
Kiekvienais metais Lietuvoje registruojama daugybė partnerių smurto prieš moteris atvejų. Tai būna fizinė, seksualinė, ekonominė, 
psichologinė prievarta. Kodėl jos nepalieka smurtautojų? Nes patiria sisteminį smurtą: vyrai ar partneriai lėtai, nepastebimai, bet 
sistemingai tolina jas nuo draugų ir šeimos, apriboja ekonominį savarankiškumą, gniuždo psichologiškai ir daro priklausomomis 
nuo smurtautojų valios. Jei moteris mėgina priešintis partnerio kontrolei ir perdėtai globai, jis griebiasi fizinės ar seksualinės 
prievartos. Poros santykiuose gali būti „laimingų“ akimirkų, kurios trukdo smurtautojo elgesyje atpažinti prievartos sistemiškumą.

Smurtas artimoje aplinkoje yra visų reikalas. Moteriai, kuri yra patekusi į smurtautojo manipuliacijų gniaužtus ir nemato šviesos 
tunelio gale, kiekvienas susidūrimas su gydytoju, socialiniu darbuotoju, kitos srities specialistu ar tiesiog nepažįstamu žmogumi 
gali tapti lemtingas. Tiek gerąja, tiek blogąja prasme.

Sužinokite daugiau www.visureikalas.lt ir nelikite abejingi. Ačiū.

Eglė ir toliau su vaikais 

gyvena šiame pragare. 

Jos skausmą malšina 

„tabletės nuo durnumo“.

Gydytoja įvertina 
pacientės būseną, išrašo 
vaistų, pataria daugiau 
ilsėtis ir pasiūlo, jeigu 

nepagerės, po mėnesio ar 
dviejų kreiptis dar kartą.

Eglei įlipus į mašiną 
Tomas girdint vaikams ją 

pasitinka žodžiais: „Na ką, 
išrašė tablečių nuo 

durnumo?“ Eglė į tai tik 
liūdnai nusišypso.

Gydytoja Eglei paaiškina, kad, nors garsiai 
apie tai nekalbama, partnerių smurtas prieš 

moteris Lietuvoje yra didelė problema. Bet tai – 
ne jos kaltė, o smurtautojo pasirinkimas, nors jis 
ir bando įteigti priešingai. Eglė sužino ir tai, kad 
smurtas būna ne tik fizinis, bet ir ekonominis, 
seksualinis, psichologinis. Gydytoja pasiūlo 

pavartyti ant jos stalo gulinčias knygeles 
„Moterys moterims“ ir „Birutė Bebaimė“ bei 

paragina esant galimybei apsilankyti 
www.visureikalas.lt ir 

www.moterysmoterims.lt
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Išklausiusi Eglės gydytoja įtaria, 
kad problema gali būti rimtesnė bei 

gilesnė, nei pasakoja pacientė. 
Ramiai ir suprantingai ji užduoda 
klausimą, kurio Eglė nesitikėjo:

„Mano klausimas gali jus trikdyti, 
bet, žinant, kiek moterų kenčia dėl 
vyrų smurto, privalau paklausti: ar 
viskas gerai jūsų santykiuose, ar 

jaučiatės saugi?“
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Eglei jau kartais būna 
sunku keltis iš lovos, 
bet... atsikelia, ataria 

dieną, krenta į lovą, ir vėl 
iš naujo. Vieną tokių dienų 
ji nuvyksta į priėmimą pas 

šeimos gydytoją.
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Eglei įlipus į mašiną 
Tomas girdint vaikams ją 

pasitinka žodžiais: „Na ką, 
išrašė tablečių nuo 

durnumo?“ Eglė į tai tik 
liūdnai nusišypso.
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Kitą vakarą Tomas iškelia pavydo 
sceną ir pirmą kartą prieš ją 

pakelia ranką. Tai atsitinka po to, 
kai, trumpam perpiet grįžęs iš darbo, Eglę pamato besišnekučiuojančią su savo atžalas vedžiojančiu tėčiu.
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Kitą vakarą Tomas su 
draugais išvyksta žiūrėti 

krepšinio varžybų, Eglė tuo 
metu nueina pas neseniai 
kaimynystėn atsikėlusią 
jauną porą. Jos galvoje 

jau gimsta planas...
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Trumpa, bet tikrais faktais paremta 
istorija apie kitą pacientę, kuri 

įeis pro jūsų duris

Istorija apie
Eglę, jos du vaikus ir gydytoją Vieną dieną Eglė sulaukia 

netikėto skambučio – jos 
mylimojo mama praneša, 

kad Aurimas žuvo 
avarijoje. 

Atvykusiųjų kompanijoje Eglė susipažįsta su 
banke dirbančiu IT specialistu Tomu, kuris 

irgi neseniai išgyveno artimo žmogaus 
netektį... Ilgiau pakalbėję jiedu atranda, kad 
juos sieja ne tik praradimai, bet ir pomėgiai 
kelionėms, kinui, muzikai, geram maistui.

Eglės draugų ratas 
prasiplečia šauniais 

Tomo bičiuliais, kurie 
leidžia patikėti, kad jai 
nuskilo tikrų tikriausias 

aukso puodas.
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...iki tos dienos, kai geriausia 
vaikystės draugė Kristina 

pakviečia švęsti Naujuosius 
Prancūzijos Alpėse. Eglė 

nedrįsta atsisakyti, juoba kad 
net ir mama stumia: „Tu tik 

važiuok, važiuok.“ 
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Eglės gyvenimas aptemsta 
ir ji tiesiog plaukia 

pasroviui – darbas-namai, 
darbas-namai...
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Sakoma, kad po vestuvių 
vyrams ima augti pilvas 
ir jų gerumas išgaruoja, 

tačiau tik ne Tomo ir 
Eglės atveju.

–7–

Kai Eglė išreiškia norą pakeisti darbą į geriau 
apmokamą, Tomas pasako, kad tai būtų 

nesąžininga – juk jis uždirba tiek, kad užtenka 
abiem, o naujame darbe tektų metų metus 

įrodinėti, ko esi verta, aukojant ir vakarus, ir 
savaitgalius kartu. Tomas tarsi gesintuvu 
užgesina pradinį Eglės entuziazmą, bet 

pagalvojusi ji patiki, kad judviejų santykiams 
tai išeis tik į naudą.

Kartą keliaujant, geismas Tomą 
užvaldo tiesiog kalnuose. Nors Eglė 

ir nėra 100 procentų pasirengusi 
gimdyti vaikus, po Tomo 

pastebėjimo: „nagi, esam tiek laiko 
kartu, jog žmonės ima kalbėti, kad 

mes nevaisingi“, ji vis tik pasiduoda.

Prieš gimdymą Eglės 
gyvenimas klostosi kaip 

pasakoje: Tomas nuveža ją 
į darbą, iš darbo parveža, 

pats viską superka, 
pagamina.
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Tomas kone kasdien gamina 

vakarienę dviem. Eglei jau 
kartais net nesmagu atsisakyti 

susitikimų po darbo su 
draugėmis, bet supranta, kad 
jos elgtųsi taip pat, jeigu tik jų 

namuose kas taip lauktų.

–8– Po kelių mėnesių draugystės jie 
išvyksta pakeliauti į Tailandą. Eglei 
besideginant paplūdimyje, Tomas 
atneša neva jūroje rastą kriauklę, 

iš kurios, paėmus į rankas, 
iškrenta žiedas.
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Bet po Patricijos gimimo 
viskas apsiverčia aukštyn 

kojomis – Tomas Eglę 
paverčia namų 

belaisve. Jeigu pas Eglę atvyksta 
draugų, Tomas sako, kad 

neužsibūtų, nes bacilų 
namuose nereikia. Po tokių 
juokelių draugai ima vengti 
svečiavimosi jų namuose.

–18–

Kai po metų Eglė svarsto galimybę 
grįžti į darbą, Tomas tai įvertina 
kaip egoizmą. Vienintelis būdas 

Eglei įrodyti, kad myli savo šeimą – 
pagimdyti dar vieną vaiką. 

Taip atsiranda Karolis.
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Tomas vis rečiau apiperka šeimą, pinigų 
duoda nebent maistui ir komunalinėms 

išlaidoms, nes, jo žodžiais, „Tavo šmutkių 
ir taip pilni namai.“ Eglė turi verstis vien su 
savo gerokai sumažėjusiomis pajamomis: 

pirkti drabužėlius, vaistus, mišinėlius ir 
sauskelnes Patricijai.
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Tomo draugų vakarėliuose iš karalienės 
ji virsta užuojautos verta kvaiša, kuriai 

reikėtų džiaugtis, kad su ja dar kažkas nori 
kartu gyventi. Po to, kai Tomas su draugais 

atsisveikina, sakydamas „Jau važiuojam 
namo, pamokinsiu bobą „pampersą“ 

pakeisti“, Eglė ir pati nebenori 
su niekuo susitikti.
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Kaskart, atvykus Eglės motinai, 
Tomas nepasikuklina išrėžti: 

„Kokia tu mama, jeigu pati viena 
nesugebi vaiko prižiūrėti?“ Eglei 

taip nesmagu, kad ji nustoja 
prašyti mamos pagalbos, sako, 
kad jie puikiai tvarkosi dviese.
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Sutikdama kitas mamas 
kieme arba parke, Eglė 

nujaučia (yra moterų, kurios 
daugiau kalba ne žodžiais, o 
akimis), kad jos gyvenimas 
nėra pats blogiausias, kad 
būna ir blogiau – kai vyras

fiziškai smurtauja.

Tomas ir Eglė daug kam ir toliau 
atrodo tobula šeima, kurioje vyras 
dėl moters daro viską (net jeigu ji 

„nemoka pakeisti pamperso“), nors 
realybėje jie netgi miega atskiruose 

kambariuose – Eglė su vaikais, o 
Tomas – su ausų kištukais.
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Eglė prastai miega. Jai nuolat 
skauda galvą, krinta svoris, o 
kartais išberia rankas arba 

kaklą. Vaikai irgi dažnai būna 
suirzę. Nuolat su draugais 
vakarus leidžiantis Tomas 
tai įvertina nevyniodamas 
žodžių į vatą: „Kai mama 

isterikė, tai ir vaikai tokie.“
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Eglė internete mėgina 
domėtis, kaip pagerinti 

santykius, bet vyras apie tai 
sužino (vėliau Eglė išsiaiškina, 

kad Tomas telefone ir 
kompiuteryje buvo įdiegęs 

programinę sekimo įrangą) ir 
pasiūlo pačiai pirmiausia 
„susiremontuoti“ galvą.

–21–

Vieną dieną Tomas 
demonstratyviai išeina 

pietauti į „McDonalds“ nes, 
pasak jo, sriuba – per sūri. 

Kitą dieną prie vaikų jis 
išverčia visą lėkštę sriubos 

Eglei ant palaidinės, 
nes ši... „prėska“.
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