”Pagalbos moterims linija” skambučių laukia kasdien
Lapkričio 25 d. – gruodžio 10 d. minime 16 smurto prieš moteris dienų, atkreipiame
visuomen÷s d÷mesį į smurtą, kuris vyksta pačiuose artimiausiuose santykiuose, šeimoje ir kuriam
pasipriešinti išties būna sunku. Šiandien galime pasidžiaugti, kad turme Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymą ir vis daugiau moterų ryžtasi kreiptis į policiją, priimti specializuotos
pagalbos centrų pagalbą ir spręsti sud÷tingas šeimos problemas. Tačiau kaip rodo praktika, ypač jei
n÷ra fizinio smurto, o dominuoja psichologinis smurtas, moterys nesikreipia pagalbos.
Visuomen÷je vis dar gajus mitas, kad skriaudžiama moteris, visada gali išeiti, pasitraukti
nuo skriaud÷jo. Tačiau daugeliui moterų, jų partneriai, nuolat grasina jas surasti ir nužudyti, jei jos
išeis iš namų. Jie grasina nužudyti vaikus arba nusižudyti patys. Moterys tiki šiais grasinimais ir tai
suprantama, nes kaip rodo statistika, pats pavojingiausias laikas yra tada, kai moteris palieka namus
arba ruošiasi tai padaryti. Šiuo metu daugiausiai žmogžudysčių įvyksta buityje. Baim÷ - tai
stipriausias faktorius, kuris neleidžia moteriai ryžtingai spręsti šeimos problemų.
Tačiau yra ir kitų priežasčių, d÷l kurių moterys nepalieka smurtaujančių partnerių - dažnai
juos sieja intymūs-prisirišimo jausmai, bendri vaikai, buitis, turtas. Smurtaujantys partneriai dažnai
patys nesusigaudo savyje, nemoka atpažinti savo agresyvių impulsų. Kai kurie smurtauja ne visą
laiką, o po kiekvieno įvykio atsiprašin÷ja ir žada pasikeisti. Esant tokiems santykiams moterys yra
linkusios prisiminti gerąjį laikotarpį ir pamiršti arba sumenkinti blogąjį. Kai smurtą stiprina
alkoholis, narkotikai ar sveikatos problemos, moterys dažnai tiki, kad smurtas liautųsi, jeigu jos
paj÷gtų išspręsti šias problemas.
Vis daugiau moterų sugeba nutraukti santykius su smurtaujančiais partneriais. Tačiau tai
susiję su nemažomis išlaidomis ir praradimais - ekonominio saugumo, namų ir turto, pažįstamos
aplinkos. Tai n÷ra lengvi sprendimai. Tod÷l nenuostabu, kad dauguma moterų kelis kartus išeina ir
sugrįžta pas smurtautoją su viltimi arba iš baim÷s. Imtis pokyčių dar sunkiau, kai moteris yra
ekonomiškai priklausoma, neturi darbo, kai gali tik÷tis tik minimalios algos ar socialin÷s pašalpos.
Lietuvoje vienišai moteriai su vaikais beveik neįmanoma susirasti būsto.
”Pagalbos moterims linija” nuolat sulaukia tokių skambučių. Štai vienas iš jų.
Paskambinusi moteris buvo pasimetus,i nežinojo nuo ko prad÷ti pokalbį. Tikslinosi ar tai anonimiška ir
konfidencialu. Po truputį, moteris ÷m÷ pasakoti, ką ji išgyvena ir band÷ sud÷lioti savo gyvenimo istoriją. Prieš kelias
dienas jos vyras band÷ nusižudyti, nes ji nor÷jo jį palikti. Moteris dabar nežino kaip jai elgtis, jai baisu, kad vyras gali
v÷l bandyti nusižudyti, jei ji nuspręs skirtis. Ją drasko prieštaringi jausmai, galvoje viskas maišosi.
Šeimoje gyvena daugiau nei dešimt metų. Kartu su vyru augina tris vaikus. Teig÷, jog visiems aplinkiniams
jie atrodo labai graži šeima. Tačiau, dar pirmagimiui esant mažam, vyras prad÷jo smurtauti. Moteris labai detaliai
pasakojo apie kiekvieną skaudų gyvenimo įvykį, balsas buvo verkmingas, stiprūs pasimetimo ir g÷dos jausmai.
Pasakojo, kad vyras dažnai pavyduliauja, kelia scenas, įtarin÷ja ją neištikimybe, ją sumuša, tačiau po kiekvieno pykčio
protrūkio atsiprašin÷ja. Moteris prad÷jo visko bijoti – bijojo pav÷luoti, bijojo pasakyti ne tai, ką jis nori išgirsti, bijojo
bendrauti su kitais žmon÷mis.
Prieš porą metų netik÷tai mir÷ moters t÷vas ir kažkas jos viduje apsivert÷. Iki tol jai nerūp÷jo kaip ji pati
jaučiasi, tačiau tada suvok÷, kad negyvena savo gyvenimo, kad sau ji yra niekas. Prasid÷jo pokyčiai – atsirado
m÷gstama veikla, ji daugiau prad÷jo rūpintis savo išvaizda. Tuo metu atsirado jausmas, kad gyvenimas pagaliau įgauna
spalvų, atsirado tik÷jimas, kad viskas susitvarkys. Deja, vieną dieną sužinojo, kad jos vyras smurtauja prieš vaikus. Ji
verk÷ ir praš÷, kad taip nebesielgtų, tačiau vyras neklaus÷. Ji v÷l tapo jo įtūžio auka. Galiausiai moteris nusprend÷ vyrą
palikti, kad nereiktų kent÷ti jai ir vaikams. Po to sek÷ vyro bandymas nusižudyti, ji vos sp÷jo ištraukti jį iš kilpos.
Pokalbio gale moteris nusiramino, pažvelg÷ į savo gyvenimą iš šalies, suprato kad tampa tarpusavio santykių įkaite,
apsisprend÷ ieškoti specialistų pagalbos.

„Pagalbos moterims linija“ teikia emocinę paramą moterims, kurios savo gyvenime
susiduria su įvairiais sunkumais ir skaudžiais išgyvenimais. Pagrindinis „Pagalbos moterims linijos“
tikslas suteikti emocinę paramą tuo metu, kada moteriai jos labiausiai reikia, padedant įveikti
psichologinę krizę, informuojant apie kitas pagalbos galimybes. Tuo tikslu nuo spalio m÷nesio
„Pagalbos moterims linija“ prailgino darbo laiką savaitgaliais ir švenčių dienomis. Šiuo metu
emocin÷ parama teikiama: nemokamu telefonu 8 800 66366 kasdien nuo 10.00 iki 21.00 val. ir
internetu: pagalba@moteriai.lt. Į laiškus atsakoma per tris dienas.

2011 m. Pagalbos moterims linija atsiliep÷ į 10825 pagalbos skambučius ir atsak÷ į 222
elektroninius laiškus. Laiškų sulaukiame ir iš užsienyje gyvenančių lietuvių.
”Pagalbos moterims linijos” veiklą organizuoja dvi organicazijos: asociacija ”Kauno
moterų linija” ir VŠĮ ”Klaip÷dos socialin÷s ir psichologin÷s oagalbos centras”
2012 metais „Pagalbos moterims linijos“ veiklą finansiškai remia: Socialin÷s apsaugos
ir darbo ministerija, Kauno miesto savivaldyb÷, Klaip÷dos miesto savivaldyb÷, Religin÷ moterų
kongregacija School Sisters of Notre Dame, Lietuvos gyventojai, skiriantys paramą aukojimo
portale aukok.lt, pervedantys paramą tiesiogiai ir skiriantys dalį pajamų mokesčio. Paslaugomis
tarnybą remia VŠĮ „Moters pagalba moteriai“, UAB „Diremta“, nemokamos socialin÷s reklamos
sistema „Pagalbareklama.lt“, savanoriai atsakin÷jantys į skambučius ir laiškus.
Daugiau informacijos:
Aušrin÷ Krikščionaitien÷
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