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Projekts «Vīriešu iniciatīva – drosme 
rūpēties»

• Jauniešu līderu – vīriešu iesaistīšanās:

- stiprinās puišu un vīriešu izpratni par piedzīvoto 

seksuālo vardarbību un iedrošinās par to ziņot;

- veicinās līdztiesību starp meitenēm un puišiem

• Pētījums par seksuālu vardarbību pret bērniem, 
fokuss uz puišiem

• Vīriešu forums



Uzrādītais seksuālās 
vardarbības biežums 
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Palīdzība klientiem – mērķa grupas
~ 350 klienti gadā

• Vardarbībā cietušās sievietes

• Cilvēku tirdzniecības upuri

• Seksuālajā vardarbībā cietušie 
bērni un viņu nevardarbīgie vecāki
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Seksuālajā vardarbībā cietušie bērni 
un viņu nevardarbīgie vecāki

• Sociālā darbinieka, psihologa un jurista palīdzība 

• Pakalpojuma unikalitāte: 

- Ilgstoša palīdzība (terapijas laiks          

nav ierobežots)

- Vienlaikus tiek sniegta palīdzība 

gan bērnam, gan vecākam



Upuri, kas cietuši no seksuālās 
vardarbības bērnībā

• 5 gadu laikā (2010.-2015.) MARTĀ vērsās 18 
bērnībā izmantotas sievietes un 1 vīrietis

• Lielākā daļa vecuma grupā 21-25 gadi

• Iemesli:

- Izjūt sekas, ar kurām pašas nevar tikt galā

- Gatavi ierosināt kriminālprocesu



KLIENTU STĀSTI

Vairākas reizes mēģināju izdarīt pašnāvību, 
lietoju alkoholu, lai nomāktu problēmas

Piedzīvoto visu šo laiku nesu ar vainas apziņu. Ļoti sāp 
joprojām, kā to neatzīst līdz pat šodienai mana mamma

Man neizdevās izdzēst kroplo attiecību modeli, kurā 
vīrietis drīkst būt emocionāli un seksuāli vardarbīgs

Graizu rokas, ir daudz rētu uz ķermeņa, bet 
lielākā rēta ir dvēselē



Seksuālas vardarbības sekas 

• 16% sāka nodarboties ar prostitūciju

• 44% dzīves laikā bijā depresija, suicidālas 
domas, pašnāvības mēģinājumi 

• 27% nevar izveidot ģimeni, pārējie izveidoja 
ģimeni ar vardarbīgo partneri

!!! 30% gadījumu upurim ir zināma informācija 

par citiem upuriem – māsām, paziņām



DZIMUMNOZIEGUMI

• Pēdējo 2 gadu laikā nesamērīgi maigi sodi

• 40% bērnu uzreiz pēc notikuma var neizrādīt 
traumas pazīmes

• Netiklas darbības – «nekas īpašs»?!

• Noilgums

• Publiskā retorika



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Papildus info

irina.frolova@marta.lv

Matīsa iela 49-3, Rīga

www.marta.lv

67378539 
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