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Pagrindinis ginklas

• Naujai sukurtam pasauliui reikia būdų, kuriuos
jį būtų galima pateisinti ir institucionalizuoti. 
tam naudojama kalba kaip pagrindinis
instrumentas.

• Šis instrumentas„programuoja" kanalus, 
kuriais priimtų  normų perdavimo kitiems
metu kuriamas objektyvus pasaulis

• Peter L . Berger ir Thomas Luckmann. Socialinis tikrovės
konstravimas. Vilnius: pradai, 1999, 87-89



Kalba – galingas įrankis

Modernybė kuria nauja kalbą dažniausiai dvejopu 
būdu:

1. Atskiriant žodį kaip simbolį nuo to turinio, kurį jis 
reiškia, pavyzdžiui: 



? 

Meilė ir santuoka Emocinis prieraišumas

1. Keičiamas šeimos sampratos turinys





II  

• sukuriant kontroversinį žodžių junginį, kuriame
vienas junginio žodis yra būdingas žmogaus
prigimčiai (antropologine prasme) tokie kaip: 
orumas, laisvė, teisė, meilė, gėris, 
grožis,sveikata. 

Dėl šių žodžių tokie junginiai iš pradžių gali 
atrodyti visiškai suprantami ir net teisingi, tačiau
jie grindžiami loginiais nesuderinamumais ir 
prieštaravimais.



• Kontraversiškiausi ir dažniausiai naudojami:

REPRODUKCINĖ, SEKSUALINĖ SVEIKATA

REPRODUKCINĖS TEISĖS   























Fleree 13,5 mg vartojimo į gimdos ertmę 

sistema



1 Išlaidos 







2 Merginų amžius 

• paauglių grupei 15-19 metų mergaitės ir jaunas 
moteris.

• Pagal egzistuojančias Lietuvoje teisės normas, į šią 
grupę patenka 3 skirtingų amžių grupės: iki 16 metų, 
iki pilnametystės (16-17) ir pilnametės (18-19). Ypač 
svarbu atkreipti dėmesį į 15 -metes, nes pagal LR 
Baudžiamąjį kodeksą, pilnamečio asmens lytiniai 
santykiai ir aistros tenkinimas net jei nebuvo 
prievartos su paaugle iki 16 metų yra nusikaltimas ir 
už tai baudžiama





Išprievartautų moterų 
tragedijos medikei 

neleidžia tylėti

• Pradėjusi dirbti vaikų ir paauglių ginekologe susidūriau su taip smarkiai sužalotomis 
pacientėmis, kad buvau priblokšta. Visų lytinės prievartos aukų mes nematome, 
pas mus atvyksta ar atvežamos tik tos aukos, kurioms reikalinga skubi, 
neatidėliotina ginekologo pagalba: susiūti audinius, stabdyti kraujavimą, atkurti 
dubens dugno ir tarpvietės anatomiją po sunkių sužalojimų. 

• Kita problema, apie kurią reikia kalbėti, yra ta, kad smurtautojai dažniausiai yra iš 
artimos aplinkos. Pasaulio statistikos duomenimis, iki 80 proc. nukentėjusių moterų 
pažįsta savo smurtautojus, iki 20 proc. lytinės prievartos atvejų įvyksta šeimose. 
Mergaitės ir moterys kenčia smurtą ir tyli. Priežasčių yra daug: baimė,

Gyd. Kristina Jarienė 









• IPPF – lytinio švietimo programų  lyderė pasaulyje

• Jos filialas Lietuvoje – „Šeimos planavimo ir 
seksualinės sveikatos asociacija“ 
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Visuotinis lytinis 
švietimas

Abortas minimas- 112 kartų

Lytinis malonumas - 62 kartus



Lytiškumo įvairovė 

Septyni pagrindiniai 

visuotinio lytinio švietimo 

elementai 

Seven Essential Components of 

Comprehensive Sexuality Education



Du skirtingi procesai 

• Ankstyvi lytiniai santykiai- rizikingas elgesys

• Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai –
rizikos vengimo strategija – ilgalaikis efektas 

• Lytinis švietimas- rizikingo elgesio pasekmių 
mažinimo strategija -trumpalaikis efektas; 



• Kokia ateitis? 

RASTI ATSAKYMĄ: KOKIE TIKRIEJI LYTINIO ŠVIETIMO 

IR REPRODUKCINIŲ TEISŲ TIKSLAI?  

Ateitis?

Ką pasirinksim... 









Nuo ko pradėti?
Kalba yra galingas ginklas, todėl 

pasirinkti pasaulėžiūrą atitinkančią kalbą 
MĄSTYTI , KALBĖTI, RAŠYTI 

Krikščioniškoji antropologija

• MOTERIS IR VYRAS

• ASMUO

• SKIRTINGŲ LYČIŲ ASMENYS

• Tik TEIGIAMA NUOSTATA 
NĖŠTUMO ATŽVILGIU

• MOTINOS  SVEIKATA

Dualistinė antropologija 

• LYTYS

• INDIVIDAS

• PRIEŠINGOS LYTYS

• NEPLANUOTAS, 
NENORIMAS NĖŠTUMAS

• REPRODUKCINĖ SVEIKATA


