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2016 metų rugsėjo 23 dieną Kaune, vyko tarptautinė 
mokslinė-praktinė konferencija „Seksualinis priekabiavimas: 
problemos ir jų sprendimai“, kurią organizavo Vytauto 
Didžiojo universiteto Psichologijos katedra ir Psichologijos 
klinika bei VšĮ Psichikos sveikatos institutas, o įgyvendinti 
padėjo Baltijos-Amerikos Laisvės Fondo (BAFF) 
finansavimas. Konferencija buvo skirta specialistams, kurie 
savo darbe susiduria su seksualinio priekabiavimo problema: 
psichologams, psichoterapeutams, socialiniams darbuotojams, 
pedagogams, psichiatrams bei psichologijos ar medicinos 
studijų studentams. 

Konferenciją iškilmingai atidarė dr. Neringa Grigutytė 
(Vilniaus universitetas, Lietuvos psichologų sąjunga, Lietuva). 
Savo kalboje ji akcentavo, kad seksualinis priekabiavimas yra 
iššūkis specialistui: tiek profesinis, tiek asmeninis. Lektorė 
leido kiekvienam konferencijos dalyviui susimąstyti apie 
savo patirties, žinių trūkumą bei psichologinius iššūkius 
bendraujant tiek su seksualinio priekabiavimo aukomis, tiek 
su priekabiautojais. Ji taip pat iškėlė klausimą, ar seksualinį 
priekabiautoją reikia gydyti, ar bausti, pabrėždama, kad 
vienareikšmiškų rekomendacijų, kaip reikėtų elgtis, nėra.

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta aptarti seksualinio 
priekabiavimo priežastis, problemos aktualumą ir specialistui 
kylančius iššūkius. Šiai daliai pirmininkavo dr. Aistė 
Pranckevičienė (Vytauto Didžiojo universitetas/Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetas, Lietuva), pranešimus skaitė 
penki lektoriai iš Lietuvos.

Pirmąjį konferencijos pranešimą „Gausios smurto 

apraiškos ir jų prevencija: principai, kliūtys, galimybės“ 
pristatė prof. Dainius Pūras (Vilniaus universiteto Psichiatrijos 
klinika, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą). 
Prezentacijoje jis akcentavo, kad smurtas, kurio apraiškos gali 
būti įvairios, yra didžiulė visuomenės sveikatos problema 
Lietuvoje. Kad smurto apraiškų mažėtų, pasak profesoriaus, 
reikėtų mažinti jį skatinančius rizikos veiksnius ir sustiprinti 
apsauginius veiksnius, tokius kaip lytiškumo ugdymas, 
pagarba žmogaus teisėms ir šeimos vertybėms, o visuomenės 
sveikatos specialistai turėtų teikti pirmenybę prevencijai ir 
terapinėms paslaugoms, kurios būtų teikiamos tiek aukoms, 
tiek prievartautojams.

Dr. Giedrė Jonušienė (Sykehuset Innlandet HF, DPS 
Gjøvik, Poliklinikk Hadeland, Norvegija / Romuvos klinika, 
Lietuva) skaitė pranešimą „Neteisėtas seksualinis elgesys: ar 
yra koks nors paaiškinimas?“. Pranešėja išsamiai supažindino 
su veiksniais didinančiais seksualinio smurto ir priekabiavimo 
tikimybę, ypač akcentuodama seksualinį priekabiavimą 
pasireiškiantį darbo aplinkoje. Ji taip pat pristatė bendras 
aukų ir priekabiautojų charakteristikas, tipus bei seksualinio 
priekabiavimo teorijas. Dr. G.Jonušienė teigia, kad seksualinis 
priekabiavimas dažnai yra susijęs ne su seksu, bet jėga ir 
dominavimu.

Dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė ir Monika Čeponytė 
(Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva) pristatė prezentaciją 
„Ar lietuviai geba atpažinti seksualinį priekabiavimą?“, kurioje 
išnagrinėjo seksualinio priekabiavimo rūšis bei pasekmes 
aukai ir priekabiautojui, kurios gali būti psichinės, somatinės 
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bei psichologinės problemos. Pranešėjos pasidalino savo 
atlikto tyrimo rezultatais, kuriuo siekė įvertinti, ar lietuviai 
atpažįsta skirtingas seksualinio priekabiavimo formas ir, ar 
lietuvių gebėjimas atpažinti seksualinį priekabiavimą yra 
susijęs su jų amžiumi, lytimi, darbo/mokymosi aplinka bei 
seksualinio priekabiavimo patirtimi. Tyrimo rezultatai parodė, 
kad gebėjimas atpažinti seksualinį priekabiavimą yra glaudžiai 
susijęs su asmens socialine aplinka ir asmenine patirtimi. 
Pavyzdžiui, kai įstaigoje mokosi daugiau studentų vyrų nei 
moterų, vyrai seksualinį priekabiavimą yra atpažįsta prasčiau; 
moterys geba geriau atpažinti žodinę ir nežodinę priekabiavimo 
formas kai jų darbovietėje dirba daugiau vyrų, o vyresni 
asmenys geriau atpažįsta įvairias seksualinio priekabiavimo 
formas nei jaunesni. 

Dr. Ilona Čėsnienė (Vilniaus universitetas, Lietuva) 
skaitė pranešimą „Seksualinius nusikaltimus padariusių 
asmenų rizikos vertinimo ir valdymo ypatumai“. Lektorė 
supažindino su nusikalstamo elgesio rizikos veiksniais, rizikos 
vertinimu, kuris ypač svarbus siekiant apsaugoti visuomenę 
nuo pakartotino nusikalstamumo bei sudarant tinkamas 
elgesio korekcijos galimybes už seksualinius nusikaltimus 
nubaustiems asmenims. Klausytojams buvo išsamiai pristatyti 
šiuo metu Lietuvoje adaptuoti rizikos vertinimo instrumentai, 
kurie gali būti naudojami įvairiais tikslais: sprendžiant 
dėl probacijos skyrimo tikslingumo, nustatant ar keičiant 
probacijos sąlygas ir pan. Pranešėja pristatė Lietuvoje atliktą 
tyrimą, kuriame tirti 119 nuteistųjų, baustų už seksualinius 
nusikaltimus. Tyrimu buvo siekta įvertinti seksualinio 
smurto rizikos instrumentų SVR-20 ir Static-99 validumą. 
Rezultatai parodė, kad šie instrumentai yra tinkami vertinti 
seksualinio smurto riziką Lietuvoje, tačiau reikalingi tolimesni 
tyrimai įvertinti ilgalaikių prognozių galimybes, o taip pat 
intervencinių metodų, padedančių keisti netinkamą seksualinį 
elgesį diegimas.

Ieva Daniūnaitė (Paramos vaikams centro programos 
„Vaikystė be smurto“ vadovė, Lietuva) pristatė prezentaciją 
„Seksualinis vaikų išnaudojimas: asmeninis ir profesinis 
specialisto atsakas“, kurioje teigė, kad maždaug 1 iš 5 vaikų iki 
aštuoniolikos metų tampa seksualinės prievartos auka, o tai yra 
milžiniškas skaičius tiek Lietuvos, tiek viso pasaulio mastu. 
Pranešėja papasakojo kaip programos „Vaikystė be smurto“ 
specialistai yra pasirengę darbui su seksualinio išnaudojimo 
problemomis, kaip padedama nukentėjusiesiems, kokie 
yra pagrindiniai intervencijos tikslai ir būdai (baudžiamoji 

intervencija, apsauginė intervencija, terapinė intervencija), 
kokios profesinės problemos kyla dirbant su seksualinės 
prievartos aukomis. Tai įrodo, kad Lietuvoje aukos ir jų 
artimieji nėra paliekamos likimo valioje, jiems šiame centre 
yra teikiama psichologinė-psichoterapinė, psichiatrinė, teisinė, 
socialinė pagalba. Ten dirbantys specialistai vykdo teisines 
vaikų apklausas, padeda vaikui ir šeimai rengiantis teisinėms 
procedūroms.

Antrajai praktinei konferencijos daliai – „Seksualinio 
priekabiavimo problemos sprendimai: ar ir kaip galima 
padėti? “ pirmininkavo prof. dr. Auksė Endriulaitienė (Vytauto 
Didžiojo universitetas, Lietuva). Šioje dalyje praktinį seminarą 
vedė svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstijų: dr. David 
Hof, dr. Daniel Hof ir dr. Douglas R. Tillman (Nebraskos 
universitetas Kearnyje, JAV). Dr. David Hof yra išvystęs ir 
validizavęs psichikos sveikatos priežiūros specialistams skirtą 
mokymų programą „Lygiagretusis seksualinės viktimizacijos 
ir netinkamo seksualinio elgesio gydymas“. Ši programa 
peržengia tradicinės pagalbos, kai dirbama tik su netinkamus 
seksualiniu elgesiu, ribas ir siekia lygiagrečiai dirbti su asmens 
turima traumine patirtimi. Pranešėjai nuosekliai pristatė 28 
terapinius žingsnius, kaip įvertinti netinkamo seksualinio 
elgesio riziką ir problemos mąstą, užtikrinti motyvaciją keistis, 
megzti ir palaikyti terapinį kontaktą, mokyti kontroliuoti 
netinkamus seksualinius impulsus ir padėti išvengti atkryčių. 
Autoriai ypač akcentavo kelis aspektus: 1) tinkamo problemos 
vertinimo būtinumą – netinkamas seksualinis elgesys gali 
būti reaktyvus arba kylantis dėl seksualinių sutrikimų. 
Reaktyvus elgesys yra sąlyginai lengvai keičiamas ir terapinės 
galimybės šiais atvejais yra didelės. 2) Labai svarbu netinkamą 
seksualinį elgesį atpažinti kuo anksčiau ir reaguoti net ir į 
švelnias netinkamo seksualinio elgesio formas. Tai padeda 
užkirsti kelią netinkamo seksualinio elgesio vystymuisi ir 
progresavimui, ankstyva pagalba neleidžia susiformuoti 
stabiliems ir jau žymiai sunkiau keičiamiems seksualiniams 
sutrikimams. 3) Įvairių institucijų, mokyklos, bendruomenės ir 
šeimos bendradarbiavimas padeda pasiekti geriausių rezultatų. 
Bendradarbiavimas yra būtinas ne tik terapinės programos 
metu, bet ir padedant asmeniui sėkmingai reintegruotis į 
visuomenę. 4) Darbas su netinkamu seksualiniu elgesiu 
pasižyminčiais pacientais yra psichologiškai sunkus pačiam 
terapeutui, todėl labai svarbu rūpintis asmenine psichologine 
higiena – skirti pakankamai laiko poilsiui, turėti platų socialinių 
kontaktų ratą, lankyti supervizijas, kelti adekvačius lūkesčius. 
5) Paciento motyvacija pagalbai ir noras keisti savo netinkamą 
seksualinį elgesį yra būtina sąlyga sėkmingai terapijai. 

Apibendrinant, konferencija “Seksualinis priekabiavimas: 
problemos ir jų sprendimai” leido giliau pažvelgti į 
seksualinio priekabiavimo problemą, jos priežastis, aktualumą 
Lietuvoje bei nurodė gaires, kaip tokio tipo problemos gali 
būti sprendžiamos. Tikimės, kad konferencija paskatins 
tolesnius mokslinius seksualinio priekabiavimo tyrimus bei 
sveikatos paslaugų ir specializuotų intervencijų seksualinio 
priekabiavimo aukoms ir priekabiautojams plėtrą Lietuvoje.
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