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100 vārdu kopsavilkums 

Uz dzimumu balstīta vardarbība ir sabiedrības klusā slimība, kas skar visu vecumu 

sievietes un meitenes, taču visgrūtāk ir tām sievietēm, kuras dzīvo nabadzībā un 

saskaras ar sociālo neaizsargātību. Šajā dokumentā mēs analizējam šī smagā 

cilvēktiesību pārkāpuma (kuram Eiropas Savienības valstīs ir liela sociālā un 

ekonomiskā ietekme) kontekstu, tipoloģiju un īpašības. Mēs iepazīstinām ar 

situāciju attiecībā uz dzimumu vardarbību 28 Eiropas Savienības valstīs, Eiropas 

brīvās tirdzniecības zonas (EBTA) valstīs un kandidātvalstīs, kā arī ar dažām labām 

praksēm. Visbeidzot, mēs analizējam Eiropas Savienības un Stambulas konvencijas 

lomu šajā jautājumā, kā arī iesakām 15 pasākumus, kurus valdībām vajadzētu 

īstenot, lai izskaustu uz dzimumu balstītu vardarbību un veicinātu no tās cietušo 

cilvēktiesības Eiropā. 

 

Kādi ir šī dokumenta mērķi un darbības joma? 

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir globāla pandēmija, kura dzīves laikā skar 

katru trešo sievieti. Vardarbībai ir smagas sekas ne tikai tās tiešajiem upuriem: tā 

ietekmē arī sociālo un ekonomisko situāciju valstī.1 

                                                           
1
 2015. gadā Pasaules Bankas vecākais direktors Ijjasz-Vasquez ir norādījis, ka vardarbības pret 

sievietēm rezultātā Brazīlija ir zaudējusi aptuveni 1,2% no IKP produktivitātes samazināšanas dēļ. 

Ijjasz-Vasquez ir piebildis arī, ka piedzīvotā vardarbība sievietēm rada priekšstatu, ka finanšu 

jautājumos viņas nespēj būt līdzvērtīgas saviem vīriem, un šī pārliecība ierobežo sieviešu iztēli, 

spēju attīstīties uzņēmējdarbības jomā un dot savu ieguldījumu sabiedrībai. Meitenes aug vidē, 

kas liek viņām domāt, ka atpalikt šajās jomās ir normāli. Skatieties Pasaules Bankas video par šo 

tematu: 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-

based-violence 

http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-based-violence
http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-based-violence
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Kā vadošais Eiropas pretnabadzības tīkls, EAPN tīkls atrodas labā pozīcijā, lai 

pārdomātu un nosodītu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, kā arī atzītu 

vardarbības starpnozaru ietekmi uz nabadzību visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. 

Šo dokumentu ir izstrādājusi EAPN dzimumu līdztiesības un nabadzības jautājumu 

darba grupa, lai palielinātu izpratni par uz dzimumu balstīto vardarbību un tās ietekmi 

uz sieviešu nabadzības risku visā Eiropā – gan EAPN tīkla dalībnieku un galveno 

ieinteresēto personu vidū Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, gan arī plašākā 

sabiedrībā.  

Ar skaidrākiem ieskatiem par uz dzimumu balstītās vardarbības nozīmi un izplatību, 

kā arī par tās ietekmi uz ekonomisko situāciju un sieviešu un viņu bērnu labklājību, 

EAPN tīkla aizstāvības un lobēšanas pasākumi, kuri ir saistīti ar nabadzības līmeņa 

samazināšanu un sociālās iekļaušanas uzlabošanu, kā arī ar politikas veidošanu 

Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī, spēs precīzāk koncentrēties uz efektīvu 

politiku un programmām šajās jomās. 

Šajā brošūrā ir aprakstītas vardarbības pret sievietēm dažādu formu definīcijas, to 

izplatība, raksturojums, kā arī sekas. Tās galvenais uzsvars ir uz vardarbību pret 

sievietēm partnerattiecībās, kas visas pasaules mērogā ir visizplatītākais vardarbības 

veids pret sievietēm, kurš atstāj tālejošas sekas uz sieviešu dzīves līmeni un vispārējo 

labklājību.  

Brošūrā uzsvars tiek likts arī uz sieviešu tirdzniecību un ekspluatāciju, attiecībā pret 

ko nabadzīgās sievietes no mazāk attīstītajām valstīm ir īpaši neaizsargātas. Šajās 

divās kategorijās tiek izskatīta arī seksuālā vardarbība un uzmākšanās. Seksuālā 

vardarbība ir jebkura seksuāla rakstura darbība, mēģinājumi īstenot seksuālu aktu, 

nevēlami seksuāla rakstura komentāri vai darbības, kuras ir vērstas pret citas 

personas seksualitāti, izmantojot piespiešanu, un kuru veicējs var būt jebkura 

persona neatkarīgi no viņa attiecībām ar cietušo. 

ANO uzskata, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir vēl viens vardarbības veids 

pret sievietēm un meitenēm. Šis veids sevī ietver procedūras, kuras nemedicīnisku 

iemeslu dēļ apzināti izmaina vai rada kaitējumu sieviešu dzimumorgāniem. Papildus 

stiprām fiziskām un psiholoģiskām sāpēm, šī prakse izraisa daudzus veselības riskus, ir 
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zināmi arī letāli iznākumi. Vēl viens vardarbības veids ir bērnu laulības, kas parasti 

nozīmē to, ka meitene pamet izglītību, neapgūst profesiju un zaudē tiesības brīvi 

izdarīt izvēles savā dzīvē. Pētījumi pierāda, ka meitenes, kuras ir apprecējušās 

bērnībā, ir pakļautas lielākam vardarbības riskam no sava partnera nekā tāda paša 

vecuma meitenes, kas apprecas vēlāk. Šīs divas vardarbības formas ir īpaši plaši 

izplatītas dažās ES dalībvalstīs un dažreiz arī konkrētās etniskās vai kultūras grupās.2 

Vardarbība pret sievietēm rada izmaksas sabiedrībai kopumā. Vardarbības cēloņi 

bieži vien ir savstarpēji saistīti, savukārt sieviešu nabadzība, ekonomiskā atkarība 

un atrašanās nevienlīdzīgā situācijā ar vīriešiem arvien veicina vardarbību pret 

sievietēm. 

Nabadzība pati par sevi ir strukturālās vardarbības veids, kas ir iestrādāts sociālajās 

struktūrās, kuras raksturo nevienlīdzība. Kā ir uzsvēris Dž. Galtungs (J. Galtung), 

sabiedrībā resursi ir sadalīti nevienmērīgi, turklāt arī tiesības lemt par resursu sadali 

sabiedrībā ir sadalītas nevienmērīgi. Tāpēc strukturālā vardarbība, kas ir balstīta uz 

dzimumu nevienlīdzību, diskrimināciju un nevienlīdzīgām iespējām attiecībā uz 

resursu pieejamību, arī ir sociālās netaisnības veids.3
 Strukturālā vardarbība, kas 

izpaužas kā dzimumu diskriminācija, kā sieviešu izslēgšana no attīstības procesiem, 

nozarēm un darbībām, kuras rada augstu ekonomisko vērtību un ir augsti 

apmaksātas, vai no sociālajiem pakalpojumiem, kuri ir būtiski, lai sasniegtu 

pienācīgu dzīves līmeni un kvalitāti, tiek uzskatīta par ļoti nopietnu vardarbības 

veidu. 

 

 

                                                           
2 ANO SIEVIETES, vardarbība pret sievietēm.  

http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/en/index.html#c

hildmarriage-2 

 
3  Galtung, J. (1969) “Vardarbība, miers un miera pētniecība” (Violence, Peace, and Peace 

Research), Journal of Peace Research, Vol. 6, No. 3, pp: 171. 

http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/en/index.html#childmarriage-2
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/violenceagainstwomen/en/index.html#childmarriage-2
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Kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību uz dzimumu balstītai vardarbībai un 

nabadzībai? 

Daudzas sievietes saskaras ar dažādiem vardarbības veidiem tikai tāpēc, ka viņas ir 

sievietes. Šie vardarbības veidi sevī ietver: vardarbību ģimenē, seksuālo uzmākšanos, 

izvarošanu, seksuālo vardarbību konflikta laikā un kaitīgas ierastās vai tradicionālās 

prakses, tādas kā, piemēram, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu laulības 

un goda aizstāvēšanas noziegumi. Uz dzimumu balstīta vardarbība sakņojas dzimumu 

nevienlīdzībā un arvien pastiprina to, tāpēc to nevar pilnībā izprast ārpus sociālajām 

struktūrām, dzimumu normām un lomām, kuras šo vardarbību atbalsta un pamato. 

Uz dzimumu balstīta vardarbība kaitē gan sievietēm un ģimenēm, gan arī kopienām 

un visai sabiedrībai. Šī vardarbība ir cilvēktiesību pārkāpums un viens no 

visizplatītākajiem dzimumu nevienlīdzības veidiem. Vardarbības pret sievietēm 

izskaušana ir saistīta ar nepieciešamību apstrīdēt nevienlīdzīgu sociālās, politiskās un 

ekonomiskās varas sadali starp sievietēm un vīriešiem, kā arī veidus, kurus 

izmantojot, šī nevienlīdzība tiek saglabāta visu sabiedrības līmeņu institūcijās.4 

Uz dzimumu balstīta vardarbība sevī ietver gan to vardarbību, kura tiek vērsta pret 

kādu personu, pamatojoties uz viņa/-as dzimumu, gan to vardarbību, kura nesamērīgi 

skar konkrēta dzimuma personas. Uz dzimumu balstīta vardarbība var būt fiziska, 

seksuāla vai psiholoģiska, kā arī divu vai vairāku šo vardarbības veidu kombinācija. Tā 

sevī ietver vardarbību ģimenē, seksuālo uzmākšanos un vardarbību, kaitīgas prakses 

un kiber-uzmākšanos (datorvidē). Uz dzimumu balstīta vardarbība ir izplatīta visās 

valstīs, visos sabiedrības slāņos, neskaitāmās vietās. 

Vardarbības sekas ir dažādas:  

 hroniskās garīgās un fiziskās veselības problēmas; 

 ievainojumi (traumas); 

 izslēgšana (atstumtība) no darba tirgus, savas kopienas vai citām sabiedrības 

daļām; 

 nabadzība; 

                                                           
4
 http://eige.europa.eu/gender-based-violence 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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 apdraudēta drošība vai pat dzīvības zaudēšana. 

 

 
 

FEANTSA (Eiropas Nacionālo organizāciju federācija darbam ar bezpajumtniekiem): 

Vardarbība ģimenē ir ceļš uz bezpajumtniecību 

 

Pastāv daudz dažādu iemeslu, kāpēc cilvēks kļūst par bezpajumtnieku. Vīrieši 

visbiežāk kļūst par bezpajumtniekiem personisko problēmu, sociālās aizsardzības 

nepilnību un nepietiekamas pakalpojumu sniegšanas rezultātā. Savukārt sievietes 

visbiežāk kļūst par bezpajumtniecēm piedzīvotās vardarbības rezultātā. Tieši bažas 

par savu drošību ir tas, kas mudina sievieti atstāt savu vardarbīgo partneri, kad 

vardarbība ģimenē pastiprinās un tiek apdraudēta arī viņas bērnu drošība. Aizejot no 

mājām šādā situācijā, sieviete kļūst par bezpajumtnieci saskaņā ar FEANTSA (Eiropas 

Nacionālo organizāciju federācijas darbam ar bezpajumtniekiem) ETHOS tipoloģiju 

par bezpajumtniecības un mājokļa zaudēšanas problēmām. Šajā situācijā sieviete var 

kādu laiku uzturēties sieviešu patversmē vai patvērumā, kur eksistē speciālie 

pakalpojumi: sievietēm, kuras ir vardarbības upuri, kā arī viņu bērniem tiek 

nodrošināts patvērums, aizstāvība un atbalsts. Sievietes, kuras ir aizbēgušas no 

vardarbības ģimenē, ļoti bieži uzturas arī bezpajumtnieku patversmēs, nedrošās 

naktsmītnēs, ar draugiem vai ģimeni uz īsu laiku, vai pat (lai gan retāk) nakšņo uz 

ielas. 

Uz dzimumu balstīta vardarbība ir cilvēka pamattiesību pārkāpums un ir dzimumu 

nevienlīdzības cēlonis, un arī sekas. Patiesa dzimumu līdztiesība nevar pastāvēt, 

kamēr pastāv plaša mēroga vardarbība pret sievietēm. Vardarbība kavē sieviešu 
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aktīvu līdzdalību darba tirgū, kā arī plašākā sabiedrībā. Līdz ar to šāda veida 

vardarbība būtiski ietekmē ekonomiku: ir aprēķināts, ka vardarbība pret sievietēm 

katru gadu izmaksā apmēram 226 miljardus eiro, kamēr uz dzimumu balstītās 

vardarbības kopējās aprēķinātās izmaksas gada laikā ir 259 miljardu eiro apmērā.5  

Saskaņā ar Pasaules Bankas datiem visas pasaules mērogā katra trešā sieviete vai nu 

ir piedzīvojusi vardarbību no intīmo attiecību partnera vai nu vēl piedzīvos savas 

dzīves laikā; tas pats attiecas arī uz seksuālo vardarbību no svešiniekiem. Uz dzimumu 

balstīta vardarbība ir nopietna sociālā problēma, un tās ekonomiskās sekas veicina 

pastāvīgu nabadzību.6 

ANO Ceturtajā pasaules konferencē Pekinā 1995. gadā ANO atzina, ka vardarbība pret 

sievietēm ir šķērslis vienlīdzības, attīstības un miera mērķu sasniegšanai, tā pārkāpj 

cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī traucē cilvēktiesību un pamatbrīvību 

ievērošanai. Šajā konferencē vardarbība pret sievietēm tika plaši definēta kā 

vēsturiski nevienlīdzīgu sieviešu un vīriešu varas attiecību izpausme.7 

„Sievietes, kuras ir piedzīvojušas vardarbību, cieš no dažādām veselības 

problēmām, kā arī viņas ir mazāk spējīgas piedalīties sabiedriskajā dzīvē. 

Vardarbība ir iedzinusi nabadzībā gan tās upurus - sievietes, gan viņu ģimenes, 

kopienas un nācijas. Vardarbība samazina ekonomisko produktivitāti, iztukšo 

sabiedrisko pakalpojumu un darba devēju resursus, kā arī samazina cilvēkkapitāla 

veidošanu.” 

(Stambulas konvencijas 33., 35. un 42. pants) 

 

                                                           
5 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm 

6 http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-

based-violence 

 

7
 Uz dzimumu balstīta vardarbība ir cilvēktiesību pārkāpums. Tas ir atspoguļots starptautiskajos 

nolīgumos (piemēram, Konvencijā par visu veidu sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) 

un Deklarācijā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu) un uzsvērts ANO Ceturtajā pasaules 

konferencē par sievietēm, kura notika Pekinā 1995. gadā. 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/index_en.htm
http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-based-violence
http://www.worldbank.org/en/news/video/2015/11/25/to-end-poverty-eliminate-gender-based-violence
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Kas ir uz dzimumu balstīta vardarbība? 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācijā par vardarbības pret sievietēm 

izskaušanu ir noteikts, ka „vardarbība pret sievietēm sevī ietver jebkuru uz 

dzimumu balstītu vardarbību, kura sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu vai 

psiholoģisku kaitējumu vai ciešanas, kā arī draudus veikt šādas vardarbīgas 

darbības, arī piespiešanu vai patvaļīgu brīvības atņemšanu gan sabiedriskajā, gan 

privātajā dzīvē”. 

Eiropas mērogā visatbilstošākais starptautiskais likums, kurš definē uz dzimumu 

balstītu vardarbību pret sievietēm un pieprasa piemērotus pasākumus tās 

likvidēšanai un novēršanai, kā arī vardarbības upuru aizsardzībai, ir Eiropas Padomes 

Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un 

apkarošanu, kura tika pieņemta 2011. gadā (turpmāk tekstā - Stambulas konvencija).  

Vardarbība pret sievietēm ir definēta kā: 

 „Cilvēktiesību pārkāpums un sieviešu diskriminācijas veids, visu veidu ar dzimumu 

saistītie vardarbības akti, kuri sievietēm rada vai varētu radīt fizisku, seksuālu, 

psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas, tostarp arī draudi attiecībā uz 

šāda veida darbību (aktu) veikšanu, kā arī piespiešana vai patvaļīga brīvības 

atņemšana neatkarīgi no tā, vai šāda veida darbības notiek sabiedriskajā vai 

privātajā dzīvē.” 

Vardarbība ģimenē ir definēta kā: 

„Visu veidu fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas vardarbības akti, kuri 

notiek ģimenē vai mājsaimniecībā, vai arī starp bijušajiem vai pašreizējiem 

laulātajiem vai partneriem neatkarīgi no tā, vai vardarbībā apsūdzētais dzīvo vai ir 

dzīvojis kopā ar cietušo”.   

(Stambulas konvencijas 3. pants) 
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Kāda ir uz dzimumu balstītas vardarbības dinamika? 

Ir svarīgi izprast uz dzimumu balstītas vardarbības dinamiku, lai novērstu vardarbību 

pret sievietēm un lai aizsargātu tās potenciālos upurus. Papildus tām traumējošajām 

situācijām, kuras tika piedzīvotas bērnībā alkoholisma vai narkomānijas rezultātā un 

kuras varētu izskaidrot cilvēku vardarbīgu uzvedību kopumā, starptautiskā mērogā 

tiek vienprātīgi atzīts, ka pastāv arī virkne savstarpēji saistītu faktoru, kuri izraisa uz 

dzimumu balstītu vardarbību un kuri galvenokārt ir „vēsturiski nevienlīdzīgu varas 

attiecību starp vīriešiem un sievietēm izpausmes”.8 

Pie noteiktiem apstākļiem dažas kultūras ideoloģijas, kā arī sabiedrības patriarhālā un 

seksistiskā struktūra padara likumīgu vardarbību pret sievietēm, kā arī atbalsta 

šķietami raksturīgu un nepieciešamu vīriešu dominējošo stāvokli / pārākumu.  

Nabadzība var palielināt sieviešu neaizsargātību pret vardarbību ģimenē. 

Kad sievietei, kura ir cietusi no vardarbības ģimenē, nav nekādas garantijas, ka viņa 

spēs atbalstīt gan sevi, gan savus bērnus, viņai ir ļoti grūti ziņot tiesu sistēmai par 

ģimenē piedzīvoto vardarbību. Bieži vien sievietes, kuras ir cietušas no vardarbības 

ģimenē, baidās, ka viņām tiks atņemti viņu bērni - vai nu to darīs sociālie dienesti, 

kad viņi atklās vardarbību ģimenē, vai arī viņu partneris, kurš pēc šķiršanās var kļūt 

par bērnu aizbildni. Sievietes finansiālā atkarība šajos gadījumos tiek izmantota, lai 

atturētu sievieti no aiziešanas no vardarbīga partnera. 

Daudzas sievietes, kuras ir vērsušās sieviešu krīzes centros Itālijā, no personīgās 

pieredzes stāstīja, ka viņas bijušas spiestas pārtraukt darbu vai arī atdot visus savus 

ienākumus vīram, dzīvesbiedram, partnerim vai pat tēvam. Šajos gadījumos sievietes 

nespēja savā rīcībā atstāt nekādu naudu, pat naudu piena vai maizes iegādei. Īsāk 

sakot, viņas pašas bija nabadzīgas, pat ja viņas dzīvoja turīgā ģimenē. Oria Gargano, 

„BeFree” (Itālijas kooperatīvs, kurš strādā ar vardarbības upuriem) prezidente, stāsta, 

ka:  

                                                           
8 Deklarācija par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, kura tika pasludināta ar Ģenerālās 

asamblejas 1993. gada 20. decembra rezolūciju 48/104. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx
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„BeFree” kooperatīva daudzu gadu darbības laikā mēs esam saskarušies ar daudzām 

sievietēm, no kurām dažas ir pat nonākušas cietumā, jo viņu partneri-vīrieši 

piespieduši viņas parakstīt dokumentus, kuri beigās izrādījušies saistīti ar krāpšanu, 

par ko šīs sievietes neko nezināja. Sieviete, kura beidzot izlems iesūdzēt šo vīrieti par 

vardarbību, sastapsies ar lielām grūtībām attiecībā uz tiesas rīkojuma izpildi par viņas 

un viņas bērnu uzturēšanu, jo daudzi vīrieši, it īpaši „brīvajās” profesijās, manevrē 

lietas tā, lai pēkšņi un nepatiesi izrādītos, ka viņi it kā ir bez līdzekļiem, darba vai 

mājokļa. Turklāt sievietēm - vardarbības upuriem, kuras aiziet no partnera, varētu būt 

ļoti grūti atrast darbu, jo viņas ir vientuļās mātes.” 

Itālijā tika veikti daudzi pētījumi, kuros nabadzību un sociālo atstumtību analizēja kā 

faktorus, kuri izraisa uz dzimumu balstītu vardarbību, taču netika veikti gandrīz nekādi 

pētījumi par to, kādā veidā uz dzimumu balstīta vardarbība izraisa nabadzību. 

Nabadzība un bezdarbs tiek plaši uzskatīti par faktoriem, kas veicina vardarbību 

ģimenē. Piemēram, bezdarbs bieži tiek minēts kā vardarbību ģimenē veicinošs 

faktors divos dažādos veidos:  

1) kad ģimenē bez darba ir sieviete (kas var būt apburtā loka sekas, ja sakarā ar 

draudiem un bailēm no vardarbības viņa nemeklē sev darbu), ekonomisko 

resursu trūkums viņu padara atkarīgu no kāda un bieži vien attur šo sievieti 

no aiziešanas no vardarbīgā partnera; 

2) kad ģimenē bez darba paliek vīrietis, tas var likt viņam uzvesties vardarbīgi 

pret savu sievu, it īpaši ja viņa ir tā, kas pelna un apgādā ģimeni un ja viņas 

ekonomiskā neatkarība un sociālā dzīve varētu tikt uzskatīta par draudiem. 

Saskaņā ar pēdējo ANO Bērnu fonda (UNICEF) veikto pētījumu ekonomiskajai krīzei ir 

tendence izraisīt vardarbīgās uzvedības pret sievietēm pieaugumu. Nabadzība 

palielina vardarbības risku, izraisot vairāk konfliktu, ietekmējot arī sieviešu varu un 

vīriešu identitāti. Tādējādi vardarbība pret sievietēm tiek uztverta ne tikai kā vīriešu 

spēka un dominējošā stāvokļa izpausme pār sievietēm: tā sakņojas arī vīriešu 

neaizsargātībā, kas izriet no sabiedrības prasībām, kurām vīriešiem ir grūti atbilst, ja 

viņi saskaras ar nabadzību. Sieviešu finansiālā neatkarība dažos apstākļos ļauj 



 

11 

 

aizsargāties no vardarbības riska, taču dažas situācijas, kurās sieviete strādā, bet viņas 

partneris nestrādā, rada papildu vardarbības risku. 

Apkopojot augstāk minēto informāciju, var teikt, ka sievietes, kurām ir vairāk iespēju 

izglītības, ekonomiskajā un sociālajā jomā, ir vislabāk aizsargātas no vardarbības, bet 

kopumā saikne starp iespēju nodrošināšanu sievietēm un vardarbības risku ir 

nelineāra. Vardarbība bieži vien tiek pielietota, lai atrisinātu vīriešu identitātes krīzi, 

kuru dažreiz izraisa vīriešu piedzīvotā nabadzība vai nespēja kontrolēt sievietes. 

Vardarbības risks ir vislielākais tajās sabiedrībās, kur daudzās situācijās vardarbības 

izmantošana ir sociāli pieņemta norma. Primārajiem vardarbības novēršanas 

pasākumiem būtu jākoncentrējas uz sieviešu statusa uzlabošanu sabiedrībā, kā arī uz 

vardarbības, nabadzības un alkohola patēriņa normas samazināšanu.9 

Valensijā (Spānijā) grūtības, ar kurām saskaras uz dzimumu balstītai vardarbībai 

pakļautas sievietes, kuras šobrīd dzīvo Valensijas sieviešu aizsardzības centros, parāda 

galvenos šķēršļus, kuri neļauj novērst uz dzimumu balstītu vardarbību. Gabriela 

Moriana Mateo šos šķēršļus iedala ārējos un iekšējos šķēršļos. Ārējie šķēršļi sevī 

ietver: 

 nepietiekami stiprus sociālos un ģimenes tīklus; 

 ekonomisko resursu trūkumu; 

 bērnu esamību; 

 institucionālo resursu trūkumu. 

Citiem vārdiem sakot, šie ir šķēršļi, kuri ir saistīti ar nabadzību, vāju atbalsta tīklu un 

sliktiem sociālajiem resursiem. 

 

                                                           
9  Visa šī sadaļa ir balstīta uz Eiropas Parlamenta veikto pētījumu. IEKŠĒJĀS POLITIKAS 

ĢENERĀLDIREKTORĀTS, POLITIKAS DEPARTAMENTS C: PILSOŅU TIESĪBAS UN 

KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI, SIEVIEŠU TIESĪBAS UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBA (2016), 

Vardarbība pret sievietēm Eiropas Savienībā,  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU(2016)556931_

EN.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU(2016)556931_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556931/IPOL_STU(2016)556931_EN.pdf
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Iekšējie šķēršļi sevī ietver: 

 vardarbības normalizāciju; 

 vardarbības ciklu; 

 emocionālo atkarību un mīlestību; 

  «ģimenes ideālu».  

Šie šķēršļi ir saistīti ar atsevišķu sieviešu psiholoģiskajām īpašībām, kuras izriet no 

socializācijas procesiem konkrētajā dzimumu sistēmā.10 

Serbijā veiktais pētījums liecina, ka vīriešu (bet ne sieviešu) vērtību orientācija var 

liecināt par vardarbības pret sievietēm varbūtību. Patriarhālās vērtības šajā valstī ir 

vairāk izplatītas vīriešu vidū. Pāros, kuros vīrieši ir parādījuši pretrunīgu 

(nekonsekventu) vērtību orientāciju, tika konstatēta augstāka vardarbības pret 

sievietēm varbūtība nekā patriarhālo vērtību piekritēju vidū, savukārt vardarbība pret 

sievietēm bija vismazāk izplatīta to pāru vidū, kuros vīrieši ir liberālo vērtību piekritēji 

(attiecībā uz dzimumu lomu uztveri). Šajā pētījumā tika norādīts, ka valstīs, kurās 

notiek kultūras pārejas no patriarhāliem uz liberāliem priekšstatiem par dzimumu 

lomām, starp tiem iedzīvotājiem, kuri ir apjukuši, nekonsekventi, kuri joprojām glabā 

dažas tradicionālās vērtības un atsakās no citām, vardarbība biežāk ir reakcija uz 

pārmaiņām attiecībā uz priekšstatiem par abu dzimumu savstarpējām attiecībām un 

uz varas līdzsvara novirzi starp sievietēm un vīriešiem.11 

                                                           
10 Informācija no Valensijas (Spānija): Moriana Mateo, Gabriela (2015), “Barreras para escapar 

de la violencia de género: la mirada de las profesionales de los centros de protección de 

mujeres” Cuadernos de Trabajo Social („Šķēršļi, kuri neļauj novērst uz dzimumu balstītu 

vardarbību: sieviešu aizsardzības centru profesionāļu perspektīva”), Sociālā darba piezīmju 

grāmatiņas ISSN: 0214-0314, Vol. 28-1 (2015) 93-102, pieejamas Interneta vietnē:  

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/44401/46005 

 

11 Informācija no Serbijas: Babovic, M., Ginic, K., Vukovic, O. (2010) „Mapping Domestic 

Violence against Women in Central Serbia” („Apskats par vardarbību ģimenē, kas ir vērsta 

pret sievietēm Centrālajā Serbijā”) UNDP, SZRN, Belgrada. 

http://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/viewFile/44401/46005
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Sieviešu vidū, kuras saskaras ar vardarbību ģimenē, ir bieži izplatīts stress, trauksme 

un depresija: šīs sekas sievietēm var palikt vēl ilgi pēc vardarbīgu attiecību 

izbeigšanās, tās var ietekmēt arī bērnus, kuri ir bijuši liecinieki vardarbībai ģimenē. Tā 

viena jauna sieviete, kura šobrīd dzīvo Coventry Haven patvērumā (Apvienotajā 

Karalistē), ir aprakstījusi, kā viņa joprojām cīnās ar depresiju un pastāvīgām panikas 

lēkmēm, kaut arī ir pagājuši vairāki mēneši, kopš viņa ir aizbēgusi no vardarbības 

savās mājās un atrodas drošā vietā. Viņas vecākais dēls, kurš bija liecinieks sava tēva 

vardarbīgai uzvedībai, kā arī vardarbīgiem draudiem no cilvēkiem, kuri ir saistīti ar 

viņa tēvu, bieži vien pēkšņi pamodās naktī no bailēm un piedzīvoja panikas lēkmes, 

pastāvīgi meklējot mierinājumu, jautājot, vai viņi atrodas drošā vietā, prom no 

vardarbīgā tēva. Papildus acīmredzamām sekām viņas veselībai un labsajūtai garīgās 

veselības problēmas, ar kurām saskaras šī jaunā sieviete, neļauj viņai meklēt darbu 

vai saglabāt darbavietu. 

Sieviešu tirdzniecība / piespiedu prostitūcija 

Īpaši nopietns cilvēktiesību pārkāpumu veids starptautiskā mērogā ir cilvēku 

tirdzniecība un piespiedu prostitūcija, kas galvenokārt skar sievietes un meitenes. No 

tā cietušās sievietes lielākoties nāk no nabadzīgiem dzīves apstākļiem, bieži vien 

viņām nav likumīgas uzturēšanās statusa, un tāpēc viņas nonāk attiecībās ar pilnīgu 

atkarību no cita. 

Cilvēku tirdzniecība ir starptautisks noziegums, kurš saskaņā ar Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību tiek definēts kā 

cilvēku pieņemšana darbā, transportēšana, pārvietošana, slēpšana vai pieņemšana, 

izmantojot draudus, spēku vai cita veida piespiešanu, nolaupīšanu, krāpšanu, 

maldināšanu, ļaunprātīgi izmantojot savu varu vai cietušās personas neaizsargātības 

stāvokli, dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai panāktu personas, kurai ir 

vara pār otru personu, piekrišanu šīs otras personas izmantošanas (ekspluatācijas) 

nolūkā. 

Eiropas Savienība ir izdevusi divas Direktīvas par cilvēku tirdzniecību: Eiropas 

Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvu 2004/81/EC un Eiropas Savienības Direktīvu 

par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu, kā arī tās upuru aizsardzību 
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(Direktīva 2011/36/EC). Šajās direktīvās ES dalībvalstīm tiek ieteikts pieņemt plašāku 

cilvēku tirdzniecības definīciju, tajā ietverot arī piespiedu ubagošanu un izmantošanu 

nelikumīgām darbībām, jo šajā jomā ir īpaši augsts nepaziņoto gadījumu skaits, un, 

neskatoties uz to, ka tiek pieņemts, ka tieši šajā jomā tiek gūta liela peļņa, par šo 

noziegumu reti kādu notiesā. 

Starptautiskā cīņa pret cilvēku tirdzniecību 

"4P" paradigma - prevention, protection, prosecution, partnership (novēršana, 

aizsardzība, kriminālvajāšana un partnerība) turpina kalpot par galveno 

starptautisko pamatu (sistēmu) cilvēku tirdzniecības apkarošanai. 

Cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumi sevī ietver: 

 cilvēku iespēju palielināšanu; 

 palīdzības nodrošināšanu cilvēku tirdzniecības riskam pakļautajām iedzīvotāju 

grupām; 

 cilvēku tirgotāju aizturēšanu. 

No cilvēku tirdzniecības cietušo aizsardzības un atbalsta pasākumi (pakalpojumi) sevī 

ietver:  

 glābšanu no cilvēku tirdzniecības situācijas ar sertificētu pirmās reaģēšanas 

speciālistu palīdzību; 

 rehabilitāciju no traumām; 

 reintegrāciju sabiedrībā, iegūstot apmācības, izglītību, darba iespējas un 

mājokli. 

Kriminālvajāšana par cilvēku tirdzniecību ir tiesu sistēmas rokās. Tā sevī ietver 

politikas reformas un jebkādas tiesvedības veicināšanu, kura varētu pozitīvi ietekmēt 

situāciju attiecībā uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu.  

Cilvēku tirdzniecības problēmai ir ļoti plašs raksturs, tāpēc tās apkarošanā ir svarīga 

partnerība: valdībām, nevalstiskajām organizācijām un kopienām ir jāsadarbojas, lai 

varētu dalīties savā pieredzē un resursos. 
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Gadījuma izpēte: cilvēku tirdzniecība seksuālos nolūkos Itālijā 

Cilvēku tirdzniecība Eiropā skar vairāk nekā 12 miljonus cilvēku. Gandrīz 70 procenti 

no tās upuriem ir sievietes un daudzas no tām ir jaunākas par 18 gadiem. (Avots: 

„Vispārējais ziņojums par cilvēku tirdzniecību”, UNODC, 2014. gads) 

Starptautiskā migrācijas organizācija (IOM), kā arī organizācijas, kuras darbojas ostās, 

karstajos punktos, kā arī migrantu identifikācijas un pieņemšanas centros Itālijā, 

reģistrē arvien lielāku cilvēku tirdzniecības upuru skaitu starp migrantiem un tiem 

cilvēkiem, kuri meklē starptautisko aizsardzību un kuri Itālijas krastos ierodas pa jūru. 

2016. gadā lielākā daļa migrantu, kuri ieradās Itālijā pa jūru, bija no Nigērijas; ir īpaši 

pieaudzis sieviešu un bērnu bez pavadības skaits (2016. gadā - attiecīgi 11 009 un 

3040 cilvēki, salīdzinot ar aptuveni 5000 sievietēm un 900 bērniem bez pavadības 

2015. gadā). Starptautiskā migrācijas organizācija (IOM) novērtē, ka aptuveni               

80 procenti no sievietēm un meitenēm, kuras Itālijā ieradušās no Nigērijas              

2016. gadā, visticamāk, varētu kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem seksuālai 

izmantošanai Itālijā vai citās Eiropas Savienības valstīs. 

„Reiz Lībijā mani izmitināja mājā, kurā es vienu mēnesi dzīvoju kopā ar citām 

sievietēm un dažiem vīriešiem, kuri kontrolēja to, lai mēs nevarētu iziet ārā .... Kādu 

dienu mūs no tās mājas aizveda un atstāja laukumā, no kurienes kāds arābu tautības 

cilvēks mūs pavadīja uz laivu un lika mums aizbraukt ar to pāri jūrai.” (Inter / Rotte, 

Be Free, 2015) 

Nigēriešu tautības cilvēki nav vienīgie, kas saskaras ar cilvēku tirdzniecības problēmu. 

Saskaņā ar jaunāko izmeklēšanu sievietes, bet daudz mazākā mērā, arī transseksuāļi 

un vīrieši, kuri tikuši pārdoti seksuālai izmantošanai un strādā Itālijā, nāk no Nigērijas 

(no 12 līdz 15 tūkstošiem sieviešu), Rumānijas (no 8 līdz 10 tūkstošiem), kā arī (bet 

daudz mazākā mērā) no citām valstīm, piemēram, no Brazīlijas, Albānijas, Ukrainas, 

Ķīnas, Krievijas u.c. Piespiedu prostitūcijas upuru skaits Itālijā ir no 35 līdz                    

44 tūkstošiem cilvēku. 
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Valsts iestāžu reakcija 

Itālijas reglamentējošie (tiesiskie) instrumenti par cilvēku tirdzniecības upuru 

aizsardzību un šāda veida noziegumu apkarošanu joprojām ir kā atskaites punkts visai 

Eiropas Savienībai. 

Imigrācijas likuma 18. pants (Nr. 286/98) paredz uzturēšanās atļaujas izsniegšanu, lai 

ļautu ārzemniekam izvairīties no cilvēku tirdzniecības organizētāju vardarbības un 

piedalīties palīdzības un integrācijas programmā. Šī atļauja tiek izsniegta pat tad, ja 

cietusī persona nav izvirzījusi apsūdzību pret saviem izmantotājiem vai atsakās 

liecināt kriminālprocesā. Šis pants attiecas arī uz „Eiropas Savienības dalībvalstu 

valstspiederīgajiem”, kas ļauj arī viņiem piedalīties aizsardzības projektos. 

Likums Nr. 228/2003 „Par pasākumiem cilvēku tirdzniecības apkarošanai” ir no jauna 

definējis cilvēku tirdzniecību, verdzību un kalpību, kā arī nostiprinājis (palielinājis) 

sankcijas par šiem noziegumiem un izveidojis īpašu fondu īstermiņa palīdzības 

programmas īstenošanai. 

2014. gadā Itālija ieviesa ES Direktīvu 2011/36, līdz ar to pieņemot plašāku 

„apdraudējuma (riska) un neaizsargātības” definīciju, pastiprinot nepavadītu 

nepilngadīgo personu aizsardzību un izveidojot Valsts plānu pret cilvēku tirdzniecību. 

Tomēr, kā tika uzsvērts 2017. gada janvāra ziņojumā par Itāliju, kuru sastādīja 

ekspertu grupa, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecības apkarošanu (GRETA), Itālija ir 

vēl tālu no šīs problēmas atrisināšanas, jo šo problēmu pastiprina ievērojams cilvēku 

tirdzniecības upuru un potenciālo upuru skaita pieaugums Itālijā. Cilvēku tirdzniecības 

upuri, kuriem Itālijā tika piešķirts bēgļa statuss vai papildu aizsardzība, joprojām 

saskaras ar atkārtotas cilvēku tirdzniecības risku, kā Itālijā, tā arī citās Eiropas 

Savienības valstīs.12 

 

                                                           
12 Ekspertu grupa, kas nodarbojas ar cilvēku tirdzniecības apkarošanu (GRETA) uzrauga Eiropas 

Padomes Konvencijas par rīcību pret cilvēku tirdzniecību īstenošanu. 
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ONGs - platforma pret cilvēku tirdzniecību 

Pēc Parsec Associazione prezidentes Federikas Dolentes domām13, 

„Kopš 2011. gada cīņa pret cilvēku tirdzniecību Itālijā ir ievērojami palēninājusies. Tas 

ir saistīts, pirmkārt, ar ekonomisko krīzi un ar tās izraisītajiem samazinājumiem 

sociālajā politikā, un, otrkārt, ar biežajām pārmaiņām valdībā, kuras ir atstājušas trešā  

sektora organizācijas bez institucionālā partnera. Faktiski šie samazinājumi ir 

ietekmējuši sākotnējo kontaktu ar cilvēku tirdzniecības upuriem un tādējādi 

padarījuši mazāk efektīvu kaitējuma mazināšanas kultūrālo un stratēģisko pieeju.” 

Šajā laika posmā ir noticis sekojošais: brīdī, kad trešais sektors beidzot bija izveidojis 

dažus kontaktus ar atbildīgo ministru, šī persona jau bija zaudējusi ministra amatu 

valdības maiņas rezultātā. Tā nav nejaušība, ka pirmais Nacionālais plāns pret cilvēku 

tirdzniecību tika publicēts 2016. gadā, kas ir 5 gadus pēc ES direktīvas aicinājuma to 

sagatavot. Nacionālais plāns pret cilvēku tirdzniecību būtībā ir visu pagātnē veikto 

pasākumu kopsavilkums, kurš satur arī plānus darbību turpināšanai, taču tam netiek 

garantēts pietiekami daudz līdzekļu, jo īstenībā līdzekļi šim mērķim tika samazināti. 

„Pēdējos gados ir krasi mainījušies veidi, kā darbojās cilvēku tirdzniecība. Daži 

piemēri: Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai 2007. gadā ir 

mainījusi šo valstu sieviešu statusu, jo viņas ir kļuvušas par Eiropas Savienības 

pilsonēm un tagad var šķērsot robežas bez problēmām. Tomēr sievietes no šīm 

valstīm joprojām saskaras ar cilvēku tirdzniecību. Romu tautības sievietes (parasti ļoti 

jaunas meitenes) viņu ģimenes bieži vien piespiež no ubagošanas pāriet uz 

prostitūciju. Arī jaunietes ar invaliditāti bieži ir spiestas nodarboties ar prostitūciju. 

Taču valsts institūcijas joprojām šo visu neņem vērā un neveido uzraudzības 

mehānismus vai kontroles stratēģijas; valsts institūcijas ir zaudējušas redzējumu par 

šo problēmu un par darba apjomu,  kas ir jāpaveic.” – tā uzskata Parsec Associazione 

prezidente Federika Dolente.  

                                                           
13 Associazione PARSEC - ricerca e azione (pētniecība un rīcība) ir strādājusi ar migrantiem un 

cilvēku tirdzniecības upuriem kopš 1994. gada. Plašāka informācija: www.parsec-consortium.it 

http://www.parsec-consortium.it/
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Neskatoties uz to, ka trešajā sektorā Itālijā ir saspringta situācija sociālo izdevumu 

samazināšanas dēļ, tas joprojām ir ļoti modrs un uzmanīgs un ir reaģējis uz 

institucionālo vakuumu, apvienojot savus spēkus un izveidojot Nacionālo platformu 

pret cilvēku tirdzniecību, kas līdz šim brīdim ir aptvērusi 75 struktūras, kuras cieši 

sadarbojas ar tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm. Šobrīd, pateicoties Nacionālās 

platformas pret cilvēku tirdzniecību darbībai, notiek kopīgas apmācību sesijas, kurās 

piedalās gan tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas, gan Vienlīdzīgu iespēju 

departamenta darbinieki, jo šis departaments arī ir atbildīgs par cilvēku tirdzniecības 

apkarošanas plāna sastādīšanu. 

Prostitūcijas apkarošana ietver sevī personalizētu plānu, par kuru ir jāvienojas ar 

cietušo sievieti, trešā sektora organizācijām un vietējām pašvaldībām, ievērojot savā 

Reģionālajā cilvēku tirdzniecības apkarošanas plānā noteiktās vadlīnijas. Pēc  

Federikas Dolentes domām, 

„Vislielākais izaicinājums ir no prostitūcijas cietušo sieviešu iekļaušana darba tirgū, it 

īpaši šobrīd, kad nav pietiekami daudz darba vietu. Bagātākajos Itālijas reģionos, kā, 

piemēram, Emilia Romagna vai Pjemontā, ir pieejami papildu līdzekļi un īpaši līgumi 

ar kooperatīviem, bet, piemēram, Romā šim nolūkam vienmēr ir jāizmanto 

personiskie kontakti, piemēram, var jautāt kafejnīcas īpašniekam, kurā katru rītu 

brokasto, vai viņš var pieņemt darbā kādu cietušo sievieti. Bet, diemžēl, vēl nav veikti 

nekādi turpmākie pasākumi un pēcpārbaudes attiecībā uz no prostitūcijas cietušo 

sieviešu dzīvi, un tagad tas viss ir vēl mazāk iespējams nekā jebkad agrāk, jo trūkst 

līdzekļu un netiek veikts pētnieciskais darbs, neskatoties uz to, ka tas būtu ārkārtīgi 

svarīgs, lai turpinātu iegūt labus rezultātus.” 

Kā uz dzimumu balstīta vardarbība ietekmē bērnus? 

 Šī ir uzvedība, ko var iemācīties un atkārtot 

Vardarbība ģimenē ietekmē bērnus uz visu dzīvi. Mums pieejamie pētījumi liecina, 

ka uz dzimumu balstītu vardarbību var iemācīties no apkārtējās kultūras, novērojot 

to un personīgi piedzīvojot to; vardarbību var iemācīties savā ģimenē, kopienā 

(sabiedrībā), skolā, draugu lokā u.c. Jaunieši, kuri nāk no ģimenēm, kurās tēvs ir 

bijis vardarbīgs pret māti, arī paši var atkārtot šo uzvedību. Vardarbības 
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novērošana ģimenē tiek uzskatīta par vardarbības pret bērniem veidu14
 un var 

radīt bērnos attieksmi, kas attaisno viņu pašu vardarbības izmantošanu, kā arī 

priekšstatu, ka vardarbība ir pieņemama, kas var ietekmēt viņu uzvedību citās 

personiskajās attiecībās. Vardarbība ģimenē var iemācīt arī kaut ko pretēju: 

asimilēšanos un uzskatu, ka saikni ar citiem var uzturēt, tikai uzvedoties padevīgi, 

visā vainojot sevi vai vispār padoties, saskaroties ar grūtībām. Tādā veidā 

vardarbība var turpināties arī tālāk caur varmākas un upura lomām; tās rezultātā 

tiek radīti vai nu vardarbīgi vai nu pakļāvīgi (padevīgi) pieaugušie, kuri ir 

potenciālie noziedznieki vai cietušie. 

 

Bērni iemācās vardarbību arī no savas tiešās pieredzes, piemēram, piedzīvojot 

vardarbību savā ģimenē vai citā sociālajā grupā. 

 

Tomēr neeksistē tieša cēloņsakarība: ne visi vīrieši, kuri ir vardarbīgi izturējušies 

pret savām partnerēm, ir paši piedzīvojuši vardarbību vai ir novērojuši to, kā arī ne 

visi vīrieši, kuri ir bijuši liecinieki vardarbībai vai ir paši piedzīvojuši vardarbību, 

izturas vardarbīgi pret savām partnerēm. Dažās sabiedrībās uz dzimumu balstīta 

vardarbība tiek uzskatīta par normu tā saukto „kultūras tradīciju” ietvaros, un 

tāpēc kopienā, skolās un draudzīgās attiecībās pret to ir augsts iecietības slieksnis 

(uz dzimumu balstīta vardarbība šajās sabiedrībās ir vairāk pieļaujama). Vardarbību 

var pastiprināt (bet ne izraisīt) arī vairāki citi faktori:  

 slimība; 

 alkohola un narkotiku lietošana; 

 paškontroles trūkums; 

 ekonomiskas problēmas; 

 dusmas un stress; 

 konkrēta uzvedība vai problēmas attiecībās. 

 

 

 

 

                                                           
14  Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu, Preambula. 
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 Bērni bieži vien ir vardarbības "neredzamie upuri" 

Par dažām uz dzimumu balstītas vardarbības sekām ir zināms, pateicoties 

plašsaziņas līdzekļiem, it īpaši, ja vardarbībai ir bijušās letālas sekas (piemēram, 

gadījumos, kad sieviete tikusi nogalināta). Tomēr ir mazāk zināms par tādām  

vardarbības sekām kā pašnāvība, mātes nāve, medicīniskās aprūpes trūkums vai 

nāve, ko ir izraisījusi inficēšanās no vardarbīga partnera ar tādām slimībām kā 

HIV/AIDS. Gandrīz netiek runāts par citām uz dzimumu balstītas vardarbības 

sekām, kuras nav letālas, tādām kā: veselības problēmas (piemēram, autoimūnās 

slimības), garīgās veselības traucējumi, veselībai kaitīgie ieradumi un reproduktīvās 

veselības pasliktināšanās. 

Vēl viena svarīga problēma ir uz dzimumu balstītas vardarbības ietekme uz 

sieviešu-upuru dēliem un meitām. Uz dzimumu balstīta vardarbība (tās 

novērošana vai piedzīvošana) rada negatīvu ietekmi uz visu vecumu bērniem, kā 

rezultātā viņi saskaras ar: 

 veselības problēmām (augšanas atpalicība, miega traucējumi un ēšanas 

traucējumi); 

 emocionālajām izmaiņām (trauksme, dusmas, depresija, zems 

pašvērtējums, pēctraumas stresa sindroms); 

 kognitīvajām izmaiņām (aizkavēta runātprasme, sliktas sekmes skolā); 

 uzvedības izmaiņām (sociālo prasmju trūkums, agresivitāte, uzmanības 

deficīta un hiperaktivitātes sindroms, kriminālā uzvedība, atkarības un 

toksiskie ieradumi, empātijas attīstības traucējumi). 

 

Ar visām šīm sekām biežāk sastopas tie bērni, kuri uz dzimumu balstītas 

vardarbības kontekstā tieši piedzīvo vardarbību un ir vardarbības pret bērniem 

upuri. Draudi vai kaitējums, ko piedzīvo dēli un meitas, arī ir kontroles un 

pakļaušanas veids. 

 

Kad bērni kļūst par bāreņiem, jo viņu māte tika nogalināta, viņi bieži vien nonāk 

nabadzībā, ja valdība nenodrošina viņiem pietiekamus pabalstus, lai viņi varētu 

izdzīvot un attīstīties sev jaunajos, traumatiskajos dzīves apstākļos. 
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UZ DZIMUMU BALSTĪTA VARDARBĪBA - EIROPAS VALSTIS 

 

 Kāda ir uz dzimumu balstītas vardarbības izplatība visā Eiropā? 

ES Pamattiesību aģentūras (FRA) 2014. gada ES mēroga apsekojums par 

vardarbību pret sievietēm ir parādījis, ka Eiropas Savienības valstīs vardarbība 

pret sievietēm ir plaši izplatīta problēma. Ziņojumā, kurš ir balstīts uz intervijām 

ar 42 000 sieviešu visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, ir parādīts, ka 

vardarbība pret sievietēm un it īpaši uz dzimumu balstīta vardarbība, kas 

nesamērīgi skar tieši sievietes, ir plašs cilvēktiesību pārkāpums, kuru Eiropas 

Savienība vienkārši nevar atļauties nepamanīt. Apsekojuma laikā sievietēm tika 

jautāts par viņu pieredzi attiecībā uz fizisko, seksuālo un psiholoģisko 

vardarbību, tostarp arī par vardarbību starp intīmo attiecību partneriem 

(“vardarbību ģimenē”), par vajāšanu (izsekošanu), seksuālo uzmākšanos, kā arī 

par jauno tehnoloģiju ietekmi uz piedzīvoto vardarbību pret sievietēm. Turklāt, 

tika jautāts arī par vardarbību, ar kuru sievietes ir saskārušās bērnībā. 

 

Šī apsekojuma rezultāti parāda plašu vardarbības pret sievietēm mērogu un  

to, ka šī problēma ietekmē daudzu sieviešu dzīves, taču par to tiek 

sistemātiski nepietiekami ziņots varas iestādēm.15  

 

Vardarbība starp intīmo attiecību partneriem (vardarbība pret sievietēm 

ģimenē) rada izmaksas visai sabiedrībai. Vardarbībai starp intīmo attiecību 

partneriem  ir sekojošās pazīmes: 

 tā ir jebkura veida fiziskā / seksuālā / psiholoģiskā / ekonomiskā 

vardarbība; 

 varmāka ir bijušais vai pašreizējais partneris / dzīvesbiedrs; 

 tā var notikt, partneriem dzīvojot kopā (vienā mājsaimniecībā) vai 

atsevišķi. 

                                                           
15 FRA, Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums, Luksemburga: Eiropas Savienības 

Publikāciju birojs, 2014, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-

glance-oct14_en.pdf 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_en.pdf
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Šādas vardarbības izmaksas tiek aprēķinātas 109 mljrd. eiro apmērā gadā. To 

sadalījums ir sekojošs: 

o 48.2% izmaksu – vardarbības radītā fiziskā un emocionālā ietekme uz 

tās upuru; 

o 38.9% izmaksu – pakalpojumu nodrošināšana (veselības, sociālās 

labklājības un juridiskie pakalpojumi); 

o 11.6% izmaksu – ekonomikas produkcijas apjoma samazinājums 

(zaudētie ienākumi un prombūtne no darba); 

o 1.3% izmaksu – speciālizēto pakalpojumu nodrošināšana (patversmes, 

palīdzības tālruņi, atbalsta centri, konsultēšana). 

 

FRA apsekojuma galvenie secinājumi16: 

Problēmas mērogs: 

 Visu Eiropas Savienības dalībvalstu mērogā aptuveni 13 miljoni sieviešu ir 

piedzīvojušas fizisku vardarbību 12 mēnešu laikā pirms aptaujas veikšanas. 

 Visu Eiropas Savienības dalībvalstu mērogā aptuveni 3,7 miljoni sieviešu ir 

piedzīvojušas seksuālo vardarbību 12 mēnešu laikā pirms aptaujas veikšanas. 

 

Fiziskās un seksuālās vardarbības kopējā izplatība: 

 Katra trešā sieviete (33% sieviešu) kopš 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi 

fizisko un / vai seksuālo vardarbību. 

 Apmēram 8% sieviešu ir piedzīvojušas fizisko un / vai seksuālo vardarbību     

12 mēnešu laikā pirms aptaujas veikšanas. 

 22% sieviešu, kurām ir/ir bijis partneris (pašreizējais vai iepriekšējais), kopš 

15 gadu vecuma no partnera ir piedzīvojušas fizisko un / vai seksuālo 

vardarbību. 

 

 

 

 

                                                           
16 FRA (2014) Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga apsekojums, Luksemburga, 24. lpp. 
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1. attēls. Sievietes, kuras ir piedzīvojušas fizisko un / vai seksuālo vardarbību kopš   

15 gadu vecuma (%), ES, 2012. gads 

 

Avots: FRA aptauja, EIGE aprēķins17 

 

Fiziskās vardarbības raksturojums 

 Aptuveni 31% sieviešu ir piedzīvojis fizisko vardarbību vienu vai vairākas 

reizes kopš 15 gadu vecuma. Lai gan, atbildot uz aptaujas jautājumiem, 

sievietes, visticamāk, ir norādījušas, ka viņas tika stumtas vai grūstas, šāda 

vardarbības veida izslēgšana ietekmē fiziskās vardarbības vispārējo izplatību 

pavisam nedaudz, samazinot to no 31% līdz 25%. Šāds rezultāts atspoguļo to 

faktu, ka daudzas sievietes, kuras apgalvo, ka tika stumtas vai grūstas, ir 

piedzīvojušas arī citus fiziskas vardarbības veidus. 

 

Seksuālās vardarbības raksturojums 

 Kopumā 11% sieviešu kopš 15 gadu vecuma ir piedzīvojušas seksuālo 

vardarbību kādā no tās veidiem, vai nu no sava partnera vai arī no kāda cita 

cilvēka. 

 Katra divdesmitā sieviete (5%) tika izvarota kopš 15 gadu vecuma. 

 

 

                                                           
17 http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/violence 

http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/violence
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 No tām sievietēm, kuras ir norādījušas, ka ir piedzīvojušas seksuālo 

vardarbību no cilvēka, kurš nav viņu partneris, detalizētāk aprakstot 

visnopietnāko piedzīvoto seksuālās vardarbības incidentu, katra desmitā 

sieviete ir norādījusi, ka šajā incidentā tika iesaistīts vairāk nekā viens 

pāridarītājs. 

 

Sīkāka informācija par vardarbību no intīmā partnera 

 Trešdaļa cietušo (34%) no sava iepriekšējā partnera fiziskās vardarbības ir 

piedzīvojušas četrus vai vairākus dažādus fiziskās vardarbības veidus. 

 Visbiežāk sastopamie fiziskās vardarbības veidi ir stumšana vai grūstīšana, 

iepļaukāšana vai sagrābšana, vai arī sievietes vilkšana aiz matiem. 

 

 Katra deviņpadsmitā sieviete kopš 15 gadu vecuma ir piedzīvojusi kāda 

veida seksuālo vardarbību, savukārt katra divdesmitā sieviete tikusi 

izvarota. 

 Vairāk par 20% sieviešu saskārušās ar fizisko vai seksuālo vardarbību no 

sava pašreizējā vai iepriekšējā partnera. 

 Vairāk par 5% sieviešu ir piedzīvojušas kāda veida seksuālo vardarbību no 

kāda pieaugušā cilvēka, kad viņas ir bijušas jaunākas par 15 gadiem. 

 Savukārt, tikai 14% sieviešu ir ziņojušās policijai par visnopietnāko 

piedzīvoto vardarbības no intīmā partnera incidentu un tikai 13% sieviešu 

ir ziņojušās policijai par visnopietnāko piedzīvoto vardarbības incidentu no 

kāda cilvēka, kurš nav viņu partneris. 
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2. attēls. Sievietes, kuras ir piedzīvojušas psiholoģisku vardarbību no sava 

pašreizējā vai bijušā partnera (%), Eiropas Savienība, 2012. gads 

 

Avots: FRA aptauja, EIGE aprēķins18 

 

EIGE (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts) ir veicis pētījumu, kurā tika 

novērtētas uz dzimumu balstītās vardarbības izmaksas Eiropas Savienībā. Šajā 

pētījumā tika noteikti trīs galvenie izmaksu veidi:  

 ekonomikas kopprodukta samazinājums; 

 pakalpojumu (tostarp veselības, juridisko, sociālo un specializēto 

pakalpojumu) sniegšana; 

 personiskā (fiziskā un emocionālā) ietekme uz no vardarbības cietušo 

personu. 

 Uz dzimumu balstīta un intīmo partneru vardarbība rada lielas izmaksas 

ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Iespējams, ka, ja tiktu palielināts 

pašreizējais nelielais līdzekļu apjoms, kas tiek tērēts vardarbības kaitējuma 

                                                           
18 http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/violence 

http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/violence
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novēršanai un mazināšanai, palielinot valsts izdevumus specializētajiem 

pakalpojumiem, tas izraisītu vardarbības izplatības un ietekmes 

samazināšanos. 

 Uz dzimumu balstītas vardarbības pret sievietēm izmaksas visās Eiropas 

Savienības valstīs varētu novērtēt uz gandrīz 256 miljardiem eiro. 

 Ekonomiskie zaudējumi, kuri rodas ekonomikas kopprodukta samazināšanās 

rezultātā dažādu traumu dēļ (sievietēm, kuras piedzīvo vardarbību), sastāda 

aptuveni 12%. Dažādi pakalpojumi (it īpaši ar kriminālizmeklēšanu saistītie), 

sastāda aptuveni 30% no vardarbības radītajām izmaksām. Tikai nedaudz 

mazāk par pusi no vardarbības radītajām izmaksām izriet no vardarbības 

cēloņu fiziskās un emocionālās ietekmes vērtības publiskās aprēķināšanas.19 

 

Uz dzimumu balstītas vardarbības uztvere Eiropas Savienībā 

Saskaņā ar 2009. gada Eirobarometra pētījumu par dzimumu līdztiesību 62% 

eiropiešu uzskata, ka uz dzimumu balstītās vardarbības apkarošanai ir jābūt 

prioritārajai darbībai dzimumu nevienlīdzības jomā, savukārt 92% uzskata, ka ir 

nepieciešams steidzami atrisināt šo problēmu.20 

2016. gada novembrī īpašais Eirobarometra pētījums Nr. 449 ir izvērtējis Eiropas 

Savienības iedzīvotāju izpratni par uz dzimumu balstīto vardarbību. Šajā pētījumā tika 

aplūkotas šādas tēmas:  

 Viedokļi un attieksme pret uz dzimumu balstīto vardarbību; 

 Izpratne par vardarbības ģimenē un seksuālās uzmākšanās izplatību; 

 Vardarbības ģimenē upuri aptaujāto cilvēku paziņu vidū; ar ko cilvēki runā (un 

kuram ziņo) par vardarbību ģimenē; 

 Vai uz dzimumu balstītā vardarbība ir nepareiza un nelikumīga; vai tā būtu 

jāaizliedz ar likumu.21 

                                                           
19 EIGE, http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-

violence/estimating-costs-gender-based-violence-european-union 

 
20 Citāts no EIGE, http://eige.europa.eu/gender-based-violence 

21  Ģeogrāfiskais pārklājums: Francija, Austrija, Vācija, Īrija, Luksemburga, Kipra, Slovākija, 

Slovēnija, Rumānija, Itālija, Ungārija, Zviedrija, Polija, Horvātija, Beļģija, Grieķija, Spānija, Čehija, 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/estimating-costs-gender-based-violence-european-union
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eiges-studies-gender-based-violence/estimating-costs-gender-based-violence-european-union
http://eige.europa.eu/gender-based-violence
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Vismaz puse respondentu katrā ES dalībvalstī apgalvo, ka viņu valstī ir izplatīta 

vardarbība pret sievietēm ģimenē, un šo respondentu īpatsvars svārstās no 93% 

Portugālē un 90% Itālijā līdz 50% Bulgārijā un 51% Čehijā. 

Detalizētāk aplūkojot rezultātus, mēs redzam, ka Portugāle ir vienīgā valsts, kurā 

vismaz puse aptaujāto apgalvo, ka vardarbība pret sievietēm ģimenē ir ļoti izplatīta 

(54%), kam seko 45% respondentu Itālijā un 36% - Rumānijā. Turpretī to pašu 

apgalvo tikai 6% respondentu Somijā un 9% Dānijā, Polijā un Čehijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Somija, Latvija, Bulgārija, Nīderlande, Malta, Dānija, Lietuva, Igaunija, Portugāle, Apvienotā 

Karaliste. https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2115_85_3_449_ENG 

 74% respondentu uzskata, ka vardarbība pret sievietēm ģimenē ir 

izplatīta. Tā uzskata vismaz puse respondentu katrā ES dalībvalstī. 

 Gandrīz trīs no desmit aptaujātajiem apgalvo, ka viņu valstī ir izplatīta 

vardarbība ģimenē pret vīriešiem (29%), taču tas sevī ietver plašu 

rezultātu diapozonu visās ES dalībvalstīs: Apvienotajā Karalistē tie ir 

61% , savukārt Bulgārijā - 8%. 

 Sievietes biežāk nekā vīrieši apgalvo, ka vardarbība ģimenē pret abiem 

dzimumiem ir izplatīta. Gandrīz visi respondenti (96%) uzskata, ka 

vardarbība pret sievietēm ģimenē ir nepieņemama, lai gan 12% 

neuzskata, ka to vienmēr vajadzētu sodīt ar likumu. 

 Vairāk nekā deviņi no desmit respondentiem (94%) apgalvo arī, ka 

vardarbība pret vīriešiem ir nepieņemama, un 14% respondentu 

neuzskata, ka to vienmēr vajadzētu sodīt ar likumu. 

 Aptuveni viens no sešiem respondentiem (15%) visā ES uzskata, ka 

vardarbība ģimenē ir privāta lieta, kas būtu jārisina pašā ģimenē. 

Respondenti no ES austrumu reģioniem parasti visbiežāk piekrīt šim 

viedoklim. 

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/S2115_85_3_449_ENG
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14 ES dalībvalstīs vismaz puse aptaujāto apgalvo, ka vardarbība pret sievietēm ģimenē 

ir diezgan izplatīta – galvenokārt tie ir respondenti Spānijā (58%), Zviedrijā, Nīderlandē 

un Slovēnijā (katrā valstī - 57%). Tas ir salīdzināms ar 39% respondentu Bulgārijā, kuri 

apgalvo to pašu. 

Respondenti Somijā (38%), Dānijā un Čehijā (abās valstīs - 37%) visbiežāk ir teikuši, ka 

vardarbība pret sievietēm ģimenē viņu valstī nav ļoti izplatīta, savukārt Čehija ir vienīgā 

ES valsts, kurā vismaz katrs divdesmitais ir apgalvojis, ka vardarbība pret sievietēm 

ģimenē šajā valstī vispār nav izplatīta (8%). 

 

3. attēls. Kā Jūs domājat, cik Jūsu valstī ir izplatīta vardarbība pret sievietēm ģimenē? 

 

 

 Septiņas no desmit sievietēm uzskata, ka viņu valstī ir izplatīta seksuālā 

uzmākšanās sievietēm un ka ar vardarbību sievietes visbiežāk saskaras savā 

ģimenē. 

 Kopumā 70% respondentu uzskata, ka viņu valstī ir izplatīta seksuālā uzmākšanās 

sievietēm, taču dažādās ES dalībvalstīs šis procents stipri atšķiras - Itālijā tie ir 89% 

respondentu, savukārt Igaunijā - 32%. 
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 Sievietes, salīdzinājumā ar vīriešiem, kopumā biežāk apgalvo, ka vardarbība pret 

sievietēm un seksuālā uzmākšanās ir izplatīta, un tā notiek visās demogrāfiskajās 

grupās. 

 86% respondentu uzskata, ka sievietes visbiežāk saskaras ar vardarbību savā 

ģimenē (mājās), 19% - sabiedriskajās vietās vai tiešsaistē (Internetā), un 17% 

respondentu uzskata, ka sievietes visbiežāk saskaras ar vardarbību savā darba 

vietā. 

 31% respondentu uzskata, ka, visticamāk, sievieti var izvarot kāds svešinieks, nevis 

viņas paziņa, un ES austrumu reģionos respondenti ir biežāk piekrituši šim 

viedoklim. 

 Apmēram katram piektajam respondentam ir uzskats, ka sievietes bieži vien 

izdomā vai pārspīlē savas apsūdzības pret pāridarītāju, kā arī, ka vardarbība bieži 

notiek tāpēc, ka sievietes-upuri pašas to provocē. 

 22% respondentu piekrīt, ka sievietes bieži vien izdomā vai pārspīlē savus 

apgalvojumus (apsūdzības) par vardarbību vai izvarošanu; šādi atbildējušo 

respondentu īpatsvars svārstās no 47% Maltā līdz 8% Zviedrijā. 

 17% respondentu uzskata, ka vardarbību pret sievietēm bieži vien izraisa pašas 

sievietes uzvedība (viņa to provocē); šim uzskatam visbiežāk piekrīt respondenti ES 

austrumu reģionos. 

 Vairāk par 25% respondentu uzskata, ka dzimumakts bez otrās puses piekrišanas 

varētu būt attaisnojams. 

 Kopumā 27% respondentu uzskata, ka dzimumakts bez otrās puses piekrišanas 

varētu būt attaisnojams vismaz vienā no sekojošajām situācijām: ja sieviete ir 

bijusi dzērumā vai narkotisko vielu reibumā (12%), ja viņa ir brīvprātīgi devusies uz 

mājām ar kādu (11%), ja viņai mugurā ir bijušas provokatīvas vai seksīgas drēbes, 

kā arī gadījumā, kad viņa nav nepārprotami atteikusi vai fiziski stājusies pretī 

vīrietim (abās situācijās - 10% respondentu). 

 Respondenti Rumānijā un Ungārijā visbiežāk ir teikuši, ka katrā no situācijām 

varētu būt attaisnojums dzimumaktam bez otrās puses piekrišanas, savukārt 

respondentiem Zviedrijā un Spānijā ir vismazāk šādu atbilžu. 
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SADALĪJUMS PA VALSTĪM 

 

 

 

Saskaņā ar pētījumu, ko ir veicis Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) - 

Eiropas Savienības autonomā iestāde, kas atrodas Viļņā, 39% sieviešu Latvijā kopš      

15 gadu vecuma ir piedzīvojušas fizisku un / vai seksuālu vardarbību, kas par aptuveni 

6 procentiem pārsniedz ES vidējo rādītāju. Uz aptaujas brīdī Latvijā pēdējo 12 mēnešu 

laikā vardarbību ir piedzīvojušas 6,8 procenti sieviešu, savukārt 60 procenti sieviešu ir 

piedzīvojušas arī psiholoģisko vardarbību no sava partnera. Attiecībā uz vardarbību 

pret sievietēm un sieviešu ļaunprātīgu izmantošanu Latvija atrodas septītajā vietā 

starp visām Eiropas Savienības valstīm. Saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūta aplēsēm finansiālās izmaksas, kuras Latvijā rodas vardarbības pret sievietēm 

(kuru sievietes piedzīvo no sava attiecību partnera) rezultātā, sasniedz 442 miljonus 

eiro gadā.  

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu, kuru biežāk dēvē par Stambulas konvenciju, ir balstīta uz 

viedokli, ka vardarbība pret sievietēm ir uz dzimumu balstītas vardarbības veids, jo 

sievietes tai tiek pakļautas tikai tāpēc, ka viņas ir sievietes. Latvija parakstīja 

Stambulas konvenciju 2016. gadā. Uz brīdi, kad Stambulas konvenciju ir ratificējušas 

28 valstis, Latvijas valdība to vēl nav izdarījusi. 

Latvijā diskusija par Stambulas konvencijas ratifikāciju ir kļuvusi par politizētu 

jautājumu ar Latvijas politiskā katla un arī ar Latvijas četru reliģisko līderu 

piedalīšanos (tie ir arhibīskapi Zbignevs Stankevičs no Romas katoļu baznīcas un Jānis 

Vanags no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas, metropolīts Aleksandrs Kudrjašovs 

no Latvijas Pareizticīgo baznīcas un bīskaps Pēteris Sproģis no Baptistu draudžu 

savienības Latvijā). Daži uzskata, ka reliģiskā ietekme tika vērsta uz Latvijas Zaļās 

partijas un Latvijas Zemnieku savienības politiķiem (kuri tagad iestājas pret Stambulas 

LATVIJA: Domstarpības par 

Stambulas konvenciju 
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konvenciju), aicinot Latvijas valdību iebilst pret Konvencijas pieņemšanu. Četri 

pieminētie reliģiskie līderi par īpaši problemātisku uzskata Stambulas konvencijas    

12. pantu, kurš uzliek dalībvalstīm pienākumu radīt pārveidojošu vienlīdzību, veicot 

pasākumus, lai “veicinātu pārmaiņas sieviešu un vīriešu uzvedības sociālajos un 

kultūras modeļos, lai izskaustu aizspriedumus, ieražas, tradīcijas un visas citas 

prakses, kuras ir balstītas uz ideju par to, ka vīrieši ir pārāki par sievietēm vai uz 

sieviešu un vīriešu stereotipiskajām lomām.” 

 

Godalgotā latviešu dzejniece, rakstniece, dramaturģe un teātra režisore Inga Gaile 

uzskata, ka plaša mēroga vardarbība ģimenē, kas tiek vērsta pret sievietēm, kā arī 

izvarošana joprojām ir nopietna problēma Latvijā, neskatoties uz to, ka pēdējos gados 

tika īstenotas nozīmīgas tiesību aktu reformas šajās jomās: 

„Padomju laikā Latvijā sekss bija aizliegtais temats, un tā vēl joprojām ir. Šī iemesla 

dēļ padomju gados visi bija neapmierināti. Neviens nezināja, kādā veidā par to runāt. 

Es domāju, ka gandrīz visas sievietes, kuras Latvijā ir vecākas par 30 gadiem, ir 

saskārušas ar izvarošanu vai seksuāla rakstura pārkāpumiem.” (Tā Inga Gaile ir teikusi 

intervijā The Baltic Times laikrakstam.) 

Komentējošā dokumentā ar nosaukumu „Eiropas Savienības Savstarpējās mācīšanās 

programma dzimumu līdztiesības jomā”, kurš tika prezentēts Grieķijā 2018. gada 

februārī, tika aprakstīta situācija Latvijā attiecībā uz dzimumu līdztiesību, kā arī 



 

32 

 

norādīts, ka Latvijā katru gadu tiek nogalinātas 26 sievietes (tīšu slepkavību upuru 

skaits ir 1,56 sievietes uz 100 000 iedzīvotājiem). 

Latvijas Iekšlietu ministrijas statistika par vardarbīgiem noziegumiem Latvijā uzrāda 

vienmērīgu situāciju ar līdzīgu noziegumu skaitu 2014. un 2016. gadā, noziegumu 

skaitam nedaudz samazinoties 2015. gadā (pagaidām neizskaidrojami). Slepkavību un 

nāves gadījumu no ievainojumiem 2016. gadā kopumā bija 127, no kuriem                  

45 procentos gadījumu cietušās bija sievietes. Turklāt 47 gadījumi (jeb 37 procenti) no 

visiem nāves gadījumiem ir notikuši ģimenes ietvaros, no tiem 30 gadījumos (jeb      

63 procentos gadījumu) cietušās bija sievietes. Sievietes galvenokārt ir nogalinājuši 

viņu pašu ģimenes locekļi, bet 16% sieviešu ir nogalinājuši viņu attiecību partneri. 

Izvarošanas gadījumu skaits Latvijā ir samazinājies: 2016. gadā par tiem tika uzsāktas 

40 krimināllietas, kas ir mazāk nekā 2014. gadā (51 krimināllieta).22 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2015. gada pētījumu, Latvijai nav integrētas pieejas, 

lai izskaustu vardarbību pret sievietēm. Sadarbība starp varas iestādēm Latvijā 

nenotiek pietiekamā līmenī. Statistiskie dati par uz dzimumu balstītu vardarbību ir 

izkliedēti un nepilnīgi, un bieži vien nav savstarpēji salīdzināmi.23 

Vardarbības ģimenē novēršanas programmas 2008. – 2011. gadam ietvaros tika 

īstenoti daži pasākumi, lai pilnveidotu esošus tiesību aktus un uzlabotu sadarbību 

starp iestādēm. 2015. gadā tika ieviesti valsts finansētie sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi vardarbības upuriem. Nevalstiskās organizācijas joprojām ir galvenie 

pakalpojumu sniedzēji tiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē. 

Cietušajiem no vardarbības Latvijā tiek nodrošināta aizsardzība 23 ģimenes krīzes 

centros / sieviešu patversmēs, kur kopumā ir 1084 gultasvietas sievietēm un bērniem. 

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas tika dibināts 1997. gadā un kas nodrošina 

                                                           
22  Baltijas kurss (The Baltic Course), 2018. gada 26. aprīlis, http://www.baltic-

course.com/eng/analytics/?doc=139595 

 

23 Olga Rastrigina (2015), Dzimumu līdztiesības politika Latvijā. Padziļināta analīze. Eiropas 

Parlaments, IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS, POLITIKAS DEPARTAMENTS C: PILSOŅU 

TIESĪBAS UN KONSTITUCIONĀLIE JAUTĀJUMI - SIEVIEŠU TIESĪBAS UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBA. 

http://www.gwi-boell.de/sites/default/files/uploads/2010/02/ipol_ida2015510008_en.pdf 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=139595
http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=139595
http://www.gwi-boell.de/sites/default/files/uploads/2010/02/ipol_ida2015510008_en.pdf
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diennakts krīzes tālruni vardarbības upuriem, uzskata, ka Stambulas konvencijas 

ratificēšana sniegtu garantijas un noteiktību attiecībā uz likumiem, kā arī nodrošinātu 

finansiālu atbalstu pasākumiem, kuri palīdzētu rehabilitēt cietušos no vardarbības 

ģimenē.  

Latvijas Krimināllikums definē un sauc pie kriminālatbildības par cilvēku tirdzniecību 

un izsūtīšanu seksuālas izmantošanas nolūkos. Nacionālās stratēģijas cilvēku 

tirdzniecības novēršanai 2014. – 2020. gadam mērķis ir novērst un apkarot cilvēku 

tirdzniecību, kā arī aizsargāt un palīdzēt tās upuriem un veicināt starpnozaru 

sadarbību.24 

 

 

 

 

Pēc Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta aprēķiniem izmaksas, ko Lietuvā rada 

attiecību partneru vardarbība pret sievietēm, varētu sasniegt līdz pat 600 miljoniem 

eiro gadā. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2014. gada apsekojuma datu 

rezultāti liecina, ka Lietuvā kopš 15 gadu vecuma: 

 31% sieviešu ir piedzīvojušas fizisko un / vai seksuālo vardarbību; 

 8% sieviešu tika izsekotas (tramdītas); 

 35% sieviešu ir piedzīvojušas seksuālo uzmākšanos (8). 

 

Saskaņā ar Eurostat datiem Lietuvā periodā no 2010. līdz 2012. gadam kā cilvēku 

tirdzniecības upuri tika reģistrēti aptuveni 0,6 uz 100 000 cilvēku. 

 

Lietuvā izvarošana un seksuāla rakstura uzbrukumi tiek uzskatīti par 

kriminālnoziegumiem saskaņā ar Lietuvas kriminālkodeksa 149. – 151. pantu. 

Savukārt Lietuvas likumā par izvarošanu joprojām tiek pieminēta tikai spēka 

                                                           
24 Baltijas kurss (The Baltic Course), 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=139595 

LIETUVA: pietrūkst institucionālās 

uzticības Stambulas konvencijai 

http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=139595
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izmantošana vai draudu izteikšana, kamēr tas neietver sevī arī piekrišanu. Par 

izvarošanu ģimenē (no laulātā puses) Lietuvā nav paredzēta kriminālatbildība. 

 

Seksuāla uzmākšanās Lietuvā ir definēta Likumā par vienlīdzīgām iespējām sievietēm 

un vīriešiem (LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas), un tā ir atspoguļota 

Lietuvas kriminālkodeksā. Šis likums attiecas arī uz seksuālu uzmākšanos darbavietā.  

 

2011. gadā Lietuvā tika izveidots Likums par aizsardzību pret vardarbību ģimenē. 

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana Lietuvas tiesību aktos nav atzīta par krimināli 

sodāmu, lai gan šo noziegumu var sodīt saskaņā ar citiem likumiem. Lietuvā ir            

17 specializēti atbalsta centri, kuri sniedz proaktīvu palīdzību sievietēm, kuras ir 

vērsušās policijā sakarā ar vardarbību ģimenē.25 

 

2018. gada jūnijā Lietuvas prezidente Dalia Grybauskaite iesniedza nacionālajam 

parlamentam ratificēšanai Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret 

sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju). 

Tomēr šai Konvencijai vēl ir jāsaskaras ar politisko opozīciju, kā to apliecina 

iepriekšējais Parlamenta lēmums apturēt tās ratificēšanu. Galvenais šīs apturēšanas 

iemesls bija termina „dzimums” izmantošana Stambulas konvencijā. Saskaņā ar          

3.c pantu, “dzimums” tiek definēts kā “sociāli konstruētas lomas, uzvedības, darbības 

un atribūti, kurus attiecīgā sabiedrība uzskata par piemērotiem sievietēm un 

vīriešiem”. Šis termins ir Konvencijas galvenais elements, jo tas attēlo vardarbību pret 

sievietēm kā uz dzimumu balstītu darbību. Citiem vārdiem sakot, Konvencija uzskata 

uz dzimumu balstīto vardarbību par vīriešu un sieviešu varas nevienlīdzības sekām, 

kuras sakņojas sabiedrības sociokulturālajās normās. Konvencijas kritiķi Lietuvā 

apgalvo, ka jēdziens „dzimums” Lietuvas tiesību aktiem ir pilnīgi svešs. Turklāt tiek 

apgalvots, ka Stambulas konvencija izaicina divu dzimumu sabiedrības sistēmu un 

paver ceļu lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu (LGBT) atzīšanai. 

 

                                                           
25 http://www.itstopsnow.org/sites/default/files/2018-03/EIGE%20Report%20Lithuania-

Combating%20Violence%20against%20Women.pdf 

http://www.itstopsnow.org/sites/default/files/2018-03/EIGE%20Report%20Lithuania-Combating%20Violence%20against%20Women.pdf
http://www.itstopsnow.org/sites/default/files/2018-03/EIGE%20Report%20Lithuania-Combating%20Violence%20against%20Women.pdf
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Valdošā Lietuvas partija (Zaļo un zemnieku savienība) iepriekš ir norādījusi, ka 

Konvencija par visu veidu sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), kuru Lietuva 

ratificēja 1994. gadā, ir nodrošinājusi pietiekamu pamatu, lai novērstu vardarbību 

pret sievietēm. Šajā Konvencijā, kas ir veltīta sieviešu diskriminācijas izskaušanai,  

netiek pielietots termins „dzimums”, un tiek uzskatīts, ka tā pārklājas ar Stambulas 

konvenciju.26 

 

 

 

 

 

Īrijā tika izstrādāti tiesību akti ar mērķi: 

 konsolidēt likumu par vardarbību ģimenē; 

 nodrošināt ārkārtas aizlieguma rīkojumus noteiktos apstākļos; 

 nodrošināt pierādījumus, kurus dažos tiesas procesos varētu sniegt, 

izmantojot televīziju; 

 dažos tiesas procesos nodrošināt pieteikuma iesniedzējam tiesības tikt 

pavadītam; 

 dažos tiesas procesos nodrošināt iesaistīto bērnu viedokļu noskaidrošanu; 

 nodrošināt informāciju par atbalsta pakalpojumiem cilvēkiem, kuri ir cietuši 

no vardarbības ģimenē; 

 nodrošināt ieteikumus par respondentu iesaistīšanos noteiktos pakalpojumos; 

 paredzēt ierobežojumus tiem cilvēkiem, kuri atrodas tiesā konkrētu procesu 

laikā; 

 aizliegt publicēt vai pārraidīt informāciju par konkrētiem jautājumiem; 

 nodrošināt piespiedu laulību uzskatīšanu par pārkāpumu; 

                                                           
26 Laura Nacyte (2018), „Debates par Stambulas konvenciju Lietuvā: Termins „dzimums” nav 

svešs”, https://ilg2.org/2018/07/13/debating-the-istanbul-convention-in-lithuania-the-term- 

gender-is-not-alien/ 

ĪRIJA: 2018. gada likums par 

vardarbību ģimenē 
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 atsevišķos gadījumos atcelt noteikumus par atbrīvojumu no minimālajām 

vecuma prasībām attiecībā uz laulību; 

 šajos un citos nolūkos atcelt 1996. gada Likumu par vardarbību ģimenē un 

2002. gada Likuma par vardarbību ģimenē grozījumus, kā arī paredzēt 

turpmākus dažu citu tiesību aktu grozījumus; 

 atrisināt citus ar vardarbību saistītus jautājumus. 

Galvenās izmaiņas likumā ir sekojošas: 

 Likumprojekts paredz piespiedu kontroles uzskatīšanu par noziedzīgu 

nodarījumu. Piespiedu kontrole ir psiholoģiskās vardarbības veids  

 partnerattiecībās, kura rezultātā upurim rodas bailes no vardarbības, 

trauksme vai diskomforts, kam ir būtiska negatīva ietekme uz personas 

ikdienas dzīvi. 

 Ja persona tiek notiesāta par vardarbīga vai seksuāla rakstura noziedzīgu 

nodarījumu pret viņa vai viņas laulāto, civilo partneri vai cilvēku, ar kuru šī 

persona atrodas intīmās attiecībās, notiesāšanas procesā šis fakts tiek 

uzskatīts par vainu pastiprinošu faktoru. Tiks sastādīts plašs faktoru saraksts, 

kas tiesai būs jāapsver, izskatot paziņojumus par vardarbību ģimenē. Tomēr 

šis saraksts nav izsmeļošs, un tas neierobežos tiesas rīcības brīvību. 

 Lai izvairītos no iebiedēšanas riska, no vardarbības cietušie varēs sniegt 

pierādījumus (liecības), izmantojot tiešraides televīziju. No vardarbības 

cietušie varēs doties tiesā ar kādu savu draugu, ģimenes locekli vai arī atbalsta 

darbinieku, kas sniegs viņiem atbalstu tiesas procesa laikā. 

 No vardarbības ģimenē cietušais bērns varēs paziņot savu viedokli tiesai 

gadījumos, kad tiesas process notiek šī bērna vārdā vai ir daļēji saistīts ar šo 

bērnu. Tiesai būs iespēja iecelt ekspertu, lai palīdzētu tiesai noskaidrot bērna 

viedokli šajā jautājumā. 

 Tika atcelta prasība, ka attiecībām ir jābūt ar apņemšanos, lai persona varētu 

vērsties tiesā saistībā ar vardarbību ģimenē. 

 Ja tiesa ir pārliecināta, ka panākta robeža tiesas rīkojuma izdošanai, tiesai ir 

jāizdod šis rīkojums. Tiesas rīkojumi par vardarbību ģimenē attiecībā uz 

apgādājamajiem paliks spēkā arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 
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laikam, kad beigsies šo tiesas rīkojumu termiņš. Tiesas rīkojumi par drošību 

attiecināmi arī uz cilvēkiem, kuri ir intīmās attiecībās, bet kuri nedzīvo kopā. 

No vardarbības ģimenē cietušie, kuri dzīvo kopā ar vardarbības izdarītāju vai ir 

vardarbības izdarītāja vecāki, varēs pieteikties uz ārkārtas aizlieguma 

rīkojumu, kas darbojas astoņas darba dienas (situacijā, ja pastāv būtisku 

kaitējumu tūlītējs risks). Izsniedzot drošības rīkojumu vai aizlieguma rīkojumu, 

tiesas turpmāk varēs aizliegt vardarbības izdarītājam sazināties ar vardarbības 

upuri elektroniski.  

 Likumprojekts nodrošinās aizsardzību pret nopratināšanu, kura tiek veikta 

personīgi. Tiesu dienestam būs pienākums sniegt informāciju par atbalsta 

pakalpojumiem cilvēkiem, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē. Vardarbības 

izdarītājiem tiesas varēs ieteikt izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, 

programmas, kuras ir domātas tieši tiem cilvēkiem, kuri ir vardarbības 

izdarītāji ģimenē, kā arī sniegt palīdzību atkarības apkarošanā vai konsultāciju 

pakalpojumus. 

 Tiks ieviesti ierobežojumi attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem un 

plašākas sabiedrības apmeklēšanu kriminālprocesos par pārkāpumiem, kas ir 

saistīti ar civilajiem rīkojumiem par vardarbību ģimenē. Likumprojekts paredz 

arī piespiedu laulības uzskatīšanu par noziedzīgu nodarījumu. Tiks atceltas 

tiesību normas, kas atļauj precēties cilvēkiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem. 

 2017. gada likumprojektā par vardarbību ģimenē iekļautās reformas Īrijā ir 

solis tuvāk Stambulas konvencijas ratifikācijai, kuras mērķis ir apkarot 

vardarbību ģimenē. 

 

Īrijas galvenās nacionālās stratēģijas: 

Otras nacionālās stratēģijas attiecībā uz vardarbību ģimenē, seksuālo 

vardarbību un ar dzimumu saistīto vardarbību mērķis ir: 

 Mainīt sabiedrības attieksmi, lai panāktu vardarbības ģimenē un seksuālās 

vardarbības gadījumu skaita samazināšanos; 

 Uzlabot atbalsta kvalitāti, kas ir pieejams no vardarbības cietušajiem; 

vardarbības izdarītājus saukt pie atbildības (attiecīgi sodīt), lai radītu 

drošāku Īriju. 
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Vēl viens svarīgs dokuments attiecībā uz vardarbību Īrijā ir Nacionālā stratēģija 

sievietēm un meitenēm 2017. - 2020. gadam. 

 

 

 

 

Pēdējo 15 gadu laikā Austrijā arvien vairāk tiek atzīts, ka sievietes un meitenes no 

migrantu un minoritāšu iedzīvotāju grupām var saskarties ar konkrētiem vardarbības 

veidiem, kā arī ar dažādiem šķēršļiem, meklējot palīdzību šajās situācijās. Šīs sievietes 

saskaras ar „ar dzimumu saistītas vardarbības veidiem, kuri padara sievietes par 

noteiktu morālo un tradicionālo vērtību upuriem” (sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana, piespiedu laulības un goda aizstāvēšanas noziegumi, piemēram, goda 

slepkavības).  

Nina Šolca uzskata, ka tradicionālajā un konservatīvajā imigrantu vidē „gods ir 

kolektīvs, bet vienmēr apdraudēts ģimenes „īpašums”, kas var tikt zaudēts jebkurā 

laikā apkaunojošas uzvedības rezultātā. Šī jautājuma pamatā vienmēr ir sievietes 

seksualitāte. Par apkaunojošu tiek uzskatīta jebkura sievietes pašnoteikta seksuāla 

uzvedība, kuru kopiena nav atļāvusi. Goda zaudēšana skar visu sievietes ģimeni, jo tas 

nozīmē šīs ģimenes izraidīšanu no kopienas. Bailes no šī kauna noved kopienas pie 

atbilstošiem kontroles un apspiešanas mehānismiem, attaisno autoritāru izglītības 

stilu, kurš neatbalsta sieviešu emancipāciju, kā arī attaisno meiteņu un sieviešu 

diskrimināciju.” 

Tātad vardarbības pret sievietēm pamatā ne vienmēr ir reliģija, bet galvenokārt šāda 

veida arhaiskās tradīcijas. Šīm tradīcijām kopīgs ir tas, ka „tās tiek praktizētas ģimenēs 

vai kopienās, lielā mērā ir sociāli leģitimizētas un balstās uz patriarhālām normām un 

vērtībām. Šo tradīciju ietekmētajām sievietēm, kuras lielākoties ir kā ieslodzītas šajās 

patriarhālajās sistēmās, lielā mērā tiek liegts dzīvot pašnoteiktu dzīvi. (...) Austrijā 

eksistē specializētas aģentūras un uz vardarbības upuriem orientēti tiesību akti, lai 

AUSTRIJA: "Tradīcija", "gods" un 

vardarbība pret sievietēm 
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palīdzētu sievietēm, kuras ir saskārušas ar šādiem vardarbības veidiem, meklēt 

palīdzību.” 27 

Austrija bija viena no pirmajām valstīm, kurai tika veikts GREVIO - Stambulas 

konvencijas uzraudzības komitejas (ekspertu grupa, kuras darbības lokā ir vardarbības 

pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošana)28 – pamatnovērtējums. GREVIO ir 

aicinājusi Austrijas varas iestādes veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka Stambulas 

konvencijas noteikumi tiek pilnībā īstenoti attiecībā uz visām sievietēm, tostarp uz 

sievietēm ar invaliditāti, sievietēm-patvēruma meklētājām un sievietēm ar nedrošu 

uzturēšanās statusu. 

GREVIO ir aicinājusi Austrijas varas iestādes pieņemt vardarbības ģimenē vispārēji 

piemērojamu juridisko definīciju (saskaņā ar Stambulas konvencijas 3.b pantu). 

Tomēr ministrija Frauen Gesundheit (Sievietes un Veselība) ir apgalvojusi, ka Austrijas 

tiesību sistēmā nav iespējams pieņemt vardarbības ģimenē vispārēji piemērojamu 

juridisko definīciju (tostarp attiecībā uz ekonomisko vardarbību ģimenē: “Šādas 

definīcijas ieviešana varētu pārvērst Austrijas sarežģīto un daudzpakāpju likumdošanu 

attiecībā uz vardarbību ģimenē par diezgan neelastīgu un stingru sistēmu. Tomēr 

saskaņā ar Austrijas tiesību aktiem, ekonomisko vardarbību bieži vien jau var uzskatīt 

par vienu no veidiem, kā izpaužas vardarbība ģimenē – gadījumos, kad ekonomiskā 

vardarbība ģimenē sasniedz kritisko līmeni (piemēram, finansiālā atbalsta liegšana var 

tikt uzskatīta par saistību pārkāpumu saskaņā ar laulības likumiem, un tādējādi šo 

pārkāpumu var attiecīgi izskatīt laulības šķiršanas procesa laikā.” 

 

 

                                                           
27 Austrija, Vīnes Demokrātijas centrs (Demokratiezentrum Wien), „Vardarbība pret sievietēm”, 

http://www.demokratiezentrum.org/themen/genderperspektiven/lebensrealitaeten/gewalt-

gegen-frauen.html 

 

28
 Austrijas nacionālo ziņojumu koordinēja un sagatavoja Nacionālais vardarbības pret sievietēm 

koordinācijas centrs; tas tika iesniegts GREVIO 2016. gada 1. septembrī. 

http://www.demokratiezentrum.org/themen/genderperspektiven/lebensrealitaeten/gewalt-gegen-frauen.html
http://www.demokratiezentrum.org/themen/genderperspektiven/lebensrealitaeten/gewalt-gegen-frauen.html
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GREVIO ir stingri mudinājusi Austrijas varas iestādes nodrošināt valstī visaptverošu 

politiku kopumu vardarbības pret sievietēm novēršanai, sieviešu aizsardzībai un 

vardarbības izdarītāju kriminālvajāšanai, attiecībā uz visu veidu vardarbību pret 

sievietēm, it īpaši saistībā ar sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un piespiedu 

laulībām. Šajā gadījumā Ministrija ir atzinusi, ka ir svarīgi pastiprināt valsts centienus, 

lai īstenotu visaptverošu politiku attiecībā uz citiem uz dzimumu balstītas vardarbības 

veidiem.29 

 

 

 

 

Saskaņā ar Sociālās novērošanas aģentūras (Social Watch) 2017. gadā publicēto 

ziņojumu Čehijā sievietes piedzīvo nabadzību divreiz biežāk nekā vīrieši. Tās sieviešu 

grupas, kuras visbiežāk piedzīvo nabadzību, ir vientuļās mātes, kā arī sievietes-

migrantes un sievietes, kas ir vecākas par 65 gadiem. Šajā ziņojumā ir arī teikts, ka     

87 procentus no kopējā aprēķinātā vientuļo vecāku skaita Čehijā (180 000) veido tieši 

sievietes. Turklāt vientuļās mātes biežāk strādā zemu atalgotā darbā un divreiz biežāk 

ir bezdarbnieces. Finanšu problēmas, ar kurām saskaras sievietes Čehijā, ir cieši 

saistītas ar citiem nevienlīdzības jautājumiem šajā valstī. 

Marketa Mottlová, Čehijas Līdztiesības uzraudzības foruma Forum 50% projektu 

koordinatore, uzskata, ka sieviešu nelabvēlīgajam stāvoklim darba tirgū ir nopietnas 

sekas attiecībā uz sieviešu ekonomisko atkarību un nabadzību. Vardarbību ģimenē 

nav iespējams atdalīt no sieviešu ekonomiskās atkarības sabiedrībā, kurā, kā eksperti 

norāda, seksistiska attieksme pret sievietēm joprojām pastāv daudzās jomās. 

Mottlová norāda arī, ka uztrauc tas, ka katra trešā sieviete Čehijā savas dzīves laikā ir 

                                                           
29  Ministrija „Sievietes un Veselība” (Ministerium Frauen Gesundheit), Austrijas komentāri 

attiecībā uz GREVIO ziņojumu. Vīne, 2017. gada augusts.  

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/1/6/CH1573/CMS1506417636916/stellungna

hme_oesterreich_zu_grevio-bericht_austrias_comments_on_grevios_report.pdf 

ČEHIJA: sieviešu nabadzība, nevienlīdzība 

un uz dzimumu balstīta vardarbība  

https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/1/6/CH1573/CMS1506417636916/stellungnahme_oesterreich_zu_grevio-bericht_austrias_comments_on_grevios_report.pdf
https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/1/1/6/CH1573/CMS1506417636916/stellungnahme_oesterreich_zu_grevio-bericht_austrias_comments_on_grevios_report.pdf
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piedzīvojusi vardarbību: „Čehijas sabiedrībā pastāv daži stereotipi par izvarošanas 

tēmu,” viņa apgalvo. „Izvarošanas upuri dažreiz tiek uzskatīti par līdzatbildīgiem šajā 

noziegumā.” To pašu apgalvo arī Čehijas Sieviešu lobija direktore Hana Stelzerová: 

„Sieviešu nabadzība un vardarbība pret sievietēm ir visnopietnākās dzimumu 

nevienlīdzības sekas Čehijas Republikā.” 

Čehija parakstīja Stambulas konvenciju 2016. gada maijā. Tā bija priekšpēdējā no 

visām valstīm, kas to ir parakstījušas, un attiecīgi Stambulas konvencija Čehijā 

joprojām nav ratificēta. Saskaņā ar Social Watch ziņojumu, šīs kavēšanās iemesls ir 

“nevēlēšanās pieņemt (izskatīt) dzimumu līdztiesības jautājumu, runājot par 

vardarbības problēmu”.30 

 

 

 

 

 

Kopš 2002. gada Dānijā ar mērķi novērst vardarbību pret sievietēm tika pieņemti četri 

nacionālie rīcības plāni, un tie tika pielāgoti mainīgajiem vardarbības modeļiem. 

Nesenajā paplašinātajā juridiskajā esejā, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta 

Stambulas konvencijas ieviešanai Dānijas likumdošanā, tika noskaidrots, kādā veidā 

Dānijā notiek netieša sieviešu diskriminācija krimināltiesību jomā. Šajā esejā ir 

parādīts, ka Dānijā krimināllietās par vardarbību ģimenē tiesneši mēdz lemt atbildību 

mīkstinošā virzienā, ja: 

1) pirms vardarbības izdarīšanas starp cietušo un vainīgo personu jau ir bijušas 

nesaskaņas; 

2) vainīgais ir veicis noziedzīgo nodarījumu, esot uzbudinātā/satrauktā prāta stāvoklī 

(tā saucamajā “oprørt sindstilstand”); 

                                                           
30 Cīņa par dzimumu līdztiesību Čehijas Republikā. https://www.equaltimes.org/the-battle-for-

gender-equality?lang=es#.W0yGFS8rxR0 

DĀNIJA: netieša sieviešu diskriminācija 

krimināltiesību jomā 

https://www.equaltimes.org/the-battle-for-gender-equality?lang=es#.W0yGFS8rxR0
https://www.equaltimes.org/the-battle-for-gender-equality?lang=es#.W0yGFS8rxR0
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3) joprojām pastāv attiecības starp abām pusēm (cietušo un vainīgo) vai arī 

attiecības tiek atjaunotas tiesas procesa laikā. 

 

Šo iemeslu dēļ vardarbības ģimenē izdarītāji, šķiet, nesaņem preventīvus sodus, jo ar 

tiesas lēmumiem viņiem piešķir samazinātus sodus. Salīdzinot ar citiem attiecīgiem 

gadījumiem, sodi, kas tiesas lēmumos tiek paredzēti par vardarbību ģimenē, parasti ir 

zemāki nekā sodi, kas tiek piespriesti par līdzīgām vardarbīgām darbībām, kuras tiek 

veiktas citos apstākļos, piemēram, darba vidē vai naktsdzīvē.31 

 

 

 

 

 

Vardarbība pret sievietēm tikai nesen tika atzīta Igaunijā kā sabiedrības problēma un 

veselības slogs. Saskaņā ar 2014. gada Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 

(FRA) aptauju visas Eiropas Savienības mērogā sievietes Igaunijā no 15 gadu vecuma 

ir visvairāk pakļautas psiholoģiskajai vardarbībai: ar to ir saskarušās 50% aptaujāto 

sieviešu, un šis rādītājs ir ievērojami augstāks par vidējo Eiropā (43%).  

Sievietes ir visvairāk pakļautas psiholoģiskajai vardarbībai Latvijā un Dānijā (līdz 60% 

sieviešu), vismazāk - Spānijā (33%) un Īrijā (31%). Pētījums parāda, ka psiholoģisko 

izspiešanu no partnera puses vai bērnu kā izspiešanas līdzekļa izmantošanu Igaunijā ir 

pieredzējušas 10% sieviešu, kas ir nedaudz virs Eiropas vidējā līmeņa (8%). Igaunijā 

katra trešā sieviete, kura ir vecāka par 15 gadiem, ir piedzīvojusi fizisko vai seksuālo 

vardarbību, kas ir līdzvērtīgs Eiropas vidējam rādītājam. Eiropas mērogā sievietes 

Dānijā (52%), Somijā (47%), Austrijā (20%) un Polijā (19%) ir visvairāk pakļautas 

                                                           
31 Sieviešu padome Dānijā, Dānijas NVO ēnu ziņojums GREVIO, Kopenhāgena, 2017. gada 

janvāris, http://www.kvinderaadet.dk/files/Danish_NGO_report_2017_GREVIO.pdf 

IGAUNIJA: Nesen tika atzīta uz dzimumu 

balstīta vardarbība  

http://www.kvinderaadet.dk/files/Danish_NGO_report_2017_GREVIO.pdf
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fiziskajai un seksuālajai vardarbībai. Igaunijā pēdējo 12 mēnešu laikā 5% sieviešu ir 

piedzīvojušas fizisko vai seksuālo vardarbību. 32 

 

 

 

 

Somijā visizplatītākie vardarbības pret sievietēm veidi ir vardarbība ģimenē un nejauši 

uzbrukumi alkohola reibumā. Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 

(FRA) aptauju Somijā kopš 15 gadu vecuma 46.7% sieviešu ir piedzīvojušas fizisko un / 

vai seksuālo vardarbību, bet 53% sieviešu ir piedzīvojušas psiholoģisko vardarbību.33 

Oficiāli nereģistrētie migranti ir viena no visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām 

Somijā, neskatoties uz to, ka valstī to nav tik daudz (mazāk nekā 4000 cilvēku). Daži 

no šiem cilvēkiem nonāk verdzībai līdzīgās situācijās, kad viņi nevar sūdzēties valsts 

amatpersonām vai policijai par savu darba situāciju, piedzīvotajiem noziegumiem u.c., 

jo viņi baidās, ka viņus deportēs no Somijas. Šādā situācijā dažas sievietes var nonākt 

piespiedu prostitūcijā u.c. Somijā ir dažas nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas 

šajā jomā: tās cenšas palīdzēt cietušajiem cilvēkiem un dot viņiem pajumti. 

MONIKA (Somijas Daudzkultūru sieviešu asociācija) ir nevalstiskā organizācija, kura 

darbojas sociālo lietu jomā. Tā izstrādā un sniedz specializētus pakalpojumus 

sievietēm-imigrantēm un viņu bērniem, kuri tikuši pakļauti vardarbībai, kā arī 

darbojas kā eksperts un aizstāvis jautājumos, kuri ir saistīti ar etniskās diskriminācijas 

un vardarbības apkarošanu, kā arī integrācijas veicināšanu, atbalstot imigrantu 

pilsoniskās sabiedrības aktivitātes. Vairāk informācijas: https://monikanaiset.fi/en/ 

                                                           
32 Delfi, Igaunija, 2014. gada marts, http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-50-

protsenti-eesti-naistest-on-kokku-puutunud-psuhholoogilise-vagivallaga?id=68157699 

33 FRA aptauja, EIGE aprēķins. 

SOMIJA: Vardarbība ģimenē un agresija 

uz ielām 

https://monikanaiset.fi/en/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-50-protsenti-eesti-naistest-on-kokku-puutunud-psuhholoogilise-vagivallaga?id=68157699
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/uuring-50-protsenti-eesti-naistest-on-kokku-puutunud-psuhholoogilise-vagivallaga?id=68157699
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Nevalstiskā organizācija Pro-tukipiste ir specializēts dienests, kas veicina cilvēku, kuri 

strādā seksa vai erotikas nozarē, kā arī cilvēku tirdzniecības upuru līdzdalību un 

cilvēktiesības. Šī nevalstiskā organizācija sniedz sociālos un veselības aprūpes 

pamatpakalpojumus tiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti intīmpakalpojumu jomā, kā arī 

cilvēku tirdzniecības upuriem. Šādi pakalpojumi ir pieejami Helsinkos, Tamperē un 

Turku.  

Vairāk informācijas: https://pro-tukipiste.fi/en/frontpage/ 

 

 

 

 

 

Vardarbība pret sievietēm, pat no šo sieviešu radinieku, paziņu vai attiecību partneru 

puses, Vācijā ir ļoti izplatīta parādība. 2015. gadā tika uzskaitīti vairāk nekā               

100 000 vardarbības pret sievietēm gadījumi ģimenē, lai gan to īstajam skaitam ir 

jābūt daudz lielākam.34 

Federālais kriminālpolicijas birojs (BKA) kopā ar Vācijas ģimenes lietu ministri 

Manuelu Schwesig ir publiskojis šo statistiku Berlīnē 2016. gada novembrī. Tā bija 

pirmā reize, kad policija tika publiskojusi skaitļus, kuri parāda vardarbības izplatību 

partneru attiecībās. Saskaņā ar BKA datiem 2015. gadā kopumā 127 457 attiecībās 

esošie cilvēki ir bijuši slepkavības, miesas bojājumu, izvarošanas, seksuālās 

vardarbības, draudu un izsekošanas upuri. 

 

 

                                                           
34  Der Spiegel, Vācija, 2017. gada 8. marts, "Vardarbības pret sievietēm apkarošana” 

(“Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Jahre später ”),  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-frauen-bundesregierung-bringt-

istanbul- konvention-auf-den-weg-a-1137816.html 

VĀCIJA: 2016. gadā - vairāk nekā 100 000 ar 

dzimumu saistītas vardarbības gadījumu 

https://pro-tukipiste.fi/en/frontpage/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-frauen-bundesregierung-bringt-istanbul-%20konvention-auf-den-weg-a-1137816.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gewalt-gegen-frauen-bundesregierung-bringt-istanbul-%20konvention-auf-den-weg-a-1137816.html
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Astoņdesmit divi procenti jeb vairāk nekā 104 000 no visiem upuriem bija sievietes. 

No šī skaita vairāk nekā 65 800 sievietes tika guvušas vienkāršas traumas,                   

11 400 sievietes tika guvušas smagus ievainojumus, 16 200 sievietes tika pakļautas 

draudiem un gandrīz 8 000 sieviešu bija izsekošanas upuri. Attiecību partneri tīši vai 

netīši ir nogalinājuši 331 sievieti. Izvarošanas un seksuālās vardarbības gadījumos 

gandrīz visi upuri bija sievietes. Saskaņā ar statistikas datiem vairāk nekā deviņdesmit 

procenti izsekošanas un draudu upuru arī bija sievietes.  

Preses paziņojumā Federālā kriminālpolicijas biroja prezidents Holder Munch ir 

paskaidrojis, ka Vācijā policija ir reģistrējusi vairākus ļaunprātīgas izmantošanas 

(vardarbības) gadījumus, sākot ar nelieliem pazemojumiem, apvainojumiem un 

iebiedēšanu, psihisko, fizisko un seksuālo vardarbību, līdz pat izvarošanas un 

slepkavības gadījumiem.35 

 

 

 

 

Saskaņā ar Pasaules ekonomikas foruma Globālo dzimumu atšķirību indeksu, Islande 

šajā reitingā ieņem pirmo vietu pasaulē: tajā ir vismazākās atšķirības dzimumu 

pārstāvēšanas ziņā.36 Tomēr tajā pašā laikā saskaņā ar Eurostat datiem Islandē ir 

viens no augstākajiem ziņotajiem izvarošanas gadījumu skaitiem uz vienu iedzīvotāju 

(lai gan dažādās valstīs izvarošanas juridiskās definīcijas atšķiras, kas sarežģī gadījumu 

                                                           
35 DW, Vācija, 2017. gada 26. novembris, http://www.dw.com/lv/domestic-violence-affects-

over-100000-women-in-germany/a-36482282 

 

36 Pasaules ekonomikas forums (2017) 2017. gada Globālais ziņojums par atšķirībām dzimumu 

pārstāvēšanas ziņā: 174, pieejams vietnē: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

ISLANDE: līdere dzimumu līdztiesībā, taču tur 

joprojām pastāv uz dzimumu balstīta vardarbība 

http://www.dw.com/lv/domestic-violence-affects-over-100000-women-in-germany/a-36482282
http://www.dw.com/lv/domestic-violence-affects-over-100000-women-in-germany/a-36482282
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
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skaitu salīdzināšanu).37
 Islandes dzimumu līdztiesības eksperti un feministes apgalvo, 

ka šis reitings neparāda pastāvīgu vardarbību pret sievietēm, uzmākšanos un 

ikdienišķo seksismu, kas eksistē Islandē. 

Saskaņā ar 2010. gadā veikto pētījumu 42% Islandes sieviešu (kas ir vecākas par            

16 gadiem) tika pakļautas vardarbībai, draudiem vai seksuāla rakstura fiziskiem 

kontaktiem, kuri ir izraisījuši ciešanas; 22% sieviešu bija piedzīvojušas vardarbību 

tuvās attiecībās, savukārt tikai 22% no tām ir vērsušās organizācijās vai iestādēs, 

kuras sniedz pakalpojumus vardarbības upuriem. Tikai 13% upuru bija ziņojušas 

policijai par pēdējo piedzīvoto vardarbības gadījumu.38 

Pēdējo gadu laikā Islandes likumdošanā attiecībā uz vardarbību pret sievietēm tika 

veiktas būtiskas izmaiņas. Pēc gadiem ilga spiediena no sieviešu interešu aizstāvības 

grupu un dažu parlamentāriešu puses Islandes parlaments ir ieviesis būtiskas 

izmaiņas likumdošanā. 2011. gadā parlaments pieņēma likumu, kurš uzlabo 

noteikumus tuvās attiecībās esošu vardarbības upuru aizsardzībai. Šis likums paredz 

tādus pasākumus kā vainīgās personas izņemšana no mājsaimniecības un īpaša 

ierobežojoša rīkojuma ieviešana gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību ģimenē. 

Tas ir balstīts uz Austrijas modeli, kurā no vardarbības ģimenē / partnerattiecībās 

cietusī persona tiek aizsargāta, savukārt vainīgais tiek attālināts.  

Likumdošanas izmaiņām un politikas iniciatīvām ir bijusi būtiska ietekme uz saukšanu 

pie atbildības gadījumos, kuri ir saistīti ar vardarbību ģimenē. Pastiprināta sadarbība 

starp pašvaldību un sociālajiem dienestiem, kā arī policiju ir uzlabojusi vainīgo 

personu kriminālvajāšanu un vardarbības upuru aizsardzību. Piemēram, 2010. gadā 

tika noraidīti 94% vardarbības gadījumu, par kuriem tika ziņots policijai, savukārt 

2015. gadā tika noraidīti tikai 3% no visiem gadījumiem.  

                                                           
37  https://www.thestar.com/news/world/2017/12/12/icelands-high-gender-ranking-masks-

continuing-violence-harassment-and-everyday-sexism-experts-say.html 

 

38  Islandes Dzimumu līdztiesības centrs (2017) Dzimumu līdztiesība Islandē. 

https://www.jafnretti.is/static/files/2018/utgefid_efni_af_gomlu_sidu/gender_equality_in_icelan

d_2017-1-.pdf 

https://www.thestar.com/news/world/2017/12/12/icelands-high-gender-ranking-masks-continuing-violence-harassment-and-everyday-sexism-experts-say.html
https://www.thestar.com/news/world/2017/12/12/icelands-high-gender-ranking-masks-continuing-violence-harassment-and-everyday-sexism-experts-say.html
https://www.jafnretti.is/static/files/2018/utgefid_efni_af_gomlu_sidu/gender_equality_in_iceland_2017-1-.pdf
https://www.jafnretti.is/static/files/2018/utgefid_efni_af_gomlu_sidu/gender_equality_in_iceland_2017-1-.pdf
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Stambulas konvenciju Islande ir parakstījusi 2011. gadā, un šobrīd Konvencija tiek 

īstenota. Pēc EAPN-Islande teiktā, “Islandē pastāv daudzas labas prakses, kuras 

norāda uz spēcīgiem centieniem nodrošināt adekvātu reakciju uz vardarbību pret 

sievietēm.” 

 

 

 

 

 

Par pirmo problēmu Norvēģijā tiek saukta “iedzimtā (mantotā) vardarbība”. 

Norvēģijā seši no desmit vīriešiem, kuri ir veikuši vardarbību ģimenē pret savu 

partneri un tagad ārstējas no tā, savā bērnībā paši ir piedzīvojuši vardarbību. Daudzi 

no šiem vīriešiem paši ikdienā piedzīvo arī trauksmi, depresiju un narkotiku lietošanu. 

Septiņiem no desmit vīriešiem, kuri ir bijuši vardarbīgi  ģimenē, ir vismaz viena 

psihiatriskā diagnoze. Šie ir 2015. gada zinātņu doktoru pētījuma rezultāti no 

Norvēģijas vardarbības un posttraumatiskā stresa pētījumu centra (NKVTS).39  Šī 

pētījuma pamatā ir plašs kvantitatīvs un kvalitatīvs datu materiāls par vīriešiem, kuri 

ārstējušies centrā Alternatīva vardarbībai (ATV), kas ir vardarbības ģimenē 

profesionālais pētījumu un ārstēšanas centrs. Salīdzinājumam – vidējā psihiatrisko 

diagnožu izplatība norvēģu vīriešu vidū ir tikai 15 procenti. “Tas nenozīmē, ka katrs 

vīrietis, kuram ir psihiatriskā diagnoze vai kurš ir cietis no vardarbības, pats kļūst 

vardarbīgs. Daudziem no viņiem izdodas labi tikt galā ar to. Bet tas, ka vīrietis pats 

ticis pakļauts vardarbībai, padara viņu vairāk pakļautu vardarbīgas uzvedības 

attīstīšanai”, - uzskata Ingunn Rangul Askeland, psihologs un pētnieks. “Lielākā daļa 

šo vīriešu paši ir bijuši pakļauti vardarbībai vai ļaunprātīgai izmantošanai, vai arī viņi 

ir saņēmuši maz aprūpes un uzmanības savā bērnībā. Rezultātā viņi var saskarties ar 

grūtībām savās attiecībās, arī kā pieaugušajiem viņiem var būt grūti regulēt un 

komunicēt savas emocijas." 

                                                           
39 http://kjonnsforskning.no/en/2015/08/mens-violence-against-women-not-only-about-power 

NORVĒĢIJA: vīriešiem ir iedzimta vardarbīga 

attieksme pret sievietēm; pastāv neobjektīvs 

kultūras relatīvisms 

http://kjonnsforskning.no/en/2015/08/mens-violence-against-women-not-only-about-power
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Vēl viens svarīgs aspekts, kas ir saistīts ar uz dzimumu balstītu vardarbību un 

nabadzību Norvēģijā, ir saistīts ar neobjektīvu (aizspriedumainu) multikulturālu 

pieeju. 2018. gada 8. martā Norvēģijas vardarbības un posttraumatiskā stresa 

pētījumu centrs (NKVTS) ir publicējis ziņojumu „Om du tør å spørre, tør folk å svare’. 

Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske 

samfunn.” („Ja uzdrošinies jautāt, cilvēki uzdrošinās atbildēt.” Sociālo dienestu un 

policijas pieredze attiecībā uz vardarbību ģimenē sāmu kopienās.”) 40
 Šajā ziņojumā ir 

parādīts, ka sāmu izcelsmes sievietes, kuras piedzīvo vardarbību ģimenē, retāk nekā 

citas norvēģu sievietes vēršas varas iestādēs pēc palīdzības. Liels iemesls tam ir tas, ka 

norvēģu atbalsta sistēmā strādājošajiem ir ierobežotas zināšanas sāmu valodā un par 

sāmu kultūru, kā arī tas, ka sāmu kopienās vardarbība un ļaunprātīga izmantošana ir 

ļoti aizliegti temati. Bet vēl viens svarīgs iemesls tam ir sāmu iedzīvotājiem 

raksturīgais kauns, kuru ir izraisījusi norveģizācijas politika attiecībā pret viņiem.41 

Kultūras relatīvisma jautājums attiecas arī uz migrantu un bēgļu kopienām 

(piemēram, no Āfrikas), kuras dzīvo Norvēģijā. Tas, ka tiek pieņemts, ka tur sievietes 

pakļaujas vīriešiem, īstenībā nav patiesa cieņa vai jūtīgums pret viņu kultūru. Pēc 

norvēģu pētnieces Hildes Jakobsenas teiktā, “atšķirība starp mums, rietumniekiem, 

un viņiem, afrikāņiem, ir konstrukcija, kas ir paredzēta politisku mērķu sasniegšanai.” 

Tajā pašā laikā šajās kopienās feministisko ideju noraidīšana balstās uz ideju, ka 

feministiskās idejas ir „Rietumu iejaukšanās”, pat ja šīs idejas īstenībā ir nākušas no 

savas tautas.42 

                                                           
40 Ziņojumu ir sastādījuši Ingvil Thallaug Øverli, Solveig Bergman un Ann-Kristin Finstad. Øverli 

faktiski strādāja sadarbībā ar Finstad, savukārt Bergman bija atbildīga par šo projektu. Ziņojumu 

ir pasūtījusi Tieslietu un sabiedriskās drošības ministrija, kas sadarbībā ar sāmu parlamentu 

uzsāka pētījumu par vardarbību ģimenē sāmu kopienās. 

http://kjonnsforskning.no/en/2017/06/sami-victims-violence-do-not-seek-help 

 

41  Norveģizācijas politika tika institucionalizēta likumdošanā un praktiskajā politikā ap           

1850. gadu. Sāmu valoda, vēsture un etniskā izcelsme daudzviet un daudzās ģimenēs tika 

apklusināta, kā rezultātā tika zaudēta sāmu valoda, identitāte u.c. 

 
42 http://kjonnsforskning.no/en/2016/06/violence-puts-women-their-place 

http://kjonnsforskning.no/en/2017/06/sami-victims-violence-do-not-seek-help
http://kjonnsforskning.no/en/2016/06/violence-puts-women-their-place
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Pētniece Stine Helena Bang Svendsen uzskata, ka ir svarīgi pētīt debates par 

multikulturālismu Norvēģijā saistībā ar nacionālo nevēlēšanos vērsties pret norvēģu 

rasismu: “Politikā mēs redzam, ka multikulturālismam ir ierobežotas, bet tomēr 

svarīgas manevrēšanas iespējas attiecībā uz nacionālajām minoritātēm un Norvēģijas 

pamatiedzīvotājiem. Tāpat šeit svarīgu lomu spēlē plaši izplatīta nevēlēšanās atzīt 

rasisma izplatību Norvēģijas sabiedrībā. Debates, kas Norvēģijā notiek par sieviešu 

apgraizīšanu un piespiedu laulībām, ir klasiski piemēri tam, kā musulmaņu 

seksualitāte tiek attēlota kā austrumnieciska un eksotiska. Tomēr šādai debašu 

izpratnei ir bijis maz ietekmes uz Norvēģijas sabiedrisko sfēru. Iemesls tam nav tas, ka 

zināšanas par rasismu nav pieejamas Norvēģijā, bet gan tas, ka nevēlēšanās atzīt 

rasisma izplatību Norvēģijas sabiedrībā ir ļoti spēcīga.” Pēc Svendsenas teiktā, 

gadījumos, kad kāda veida politika tiek uztverta kā kādas konkrētas kultūras 

sastāvdaļa (kā tas ir gadījumā, kad Norvēģija un dzimumu līdztiesība tiek pielīdzinātas 

viena otrai), šī politika iegūst salīdzinošas neapstrīdamības statusu.43 

Saskaņā ar tīkla EAPN-Norvēģija teikto: 

“Norvēģija nav tik fantastiska vienlīdzības jomā, kā mums liek domāt: Norvēģija 

atrodas labā vietā tikai izglītības un darba iespēju jomā, kā arī attiecībā uz tiesībām 

uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas. Kad mēs runājam par vardarbību ģimenē, 

Norvēģija virzās uz priekšu diezgan lēni, tāpat arī attiecībā uz izvarošanas 

uzskatīšanu par nopietnu noziedzīgu nodarījumu. Pašlaik vīriešu grupas Norvēģijā 

tiek attaisnotas lietās par izvarošanu joprojām pastāvošo morāles kodeksu dēļ.” 44 

 

 

 

 

                                                           
43 http://kjonnsforskning.no/en/2017/04/gender-equality-ideals-make-muslim-women-more-

religious 

 

44 http://www.newsinenglish.no/2016/08/08/thousands-protest-rape-acquittals/ 

http://kjonnsforskning.no/en/2017/04/gender-equality-ideals-make-muslim-women-more-religious
http://kjonnsforskning.no/en/2017/04/gender-equality-ideals-make-muslim-women-more-religious
http://www.newsinenglish.no/2016/08/08/thousands-protest-rape-acquittals/
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Saskaņā ar 2014. gada aptauju, kuru ir veikusi ES Pamattiesību aģentūra, Polija ir 

Eiropas Savienības valsts, kurā sieviešu (no 15 gadu vecuma) skaits, kas ir piedzīvojis 

fizisko un / vai seksuālo vardarbību no sava partnera vai cita vīrieša, ir vismazākais 

(19% sieviešu). Pēc Polijas statistikas birojs ziņojuma, izvarošanas gadījumu skaits 

valstī kopš 2013. gada ir piedzīvojis stabilu samazinājumu (2013. gadā -                  

1328 gadījumi, savukārt 2017. gadā - 1253 gadījumi).45 Bet šai monētai ir divas puses: 

nevajadzētu aizmirst, ka 19% nozīmē, ka aptuveni 1 no 20 sievietēm ir cietusi no uz 

dzimumu balstītas vardarbības. 

„Es nedomāju, ka mums vajadzētu priecāties par šādu statistiku, jo, manuprāt, 

situācija Polijā nav tik lieliska, un šie skaitļi precīzi neparāda reālo situāciju”, - tā 

uzskata Urszula Nowakowska, Varšavā bāzētā Sieviešu tiesību centra (NVO, kas 

atbalsta cietušos no vardarbības ģimenē un veicina sieviešu tiesības) direktore.46 Pēc 

Nowakowskas teiktā, bieži vien tās iestādes, kurām vajadzētu nodrošināt palīdzību 

vardarbības upuriem (tostarp policija), sievietes mulsina, norādot, ka vardarbību, 

kurai viņas tika pakļautas, varētu samazināt līdz atrisināmam “konfliktam” ģimenes 

ietvaros. Tāpēc sievietes neziņo par vardarbību, un, kad viņas to dara, policija ļoti 

bieži nevirza šīs sūdzības tālāk. 

No otras puses, Polijas valdība, šķiet, sievietes neatbalsta. Lai gan politiķi un reliģiskās 

iestādes turpina apgalvot, ka sievietes Polijā tiek cienītas daudz vairāk nekā citās ES 

valstīs dzīvojošās sievietes, Polijā valdošajai Likuma un Taisnīguma partijai ir visai 

savdabīgs veids, kā to parādīt. 

 

                                                           
45 https://stat.gov.pl/en/topics/justice/justice/violence-against-women,1,1.html 

 

46 Pilnu interviju skatīt šeit: http://news.trust.org/item/20140306164123-i8wuf/ 

POLIJA: labākā situācija Eiropā vai tās ir tikai 

viltus ziņas? 

https://stat.gov.pl/en/topics/justice/justice/violence-against-women,1,1.html
http://news.trust.org/item/20140306164123-i8wuf/
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2017. gada oktobrī policija veica revīzijas Sieviešu tiesību centra un Baba (kas ir vēl 

viena NVO, kura atbalsta cietušos no vardarbības ģimenē) birojos. Oficiālais šo 

revīziju pamatojums bija pierādījumu meklēšana saistībā ar iepriekšējās valdības 

Tieslietu ministrijas iespējamiem pārkāpumiem. Taču šo revīziju veikšanas laiks bija 

aizdomīgs: iepriekšējā dienā šo organizāciju aktīvisti bija starp tūkstošiem Polijas 

iedzīvotāju, kuri protestēja pret ierobežojošo likumu par abortiem. 

2016. gadā Polijas Tieslietu ministrija atsauca finansējumu no vairākām sieviešu 

tiesību NVO, tostarp no Sieviešu tiesību centra un Baba, apgalvojot, ka šīs 

organizācijas diskriminē vīriešus, jo tās atbalsta tikai sievietes, kuras ir cietušas no 

vardarbības ģimenē. Turklāt Sieviešu tiesību centrs nav saņēmis valsts finansējumu arī 

2017. gadā. 

Polijas Tieslietu ministrija 2016. gadā ierosināja likumprojektu, kurā tika aicināts 

izstāties no Stambulas konvencijas, un, neskatoties uz to, ka šī iniciatīva 2017. gada 

janvārī tika noraidīta, parlamentārieši joprojām periodiski aicina Poliju atteikties no 

Stambulas konvencijas, apgalvojot, ka šī Konvencija ir ļaunās “dzimumu ideoloģijas” 

avots, kuras mērķis ir iznīcināt Polijas tradicionālās vērtības. 

 

 

 

 

 

Kopš 2004. gada Spānijas likumdošana aizsargā sievietes, kuras saskaras ar vardarbību 

no saviem partneriem, bijušajiem partneriem vai vīriem, un ,neskatoties uz to, kopš tā 

laika Spānijā tikusi nogalināta 821 sieviete.47 Daži vīrieši, it īpaši sociālajos plašsaziņas 

līdzekļos, uzstāj uz apsūdzībām par „krāpšanos” attiecībā uz tām 13 500 sievietēm, 

kuras katru mēnesi ziņo policijai par noziegumiem, kas ir saistīti ar uz dzimumu balstītu 

                                                           
47

 https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-12/especial-violencia-genero-espana-datos-

victimas_1329653/ 

SPĀNIJA: 42,8% sieviešu saskaras ar materiālo 

nenodrošinātību 

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-12/especial-violencia-genero-espana-datos-victimas_1329653/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-02-12/especial-violencia-genero-espana-datos-victimas_1329653/
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vardarbību. Tomēr Spānijas prokuratūra 2016. gadā neatrada pierādījumus sieviešu 

nepatiesiem apgalvojumiem par uz dzimumu balstītu vardarbību. Dati liecina, ka 

atkārībā no tiesas, kurā sieviete ziņo par noziegumu (vardarbību), pastāv lielas 

atšķirības aizsardzības rīkojumu saņemšanā. Kopumā valda vienprātība par to faktu, ka 

Spānijas tiesneši tikpat kā neizmanto protokolu, lai steidzami novērtētu risku, kuram ir 

pakļauti ar dzimumu saistītas vardarbības upuri.48 

Ar ATENPRO pakalpojuma palīdzību Spānijas Sarkanais Krusts 2016. gadā ir palīdzējis 

8894 sievietēm. Šis pakalpojums, kurš tika ieviests 2004. gada likuma ietvaros, 

nodrošina elektronisku brīdināšanas ierīci sievietēm, kuras ir cietušas no ar dzimumu 

saistītas vardarbības. Spānijas Sarkanais Krusts ir veicis pētījumu par ar dzimumu 

saistītas vardarbības aspektiem, kas ir sekojoši: 

1) vardarbīgs vīrietis kontrolē mājsaimniecības finanses; 

2) sociālā izolācija, fiziskā un seksuālā vardarbība, fiziskās traumas un psiholoģiskā 

vardarbība pret sievieti; 

3) vardarbība pret bērniem - aizvien plašāk izplatīta (67,1% sieviešu ir norādījušas, 

ka viņu bērni ir bijuši vardarbības aculiecinieki vai ir paši cietuši no šo sieviešu 

bijušā partnera agresīvas uzvedības; 23,2% bērnu tika diagnosticēti 

pēctraumatiskā stresa traucējumi; 24,7% vīriešu ir izmantojuši vizītes pie 

saviem bērniem, lai viņus biedētu vai apdraudētu). 

Ar dzimumu saistīta vardarbība Spānijā tika reģistrēta ne tikai maznodrošināto 

personu vidū. Tomēr šādas vardarbības rezultātā daudzas sievietes ir zaudējušas 

savu iepriekšējo ekonomisko stabilitāti un ir nonākušas nabadzībā vai sociālajā 

atstumtībā. Sekojošie rādītāji parāda, ar kādiem smagiem zaudējumiem sievietes ir 

saskārušās vardarbības rezultātā: 

 Smaga materiāla nenodrošinātība: ar to saskaras 6,1% Spānijas iedzīvotāju, 

savukārt sieviešu - vardarbības upuru mājsaimniecībās materiālā 

nenodrošinātība ir sastopama gandrīz 7 reizes biežāk (42,8%). Lielākā atšķirība 

ir spējā segt neparedzētus izdevumus - 650 eiro (43,4 procentpunkti).  

                                                           
48http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-denuncian-violencia-machista-mes_0_700280064.html 

http://www.eldiario.es/sociedad/mujeres-denuncian-violencia-machista-mes_0_700280064.html
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 Ienākumu nabadzība: 78,4% vardarbības upuru mājsaimniecību atrodas zem 

nabadzības sliekšņa līmeņa; 67,7% mājsaimniecību ir ļoti dzīļā nabadzībā un 

52,8% - galējā nabadzībā. Vidējais nabadzības līmenis Spānijas iedzīvotāju 

vidū ir 22,1%, tātad trīsreiz zemāks. 

 Zema darba intensitāte: 45,5% sieviešu-vardarbības upuru mājsaimniecību ir 

bez darba vai arī tajās ir zema darba intensitāte (vispārējais rādītājs Spānijas 

iedzīvotāju vidū ir 15,4%). 

 AROPE: 84% sieviešu, kas ir cietušas no ar dzimumu saistītās vardarbības, ir 

pakļautas nabadzības un / vai sociālās atstumtības riskam, savukārt vidējais 

AROPE rādītājs Spānijas iedzīvotāju vidū ir 27,9%. 

 Bērnu nabadzība: 78,6% no vardarbības cietušo sieviešu bērnu dzīvo 

nabadzībā (vispārējais bērnu nabadzības rādītājs Spānijas iedzīvotāju vidū ir 

28,8%). 

 Strādājošo nabadzība: vardarbības upuru vidū strādājošo nabadzības līmenis 

ir 58,9% (vidējais strādājošo nabadzības līmenis Spānijas iedzīvotāju vidū ir 

14,8%).49 

Tomēr šī statistika nepietiekami atspoguļo Spānijas faktisko realitāti: valdības 

apkopotie dati un to organizāciju, kuras ir izveidojušas ar dzimumu saistītas 

vardarbības novērošanas centrus, apkopotie dati nesakrīt un neizmēra tos pašus 

parametrus. Kopš 2003. gada Spānijas valdības delegācija dzimumu vardarbības 

jautājumos (organizācija, kas attiecas uz Veselības, sociālo lietu un līdztiesības 

ministriju) oficiāli reģistrē noziegumus, kuri ir noteikti Visaptverošajā likumā par ar 

dzimumu saistītu vardarbību: tas nozīmē, ka tiek saskaitītas tikai slepkavības, kuras ir 

veikuši šo sieviešu esošie partneri vai bijušie partneri (vīrieši, ar kuriem sievietēm ir vai 

ir bijušas tuvas attiecības, vai vīrieši, ar kuriem viņas dzīvo). Tādējādi vienīgie 

vardarbības upuri, par kuriem tiek apkopoti dati Spānijā, ir tie, kuri tika noslepkavoti:  

 

                                                           
49 Malgesini, Graciela un citi autori (2017), Biļetens par sociālo neaizsargātību Nr. 14. Sievietes, 

kuras ir cietušas no ar dzimumu saistītās vardarbības un izmantojušas ATENPRO pakalpojumu. 

Sarkanais Krusts, Madride, pieejams vietnē: http://www.cruzroja.es/principal/web/estudios-e-

innovacion 

http://www.cruzroja.es/principal/web/estudios-e-innovacion
http://www.cruzroja.es/principal/web/estudios-e-innovacion
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sievietes, kurām ir (vai ir bijis) partneris vai vīrs un kopš 2013. gada - arī viņu bērni. 

Tas nozīmē, ka, ja vienā un tajā pašā noziedzīgajā nodarījumā vīrietis noslepkavo savu 

partneri vai bijušo partneri un savu māti, kaimiņieni, draudzeni vai vīramāti, kas šajā 

momentā bijusi kopā ar viņu, oficiālā statistika ieskaitīs tikai pirmo upuri. Tāpēc 

organizācija Feminicidio.net jau desmit gadus veido savu datu bāzi: no katra upura viņi 

ir savākuši apmēram 50 informācijas laukus, un šajā datu bāzē kopumā ir vairāk nekā 

40 000 ierakstu.  

Tādējādi, ja Spānijas valdības saskaitīto ar dzimumu saistīto slepkavību skaits kopš 

2003. gada (gada, kurā sākās šo datu vākšana) līdz 2017. gada jūnijam ir ap                   

900 sievietēm, pēc citu organizāciju datiem ar dzimumu saistīto slepkavību skaits ir 

lielāks par 1100. Organizācijai Feminicidio.net ir svarīgi dokumentēt visus vardarbības 

veidus, lai atšķirtu slepkavības, kuru pamatā ir ar dzimumu saistīta vardarbība, no tām, 

kuras ir notikušas citu iemeslu dēļ. 50 

 

 

 

 

 

Slovākijas sabiedrībā sievietes saskaras ar vairākām lielām problēmām. Dažas no tām ir 

saistītas ar sieviešu un vīriešu ekonomisko nevienlīdzību un varētu izraisīt ekonomisku 

vardarbību pret sievietēm: 

1) Alimenti: nepietiekami vai neregulāri alimentu maksājumi par bērnu ir plaši 

izplatīta problēma Slovākijā, un tas ir arī viens no nabadzības un finansiālo 

problēmu (parādsaistību) cēloņiem vientuļajiem vecākiem šajā valstī, no kuriem 

                                                           
50 Diario Público, Spānija, 2017. gada 21. jūnijs, „Ar dzimumu saistīta vardarbība. Ko neatklāj 

statistika par vīriešu vardarbību pret sievietēm (seksistisko vardarbību)” (Violencia de género. Lo 

que no revela la estadística de la violencia machista), pieejams vietnē:  

http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-no-revelan-estadistica-violencia-

machista.html 

SLOVĀKIJA: valdība beidzot ir pamanījusi 

vardarbības upurus 

http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-no-revelan-estadistica-violencia-machista.html
http://www.publico.es/sociedad/violencia-genero-no-revelan-estadistica-violencia-machista.html
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lielākā daļa ir sievietes. Ir nepieciešams attīstīt un padarīt pieejamāku ģimenes 

konsultēšanu un smagu konfliktu novēršanu starp vecākiem, kuri šķiras (tā 

saucamās Kohemas (Cochem) prakses), kā arī ir jāievieš avansa alimenti, lai 

nodrošinātu, ka katra ģimene regulāri saņem finanšu resursus (princips ir tāds, 

ka standarta alimentu maksājuma neizmaksāšanas gadījumā alimentus šai 

ģimenei izmaksās valsts, un pēc tam tos retrospektīvi iekasēs no otra vecāka). 

 

2) Trūkst pieejamu bērnudārzu un atgriešanās darba tirgū iespēju pēc bērna 

kopšanas atvaļinājuma. Šobrīd Slovākijā pastāv garantija iegūt vietu 

bērnudārzā 4 gadus veciem un vecākiem bērniem, bija plānots dot garantētu 

vietu bērnudārzā arī 2 gadus veciem bērniem, taču pašreizējais parlaments to 

atcēla. Īstenībā Slovākijā joprojām ir grūti atrast vietu bērnudārzā pat 3 gadus 

veciem bērniem, kas nozīmē, ka daudzām sievietēm ir jāreģistrējas 

nodarbinātības birojā kā bezdarbniecēm, kad viņām vairs nav tiesību uz vecāku 

pabalstu, un jāgaida, kamēr viņu bērns tiks pieņemts bērnudārzā. 

Paradoksāli ir tas, ka pašreizējā ļoti zemā bezdarba situācijā Slovākijā bezdarbs 

tomēr būtiski ietekmē mazu bērnu mātes. Neskatoties uz to, ka Slovākijā šobrīd 

attīstās citu deleģēto bērnu aprūpes veidu segments, piemēram, “bērnu grupas” un 

“mikro-bērnudārzi” (kurus galvenokārt finansē no ES fondu līdzekļiem) vai privāti 

bērnudārzi (kuri, diemžēl, ir pārāk dārgi pat ģimenēm ar vidējiem ienākumiem), tie 

pagaidām nespēj kompensēt vietu trūkumu bērnudārzos. Salīdzinoši ilgs periods, ko 

sievietes pavada ārpus darba tirgus bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, ir cieši 

saistīts ar sieviešu ekonomisko nevienlīdzību. Arī pēc bērna kopšanas atvaļinājuma 

daudzām sievietēm ir tendence strādāt kā pašnodarbinātai personai, kas faktiski ir 

vēl viens nestabila darba veids. 

Vēl viena problemātiskā situācija Slovākijā ir saistīta ar sabiedrisko viedokli un 

politiķiem. Pat ja šobrīd eksistē valdības stratēģija vīriešu un sieviešu līdztiesības 

veicināšanai, šī tēma nav valdībai prioritāra, un tajā nav vērojamas būtiskas 

izmaiņas. Slovākijas sabiedrībā nav iesakņojusies ideja, ka vardarbība ir saistīta ar 

dzimumu un ir nevienlīdzības rezultāts. Dažas konservatīvās grupas rīko kampaņas 

pret Stambulas konvencijas ratifikāciju. Arī citāti no dažiem Slovākijas politiķiem, 
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kuri mazina tādu problēmu kā sieviešu nabadzība vai seksuālā vardarbība 

būtiskumu, nepalīdz šo problēmu novēršanā. 

Slovākijas EAPN tīkls ir apstiprinājis, ka sociālie dienesti šajā valstī mēdz atklāt šo 

nevienlīdzību:  

„Ilgstošas vardarbības ģimenē gadījumos, ja cietušajai personai ir kādas materiālas 

vai finansiālas prasības pret agresoru, viņa tās var pieprasīt tikai par zaudējumiem, 

kuri nav vecāki par 2 gadiem, attiecībā uz pārējiem zaudējumiem ir iestājies 

noilgums. Tādējādi vardarbības upurs nevar saņemt kompensāciju pilnā apjomā. 

Policijai (it īpaši mazās pilsētu teritorijās vai ciematos) trūkst izpratnes par 

vardarbību ģimenē un ar dzimumu saistītu vardarbību, kas dažkārt noved pie tā, ka 

policijas darbinieki minimizē vardarbības gadījumus, ar kuriem viņi sastopas. 

Kopumā, tas nozīmē, ka vardarbības upuriem ir iespējams saņemt palīdzību no 

policijas tikai faktiskās fiziskas vardarbības stadijā: tā kā uzmākšanos vai draudus ir 

grūti pierādīt, šādos gadījumos policisti nespēj (vai nevēlas) rīkoties. 

 

Situācija attiecībā uz vecākiem un vecvecākiem (parasti tās ir mātes un 

vecmāmiņas), kuras piedzīvo vardarbību ģimenē no saviem bērniem, mazbērniem 

un / vai partneriem, Slovākijā bieži vien ir smaga. Viņām ir ļoti grūti likt saviem 

bērniem un mazbērniem likumīgi pamest mājsaimniecību, un, ja viņi ir jaunāki par 

30 gadiem un viņiem nav regulāru ienākumu, vecākiem joprojām ir pienākums 

uzturēt viņus”. 

 

Paziņojot par piedzīvotajiem noziegumiem kompetentajām iestādēm, vardarbības 

upuri bieži vien tikai apgrūtina savu dzīvi. Bailes no vardarbības izdarītāja atriebības 

vai tūlītējas reakcijas vardarbības upuros bieži vien ir lielākas nekā viņu vēlme pēc 

taisnīguma. Tāpēc jaunā likuma mērķis ir nodrošināt, lai noziegumos cietušie 

nebaidītos ierosināt krimināllietas, kas ļautu stiprināt viņu tiesības un nodrošināt 

lielāku kontroli pār attiecīgajām iestādēm, lai tās varētu efektīvi sniegt viņiem 

palīdzību. Neatkarīgi no tā, vai vainīgais ir zināms vai nav, jaunajā likumā 

vardarbības upuri jau no paša sākuma tiks uzskatīti par cietušajiem. Ļoti svarīga ir arī 

jaunā likuma sadaļa, kurā tiek apskatīta sekundārā viktimizācija. Pār atsevišķām 
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struktūrām – ekspertiem, psihologiem vai tiesībsargājošajām iestādēm – tiks 

notekta lielāka kontrole.  

 

To, ka seksuālās vardarbības upuriem Slovākijā dažreiz ir jāsaskaras ar neatbilstošu 

reakciju, piemēram, no izmeklētāju puses, ir apstiprinājusi arī Barbora Burajová, 

Vardarbības ģimenē un ar dzimumu saistītas vardarbības koordinācijas metodiskā 

centra galvenā vadītāja, kura ir pievērsusi uzmanību šai problēmai aptaujā. Ar šo 

likumu Slovākijas tiesību sistēma ir transponējusi Eiropas Parlamenta un 

Eiropadomes 2012. gada ES direktīvu par obligātajiem minimālajiem standartiem 

noziegumos cietušo personu atbalsta un aizsardzības jomā.51 

 

 

 

 

 

#Metoo (Es arī) kustība Zviedrijā skaidri parāda, ka ir jādara daudz vairāk, lai 

apkarotu seksuālo uzmākšanos un seksuālo vardarbību gan darbavietās, gan 

sabiedrībā kopumā. Zviedrijas valdība pieprasa, lai visi darba devēji uzņemas atbildību 

par drošas darba vides radīšanu. Darba vides un diskriminācijas jomā jau eksistē 

daudzi instrumenti un attiecīgi tiesību akti, taču iesniegto lūgumrakstu svarīgums un 

plašums liecina, ka pastāv arī nepilnības esošo noteikumu ievērošanā. 

„Vairākās publiskotajās liecībās ir noskaidrota bieži sastopama saikne starp darba 

apstākļiem un neaizsargātību pret seksuālo uzmākšanos un vardarbību. Par 

noziedzīgajiem nodarījumiem, kas veikti darba vietās, protams, vienmēr ir jāziņo,lai 

tos varētu izskatīt tiesu sistēma. Daudzām sievietēm ir liecības ne tikai par sodāmu 

                                                           
51 Pravda, 2017. gada 24. jūlijs: „Valsts beidzot ir pamanījusi vardarbības upurus un aizsargās tos 

ar jauniem likumiem”(„Štát si konečne všimol obete, ochráni ich nov m zákonom”), pieejams: 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/436250-stat-si-konecne-vsimol-obete-ochrani-ich-

novym-zakonom/ 

ZVIEDRIJA: tiek veikti pasākumi pret 

seksuālo vardarbību un uzmākšanos pēc 

#metoo kustības 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/436250-stat-si-konecne-vsimol-obete-ochrani-ich-novym-zakonom/
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/436250-stat-si-konecne-vsimol-obete-ochrani-ich-novym-zakonom/
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rīcību, bet arī par pilnīgi nepieņemamu darba vidi. Ir acīmredzams, ka nav ticis izdarīts 

pietiekami daudz, lai atrisinātu šīs problēmas,” – uzskata Zviedrijas Nodarbinātības un 

integrācijas ministre Ylva Johansson.52 

Zviedrijas Nacionālo stratēģiju vīriešu vardarbības pret sievietēm novēršanai un 

apkarošanai sāka īstenot 2018. gada janvārī. Tās ietvaros aģentūra nodarbosies ar 

paveiktā darba kontroli, analīzi, koordinēšanu, zināšanu paaugstināšanu un atbalstu 

valdības dzimumu līdztiesības politikas mērķu sasniegšanai. Viens no Stratēģijas 

apakšmērķiem ir izbeigt vīriešu vardarbību pret sievietēm, kā arī nodrošināt vienādas 

tiesības un piekļuvi savai fiziskajai integritātei gan sievietēm un vīriešiem, gan 

meitenēm un zēniem. 

Nacionālās stratēģijas vīriešu vardarbības pret sievietēm novēršanai un apkarošanai 

četri mērķi:  

1) pastiprināt un padarīt efektīvāku preventīvo darbu vardarbības apkarošanai; 

2) uzlabot vardarbības noteikšanu, kā arī lielāku aizsardzību un atbalstu 

sievietēm un bērniem, kuri ir pakļauti vardarbībai; 

3) efektīvāk apkarot noziedzību vardarbības pret sievietēm jomā; 

4) uzlabot zināšanas un metodiku izstrādi.53 

 

Zviedrijas valdība vēlas panākt vardarbības upuru aizsardzības un atbalsta 

uzlabojumus. 2017. gada beigās Zviedrijas valdība ierosināja Likumdošanas padomei 

jaunus tiesību aktus seksuāla rakstura noziegumu gadījumos, kuru pamatā ir bijusi 

piekrišana. Zviedrijas Noziegumu upuru kompensācijas un atbalsta pārvalde iegūs  

 

 

 

                                                           
52 https://www.government.se/articles/2018/01/the-government-of-sweden-takes-action-

against-sexual-violence-and-harassment/ 

 

53 https://www.government.se/information-material/2016/11/fact-sheet-national-strategy-to-

prevent-and-combat-mens-violence-against-women/ 

https://www.government.se/articles/2018/01/the-government-of-sweden-takes-action-against-sexual-violence-and-harassment/
https://www.government.se/articles/2018/01/the-government-of-sweden-takes-action-against-sexual-violence-and-harassment/
https://www.government.se/information-material/2016/11/fact-sheet-national-strategy-to-prevent-and-combat-mens-violence-against-women/
https://www.government.se/information-material/2016/11/fact-sheet-national-strategy-to-prevent-and-combat-mens-violence-against-women/
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līdzekļus, lai īstenotu informēšanas un apmācību iniciatīvas seksuāla rakstura 

noziegumu jomā.54 

 

Zviedrijas EAPN tīkls ir atzīmējis tādas problēmas nozīmīgumu kā ekonomiskā 

vardarbība pret sievietēm Zviedrijā: „Šāda vardarbība ierobežo tās upuru dzīves, 

neļauj viņām izbeigt sliktās attiecības un liek viņām dzīvot nabadzībā, pat ja formāli 

viņas dzīvo turīgā ģimenē”. 

 
 
 

 

 

 

Pēc Hāgas mēra Paulīnes Krikkes teiktā, attiecībā uz vardarbības ģimenē apkarošanu 

Nīderlande rīkojas pārāk lēni. „Valsts mērogā vardarbības ģimenē rezultātā ik gadu iet 

bojā 50 cilvēki. Katrā Nīderlandes klasē ir vismaz viens bērns, kurš saskaras ar 

vardarbību pret viņu pašu vai ar vardarbību starp saviem vecākiem”, - tā viņa stāstīja 

holandiešu laikrakstam Volkskrant. 

Salīdzinoši visbīstamākā vieta daudzām sievietēm un meitenēm Nīderlandē ir viņu 

pašu mājoklis. Vardarbības pret sievietēm izdarītājs daudzos gadījumos ir šīs sievietes 

partneris, bijušais partneris vai kāds paziņa no ģimenes vai draugu loka. Statistika 

liecina, ka Nīderlandē 11 procenti sieviešu ir piedzīvojušas seksuālo vardarbību no 

sava partnera vai bijušā partnera puses, 3 procenti sieviešu pēdējā gada laikā, 

baidoties no vardarbības, izvairījušās nākt mājās. Nīderlandē aptuveni                        

180 000 sieviešu savas mājas ne vienmēr var uzskatīt par drošu vietu. Gandrīz trīs 

ceturtdaļas (73%) holandiešu sieviešu (kas ir 4,3 miljoni sieviešu) savas dzīves laikā ir 

piedzīvojušas seksuāla rakstura iebiedēšanu. 18% holandiešu sieviešu ir kādreiz 

piedzīvojušas seksuālo vardarbību (izvarošanu vai mēģinājumus iesaistīties seksuālās 

darbībās ar šo sievieti, izmantojot piespiešanu vai draudus). Nīderlandē viena no 

                                                           
54 https://www.government.se/press-releases/2017/12/new-sexual-offence-legislation-based-

on-consent/ 

NĪDERLANDE: Sievietes nejūtas droši savās 

mājās 

https://www.government.se/press-releases/2017/12/new-sexual-offence-legislation-based-on-consent/
https://www.government.se/press-releases/2017/12/new-sexual-offence-legislation-based-on-consent/
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desmit sievietēm savas dzīves laikā kādreiz tikusi izvarota. Trešdaļa jauno sieviešu 

(18–29 gadi) ir piedzīvojušas kādu no kiberiebiedēšanas veidiem (piemēram, 

izmantotas mobilo tālruņu lietojumprogrammas, lai izsekotu šīs sievietes atrašanās 

vietu, nosūtītas seksuāla rakstura fotogrāfijas vai par viņu izplatīta intīma rakstura 

informācija sociālajos tīklos). 55 

 

 

 

 
Beļģijā vairāk nekā 36% sieviešu kopš 15 gadu vecuma ir saskārušās ar fizisko un / vai 

seksuālo vardarbību. 24% sieviešu Beļģijā ir piedzīvojušas fizisko un / vai seksuālo 

vardarbību no sava partnera vai bijušā partnera. Vairāk nekā 44% cilvēku Beļģijā 

pazīst kādu (savu draugu un ģimenes lokā), kurš ir piedzīvojis vardarbību ģimenē. 

Beļģijā 2015. gadā 1255 sievietes un 1236 bērni tika izmitināti specializētās 

patversmēs, kas uzņem sievietes, kuras ir cietušas no vardarbības ģimenē (no sava 

laulātā).  

2015. gadā Valonijā (Beļģijas reģions) policija reģistrēja 1032 sūdzības par izvarošanu, 

kas ir vidēji 3 sūdzības dienā. Saskaņā ar nesen veikto pētījumu, tikai 16% no 

nopietnas seksuālās vardarbības (izvarošanas) upuriem par to ziņo policijai. Ir 

aprēķināts, ka faktiskam izvarošanas gadījumu skaitam Valonijas reģionā (neņemot 

vērā tās mēģinājumus) būtu jābūt ap 6450 (vidēji 18 gadījumi dienā). 2015. gadā no 

ziņotajiem izvarošanas gadījumiem 53% upuru bija nepilngadīgi. 2015. gadā Valonijas 

reģionā tika reģistrētas apmēram 16 029 sūdzības par vardarbību (fizisko,  

                                                           
55 Jaunu saziņas veidu un tehnoloģiju (internets, sociālie mediji un mobilie sakari) pieejamība 

noved pie jauniem kibernoziegumu veidiem, kuri ir diezgan plaši izplatīti. Vardarbība pret 

sievietēm. Eiropas pētījumu dati Nīderlandes kontekstā, 2014. gada oktobris, 

https://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/geweld-tegen-vrouwen-europese-

onderzoeksgegevens-in-nederlandse-context 

BEĻĢIJA: vardarbība privātajā sfērā, kas nav 

sabiedrības uzmanības centrā 

https://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/geweld-tegen-vrouwen-europese-onderzoeksgegevens-in-nederlandse-context
https://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/geweld-tegen-vrouwen-europese-onderzoeksgegevens-in-nederlandse-context
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psiholoģisko, seksuālo un ekonomisko vardarbību) pāru attiecībās (kas ir vidēji           

44 sūdzības dienā). Apmēram puse no šīm sūdzībām (7975) bija attiecībā uz 

piedzīvoto fizisko vardarbību. Fiziskās vardarbības gadījumos pāru attiecībās 84% no 

vardarbības izdarītājiem bija vīrieši.56 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras (FRA) aptaujas datiem Bulgārijā vardarbības 

ģimenē izplatības rādītāji atbilst vidējiem Eiropas Savienības rādītājiem (22%). Tomēr 

šajā valstī ir zems respondentu informētības līmenis par citām sievietēm viņu ģimenes 

vai draugu lokā, kuras ir cietušas no vardarbības ģimenē. Tas varētu norādīt vai nu uz 

zemu vardarbības izplatību Bulgārijā vai nu (visticamāk) uz to, ka vardarbība pret 

sievietēm viņu ģimenē vai partneru attiecībās galvenokārt tiek uzskatīta par privātu 

jautājumu, tāpēc vardarbības upuri vai tās liecinieki parasti nedalās ar šo informāciju ar 

citiem cilvēkiem. Šo pieņēmumu apstiprina vēl viens Bulgārijā veikts pētījums (Alpha 

Research 2011. gadā veikts pētījums par seksuālo vardarbību pret sievietēm Bulgārijā), 

kurš ir atklājis diezgan plašu piedzīvotās seksuālās vardarbības izplatību Bulgārijā 

sieviešu vidū. Saskaņā ar šo pētījumu Bulgārijas sievietēm ir neērti runāt par piedzīvoto 

seksuālo vardarbību. 

                                                           
56 (1) Pētījums par Beļģijas iedzīvotāju viedokļiem un izturēšanos pret seksuālu vardarbību, 

Amnesty and SOS rape, 2014. gads. (2) Aplēse, kas ir balstīta uz policijas statistiku par 

noziegumiem un pētījuma par seksuālo vardarbību rezultātiem, Amnesty International and SOS 

Viol, (3) Avots: Policijas statistika par noziegumiem, 2015. gads. „Vardarbība pret sievietēm 

Valonijā: pašreizējais stāvoklis skaitļos”, 2017. gada 30. oktobris, 

http://www.cvfe.be/actualites/2016/03/01/violences-faites-aux-femmes-wallonie-etat-lieux-

chiffres 

BULGĀRIJA: tiesu uzraudzība, lai novērstu 

cietušo no vardarbības ģimenē diskrimināciju 

un tiesas procesu kavēšanos 

http://www.cvfe.be/actualites/2016/03/01/violences-faites-aux-femmes-wallonie-etat-lieux-chiffres
http://www.cvfe.be/actualites/2016/03/01/violences-faites-aux-femmes-wallonie-etat-lieux-chiffres
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Bulgārijas plašsaziņas līdzekļu ziņojumi aptver tikai vissmagākos vardarbības veidus 

(piemēram, izvarošanu). ES Pamattiesību aģentūras veiktajā aptaujā tika novērtēts, ka 

Bulgārijā ir zems informētības līmenis par dažādiem veidiem, kā izpaužas vardarbība  

pret sievietēm, un Bulgārijā notiekošie “kultūras lasījumi” par to, kas ir vardarbība pret 

sievietēm, veicina sabiedrībā uztvertās vardarbības izplatības nenovērtēšanu. Alpha 

Research pētījumā tika ziņots, ka vardarbības upuri nerunā par piedzīvoto vardarbību, 

jo 76% gadījumos seksuālās vardarbības izdarītāji bijuši pazīstami ar upuriem, tāpēc 

viņi notiesāti tikai 5% gadījumu.57 

Bulgārijā Likums par aizsardzību pret vardarbību ģimenē tika pieņemts 2005. gadā, 

pirmā Nacionālā programma vardarbības ģimenē novēršanai un aizsardzībai pret to 

tika apstiprināta 2007. – 2008. gadam. 

Lai uzraudzītu tiesas procesus pret vardarbības ģimenē izdarītājiem, 2006. gadā Varnas 

reģionālajā tiesā un Varnas rajona tiesā tika uzsākts projekts, kuru atbalstīja Atvērtās 

sabiedrības fonds (Open Society Foundation). Šajā projektā tika iesaistīti apmācīti 

brīvprātīgie, kuri tā ietvaros apmeklēja tiesas procesus par vardarbību ģimenē un 

apkopoja datus, izmantojot virkni rādītāju: 

 vardarbības upuru un izdarītāju demogrāfiskās pazīmes; 

 vai tika izdots aizsardzības rīkojums vai nē; 

 cik tiesas lietas tika atsauktas vai aizkavētas. 

Šādu tiesu uzraudzību ir vadījušas četras nevalstiskās organizācijas: asociācija Demetra 

Burgasā, Jaunatnes alianses asociācija Varnā, NVO centrs Rgzradā un Bulgārijas 

dzimumu lietu izpētes centra fonds Sofijā. Tā ir neatkarīga likumu izpildes uzraudzība, 

un tika atzīmēts, ka tiesas prakšu novērošana novērš vai vismaz samazina 

neobjektivitātes, aizspriedumu un diskriminācijas efektus un padara tiesiskumu 

                                                           
57 Alpha Research (2011), „Seksuālā vardarbība pret sievietēm Bulgārijā” (Сексуалното насилие 

над жени в България), 12. lpp, citēts no FRA (2015) „Vardarbība pret sievietēm: ES mēroga 

apsekojums. Galvenie rezultāti. Pieejams vietnē:  

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-

results-report 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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nedaudz vairāk prognozējamu. Tas palielina likumu ietekmi, paziņojot par to, kas tika 

novērots tiesas praksēs, izmantojot plašsaziņas līdzekļus. Tādējādi tiesas procesu 

uzraudzībai ir pozitīva ietekme. Tās rezultātā tūlītējās aizsardzības rīkojumu skaits viena 

gada laikā (2010. – 2011. gadā) tika pieaudzis vairāk nekā divreiz, kā arī vidējais tiesas 

procesu ilgums saskaņā ar Likumu par aizsardzību pret vardarbību ģimenē tika 

samazinājies no vairāk nekā diviem mēnešiem līdz mazāk nekā diviem mēnešiem.58 

 

 

 

 

Galvenais faktors dzimumu līdztiesības sasniegšanai praksē ir dzimumu līdztiesības 

politikas un mērķtiecīgu likumdošanas instrumentu un pasākumu efektīva īstenošana. 

Dzimumu līdztiesība ir Horvātijas Republikas demokrātiskās un sociālās tiesiskās 

kārtības visaptverošs princips. Dzimumu līdztiesības jautājumi Horvātijā caurvij visas 

dzīves jomas. Galvenais politikas instruments dzimumu diskriminācijas apkarošanai 

Horvātijas Republikā ir Valsts politika dzimumu līdztiesības veicināšanai, kura tiek 

pieņemta un īstenota nepārtrauktos piecu gadu periodos. Ir nepieciešama lielāka 

apņēmība un pūles, lai nodrošinātu, ka visas valsts, reģionālās un vietējās varas 

iestādes savas darbības ietvaros izprot un novērš dzimumu diskrimināciju. 

Tradicionālās attieksmes un aizspriedumu izskaušana par dzimumu lomām sabiedrībā 

ir īpaši svarīga, lai novērstu dzimumu stereotipus un seksismu kopumā.  

Diemžēl, daudzus jautājumus Horvātijas sabiedrībā joprojām neatzīst par dzimumu 

līdztiesības jautājumiem (galvenokārt ekonomisko neatkarību, kurai ir tieša ietekme uz 

visām cilvēka dzīves jomām), un daži no šiem jautājumiem ir pārāk politizēti 

(piemēram, sieviešu reproduktīvās tiesības). Sabiedriskajās un politiskajās debatēs 

                                                           
58  Informācija ir iegūta no EIGE (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta) tīmekļa vietnes 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/bulgaria/bulgarias-court-watch-

reduces-discrimination-and-delay-courts 

HORVĀTIJA: attiecīgie tiesību akti joprojām 

netiek īstenoti 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/bulgaria/bulgarias-court-watch-reduces-discrimination-and-delay-courts
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/bulgaria/bulgarias-court-watch-reduces-discrimination-and-delay-courts
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dominē ekonomiskie jautājumi, taču sabiedrības informētība par dzimumu līdztiesības 

nozīmi valsts ekonomiskajā izaugsmē joprojām ir zema. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi visu 

laiku pārskatīt esošo diskriminācijas apkarošanas politiku un likumdošanas sistēmu un 

pielāgot tās, lai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem atrisinātu konkrētas 

problēmas, kuras atklājas to praktiskajā īstenošanā. 

Horvātija ir izveidojusi likumdošanas un stratēģisko instrumentu sistēmu ar mērķi 

apkarot vardarbību ģimenē. Šis tiesiskais regulējums sevī ietver speciālo Likumu par 

aizsardzību pret vardarbību ģimenē, Dzimumu līdztiesības likumu un daudzus citus 

tiesību aktus, kuri attiecas uz vardarbības ģimenē jomām. Galvenie stratēģiskie 

instrumenti ir Nacionālā stratēģija aizsardzībai pret vardarbību ģimenē un Valsts 

politika attiecībā uz dzimumu līdztiesības veicināšanu. Vardarbības ģimenē gadījumu 

prakses protokols tika pieņemts 2005. gadā, un tajā ir noteikti kompetento varas 

iestāžu un citu ieinteresēto pušu pienākumi attiecībā uz piedalīšanos vardarbības 

noteikšanā un izskaušanā, kā arī detalizēti izstrādāti noteikumi un procedūras 

palīdzības sniegšanai un no vardarbības ģimenē cietušo aizsardzībai. 

Vienmēr ir grūti novērtēt vardarbības pret sievietēm pilnu apmēru, kas ietilpst 

vardarbības ģimenē definīcijā. Pieejamie statistiskie dati atklāj tikai daļu no realitātes, 

jo par daudziem vardarbības gadījumiem (galvenokārt ekonomiskās un psiholoģiskās 

vardarbības jomā) joprojām netiek pietiekami ziņots. Horvātijā starp lielākajām 

problēmām šajā jomā ir spēkā esošo tiesību aktu, protokolu un stratēģiju praktiska 

īstenošana: 

 vardarbības ģimenē gadījumi bieži vien tiek uzskatīti par vienreizējiem 

starpgadījumiem, kaut arī parasti pirms tiem šajā ģimenē arī notikusi 

vardarbība, par kuru netika ziņots; 

 gan vardarbībā vainīgās personas, gan tās upuri bieži vien tiek arestēti kopā vai 

pat abi apsūdzēti sabiedriskās kārtības traucēšanā; 

 pret vardarbības upuriem-sievietēm dažreiz izturas tā, it kā viņas pašas būtu 

“izprovocējušas” vardarbīgas reakcijas vai darbības; 

 bieži vien netiek ņemta vērā verbālā, psiholoģiskā vai ekonomiskā vardarbība 

vai vairāku vardarbības veidu kombinācija un mijiedarbība; 
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 aizsardzības pasākumus, piemēram, ierobežojuma rīkojumus, īsteno, 

kontrolējot vardarbības upuru atrašanās vietu, nevis vardarbības izdarītāju 

atrašanās vietu; vardarbības izdarītāju psihosociālā ārstēšana nenotiek 

pietiekamā līmenī galvenokārt finansējuma trūkuma dēļ.59 

 

 

 

 

 

 

2016. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, ik pēc trim dienām viena sieviete gāja bojā, un 

vainīgais bija vīrietis, ar kuru viņai bija attiecības. Bērni arī ir vardarbības ģimenē upuri 

(tā ir teikts nacionālajā pētījumā par vardarbīgo nāvi pāru attiecībās, kas tika publicēts 

2017. gada 1. septembrī ar Iekšlietu ministrijas un Sieviešu un vīriešu līdztiesības valsts 

sekretariāta paziņojumu). Francijā “oficiālajās” pāru attiecībās (likumīgi precējušies), 

2016. gadā gāja bojā 138 cilvēki, un tie ir savu partneru vai bijušo partneru vardarbības 

upuri (salīdzinājumā ar 143 cilvēkiem 2014. gadā un 136 cilvēkiem 2015. gadā). 79% 

gadījumu upuri bija sievietes, un gandrīz 80% vainīgo bija vīrieši. Šādu slepkavību 

galvenais motīvs ir pāra šķiršanās. Šis skaitlis palielinās par 123 cilvēkiem, ja mēs 

uzskaitām arī “neoficiālos” pārus (draugi, mīļākie, epizodiskās attiecības u.c.). No otras 

puses, kad slepkavības izdarītāja ir sieviete, 60% gadījumu „upuris-vīrietis iepriekš ir 

bijis vardarbīgs pret savu partneri” (pretējās situācijās - 4%). Tas parāda, ka sievietes 

nav vienīgās, kas cieš no vardarbības ģimenē. 

Vardarbības ģimenē rezultātā gāja bojā arī vairāk nekā divdesmit bērnu (25). Saskaņā 

ar tīkla EAPN-Francija datiem, pēc dažu cilvēku aprēķina, šis skaitlis ir 2 noslepkavoti 

bērni dienā, taču attiecībā uz to, šķiet, trūkst statistisko pētījumu. Šī iemesla dēļ un 

tāpēc, ka šī problēma ir ļoti svarīga, Francijas administrācija ir sākusi īstenot 

                                                           
59

 Martina Schonard (2017), Dzimumu līdztiesības politika Horvātijā. Atjauninājums. Eiropas 

Parlaments, Pētījums FEMM Komitejai PE596.803 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596803/IPOL_STU(2017)596803_

EN.pdf 

FRANCIJA: viena sieviete tiek noslepkavota  

ik pēc trim dienām 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596803/IPOL_STU(2017)596803_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596803/IPOL_STU(2017)596803_EN.pdf
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starpministriju plānu mobilizācijai un vardarbības pret bērniem apkarošanai laika 

posmā no 2017. līdz 2019. gadam, kura ietvaros ir paredzēti 23 pasākumi.60 

Kopējais vardarbības ģimenē izraisīto nāves gadījumu skaits 2016. gadā ir 196 cilvēki, ja 

pievienot arī „netiešos” vardarbības upurus un vardarbībā vainīgo pašnāvības. Francijas 

valdība atkārtoti pauž savu „pilnīgo apņemšanos” cīnīties pret šo vardarbību, it īpaši 

šim nolūkam izmantojot piekto trīsgadu plānu (2017.-2019. gadam), lai mobilizētu un 

apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm, kā arī 1. starpministriju trīsgadu plānu 

(2017.-2019. gadam) vardarbības pret sievietēm un bērniem apkarošanai.61 

 

 

 

 

 

 

Grieķijā pirmais epidemioloģiskais pētījums par uz dzimumu balstītu vardarbību un 

vardarbību ģimenē tika publicēts 2003. gadā Dzimumu līdztiesības pētījumu centra 

(KETHI) aizgādībā. Pētījuma rezultāti ir liecinājuši, ka izlasē no 200 sievietēm 56% 

sieviešu ir piedzīvojušas psiholoģiski vai fiziski vardarbīgu izturēšanos no sava vīra vai 

partnera, bet tikai 3,6% no viņām ir ziņojušas policijai, ka viņas vīrs vai partneris 

regulāri vardarbīgi izturas pret viņu, un 3,5% sieviešu ir liecinājušas, ka ir bijušas 

piespiestas uz dzimumaktu. 

Kopš 2003. gada neviens cits pētījums vai nacionāla līmeņa pētījums par uz dzimumu 

balstītu vardarbību Grieķijā netika veikts. Neskatoties uz to, nesen veiktie pētījumi citās 

jomās (piemēram, par darba tirgu, migrantu darbu, nedeklarēto darbu un cilvēku 

                                                           
60 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-violence_-enfants_vf.pdf 

61 Franceinfo, Francija, 2017. gada 1. septembris, „Vardarbība ģimenē: joprojām ik pēc trim 

dienām vidēji viena sieviete mirst vīrieša sitienu rezultātā”. Nacionālais pētījums par vardarbīgu 

nāvi pāru attiecībās - 2016. gads. Pieejams: 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-

violentes-au-sein-du-couple-Annee-2016 

GRIEĶIJA: krīzes laikā ir strauji pieaugusi 

vardarbība ģimenē 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-violence_-enfants_vf.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-Annee-2016
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Communiques/Etude-nationale-relative-aux-morts-violentes-au-sein-du-couple-Annee-2016
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tirdzniecību) atspoguļo Grieķijas skumjo realitāti, norādot uz to, ka uz dzimumu balstīta 

vardarbība (termins, kas sevī ietver vardarbību ģimenē, izvarošanu, cilvēku tirdzniecību 

un seksuālo uzmākšanos) ir saasinājusies Grieķijas ekonomiskās krīzes gados. Saskaņā 

ar 2016. gadā veikto īpašo Eirobarometra pētījumu par uz dzimumu balstīto vardarbību 

33% aptaujas dalībnieku ir atzinuši, ka viņi ir pazīstami ar kādu sievieti (savā ģimenē, 

darba vidē vai kopienā), kura ir piedzīvojusi vardarbību.62 Tā kā gandrīz astoņus gadus 

ilga ekonomiskā krīze jau ir izraisījusi Grieķijā rekordlielu bezdarbu, nabadzību, 

pašnāvību skaitu un materiālo nenodrošinātību, no 2014. līdz 2017. gadam ir pieaudzis 

arī ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumu skaits, un šajā laika posmā ticis ziņots 

par vairāk nekā 13 700 šādas vardarbības gadījumiem. 

Saskaņā ar jaunākajiem datiem Grieķijā 8 no 10 sievietēm ir cietušas no vardarbības 

ģimenē (lielākoties no sava vīra) – šie ir dati, ko sniedza Vienlīdzības 

ģenerālsekretariāts, balstoties uz zvaniem uz SOS tālruņa līniju (15 900 zvanu). Saskaņā 

ar tā paša avota datiem no 2016. gada 19. novembra līdz 2017. gada 19. novembrim šī 

palīdzības līnija ir saņēmusi 5041 zvanu un 113 elektroniskos ziņojumus. No šiem 

zvaniem 3034 zvanus (71%) ir veikušas pašas sievietes, kuras ir cietušas no vardarbības, 

savukārt 1232 zvanus (29%) ir veikuši viņu draugi, radinieki, kaimiņi u.c. 

 Ar 2432 (80%) zvaniem tika ziņots par vardarbību ģimenē, ar 53 zvaniem (2%) – 

par seksuālo uzmākšanos, ar 18 zvaniem (1%) – par izvarošanu, 54 zvani (2%) 

informēja uz citiem vardarbības veidiem, taču par cilvēku tirdzniecības 

gadījumiem ar tiem netika ziņots. 

 No zvanītājiem 1516 cilvēki (40%) ir meklējuši psihosociālo atbalstu, 976 (26%) - 

juridiskās konsultācijas, 191 (5%) - juridisko atbalstu, 251 (7%) – patversmi,      

15 (<1%) - darbu. No 3034 cietušajām sievietēm, kuras tika zvanījušas uz šo 

palīdzības līniju, 1663 sievietēm (50%) ir arī bērni. 

                                                           
62 Aliki Kosyfologou (2018), GRIEĶIJA. Taupība, dzimumu nevienlīdzība un feminisms pēc 

krīzes. Ar dzimumu saistīti taupības režīma aspekti Grieķijā no 2010. līdz 2017. gadam. Rosa 

Luxemburg Stiftung.  

https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Austerity-

feminism/FEMINIST_GR.pdf 

https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Austerity-feminism/FEMINIST_GR.pdf
https://www.rosalux.de/fileadmin/images/publikationen/Studien/Austerity-feminism/FEMINIST_GR.pdf
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 2484 (82%) zvanītāji ir grieķu izscelsmes, 198 (7%) ir migranti [trūkst datu, lai 

precizētu, vai viņi ir bēgļi vai ekonomiskie migranti] un 23 (1%) ir bijušas 

sievietes ar īpašām vajadzībām. 

 69% zvanītāju-sieviešu, kuras saskarušās ar vardarbību ģimenē vai citiem 

vardarbības veidiem, ir vecumā no 26 līdz 55 gadiem. 

 Grieķijas EAPN tīkls ir ziņojis, ka Grieķijas salās ir notikuši valstiski starpgadījumi, 

kad ģeogrāfisko ierobežojumu dēļ (vienošanās starp ES un Turciju rezultātā) 

patvēruma meklētāji un bēgļi nevar atstāt salas, un viņiem ilgstoši jāpaliek 

vienuviet šausmīgos apstākļos. 

 

Saskaņā ar Grieķijas policijas (ELAS) pārstāves Ioanna Rotziokou teikto Grieķijā      

2017. gadā tika ziņots par 3134 vardarbības ģimenē gadījumiem, kuros bija cietuši 

4243 cilvēki. Šī vardarbība bija verbāla, fiziska vai seksuāla, un dažkārt tā bija arī ar 

letālām sekām. „Dažreiz šīm sadzīviskajām situācijām ir traģisks iznākums (nāve), un 

sieviešu nāves gadījumu skaits šādās situācijās ir bijis divreiz lielāks nekā vīriešu,” – ir 

ziņojusi Ioanna Rotziokou.63 

 

Saskaņā ar Grieķijas EAPN tīkla pārstāvju teikto: “NVO ir īstenojušas projektus, kuri 

koncentrējas uz valdības jautājumiem – tā organizācija KETHI sāks īstenot projektu 

(ar UNICEF līdzekļu palīdzību) „Bēgļu un migrantu, kuri ir cietuši no ar dzimumu 

saistītas vardarbības, aizsardzības uzlabošana, palielinot piekļuvi speciāliem 

pakalpojumiem ar dzimumu saistītas vardarbības upuriem”. Nesen tika pieņemts 

likums, kurš aizsargā vardarbības upurus no visu veidu vardarbības – tomēr vēl ir 

jāprecizē konkrētas procedūras un protokoli šīs aizsardzības ietvaros un jānosaka 

atskaites punkti.” 

 

 

 

 

                                                           
63 The National Herald, 2018. gada 4. februāris 

 https://www.thenationalherald.com/189614/domestic-violence-soaring-crisis-wracked-greece/ 

https://www.thenationalherald.com/189614/domestic-violence-soaring-crisis-wracked-greece/
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Ungārijas valdība pietiekamā līmenī neaizsargā sievietes, kuras piedzīvo vardarbību 

no sava partnera un vardarbību ģimenē, neskatoties uz to, ka katra piektā sieviete 

Ungārijā regulāri saskaras ar vardarbību no sava partnera puses.64 Ungārija jau ir 

parakstījusi Stambulas konvenciju, taču joprojām nav to ratificējusi. Ungārijā trūkst 

drošas izmitināšanas iespēju un atbalsta sistēmu sievietēm, kuras ir piedzīvojušas 

vardarbību no sava partnera un vardarbību ģimenē. Esošās labās prakses šajā valstī 

lielākoties ir NVO sniegtie pakalpojumi (piemēram, palīdzības tālruņa līnija, juridiskā 

palīdzība, pašpalīdzības grupas u.c.). Vardarbības upuriem ir iespēja lūgt ierobežojošu 

rīkojumu attiecībā uz vardarbīgo partneri, taču tā regulējums ir problemātisks 

(piemēram, šī rīkojuma darbošanas ilgums ir pārāk īss).65 

Pašreizējā Ungārijas valdībā vispār nav sieviešu.66 Valdības retorika aizvien stiprina 

konservatīvu un stereotipisku sieviešu tēlu (trīsstūris: virtuve, bērnu aprūpe, 

mājsaimniecības darbi), attēlojot „ideālo sievieti” kā māti un sava vīra atbalstītāju. 

Kaut arī pēdējos gados Ungārijā ir bijuši gadījumi, kad politiķi ir vardarbīgi izturējušies 

pret savām partnerēm, vardarbība pret sievietēm joprojām nav iekļauta valdības 

darba kārtībā Ungārijā.67 

Neaizsargātās sieviešu grupas Ungārijā ir sekojošās: 

o sievietes ar zemiem ienākumiem; 

o gados vecākas sievietes; 

                                                           
64 NANE dati, http://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/ 

65  NOK LIKUMS „Ko Jūs varat darīt, ja esat kļuvis par vardarbības ģimenē upuri?” 

http://patent.org.hu/dokumentumok/nok_joga_sorozat/nok/mit_tehet_csbe_aldozat_2014.pdf 

 
66 „Valdības locekļi”, http://www.kormany.hu/hu/a-kormany-tagjai 

 
67 https://index.hu/belfold/2016/02/17/vak_komondor_balogh_jozsef_fulophazai_polgarmester_i

telet 

UNGĀRIJA: 1 no 5 sievietēm regulāri cieš no 

sava partnera vardarbības 

http://nane.hu/erintetteknek/tudnivalok-a-nok-elleni-eroszakrol/
http://patent.org.hu/dokumentumok/nok_joga_sorozat/nok/mit_tehet_csbe_aldozat_2014.pdf
http://www.kormany.hu/hu/a-kormany-tagjai
https://index.hu/belfold/2016/02/17/vak_komondor_balogh_jozsef_fulophazai_polgarmester_itelet
https://index.hu/belfold/2016/02/17/vak_komondor_balogh_jozsef_fulophazai_polgarmester_itelet
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o romu tautības sievietes (viņas Ungārijā saskaras ne tikai ar visiem vardarbības 

veidiem, bet bieži arī ar etnisko diskrimināciju); 

o trans-sievietes (piedzīvo atstumtību); 

o LGBTQI kopienas - lesbietes, biseksuālas un transseksuālas - sievietes (jo 

Ungārijas pamatprincipi atsaucas uz „ģimeni” kā uz institūciju, kuras pamatā ir 

vīrieša un sievietes laulība).68 

 

 

 

 

 

 

Itālijā netiek ziņots par visiem izvarošanas gadījumiem, tāpēc statistika neatspoguļo 

esošo situāciju. Lai saprastu, cik izplatīta Itālijā ir šāda veida vardarbība, var izmantot 

Istat (Itālijas Nacionālā statistikas institūta) statistiku, kura tika sagatavota, tieši jautājot 

sievietēm, vai viņas ir cietušas no dažādu veidu vardarbības un vai viņas ir ziņojušas par 

to policijai. Šāda veida aptaujas tika veiktas 2006. un 2014. gadā un pēc tam tika 

pārtrauktas, jo, pēc Istat amatpersonu teiktā, „tās pārāk dārgi izmaksā”. 2019. gadā būs 

pieejami jaunie dati, kuri parādīs, kas ir noticis uz dzimumu balstītās vardarbības jomā 

kopš 2014. gada. Šobrīd pieejamie dati liecina, ka Itālijā 1 150 000 sieviešu savas dzīves 

laikā tikušas izvarotas vai ir piedzīvojušas izvarošanas mēģinājumu, gandrīz 7 miljoni 

sieviešu tikušas pakļautas fiziskajai vai seksuālajai vardarbībai; 36% sieviešu, kuras tika 

cietušas no vardarbības no sava partnera, baidījušās arī par savu dzīvību.69 

                                                           
68 Wolters Kluwer, Ungārijas pamatlikums (2011. gada 25. aprīlis) Dievs, svētī ungārus! VALSTS 

DEKLARĀCIJA, pieejama: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV 

 

69 La Stampa, Itālija, 2017. gada 27. septembris, „Vardarbība pret sievietēm - ārkārtas situācija, 

kuru nevar izmērīt ar skaitļiem”, http://www.lastampa.it/2017/09/27/cultura/violenza-sulle-

donne-unemergenza-che-non-si-misura-con-i-numeri-GuDFshHemiB6N0MC7BlIDL/pagina.html 

ITĀLIJA: statistika par izvarošanu nav ticama, 

ar šo vardarbības veidu saskaras 31,5% 

sieviešu vecumā no 16 līdz 70 gadiem 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV
http://www.lastampa.it/2017/09/27/cultura/violenza-sulle-donne-unemergenza-che-non-si-misura-con-i-numeri-GuDFshHemiB6N0MC7BlIDL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/27/cultura/violenza-sulle-donne-unemergenza-che-non-si-misura-con-i-numeri-GuDFshHemiB6N0MC7BlIDL/pagina.html
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Attiecībā uz femicīdu (sieviešu slepkavībām) statistika liecina, ka Itālijā aptuveni vienreiz 

divās dienās tiek noslepkavota viena sieviete: 2012. gadā tās bija 157 sievietes;        

2013. gadā - 179; 2014. gadā - 152, 2015. gadā – 141 un 2016. gadā - 145 sievietes. 

2013. gada oktobrī Itālijas Senāts tika apstiprinājis likumu pret femicīdu (119/2013). Šādi 

tiesību akti ietilpst sistēmā, kura tika noteikta Stambulas konvencijas ietvaros, kad 

vardarbība pret sievietēm pirmo reizi tika atzīta par cilvēktiesību pārkāpumu un par 

vienu no diskriminācijas veidiem. 

55,8% sieviešu slepkavības gadījumu cietušajai sievietei ir bijušas tuvas attiecības ar savu 

slepkavu vai arī šīs attiecības bija nesen beigušās. Ja tam pievienot gadījumus, kad starp 

slepkavu un cietušo sievieti bija ģimenes saites, mēs atklājām, ka Itālijā 75% sieviešu 

tikušas nogalinātas savā ģimenē, t.i., vietā, kur teorētiski viņām būtu jājūtas visvairāk 

aizstāvētām. 

Pēc Nacionālā statistikas institūta ziņojuma (2014. gada datiem) Itālijā 31,5% sieviešu 

vecumā no 16 līdz 70 gadiem (6 miljoni 788 tūkstoši) savas dzīves laikā ir cietušas no 

kāda veida fiziskas vardarbības. No šīm sievietēm:  

 51,4% sieviešu bija šķiršanas procesā vai šķīrušās; 

 36,6% sieviešu cieta no smagām slimībām; 

 42,5% sieviešu bija ieguvušas koledžas grādu; 

 40,3% sieviešu ir strādājušas profesionālajos vai vadītāju amatos; 

 35,9% sieviešu bija 25-34 gadus vecas. 

 

Itālijas Nacionālā statistikas institūta (Istat) 2016. gadā veiktās Aptaujas par pilsoņu 

drošību dati liecina, ka Itālijā 1 miljons 403 tūkstoši sieviešu savas darba dzīves laikā ir 

piedzīvojušas seksuālo uzmākšanos vai seksuāla rakstura šantāžu darbavietā, kas ir 

aptuveni 9 procenti (8,9%) no pašreizējiem vai bijušajiem darbiniekiem Itālijas darba 

tirgū, ieskaitot arī tās sievietes, kuras atrodas darba meklējumos. Tikai katra piektā 

sieviete par piedzīvoto ir izstāstījusi saviem kolēģiem (8,1%), daudz mazākā daļa sieviešu 

par to ir ziņojušas savam darba devējam, vadītājam vai arodbiedrībām. Un tikai 0,7% 

cietušo sieviešu par to ir ziņojušas policijai. 
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Befree ir kooperatīvs, kurš Itālijā darbojas jau vairāk nekā 10 gadus un kurš ir palīdzējis 

simtiem sieviešu, kas ir piedzīvojušas vardarbību. Kooperatīvs, kurā strādā ap                  

50 darbinieku, darbojas Romā, kā arī Itālijas centrālajos un dienvidu reģionos. Tas 

pārvalda vardarbības apkarošanas centrus, patversmes un palīdzības dienestus slimnīcu 

neatliekamās palīdzības telpās, vajadzības gadījumā tas palīdz sievietēm, kuras ir 

cietušas no vardarbības, ar patvērumu, psiholoģisko un juridisko palīdzību, apmācībām, 

lai iesaistītos darba tirgū, kā arī dod viņām iespēju strādāt, organizējot bērnu aprūpi. Kā 

norāda šī kooperatīva prezidente un viena no tā dibinātājām Oria Gargano, sievietēm, 

kurām kooperatīvs palīdz, galvenais izaicinājums bieži vien ir darba atrašana, it īpaši, ja 

agrāk viņas ir atstājušas savu darbu, jo viņu partneri viņas piespieda, vai arī vispār nav 

strādājušas. 

 

Jaunais likums ļauj sievietēm, kuras ir piedzīvojušas vardarbību (tiklīdz viņu statuss ir 

apstiprināts) kādu laiku nestrādāt, nezaudējot savu iepriekšējo darbu. Šis likums, 

neraugoties uz tā darbietilpīgo sākotnējo ieviešanu, lieliski palīdz, taču ar to vien 

nepietiek. Bieži vien sievietēm ir ļoti grūti izlemt par labu tam, lai aizietu no sava 

vardarbīgā partnera un paliktu viena, jo Itālijā eksistē šādas problēmas: 

 

 atbilstošu minimālā ienākuma shēmu un tādu sociālo pakalpojumu kā bērnu 

aprūpe trūkums; 

 ļoti ilga nogaidīšana, kamēr tiesas izskata sieviešu lūgumrakstus attiecībā uz 

uzturlīdzekļiem un alimentiem; 

 vīriešu (šo sieviešu bijušo partneru) izteiktā tendence “pazust” un nemaksāt. 

 

 

 

 

 

2013. gadā Portugāles Upuru atbalsta asociācija publicēja ziņojumu ar datiem par 

vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri ir cietuši no vardarbības un kriminālajiem 

PORTUGĀLE: Krīzes un vardarbības savstarpējā 

ietekme uz vecāka gadagājuma sievietēm un 

vardarbības situācija citās iedzīvotāju grupās 
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noziegumiem. Ekonomiskās krīzes laikā bija izplatīti vardarbības gadījumi pret vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, kurus viņu bērni aizveda no aprūpes pansionātiem, jo šo cilvēku 

pensijas bija kļuvušas par svarīgu ekonomiskās palīdzības avotu viņu ģimenēm.  

Bija izplatīti arī gadījumi, kad pieaugušie bērni atgriezās savu vecāku mājās pēc darba 

zaudēšanas, saskaroties ar grūtībām samaksāt īri. Šādās situācijās Upuru atbalsta 

asociācija ir ziņojusi par vardarbības gadījumu skaita pieaugumu pret vecāka 

gadagājuma cilvēkiem (lielākoties sievietēm). Jaunākie dati liecina, ka Portugālē no 

2013. līdz 2016. gadam noziegumu un vardarbības rezultātā ir cietuši 3612 vecāka 

gadagājuma cilvēki (no viņiem 79,51% bija sievietes un 20,49% - vīrieši).70 Šī pati 

asociācija ir sniegusi arī detalizētākus datus par vardarbību ģimenē (konkrēti: par 

bērnu vardarbību pret saviem vecākiem) tajā pašā laika posmā (2013. – 2016. gads): 

Portugāles upuru atbalsta asociācija kopumā ir reģistrējusi 2604 gadījumus, kad vecāki, 

kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, ko ir izdarījuši viņu pašu bērni, ir vērsušies pēc 

palīdzības. Šajās situācijās galvenokārt ir cietušās sievietes (81,84%), mazāk - arī vīrieši 

(17,43%); šādas vardarbības upuri ir vecāki par 65 gadiem (49%).71 

Attiecībā uz bērniem un jauniešiem no 2013. līdz 2016. gadam tiek ziņots par kopumā 

4011 procesiem par bērnu uzturēšanu, kā arī par bērniem, kuri ir noziegumu un 

vardarbības upuri (55% gadījumu upuri ir meitenes). 83% šādu noziegumu pret 

bērniem izdarītāju ir vīrieši.72 

 

                                                           
70 APAV statistika, Gados vecāki noziegumu un vardarbības upuri 2013. – 2016. gadā, Lisabona, 

APAV, 2017. gada jūnijs , pieejama šeit: 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Pessoas_Idosas_2013_2016.PDF 

71 APAV, Vardarbība ģimenē. Bērnu vardarbība pret saviem vecākiem 2013. – 2016. gadā,       

2017. gada oktobris. Pieejams šeit:  

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_ViolenciaFilioparental_2013-2016.pdf 

 

72 APAV, Bērni un jaunieši - noziedzības un vardarbības upuri 2013. – 2016. gadā, 2017. gada 

augusts. Pieejams šeit: 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Criancas_Jovens_2013-2016.pdf 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Pessoas_Idosas_2013_2016.PDF
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_ViolenciaFilioparental_2013-2016.pdf
https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Criancas_Jovens_2013-2016.pdf
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Vardarbība pret sievietēm un meitenēm Rumānijā joprojām ir pieļaujama parādība: 

Rumānijā katra ceturtā sieviete ir piedzīvojusi seksuālo vardarbību no sava partnera vai 

bijušā partnera, taču 75% no šīm sievietēm nav iesniegušas sūdzību par to policijā (pēc 

2016. gada ES Pamattiesību aģentūras pētījuma datiem). Savukārt VAW tīkla 

koordinētais pētījums uzsver to faktu, ka, neskatoties uz to, ka 2016. gadā policijā tika 

iesniegts vairāk nekā 27 000 sūdzību par vardarbību ģimenē, uz tiesu tika nosūtīti tikai 

1467 vainīgie. Rumānijā ir 8 apgabali, kuros nav patversmes cietušajiem no vardarbības 

ģimenē, kā arī nav krīzes centra seksuālās vardarbības upuriem. Sievietēm, kuras 

saskaras ar vardarbību, kas ir saistīta ar dzimumu, nākas stāties pretī Rumānijas 

sabiedrības un tās kopienu patriarhālajām normām un ir jācīnās pret tieksmi šajā 

vardarbībā vainot pašas cietušās sievietes. 

40% Rumānijas iedzīvotāju ir pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

(Eurostat 2014. gada dati) un 19% Rumānijas iedzīvotāju saskaras ar strādājošo 

nabadzību (Eurostat 2018. gada dati). Šajā situācijā daudzas sievietes, kurām ir 

attiecības ar vardarbīgu partneri, ir ekonomiski atkarīgas no viņa vai arī nevar bez 

jebkāda finansiālā atbalsta atstāt savu vardarbīgo partneri, lai dzīvotu kopā ar saviem 

bērniem. Pāpildus šiem šķēršļiem mēs varam ņemt vērā arī dažu atbildīgo varas iestāžu 

pārstāvju rasistisko, seksistisko vai klasistisko attieksmi, kas attur vardarbības upurus 

no sūdzības iesniegšanas vai aizsardzības rīkojuma pieprasīšanas. Šādi iestāžu pārstāvji 

bieži vien paši uzņemas agresora lomu, korekti nerīkojoties, lai palīdzētu no 

vardarbības cietušajām sievietēm. 

 

 

 

 

 

 

RUMĀNIJA: vardarbība joprojām ir pieļaujama 

parādība 
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Vardarbība pret sievietēm un meitenēm gadiem ilgi ir bijusi pastāvīga problēma 

Serbijā. Vienīgais reprezentatīvais pētījums Serbijā ir parādījis, ka vairāk nekā puse 

sieviešu (54,2%), kuras ir vecākas par 18 gadiem, ir piedzīvojušas vismaz kādu 

vardarbības ģimenē veidu kopš 15 gadu vecuma. Visvairāk izplatītais vardarbības 

ģimenē veids - psiholoģiskā vardarbība (to savas dzīves laikā ir piedzīvojuši 48,7% 

sieviešu), kam seko fiziskā vardarbība (21,6% sieviešu) un ekonomiskā vardarbība 

(15,8%). Par seksuālo vardarbību ir ziņojuši 3,8% sieviešu.73 

Pēdējo 10 gadu laikā Serbija ir ieviesusi dažādus politikas un institucionālos 

mehānismus, lai novērstu un nepieļautu vardarbību pret sievietēm. Tā kā sociālās 

palīdzības izplatība piedzīvotās vardarbības gadījumā bijusi ļoti zema (2010. gadā - 

aptuveni 10%74), tikusi izstrādāta sociālās aizsardzības sistēma, ieviešot Vispārīgo 

protokolu un Speciālos protokolus, kuri nosaka katras iestādes (policijas, prokuroru, 

tiesu, sociālo pakalpojumu sniedzēju un citu dalībnieku) lomu, reaģējot uz vardarbību. 

Neskatoties uz dažiem veiktajiem uzlabojumiem, sadarbība starp dažādām šīs sistēmas 

daļām vēl joprojām nav apmierinoša, un tā ir jāuzlabo. 

Valsts tiesiskais regulējums Serbijā ir uzlabojies kopš 2013. gada, kad Serbija ratificēja 

Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju). Likums par vardarbības ģimenē 

novēršanu, kurš ievieš izmaiņas pastāvošajās praksēs, kas ir saistītas ar institucionālo 

reakciju uz vardarbību, Serbijā stājās spēkā 2017. gada 1. jūnijā. Šis Likums ievieš 

steidzamus pasākumus vardarbības izdarītāju izņemšanai no viņu ģimenēm un aizliedz 

viņiem tuvoties saviem upuriem, kā arī nosaka profesionālo un disciplināro atbildību 

tām amatpersonām, kuras nespēj rīkoties saskaņā ar šo likumu. Serbijas parlaments ir 

                                                           
73 Babovic M., Ginic K., Vukovic O. (2010) Vardarbība ģimenē pret sievietēm Centrālā Serbijā, UNDP, 

SZRN, Belgrada. 

74 Babovic, M., Ginic, K., Vukovic, O. (2010) Loc. Cit. 

SERBIJA: Trūkst sadarbības starp iestādēm, kuras 

ir atbildīgas par vardarbības novēršanu 
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pieņēmis arī izmaiņas Serbijas Kriminālkodeksā, ieviešot jaunus noziedzīgus 

nodarījumus attiecībā uz vardarbību ģimenē un bargākus sodus.75 

 

 

 

 

Saskaņā ar 2014. gadā veikto ES Pamattiesību aģentūras (FRA) pētījumu Slovēnijā 22% 

sieviešu ir cietušas no fiziskās un / vai seksuālās vardarbības, 14% ir izsekošanas upuri, 

savukārt 44% sieviešu ir piedzīvojušas seksuālo uzmākšanos. Slovēnijā Vardarbības 

ģimenē novēršanas likums definē dažādus veidus, kā izpaužas vardarbība ģimenē 

(fiziskā, seksuālā, psiholoģiskā, ekonomiskā vardarbība, izsekošana un nevērīga  

izturēšanās), kā arī definē dažādu institūciju pienākumus, reaģējot uz vardarbību (tās 

novēršanu un aizsardzību no tās). Vardarbība pret sievietēm intīmo partneru attiecībās 

Slovēnijā ir aizliegta, un tiek sodīta saskaņā ar Krimināllikumu. 

Nacionālā vardarbības ģimenē novēršanas programma ir bijis galvenais stratēģiskais 

dokuments šajā jomā; tajā tika definēti mērķi un pasākumi saistībā ar vardarbības 

ģimenē novēršanu un aizsardzību no tās Slovēnijas Republikā laikaposmā no 2009. līdz 

2014. gadam. Šajā dokumentā tika atzīts, ka vardarbība ģimenē ir nevienmērīga varas 

sadalījuma starp sievietēm un vīriešiem sekas, un tajā tika noteikti konkrēti pasākumi 

cietušo no vardarbības ģimenē aizsardzībai. 

2011. gadā Slovēnija parakstīja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret 

sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju) un 

2015. gadā ratificēja to. Gadu pēc Konvencijas ratifikācijas Slovēnijas valdība izveidoja 

                                                           
75 ANO sievietes - Eiropa un Vidusāzija, 2017. gada 31. oktobris “Serbija cīnās, lai apkarotu 

vardarbību pret sievietēm”, http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/10/serbia-fights-to-

curb-violence-against-women 

SLOVĒNIJA: straujš progress sieviešu aizsardzībā, 

kuras ir cietušas no ar dzimumu saistītas 

vardarbības 

http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/10/serbia-fights-to-curb-violence-against-women
http://eca.unwomen.org/en/news/stories/2017/10/serbia-fights-to-curb-violence-against-women
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starpvaldību darba grupu, kuras sastāvā bija valdības un pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvji, lai koordinētu Stambulas konvencijas īstenošanu.  

Slovēnijā ir pieejami dažādi pasākumi un pakalpojumi sieviešu un bērnu, kas cietuši no 

vardarbības ģimenē, aizsardzībai. Ticis izveidots nacionālais bezmaksas uzticības 

tālrunis sievietēm un bērniem, kuri piedzīvo vardarbību. Pateicoties straujam 

progresam aizsardzības pakalpojumu attīstībā, šobrīd Slovēnija ir viena no četrām ES 

dalībvalstīm, kurā tiek pārsniegts ieteicamais patversmju (vardarbības upuru 

aizsardzībai) minimums uz vienu iedzīvotāju (Slovēnijā kopā ir 16 patversmes ar         

274 gultām). Vardarbības upuriem ir pieejami ārkārtas lieguma rīkojumi un pagaidu 

aizsardzības rīkojumi. Sievietēm, kuras ir piedzīvojušas izvarošanu un seksuālo 

vardarbību un / vai vardarbību ģimenē, ir pieejami speciālistu pakalpojumi. Tiek 

piedāvāti šādi speciālistu pakalpojumi: psihosociālais atbalsts, īpašs atbalsts cilvēku 

tirdzniecības upuriem u.c. Slovēnijā eksistē arī viena programma vardarbības 

izdarītājiem, kuru īsteno NVO, Nevardarbīgas komunikācijas asociācija, un tā ir saistīta 

ar atbilstošiem sieviešu atbalsta pakalpojumiem.76 

 

 

 

 

Saskaņā ar Lielbritānijas Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas (EHRC) 2018. gada 

ziņojumu77 kritiskais jautājums šobrīd ir: kas notiks ar progresu sieviešu līdztiesības 

jomā pēc Brexit? Lielbritānijas valdība Likumā par vienlīdzību ir apsolījusi saglabāt  

                                                           
76 EIGE, Vardarbības pret sievietēm apkarošana Slovēnijā, pieejams vietnē: 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-against-women-slovenia 

77 Līdztiesības un cilvēktiesību komisija (2018) Ir nepieciešams progress: sieviešu tiesības un 

dzimumu līdztiesība 2018. gadā: pilns ziņojums un ieteikumi, pieejami vietnē: 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/pressing-for-progress-womens-rights-

and-gender-equality-in-2018-pdf.pdf 

LIELBRITĀNIJA: tikai 15% seksuālās vardarbības 

upuru par piedzīvoto ziņo policijai 

http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/combating-violence-against-women-slovenia
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/pressing-for-progress-womens-rights-and-gender-equality-in-2018-pdf.pdf
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/pressing-for-progress-womens-rights-and-gender-equality-in-2018-pdf.pdf
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noteiktus aizsardzības pasākumus, taču šīs saistības netika iekļautas Eiropas Savienības 

likumprojektā par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Sieviešu 

nevienlīdzības problēma Lielbritānijā ir plaši izplatīta, un tai ir nopietnas sekas. Vara un 

balsis ir nevienmērīgi sadalītas abu dzimumu starpā: sievietes Lielbritānijā ir ļoti maz 

pārstāvētas demokrātiskajās struktūrās, kā arī augstākā līmeņa uzņēmumos un 

iestādēs. 

Netaisnības un no tās izrietošās nabadzības risks pēdējos gados Lielbritānijā ir 

palielinājies saistībā ar izmaiņām juridiskās palīdzības jomā: paaugstinātas juridisko 

pakalpojumu izmaksas un samazināta piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 

nodarbinātības, ģimenes tiesību, mājokļu un parādsaistību jomā. Piemēram, 

Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas ziņojums ir parādījis, ka četras piektdaļas no 

pieteikumu iesniedzējiem dzimumu diskriminācijas un prasību attiecībā uz vienlīdzīgu 

atalgojumu jomā ir sievietes, taču šo pieteikumu skaits šobrīd ir samazinājies attiecīgi 

par 76% un 57%. Prasību skaits grūtniecības un maternitātes jomā Lielbritānijā ir 

samazinājies par 42%. 

Tā kā sievietes biežāk strādā zemu atalgotus darbus, augstākas minimālās algas 

noteikšana dod lielāku labumu tieši sievietēm. Tomēr astoņi taupības politikas gadi 

Lielbritānijā ir nesamērīgi ietekmējuši sievietes un bērnus, jo viņi ir tie, kas ir cietuši no 

valdības izdevumu samazināšanas. Izmaiņas nodokļu un labklājības jomā ir 

samazinājušas sieviešu, etnisko minoritāšu, invalīdu un bērnu ienākumus, nopietni 

palielinot viņu nabadzības risku. Vietējo pašvaldību budžeta samazinājumi par 50% no 

budžeta ir samazinājuši vai pilnībā likvidējuši pakalpojumus, no kuriem ir atkarīgas 

sievietes, bērni un mazāk aizsargātās cilvēku grupas, tostarp arī sievietes, kuras ir 

aizgājušas no vardarbīgām situācijām un kurām šobrīd ir nepieciešama izvietošana 

(patversme). Nelabvēlīgākā situācijā esošajām sievietēm ar bērniem ir daudz grūtāk 

aiziet no savām mājsaimniecībām, kurās notiek vardarbība. 

Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas ziņojumā arī ir teikts, ka sieviešu nevienlīdzībai ir 

nopietnas un ārkārtējas sekas, taču nepietiek labu datu, lai tās novērstu. Lielbritānijā 

tikai 15% no seksuālās vardarbības upuriem par piedzīvoto ziņo policijai. No 2016. gada 

decembra līdz 2017. gada decembrim Anglijas un Velsas policija ir reģistrējusi             
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145 397 seksuālos nodarījumus, ir vērojams to pieaugums par 25%, ko daļēji var 

izskaidrot ar labāku sabiedrības informētību, pateicoties tādām sociālajām kustībām kā 

#MeToo, kā arī ar labāku policijas darbinieku apmācību attiecībā uz vardarbību ģimenē 

un uzmākšanos. Neskatoties uz to, kriminālvajāšanas un notiesāšanas līmenis par 

šādiem pārkāpumiem ir zems. Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas ziņojumā tika 

ieteikts uzlabot atbalstu cietušajiem no vardarbības ģimenē, paaugstināt 

kriminālvajāšanas un notiesāšanas līmeni par šāda veida pārkāpumiem un pārskatīt 

tiesību aktus attiecībā uz naida noziegumiem.  

Atbildot uz Līdztiesības un cilvēktiesību komisijas ziņojumu, Fawcett biedrības78 (kura 

organizē dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību atbalsta kampaņas) izpilddirektors ir 

paziņojis, ka „vardarbība pret sievietēm un meitenēm Lielbritānijas sabiedrībā ir 

endēmiska parādība, sieviešu nīšana ir tik plaši izplatīta, ka dažiem tā ir pat neredzama, 

seksuālā uzmākšanās arī ir izplatīta, ikdienišķa parādība”.79 

Londonas Universitātes koledžas un King’s College Hospital NHS Trust divu gadu ilgā 

pētījuma80 laikā tika atklāta saikne starp seksuālo vardarbību un psihiskajām slimībām. 

Dažus mēnešus pēc piedzīvotā seksuālā rakstura uzbrukuma četras no piecām 

meitenēm-pusaudzēm joprojām saskaras ar piedzīvotās vardarbības sekām - trauksmi, 

depresiju, posttraumatiskā stresa traucējumiem un citiem nopietniem garīgās veselības 

stāvokļiem. 80% gadījumu cietušajām bija novērojams vismaz viens šāda rakstura 

traucējums, bet 55% gadījumu - vismaz divi traucējumi. 

 

                                                           
78 Sk. vietni https://www.fawcettsociety.org.uk 

 
79  Sam Smithers, Fawcett Society izpilddirektors, citāts no Alexandra Topping rakstā The 

Guardian laikrakstā, 2018. gada 23. jūlijā, 3. lpp. 
80 Khadr, S. Clarke, V. Wellings, K. Villalta, L. Goddard, A. Welch, J. Bewley, S.Kramer, T. un R. 

Viner, „Pusaudžu garīgās un seksuālās veselības izpausmes pēc seksuāla rakstura uzbrukumiem: 

perspektīvs kohortu pētījums, The Lancet, Bērnu un pusaudžu garīgā veselība, 2018. gada 

augusts, 2. sējums, 8. numurs, 543 – 620. lpp, e15-e20, pieejams vietnē: 

https://www.thelancet.com/journals/lancah/article/PIIS2352-4642(18)30202-5/fulltext 
 

https://www.fawcettsociety.org.uk/
https://www.thelancet.com/journals/lancah/article/PIIS2352-4642(18)30202-5/fulltext
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Stratēģijā attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm 2016. – 2020. gadam 81 

ir norādīts, ka vardarbībai pret sievietēm un meitenēm ir nopietnas sekas. „Pēc 

vardarbības piedzīvošanas sievietes un meitenes saskaras ar nopietnām psiholoģiskām, 

emocionālām un fiziskām sekām, dažādiem nelabvēlīgiem apstākļiem vai ar haotisku 

dzīvesveidu, kas sevī ietver narkotisko vielu lietošanu, bezpajumtniecību, aizskarošu 

izturēšanos, iesaistīšanos bandās, prostitūciju vai garīgās veselības problēmas. Tas 

fakts, ka 41% no ieslodzītajiem paši ir novērojuši vai pieredzējuši vardarbību ģimenē, 

liecina par to, ka šādi noziegumi nodara plašāku sociālo kaitējumu. Šādas vardarbības 

izmaksas, kas radītas cietušajiem, nevar izmērīt, savukārt vardarbības un ļaunprātīgas 

izmantošanas izmaksas valsts ekonomikai aprēķināt var, un šobrīd tās ir ievērojamas”. 

2009. gada Walby ziņojumā tika lēsts, ka Lielbritānijā sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana cietušajiem no vardarbības ģimenē un cietušo sieviešu zaudētais 

ekonomiskais devums gada laikā izmaksā 15,8 miljardus sterliņu mārciņu. Tika lēsts arī, 

ka aprēķinātās veselības, mājokļu un sociālo pakalpojumu, kā arī krimināltiesisko un 

civiltiesisko pakalpojumu izmaksas Lielbritānijā sastāda 3,9 miljardus sterliņu mārciņu. 

Šajā stratēģijā tika ņemta vērā arī pašu izolētāko sieviešu situācija, jo spēja saprast un 

runāt angliski varētu būt pirmais solis, kas ļautu apzināties, ka vardarbība ģimenē ir 

noziegums un ka palīdzība ir pieejama, pirms situācija sasniedz krīzes punktu. 

Tāpat kā citās valstīs, arī Lielbritānijā migrantu un dažu mazākumtautību etniskajās 

kopienās ir pārāk izplatīta ar dzimumu saistītā vardarbība. Tāda problēma kā 

vardarbība pret sievietēm un meitenēm no mazākumtautību kopienām Lielbritānijā ir 

bijusi uzmanības centrā jau vairākus gadu desmitus. Tomēr līdz šim šādas iniciatīvas ir 

pastāvējušas atsevišķi no stratēģijām attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm no etniskā vairākuma grupām. Šobrīd Lielbritānijā, kad mazākumtautību 

pārstāvji ir iesaistīti ar dzimumu saistītajā vardarbībā (neatkarīgi no tā, vai tie ir upuri 

vai vainīgās personas), par problēmu tiek uzskatīta šo tautību kultūra, nevis vīriešu 

                                                           
81 Pieejama vietnē: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522166/VAWG

_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522166/VAWG_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/522166/VAWG_Strategy_FINAL_PUBLICATION_MASTER_vRB.PDF
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uzvedība, un tas nepalīdz novērst šādus noziegumus.82 

Tajā pašā laikā arī migrācija un patvēruma meklējumi daļēji tiek saistīti ar uz dzimumu 

balstītu vardarbību. Daudzos gadījumos sievietes dodas ceļā ar mērķi izvairīties no 

vardarbības ģimenē, un to var saprast kā aktīvu stratēģiju savas drošības 

nodrošināšanai un kā piespiedu migrāciju, kuras laikā sievietes izjūt gan spiedienu no 

sava pāridarītāja puses, gan arī attiecīgo aģentūru un varas iestāžu ietekmi.83 

 

 

 

 

  

                                                           
82  Dustin, M. (2016), „Kultūra vai vīrišķība? Izpratne par ar dzimumu saistīto vardarbību 

Lielbritānijā”, Journal of Poverty and Social Justice, 24. sēj., 1. numurs, februāris. 

 
83 Bowsted, J. (2017), „Segmentēti ceļojumi, sadrumstalotas dzīves: sieviešu piespiedu migrācija, 

lai izvairītos no vardarbības ģimenē”, Journal of Gender-Based Violence, 1. sējums, 1. numurs, 

maijs. 



 

82 

 

VARDARBĪBAS UPURU LIECĪBAS DAŽĀDĀS                          

EIROPAS SAVIENĪBAS VALSTĪS 

 

Madride, Spānija: „Nekad nav par vēlu” 

Šobrīd Rozālija ir 65 gadus veca, bet jūtas tā, it kā viņa būtu no jauna piedzimusi 

pirms sešiem gadiem - dienā, kad viņa aizgāja no savas mājas praktiski vienā 

pidžamā, lai pamestu to vīrieti, kurš trīs gadu desmitus bija fiziski un psiholoģiski 

vardarbīgs pret viņu un ar kuru viņa audzināja divus bērnus. Tagad viņa ir 

dzīvespriecīga un ļoti runīga sieviete un kopumā ļoti atšķiras no tās skumjas un 

nerunīgas sievietes, par kuru viņu bija pārvērtis viņas vardarbīgais vīrs. 

- „Dzīve manās mājās bija ļoti grūta. Man bija jāapklust. Vīru aizrāva naži, un 

viņš meta dažādas lietas gaisā. Tā viņš ir salauzis daudzus skaistus priekšmetus 

mūsu mājā, iznīcinājis visu, kas man patika. Viņš pārņēma kontroli pār visu 

mūsu naudu... Es viņu attaisnoju un domāju, ka varbūt pēc tam, kad es ziņoju 

par viņu uzvedību policijai, un viņš tika aizturēts, viņš sāks mainīties. Taču mans 

dēls iestājās par to, lai es aizietu no šī vīrieša, un dēlam bija taisnība: man bija 

jāizvēlas - vai nu vīrs, vai nu mēs ar bērniem.84 

 

Serbija: „Mans vīrs man neļauj strādāt” 

- „Mans vīrs man neļauj strādāt, taču tas ir tas, ko es šobrīd gribu visvairāk... lai 

varētu nopirkt dažas pamatlietas un kaut ko saviem bērniem, es pat īsti neko 

nepirktu sev. Manai meitai ir vitiligo slimība, un viņai nepieciešamās zāles ir ļoti 

dārgas (tās maksā trīs līdz četrus tūkstošus mēnesī). Man ir jāpērk viņai šīs 

zāles, jo es nevaru ļaut šai slimībai paplašināties. Es esmu apsolījusi bērniem 

datoru un televizoru, un tie man arī ir jānopērk. Mums nav televizora, tikai 

kopējā istabā ir viens. Mans vīrs nestrādā un viņa uzvedība mani ļoti uztrauc... 

Viņš pēdējo naudu tērē cigāriem, kamēr mums (viņa ģimenei) pietrūkst naudas.  

 
                                                           

84 El País, Spānija, 2016. gada 26. novembris,  

https://elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480031328_737759.html 

https://elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480031328_737759.html
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Lai gan man pašai ir veselības problēmas, es labprāt vēlētos strādāt, taču viņš man 

to neļauj un saka: „Mana sieva nestrādās nekādā gadījumā!” Un es varētu strādāt 

tepat, netālu no savas mājas: tuvu mājai ir kāds drēbnieka veikals, kur es varētu 

tīrīt telpas. Tā es varētu nopelnīt 200 eiro, kas man daudz nozīmētu, taču viņš man 

neļauj to darīt, un es viņam to jautāju jau kādas simts reizes. Pirms es ietu uz darbu, 

es nosūtītu bērnus uz skolu un sagatavotu ēdienu, tādā veidā nevienam nekā 

nepietrūktu, taču tas nav tā vērts... Tas būtu tikai labi, ja mums būtu nauda, un 

bērni varētu dzīvot labāk.” 

 

Serbija: „Viņš bieži mani aizskar” 

- „Pirms piecarpus gadiem, kad es biju stāvoklī, vienu nakti viņš atnāca mājās 

piedzēries un sāka sist mani ar kājām vēderā... es sāku asiņot, jūtos ļoti slikti un 

piedzīvoju spontāno abortu. Nākamajos mēnešos man bija grūti, man bija 

murgi: katru nakti es redzēju sapnī bērnu. Tas viss notika sestajā grūtniecības 

mēnesī.” 

 

- „Viņš bieži piespiež mani uz dzimumaktu, viņš saka, ka tas ir mans pienākums 

un ka man tas ir jādara, kad vien viņš to vēlas. Taču pēdējā gada laikā viņš 

gandrīz nedzer, tāpēc viņš mani vairs nesit, tikai var dažreiz iepļaukāt.” 

 

Itālija: „Tikai tad, kad viņš aizskāra mūsu bērnu, es sapratu, cik bīstams viņš ir 

bijis” 

- „Es piedzimu, kad manai mātei bija 15 gadi. Es uzaugu kopā ar viņu un ar 

nenoteiktu „tēvocīšu” skaitu. Tikai vēlāk es sapratu, ka viņi visi ir bijuši mātes 

mīļākie. Es paliku stāvoklī 16 gadu vecumā, un mana māte atteicās mani 

atbalstīt, tad es sāku dzīvot kopā ar savu draugu, kurš bija daudz vecāks.  Viss 

gāja labi, līdz pēdējos grūtniecības mēnešos es vairs negribēju seksu un lūdzu 

viņam atstāt mani mierā līdz bērna piedzimšanai. Pēc tam mēs strīdējāmies 

par to katru nakti, līdz viņš mani iepļaukāja, un es piekāpos. Viņš piespieda 

mani uz seksu pārāk ātri pēc dzemdībām, un rezultātā es nonācu slimnīcā ar 

asinsizplūdumu. Tad viņš sāka ieslodzīt mani mājās ar bērnu, jo, „ja es negribu 

seksu ar viņu, viņam tas ir nepieciešams ar kādu citu”.  
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Visbeidzot, kādu vakaru viņš sāka sist mūsu bērnu, vainojot viņu tajā, ka es 

biju tik ļoti mainījusies. Tad mūsu kaimiņš tika izsaucis policiju, un tas izglāba 

mūs ar bērnu. Pēc tam mēs kādu laiku dzīvojām patversmē. Tagad mans bērns 

jau ir izaudzis: viņam ir 14 gadi un viņš iet skolā. Es šobrīd strādāju viesnīcā, 

kur es uzkopju telpas, taču vienlaicīgi es apmeklēju kursus, lai kļūtu par 

frizieri, kas ir bijis mans sapnis. Kopš aiziešanas es vairs neesmu satikusi šo 

vardarbīgo vīrieti; es zinu, ka viņš vairs nedzīvo Romā un dzīvo kopā ar kādu 

sievieti. Es ceru, ka nekad vairs viņu neredzēšu.” 
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KO EIROPAS SAVIENĪBA IR DARĪJUSI, LAI NOVĒRSTU 

UZ DZIMUMU BALSTĪTU VARDARBĪBU? 

 

Dzimumu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatvērtība, un ES ir jau ilgstoši 

strādājusi, lai aizsargātu tās iedzīvotājus no uz dzimumu balstītas vardarbības, kā 

arī īstenojusi pasākumus, lai atbalstītu un aizsargātu uz dzimumu balstītas 

vardarbības noziegumu upurus un nodrošinātu viņiem tiesības vērsties tiesā 

jebkurā Eiropas Savienības valstī.85 

Vēsturiskais atskats 

Kopš XX gadsimta 90-tajiem gadiem starptautiskā līmenī tika veikti pasākumi, lai 

apkarotu vardarbību pret sievietēm. Arī Eiropas Padomei ir bijusi svarīga loma 

vardarbības pret sievietēm novēršanā un apkarošanā. Eiropas Savienībā pastāv daudz 

dažādu noteikumu attiecībā uz sieviešu cilvēktiesībām, vardarbību pret sievietēm un 

sieviešu diskrimināciju. 

Papildus Līgumam par Eiropas Savienības darbību, par pamatprincipu ietvarstruktūru 

šajā jautājumā tiek uzskatīta 2000. gada Eiropas Savienības Pamattiesību harta, it 

īpaši tās 21. pants. Pastāv direktīvas, kuras cīnās pret sieviešu diskrimināciju saistībā 

ar nodarbinātību, kā arī bērna kopšanas atvaļinājuma, pakalpojumu un preču 

pieejamību, lai gan tās nav attiecināmas konkrēti uz vardarbību. 

2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/EU par cilvēku tirdzniecības novēršanu un 

apkarošanu, kā arī tās upuru aizsardzību tika papildināta ar 2011. gada                     

13. decembra Direktīvu 2011/99 /EU, izveidojot Eiropas aizsardzības rīkojumu, kas ir 

paredzēts, lai aizsargātu personu pret noziedzīgiem nodarījumiem no citas personas, 

kuri varētu apdraudēt personas dzīvību, fizisko vai psiholoģisko integritāti un cieņu, 

brīvību, kā arī indivīduālo vai seksuālo integritāti; arī pilnvarojot citu ES dalībvalstu 

                                                           
85 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/protecting-victims-of-gender-

violence/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/protecting-victims-of-gender-violence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-violence/protecting-victims-of-gender-violence/index_en.htm
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kompetentās iestādes, lai tās varētu nodrošināt cietušās personas aizsardzību 

jebkuras ES dalībvalsts teritorijā. 

Attiecībā uz Eiropas Parlamentu ir vērts uzsvērt Eiropas Parlamenta 2009. gada       

26. novembra Rezolūciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu, kas ir 

mudinājusi Eiropas Savienības dalībvalstis pilnveidot savas valsts tiesību aktus un 

politiku, lai apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm, kā arī veikt pasākumus, lai 

novērstu vardarbības pret sievietēm cēloņus, it īpaši, izmantojot novēršanas 

pasākumus, un ir aicinājusi Eiropas Savienību nodrošināt tiesības uz palīdzību un 

atbalstu visiem cietušajiem no vardarbības. 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. februāra Rezolūcijā par sieviešu un vīriešu 

līdztiesību Eiropas Savienībā 2009 tika apstiprināts priekšlikums izveidot Eiropas 

aizsardzības rīkojumu cietušajiem no vardarbības. 

Svarīgs pagrieziena punkts šajā jautājumā ir 2011. gada 11. maijā Stambulā pieņemtā 

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un kontroli. 2011. gadā tika pieņemta arī Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva 2011/99/EU par aizsardzības rīkojumu. 2012. gadā saskaņā ar Direktīvu par 

cietušo tiesībām (2012/29/EU) tika noteiktas noziedzīgos nodarījumos cietušo 

(tostarp cietušo no uz dzimumu balstītas vardarbības) tiesības, lai cietušos aizsargātu 

un atbalstītu, kā arī nodrošinātu tiem pieejamus juridiskos un atveseļošanās 

pakalpojumus neatkarīgi no viņu valstspiederības un no dalībvalsts, kurā ir noticis 

vardarbīgs noziegums vai gadījums. 

Tomēr saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) pētījumu, 

„neskatoties uz to, ka Direktīva par cietušo tiesībām sevī ietver daudzus noteikumus, 

kuri tieši vai netieši attiecas uz uz dzimumu balstītās vardarbības upuriem, lielākoties 

tie neregulē vardarbības upuru atbalsta un aizsardzības jautājumus optimālā veidā. 

Daži šīs Direktīvas noteikumi vispār neņem vērā uz dzimumu balstītas vardarbības 

specifisko raksturu. SVID (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu) analīze, kas tika 

veikta attiecībā uz katru no Direktīvas noteikumiem, ir parādījusi, ka praktiski sanāk, 

ka katram noteikumam ir gan stiprās, gan vājās puses, un tas rada gan iespējas, gan 

draudus: 
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 Lielākā daļa Direktīvas noteikumu ievieš jaunus (vai uzsver esošos) ES 

dalībvalstu pienākumus, kuri nodrošina no vardarbības cietušo atbalstu un 

aizsardzību. 

 Ļoti bieži šie noteikumi ir pārāk vispārīgi vai nesniedz atsauci uz tādiem 

instrumentiem kā rīcības kodeksi, kas stipri ierobežo juridisko risinājumu 

piemērošanu”.86 

Ir skaidrs, ka ES dalībvalstīm tika dota plaša rīcības brīvība attiecībā uz 2012. gada 

Direktīvas īstenošanu, jo šīs Direktīvas noteikumi nebija konkrēti vai nepārprotami 

obligāti. 

2015. gada decembrī Eiropas Komisija pieņēma darba programmu „Stratēģiskā 

iesaistīšanās dzimumu līdztiesības jomā 2016. – 2019. gadam”. 87
 Šajā darba 

programmā Eiropas Komisija ir atkārtoti apstiprinājusi savu apņemšanos turpināt 

darbu, lai veicinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību (vienlīdzību). Tas nozīmē turpināt 

pievērst dzimumu līdztiesības politikas uzmanību piecām esošajām tematiskajām 

prioritārajām jomām: 

o palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un sekmēt vienlīdzīgu sieviešu un 

vīriešu ekonomisko neatkarību; 

o samazināt darba samaksas, ienākumu un pensiju atšķirības starp sievietēm un 

vīriešiem, tādējādi apkarojot sieviešu nabadzību; 

o veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību lēmumu pieņemšanā; 

o apkarot uz dzimumu balstītu vardarbību, kā arī aizsargāt un atbalstīt tās 

upurus; 

o veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē. 

 

                                                           
86 EIGE,  

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive#2014 

 
87 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/eige-studies/victims-rights-directive#2014
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/160111_strategic_engagement_en.pdf
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Īsumā varētu teikt, ka šobrīd Eiropas Savienības līmenī neeksistē konkrēts juridiskais 

instruments attiecībā uz vardarbību pret sievietēm kopumā. Tomēr tādi tiesību akti 

kā Direktīva par cietušo tiesībām vai Direktīva par cilvēku tirdzniecības apkarošanu 

attiecas uz dažiem vardarbības pret sievietēm aspektiem un uz palīdzību cietušajiem 

uz dzimumu balstītas vardarbības sakarā. Turklāt Eiropas Parlaments, Eiropadome un 

Komisija ir attiecīgi pieņēmuši: rezolūcijas, secinājumus un stratēģijas attiecībā uz 

vardarbību pret sievietēm un konkrētiem vardarbības veidiem. 

Eiropas Parlaments ir pieprasījis no Eiropas Komisijas, no vienas puses - Eiropas 

dzimumu līdztiesības stratēģiju, kura sevī ietver stipru balstu (pīlāru) vardarbības 

pret sievietēm izskaušanai, un, no otrās puses - direktīvu, kura plašāk pievēršas 

vardarbībai pret sievietēm kā problēmai. Arī tādām aģentūrām kā Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir 

svarīga loma vardarbības pret sievietēm uzraudzībā.88 

Stambulas konvencija 

Nesen, 2017. gada 13. jūnijā Eiropas Savienības Padome ir parakstījusi Eiropas 

Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju), kas ir vissvarīgākais 

starptautiskais juridiskais instruments uz dzimumu balstītas vardarbības pret 

sievietēm apkarošanai. 

Lai stiprinātu Eiropas Savienības lomu cīņā pret uz dzimumu balstītu vardarbību un 

ņemot vērā vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu valdību nevēlēšanos ratificēt 

Stambulas konvenciju (līdz šim tikai 14 dalībvalstis ir ratificējušas to), Eiropas 

Parlaments un Eiropas Komisija jau sen ir ierosinājuši pievienošanos Konvencijai. 

Stambulas konvencijas parakstīšana ir pirmais solis šajā procesā, kam sekos 

Konvencijas ratifikācija, ko veiks ES Padome, lai visas dalībvalstis saskaņotu savus 

tiesību aktus un politiku ar Konvencijas kopējiem noteikumiem.  

                                                           
88 http://ec.europa.eu/justice/gender-

equality/files/gender_based_violence/160308_factsheet_vaw_en.pdf 

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_based_violence/160308_factsheet_vaw_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_based_violence/160308_factsheet_vaw_en.pdf
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Tādā veidā Stambulas konvencijas parakstīšana ir arī svarīgs solis ceļā uz saskaņotas 

Eiropas sistēmas izveidošanu, kura daudz efektīvāk novērš un apkaro uz dzimumu 

balstītu vardarbību pret sievietēm, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs šobrīd skar 

katru trešo sievieti, kura ir vecāka par 15 gadiem. 

2017. gada 20. septembrī tika publicēts kopīgais paziņojums starp Apvienoto Nāciju 

Organizāciju un Eiropas Savienību par „Spotlight” iniciatīvas uzsākšanu vardarbības 

pret sievietēm un meitenēm novēršanai. 2030. gada darba kārtības pamatā ir 

dzimumu līdztiesības veicināšana, visu iedzīvotāju cilvēktiesību ievērošana, kā arī 

sieviešu un meiteņu tiesību nostiprināšana (iespēju palielināšana), izmantojot ne tikai 

5 atsevišķus ilgtspējīgas attīstības mērķus attiecībā uz dzimumu līdztiesību un           

16 ilgtspējīgas attīstības mērķus attiecībā uz mierīgu sabiedrību, bet arī transversālu 

(pārnozaru) elementu, kurš ir svarīgs visu 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu 

sasniegšanai.  

Pārvēršot šo apņemšanos konkrētos pasākumos, tika uzsākta iniciatīva „Spotlight”, 

kura ir vērsta uz visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm (VAWG) 

novēršanu, lai panāktu patiesu un ilgstošu situācijas uzlabojumu miljoniem sieviešu 

un meiteņu visā pasaulē.89 

 

          Valstis, kuras ir ratificējušas Stambulas konvenciju (zilā krāsā) 

          Valstis, kuras ir parakstījušas Stambulas konvenciju (rozā krāsā) 

                                                           
89 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3323_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3323_en.htm
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DĀNIJA 

LABAS PRAKSES UN PASĀKUMI 

 

 

 

 

Kampaņa Bryd tavsheden (Pārtraukt klusēšanu) tika īstenota 2010. gadā, un bija īpaši 

vērsta uz mazākumtautību sievietēm, lai palīdzētu viņām izbēgt no vardarbības, kura 

tiek piedzīvota partnerattiecībās. To tika īstenojusi Dzimumu līdztiesības ministrija 

sadarbībā ar LOKK, Dānijas nacionālo sieviešu patversmju asociāciju. 

Šīs kampaņas stratēģija bija formulēt vienkāršu, bet pārliecinošu vēstījumu un 

adresēt to mazākumtautību sievietēm tādā veidā, lai viņas spētu to saprast. Tādēļ 

kampaņas laikā informatīvie bukleti tika publicēti deviņās valodās un izplatīti vietās, 

kur etnisko minoritāšu pārstāves varētu ar tiem saskarties. Šāda daudzvalodu pieeja 

ļāva viegli piedalīties šajā kampaņā arī etnisko minoritāšu plašsaziņas līdzekļiem, 

kuriem bieži vien trūkst līdzekļu, lai samaksātu par tulkojumiem. Kampaņa ir guvusi 

atbalstu no sabiedrībā populāriem etnisko minoritāšu pārstāvjiem, kuri rāda labu 

piemēru šajā jomā. Kampaņas laikā tika uzņemtas īsfilmas 10 valodās, un tās tīmekļa 

vietne tiek joprojām izmantota. 

Šīs kampaņas laikā tika radīts arī vienkāršs, bet radošs instruments: matu suka, uz 

kuras ir rakstīts diennakts uzticības tālruņa numurs no vardarbības cietušajām 

sievietēm. Šādas matu sukas ir veicinājušas diskusijas par šo tematu frizētavās un 

skaistumkopšanas salonos, un daudzas sievietes ir paņēmušas tās uz mājām, tādā 

veidā tālāk izplatot šo informāciju. 

Kampaņas laikā tika izveidota un izplatīta arī informatīvā mape par šo tematu ērtā 

kredītkartes formātā. Tās nosaukums ir „Pārtrauciet vardarbību pret sievietēm –

Pārtrauciet klusēšanu!”, un tā tika izdota dāņu valodā un astoņās citās valodās (angļu, 

arābu, bosniešu, somāliešu, turku, krievu, taju un persiešu valodā). 

Kampaņas informatīvās mapes tika izplatītas visā Dānijas teritorijā: bibliotēkās, 

vispārējās veselības aprūpes speciālistu kabinetos, policijas iecirkņos, slimnīcās,  
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frizētavās (matu sukas ar diennakts tālruņa numuru uz tām tika izplatītas etnisko 

minoritāšu frizētavās un skaistumkopšanas salonos), kā arī citās vietējo kopienu 

tikšanās vietās. 

Šī informatīvā mape ir pieejama tīmekļa vietnē https://www.brydtavsheden.dk. Tā 

satur informāciju par sieviešu patversmēm, kā arī praktiskus padomus tām sievietēm, 

kuras ir pakļautas vardarbībai. Šajā publikācijā tiek norādīts arī diennakts uzticības 

tālruņa numurs (70 20 30 82), kā arī pieminēts, ka sievietēm ir pieejami kultūras 

starpnieku un tulku pakalpojumi.90 

 

 

  

                                                           
90 http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/denmark/danish-campaign-

targets-diversity-domestic-violence 

http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/denmark/danish-campaign-targets-diversity-domestic-violence
http://eige.europa.eu/gender-based-violence/good-practices/denmark/danish-campaign-targets-diversity-domestic-violence
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UNGĀRIJA 

 

 

 

Ungārijā ir vairākas labās prakses attiecībā uz vardarbību pret sievietēm: 

 16 dienu pasākumi vardarbības pret sievietēm apkarošanai - sabiedrības 

informētības uzlabošanas pasākumu sērija. http://16akcionap.org 

 

 

 

 Kluso liecinieku izstāde - sabiedrības informētības uzlabošanas mobilā izstāde, 

lai pieminētu sievietes, kuras ir nogalinājis viņu vardarbīgais partneris. 

http://nane.hu/szolgaltatasok/nema-tanuk-kiallitas/ 

 

 Informatīvās skrejlapas par neredzamām un neaizsargātām iedzīvotāju grupām, 

piemēram, par vecāka gadagājuma sievietēm. http://nane.hu/wp-

content/uploads/2016/03/nane_idős-nők.pdf 

 

 Izglītojošās programmas skolēniem - vidusskolēnu apmācības par seksualitāti, 

viņu tiesībām u.c.  

https://www.facebook.com/pg/kapcsolodjbe/about/?ref=page_internal 

 

 Sieviešu kustība pret vardarbību dzemdību klīnikās - aktīvisti pret 

dzemdniecības vardarbību. https://www.facebook.com/masallapotot/ 

http://16akcionap.org/
http://nane.hu/szolgaltatasok/nema-tanuk-kiallitas/
http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/nane_idős-nők.pdf
http://nane.hu/wp-content/uploads/2016/03/nane_idős-nők.pdf
https://www.facebook.com/pg/kapcsolodjbe/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/masallapotot/
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 Aflið ir nevalstisks izglītības un konsultāciju centrs seksuālās vardarbības un 

vardarbības ģimenē upuriem. Tas tika dibināts 2002. gadā un savā darbībā tas 

galvenokārt palīdz vardarbības upuriem apzināties savas stiprās puses un 

izmantot tās, lai mainītu savu dzīvi. Pēdējos gados šī organizācija ir ievērojami 

palielinājusies, un jau 2015. gadā ir notikušas 1309 intervijas. Organizācijas jauno 

klientu skaits nepārtraukti pieaug: 2013. gadā tie bija 111 klienti, 2014. gadā – 

115 klienti, savukārt 2015. gadā – 121 klienti.  

Informācija: https://reykjavik.is/en/help-victims-violence 

 

 „Mierīga mājvieta” - A Peaceful Home (agrāk tās nosaukums ir bijis „Vīrieši 

uzņemas atbildību”) ir terapijas programma vīriešiem, kuri izmanto vardarbību 

pret savām partnerēm. Šī programma tika uzsākta 1998. gadā kā četru gadu 

izmēģinājuma programma, kas ir veidota pēc Norvēģijas programmas 

„Alternatīva vardarbībai”. 2006. gadā, pateicoties Sociālo lietu ministrijas 

finansējumam, šī programma tika atjaunota. Šī ir vienīgā terapijas iespēja, kas 

Islandē ir pieejama vīriešiem, kuri ir vardarbīgi izturējušies pret savām 

partnerēm. Šī terapija ir balstīta uz individuālām un grupu psihoterapijas sesijām. 

Ir ievērojami palielinājies jaunu klientu skaits, kuri periodā no 2012. līdz          

2013. gadam ir piedalījušies intervijās šīs terapijas programmas ietvaros (43,2%). 

Savukārt 2014. gadā uz intervijām ieradās vēl 54 cilvēki. Šis projekts pašlaik tiek 

īstenots sadarbībā ar Sieviešu patversmi, Dzimumu līdztiesības centru un 

Labklājības ministriju, kas finansē šo projektu. Pastāv arī īpaša programma 

noziegumu izdarītājiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, to vada Ieslodzījuma vietu 

un probācijas pārvalde. 

Informācija: https://reykjavik.is/en/help-perpetrators-violence 

 

 

 

ISLANDE 

https://reykjavik.is/en/help-victims-violence
https://reykjavik.is/en/help-perpetrators-violence
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Itālijas Sieviešu tīkls pret vardarbību (D.I.R.e.) tika dibināts 2008. gadā, un ir Itālijā 

pirmā neatkarīgu sieviešu centru un patversmju asociācija. 

 

Sieviešu tīkls pret vardarbību, kurš šobrīd koordinē 80 neatkarīgus sieviešu centrus, 

atbalsta vairākus tūkstošus sieviešu un viņu bērnu, kā arī veicina pētījumus un 

lobēšanu par izmaiņām valsts līmenī. 

 

Papildus tam Sieviešu tīkls pret vardarbību organizē apmācību kursus cilvēkiem, kuri 

ir nodarbināti sieviešu centros un patversmēs, un ir apņēmies atvērt aizvien jaunus 

sieviešu centrus un patversmes visā Itālijā. Sieviešu tīkls pret vardarbību ir  arī 

politiska vienība, kuras mērķis ir mainīt vai pilnveidot spēkā esošos tiesību aktus par 

sieviešu tiesībām. 

Vairāk informācijas: http://www.direcontrolaviolenza.it 

 

 

 

ITĀLIJA 

http://www.direcontrolaviolenza.it/
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Organizācija APAV ir Portugāles asociācija no vardarbības cietušo atbalstam, kas 

ir atbildīga par vairākām kampaņām, kuru mērķis ir pievērst sabiedrības 

uzmanību vardarbībai pret sievietēm, bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 

vīriešiem. Var īpaši izcelt vienu no šīm kampaņām:  

https://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/a-media/campanhas 

 

Vēl viena laba prakse Portugālē ir Pilsonības un dzimumu līdztiesības komitejas 

izstrādāta, un tā ir saistīta ar skolās veikto darbu attiecībā uz dzimumu 

līdztiesību. Pilsonības un dzimumu līdztiesības komiteja ir nesen publicējusi 

dokumentu „Izglītības rokasgrāmata: zināšanas, dzimums un pilsonība vidējā 

izglītībā”. Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt skolotājiem savās nodarbībās 

iekļaut arī dzimumu līdztiesības jautājumu. Šī rokasgrāmata ir daļa no izglītības 

rokasgrāmatu kolekcijas, kas ir orientēta uz dažādiem izglītības līmeņiem, sākot 

no pirmsskolas izglītības un līdz trešajam akadēmiskajam ciklam (doktorantūrai). 

Informācija par to ir pieejama šeit: https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-

referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/guioes-de-educacao-genero-e-

cidadania/ 

 

Vēl viena labā prakse Portugālē ir nesen izveidotais „Vardarbības attiecību 

veidošanās laika novērošanas centrs”. Tas tika izveidots saskaņā ar UNi+ 

programmu, kuru ir izstrādājusi Plano i asociācija un Instituto Universitário da 

Maia / Maiêutica. UNi+ programmu finansē Pilsonības un vienlīdzības valsts 

sekretariāts. Vairāk informācijas: 

http://www.associacaoplanoi.org/observatorio-da-violencia-no-namoro-2/ 

  

PORTUGĀLE 

https://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/a-media/campanhas
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/guioes-de-educacao-genero-e-cidadania/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/guioes-de-educacao-genero-e-cidadania/
https://www.cig.gov.pt/documentacao-de-referencia/doc/cidadania-e-igualdade-de-genero/guioes-de-educacao-genero-e-cidadania/
http://www.associacaoplanoi.org/observatorio-da-violencia-no-namoro-2/
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Galisijas autonomais apgabals Spānijā izmanto dienas ap 25. novembri (kas ir 

Starptautiskā diena vardarbības pret sievietēm izskaušanai), lai sabiedrības 

uzmanību pievērstu tādai problēmai kā vardarbība pret sievietēm, rīkojot 

sanāksmes, pasākumus un dažādas sabiedrības informēšanas kampaņas. 2015. gadā 

Santjago de Kompostela pilsētā pilsoniskā sabiedrība uzsāka iniciatīvu „Melnajā 

pret ar dzimumu saistītu vardarbību” kā „Compostela en negro”. 2017. gadā jau 

vairāk nekā 70 pašvaldības un trīs padomes pievienojās šai iniciatīvai, lai gan to 

joprojām neatbalstīja Galisijas Xunta. 

Šīs iniciatīvas galvenais mērķis ir iesaistīt tajā visu sabiedrību, dekorējot melnā krāsā 

veikalu skatlogus, atpūtas vietas, pieminekļus vai savu mājokli ar pieejamiem 

materiāliem, lai parādītu savu attieksmi pret ar dzimumu saistītu vardarbību. 

Papildus tam tiek izplatīti tūkstošiem plakātu, lai padarītu iniciatīvas saukli 

redzamāku: tas tiek novietots pat uz Santjago katedrāles fasādes.91 

Vēl viena interesanta kampaņa Spānijā ir vērsta uz jauniešiem, kuri piedzīvo ar 

dzimumu saistītu vardarbību sociālajos tīklos. Spānijas valdība 2018. gadā uzsāka šīs 

problēmas aktualizēšanas kampaņu, jo 29% jauno sieviešu ir atzinušas, ka viņas ir 

piedzīvojušas „ļaunprātīgu kontroli” no sava attiecību partnera, galvenokārt 

izmantojot mobilo tālruni, un/vai kad partneris ir pieprasījis, lai sieviete pierāda 

savu atrašanās vietu ar ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas rīku/aplikāciju. 

„10 digitālās uz dzimumu balstītas vardarbības veidi” tiek parādīti šajā videoklipā: 

https://www.youtube.com/watch?v=kNRKLvksytw 

 

 

 

                                                           
91 Skatieties video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=47oU-Au9xkk 

SPĀNIJA (GALISIJA) 

https://www.youtube.com/watch?v=kNRKLvksytw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=47oU-Au9xkk
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Īrijā vairāk nekā 300 000 cilvēku savas dzīves laikā ir piedzīvojuši vardarbību no sava 

attiecību partnera (COSC). Zemāk ir atrodams īss pārskats par darbību vietējā līmenī 

(Longfordas apgabals), kuru ir veicis dienests „Longfordas sieviešu apvienība pret 

vardarbību ģimenē” (LWLDVS). 

Skaitļi: 

 No janvāra līdz jūnijam (ieskaitot) dienests ir apkalpojis 241 sievieti; 

 Darbojas 2 sieviešu atbalsta grupas: viena grupa rīko sanāksmes vienu reizi 

mēnesī vasaras laikā, un otra grupa darbojas no septembra; 

 Kopā ir iesaistītas 20 sievietes, bet vidēji nedēļā dienestu apmeklē 16 sievietes. 

 

Starpdienestu sadarbība: Garda policijas inspektors ir rīkojis kopsapulci ar dienestu 

„Longfordas sieviešu apvienība pret vardarbību ģimenē”, lai sadarbotos un 

palielinātu to sieviešu drošību, kuras Longfordas Garda policijas iecirknī par 

piedzīvoto vardarbību ģimenē ir ziņojušas vairāk nekā 3 reizes.  

 

Rezultātā tika panākta vienošanās par šādiem pasākumiem: sākot no septembra, 

dienesta „Longfordas sieviešu apvienība pret vardarbību ģimenē” personāls rīkos 

sanāksmes un nodrošinās neformālās apmācības sesijas visām piecām Longfordas 

policijas vienībām. Dienesti, kuri nodarbojas ar tādu problēmu kā vardarbība 

ģimenē, atbalstīs cilvēkus, kuri ir cietuši no vardarbības ģimenē, un sagatavos 

paziņojumus „Longfordas sieviešu apvienība pret vardarbību ģimenē” dienestam. 

Visi dienesta klienti tiks pavadīti uz Longfordas Garda policijas iecirkni, kurā 

atbildīgais policijas inspektors izlasīs dienesta klienta paziņojumu, un tas tiks 

parakstīts viņa/-as klātbūtnē. Šī ir lieliska iniciatīva, jo tā samazina laiku, ko gan 

dienesti, kuri nodarbojas ar tādu problēmu kā vardarbība ģimenē, gan šo dienestu 

klienti pavada policijas iecirknī Garda, gaidot, kamēr policijas inspektors atbrīvosies, 

lai tiktos ar klientu. Šī iniciatīva nodrošina arī to, ka paziņojumā tiek atspoguļota 

ĪRIJA (LONGFORDAS APGABALS) 
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niansēta informācija par pārkāpumu (vardarbību ģimenē). Tādā veidā tiek iecelts 

konkrēts policijas inspektors attiecībā uz vardarbību ģimenē, kurš strādā ar dienestu 

„Longfordas sieviešu apvienība pret vardarbību ģimenē” un atbildīgi īsteno Garda 

policijas apņemšanos apkarot ar vardarbību ģimenē saistītos noziegumus. 

 

Darbs ar bērniem: dienests „Longfordas sieviešu apvienība pret vardarbību ģimenē” 

ir nodrošinājis papildu finansējumu izmēģinājuma projektam „Droša telpa”, lai 

varētu veikt darbu ar bērnu ar viņa droša vecāka starpniecību (pašreizējiem 

klientiem), kā arī izstrādāt „drošības plānu” pašiem bērniem, kas varētu palīdzēt arī 

bērnu mātēm, tas būs noderīgs ģimenes atbalsta aģentūrām, varbūt to izmantos arī 

tiesnesis, kad būs jāīsteno piekļuves rīkojumi attiecībā uz šiem bērniem (2017. gada 

13. likumprojekts - Bill 13 of 2017). 

Vairāk informācijas: http://www.lwl.ie/services/domestic-violence/ 

 

  

  

http://www.lwl.ie/services/domestic-violence/
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 Kampaņa, lai sieviešu nīšanu pielīdzinātu uz naida pamata izdarītajiem noziegumiem. 

Fawcett biedrība ir rīkojusi kampaņas, lai pēc Notingemas sieviešu centra 

(Nottingham Women’s Centre) divu gadu laikā veiktā pētījuma sieviešu nīšanu 

pielīdzinātu naida noziegumiem. Šis pētījums ir atklājis, ka Notingamšīras 

(Nottinghamshire) policijas lēmums kļūt par pirmo policijas vienību Apvienotajā 

Karalistē, kura ir reģistrējusi sieviešu nīšanu kā uz naida pamata izdarīto noziegumu, 

ir bijis veiksmīgs. 

 

Šis pētījums ir atklājis arī, ka gandrīz puse no Notingemas sievietēm ir piedzīvojušas 

nevēlamas seksuālās uzmākšanās un grābstīšanās gadījumus, savukārt vairāk nekā 

ceturtā daļa aptaujāto ir piedzīvojušas no vīriešiem nepiedienīgu izturēšanos. 

 

„Klasificējot sieviešu nīšanu kā naida noziegumu, mēs neizbeidzam vardarbību pret 

sievietēm, taču, ja mēs varam apstrīdēt šādas attieksmes normalizēšanos mūsu ielās un 

sabiedriskajā dzīvē, varbūt mēs varam arī novērst vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm plašākā sabiedrībā.” 

Vairāk informācijas: http://www.edf.org.uk/fawcett-society-campaign-make-misogyny-

a-recorded-hate-crime-for-every-police-force/ 

 

ANO Sievietes (UN-WOMEN) 

ANO Sievietes un Tieslietu ātrā reaģēšana (Justice Rapid Response) uzsāka jaunu 

kampaņu ar nosaukumu „Taisnīgums tagad”. Šīs kampaņas mērķis ir seksuālās un uz 

dzimumu balstītās vardarbības kā starptautisku noziegumu nesodāmības novēršana. 

Vairāk informācijas: 

http://interactive.unwomen.org/multimedia/infostory/justicenow/en/index.html 

APVIENOTĀ KARALISTE 

http://www.edf.org.uk/fawcett-society-campaign-make-misogyny-a-recorded-hate-crime-for-every-police-force/
http://www.edf.org.uk/fawcett-society-campaign-make-misogyny-a-recorded-hate-crime-for-every-police-force/
http://interactive.unwomen.org/multimedia/infostory/justicenow/en/index.html


 

100 

 

EAPN TĪKLA NOSTĀJA 

Nabadzība var būt gan cēlonis, kurš izraisa vardarbību pret sievietēm, gan šādas 

vardarbības sekas. 

Kad sieviete piedzīvo vardarbību no sava vīra vai attiecību partnera un viņa ir 

ekonomiski atkarīga no šī vīrieša, viņai ir grūtāk pieņemt lēmumu aiziet no viņa vai 

iesniegt sūdzību, zinot, ka viss būs jāsāk no nulles: būs jāmeklē sev jauns mājoklis un 

jāizdzīvo ar ierobežotiem naudas līdzekļiem. 

Līdzīgi sievietes no nabadzīgākiem sociālajiem slāņiem, visticamāk, nemeklēs 

taisnīgumu, vēršoties tiesu sistēmā, kura reizēm ir diskriminējoša vai vienaldzīga pret 

tādām kā viņas. Arī sievietēm-vardarbības upuriem, kuras pieder pie atstumtajām un 

nelabvēlīgā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām, bieži vien tiek liegta palīdzība, kas ir 

pieejama sievietēm no bagātākām ģimenēm, kurām ir lielāka pieredze sadarbībā ar 

varas iestādēm. 

Rezumējot var teikt, ka uz dzimumu balstīta vardarbība tiek reģistrēta ne tikai cilvēku 

ar zemiem ienākumiem vidū, kaut gan daudzām nabadzībā dzīvojošajām sievietēm vai 

sievietēm, kuras dzīvo nelabvēlīgā vidē, ir mazāk alternatīvu, lai izvairītos no 

vardarbības. No otras puses, piedzīvotās vardarbības rezultātā daudzas sievietes zaudē 

savu iepriekšējo ekonomisko stabilitāti un nonāk nabadzībā vai sociālajā atstumtībā. 

Šajā problēmā ir iesaistīti arī bērni no ģimenēm, kurās notiek vardarbība un kuri bieži 

vien nav aizsargāti ar likumu. 

Eiropā lielākā daļa no nogalinātajām sievietēm tikusi nogalināta dzimuma dēļ, taču šī 

lielā mēroga vardarbība netiek pienācīgi ņemta vērā ne tiesību aktos, ne akadēmiskajās 

aprindās, ne arī, daudzos gadījumos, ievērojamā daļā pilsoniskās sabiedrības.  

Mums ir jāatbalsta Stambulas konvencijas pilnīga īstenošana, kas ir svarīga mūsu darba 

daļa attiecībā uz sociālās kohēzijas atbalstīšanu, kā arī darbs attiecībā uz 

diskriminācijas, vardarbības un nabadzības apkarošanu. Tas sevī ietver trīs atbilstošus 

principus (“Ps”), kā arī iespēju nodrošināšanu sievietēm un partnerību ar pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām. 
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Stratēģijās, kas tiek ieteiktas valstīm, kuras paraksta Stambulas konvenciju, attiecībā uz 

vardarbību pret sievietēm tiek pieminēti trīs atbilstošie principi (“Ps”), ar diviem 

papildprincipiem: 

 Novēršana (Prevention), kā arī sabiedrības izglītošana par vardarbību; 

 Aizsardzība (Protection), kas ir efektīva reaģēšana uz apsūdzībām no uz 

dzimumu balstītās vardarbības upuriem; 

 Sods (Punishment), kas tiek piemērots noziedzīga nodarījuma izdarītājiem uz 

dzimumu balstītās vardarbības jomā; 

 Iespējas (Power), kas ir iespēju nodrošināšana sievietēm ar mērķi novērst un 

apkarot vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē; 

 Partnerība (Partnership) ar nevalstiskajām organizācijām, ar pilsoniskās 

sabiedrības līdzdalību un ietekmi. 

Konkrētāk, EAPN tīklam būtu jāpieprasa Eiropas Savienības, valsts pārvaldes un 

pašvaldību iestādēm, kā arī citām iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai kopumā 

veikt sekojošās darbības: 
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1) Izbeigt visu veidu vardarbību pret sievietēm un bērniem. Tolerance attiecībā 

uz dzimumu balstītu vardarbību ir nepieņemama jebkurā tās formā vai 

izpausmē. 

2) Apkarot uz dzimumu balstītu vardarbību visās dzīves jomās, piešķirot šai 

problēmai tāda paša līmeņa prioritāti kā cīņai pret terorismu. 

3) Mainīt Eiropas Savienības dalībvalstu kriminālkodeksus, ieviešot jaunus sodus 

par tādu noziedzīgu nodarījumu kā vardarbība ģimenē un / vai stingrākus 

sodus saskaņā ar Stambulas konvenciju. 

4) Nacionālajiem darbības plāniem, kas ir vērsti pret uz dzimumu balstītu 

vardarbību, būtu jāaptver visu veidu vardarbība pret sievietēm, konkrētais 

budžets būtu jāpiešķir primārajai vardarbības novēršanai, kā arī sekundārajai 

veselības un sociālo seku (kuras rada piedzīvotā fiziskā, seksuālā un 

psiholoģiskā vardarbība, tostarp arī digitālā (IT) vardarbība un uzmākšanās) 

novēršanai. Struktūrai, kura to visu koordinē, arī vajadzētu piešķirt īpašu 

finansējumu. 

5) Īstenot vardarbības upuru finansiālo atbalstu gan akūtās vardarbības fāzēs, 

gan upuru pilnīgas atveseļošanās laikā, tostarp nodrošinot pabalstus bērniem-

bāreņiem, kuri netiek atzīti par vardarbības upuriem daudzās valstīs, un 

tādējādi netiek nodrošināts pietiekams atbalsts viņu humānai attīstībai. 

6) Pamatizglītībā un vidējā izglītībā atbalstīt tādu tematu ieviešanu, kuri sniedz 

informāciju par iespējamo pusaudžu vardarbību attiecību veidošanās laikā. 

7) Ieguldīt līdzekļus tiesnešu informēšanā un apmācībās, lai tāds noziegums kā 

vardarbība pret sievietēm tiktu uzskatīts par tikpat nopietnu kā citu veidu 

noziegumi. 

8) Sieviešu vidū izplatīt ziņojumus attiecībā uz diskriminācijas un vardarbības 

novēršanu ar izglītības sistēmas, plašsaziņas līdzekļu un kultūras prakses 

starpniecību. Ieguldīt līdzekļus vardarbības novēršanā un plašākās diskusijās 

par vardarbību sabiedrībā. To varētu veicināt ilgtermiņa, plašas sabiedrības 

informēšanas kampaņas. 

9) Mainīt izmantojamo metodoloģisko pieeju datu vākšanai, iekļaujot tajā visus 

vardarbības veidus, lai nošķirtu ar dzimumu saistītus slepkavības un 

ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus no tiem pārkāpumiem, kuri nav saistīti 
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ar dzimumu. Apkopojot datus, būtu svarīgi iekļaut arī datus no slimnīcām par 

tajās uzņemtajām sievietēm un bērniem, kuri ir cietuši no vardarbības 

(agresīvas uzvedības rezultātā), vai arī izveidot tiešu saikni starp ļaunprātīgi 

izmantotām/noslepkavotām sievietēm un viņu iepriekš iesniegtajiem 

ziņojumiem policijā. Visiem datiem (gan EUROSTAT, gan ES dalībvalstu 

statistikas biroju datiem) ir jābūt savstarpēji saistītiem, lai varētu novērtēt 

vardarbības problēmas patieso apjomu un ierosināt atbilstošu politiku 

vardarbības novēršanai un apkarošanai. Lai apsekojumu rezultāti būtu ticami 

un salīdzināmi, ir jāizmanto tādas apsekojuma metodes, kādas, piemēram, 

tiek izmantotas Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) pētījumos. 

Pētījumi ir regulāri jāatkārto, lai varētu parādīt tendences un novērtēt 

politikas efektivitāti. 

10)  Mainīt tiesvedību attiecībā uz ziņojumiem par izvarošanu, jo šķiet, ka pašlaik 

pastāvošā tiesvedība attur izvarošanas upurus no ziņošanas un tāpēc tiesā šī 

problēma netiek pietiekami pārstāvēta. Ir jāievieš izmaiņas, lai varētu 

atvieglot ziņošanu par izvarošanu un nodrošināt turpmāku aizsardzību tās 

upuriem. 

11) Eiropas Savienībai ir jāievieš ekonomiskās sankcijas pret ES dalībvalstīm, 

kurās nav spēkā esošu tiesību aktu (vai kurās netiek ievēroti spēkā esošie 

tiesību akti) un stingras politikas pret uz dzimumu balstītu vardarbību), 

izmantojot ES struktūrfondus. 

12) Ieviest normas un mainīt cilvēku domāšanas veidus. Analizēt un kontrolēt to, 

kādā veidā vardarbība pret sievietēm tiek pārstāvēta plašsaziņas līdzekļos, jo 

tas rada / nostiprina stereotipus, kuri noved pie faktiskas uz dzimumu 

balstītas vardarbības. Kontrolēt, lai visas Eiropas mērogā tā saucamās kultūras 

vai reliģiskās „tradīcijas”, tostarp jēdziens „ģimenes goda atriebība”, nekādā 

gadījumā neprevalē pār sieviešu un meiteņu tiesībām jebkāda iemesla vai 

apstākļu dēļ. 

13) Atbalstīt nabadzībā un sociālajā atstumtībā esošās sievietes, kuras ir 

pārtraukušas vardarbīgās attiecības, nodrošinot viņām ienākumus, mājokli un 

policijas aizsardzību. 
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14) Uzraudzīt, lai katrā Eiropas Savienības dalībvalstī tiktu pareizi transponēta un 

īstenota Cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīva, kā arī piemērot sankcijas 

pret tām dalībvalstīm, kuras neatbilst šīs Direktīvas prasībām. 

15) Atbalstīt sieviešu organizācijas, kuras cīnās pret uz dzimumu balstīto 

vardarbību. 
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