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Svarbiausi dalykai valstybėje – kultūros vertybės, ypatingos teritorijos, 
dokumentai, asmens duomenys – saugomi įstatymais. Vienus dalykus saugome, 
nes jie turi pripažintą istorinę, estetinę, kultūrinę, mokslinę ir kitokią vertę; kitus 
saugome todėl, kad užtikrintume saugumą ar įrodytume veiksmų teisingumą. 
Sprendžiant, ką ir kaip saugoti, visuomet kyla gebėjimo atsirinkti klausimas: kas 
yra svarbiausia, kas padeda valstybei išlikti, stiprėti, daro ją savita šalimi.

O kaip šiame kontekste vertinama žmogaus gyvybė labiausiai apsaugos 
reikalingu laiku – nuo pradėjimo momento iki gimimo?

Laikas apsispręsti UŽ gyvybę

LR Konstitucijos 19 straipsnis teigia: 
„Žmogaus teisę į gyvybę saugo įstaty-
mas.“ Tai – pagrindinė prielaida įstatymui 
dėl negimusio žmogaus gyvybės apsau-
gos. Tačiau akivaizdu, kad jos nepakanka. 
Kodėl? Peržvelgiant Seimui teiktus įsta-
tymų projektus bei juos lydėjusias viešas 
reakcijas, susidaro įspūdis, kad esminė 
priežastis yra ta, jog nesutariama, kada 
žmogus tampa žmogumi, kuris – pradėji-
mo ar gimimo momentas – suteikia teisę 
į konstitucinę gyvybės apsaugą. Todėl iki 
šiol bandymai įstatymu ginti negimusio 
žmogaus gyvybę labiau suskaldydavo vi-
suomenę, nei sutelkdavo.

Gaila, kad vieša reakcija į teikiamus 
įstatymų projektus pirmiausia būna prieš. 
Jie įvardijami kaip abortų draudimą nu-
matantys, o ne gyvybę apsaugantys, nors 
įstatymų projektuose net nebūna žodžio 
„draudžiama“. Be to, susitelkiama tik į 
negimusiojo apsaugą ignoruojant tėvus. 
Tuo tarpu svarbu akcentuoti įvairiapu-
sę pagalbą moterims ir abiem tėvams, 
reikalui esant – net materialinę paramą. 
Susipriešinama ir svarstant, kieno tei-
sė svarbesnė – motinos, kuri, kaip tei-
gia oponentai, turi „teisę į savo kūną“, ar 
negalinčio apsiginti negimusiojo. Mažai 
diskutuojama, ar moteris tikrai renkasi, 
kodėl taip renkasi, ar supranta, ką renka-
si, ar žino, kas jos laukia po tokio pasirin-
kimo, kodėl tik moteris renkasi, o vyras 
lyg nušalinamas nuo atsakomybės?.. Šie 
ir dar daug kitų ginčytinų etinių, medi-
cininių, teisinių ir pan. problemos aspek-
tų aptariami pasitelkiant užsienio šalių 
patirtį, mokslo laimėjimus, tarptautinę 

teisę. Deja, didžiajai daliai visuomenės 
labiau girdimi besipriešinančiųjų abortų 
draudimui balsai.

2013-ųjų pavasarį Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (LLRA) pateikė Seimui 
Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įsta-
tymo projektą. Toks vienų valdančiosios 
daugumos partnerių žingsnis nenustebi-
no. Eidami į koaliciją jie kėlė savo sąly-
gas, tarp kurių buvo ir gyvybės apsaugos 
klausimas. LLRA projekte numatyta, kad 
nutraukti nėštumą gali tik gydytojas, kai 
nėštumas gresia nėščiosios gyvybei ar 
sveikatai arba yra pagrįstų įtarimų, jog jis 
atsirado dėl nusikalstamų veikų (6. 1). 

Įstatymo projektas iš esmės nesiski-
ria nuo prieš keletą metų Seimo narių 
grupės teikto projekto. Bet šį rudenį 
Seimo nariai apsisprendė svarstyti dar 
vieną teisės akto projektą, skirtą gyvy-
bės apsaugai nuo pradėjimo momento. 
Tai iš pirmo žvilgsnio nežymus Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo vieno 
straipsnio pakeitimas, numatant garan-
tijas vaiko teisei būti sveikam nuo pra-
dėjimo momento. Taip žmogaus sąvoka 
būtų aiškinama kaip apimanti būklę iki 
gimimo. Pakeitimų iniciatoriai, parla-
mentinės grupės „Už šeimą“ nariai, re-
miasi Jungtinių Tautų Vaiko teisių kon-
vencija. Jos preambulėje teigiama, kad 
„vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį 
nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos 
ir priežiūros, taip pat atitinkamos tei-
sinės apsaugos, tiek iki gimimo, tiek ir 
po jo“. Tačiau ir šis įstatymo pakeitimas 
viešojoje erdvėje pirmiausia įvardijamas 
kaip siekis uždrausti abortus.

Ar tokiomis sąlygomis ga-
lime tikėtis tolesnės šių įsta-
tymų projektų sėkmės? Ar 
galime viską palikti savaimi-
nei eigai? Juk jei mes patys 
nekursime savo valstybės, ją 
kurs kiti. Džiugu, kad yra organizacijų ir 
pavienių asmenų, susitelkiančių siekiant 
tapti balsu tų, kurie negali kalbėti. „Ar-
tumos“ skaitytojus taip pat kviečiame 
nelikti nuošalyje. Jūs galite:
	 melstis už sprendimų priėmėjus; už 
negimusius vaikelius; už besilaukian-
čias moteris ir jų artimuosius;
	 kreiptis į savo išrinktus Seimo narius, 
siekdami išsiaiškinti jų pozicijas ir išsa-
kydami savo argumentus už negimu-
sio žmogaus gyvybės apsaugą (daugiau 
argumentų www.gyvybe.lt);
	 savanoriauti ar finansiškai prisidė-
ti prie viešųjų akcijų organizavimo 
bei pagalbos teikimo (jei kiekvienas 
skirtume tik po vieną litą per metus, 
susidarytų milijoninė suma!);
	 diskutuoti apie kiekvieno žmogaus 
teisę gimti, pradėdami nuo savo 
aplinkos: šeimos, darbovietės, kai-
mynų, kaimo ar miestelio bendruo-
menės, taip pat ir vietinėje bei nacio- 
nalinėje žiniasklaidoje;
	 liudyti savo patirtį – galbūt Jūs esate 
tie, kurių „turėjo nebūti“, galbūt Jūs 
patyrėte abortą, o gal apsisprendėte 
jo nedaryti...

Tik susitelkę bendrai veiklai galime 
pasiekti pokyčius!  
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