
Su kokiais iššūkiais susiduria nuo smurto lyties pagrindu nukentėjusios
moterys turinčios negalią?
Kokiomis priemonėmis gali naudotis joms padedantys specialistai?
Kokios yra esamos institucinės priemonės ir gerosios praktikos
pavyzdžiai, kuriais siekiama pagerinti teikiamą pagalbą moterims
turinčioms negalią?

RESPONSE SOTA Ataskaitoje siekiama atsakyti į tris pagrindinius
klausimus: 

1.

2.
3.

Šis tyrimas grindžiamas visų projekto partnerių tinklo apklausa, kurioje
dalyvavo 270 dalyvių - moterys turinčios negalią, paslaugųteikėjai
neįgaliesiems ir pagrindinių paslaugų teikėjai (visi paslaugų teikėjai,
daugiausia iš sveikatos, socialinės rūpybos ir teismų sektorių, kurie dažnai
dirba su moterimis turinčiomis negalią, nukentėjusiomis nuo nusikaltimų).
Apklausa buvo išplatinta 6 tikslinėse šalyse: Prancūzijoje, Vengrijoje,
Lietuvoje, Lenkijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.

Duomenys patvirtina, kad smurtas lyties pagrindu (SLP) prieš moteris
turinčias negalią yra paplitęs; 8 iš 10 tyrime dalyvavusių moterų turinčių
negalią buvo smurto lyties pagrindu aukos. Dėl patirtų traumų daugelis jų
pasirenka tylėti arba prabyla tik po ilgo laiko. Tos, kurios nutraukė tylą,
pasakojo daugiausia neigiamą patirtį apie tai, kaip joms buvo teikiama
pagalba po išpuolių. 

Apklausa taip pat parodė, kad, pranešus apie užpuolimą, aukos dažnai
nesulaukia tolesnių veiksmų ar tinkamos pagalbos, net jei apie incidentą
pranešama policijai. 

S O T A  A T A S K A I T A :  
R E Z U L T A T A I  I R  I Š V A D O S

R E S P O N S E
Prevencinės priemonės skirtos smurtui lyt ies
pagrindu prieš moteris turinčias negalią.
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Be netinkamų paramos paslaugų, trūksta informacijos ir priemonių.
Pavyzdžiui, nė vienas respondentas nepaminėjo skubios pagalbos telefono
numerio 112.

Tačiau parama aukoms neapsiriboja tik kliūtimis ir sunkumais, kuriuos
sukelia institucinė parama ir paslaugų teikėjai. Kalbant apie asmeninę
paramą, kurią dažniausiai teikia globėjai ar giminaičiai, dauguma
respondentų išreiškė pasitenkinimą.

Kitoje stalo pusėje sėdi specialistai, dirbantys tiek neįgaliesiems, tiek
įprastinių paslaugų teikėjams. Jie susiduria su bendrais iššūkiais, ypač kai
reikia teikti tinkamą paramą aukoms ir atpažinti smurtą, su kuriuo jos
susiduria. 

Pirma, sunkumų teikiant paramą aukoms daugiausia kyla dėl nepakankamų
mokymų, kaip padėti nuo smurto lyties pagrindu (SLP) nukentėjusioms
moterims turinčioms negalią, dėl konkrečių paslaugų ir išteklių
neprieinamumo, dėl nepakankamo neįgaliesiems skirtų paslaugų teikėjų ir
pagrindinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo ir dėl ilgų teisinių
procedūrų.

Antra, specialistai taip pat susiduria su kliūtimis, susijusiomis su tuo, kad
tiek auka, tiek jos institucinė ar asmeninė aplinka nepripažįsta smurto
lyties pagrindu (SLP). Pavyzdžiui, kai kuriais atvejais auka sunkiai
atpažįsta, kad su ja elgiamasi žiauriai ir nepriimtinai. Taip pat esama
įrodymų, kad aukos asmeninė ir institucinė aplinka smurtą "nutyli".

Atsižvelgdamos į šiuos iššūkius, tikslinės grupės taip pat teikė pasiūlymus
dėl tobulinimo. Buvo akcentuojamas moterų turinčių negalią įgalinimas,
geresnių mokymų, išteklių ir informuotumo didinimo poreikis, taip pat
instituciniai veiksmai, kurių gali imtis ir įgyvendinti specialistai.

Galiausiai ši ataskaita yra indėlis į šių klausimų nagrinėjimą ir tyrimus, ja
remiantis bus parengtas mokymo ir informuotumo didinimo vadovas (TAR
vadovas) ir politinės rekomendacijos. Galutinis tikslas - pagerinti pagalbos
moterims turinčioms negalią, nukentėjusioms nuo smurto lyties pagrindu,
sąlygas ir paremti kokybišką tiek neįgaliesiems skirtų paslaugų teikėjų,
tiek bendrųjų paslaugų teikėjų darbą.

Spauskite čia ir perskaitykite
visą ataskaitą (anglų kalba)
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