Smurtas prieš moteris išlieka aktualia problema
Pirmadienis, 09 Gruodis 2013 12:58

2013 metais Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (Marijampolės
apskr. VPK) pradėta per 500 ikiteisminių tyrimų dėl smurto prieš moteris, kas sudaro
apie 12 proc. nuo visų užregistruotų nusikalstamų veikų.
Skaičiai toli gražu nėra džiuginantys. Jie rodo, kad smurtas prieš moteris išlieka aktualia
problema. Dažniausiai smurtą moterys patiria joms artimoje aplinkoje. Didelis pasiekimas
kovojant su smurtu prieš moteris nuo 2011 m. gruodžio 15 d. pradėjęs galioti Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymas.
Įsigaliojus šiam įstatymui policija įgavo žymiai daugiau teisių, pradėtos taikyti smurtą patyrusio
asmens apsaugos užtikrinimo priemonės, smurtautojams taikomos žymiai griežtesnės poveikio
priemonės, įkurti specializuotos pagalbos centrai, kurie teikia pagalbą nuo smurto
nukentėjusiems asmenims, įkurti vyrų krizių centrai, kurie teikia konsultacijas smurtauti
linkusiems asmenims, siekiantiems keisti savo gyvenimo būdą.
Tačiau ir praėjus beveik dvejiems metams po minėto įstatymo įsigaliojimo statistika rodo, kad
smurtas prieš moteris dar labai dažnas reiškinys, todėl ir toliau reikia vykdyti kompleksines
priemones siekiant jį sumažinti. Visuomenę raginame netoleruoti bet kokia forma pasireiškiančio
smurto. Moterų prašytume į policiją kreiptis ne tik tuomet, kai akivaizdžiai patiriamas smurtas,
bet ir tais atvejais, kuomet pastebimi tam tikri rizikos faktoriai, kurie signalizuoja, jog ateityje
smurtas gali pasireikšti, kad būtų galimybė imtis prevencinių priemonių.
Apie patirtą smurtą moteris raginame nedelsiant informuoti policiją bendruoju pagalbos
numeriu 112.
Konsultacijas apsaugos nuo smurto klausimais gyventojams teikia Marijampolės apskr. VPK
prevencijos padalinių pareigūnai taip pat Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
įgyvendinimą Marijampolės apskr. VPK kontroliuojantys pareigūnai: Raimundas Antanavičius,
Marijampolės apskr. VPK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas, mob. tel. 8 611 58 650, el.
paštas
raimundas.antana
vicius@policija.lt
;
Regimantas Caunė, Marijampolės apskr. VPK Nusikaltimų tyrimo skyriaus Smurtinių
nusikaltimų tyrimo poskyrio viršininkas, tel. 8 343 24 445, el. paštas regimantas.caune@policij
a.lt
.
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Taip pat informuojame, kad specializuoto pagalbos centro funkcijas Marijampolės apskrityje
vykdo:
Marijampolės moters veiklos centras, Kęstučio g. 3, Marijampolė, tel. 8 343 59 525, mob. tel. 8
633 55 007, el. paštas mvc.mot@gmail.com ;
Asociacija Marijampolės apskrities moterų namai, Bažnyčios g. 5, Šakiai, mob. tel.
130, el. paštas moteru.namai@gmail.com .
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