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Valdymo komiteto posėdžiui, vykusiam 2014-09-11, vadovavo veiklos vadovė Dr. Shalva Weil 
koordinuojančio Hebrajų universiteto Jeruzalėje profesorė. Posėdyje prisistatė visi susirinkę 24 atstovai 
ir priėmė darbotvarkę. 
 
Dr. Shalva Weil, COST veiklos vadovė, pateikė pirmųjų COST metų ataskaitą, akcentuojant veiklų 
rezultatus. Ji apžvelgė mokslinius pasiekimus, kurie buvo įvykdyti per pirmuosius metus, ir įvardino 
sunkumus, kuriuos reikėjo įveikti dėl Hebrajų universiteto atsisakymo būti koordinuojančia institucija 
šiame veiksme. Pirmųjų COST metų pabaigoje buvo prieita bendro sutarimo, kad COST veiksmo IS1206 
granto valdytoju taps Kipro technologijos universitetas nuo 2014 m. liepos mėn.  
 
Vėliau Dr. Shalva Weil pakartojo veiksmo tikslus:  

a) Remtis bendromis teorinėmis ir tarpdisciplininėmis prieigomis tiriant smurto prieš moteris 
problematiką 

b) Sudaryti preliminarią bazę duomenų lyginimui 
c) Stiprinti bendradarbiavimo tinklus ir koalicijas smurto prevencijos klausimais  
d) Vykdyti moterų nužudymų dinamikos stebėseną ir numatyti strategijas instituciniam stebėsenos 

mechanizmui kurti Europoje (Europos observatorijos idėja).  

COST veiklos vadovė išreiškė pageidavimą, kad būtų paskirtas asmuo sudarant COST dalyvaujančių narių 
duomenų bazę, kurioje būtų įtraukta informaciją apie tyrimų kryptį, institucinį priklausymą ir patirtį 
mokslinėje veikloje. Šiam tikslui buvo paskirta atstovė iš Lietuvos – Vita Petrušauskaitė. 
 
Sustikime buvo aptarti antrų COST veiksmo IS1206 metų veiklos planai. Numatyti visų 4 darbo grupių 
susitikimai, ir jau paskirtos datos bei metinė konferencija 2015 kovo mėnesį. Taip pat aptarti trumpų 
stažuočių klausimai ir galimybės tyrėjams pasinaudoti stažuočių galimybėmis. Dr. Shalva Weil informavo 
galimybę padengti išlaidas tiems mokslininkams, kurie dalyvauja konferencijose ir pristato COST veiklą, 
nurodant pavadinime veiklos pavadinimą.  
 
Vykdant COST veiklą, nenumatyta organizuoti mokymų kurso vasaros mokyklos 2014-2015 m. Tačiau 
darbo grupės 4 vadovė prof. Anna Baldry išreiškė pageidavimą surengti vasaros mokymų kursą policijos 
pareigūnams. Ši iniciatyva yra nukelta trečiųjų COST metų svarstymui.   
 

Pasikeitė trumpų mokslinių stažuočių (STSM) komisijos sudėtis. Buvo pasiūlyti ir išrinkti nauji šios 
komisijos nariai: pirmininkė Birgit Haller (Austrija), komisijos narė Marceline Naudi (Malta) ir Vilana 



Pilinkaitė Sotirovič (Lietuva). Valdybos komitetas patvirtino naują komisijos sudėtį. 

Susitikime buvo aptarta metinės konferencijos Saragosoje (Ispanija), 2015-03-18-20,  ir darbo grupių 
susitikimų po konferencijos organizaciniai reikalai. Buvo pritarta organizuoti visų darbo grupių 
susitikimus po konferencijos. Konferencijos organizatoriai, Ispanijos valdymo komiteto nariai, pasiūlė 
imtis iniciatyvų organizuojant atskiras konferencijos sesijas ir kviečiant potencialius pranešėjus. Taip pat 
pasiūlyta konferencijos medžiagą išleisti atskiru leidiniu. Dėl pastarojo punkto pritarimo nebuvo. 

Susitikimo pabaigoje buvo aptarti klausimai dėl COST veiksmo viešinimo, kviečiant valdybos narius teikti 
publikacijas, nurodant COST veiksmo indėlį. Buvo pritarta ne-COST šalių dalyvavimui iniciatyvose. 

Rugsėjo 12-13 d. vyko Darbo grupės 1 susitikimas, aptariant ir susitariant dėl bendrų teorinių ir 
metodologinių prieigų, diskutuojant ir tiriant moterų nužudymų problematiką. Buvo išklausyti 
pranešimai apie moterų nužudymų (femicide) sąvokų vartojimą Jungtinių Tautų dokumentuose, 
pranešėja S. Domazetoska. Teorines prieigas, tiriant sąsajas tarp moterų nelygybės ir smurto prieš 
moteris, pristatė Valensijos universiteto profesorė Capitolina Diaz. Praktinius sąvokų ir apibrėžimų 
vartojimo aspektus aptarė dėstytoja iš Kentukio universiteto Janet Stamatel. Susitikime buvo dirbama 
grupėse. Po kiekvieno pristatymo visi dalyvavę nariai, turėjo galimybes pristatyti savo kritines pastabas ir 
įžvalgas. Kiekviena šalis turėjo atlikti namų darbų užduotį, pristatant savo šalies padėtį: politikos gaires, 
duomenų bazes, duomenų rinkimo metodikas ir tyrimus apie temą  moterų nužudymai.      

 

 

 


