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2017-06-20 Informacinis centras gavo paklausimą apie moterų padėtį Irako Kurdistano 

regione. Rasta informacija pateikiama žemiau. 

Priežastys, dėl kurių moterys priskirtinos pažeidžiamų asmenų grupei Irake 

Naujausią informaciją apie moterų padėtį Irake 2017 m. balandžio mėnesį vykusiame 

Europos prieglobsčio paramos biuro seminare pateikė Markas Lattimeris, kuris yra tarptautinės 

teisės ir žmogaus teisių Irake stebėtojas. Markas Lattimeris kalbėdamas apie pažeidžiamų asmenų 

grupes Irake išskyrė moteris kaip atskirą pažeidžiamų asmenų grupę  atsižvelgdamas į šiuos 

veiksnius
1
: 

• Bendra moterų padėtis Irako vyriausybės kontroliuojamoje teritorijoje ir Kurdistano regione ir 

teisinė/įstatyminė  aplinka; 

• Su konfliktu susijęs smurtas; 

• Su šeima susijęs smurtas (tame tarpe ir ,,garbės nusikaltimai); 

• Menkos apsaugos galimybės; 

• Pažeidžiamumas ir neteisėtas asmenų gabenimas. 

 

Smurto prieš moteris pobūdis bei paplitimas 

Pasak M. Lattimerio, Irako visuomenė (čia kalbame ir apie Kurdistaną) yra labai 

konservatyvi. Iš moterų tikimasi, kad jos nuolankiai gerbs vyriškos lyties šeimos narius. Nors 

elgesio taisyklės nėra tokios griežtos kaip Saudo Arabijoje, vis dėlto iš  moters tikimasi, kad ji 

nekeliaus be vyro palydos. Jos vyras, tėvas, brolis turi atlikti moters saugumą užtikrinančio globėjo 
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vaidmenį. 1969 m. Irako baudžiamojo kodekso 41 straipsnis numato moterų diskriminaciją vyrų 

atžvilgiu: pateisina arba įteisina tam tikras smurto prieš moteris formas, tarp jų ir smurtą artimoje 

aplinkoje. Dėl vyro teisės  bausti moterį, smurtas artimoje aplinkoje labai paplitęs šalyje: Irake per 

metus nužudoma 1000 moterų. Taigi smurtas prieš moteris yra bendra šalies problema, paplitusi ne 

tik Kurdistane. Smurto pobūdis, tam tikri žalingi papročiai gali skirtis skirtingose Irako vietovėse. 

Pavyzdžiui, Kurdistane kasmet susidegina (yra sudeginamos) apie 300-400 moterų, daugiausia dėl 

smurto šeimoje. Pietinėje Irako dalyje paplitę barteriniai moterų mainai (arab. fasliyya), kai gentinės 

nesantaikos atveju žmogžudystės vykdytojo gentis sumoka už nusikaltimą nužudytojo genčiai 

ištekindama moterį siekiant užkirsti kelią tolimesniam kraujo praliejimui.
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Prievartinės ir 

nepilnamečių santuokos (kadaise už jas buvo griežtai baudžiama Irake) yra atsinaujinęs ir paplitęs 

reiškinys visame Irake.
3
 Ekspertas pabrėžė, kad moters pažeidžiamumas pavojingai išauga, jei 

ji išeina iš šeimos rato, t. y. tampa viena/vieniša.  

Moterų apsauga 

Pasak daugelio informacijos šaltinių, taip pat ir minėto Europos prieglobsčio paramos 

biuro  eksperto, valstybės kuriami mechanizmai (įskaitant ir Kurdistano regioną), kuriais bandoma 

reaguoti į smurto paplitimą prieš moteris, tinkamai neveikia. Pasak eksperto, Irake moterims 

neprieinamos prieglaudos, į kurias iš šeimos pasitraukusi moteris galėtų kreiptis,
4
 tačiau viešai 

prieinamuose kiek senesniuose informacijos šaltiniuose galima rasti informacijos tiek apie 

Kurdistane veikiančias nevyriausybines organizacijas, ginančias moterų teises, tiek apie prieglaudas 

moterims.
5
 Tiesa, informacijos šaltiniai leidžia suprasti, kad moterų prieglaudos neišsprendžia 

moterų problemų, nes valstybės pastangos apginti smurto aukas nuo smurtautojų yra ribotos. Apie 

tai byloja ir kanadiečių surinkta informacija: valstybinėje prieglaudoje prieglobstį radusios 

merginos galų gale buvo nužudytos (net jų šeimoms oficialiai pasirašius pasižadėjimą to nedaryti).
6
  

Policija ir teismai rimtai nežiūri į moterų skundus, nenagrinėja jų kaip baudžiamųjų 

nusikaltimų. Teismo procesas dažnai šališkas vyro naudai. Vis dėlto apie 20 procentų smurto 

artimoje aplinkoje bylų baigiasi skyrybomis. Tačiau skyrybos nėra moters problemų pabaiga. Vyrų 

įbaugintos moterys perleidžia savo įstatymu numatytas teises vyrams, pvz. atsisako vaikų išlaikymo 

ar perduoda vaikų globą vyrui tam, kad būtų užbaigtas skyrybų procesas. Kitais atvejais vyras 

išsiskiria vienašališkai nepalikdami galimybių moteriai dalyvauti procese ir užsitikrinti teises. 
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Žinomi atvejai, kai vyrai atėmė vaikus jėga iš moterų neleisdami joms matytis su vaikais, dėl ko 

moterys patyrė psichologinę traumą.   

Pažymėtina, kad dėl skyrybų moteris atsiduria ekonomiškai pažeidžiamoje padėtyje. Ji 

negali susirasti darbo po skyrybų, nes tradiciškai šeimą Irake išlaiko vyras. Dėl ribotų įsidarbinimo 

galimybių ir negatyvaus visuomenės požiūrio į išsiskyrusias moteris kyla rizika patirti ir seksualinį 

priekabiavimą. Veikiančios viešos struktūros yra nepakankamos paremti išsiskyrusią ar vienišą 

moterį, ypač su vaikais. Ūkiai, kuriuose moterys yra šeimos galvos, turi teisę gauti maždaug 30 000 

Irako dinarų per mėnesį (20 JAV dolerių) kiekvienam vaikui. Vyriausybei neteikiant pašalpų 

apgyvendinimui tokiõs vyriausybės pašalpų sumõs vargiai užtenka pragyventi.
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PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie 

kilmės šalis apdorojimo remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo 

renkama, įvertinta ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti 

išsamus. Be to, šis dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. 

Pažymoje nėra pateikiama Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra 

daroma joks politinis pareiškimas.
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