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Kultūra žlunga dėl dviejų priežasčių :   

1. Pasikeičia kultūros kryptis: pradedama 

norėti vadinamojo „tikrojo gyvenimo". 

atsiranda gyvenimo praktikos, gyvenimo 

malonumų noras. Ir šitas perdėtas noras 

gyventi kaip tik atneša kultūrai mirtį“ 

2. Kultūros nusigrįžimas nuo religinių savo 

pagrindų 
N. Berdiajev 



• Atsisakęs transcendencinio matmens, 

žmogus pats save apiplešia dvasioje ir 

leidžia pavergiamas gamtos būtinumo, 

nusilenkia jai - jis tampa nuogu, tampa  

barbaru 

• Pirmoji barbarija įveikė civilizaciją jėga, 

antroji- melu 



DEFEMINIZACIJA 

 

DEFAMILIZACIJA 

Lytinis švietimas  

 Reprodukcinės 
teisės: 
kontracepcija, 
abortai 

Seksualizacija 

Gerder 
ideologija 



Reprodukcinės teisės, 

reprodukcinė sveikata 



• demografinių žmonijos uždavinių 

sprendimas politiniu lygmeniu ilgainiui 

pasirodė nepakankamai veiksmingas, 

todėl gyventojų skaičiaus augimo 

ribojimas imtas sieti su žmogaus teisių 

problematika.  
– Juškevičius J. Kai kurie natūralaus šeimos planavimo 

teisiniai aspektai//Sveikatos mokslai. 2011. Nr. 3. P.  12 

 



• 1979 m. buvo priimta JT konvencija dėl visų formų 
moterų diskriminacijos panaikinimo (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women), 2000 m. Konvenciją buvo ratifikavusios 165 
šalys.  

• 1984 m. Tarptautinės gyventojų konferencijos Meksike 
(International Conference on Population) deklaracijoje 
formuluotė “tėvų teisė” buvo pakeista formuluote “porų ir 
individų teisė”. 

• 1992 m. JT aplinkos apsaugos ir plėtros konferencijoje 
Rio de Žaneire (pupuliariai vadinamoje “Žemės 
konferencija”) buvo priimta deklaracija, jog, užtikrinant 
teisę į šeimos planavimą, vyriausybės turi užtikrinti 
prieinamas sveikatos paslaugas, susijusias su šeimos 
planavimu 

• 1993 m. Pasaulinės žmogaus teisių konferencijos 
Vienoje deklaracijoje buvo pabrėžta, kad remiantis vyro 
ir moters lygiateisiškumu, turi būti užtikrinta moters 
sveikatos ir šeimos planavimo paslaugų įvairovė bei su 
tuo susijusi informacija  

 

 



Esminis postūmis siekiant įtvirtinti 

reprodukcines teises ir reprodukcinę 

sveikatą 
• 1994 m. Kairo konferencija dėl gyventojų ir 

plėtros (International Conference on Population 
and Development - ICPD). Joje buvo pripažinta, 
kad reprodukcinės teisės apima bendrąsias 
žmogaus teises,  

• patvirtinta Veiksmų programa (Programme for 
Action), kurioje išdėstyta reprodukcinių teisių, 
reprodukcinės sveikatos sampratos bei 
numatytas veiksmų planas joms įgyvendinti 



• „Reikia pažymėti, kad minėtuose 

tarptautiniuose forumuose formuluota ir 

prieštaringai vertinama reprodukcinių 

teisių idėja nuo politinės retorikos toliau 

nepasistūmėjo: sunku nuspėti, ar bent 

tolimesnėje perspektyvoje tarptautinė 

bendruomenė žmogaus teisių sutartyse 

suteiks šiai idėjai teisiškai įpareigojantį 

pobūdį“ . 
Juškevičius J. Kai kurie natūralaus šeimos 

planavimo teisiniai aspektai//Sveikatos mokslai. 

2011. Nr. 3. P.  12 



1 paradoksas  



• 7.2. Reprodukcinė sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės ir 
socialinės gerovės būsena, o ne vien reprodukcinės sistemos, jos 
funkcijų bei procesų patologijos nebuvimas. Todėl reprodukcinė  
sveikata reiškia, kad žmonės privalo turėti juos tenkinantį saugų 
lytinį gyvenimą, galimybę pratęsti savo giminę ir laisvę nuspręsti, 
ar tą daryti, kada ir kaip dažnai tai daryti. Pastaroji sąlyga reiškia, 
kad vyrai ir moterys turi teisę būti informuoti ir naudotis 
saugiais, efektyviais, prieinamais ir priimtinais pasirinktais 
šeimos planavimo ir vaisingumo reguliavimo būdais, kurie 
neprieštarauja įstatymams, ir teisę į tinkamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, kurios leistų moterims saugiai išgyventi 
nėštumą ir pagimdyti vaiką, sudarytų poroms geriausias 
galimybes turėti sveiką kūdikį. ...reprodukcinė sveikata gali būti 
apibrėžta kaip visuma būdų, metodų ir paslaugų, prisidedančių 
prie reprodukcinės sveikatos bei gerovės ir padedančių užkirsti 
kelią reprodukcinės sveikatos problemoms 

Iš JT Tarptautinės visuomenės ir plėtros konferencijos veiksmų platformos,  
Kairas 1994 m. rugsėjo 5-13 d.  



Sveikatos priežiūros paslaugos 

• 7.6.„...konsultavimas, informavimas, 

švietimas, šeimos planavimo paslaugos; 

nėščiųjų priežiūra, normalaus gimdymo 

užtikrinimas ir priežiūra po gimdymo, 

nevaisingumo profilaktika ir gydymas; 

abortai, įskaitant ir abortų prevenciją ir 

aborto pasekmių pašalinimą“ 
•  

 TVPK , Veiksmų programa 1994 



Ar įmanoma ... „visiškos fizinės, 

psichinės ir socialinės gerovės būsena“ 

po aborto!?   

• Suomijos nacionalinio sveikatos ir gerovės 

tyrimų ir vystymo centras išanalizavo visų 

fertilaus amžiaus moterų (15-49), kurios 

buvo nėščios, mirčių priežastis nuo 1987 iki 

1994 m. (iš viso ištirti 9 192 atvejai).  

• Mokslininkai pateikė išvadas, jog moterys, 

nutraukusios nėštumą, palyginti su tomis, 

kurios išnešiojo kūdikį visą nėštumo laiką, 

turi 3,5 kartus didesnę riziką mirti per metus 

po aborto.  

 



Ar įmanoma „...geriausias galimybes 

turėti sveiką kūdikį“ po aborto!? 

Suomijoje chirurginių abortų skaičius mažiausias Europoje.  

• Tyrime dalyvavo 300 858 pirmagimius pagimdžiusios 

moterys. Prieš tai -10.3% turėjo vieną abortą, 1.5% — 

du, и 0.3% — tris ir daugiau. Tyrimas apėmė 1983–

2008 m. 

• Tyrimų duomenų analizė patvirtino, jog  priešlaikinio 

gimdymo rizika padidėja visose grupėse. Trečioje 

grupėje statistiškai patikimai nustatyta,  jog prieš tai 

atlikti  abortai padidina riziką gimti naujagimiui mažesnio 

(iki 2,5 kg), ir labai mažo svorio (mažiau nei 1,5 ). 
– R. Klemetti, M. Gissler, M. Niinimäki, E. Hemminki, Birth outcomes after induced 

abortion: a nationwide register-based study of first births in Finland Hum. 

Reprod. first published online August 29, 2012 doi:10.1093/humrep/des294 

 



Priešlaikinis gimimas 

• prieš laiką gimusių vaikų tarpe sunki 

invalidumą sukelianti cerebralinio 

paralyžiaus patologija dažnesnė 

vidutiniškai 55 kartus (95 CI 40,8-75,2) 
• Ericson A, Kallen B. Very low birthweight boys at 

the age of 19. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 

1998 May;78(3):F171-4...  



Moteris turi teisę į abortą 
 

Moters kūno integralumą 
 

Moters kūnas nepriklauso 
nei Bažnyčiai nei valstybei 

 
Moteris nutraukia ne bet 

kokį, o neplanuotą nėštumą  
 

2 paradoksas  



Ar tikrai ginamos moterų teisės?    

• Siekimas visiškų moters teisių į abortą  

moterų judėjimą ir jo laimėjimus nubloškė 

šimtmečiu atgal. Pirmųjų feministinių 

judėjimų lyderės suvokė, jog abortas gina 

ne moters teises, bet vyro interesus 
» Collett T. The Consequences of Roe v.Wade and Doe v. Bolton. Testimony, US Senate 

Committee on the Judiciary. June 23, 2005, 
http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=1553&wit_id=4396 

 



“Moters kūno integralumas” 

• Nėštumas yra fiziologinė moters būsena. 

Atskirais atvejais ji gali tapti patologine, 

kaip ir galimybe susirgti bet kuria kita liga.  

• vyrui nėštumas, be jokios abejonės,  būtų 

išimtinai patologinė būsena pažeidžianti jo 

kūno vientisumą ir integralumą 



Abortas dažniausiai yra ne 

moters pasirinkimas 
• Moters aborto „pasirinkimą“ gali nulemti ir 

aplinkinių, ypač šeimos narių, tame tarpe 

vyro (50 proc. atvejų) palaikymo stoka, 

mažai pagalbos iš visuomenės ir 

vyraujantis šeimoje  fizinis, ar 

psichologinis smurtas 
» Horton I.L. and D. Cheng, “Enhanced Surveillance 

for Pregnancy-Associated Mortality-Maryland, 1993-

1998,” JAMA 285(11): 1455-1459 (2001);  

» J. Mcfarlane et. al., “Abuse During Pregnancy and 

Femicide: Urgent Implications for Women’s Health,” 

Obstetrics & Gynecology 100: 27-36 (2002). 



Spaudimas moteriai rinktis abortą gali įgauti 

įvairiausiais išraiškas, įskaitant ir...  

...neteisingą informaciją apie vaisiaus 

vystymąsi, 

...melavimą apie galimas alternatyvas, 

...mokslinės tiesos iškraipymą jog  „embrionas“ 

yra moters kūno dalis“. 
 Melinda Tankard-Reist, Giving Sorrow Words (Springfield, IL: Acorn 

Books, 2007). 

http://www.unfairchoice.info/GivingSorrowWords.htm


Prievartinio pasirinkimo realybė 

• 1. Tiesioginė įtaka moters sprendimui 
– Artimųjų (ypač partnerio) spaudimas 

– Pagalbos (konsultacinės, ekonominės, jurindinės ir pan.) 
nebuvimas 

• 2. Išorinis spaudimas: 
– Neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu  

– Netiesa apie embriono vystymąsį (tapatinimas su 
spermatozoidu ar moters kūno dalimi) 

– Moters vivisekcija , t.y. kūno atsiejimo nuo jos asmens 
sampratos eskalavimas:  „ moters kūno kontrolė“, „moters teisė į 
kūno integralumą“ 

 

 

 

  

 



Tiesioginė įtaka moters sprendimui 

• 64 % apklaustų moterų, abortą pasirinko  spaudžiamos kitų asmenų 
• VM Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A preliminary comparison of American and 

Russian women,” Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004. 

 

• Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad 60 % visų aborto atvejų 
moteris nutraukė nėštumą ne laisva valia 

• Reardon D.C. Aborted Women, Silent No More. Springfield, IL, 2002, p.11-21   

 

• Moterys, kurių partneriai nepageidavo nėštumo net 7.4 karto 
dažniau nurodė kad jų nėštumas yra nenorimas, lyginant su 
moterimis, kurių partneriai palankiai atsiliepė apie nėštumą 

• Green DC, Gazmararian J.A. Mahoncy L.D. Unintenden pregnancy in a commercially insured 
population. Maternal and Child Health Journal 6 (3), September, 2002, p. 181-187 

 

• A. Gutmacherio instituto duomenimis 51 % apklaustų moterų patvirtino jog 
santykių su partneriu problemos lėmė jų apsisprendimą abortui 

• Facts in Brief: Induced Abortion,. The Alan Guttmacher Institute, 1996, http://www.agi-
usa.org/pubs/fb_induced_abortio.html 

 

 



Moterų apsisprendimas abortui 

– prievartinis 
• Moters reakcija po apsilankymo pas gydytoją 

– .. aš taip verkiau. [gydytoja aprėkė] Aš gyvenime nesu taip verkusi. 

Kaip tikrai per laidotuves. Bet taip verkiau, aš taip raudojau.– J.  

• Suvokimas nebeatlaikys spaudimo: 

–  Aš suvokiau, turbūt, savo sieloj, kad aš neatlaikysiu ir padarysiu tą 

nesąmonę.“ – J.  

• Negalėjimas savarankiškai priimti sprendimo  

– Bet labai aš buvau išsekus“ – K. 

–  mano tas mąstymas buvo toks jau įtakotas mano, nu, silpnumo 

pastovaus: pykinimo, silpnumo ir visiškai buvau tokia neįgali…kaip 

kažkokiam rūke.“ – J. 

– Aš nemąsčiau. Aš kaip koks, nu, auka“ – K. 

• Gydytojų pateikiamas abortas kaip vienintelė išeitis  

– ..daryt abortą, tai tiesiog, sakė, kad kitos galimybės net nėra J.  

A. Krunglevičiūtė, B. Obelenienė.  Pagalbos poreikio moterims krizinio nėštumo metu retrospekcija//Soter, 

2013,  

 



Neteisinga informacija apie vaisiaus 

vystymąsį: 

embriono tapatinimas su spermatozoidu 

• “Tuomet išleiskime 

įstatymą draudžiantį 

lytinius santykius, - juk 

kiek spermos vyrai per 

gyvenimą iššvaisto”. 

 (Lietuvos rytas, 2008 03 04).  

N. Hartsoecker, 1695 m. 

XVII a. teorija apie  

žmogaus gyvybės pradžią. 

Vienas iš jos pagrindėjų olandų 

mokslininkas N. Hartsoecker. 



Klaidinga spermatozoido-homunkulo idėja gyvavo iki 

1826 m. 

• 1826 m. Karl Ernst von 

Baer atrado žinduolių 

kiaušialąstes 

• Jis tapo vienas iš 

embriologijos įkūrėjų 

Karl Ernst von Baer (1792-1876)   



 

 

“Bažnyčia bei dogmatiškai mąstantys individai mano 

turintys teisę nurodinėti moteriai, ką ji turėtų daryti – 

gimdyti, nedrįsti nutraukti nėštumą, nepaisant to, kad 

moteris patyrė šeimos nario, vyro smurtautojo lytinę, 

fizinę bei psichologinę prievartą” 

  „Kam priklauso moters kūnas“?  

Lietuvos rytas 2007 06 26 

Aborto ir smurto sąsaja  



Jei moteris siekia aborto, tai gali būti požymis 

jog moteris patyrė prievarta ar/ir 

tebesmurtaujama prieš ją  
• D. Britanija – net trečdalis moterų apsilankančių šeimos planavimo 

klinikoje kenčia nuo prievartos 
Ney P.G. Other reasons for repeat abortion. CMAJ, 2005, 172 (5)637-641 

• Australija – 25 % moterų, kurios prašė nutraukti nėštumą, patyrė 
fizinį, emocinį smurtą, net  28 % seksualinę prievartą vaikystėje  

 Phillips S.S.Violence and abortion: What’s doctor to do? CMAJ, 2005, March 1, 
172(5) p.653.  

• Vokietija – iš 1157 moterų beveik pusė jų nurodė, jog buvo įtrauktos 
į nenorimus seksualinių ryšius, tame tarpe net vienas trečdalis 
respondenčių patvirtino jog patyrė seksualinį smurtą skirtingu 
gyvenimo laikotarpiu  

Peschers U.M., Du Mont J, Jundt K. ir kt. Prevalence of Sexual Abuse Among Woman  Seeking 
Gynecologic Care in Germany. Obstetrics  & gynecology, 2003, 101, p. 103-108. 

 

• Kanada –  moterys siekiančios pakartotinio aborto (antrojo ir 
trečiojo) lyginant su moterimis, kurios apsisprendė pirmajam abortui 
yra 2,5 karto dažniau patiria fizinį ar seksualinį smurtą iš savo 
partnerių 

Fisher W.A., Singh S.S., Shuper P.A. ir kt. Characteristics of women undergoing repeat induced 
abortion. CMAJ, 2005, 172(5); p. 637-641. 

 



Abortas nėra priemonė smurtaujančiam 

vyrui sudrausminti!!! 

• Daugelis nėščių moterų žuvo nuo smurtaujančio partnerio, kai jos 
bandė apginti savo negimusį kūdikį. Smurtaujantys partneriai 
žymiai dažniau „pakelia ranką “ prieš nėščią moterį.  
 J. McFarlane et al., “Abuse During Pregnancy and Femicide: Urgent 

Implications for Women’s Health//Obstetrics & Gynecology, 100: 27, 
27-36 (2002). 

• Mokslininkai  rekomenduoja  atidžiai išnagrinėti moters, 
siekiančios aborto anamnezę, siekiant išsiaiškinti ar ji 
nėra prievartos ar smurto auka. 

•  Fisher W.A., Singh S.S., Shuper P.A. ir kt. Characteristics of 
women undergoing repeat induced abortion. CMAJ, 2005, 172(5); 
p. 637-641. 

• Tiesiog paklauskite moters  “Kas dar nori šio 
aborto? Kas jus skatina tam?” 
 
 



Semantinė ekvilibristika  

• „Neplanuotas nėštumas“ – rinkodarinis 

terminas 

 

• Nenorimas nėštumas – krizinis nėštumas 

 Lietuvoje nėra nei krizinio nėštumo 

prevencijos, nei sistemingos pagalbos 



Krizinis nėštumas 

• krizinis nėštumas apibūdinamas kaip 

nėštumas, kurio moteris nei planavo, nei 

norėjo ir kuris sukelia jai asmeninę krizę. 

Kai kuriais atvejais, šis apibrėžimas taip 

pat apima ir moteris, kurioms planuotas ir  

norėtas nėštumas perrauga į krizę, jeigu  

iš esmės pasikeičia moteriai įprasto 

gyvenimo aplinkybės 
– Dr. Stephanie O’ Keeffe, Crisis Pregnancy and Pregnancy 

Decision Making. An Outline of Influencing Factors. Ireland. 

Crisis pregnancy agency, 2004. P. 3 



Nenorimas nėštumas – krizinis 

nėštumas 

• Netgi tais atvejais,  kai moterys abejojo ir jautėsi 
raginamos rinktis abortą, 67 % negavo jokio 
patarimo; 79 % nebuvo pasakyta apie galimas 
alternatyvas  

• VM Rue et. al., “Induced abortion and traumatic stress: A 
preliminary comparison of American and Russian women,” 
Medical Science Monitor 10(10): SR5-16, 2004. 

•  Net 8 iš 10 moterų nurodė kad jos būtų 
gimdžiusios jei būtų sulaukusios pagalbos ir 
palaikymo 

•  Reardon D.C. Aborted Women, Silent No More. Springfield, 
IL, 2002, p.11-21. 



  

• „Moters teisių į abortą“ retorika užslopina 

bet kokią pagalbos moteriai esančiai  

nėštumo krizėje atsiradimo galimybę 



....  

Sutikimas (abortui) 

negali būti laikomas 

laisvu ir infomuotu,  jeigu 

moteriai nėra suteikiama 

adekvati ir išsami  

informacija apie galimą 

riziką jos psichinei ir 

fizinei sveikatai 

Moteris turi teisę į  

 informaciją 



3 paradoksas  



Ar tikrai kontracepcijos pagalba  moteris 

įgauna lygias teises ir galimybes su vyrais 

lytiniuose santykiuose?  

  

Ar nors vienas vyras mirė dėl hormoninės 

kontracepcijos sukeltos tromboembolijos?  

Ar nors vienas vyras nukentėjo nuo aborto 

sukeltų komplikacijų?  



• Ar tikrai hormoninės kontracepcijos 

vartojimas („nėštumų  planavimas“) 

sumažina abortų skaičių?   



Jungtinė Karalystė  

 



Ispanija 

 



Prancūzija 

• Moterų nenorinčių pastoti 

ir vartojančių 

kontracepciją skaičius 

išaugo nuo 52 proc. 1978 

iki 82 proc. 2000 

•  Nėštumų skaičius 

sumažėjo nuo 46 proc. iki 

33 proc.  

• Tačiau abortų skaičius 

išliko pastovus 200 000 

per metus nes palankus 

požiūris į abortą 

nėštumo atveju išaugo 

nuo 41 iki 62 proc.  

 



Teigimas jog HK vartojimas mažina 

abortų skaičių - metodologinė klaida 

 
• Pagrįsta konteksto sumaišymu ir ilgalaikių 

bei vienmomentinių tyrimų duomenų 

painiojimu 

• Nėra akivaizdžių įrodymų, kad 

kontracepcijos vartojimas sumažintų 

abortų skaičių Vakarų Europos šalyse 
• Puccetti R, et al. It J Gynaecol Obstet. 2009; 

21(3): 164-78. 

 



 

• Kontracepcija nesumažina abortų skaičių, 

bet padidina moterų nenorinčių turėti 

vaikų skaičių 



4 paradoksas 

Lytinis švietimas  



Ar įmanoma išugdyti pagarbą?  

• 7.41...Taip, pavyzdžiui, paaugliams turi būti suteikiamos 
žinios ir paslaugos, kurios padėtų jiems suvokti save 
seksualiniuose santykiuose ir apsaugotų nuo 
nepageidaujamų nėštumų, lytinių keliu perduodamų  ligų 
ir susijusių su šiomis persirgtomis ligomis nevaisingumu. 
Šios priemonės turi būti lydimos tokiu auklėjimu, kuris 
padėtų jaunuoliams išsiugdyti pagarbą moters teisei 
pačiai spręsti savo likimą ir  dalytusi su moterimi 
atsakomybe lytinės elgsenos ir palikuonių atsiradimo 
klausimuose. Šios pastangos turi išskirtinę reikšmę 
jaunų moterų ir jų vaikų sveikatos apsaugai, moters 
teisei spręsti pačiai savo likimą, o daugelyje šalių ir 
pastangoms sumažinti gyventojų prieaugio tempus 

Iš JT Tarptautinės visuomenės ir plėtros konferencijos veiksmų platformos,  

Kairas 1994 m. rugsėjo 5-13 d.  

 



Ar įmanoma... 

• išugdyti vyrišką vyrą neugdant jo 

atsakomybės?  

• išugdyti vyro pagarbą moteriai, kuri pati 

apsisprendža būti sekso* objektu?  

 

*seksas – lytiniai santykiai atsieti  nuo meilės, 

santuokos ir prokreacijos 



Susilaikymo motyvai 
1. Nėštumas 

2. Nenoras nuvilti tėvų  

Paauglių seksas 
 



Lytinis švietimas grindžiamas 

rizikingo elgesio pasekmių (žalos) 

mažinimo strategija  

Pasekmės 

LPL nėštumasь  ŽIV/AIDS  

h.kontracepcija  prezervatyvai prezervatyvai  

gydymas  abortas neišgydoma  

SKR 

produktai 

Neigiamas požiūris į nėštumą – neigiamas požiūris į vaikus   



• Tyrimas- Faktoriai susiję su paauglių 

neštumais EU šalyse: sisteminė apžvalga  

• REPROSTAT2 Projektas apėmė 25 šalis,  

• 13-19 m. paaugliai ,  

• duomenys nuo 1995- 2005 

• 4444 studijų metaanalizė 

– Mari Imamura, Janet tucker, Phil Hanaford et 

all. European Journal of Public Health, 2007 

Vol, 17, Nr. 6, 630-636 



Išvados  

• Visuose studijose: iširusi šeima, nepalankios socioekonominės 
sąlygos, žemas išsilavinimas buvo pastoviai susijęs su 
paauglių nėštumais;  

• Daugelis nepalankių sveikatai faktorių tokių kaip rizikinga 
seksualinė elgsena, alkoholio ar/ir narkotikų vartojimas, 
rūkymas turėjo tam tikrų asociacijų su paauglių nėštumais; 

• Ryšys tarp lytinės sveikatos žinių, jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros paslaugų plėtros ir prieinamumo bei mažesnio 
paauglių nėštumų skaičiaus pateiktas kartu su visišku 
neaiškumu apie kiekvieno ryšio stiprumą.  

• Paslaugų jaunimui didinimas ir jų prieinamumas nemažina 
paauglių nėštumų. Visuose ryšiuose neaišku kaip įvairūs 
faktoriai sąveikauja vieni su kitais. Šių studijų aprašomasis 
pobūdis neleidžia nustatyti nėštumų mažėjimo ir paslaugų 
prieinamumo priežastingumo. 



Kas daro įtaką sprendimams?  

• Atsitiktinio ar racionalaus pasirinkimo 

modelis 

David Paton, industrinės 

ekonomikos profesorius 



Elgesio modelis 

• Racionalaus pasirinkimo sprendimas-  

– paauglių pasirinkimas tarp  lytinio aktyvumo ir 

susilaikymo,   pagrįstas jų laukiama nauda iš 

kiekvieno pasirinkimo.  

– Laukiama nauda iš kiekvieno pasirinkimo 

susideda iš: lytinio aktyvumo naudos, suvokta 

tikėtina rezultatų nauda ir santykinė kiekvieno 

pasirinkimo kaina. 

Prof. of industrial economics David Paton .Random 

Behaviour or rational choise? Family planning, 

teenage pregnancy and STIs, 2004.  



Racionalaus PM     Atsitiktinio PM 

• Paaugliai yra tikslus 
turinčios, sąmoningos 
būtybės  

• Jie žino savo poreikius, ir 
gali juos suskirstyti 
hierarchiškai pagal 
prioritetą 

• Darydami pasirinkimą, jie 
atlieka racionalius 
skaičiavimus, 
atsižvelgdami į galimą 
alternatyvių pasirinkimų 
naudą bei kainą ar 
prarastą naudą   

• Paaugliai nepajėgūs valdyti 

lytinio potraukio 

• Jiems reikia padėti – duoti 

kontracepciją, žinias kaip 

jais naudotis ir plėsti 

jaunimui draugiškas 

paslaugas 

• Kontracepcijos vartojimas 

sumažina pastojimo 

galimybę 

• Sumažėjus neplanuoto 

pastojimo tikimybei 

sumažės aborto tikimybė 



• Nustatytas ryšys yra žymiai pastoviau 

susijęs su ekonominiu racionalaus 

pasirinkimo modeliu ir nepastoviau su 

modeliu kuris apibūdina paauglių 

seksualinę elgseną kaip atsitiktinę 

– Paton D. Random Behaviour or Rational 

Choice? Family Planning, Teenage 

Pregnancy and STIs. Royal Economic 

Society Conference, Swansea - April 2004.  



Racionalaus pasirinkimo 

modelis 
• Seksualumas yra elgsena, priklausanti 

nuo gaunamos naudos 

• Kai kontraceptikų kaina krenta tai 

paskatina ją vartoti ne tik paauglius kurie 

yra lytiškai aktyvūs bet ir tuos kurie 

neturėjo lytinių santykių iki tol. 

– Paton D. Random Behaviour or Rational 

Choice? Family Planning,  

 



Prezervatyvų socialinė rinkodara  – 

neetiška  rinkodara 



 

 

KSR padidina 

kontracepcijos 

vartojimą 9 kartus 
Harvey P.D (2008)  

• Ar tikrai lytinis švietimas sustabdo LPL 

plitimą, paauglių nėštumus ir ŽIV/AIDS ar 

ugdo vartotoją?  

• Ar lytinis švietimas yra prevencija ar vaikų 

indoktrinacija?  

 



5 paradoksas 



• Seksualizacija šiandien labiausiai 

išnaudojanti moteris ir pastatanti jas į 

labiausiai nelygią padėtį su vyrais. Bet 

moters teisių gynėjai mažiausiai veikia 

kaip tik  čia. 



Seksualizacijos samprata 
Seksualizacija atsiranda tada, kai  

1. asmens vertė priklauso tik nuo jo/jos seksualinio 
patrauklumo ar elgesio, atmetant visas kitas 
charakteristikas;  

2. asmuo vertinamas pagal standartą, kuris fizinį 
patrauklumą (siaurai apibrėžtas) sutapatina su  
seksualumu, t.y. seksualus =patrauklus  

3. asmuo yra seksualiai objektivizuojamas 
(sudaiktinamas), tai yra skirtas kitų asmenų 
seksualiniams poreikiams patenkinti,  o ne laikomas 
asmeniu, galinčiu daryti nepriklausomuis sprendimus ar 
elgtis pagal savo valią; ir/ar 

4. Seksualumas netinkamai imponuoja (piktnaudžiauja) 
asmeniui 

 Report of APA Task Force on the Sexualization of Girls, 2 



6 paradoksas 



• Europos Tarybos Konvencija „Dėl smurto 

prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos 

ir kovos su juo“  pagrįsta prievarta  

- Lyties sampratos įteisimas 

- Paminami tautinės tradicijos, religiniai 

įsitikinimai  

- Sankcijos, baudos,  

- Represinis mechanizmas  



Lietuvoje  

• VRM duomenimis, 2005 metais nuo įvairių 

nusikalstamų veikų nukentėjo 20 384 

moterys, iš jų 364 moterys nukentėjo nuo 

sutuoktinių, 187 – nuo sugyventinių,12 – 

nuo partnerių  

 Policijos departamentas prie vidaus reikalų 

ministerijos. Prevencija policija ir visuomenė. 

Informacinis leidinys. –  Vilnius: Nusikalstamumo 

prevencijos lietuvoje centras, 2006,  Nr. 14, p35. 

 



Gal būt, kad  

• Lietuvoje sutuoktinės dažniau kreipiasi į 

policiją nei sugyventinės?  

• Sutuoktinių yra žymiai daugiau nei 

sugyventinių todėl būtina skaičiuoti proc. o 

ne absoliučiais skaičiais; 



Nukreipta prieš vaisingumą  

• Lytinis švietimas 

• Gender ideologija 

• Reprodukcinė sveikata 

• Seksualizacija 

 

 



Kam naudinga defeminizacija, 

defamilizacija?  

Kieno interesus gina feminizmas, 

genderizmas?   

DEPOPULIACIJA 



Kairo veiksmų programos tikslai: 

   1.4. Skirtumas tarp prognozuojamo žemiausio ir 
aukščiausio augimo tempo po 20 metų sudaro 720 
mln žmonių, ir tai viršija dabartinį gyventojų skaičių 
Afrikos žemyne. Remiantis JTO prognozėmis, 2050 
m. gyventojų skaičius nuo 7,9 mlrd. pakils iki 9,8 
mlrd. (vidutinio augimo tempais) iki 11,9 mlrd.  
(sparčiausio augimo tempais) Šios, 20-čiai metų 
numatytos Veiksmų programos, kuri apima daugelį 
visos žmonijos fundamentalių problemų 
demografijos, sveikatos apsaugos, švietimo ir 
vystymosi srityse, tikslų pasiekimo užtikrinimas ir 
problemų sprendimas reikalauja, kad nurodytu 
laikotarpiu pasaulio gyventojų skaičius didėtų žymiai 
mažesniais tempais, nei prognozuoja JTO, imant už 
pagrindą vidutinį prieaugio tempą   

TVPK , Veiksmų programa 1994 



• Jei išliks tokia tendencija kaip 

šiandien ES iš 452-455 mln.  

Gyventojų  (2000-2005 fm. 

duomenimis) 2300 metais liks 

tik 59 milijonai. Pusė Europos 

šalių praras 95 proc. 

populiacijos. Tokiose šalyse 

kaip Rusijos federacija, Italija, 

liks 1 proc. Populiacijos. Kitaip 

sakant Prancūzija, Vokietija, 

Italija, Didžioji Britanija nustos 

egzistavusios. Taigi  

Arrivederci, Roma 
– Anne Roback Morse and Steven W. Mosher 

Debunking the Myth of Overpopulation,. 2013 

http://pop.org/content/debunking-myth-

overpopulation 

! 

A UN report . “World Population to 

2300”  



   

Efektyviausia sunaikinimo 
taktika: infiltracija  ir 

destrukcija 
   

“Visuose karuose svarbiausia 
– priešo apgaulė.  Kova mūšio 
lauke yra pats primityviausias 
būdas kariavimo būdas. Nėra 
didesnio meno nei sunaikinti 
savo priešą be kovos –išardant 
visa kas yra vertinga priešo 
šalyje 
— Kinų generolas Sun Tzu, 
       The Art of War (500 B.C.).  



Vietoj išvadų 

• Kūrybos paneigimas padarė žmogų 

barbaru.  

• Kūrybos teigimas padaro žmogų pasaulio 

centru ir pasaulio valdytoju 

•  Kūrybinis žmogaus nusiteikimas 

moraliniu atžvilgiu visados kyla iš 

atsakingumo už pasaulio  likimą. 

– A. Maceina 

 


