,
skriaudžia gyvūnus,
neteikia informacijos apie
rodo ginklus
šeimos pajamas

Kodėl moterims sunku palikti
smurtaujantį partnerį?
Dažniausiai moterys patiria ilgalaikį sisteminį artimo vyro smurtą, prieš jas naudojamos įvairios manipuliavimo ir kontrolės strategijos (žr. „Galios ir kontrolės ratą“):
bauginimas, menkinimas, moters pasitikėjimo savimi žlugdymas, vertimas tapti
vis labiau nuo jo priklausoma.
Kai moteris ima priešintis, smurtautojas, siekdamas išsaugoti savo kontrolę,
paprastai griebiasi fizinės ir (arba) seksualinės prievartos. Moters pastangos
atsiriboti nuo smurtautojo stipriai padidina jos riziką būti sužalotai, o skyrybos
negarantuoja, kad smurtas baigsis.

Kur kreiptis pagalbos?
www.moterysmoterims.lt
Savitarpio pagalbos forumas
smurtą patyrusioms moterims

8 800 66366
www.moters-pagalba.lt
Emocinė parama telefonu
moterims kasdien, visą parą

www.visureikalas.lt
Daugiau informacijos, kaip
atpažinti sisteminį smurtą ir
kur kreiptis pagalbos

Patyrus bet kokį smurto protrūkį,
nedelsiant skambinti bendruoju
pagalbos telefonu

Ši atmintinė parengta vykdant projektą „STOP smurtui prieš moteris – nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės
tolerancijos aukų kaltinimui“. Šio leidinio parengimą finansiškai parėmė Europos Sąjunga pagal Teisių, lygybės ir
pilietiškumo programą. Atmintinės turinys neatspindi oficialios Europos Komisijos nuomonės ir požiūrio.
Projektas iš dalies
finansuojamas Europos
Sąjungos Teisių,
lygybės ir pilietiškumo
programos lėšomis.

