
 
 
 

 

Europos Sąjungos masto apklausa „Smurtas prieš moteris“ 
Klausimai ir atsakymai apie apklausos metodiką 

Toliau trumpai apžvelgiama, kaip buvo vykdoma FRA apklausa apie smurtą prieš moteris. 
Išsamią informaciją galima rasti Techninėje ataskaitoje.  

1. Kas buvo apklausos respondentės?  
Visoje ES buvo apklausta per 42 000 18–74 metų amžiaus moterų. Tai sudaro 1 500 moterų 
kiekvienoje šalyje (išskyrus Liuksemburgą, kur apklausta 900 respondenčių). 

Apatinė 18 metų amžiaus riba buvo nustatyta dėl konfidencialaus apklausos pobūdžio ir dėl 
to, kad kai kuriose valstybėse narėse yra nustatyti apribojimai, taikomi apklausiant 
jaunesnes nei 18 metų merginas be tėvų sutikimo. 

Suskirstymas pagal rodiklius, įskaitant socialines ir demografines charakteristikas, 
pateikiamas pagrindinių rezultatų ataskaitoje. 

2. Kodėl, kada ir kaip apklausa buvo surengta? 
Apklausa surengta reaguojant į Europos Parlamento pageidavimą gauti duomenų apie 
smurtą prieš moteris, taip pat į atitinkamą pageidavimą, išreikštą ES Tarybos išvadose dėl 
smurto prieš moteris panaikinimo Europos Sąjungoje. 

Apklausą FRA parengė padedama akademinės bendruomenės ekspertų ir pilietinės 
visuomenės atstovų, dirbančių kovos su smurtu prieš moteris srityje. Pagal sutartį su FRA, 
sudarytą surengus viešą konkursą, 2011 m. apklausą išsamiai išbandė ir 2012 m. kovo–
rugsėjo mėn. tyrimą vietoje atliko konsorciumas, kurį sudarė bendrovė Ipsos MORI, su 
Jungtinėmis Tautomis susijęs Europos nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios 
teisenos institutas ir Jungtinių Tautų tarpregioninis nusikalstamumo ir teisenos mokslinių 
tyrimų institutas. Ipsos MORI kiekvienoje ES valstybėje narėje nustatė organizacijas, kurios 
buvo įpareigotos administruoti pokalbių vietoje rengimą.  

Kartu su FRA konsorciumas 2012 m. vasario mėn. parengė apklausėjų mokymo programą ir 
surengė nacionalinių instruktorių mokymus. Valstybių narių instruktoriai atrinko apklausėjas 
kiekvienoje šalyje. FRA ir rangovų atstovai dalyvavo kai kuriuose mokymuose ir stebėjo 
mokymų turinį.  

Respondenčių apklausai naudota anketa buvo išversta į vietos kalbas. Ipsos MORI 
duomenis surinko į vieną duomenų rinkinį, kad būtų galima atlikti pradinę ES lygmens 
lyginamąją analizę. FRA atlikto galutinę analizę. 

3. Kaip buvo atrinktos respondentės? 
Kiekvienoje valstybėje narėje apklausa buvo pagrįsta moterų imtimi, kuri atitiko tautinę 
sudėtį. Šalyse, kuriose imtims sudaryti buvo galima naudoti gyventojų registrus, iš registrų 
būdavo paimama moterų imtis, ir apklausėjos su pasirinktomis moterimis galėdavo susisiekti 
tiesiogiai. Šalyse, kuriose tokios informacijos nebuvo galima gauti, tyrėjai pirmiausiai 
sudarydavo namų ūkių imtį, o apklausėjai respondentę atrinkdavo iš namų ūkyje gyvenančių 
moterų. Apklausai atsitiktinai atrinktos moterys negalėjo vietoj savęs pasiūlyti ką nors kitą. 

4. Kaip buvo užtikrinamas respondenčių privatumas, anonimiškumas ir 
konfidencialumas? 

Apklausą vykdė profesionalios apklausėjos, kurios buvo mokomos užtikrinti konfidencialumą. 
Apklausos duomenų rinkinyje nebuvo asmeninės informacijos, kuri leistų nustatyti 
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respondenčių tapatybę. Buvo pasirūpinta, kad analizuojant duomenis iš gautų rezultatų 
niekas negalėtų būti atpažintas.  

5. Kiek laiko truko kiekvienas pokalbis? 
Pokalbių su kiekviena respondente trukmė labai priklausė nuo jų patirties. Pokalbis su 
moterimis, patyrusiomis daug smurto atvejų, būdavo ilgesnis nei planuotos 50 minučių. Jei 
moteris nebuvo patyrusios jokio smurto, pokalbis būdavo trumpesnis. 

6. Kokios buvo klausimyno temos? 
Per standartinę apklausą, naudotą visose valstybėse narėse, buvo užduodami klausimai 
apie fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą, vaikystėje patirto smurto atvejus, seksualinį 
priekabiavimą ir persekiojimą (taip pat, vykdytą naudojantis naujosiomis technologijomis, 
tokiomis kaip internetas). Moterų buvo prašoma pateikti informacijos apie patirtą smurtą, 
apie tai, ar smurtą jos patirdavo dažnai, ir kokių padarinių tai turėjo jų gyvenimui. Be to, per 
apklausą buvo renkama informacija apie policijai praneštus ir nepraneštus smurto atvejus ir 
apie tai, kaip moterys naudojasi kitų aukoms galinčių padėti tarnybų paslaugomis. 

7. Ar per apklausą buvo klausiama, kas ėmėsi žeminančių veiksmų? 
Per apklausą respondenčių buvo klausiama apie jų patirtį, susijusią su gyvenimo partnerių – 
žmonių, su kuriais moterys yra ar buvo susituokusios, kartu gyvena kaip pora arba palaiko 
artimus santykius – smurtu. Be to, buvo klausiama, ar teko patirti smurtą iš kitų žmonių, tokių 
kaip svetimi žmonės, pažįstami, kolegos ir kiti žmonės darbe arba šeimos nariai (ne 
partneris). 

8. Kaip per apklausą buvo vertinamas fizinis, seksualinis ar psichologinis smurtas? 
Respondentėms buvo užduodami klausimai apie konkrečius smurtinius veiksmus jų 
atžvilgiu, pvz. smūgius koja, delnu, kumščiu ir pan. Kaip parodė ankstesni tyrimai, taip 
paklausus būdavo didesnė tikimybė, kad respondentės prisimins ir nurodys smurto atvejus. 
Klausimuose apie smurto patirtį nebuvo naudojami tokie terminai kaip „išžaginimas“ ar 
„žeminantys veiksmai“, kuriuos respondentės galėjo suprasti įvairiai.  

9. Kaip per apklausą buvo vertinamas seksualinis priekabiavimas? 
Respondenčių buvo klausiama, ar jos buvo patyrusios seksualinį priekabiavimą, kurį jos 
laikė nepageidaujamu ir užgauliu. Tai galėjo būti seksualinio pobūdžio pastabų ar juokų 
laidymas, nepageidaujamas prisilietimas ar pabučiavimas arba atvirai seksualinio turinio 
elektroninio pašto ar SMS žinučių siuntimas. 

10. Kaip per apklausą buvo vertinamas persekiojimas? 
Respondentėms buvo pateikiamas incidentų sąrašas ir buvo klausiama, ar už tuos 
incidentus buvo atsakingas tas pats asmuo. Be kita ko, tarp incidentų pavyzdžių buvo 
nurodytas pakartotinis užgaulios medžiagos siuntimas (pvz., elektroniniu paštu ar internetu), 
skambučiai su grasinimais ar tylėjimas paskambinus arba atvejai, kai respondentė buvo 
pakartotinai sekama arba kai buvo kėsinamasi į jos turtą. 

11. Kiek reprezentatyvūs yra rezultatai? 
Respondentės buvo atrinktos atsitiktinės atrankos būdu. Gauti rezultatai atspindi ES 
gyvenančių 18–74 metų amžiaus moterų patirtis ir nuomones.  
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12. Ar įtakos rezultatams galėjo turėti išorės veiksniai? 
Buvo atrenkama tik po vieną moterį iš vieno namų ūkio. Apklausėjos apklausos temos 
neatskleidė kitiems namų ūkio nariams. Pokalbiai buvo rengiami vietoje, kurioje buvo tik 
respondentė ir apklausėja ir kur joms niekas negalėjo trukdyti.  

Dalyvavimas buvo savanoriškas. Pokalbį buvo galima nutraukti ar perkelti, kad būtų 
užtikrintas pokalbio privatumas. Respondentė bet kuriuo metu galėjo pasakyti, ar ji vis dar 
nori tęsti pokalbį.  

Be to, apie bet kokias patirtis, apie kurias moterys nenorėjo kalbėti pokalbyje, jos galėjo 
parašyti savarankiškai pildomoje anketoje. Apklausą vykdė tik moterys. 

13. Kaip užtikrinote, kad rezultatai būtų palyginami? 
Siekdama užtikrinti palyginamumą FRA 2010–2011 m. šešiose valstybėse narėse 
(Ispanijoje, Italijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Vokietijoje) surengė bandomąjį tyrimą. 
Bandomasis tyrimas buvo pagrįstas anketos projektu. Taikant įvairių metodų derinį buvo 
siekiama įvertinti, kaip skirtingai respondentės skirtingose šalyse gali suprasti apklausos 
klausimus. Remiantis gautais rezultatais anketa buvo rengiama toliau; po to užbaigta anketa 
buvo išversta ir pateikta naudoti visose valstybėse narėse.  

Be to, apie smurto prieš moteris masto skirtumus tarp šalių ir šalyse minima ir kitose 
apklausose, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacijos tyrime, skirtame moterų sveikatai ir 
smurtui šeimoje ir JAV nacionalinėje apklausoje apie gyvenimo partnerių smurtą ir seksualinį 
smurtą. 
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