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“Sąvoka "Smurtas prieš moteris ir mergaites" - tai smurto ar 
prievartos veiksmai, kurie, kaip žinome, neproporcingai paveikia 
moteris ir mergaites. Nusikaltimai ir elgesys, kuriems taikoma ši 
sąvoka, apima išžaginimą ir kitus seksualinius nusikaltimus, 
smurtą artimoje aplinkoje, persekiojimą, smurtą dėl 
"garbės" (įskaitant moterų lytinių organų žalojimą, priverstinę 
santuoką ir nužudymą dėl "garbės"), taip pat daugelį kitų 
nusikaltimų, įskaitant nusikaltimus, įvykdytus internetinėje 
erdvėje.”

JK vidaus reikalų ministerija, 2021 m.
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01 Įžanga
Nors smurtas, prievarta ir bauginimas bet kokio 
žmogaus atžvilgiu mūsų visuomenėje yra visiškai 
nepriimtini, turimi duomenys ir moterų bei 
mergaičių gyvenimiška patirtis rodo, kad jos 
neproporcingai dažnai nukenčia nuo vyrų.

Taip pat svarbu pripažinti, kad daugelis moterų ir 
mergaičių iš marginalizuotų bendruomenių ir 
LGBTQIA+ bendruomenių patiria ir iki šiol 
susiduria su specifine, išskirtiniu pavojumi jų 
saugumui ir papildomomis kliūtimis, trukdančiomis 
gauti reikiamą pagalbą ir globą, kad galėtų pranešti 
apie patiriamą žalą.

Be to, 2021 m. Anglijoje įvykęs tragiškas Saros 
Everard nužudymas, kurį įvykdė policijos pareigūnas, 
ir kiti nepriimtini, netinkami policijos pareigūnų elgesio 
atvejai, suprantama, pakirto moterų ir mergaičių 
pasitikėjimą policija.

Pripažįstame, kad reikia dėti daugiau pastangų 
siekiant užtikrinti visų visuomenės grupių ir socialinių 
sluoksnių moterų ir mergaičių saugumą, ir kad 
policijos pareigūnai turi išskirtinių galių, įskaitant teisę 
areštuoti.

Dėl šių priežasčių, nors ir pripažįstama, kad jau daug 
nuveikta siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir 
mergaites, galima padaryti dar daugiau, todėl 
sukūrėme pirmąjį oficialų veiksmų planą dėl smurto 
prieš moteris ir mergaites.

Konsultuodamiesi su suinteresuotosiomis šalimis 
pripažįstame, kad prireiks laiko, kol bus visiškai 

Šiaurės Airijoje daugumą 
smurtinių nusikaltimų prieš 
moteris ir mergaites įvykdo 
vyrai. Nuo 2017/18 finansinių 
metų iki 2017-2021 metais 
Šiaurės Airijoje vyrai nužudė 34 
moteris ir mergaites. Dar 
daugiau jų susidūrė su kitokio 
pobūdžio vyrų smurtu, prievarta 
ir bauginimais tiek savo 
namuose, tiek platesnėje 
bendruomenėje.

išspręsta smurto prieš moteris ir mergaites 
problema. Todėl mūsų veiksmų planas iš pradžių 
apims septynerius metus, o per pirmuosius dvejus 
metus bus siekiama įgyvendinti šiame dokumente 
išvardytų veiksmų pažangą. Tai užtikrins, kad 
mūsų darbas būtų suderintas su Šiaurės Airijos 
vykdomosios valdžios smurto prieš moteris ir 
mergaites sustabdymo strategija ir Teisingumo bei 
Sveikatos apsaugos ministerijų smurto artimoje 
aplinkoje ir seksualinio smurto strategija.

Kaip jūsų policijos tarnyba, mes visiškai 
suprantame, kad negalime išspręsti šios 
visuomeninės problemos atskirai, tačiau žinome, 
kad policija atlieka labai svarbų vaidmenį. Todėl ne 
tik nurodėme konkrečius veiksmus, kurių ketina 
imtis Policijos tarnyba, bet ir apibūdinome, kaip 
ketiname paremti partnerių iš valstybinio 
sektoriaus ir platesnės visuomenės darbą.

Taip pat suprantame, kad žmonės tikisi, jog policija 
savo elgesiu parodys lyderystę, ir kartais mes 
nepateisiname visuomenės lūkesčių. Esame tvirtai 
pasiryžę atkurti šį pasitikėjimą, ir tai prasideda nuo 
mūsų pačių elgesio ir požiūrio.

Tarnybos viduje jau atliekama daug darbų, be kita 
ko, paskelbta visos tarnybos intencijų deklaracija, 
kuria siekiama užkirsti kelią netinkamam elgesiui, 
dar kartą patvirtinti mūsų lūkesčius dėl aukščiausių 
profesinio elgesio standartų ir užtikrinti, kad 
kaltinimai pareigūnams ir darbuotojams būtų 
veiksmingai nagrinėjami.

Moterų ir mergaičių balsai buvo aiškiai išgirsti 
ir labai ryškiai atsispindi šiame veiksmų plane. 
Mes ir toliau atidžiai įsiklausysime į išreikštus 
nuogąstavimus ir nuoširdžiai patikinsime kad 
jos neturėtų jaustis taip, tarsi joms tektų 
prisiimti atsakomybę už savo saugumo 
užtikrinimą.

Noriu nuoširdžiai padėkoti mūsų partneriams iš viso 
moterų ir mergaičių sektoriaus, kurie iki šiol buvo 
kritiški draugai, teikė paramą, patarimus ir 
konstruktyvius iššūkius.

Niekada negalėsime ištaisyti daugybei moterų ir 
mergaičių padarytos skriaudos ir žalos, tačiau galime 
dirbti kartu, kad iš tiesų įsiklausytume ir padarytume 
mūsų visuomenę geresne, saugesne ir pagarbesne 
vieta joms ateityje.

Šis veiksmų planas yra tik pradžia. Mes žinome, kad 
moterys ir mergaitės nori, kad rezultatai būtų pasiekti 
per matomą, prieinamą ir operatyvią policijos tarnybą, 
kuri rūpinasi, klausosi ir veikia.

Būdamas vyriausiuoju policijos komisaru, kiekvieno 
policijos pareigūno ir darbuotojo vardu, aš 
įsipareigoju siekti, kad šis užmojis įgyvendinti 
pokyčius taptų realybe moterims ir mergaitėms visoje 
Šiaurės Airijoje.

Simon Byrne
Vyriausiasis policijos komisaras
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Kaip mes parengėme šį 
veiksmų planą

2021 m. rugsėjo mėn. Šiaurės Airijos policijos tarnyba surengė 
pirminį virtualų informacinį susitikimą su įvairiais partneriais, 
turinčiais gyvenimiškos patirties, žinių ir kompetencijos 
moterims ir mergaitėms aktualiais klausimais. Šios diskusijos 
metu buvo suformuluoti pradiniai šio veiksmų plano parametrai 
ir temos, taip pat buvo sudaryta projekto grupė, susidedanti iš 
vyresniųjų policijos pareigūnų ir darbuotojų, kurie prižiūrės 
tolesnį jo plėtojimą.
Nuo pat pradžių Policijos tarnybos vyresnioji 
vadovybė aiškiai suvokė, kad, nors šį veiksmų 
planą reikia kurti operatyviai, svarbiausia mūsų 
strategijoje turi būti bendradarbiavimas ir bendras 
projektavimas.

Atlikome ne tik nuodugnią vietinės, nacionalinės ir 
tarptautinės smurto prieš moteris ir mergaites 
įrodymų literatūros apžvalgą, bet taip pat 
pradėjome vykdyti detalią bendradarbiavimo 
programą. Tai užtikrino, kad su moterimis ir 
mergaitėmis dirbančios organizacijos, taip pat 
pačios moterys ir mergaitės galėtų tiesiogiai 
prisidėti prie kūrimo proceso.

Buvo konsultuojamasi su LGBTQIA+ 
bendruomenių atstovais, etninių mažumų 
atstovais, studentais ir jaunesnėmis mergaitėmis, 
siekiant išsiaiškinti konkrečius iššūkius ir kliūtis bei 
imtis veiksmų.

Mūsų partneriai išreiškė susirūpinimą dėl 
imigracijos statuso, į kurį buvo reaguota peržiūrint 
mūsų gaires policijai dėl paramos visoms aukoms 
ir liudytojams baudžiamojo teisingumo procese. 
Taip pat buvo gauta atsiliepimų dėl prieinamumo, 
kad veiksmų planas būtų pateiktas keliomis 
kalbomis, kurios paplitusios migrantų 
bendruomenėse. Į tai taip pat buvo atsižvelgta 
rengiant planą.

Į šią bendradarbiavimo programą, kuri vyko nuo 
2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. vasario mėn., 
buvo įtraukti keli išsamūs ir individualūs susitikimai 
su partneriais, kurių metu buvo aptarti pagrindiniai 
veiksmų plano aspektai, vyriausiojo policijos 
komisaro ir kitų aukštų policijos pareigūnų 
edukacinis apsilankymas pas paslaugų teikėjus, 
taip pat keletas konsultacijų internetu, kad būtų 
gauta detali grįžtamoji informacija apie siūlomus 
veiksmus.

Visais šio bendradarbiavimo etapais Šiaurės 
Airijos policijos tarnyba siekė suteikti kuo daugiau 
galimybių konsultuotis, kartu pripažindama, kad šį 
veiksmų planą reikia rengti sparčiai. Taip pat 
pripažinome, kad policijos veikla yra tik dalis 
sprendimo, reikalaujančio esminių ir plataus 
masto visuomenės pokyčių. Todėl stengėmės 
suteikti galimybę atvirai, nuoširdžiai ir sąžiningai 
kalbėti apie tai, kaip policija gali prisidėti prie šios 
bendros problemos sprendimo.

Konsultacijos ir bendradarbiavimas vaidina 
esminį vaidmenį rengiant šį veiksmų planą, jie 
taip pat bus labai svarbūs ir jį įgyvendinant.

02

Kaip jau minėta, taip pat atkreipiame dėmesį 
į Šiaurės Airijos vykdomosios valdžios 
įsipareigojimą paskelbti ir įgyvendinti savo 
vyriausybės " Vienodai saugu" strategiją ir 
šiuo metu vykstantį konsultacijų procesą. 

Policijos tarnyba visapusiškai prisidės prie 
šios strategijos rengimo, turėdama savo 
planus, kuriuos galės pritaikyti ir plėtoti, kad 
būtų užtikrintas suderintas jų 
įgyvendinimas.
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Rengdami šį veiksmų planą siekiame dviejų strateginių tikslų, t. y.;

1 tikslas:

Prisidėti prie visuomenės, kurioje 
smurtas ir prievarta prieš moteris ir 
mergaites bet kokia forma ir bet kur 
būtų nepriimtina ir netoleruojama, 
kūrimo.

2 tikslas:

Stiprinti pasitikėjimą moterimis 
ir mergaitėmis policijos veikloje.

Mūsų veiksmų planas 
(Pirmieji ir antrieji metai)03

1 tema:
Patikimumo ir pasitikėjimo stiprinimas

2 tema:
Negailestingas nusikaltėlių 
persekiojimas ir parama aukoms

3 tema:
Saugesnės erdvės

Kad pasiektume šių strateginių tikslų, mūsų veiksmų plane daugiausia dėmesio 
skiriama trims prioritetinėms temoms, t. y.;
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Savo veiksmų plane, kalbant apie prioritetines temas, pirmenybę 
sąmoningai skyrėme patikimumui ir pasitikėjimui policija.

Žinome, kad dėl neseniai įvykdytų tragiškų ir 
plačiai nuskambėjusių žmogžudysčių pagrįstai 
buvo suabejota policijos patikimumu kovojant su 
smurtu prieš moteris ir mergaites tiek vietos, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. Todėl per pirmuosius 
dvejus šio septynerių metų veiksmų plano metus 
mes iš naujo peržiūrėsime mūsų pareigūnų ir 
darbuotojų profesinį parengimą. Tai užtikrins, kad 
būtų laikomasi aukščiausių elgesio su visuomene, 
kuriai jie tarnauja, ir tarpusavio santykių standartų, 
ir leis jiems greitai atpažinti smurto prieš moteris ir 
mergaites nusikaltimus bei į juos reaguoti.

Remdamiesi partnerių ekspertų pateikta 
informacija puikiai žinome, kad kai kurių 
bendruomenių moterys ir mergaitės susiduria su 
papildomomis ir specifinėmis grėsmėmis jų 
saugumui. Tai apima, tačiau tuo neapsiriboja, 
prievartą dėl garbės, moterų lytinių organų 
žalojimą, priverstinę santuoką ir šiuolaikinę vergiją.

Taip pat žinome, kad smurtą ir prievartą 
patiriančios moterys ir mergaitės iš marginalizuotų 
bendruomenių susiduria su papildomomis kliūtimis, 
kurios trukdo pranešti apie smurtą ir dalyvauti 
baudžiamojo teisingumo procese.

Be to, labai svarbu, kad šiame veiksmų plane 
atsispindėtų LGBTQIA+ bendruomenės žmonių 
poreikiai, įvertinant papildomą pažeidžiamumą, su 
kuriuo jie gali susidurti.

Taip pat negalime pamiršti, kad šis veiksmų planas 
turi apsaugoti jaunesnes moteris ir mergaites, 
kurios dažnai susiduria su sunkumais, kai siekia, 
kad jų balsas būtų išgirstas, ir kurioms, kaip 
girdėjome, baudžiamojo teisingumo procesas gali 
būti bauginantis. Todėl kartu su partneriais 
dirbsime siekdami užtikrinti, kad įgyvendindami šią 
programą taikysime vaiko teisių apsaugos metodą.

Mūsų konkretūs veiksmai taip pat labai priklauso 
nuo gautų atsiliepimų ir turimų įrodymų, susijusių 
su šiuolaikinėmis problemomis, pvz., "gėrimo 
pastirpinimas svaigalais ar narkotikais, asmeniui 
nežinant", nuo kurių, kaip žinome, dažniausiai 
nukenčia moterys ir mergaitės. Užtikrindami, kad 
mūsų veiksmų planas gali būti plėtojamas, esame 
tikri, kad į jį bus galima veiksmingai įtraukti kitas 
ateityje iškilsiančias problemas.

Nepaisant to, yra klausimų, kurie mums buvo 
iškelti ir dėl kurių šiame etape negalėjome padaryti 
tokios pažangos, kokios norėtume. 

04 Veiksmų plano temos
Veiksmai, kurių imsimės pagal kiekvieną prioritetinę temą, bus 
konkretūs, pamatuojami ir suderinti su mūsų strateginiais 
įsipareigojimais kitose svarbiose darbo srityse. Į tai įeina;

• Šiaurės Airijos policijos veiklos planas

• Šiaurės Airijos smurto artimoje aplinkoje ir seksualinio
smurto strategija

• "Jos Didenybės policijos ir priešgaisrinės apsaugos bei
gelbėjimo tarnybų inspekcijos (HMICFRS) ataskaita", ir
"Policijos atsakas į smurtą prieš moteris ir mergaites -
galutinė inspekcijos ataskaita"

• "Gillen" apžvalga
• Nacionalinės policijos vadovų tarybos smurto prieš moteris

ir mergaites įgyvendinimo programa

• Šiaurės Airijos policijos tarnybos žmonių strategija

• Šiaurės Airijos policijos tarnybos vaikų ir jaunimo strategija.
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Šiaurės Airijos policijos tarnyba 
Kovos su smurtu prieš moteris ir 
mergaites veiksmų planas05

Pavyzdžiui, žinome, kad smurto prieš moteris ir 
mergaites aukos, turinčios neužtikrintą imigracijos 
statusą, nesijaučia užtikrintai ir nesikreipia į 
policiją. Šis klausimas yra paliktas Jungtinės 
Karalystės vyriausybei ir šiuo metu yra teisinio 
ginčo objektas. Tačiau esame pasiryžę imtis visų 
įmanomų veiksmų jau dabar. Tai apima 
operatyvinių gairių išleidimą ir įtraukimą į mūsų 
mokymus, kuriuose aiškiai nurodoma, kad mūsų 
praktikoje imigracijos statusas nėra reguliariai 
tikrinamas, siekiant visų pirma apsaugoti 
nukentėjusiųjų ar liudytojų interesus.

Šią problemą stebėsime per nacionalines policijos 
institucijas ir prireikus keisime šį veiksmų planą, 
kai bus rastas tinkamas sprendimas.

Be to, pripažįstame tvirtą moterų ir mergaičių 
sektoriaus atstovų poziciją, kad į mizoginiją 
(neapykantą moterims) reikia atsižvelgti 
neapykantos nusikaltimus reglamentuojančių 
teisės aktų ir registravimo kontekste, siekiant 
susidaryti tikslesnį smurto prieš moteris ir 
mergaites paplitimo ir tendencijų vaizdą. Nors ne 
policijos tarnybos kompetencijoje yra priimti 
sprendimus, susijusius su įstatymų leidyba, mes 
žinome apie Šiaurės Airijoje vykstantį darbą, 
susijusį su neapykantos nusikaltimų teisės aktų 
peržiūra, ir užtikrinsime, kad policija būtų 
pasirengusi paremti ir įgyvendinti bet kokius 
būsimus pakeitimus.



ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

15 14  

ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

Norėdami pakeisti visuomenės požiūrį ir elgesį, kai kalbama apie 
smurtą prieš moteris ir mergaites, pripažįstame, kad Šiaurės 
Airijos policijos tarnyba pirmiausia turi atkreipti dėmesį į savo 
pačių požiūrį ir elgesį. Suprantame, kad mūsų pareigūnų ir 
darbuotojų požiūris ir elgesys turi atitikti aukščiausius 
standartus, ypač šio klausimo atžvilgiu. Užtikrinsime, kad 
visuomenė pasitikėtų, jog jos Policijos tarnyba veiksmingai spręs 
neteisėtus veiksmus bet kokiu lygmeniu. Taip pat labai svarbu, 
kad mes šviestume savo darbuotojus, kad jie suprastų 
pagrindines problemas ir ilgalaikį nepriimtino požiūrio ir elgesio 
poveikį, sprendžiant smurto prieš moteris ir mergaites 
nusikaltimus.  

1 uždavinys
1 tema: Užtikrinsime, kad tais atvejais, kai pareigūnų ir darbuotojų elgesys tarpusavyje ir su visuomene neatitiks 

standartų, kurių tikimės, mes imsimės veiksmų dėl tokio elgesio, kuris yra nepriimtinas.

Veiksmas Priemonė
1
Išnagrinėti patikimumo patikrinimo procesus, 
siekiant užtikrinti, kad priimant atsakingus 
sprendimus būtų taikomos tinkamos saugumo 
garantijos, susijusios su tarnybinio patikimumo 
patikrinimo nesėkmėmis ir išėjimo iš tarnybos 
procesais.

1
Peržiūrimi patikimumo patikrinimo procesai pradedant 
tarnybą ir prireikus tarnybos metu bei, jei reikia, 
atnaujinami.

2
Atlikti ankstesnių Šiaurės Airijos policijos 
tarnybos darbuotojams pareikštų įtarimų dėl 
seksualinio pobūdžio nederamo elgesio ir 
tarnybinių nusižengimų peržiūrą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų imtasi atitinkamų tyrimo 
veiksmų ir būtų užtikrinta apsauga. 

2 
Bus peržiūrimi atvejai ir imtasi atitinkamų veiksmų, kad 
būtų išspręstos su nusikalstamumu, netinkamu elgesiu 
ar apsaugos užtikrinimu susijos problemos.

3
Peržiūrėti mūsų konfidencialius informavimo 
ir paramos mechanizmus, padedančius 
pranešti apie susirūpinimą keliančius 
dalykus darbo vietoje.

3.1
Atlikta esamų konfidencialios paramos mechanizmų 
peržiūra, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų savo 
paskirtį. Dėmesys bus sutelktas į visų rūšių nusikaltimus 
ir incidentus, o ne į specialius mokymus apie 
nusikaltimus artimoje aplinkoje ir seksualinius 
nusikaltimus. 

3.2
Geriau informuoti apie vidaus procedūras tuos, kurie 
nori pranešti apie netinkamą elgesį darbo vietoje.

4
Paskelbti intencijų deklaraciją dėl elgesio ir 
standartų, kurių tikimasi iš visų laipsnių ir 
kategorijų policijos darbuotojų.

4
Visiems policijos darbuotojams pateikti ketinimų 
deklaraciją dėl elgesio ir standartų

Patikimumo ir 
pasitikėjimo stiprinimas
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Veiksmas Priemonė

4
Peržiūrėti studijuojančių  pareigūnų 
mokymo programą siekiant užtikrinti, 
kad ji atspindėtų teisės aktų 
reikalavimus, susijusius su smurtu 
artimoje aplinkoje, seksualiniais 
nusikaltimais ir smurtu prieš moteris ir 
mergaites. Tai apims reagavimo į 
pranešimus apie moterų lytinių organų 
žalojimą, seksualinę prievartą ir 
smurtą, priverstinę santuoką ir 
prievartą dėl garbės peržiūrą.

4.1
Policijos kolegija bendradarbiaus su vidaus ir išorės 
suinteresuotosiomis šalimis, kad medžiaga būtų atnaujinama 
atsižvelgiant į teisės aktų ir politikos pokyčius. Tarp jų bus Pagalbos 
moterims tarnyba, Moterų išteklių ir plėtros agentūra, Vaivorykštės 
projektas.

4.2
Reguliariai peržiūrimi mokymai ir prireikus atnaujinami pagal 
organizacijos nuolatinio profesinio tobulėjimo programą.

4.3
Šiaurės Airijos policijos tarnyboje rengti mokymus apie išžaginimo 
mitus, kad būtų pašalinti išankstiniai, stereotipiniai ir klaidingi 
įsitikinimai apie seksualinius nusikaltimus, seksualinės prievartos ir 
smurto nusikaltimų aukas ir nusikaltimo vykdytojus.

5
Sukurti ir parengti visiems 
pareigūnams ir darbuotojams 
specializuotą mokymosi ir tobulinimosi 
programą, kuri padėtų atpažinti elgesį, 
siejamą su smurtu prieš moteris ir 
mergaites iš bet kurio socialinio 
sluoksnio. Ši programa bus taikoma 
visų rūšių nusikaltimams ir 
incidentams.

5.1 
Speciali smurto prieš moteris ir mergaites mokymosi ir 
tobulinimosi programa, skirta visiems pareigūnams ir 
darbuotojams, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama 
aplinkybėms, santykiams ir skirtingoms nusikalstamo elgesio 
formoms bei smurtą prieš moteris ir mergaites sukeliantiems 
veiksniams. 
5.2 
Po šių mokymų bus atlikta apklausa apie tai, kaip per šiuos 
mokymus buvo sprendžiami smurto prieš moteris ir mergaites 
klausimai, ir, prireikus, ji bus naudojama tolesniam tęstiniam 
profesiniam tobulėjimui.

2 uždavinys
Savo pareigūnams ir darbuotojams parengsime ir įgyvendinsime mokymosi ir tobulinimosi programas, kad 
jie įgytų pasitikėjimo savimi ir žinių, leidžiančių nustatyti nusikaltimus ir incidentus, kai lytis yra sunkinanti 
aplinkybė, ir vėliau pateikti svarbių įkalčių, kad nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Veiksmas Priemonė

1
Visiems policijos pareigūnams ir darbuotojams, 
dirbantiems pirmose policijos grandyse, rengti 
Šiaurės Airijos policijos tarnybos specializuotus 
mokymus apie smurtą artimoje aplinkoje, 
atsižvelgiant į patiriamą traumą, paruoštus kartu su 
vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis.

1
Visiems policijos pareigūnams ir darbuotojams, 
dirbantiems pirmose policijos grandyse, 
organizuojami specializuoti mokymai apie smurtą 
artimoje aplinkoje, atsižvelgiant į patiriamą traumą. 

2
Visiems policijos pareigūnams ir darbuotojams, 
dirbantiems pirmose policijos grandyse, rengti 
specializuotus mokymus apie seksualinius nusikaltimus 
atsižvelgiant į patiriamą traumą, paruoštus kartu su 
išorės ir vidaus suinteresuotosiomis šalimis.

2 
Specializuotų mokymų organizavimas, atsižvelgiant į patiriamą 
traumą, siekiant padėti įgyvendinti naujas teisės aktų 
nuostatas, kuriose numatytos naujos nusikalstamos veikos, 
susijusios su "up skirting" (slaptas fotografavimas po sijonu) ir 
"down blousing" (slaptas fotografavimas po palaidine).

3
Visiems policijos pareigūnams ir darbuotojams, 
dirbantiems pirmose policijos grandyse, rengti 
specializuotus mokymus apie persekiojimą ir 
priekabiavimą elektroninėje erdvėje bei fizinį 
persekiojimą ir priekabiavimą, atsižvelgiant į 
planuojamus teisės aktų pakeitimus.

3 
Specializuotų mokymų apie persekiojimą 
organizavimas visiems pareigūnams ir 
darbuotojams.

2 uždavinys tęsinys
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Peržiūrėsime savo "Orumo darbe" strategijų rinkinį, atsižvelgdami į smurtą prieš moteris ir mergaites. Be to, 
į darbo vietos politiką bus įtrauktas konkretus smurtas artimoje aplinkoje. Tai grindžiama tvirtinimais, kad 
apie smurtą artimoje aplinkoje policijos darbuotojai praneša retai, palyginus su bendra populiacija ir 
policijos tarnyboje dirbančių asmenų pranešimų apie incidentus procentine išraiška. Visuomenės apsaugos 
skyrius su specialiai apmokytais tyrėjais vadovaus tyrimams, kuomet policijos darbuotojas yra auka arba 
nusikaltėlis. Tai užtikrins nuoseklią poziciją ir aiškumą vadovams, palaikantiems gerovę ir užtikrinantiems 
apsaugą, kai pateikiami įtarimai dėl smurto artimoje aplinkoje.  

Veiksmas Priemonė

1
Peržiūrėti mūsų "Orumo darbe" strategijų rinkinį, 
kad būtų pašalinti priežastiniai veiksniai, dėl 
kurių kyla patyčios, priekabiavimas ir pretenzijos.  

1
Bus parengta atnaujinta "Orumo darbe" 
politikos strategija ir pradėtas įgyvendinti 
su ja susijęs komunikacijos planas, skirtas 
informuotumo didinimui.

2
Paskelbti naują specialią smurto artimoje 
aplinkoje politiką darbo vietoje, apibrėžiančią 
vaidmenis ir atsakomybę, kaip pranešti apie 
smurtą artimoje aplinkoje ir jį tirti, kai auka arba 
įtariamasis yra Policijos tarnybos darbuotojas.

2.1 
Visuose tarnybos struktūriniuose padaliniuose į 
darbo vietos politiką įtrauktas smurto artimoje 
aplinkoje klausimas. 

2.2 
Nustatyti smurto artimoje aplinkoje atstovai, kurie 
padės įgyvendinti naująją politiką.

3 uždavinys

Negailestingas 
nusikaltėlių 
persekiojimas

Suprantame, kad baudžiamojo teisingumo sistema turi reaguoti greitai ir ypač daug dėmesio skirti 
smurtui prieš moteris ir mergaites. Todėl bendradarbiaudami su savo partneriais baudžiamojo 
teisingumo sistemoje sieksime mažinti pasikartojančių aukų ir nusikaltimų, susijusių su smurtu 
prieš moteris ir mergaites, skaičių, geriau suprasti priežastis, dėl kurių nukentėjusieji pasitraukia 
iš bylos, ir siekti geresnių teisminių rezultatų.

2 tema: 



ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

21 20  

ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

Užtikrinsime, kad smurto prieš moteris ir mergaites nusikalstamų veikų tyrimas atitiktų aukščiausius 
standartus, taikant griežtesnę priežiūrą ir geresnius tyrimo standartus, taip pat sieksime padidinti 
baudžiamojo persekiojimo ir rezultatų rodiklius.

Pirmenybę teiksime veiksmams, siejamiems su tais asmenimis, kurie yra ieškomi, kad būtų suimti arba 
apklausti dėl smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimų.

Nustatysime, kaip klasifikuoti ir registruoti mizoginiją ir (arba) nusikaltimus dėl lyties.

Veiksmas Priemonė

1
Konsultuojantis su prokuratūra parengti 
septynerių metų strategiją dėl sunkių 
seksualinių nusikaltimų.

1.1
Kartu su prokuratūra parengta sunkių seksualinių 
nusikaltimų strategija

1.2
Pradėti įgyvendinti patikslintą susitarimą dėl paslaugų 
lygio su prokuratūra, siekiant pabrėžti sutartus tyrimo 
standartus ir pagerinti smurto artimoje aplinkoje bylų 
kokybę. 

2
Sukurti patobulintą ir standartizuotą 
smurto prieš moteris ir mergaites 
nusikalstamo elgesio tyrimo procesą.  

2 
Atlikta baudžiamosios justicijos rezultatų panaudojimo 
ketvirčio analizė, apimanti areštus, pateiktus kaltinimus, 
bylų pateikimo terminus, nukentėjusiojo pasitraukimo iš 
bylos rodiklius ir ant kūno dėvimų vaizdo įrenginių 
panaudojimą, įskaitant įrašų kokybę ir įrodinėjimo 
sunkumus, iškilusius atliekant tyrimus.

Veiksmas Priemonė

1
Adaptuoti Šiaurės Airijos policijos tarnybos ieškomų 
asmenų rizikos vertinimo matricą (WPRAM), siekiant 
užtikrinti, kad asmenys, ieškomi dėl smurto prieš 
moteris ir mergaites nusikaltimų, būtų priskirti 
prioritetinei kategorijai.

1
Rizikos vertinimo matrica, adaptuota taip, kad 
apimtų smurto prieš moteris ir mergaites 
kategorijas Šiaurės Airijos policijos tarnyboje

Veiksmas Priemonė

1
Nustatyti galimybes ir praktinius aspektus, kaip 
Šiaurės Airijos policijos tarnyba registruoja 
incidentus, kilusius dėl mizoginiško požiūrio, 
siekiant pasiūlyti tolesnes intervencines priemones, 
įskaitant galimai griežtesnes bausmes.

1
Bus nustatytas veiklos mastas ir atlikta analizė.  

1 uždavinys 2 uždavinys

3 uždavinys
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Užtikrinsime veiksmingą ir etišką visų nusikalstamų veikų, įskaitant smurtą prieš moteris ir mergaites, 
registravimą.

Sieksime nustatyti asmenis, pakartotinai nukentėjusius nuo nusikaltimų, nuo kurių neproporcingai 
nukenčia moterys ir mergaitės.

Veiksmas Priemonė

1
Tarnybos nusikaltimų registratorius kasmet turi atlikti 
auditą, kad būtų užtikrintas tikslus nusikaltimų 
registravimas.

1
Siekiama, kad metinių auditų rezultatai 
atitiktų pagrindinius veiklos rodiklius 

2
Tarnybos nusikaltimų registratorius turi teikti aiškius 
paaiškinimus ir mokymus nusikaltimų registratoriams 
visoje organizacijoje, kad būtų nuosekliai taikomos 
Vidaus reikalų ministerijos apskaitos taisyklės.

2 
Paskelbti vidaus gaires ir mokymus, kurie 
padėtų praktiškai ir operatyviai tai taikyti 

4 uždavinys 5 uždavinys

Veiksmas Priemonė

1
Peržiūrėti dabartinį pakartotinių aukų procesą, 
kad būtų užtikrintas pakartotinai nukentėjusių 
asmenų nuo smurto prieš moteris ir mergaites 
nusikaltimų nustatymas.

1
Peržiūrėti pakartotinių aukų strategiją

2
Parengti problemų sprendimo priemonių 
rinkinį, skirtą pareigūnams ir darbuotojams, 
padedantiems asmenims, pakartotinai 
nukentėjusiems nuo smurto prieš moteris ir 
mergaites nusikaltimų.

2 
Parengtas priemonių rinkinys, apimantis baudžiamosios 
justicijos pasekmes, apsaugos ir paramos priemones, skirtas 
smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimų aukoms. 

3
Sumažinti pakartotinio smurto prieš moteris ir 
mergaites aukų skaičių pirmaisiais metais. 

3 
Pirmieji metai nustatomi kaip baziniai metai smurto 
prieš moteris ir mergaites aukų, nukentėjusių nuo 
nusikaltimų per 365 dienas, atžvilgiu.

4
Sumažinti bendrą smurto prieš moteris ir 
mergaites nusikaltimų skaičių pirmaisiais 
metais.   

4 
Pirmieji metai nustatomi kaip baziniai metai smurto 
prieš moteris ir mergaites aukų, nukentėjusių nuo 
nusikaltimų per 365 dienas, atžvilgiu. 
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Siekdami sustiprinti apsaugos priemones, susijusias su smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimais, 
įgyvendinsime apsaugos orderių įvedimą.

Įgyvendindami žmogžudysčių skaičiaus mažinimo strategiją, naudosime žmogžudysčių artimoje 
aplinkoje analizės (angl. Domestic Homicide Review, DHR) procesą, kad geriau suprastume nustatytas 
tendencijas, pasimokytume iš jų bei imtumėmės visų įmanomų priemonių, kad ateityje užkirstume kelią 
moterų ir mergaičių žmogžudystėms artimoje aplinkoje.

Veiksmas Priemonė

1
Įgyvendinsime apsaugos nuo persekiojimo orderių 
taikymą Šiaurės Airijoje ir stebėsime, kaip naudojami 
laikini ir visiškos apsaugos nuo persekiojimo orderiai, 
kad apsaugotume asmenis, kuriems gresia 
persekiojimo internetinėje erdvėje ar neprisijungus 
prie jos pavojus.

1
Šiaurės Airijoje bus įvesti apsaugos nuo persekiojimo 
orderiai, taip pat bus rengiami atitinkami mokymai 
bei informuotumo didinimo kursai, siekiant padėti 
pareigūnams ir darbuotojams.

2
Priėmus 2021 m. Įstatymą dėl smurto artimoje 
aplinkoje ir civilinio proceso (ŠA), įgyvendinsime 
apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderių ir 
(arba) įspėjimų taikymą Šiaurės Airijoje.

2
Šiaurės Airijoje bus įvesti apsaugos nuo smurto 
artimoje aplinkoje orderiai ir įspėjimai, taip pat bus 
rengiami atitinkami mokymai ir informuotumo 
didinimo kursai, siekiant padėti pareigūnams ir 
darbuotojams. 

Veiksmas Priemonė

1
Policija visoje Šiaurės Airijoje įtvirtins veiksmingą 
žmogžudysčių artimoje aplinkoje peržiūros proceso taikymą, 
kad, atlikdama veiksmingas vidaus mokymosi peržiūras, 
informuotų apie mūsų prevencinį metodą kovojant su 
visomis smurto artimoje aplinkoje formomis.

1
Visa patirtis, įgyta atlikus žmogžudysčių 
artimoje aplinkoje peržiūrą, bus įtraukta 
į smurto artimoje aplinkoje prevencijos 
strategiją.

6 uždavinys

7 uždavinys

Saugesnės
erdvės

 Ramus naudojimasis viešosiomis erdvėmis ir saugumas internetinėje erdvėje 
yra pagrindinės siekiamybės. Bendradarbiaudami su partneriais stengsimės 
užtikrinti, kad Šiaurės Airijos moterims ir mergaitėms tai būtų užtikrinta 
visose erdvėse ir bet kuriuo metu. Manome, kad yra nepriimtina, jog moterys 
ir mergaitės nesijaučia saugios kurioje nors mūsų visuomenės erdvėje, ir 
esame įsipareigoję bendradarbiauti su partneriais, kad būtų pašalinta baimė, 
kurią moterys ir mergaitės patiria kasdieniniame gyvenime. Stengsimės 
mažinti nusikalstamų veikų padarymo tikimybę ir užtikrinti, kad mūsų erdvės 
taptų saugesnės.

3 tema:
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Sieksime pagerinti moterų ir mergaičių saugumą viešosiose erdvėse plėtodami patobulintą procesą, 
skirtą nustatyti vietas ir laiką, kai nusikaltimai jų atžvilgiu yra neproporcingai dideli.

Sieksime didinti informuotumą apie gėrimo pastirpinimo svaigalais ar narkotikais, asmeniui nežinant, 
atvejus Šiaurės Airijoje ir atitinkamai mažinti jų skaičių.  

Veiksmas Priemonė

1
Sukurti mechanizmą, pagal kurį pareigūnai būtų 
nukreipiami į nustatytas smurto prieš moteris ir 
mergaites vietas svarbiausiu metu.

1
Visoje organizacijoje sukurtas ir pradėtas taikyti 
mechanizmas.

2
Nustatyti bendrą smurto prieš moteris ir 
mergaites nusikaltimų bazinį rodiklį pirmaisiais 
metais.

2 
Nustatytas bazinis rodiklis

Veiksmas Priemonė

1
Sieksime didinti informuotumą apie gėrimo pastirpinimą 
svaigalais ar narkotikais, asmeniui nežinant, atvejus 
Šiaurės Airijoje ir atitinkamai mažinti jų skaičių.

1
Parengtos ir paskelbtos vidaus gairės. Bus nuolat 
peržiūrimos ir atnaujinamos.

2
Policijos apygardos turi užtikrinti, kad jų 
naktinės ekonomikos darbo grupės didžiausią 
dėmesį skirtų gėrimo pastirpinimo svaigalais ar 
narkotikais, asmeniui nežinant, atvejams.

2 
Įsteigtos naktinės ekonomikos darbo grupės, kurios pagrindinį 
dėmesį skiria gėrimo pastirpinimo svaigalais ar narkotikais, 
asmeniui nežinant, problemai. Darbo grupėse bus atliekamas 
atrankinis patikrinimas, siekiant užtikrinti reikalavimų laikymąsi 
ir kokybę dėl gėrimų pastiprinimo problemos.

3
Parengti žiniasklaidos kampaniją, kuria siekiama 
didinti informuotumą apie gėrimo pastirpinimo 
svaigalais ar narkotikais, asmeniui nežinant, 
problemą ir užkirsti kelią nusikaltėlių veiksmams.

3 
Sukurta ir pradėta žiniasklaidos kampanija

4
Nustatyti bazinį pranešimų apie gėrimo 
pastirpinimo svaigalais ar narkotikais, 
asmeniui nežinant, nusikaltimų skaičių 
pirmaisiais metais.  

4 
Nustatytas bazinis rodiklis

1 uždavinys 2 uždavinys
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Bendradarbiaudami su partneriais kursime saugesnes viešąsias erdves ateičiai. Bendradarbiaudami su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis rengsime ir propaguosime policijai skirtas 
žiniasklaidos kampanijas, nukreiptas kovai su nusikaltėlių elgesiu visose erdvėse dėl smurto prieš moteris ir 
mergaites nusikaltimų.

Veiksmas Priemonė

1
Naudoti "Apsaugoto pagal projekto auksinį 
standartą" modelį, kai Šiaurės Airijos policijos 
tarnyba dalyvauja visuose projektų rengimo 
procesuose.

1
Šiaurės Airijos policijos tarnybos nusikaltimų 
prevencijos pareigūnai smurtą prieš moteris ir 
mergaites laiko vienu iš pagrindinių aspektų, į kurį jie 
atsižvelgia atlikdami savo vaidmenį " Apsaugoto pagal 
projektą" procese (bus vertinama pagal kokybinio 
tyrimo imtį).

2
Šiaurės Airijoje toliau skatinti ONUS saugių 
vietų skaičių ir peržiūrėti, kaip esamos saugios 
vietos padeda užtikrinti moterų ir mergaičių 
saugumą.

2 
Nuolatinis ONUS saugių erdvių propagavimas ir 
atlikta peržiūra, tame tarpe Šiaurės Airijos 
policijos tarnybos pareigūnų ar darbuotojų 
organizuojami informaciniai renginiai.

3
Parengti standartizuotą procesą, užtikrinantį moterų 
ir mergaičių saugumą, kai policija atlieka tam tikrą 
vaidmenį planuojant renginius.

3 
Moterų ir mergaičių saugumas yra pagrindinis visų 
renginių planavimo darbotvarkės aspektas (atsitiktinių 
imčių tyrimas, kad būtų galima įvertinti atsižvelgimo 
kokybę).

4
Informacijos apie smurtą prieš moteris ir mergaites 
sklaida bus įtraukta į policijos viešosios tvarkos ir 
visuomenės saugumo mokymus.

4 
Informacijos apie smurtą prieš moteris ir 
mergaites sklaida įtraukta į viešosios tvarkos ir 
visuomenės saugumo mokymus.

Veiksmas Priemonė

1
Bendradarbiauti rengiant kampanijas, skirtas 
požiūriui ir elgesiui, susijusiam su nusikaltimais prieš 
moteris ir mergaites, keisti.

1
Kampanijos, vykdomos pasitelkus 
kooperatyvinę komunikaciją

3 uždavinys 4 uždavinys



ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

31 30  

ŠIAURĖS AIRIJOS POLICIJOS TARNYBA: KOVA SU SMURTU PRIEŠ MOTERIS IR MERGAITES

Kiekvienoje policijos apygardoje parengsime specialią smurto prieš moteris ir mergaites 
bendradarbiavimo programą, kurią prižiūrės atsakingas vietos policijos vadovas.

Sukursime daugiadisciplininę nepriklausomą patariamąją grupę (angl. Independent Advisory Group, IAG), 
kuri stiprins pasitikėjimą, užtikrindama, kad moterų ir mergaičių nuomonė būtų išgirsta, ir aktyviai 
formuosime šio veiksmų plano įgyvendinimą.

Užmegsime strateginę partnerystę su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis, bendradarbiaudami su 
jais, sieksime pakeisti požiūrį ir elgesį, kad niekada nebūtų smurtaujama prieš moteris ir mergaites, nebūtų 
pritariama smurtui prieš moteris ir mergaites ir nebūtų apie jį nutylima.

Veiksmas Priemonė

1
Sudaryti vietos suinteresuotųjų šalių veiksmų schemą, 
kuri būtų vietos gyventojų bendradarbiavimo 
užtikrinimo dalis.

1.1
Vietos suinteresuotosios šalys turi specialų vietinį 
kontaktinį centrą. 

1.2
Kiekviena apygarda bus parengusi ir paskelbusi vietos 
bendradarbiavimo planą, kuris padės įgyvendinti šio 
veiksmų plano tikslus, taip pat vietos suinteresuotųjų 
šalių veiksmų schemą ir veiklos planą.

2
Nustatyti Šiaurės Airijos policijos tarnybos 
kontaktinių asmenų grupę, kuri talkins 
įgyvendinant vietos veiksmų ir bendradarbiavimo 
planus.

2
Paskirti kontaktiniai asmenys, kurie padės spręsti 
smurto prieš moteris ir mergaites problemas, ir vietos 
suinteresuotosioms šalims perduota kontaktinė 
informacija.

3
Parengti vietos veiklos planus, skirtus šio veiksmų 
plano tikslams įgyvendinti, įtraukiant vietos renginių 
programą, pagal kurią būtų skleidžiamos pagrindinės 
nusikaltimų prevencijos idėjos, pasitelkiant 
prezentacijas ir stendus.

3
Kiekvienos apygardos / komandos parengti veiklos 
planai

Veiksmas Priemonė

1
Įsteigti Šiaurės Airijoje veikiančią IAG, kuri rinktųsi 
kas ketvirtį arba prireikus rengtų specialius 
posėdžius.

1
IAG nustatytos pagrindinės nepriklausomos 
atskaitomybės priemonės, skirtos įgyvendinimo 
priežiūrai.

Veiksmas Priemonė

1
Šiaurės Airijos policijos tarnyba bendradarbiaus su 
suinteresuotosiomis šalimis, kad pagerintų policijos 
darbuotojų žinias ir įgūdžius sprendžiant smurto 
prieš moteris ir mergaites problemą.

1
Kartu su atitinkamomis suinteresuotosiomis 
šalimis parengtos programos ir iniciatyvos

5 uždavinys 6 uždavinys

7 uždavinys
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Parengsime klausymosi iniciatyvų programą, kuria sieksime užtikrinti, kad mūsų praktika būtų orientuota į 
traumą, nuolat sudarydami galimybes policijos pareigūnams ir darbuotojams tiesiogiai išklausyti moterų ir 
mergaičių pasakojimus apie jų išgyventą patirtį.

Veiksmas Priemonė

1
Organizuoti vyresniųjų pareigūnų vizitų pas 
paslaugų teikėjus programą, kad būtų tiesiogiai 
išklausyta aukų patirtis per visą veiksmų plano 
vykdymo laikotarpį.

1
Vizitų programa, kurios tikslas - aplankyti įvairias 
pagrindines suinteresuotąsias šalis. 

8 uždavinys 06 Parama mūsų partneriams

Kadangi pirmiau nurodėme, kokių konkrečių 
veiksmų imsis Policijos tarnyba, vykdydama šį 
kolektyvinį darbą, svarbu pabrėžti, kaip 
ketiname remti kitus partnerius platesnėse 
iniciatyvose, į kurias įtrauktas ir policijos veiklos 
komponentas.
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1 tema
Patikimumo ir pasitikėjimo stiprinimas
1. Policija bendradarbiaus su pagrindiniais
partneriais ir suinteresuotosiomis šalimis,
siekdama užtikrinti, kad jų patirtis, įgyta  vykdant
policijos veiklą, būtų panaudoti mokymui,
politikos formavimui ir operatyvinei praktinei
veiklai.
Tai bus daroma dalyvaujant atitinkamose konsultacijose su 
pagrindinėmis suinteresuotųjų šalių grupėmis, siekiant 
nustatyti atvejus, kai moterys ir mergaitės turi patirties, kuri 
padėtų kurti tolesnę vidaus politiką ir mokymus, 
atitinkančius aukštus standartus, kurių tikimasi iš pareigūnų 
ir personalo narių.

2 tema
Negailestingas nusikaltėlių persekiojimas

1. Policija bendradarbiaus, pasinaudodama savo
žiniomis, patirtimi ir kompetencija, siekdama
užtikrinti, kad pagrindiniai policijos veiklos
rezultatai atsispindėtų vykdomosios valdžios
strategijoje dėl smurto prieš moteris ir mergaites.
Tai bus daroma dalyvaujant atitinkamuose Šiaurės
Airijos vykdomosios valdžios konsultaciniuose
mechanizmuose, kad Šiaurės Airijos policijos tarnyba
galėtų prisidėti prie politikos formavimo. Tai apims
raginimus pareikšti nuomonę dėl naujų teisės aktų
nuostatų ir (arba) politikos, kuri turės įtakos smurto
prieš moteris ir mergaites klausimams.

Rengti atitinkamus informacinius dokumentus ir 
pareiškimus, skirtus Šiaurės Airijos vykdomosios 
valdžios strategijos rengimui paremti. Tai apims 
Šiaurės Airijos policijos tarnybos atstovavimą 
aukštesniame lygyje, dalyvaujant atitinkamų 
suinteresuotųjų šalių ir darbo grupių veikloje.

2. Policija padės Teisingumo departamentui
peržiūrėti informacijos apie smurtą artimoje
aplinkoje ir prievartą atskleidimo programą, siekiant
padidinti paraiškų skaičių.

Remdamasi Teisingumo departamento atliktais 
moksliniais tyrimais, policija pateiks pagalbinę medžiagą, 
kad padidintų darbuotojų, priimančių sprendimus šiame 
procese, informuotumą apie programą ir jo taikymo 
nuoseklumą.

Šiaurės Airijos policijos tarnyba teiks pagalbą ir paramą 
Teisingumo departamentui, kad būtų pakeista 
informacijos atskleidimo riba, siekiant geriau apsaugoti 
potencialias smurto šeimoje aukas, išplečiant programą.

3. Policija padės plėtoti specifinę Šiaurės Airijos
smurto artimoje aplinkoje pakartotinių smurtautojų
strategiją.

Policija peržiūrės pakartotines smurto artimoje aplinkoje 
strategijas kitose jurisdikcijose, kad galėtų parengti 
geriausią modelį Šiaurės Airijai, remiama partnerių ir 
teikdama jiems paramą, pripažindama, kad policija 
atlieka tik vieną iš vaidmenų sprendžiant smurtautojų 
elgesio problemą. Taip būtų parengta Šiaurės Airijos 
smurto artimoje aplinkoje pakartotinių smurtautojų 
strategija, kurioje būtų aiškiai apibrėžti kiekvieno 
partnerio vaidmenys ir atsakomybė.

4. Policija padės partneriams gerinti aukoms teikiamas
paslaugas, įtraukdama paramą smurtą patyrusioms
moterims ir mergaitėms į siūlomą Šiaurės Airijos
poreikių vertinimo tarnybą.

Tęsti Aukų ir liudytojų priežiūros skyriuje (angl. Victim 
and Witness Care Unit, VWCU) dirbančios Šiaurės 
Airijos paramos aukoms tarnybos (angl. Victim Support 
Northern Ireland, VSNI) teikiamos poreikių vertinimo 
tarnybos kūrimo apimties nustatymo darbus.
Siekiama, kad Baudžiamojo teisingumo valdyba 

patvirtintų rekomendacijas dėl pageidaujamo modelio, 
atsižvelgiant 2020 m. liepos mėn. atliktos CJNI 
inspektavimo ataskaitos dėl aukų ir liudytojų priežiūros ir 
elgesio su jais 4 strateginę rekomendaciją.

5. Stengsimės remti specialių teismų dėl smurto
artimoje aplinkoje įgyvendinimą Šiaurės Airijoje, kad
būtų geriau padedama smurto artimoje aplinkoje
aukoms ir sumažėtų jų pasitraukimo iš teisminio
proceso skaičius.

Policija bendradarbiaus su baudžiamosios justicijos 
partneriais, siekdama įsteigti bandomąjį teismą dėl smurto 
artimoje aplinkoje, kuriame daugiausia dėmesio bus 
skiriama veiksmingesnei ir efektyvesnei kelionei per 
baudžiamosios justicijos procesą ir teismus, siekiant 
sumažinti aukų pasitraukimo atvejus ir sutrumpinti laiko 
tarpą nuo pranešimo iki teismo sprendimo. Pirminis 
bandomasis teismas veiks Belfasto Laganside teismo 
rūmuose ir bus skirtas nagrinėti smurtiniams nusikaltimams 
šeimoje ir naujam smurto artimoje aplinkoje nusikaltimui.

6. Policija ir toliau bendradarbiaus su partneriais, kad
pagerintų nuo nusikaltimų nukentėjusioms moterims ir
mergaitėms teikiamą paramą, suteikdama galimybę
naudotis teisininkų paslaugomis.

Policija rems visos provincijos mastu įgyvendinamą teisinės 
pagalbos schemą, skirtą padėti smurto artimoje aplinkoje ir 
seksualinio smurto aukoms.  Tai apims paramą seksualinių 
nusikaltimų aukoms buitinėje ir ne buitinėje aplinkoje. Policija 
rems teisėtus partnerius, kad jie veiksmingai ir efektyviai 
nukreiptų į asmenis, kurie teikia teisinę pagalbą smurto artimoje 
aplinkoje ir seksualinės prievartos aukoms. 

7. Policija padės partneriams atlikti išsamią schemų
sudarymo užduotį, siekiant užtikrinti, kad policijos
tarnyba vietos, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis
palaikytų ryšius su teisių gynimo grupėmis ir paslaugų
teikėjais, dirbančiais su moterimis ir mergaitėmis
Šiaurės Airijoje.

Policija padės parengti suinteresuotų šalių strategijos 
schemą, aktualią Šiaurės Airijos policijos tarnybos 
vadovybei, įskaitant apygardos vadovybę ir regiono 
veiklos vadovus. Tai pagerins pareigūnų ir darbuotojų 
žinias ir informuotumą.

Policija nustatys pagrindinius kontaktinius asmenis 
nacionalinėje, regioninėje ir vietos suinteresuotųjų 
šalių grupėje.

3 tema
Saugesnės erdvės
1. Policija rems partnerius, ypač dirbančius
naktinėje ekonomikoje, siekdama didinti
informuotumą apie smurtą prieš moteris ir
mergaites, kad būtų užkirstas kelias
nusikaltimams.

Tai bus pasiekta padedant partneriams peržiūrėti ir 
nustatyti geriausius praktinius sprendimus (pvz., 
"Saugesnių gatvių" iniciatyvą), remiantis Jungtinėje 
Karalystėje vykdomomis veiklos priemonėmis, kurios 
gali būti pritaikytos Šiaurės Airijos ekonomikai.

Policija įsteigs Šiaurės Airijos policijos tarnybos ir 
naktinės ekonomikos partnerių vietines darbo grupes, 
kurios peržiūrės iniciatyvas ir nustatys galimybes 
mažinti nusikalstamų veikų skaičių, be kita ko, įdiegs 
kodinių žodžių schemas " Ask for Angela".

2. Policija padės švietimo valdymo institucijai ir
kitiems švietimo partneriams rengti mokymus
mokyklose, informuos apie veiksmus, kurių reikia
imtis pranešant apie nusikalstamą elgesį,
pasitaikantį švietimo įstaigose. Tokiu būdu
užtikrinsime, kad mergaičių ir jaunų moterų
nuomonės iš esmės formuotų šį darbą.

Policija padės partneriams parengti mokymų paketą, 
skirtą mokyklų mokiniams ir pedagoginiam personalui.
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Šiaurės Airijos policijos 
tarnybos smurto prieš moteris 
ir mergaites koordinavimo 
grupė dažnai rinksis į 
posėdžius, kad skatintų 
pažangą įgyvendinant šio plano 
tikslus ir veiksmus. Šiai grupei 
atstovaus visos mūsų 
organizacijos įvairių rangų, 
laipsnių ir pareigų atstovai, taip 
pat bus įtrauktos darbuotojų 
asociacijos. 

Siekiant užtikrinti šio veiksmų plano rezultatų 
įgyvendinimą, apie pažangą bus pranešama 
Tarnybos veiklos rezultatų valdybai, kuri tą pažangą 
ir prižiūrės. Naujausia informacija apie veiksmų 
plano įgyvendinimo pažangą bus teikiama Šiaurės 
Airijos policijos valdybai su ja sutartais laiko tarpais.

Reguliariai peržiūrėsime savo veiksmų planą ir 
prireikus įtrauksime naujus veiksmus.

Valdymas ir 
atskaitomybė07

Visuomenės pasitikėjimui labai svarbu, kad Policijos 
tarnyba atsiskaitytų už savo įsipareigojimą kovoti su 
vyrų smurtu prieš moteris ir mergaites, todėl, 
atsižvelgdami į tai, parengsime veiklos rezultatų 
vertinimo sistemą, pagal kurią bus stebima veiksmų 
plano įgyvendinimo pažanga.

Tobulinsime sistemą, kad užtikrintume supratimą 
apie:

• Mūsų dabartinį lyginamąjį standartą ir rezultatus
pirmaisiais, antraisiais ir vėlesniais metais.

• Kokios priemonės geriausiai leis mums ir kitiems
stebėti pažangą.

• Kokie duomenys jau surinkti kitur.
• Kaip atrodo sėkminga veikla.

1 rezultatas

Sukurti visuomenę, kurioje bet kokios formos ir bet kurioje vietoje moterų ir 
mergaičių smurtas, prievarta ir bauginimas būtų nepriimtini ir netoleruojami.

08 Rezultatai
Kad pasiektume du strateginius rezultatus, stebėsime tam tikrus rodiklius.

Rodiklis

Mažiau pakartotinų smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimų aukų
(Policijos veiklos planas 1.1)

Mažiau pakartotinių smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimų vykdytojų
( Policijos veiklos planas 1.2)

Smurto prieš moteris ir mergaites nusikaltimų mažinimas
(neturi būti vertinamas 1 arba 2 metais.)
(Policijos veiklos planas  1.4)
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2 rezultatas

Stiprinti pasitikėjimą moterimis ir mergaitėmis policijos veikloje.

Rodiklis

Daugiau pranešimų apie smurto prieš moteris ir mergaites atvejus
(1 ir 2 metais naudotina priemonė)

(Policijos veiklos planas  1.4)

Geresni baudžiamosios justicijos veiklos rezultatai sprendžiant smurto prieš moteris ir 
mergaites (SPMM) nusikaltimų atvejus  (Policijos veiklos planas  2.4)

Moterų ir mergaičių pasitikėjimo policija lygis 
(Policijos veiklos planas  2.1)

Moterų ir mergaičių pasitenkinimo gaunamomis paslaugomis lygis     (Policijos veiklos planas  2.2)
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