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„Nusikaltimų baimė: prigimtis, padariniai, sprendimai“
Vilnius, 2019 m. balandžio 5 d.

Seksualinis priekabiavimas kaip diskriminacijos forma
„Moterimis, kurios pareiškė apie seksualinį priekabiavimą, tikima.
Moterys, kurios praneša apie seksualinį priekabiavimą, bent trumpam
yra patikimos. Matomas didžiulis skirtumas tarp to, kas buvo – galios
privilegija tapo gėda. (Priekabiavę) baltaodžiai vyrai, įskaitant
baltaodžių pinigus, bėga nuo asociacijos su seksualiniais plėšrūnais.
Pasaulio istorijoje to niekada nėra buvę“.
Amerikos feministe teisės prof. Catharine MacKinnon

Seksualinis priekabiavimas – tai nepageidaujamas užgaulus žodžiu,
raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su
asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo poveikis pakenkti asmens
orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar
įžeidžiančią aplinką“ Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 str. 6 d.

Seksualinis priekabiavimas ar flirtas?

Seksualinio priekabiavimo požymiai

• Žmogaus orumą žeminantis elgesys
• Nepageidaujamumas
• Nelygiaverčiai asmenų santykiai
• Elgesys seksualinio priekabiavimo aukai yra nemalonus, žeminantis
• Priklausomumo tarp asmenų santykis nėra būtinas, kad
nepageidaujamas užgaulus seksualinio pobūdžio elgesys būtų
pripažintas seksualiniu priekabiavimu (išskyrus baudžiamosios
atsakomybės atvejus).
• Seksualinis objektifikavimas – požiūris į asmenį kaip į sekso objektą

• nebūtina, kad asmuo, prie kurio priekabiaujama, aiškiai ir kategoriškai
prieštarautų tokiam elgesiui, kai akivaizdu, kad toks elgesys šiam
asmeniui buvo nepriimtinas ir objektyviai įžeidžiamas;
• nebūtina nustatyti asmens, kuris galbūt priekabiavo, siekio pažeminti
žmogaus orumą ar sukurti jam priešišką, jį bauginančią, žeminančią ar
žeidžiančią aplinką.
LRKT 2017 m. gruodžio 19 d. Išvada Nr. KT20-I1/2017 Dėl Lietuvos Respublikos
Seimo nario Kęstučio Pūko, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai
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Seksualinio priekabiavimo tipai

Atsakomybė už seksualinį priekabiavimą

• Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje skirstomas į du tipus:
1) „paslauga už paslaugą“, arba „tu man aš tau” (quid pro quo) ir
2) priešiška, nepalanki aplinka.

• Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato atsakomybę už
seksualinį priekabiavimą esant darbiniams santykiams: darbdavys ar
darbdavio atstovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai nepatirtų
seksualinio priekabiavimo.
• Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo pakeitimai, draudžiantys seksualinį priekabiavimą ir
įdarbinimo metu. Taip pat įtvirtinta prievolė švietimo ir mokslų
įstaigoms užtikrinti, kad mokslo ir studijų institucijos mokiniai,
studentai ir darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo.

Atsakomybė už seksualinį priekabiavimą

Atsakomybė už seksualinį priekabiavimą

2018 m. – gauti 6 skundai, iš kurių 5 buvo perduoti teisėsaugos institucijoms,
įtarus esant baudžiamojo nusižengimo požymių.

BK 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas
1. Tas, kas siekdamas seksualinio bendravimo ar pasitenkinimo
vulgariais ar panašiais veiksmais, pasiūlymais ar užuominomis
priekabiavo prie pagal tarnybą ar kitaip priklausomo asmens, padarė
baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.

2017 m. – 12 skundų.

2016 m. gauti tik keli pasiteiravimai raštu bei sulaukta kelių pasiteiravimų
telefonu, kuriuose žmonės norėjo sužinoti, kaip atpažinti seksualinį
priekabiavimą, kaip rinkti reikalingus įrodymus.
LR Lygių galimybių kontrolieriaus 2016, 2017, 2018 metų veiklos ataskaitos,
www.lygybe.lt

Seksualinė panika ar racionali politika?

Užregistruotų seksualinio priekabiavimo baudžiamųjų nusižengimų
skaičius Lietuvoje, BK 152 str. (2004-2018)
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VRM Informatikos ir ryšių departamento duomenys
https://www.ird.lt/

• Baudžiamojo teisinio reagavimo pokyčiai (rape law reform) ir
punityvusis feminizmas (punitive feminism)
• Aukos sindromo atsiradimas (viktimizmas)
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Seksualinė panika ar racionali politika?
• „Taip“ reiškia „taip“ – standartas, kuris maksimaliai saugo seksualinę
autonomiją
vietoj
• „Ne“ reiškia „ne“ (aukos sutikimo nebuvimas)

Seksualinio priekabiavimo kaltinimų pagrįstumas (pagal
O’Donohue, Bowers, 2006; Canadian women’s foundation, 2016)

Tik 8 % visų kaltinimo
seksualiniu
priekabiavimu atvejų yra
melagingi

Melavimo priežastys:
• Finansinė nauda
• Antrinė nauda iš buvimo auka
• Bandymas pateisinti blogą
darbą
• Siekis gauti norimą darbinio
statuso pokytį
• Noras įskaudinti asmeniškai
ar instituciją
• Veiksmas, siekiant įgyti galios
darbiniuose santykiuose

Kas tampa priekabiautojais? (pagal Pina, Gannon, Saunders, 2009)
Nėra ryšio su vyro amžiumi,
vedybiniu statusu ar fiziniu
patrauklumu
Dažniau kolega nei viršininkas
Svarbios turimos seksistinės
nuostatos
Empatijos stoka
Socialinių įgūdžių stoka

Seksualinio priekabiavimo paplitimo įvertinimo
problematika
2016 metais atlikto tyrimo duomenimis (Čeponytė,
 Reprezentatyvus Lietuvos studentų tyrimas:
Žardeckaitė-Matulaitienė, 2016):
(2018) 5 % teigė susidūrę su seksualiniu
83,8 % yra patyrę priekabiavimą dėl lyties.
priekabiavimu iš kolegų ar dėstytojų.
 UK reprezentatyvi 18-30 metų amžiaus
Skirtumai, priklausomai
nuo (Young women‘s trust,
64,5 % yra patyrę nepageidaujamoseksualinio
žmonių apklausa
klausimo formuluotės:
dėmesio.
2018) parodė, kad 8 % jaunų moterų
tiesiogiai klausiant
mažiau,
susidūrė
su seksualiniu priekabiavimu ir
išvardinant elgesio
formas
24,3 % yra patyrę seksualinės prievartos.
pranešė
apie– tai, bet 15 % patyrė ir
daugiau (Helgeson, 2017).nepranešė.
Atotrūkis
tarp numanomo ir
Bendrai – 87,2 % yra patyrę bentvieną
seksualinio
realaus
elgesio (Woodzicka,
priekabiavimo formą per pastaruosius
12 mėnesių.
LaFrance, 2001)

Kas tampa aukomis? (pagal Pina, Gannon, Saunders, 2009)
Jauno amžiaus, netekėjusios
moterys
Moterys, dirbančios tradiciškai
vyriškose profesijose
Patyrimas yra susijęs su
seksualinio priekabiavimo rūšimi
ir moters darbo sritimi

Kodėl nesikreipiama dėl patirto priekabiavimo?

(pagal
Sable, Danis, Mauzy, Gallagher, 2006; Canadian women’s foundation, 2016; The
Canadian resource centre for victims of crime, 2009)

Visuomenės tolerancija seksualiniam priekabiavimui ir aukos kaltinimo
tendencija (susijusi su teisingo pasaulio hipoteze, atribucijos klaida,
nepažeidžiamumo teorija)
Reakcija į stresą sustingimu ir pasimetimu
Moters vaidmens internalizavimas (būti mandagia, gera ir nekelti konfliktų)
Baimė neigiamų pasekmių dėl prievartautojo ypatingos padėties
Baimė, kad nepatikės
Baimė dėl konfidencialumo
Aukos kaltinimo prisiėmimas, pasireiškiantis:
• Neigimu
• Kaltės jausmu
• Gėdos jausmu

Abejojimas sėkmingumu
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Seksualinio priekabiavimo pasekmės (pagal Bowling,
Beehr, 2006; Chan, Chow, Lam, Cheung, 2008; Willness, Steel, Lee, 2007)

Aukai
 Emocinės problemos

 Nerimo sutrikimai, depresija
 Bejėgiškumo, baimės, kaltės, pažeminimo, pykčio,
beviltiškumo jausmai

 Socialinės problemos

 Santykių palaikymo sunkumai
 Savęs vertinimo ir pasitikėjimo savimi kritimas

 Sunkumai susiję su profesine ar studijų
veikla

 Sumažėjęs ar prarastas produktyvumas,
pravaikštos, atlygis, dėmesio koncentracija, darbo
vieta ir pan.

 Fizinės problemos

 Galvos, skrandžio skausmai, miego sutrikimai

Priekabiautojui
 Emocinės problemos
 Psichologinės gynybos mechanizmai
(neigimas, melavimas, aukos kaltinimas,
pasiteisinimas)
 Kaltė, suicidinės mintys, depresija, pyktis,
gėda
 Socialinės
 Santykių, tėvystės, seksualumo problemos
 Draugų praradimas, paviešinimas, skyrybos
 Sunkumai, susiję su profesine ar studijų veikla
 Sumažėjęs ar prarastas produktyvumas,
pravaikštos, atlygis, koncentracija, darbo vieta ir
pan.
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Ką galima padaryti? (pagal Pina, Gannon, Saunders, 2009)
Gebėjimų atpažinti seksualinį
priekabiavimą didinimas
Tinkamos darbo/studijų
aplinkos formavimas
Visuomenės palankaus
požiūrio į aukas formavimas

Nėra įrodymų apie darbo su
priekabiautojais efektyvumą.
Galbūt galėtų padėti:
• Socialinių įgūdžių ugdymas
• Empatijos aukai didinimas
• Nuostatų keitimas

Ačiū už dėmesį!
Klausimai?
Komentarai?

Susisiekime
ilona.michailovic@tf.vu.lt
kristina.zardeckaite-matulaitiene@vdu.lt

