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Raginimas priimti Įstatymą „Dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš 

moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo“ 

Mes, nevyriausybinės moterų organizacijos – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos 

narės, įvertinusios „Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“ svarbą bei nematydamos kliūčių jos ratifikavimui, 

raginame LR Seimą pritarti įstatymui „Dėl Europos tarybos konvencijos dėl smurto prieš 

moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo“, kurio 

svarstymas yra numatytas 7 eilinėje Seimo sesijoje.  
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Mes, nevyriausybinės moterų organizacijos, 2019 m. spalio 31d. aktyviai stebėjome 

Lietuvos delegacijos VI periodinės Lietuvos ataskaitos gynimą JT Visų formų diskriminacijos 

prieš moteris panaikinimo Komitetui ir išanalizavome JT Visų formų diskriminacijos prieš 

moteris panaikinimo Komiteto Rekomendacijas Lietuvai, kurių 23 straipsnio a punkte 

Komitetas įpareigoja Lietuvą sparčiau suderinti teisės aktus, skirtus kovai su smurtu prieš 

moteris dėl lyties, su „Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos ir kovos su juo“ bei ratifikuoti šią Konvenciją.  

 

Daugelis Europos pažangių šalių yra jau ratifikavusios šią Konvenciją, išreikšdamos 

politinę valią kovoti su žmogaus teisių pažeidimu ir netoleruoti bet kokio smurto prieš moteris 

bei laikytis esminių Konvencijos įpareigojimų: efektyviai dirbti dėl smurto prevencijos, 

užtikrinti visapusišką apsaugą smurto aukoms, užtikrinti atitinkamus teisinius veiksmus, kad 

kaltininkai būtų baudžiami, o aukos visiškai apsaugotos.  

 

O svarbiausia, šalys ratifikavusios Konvenciją įsipareigoja stebėti ir Europiniu lygiu 

teikti ataskaitas tarptautinei ekspertų grupei, kuri vertina, kaip šalys įgyvendina ir laikosi 

Konvencijos nuostatų, siekiant užtikrinti jos ilgalaikį poveikį. Šis demokratinis Konvencijos 

įgyvendinimo stebėsenos mechanizmas leidžia šalims efektyviau ir sparčiau spręsti su smurtu 

susijusias problemas, bendradarbiauti su NVO, žiniasklaida, siekiant atkreipti visuomenės 

dėmesį, keisti požiūrį, lyčių vaidmenis bei stereotipus, dėl kurių vis dar yra toleruojamas 

smurtas prieš moteris. 

 

Lietuvos moterų lobistinė organizacija (LMLO), vienijanti 39 organizacijas, ir jos 

sudėtyje veikiantis Smurto prieš moteris mažinimo ir smurto artimoje aplinkoje komitetas, 

teigiamai vertina Lietuvos Valstybės veiksmus, siekiant visapusiškos smurto artimoje aplinkoje 

bei smurto prieš moteris prevencijos ir efektyviai koordinuoti pagalbą teikiančių organizacijų 

darbo, padedant kompleksiškai spręsti smurto problemas ir tiki, jog LR Seimas ratifikuos itin 

svarbią „Europos tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje 

prevencijos ir kovos su juo“. 
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