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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių

(2013/2040 (INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1948 m. priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir ypač į jos 2 ir 25 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1996 m. priimto Jungtinių Tautų Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 2 straipsnio 2 dalį, 3 ir 12 straipsnius, kaip jie aiškinami Jungtinių 
Tautų Ekonomikos, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto Bendrajame komentare Nr. 14, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. Jungtinių Tautų Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims 2 straipsnį, 12 straipsnio 1 dalį ir 16 straipsnio 1 dalį, kuriose 
minima moterų sveikata, santuoka ir šeiminis gyvenimas, ir į Bendrąsias rekomendacijas 
Nr. 21 (1994 m.) ir Nr. 24 (1999 m.),

– atsižvelgdamas į 1989 m. priimtos Vaiko teisių konvencijos 2, 12 ir 24 straipsnius, 
kuriuose kalbama apie nediskriminavimą, vaiko teisę būti išklausytam ir į motinos, 
kūdikio ir vaiko sveikatos apsaugą, taip pat apie švietimo ir paslaugų šeimos planavimo 
srityje tobulinimą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų tarptautinės konferencijos dėl gyventojų ir vystymosi 
deklaraciją ir veiksmų programą (1994 m. rugsėjo 13 d., Kairas) ir į Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 65/234 dėl tolesnių veiksmų po tarptautinės 
konferencijos dėl gyventojų ir vystymosi po 2014 m. (2010 m. gruodžio mėn.),

– atsižvelgdamas į Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą, 1995 m. rugsėjo 15 d. priimtas 
Ketvirtojoje pasaulinėje konferencijoje moterų klausimais, taip pat į Parlamento 2000 m. 
gegužės 18 d. rezoliuciją dėl tolesnių priemonių, susijusių su Pekino veiksmų platforma, į 
2005 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų po Ketvirtosios pasaulinės 
konferencijos moterų klausimais – veiksmų platforma (Pekinas+10) ir į 2010 m. 
vasario 25 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų, susijusių su Pekino veiksmų platforma 
(Pekinas+15),

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo mėn. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio aukščiausiojo 
lygio susitikime patvirtintus tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT),

– atsižvelgdamas į parlamento įsipareigojimo pareiškimus dėl Otavos (2002 m.), Strasbūro 
(2004 m.), Bankoko (2006 m.), Adis Abebos (2009 m.) ir Stambulo (2012 m.) 
Tarptautinės konferencijos vystymosi klausimais veiksmų programos įgyvendinimo,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo pranešimą „Teisė į švietimą“, 
A/65/162 (2010 m.),

– atsižvelgdamas į 2010 m. paskelbtą Pasaulio sveikatos organizacijos pasaulinę moterų ir 
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vaikų sveikatos strategiją, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo pranešimo „Kiekvieno žmogaus 
teisė į aukščiausio pasiekiamo lygio fizinės ir psichinės sveikatos priežiūrą“, A/66/254 
(2011 m.) 16 dalį,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo pranešimą „Kiekvieno žmogaus 
teisė į aukščiausio pasiekiamo lygio fizinės ir psichinės sveikatos priežiūrą“, 
A/HRC/17/25 (2011 m.),

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 21 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 
Nr. 21/6 „Išvengiamas gimdyvių mirtingumas ir sergamumas, ir žmogaus teisės“,

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 d. Jungtinių Tautų demografinės veiklos fondo 
pranešimą „Pasaulio demografinė padėtis 2012 m. Pasirinkimas, o ne atsitiktinumas“, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo pranešimo „Kankinimas ir kitoks 
žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys ir baudimas“, A/HRC/22/53 (2013 m.) 45–50 
dalis,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir Europos žmogaus teisių teismo 
jurisprudenciją, ypač į 9 straipsnį, susijusį su tikėjimo ir sąžinės laisve,

– atsižvelgdamas į 2004 m. Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1399 
„Europos lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių skatinimo strategija“,

– atsižvelgdamas į 2008 m. Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1607 „Teisė į 
saugų ir teisėtą abortą Europoje“,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 2, 5 ir 152 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 8, 9 ir 19 straipsnius, kuriuose 
kalbama apie kovą su diskriminacija dėl lyties ir apie žmogaus sveikatos apsaugą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Europos konsensusą dėl vystymosi (2005 m.),

– atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1567/2003 dėl pagalbos, teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių 
politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse1, 

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą2,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

                                               
1 OL L 224, 2003 9 6, p. 1.
2 OL L 403, 2006 12 30, p. 9.
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Nr. 851/2004, įsteigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą1,

– atsižvelgdamas į savo 1994 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl Kairo tarptautinės 
konferencijos dėl gyventojų ir vystymosi rezultatų2 ir į 1996 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl 
tolesnių veiksmų po šios konferencijos3,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 3 d. rezoliuciją4 dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos ir teisių,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 10 d. rezoliuciją5 dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centrą,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl gimdyvių mirtingumo 
problemos prieš 2008 m. rugsėjo 25 d. vyksiantį JT aukšto lygio renginį, skirtą 
Tūkstantmečio vystymosi tikslams6, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 
Sąjungoje (2011 m.)7,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir į Vystymosi 
komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi lytinės ir reprodukcinės teisės yra žmogaus teisės, kurias pažeidžiant 
pažeidžiamos moterų ir mergaičių teisės į lyčių lygybę, nediskriminavimą, orumą ir 
sveikatą, taip pat teisė nepatirti nežmoniško ar žeminančio elgesio; 

B. kadangi moterys ir vyrai turėtų turėti laisvę patys priimti informacija pagrįstus ir 
atsakingus sprendimus dėl savo lytinės ir reprodukcinės sveikatos;

C. kadangi 2010 m. JT specialiojo pranešėjo pranešime „Teisė į švietimą“ teigiama, kad teisė 
į visapusį lytinį švietimą yra žmogaus teisė;

D. kadangi moterys patiria neproporcingą poveikį dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir 
teisių (LRST) trūkumo, kylančio dėl žmogaus reprodukcijos pobūdžio ir lytimis pagrįsto 
socialinio, teisinio ir ekonominio konteksto, kuriame tai vyksta;

E. kadangi valstybėse narėse ir tarp jų yra standartinės lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
skirtumų bei moterų lytinių ir reprodukcinių teisių nelygybė;

                                               
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
2 OL C 305, 1994 10 31, p. 80.
3 OL C 211, 1996 7 22, p. 31.
4 OL C 271, 2003 11 12, p. 197.
5 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
6 OL C 295, 2009 12 4.
7 P7_TA(2012)0069.
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F. kadangi Europoje ir visame pasaulyje didėja pasipriešinimas lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai ir teisėms, siekiant uždrausti moterims ir vyrams naudotis esminėmis lytinėmis ir 
reprodukcijos teisėmis, kurias tarptautiniuose susitarimuose visos valstybės narės 
įsipareigojo saugoti;

G. kadangi trijose ES valstybėse narėse (Airijoje, Maltoje ir Lenkijoje) nėra galimybės 
saugiai nutraukti nėštumą, išskyrus labai ribotas aplinkybes, ir nėštumas jose labai sunkiai 
nutraukiamas, nors toks nutraukimas yra teisėtas, nes piktnaudžiaujama teise atsisakyti 
veikti dėl vidinių įsitikinimų arba pernelyg siaurai aiškinami esami apribojimai;

H. kadangi keliose valstybėse narėse gimdyvių mirtingumas vis dar kelia susirūpinimą;

I. kadangi abortų skaičiaus skirtumai įvairiose valstybėse narėse ir tam tikrose ES dalyse
plačiai išplitusi prasta reprodukcinė sveikata rodo, kad reikalingos nediskriminacinės 
sąlygos gauti prieinamas, įperkamas, priimtinas ir kokybiškas paslaugas, įskaitant šeimos 
planavimo ir jaunimui pritaikytas paslaugas bei visapusį lytinį švietimą;

J. kadangi tyrimai parodė, kad dėl visapusio lytinio švietimo tikrai padidėja atsakingo 
elgesio tikimybė per pirmą ir vėlesnę lytinę veiklą;

K. kadangi tam tikrose valstybėse narėse vis dar kartais taikoma prievartinės arba priverstinės 
romų arba neįgalių moterų sterilizacijos praktika; 

Apskritai apie lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių politiką Europos Sąjungoje

1. primena, kad „sveikata yra pagrindinė žmogaus teisė, neatskiriama nuo kitų žmogaus 
teisių“ ir kad ES negali pasiekti aukščiausio įmanomo sveikatos standarto, jei nebus 
visiškai pripažintos ir remiamos lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės (LRST);

2. primena, kad LRST yra būtinos žmogaus orumui ir turi būti vertinamos platesniu 
struktūrinės diskriminacijos ir lyčių nelygybės mastu; ragina valstybes nares ginti LRST 
per Pagrindinių teisių agentūrą;

3. labai apgailestauja, kad pasiūlyme dėl naujos 2014–2020 m. programos „Sveikata 
ekonomikos augimui skatinti“ neminimos LRST1;

4. pažymi, kad nors LRST politikos formavimas ir įgyvendinimas yra valstybių narių 
kompetencija, ES gali naudotis savo politikos formavimo kompetencija visuomenės 
sveikatos ir nediskriminavimo srityje, kad pagerintų lytinių ir reprodukcinių teisių 
įgyvendinimą; 

5. ragina valstybės nares bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės institutu (EIGE) ir 
pilietine visuomene, kad sukurtų Europos LRST rėmimo strategiją ir paremtų visapusių 
nacionalinių lytinės ir reprodukcinės sveikatos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą; siūlo 
įgalioti EIGE rinkti ir nagrinėti duomenis bei geriausios patirties pavyzdžius; 

6. pabrėžia, kad esamos taupymo priemonės daro žalingą poveikį, ypač moterų atžvilgiu, 

                                               
1 COM(2011) 709.
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valstybinėms sveikatos paslaugoms, susijusioms su lytine ir reprodukcine sveikata, tiek jų 
kokybės, tiek prieinamumo atžvilgiu, taip pat šeimos planavimo organizacijoms, NVO 
paslaugų teikėjams ir moterų ekonominiam nepriklausomumui;

Dėl nepageidaujamo nėštumo: galimybė gauti kontraceptinių priemonių ir saugias abortų 
paslaugas 

7. pabrėžia, kad asmeniniam, socialiniam ir ekonominiam vystymuisi būtina moterų teisė 
laisvai ir atsakingai spręsti dėl vaikų skaičiaus, jų gimimo laiko ir laikotarpio tarp gimimų, 
kaip nustatyta tarptautinėje žmogaus teisių teisėje;

8. primygtinai ragina valstybes nares remti mokslinius tyrimus dėl ir vyrų, ir moterų 
kontroliuojamų kontracepcijos būdų, kad būtų palengvinta atsakomybės už kontracepciją 
našta;

9. pabrėžia, kad jokiomis aplinkybėmis nėštumo nutraukimas negali būti skatinamas kaip 
šeimos planavimo būdas;

10. rekomenduoja, kad laikantis žmogaus teisių abortai būtų teisėti, saugūs ir visiems 
prieinami; 

11. pabrėžia, kad net teisėti abortai dažnai nedaromi arba atidedami dėl kliūčių gauti 
atitinkamas paslaugas, pvz., dėl plačiai praktikuojamo atsisakymo veikti dėl vidinių 
įsitikinimų, dėl medicinos požiūriu nereikalingų laukimo laikotarpių arba dėl šališko 
konsultavimo; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų reguliuoti ir stebėti, kaip naudojamasi 
teise atsisakyti daryti abortą dėl vidinių įsitikinimų, kad reprodukcinės sveikatos priežiūra 
būtų užtikrinama kaip asmens teisė į tokią priežiūrą, kartu užtikrinant galimybę gauti 
teisėtas paslaugas ir parengiant tinkamas ir prieinamas nukreipimo pas specialistus 
sistemas;

12. rekomenduoja, kad valstybės narės toliau teiktų informaciją ir paslaugas, reikalingas 
žemam gimdyvių mirtingumui išlaikyti ir kokybiškai priežiūrai prieš gimdymą ir po jo 
užtikrinti;

Dėl visapusio lytinio švietimo ir jaunimui pritaikytų paslaugų 

13. ragina valstybes nares užtikrinti visuotinę prieigą prie išsamios informacijos apie LRST, 
taip pat švietimą ir paslaugas; primygtinai ragina jas užtikrinti, kad tokia informacija 
apimtų įvairius šiuolaikiškus šeimos planavimo ir konsultavimo būdus, kompetentingą 
gimdymų priėmimą ir teisę gauti skubią ginekologinę ir akušerinę priežiūrą, taip pat kad 
joje būtų nešališkai ir moksliškai tiksliai informuojama apie abortų darymo paslaugas;

14. pabrėžia, kad paauglių lytinės ir reprodukcinės sveikatos poreikiai skiriasi nuo 
suaugusiųjų; ragina valstybės nares užtikrinti, kad paaugliai ir pažeidžiami suaugusieji 
(neįgalūs, neraštingi, pabėgėliai ir t. t.) galėtų gauti patogias vartotojui paslaugas, kurias 
teikiant būtų deramai atsižvelgta į jų rūpesčius ir teisę į konfidencialumą bei privatumą;

15. ragina valstybes nares užtikrinti privalomą, pagal amžių ir atsižvelgiant į lyčių aspektus 
pritaikytą, lytinį švietimą ir su santykiais susijusį švietimą visiems vaikams ir paaugliams 
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(mokykloje ir už jos ribų); 

16. pabrėžia, kad lytinis švietimas turi apimti kovą su stereotipais ir prietarais, padėti skleisti 
žinias apie diskriminaciją lyties ir lytinės orientacijos pagrindu, apie struktūrines kliūtis 
esminei lygybei, taip pat turi pabrėžti savitarpio pagarbą ir bendrą atsakomybę;

Dėl LPL prevencijos ir gydymo 

17. primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti skubią ir visuotinę galimybę gauti LPL 
gydymo paslaugas, teikiamas saugiai ir be šališkų vertinimų;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares spręsti konkrečias ŽIV / AIDS užsikrėtusių žmonių 
LRST problemas, ypatingą dėmesį skiriant moterų poreikiams, ypač įtraukiant galimybes 
pasitikrinti ir gauti gydymą bei šalinant pagrindinius socialinius ir ekonominius veiksnius, 
prisidedančius prie moterų ŽIV / AIDS rizikos, pvz., lyčių nelygybę ir diskriminaciją;

Dėl smurto, susijusio su lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis 

19. smerkia bet kokį moterų asmens neliečiamybės pažeidimą bei žalingą praktiką, kuria 
siekiama kontroliuoti moterų apsisprendimą dėl lytiškumo ir reprodukcijos; pabrėžia, kad 
tai yra rimti žmogaus teisių pažeidimai, kuriuos valstybės narės privalo skubiai spręsti; 

20. ragina valstybes nares nacionaliniu ir bendruomenės lygmenimis per švietimo programas 
imtis priemonių, kad apsaugotų moteris, jaunimą, vaikus ir vyrus nuo bet kokio smurto, 
įskaitant seksualinį išnaudojimą, kitą išnaudojimą, neteisėtą žmonių gabenimą, pardavimą 
ir smurtą, taip pat moterų lyties organų žalojimą, ir pagrindinį dėmesį skirti priemonėms, 
kuriomis šios problemos sprendžiamos griežtai baudžiant nusikaltimo vykdytojus;

Dėl LRST ir oficialios paramos vystymuisi (OPV)

21. primena valstybėms narėms, kad vystymosi požiūriu investicijos į reprodukcinę sveikatą ir 
šeimos planavimą yra ekonomiškai paveikiausios, ir tai yra veiksmingiausias būdas remti 
tvarų šalies vystymąsi; 

22. pritaria Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rekomendacijai Nr. 1903 (2010 m.) 
skirti OPV 0,7 proc. bendrų nacionalinių pajamų; ragina ES laikytis šio įsipareigojimo 
finansuojant ir įgyvendinant 2014–2020 m. Europos išorės veiksmų priemones ir Europos 
plėtros fondą;

23. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos vystomajam bendradarbiavimui būtų 
taikomas žmogaus teisėmis pagrįstas požiūris ir kad jis būtų aiškiai ir išskirtinai 
nukreiptas į konkrečius LRST tikslus;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kiekvienais metais JTVP vertina šalis pagal jų lyčių nelygybės lygį. Lyčių nelygybės 
indeksas matuojamas pagal nepalankias sąlygas dėl lyties trimis gyvenimo aspektais: 
reprodukcinės sveikatos, įgalinimo ir darbo rinkos.1 Šiame pranešime pagrindinis dėmesys 
skiriamas pirmajam aspektui ir su juo susijusioms teisėms, ne tik kaip žmogaus teisių 
problemai, bet ir kaip būdui pasiekti lyčių lygybę.

Būdamos vienos iš labiausiai išsivysčiusių pasaulio valstybių, valstybės narės pirmauja 
pasaulio valstybių reitinge pagal savo gyventojų reprodukcinę sveikatą.2 Tačiau iš valstybių 
narių gautų duomenų matyti aiškūs moterų lytinės ir reprodukcinės sveikatos skirtumai 
skirtingose Europos šalyse. 

Europos Parlamentas ne kartą yra pareiškęs, kad palaiko investicijas į lytinę ir reprodukcinę 
sveikatą ir teises (LRST). Tvirta ES pozicija LRST klausimu bus galima tik su stipria šios 
institucijos parama.

Šis pranešimas pasirodo labai svarbiu laiku. Esamos politinės ir ekonominės aplinkybės kelia 
grėsmę LRST. Dėl dabartinės finansų krizės ir ekonomikos nuosmukio, taip pat dėl susijusio 
valstybės biudžetų mažinimo, valstybėse narėse įžvelgiama tendencija privatizuoti sveikatos 
priežiūros paslaugas ir mažinti galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kokybės 
lygį3. Be to, visoje Europoje pareikšta labai konservatyvių nuomonių dėl LRST. Kaip aiškiai 
buvo išreikšta tokiose valstybėse kaip Ispanija ir Vengrija, taip pat regioniniuose forumuose, 
pvz., Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, Europos socialinių teisių komitete ir 
netgi Europos Parlamente, prieš pasirinkimo laisvę pasisakanti opozicija tampa vis stipresnė ir 
balsingesnė. Atsižvelgiant į šiuos išpuolius, dabar kaip niekad svarbu, kad EP laikytųsi savo 
nuomonės dėl lytinių ir reprodukcinių teisių kaip žmogaus teisių ir pateiktų naudingą 
apibendrinimą apie dabartinę LRST būseną Europos lygmeniu.

Lytinė ir reprodukcinė sveikata

PSO teigia, kad „reprodukcinė sveikata yra susijusi su reprodukcijos procesais, funkcijomis ir 
sistema visais gyvenimo etapais. Taigi, tai reiškia, kad žmonėms turi būti suteiktos galimybės 
gyventi atsakingą, pasitenkinimą teikiantį ir saugų lytinį gyvenimą, taip pat galimybė 
susilaukti palikuonių bei laisvė nuspręsti, ar tai daryti, kada ir kaip dažnai tai daryti. Tai 
reiškia vyrų ir moterų teisę būti informuotiems apie saugius, veiksmingus, prieinamus ir 
priimtinus jų pasirinktus vaisingumo reguliavimo būdus ir galimybę gauti tokias paslaugas, 
taip pat teisę gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas, kad moterys galėtų saugiai 
išnešioti ir pagimdyti kūdikį, o poros turėtų geriausias galimybes sulaukti sveiko kūdikio.“4

                                               
1 JT plėtros fondas (2011 m.). 2011 m. žmogaus socialinės raidos ataskaita. Tvarumas ir lygybė: geresnė ateitis 
kiekvienam, 3 techninė pastaba.
2 Kaip matyti iš rodiklių, taikomų lyčių nelygybės indeksui apskaičiuoti. JTPF (2011 m.). 2011 m. žmogaus 
socialinės raidos ataskaita: Tvarumas ir lygybė: geresnė ateitis kiekvienam. Statistinių duomenų priedas, 4 
lentelė.
3 2013 m. kovo 12 d. EP rezoliucija dėl ekonomikos krizės poveikio lyčių lygybei ir moterų teisėms.
4 PSO pasaulio politikos komitetas (1994 m.). Nuomonės dokumentas Tarptautinei konferencijai dėl gyventojų ir 
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Lytinė sveikata apibrėžiama kaip „su seksualumu susijusi fizinės, emocinės, protinės ir 
socialinės gerovės būsena; tai nėra tik ligos, funkcijos sutrikimo ar negalios nebuvimas. 
Lytinei sveikatai užtikrinti reikalingas teigiamas ir pagarbus požiūris į seksualumą ir lytinius 
santykius bei maloni ir saugi lytinė patirtis be prievartos, diskriminacijos ir smurto. Lytinei 
sveikatai pasiekti ir išlaikyti turi būti gerbiamos, saugomos ir įgyvendinamos visų asmenų 
lytinės teisės.“1

Lytinės ir reprodukcinės teisės

Lytinę ir reprodukcinę sveikatą užtikrina lytinės ir reprodukcinės teisės. Kaip pripažinta 
Pekino veiksmų platformos (1995 m.) 96 straipsnyje, šios teisės yra pagrįstos žmogaus 
teisėmis į lygybę ir orumą. 

Lytinės ir reprodukcinės teisės, įskaitant teisę į motinų sveikatos priežiūrą ir šeimos 
planavimą, apima laisves ir teises, susijusias su jau pripažintomis pilietinėmis, politinėmis, 
ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis teisėmis. Nors ir nevienodos, reprodukcinės 
teisės yra vienas iš lytinių teisių aspektų, kaip ir lytinės teisės yra viena iš reprodukcinių teisių 
dalių.2

Motinų mirtingumas

Nors daugumoje valstybių narių pavyksta išlaikyti labai žemą gimdyvių mirtingumą (nuo 2 
iki 10 gimdyvių mirčių 100 000 gyvų gimusių kūdikių)3, tam tikrose valstybėse narėse šis 
santykis yra daug didesnis (Latvijoje 34, Rumunijoje 27, Vengrijoje 21, o Liuksemburge 20). 
Keliose valstybėse narėse įžvelgiamos vilties teikiančios tendencijos, pvz., nuo 1990 iki 
2010 m. Rumunijoje gimdyvių mirtingumas sumažėjo nuo 170 iki 27, Latvijoje – nuo 54 iki 
34, Bulgarijoje – nuo 24 iki 11, Lietuvoje – nuo 34 iki 8. Vis dėlto kitose valstybėse narėse 
išlieka nerimą keliančios tendencijos ir svyravimai. Liuksemburge apskaičiuotas gimdyvių 
mirtingumas sparčiai išaugo nuo 6 1990 m. iki 20 2010 m., o Vengrijoje, nors pavyko 
sumažinti 1990-ųjų mirtingumą, kuris siekė 23, iki 10-ies 2000-aisiais, tačiau 2010 m. jis vėl 
pasiekė 21.4 Savo 2012 m. gruodžio 13 d. rezoliucijoje dėl Metinės ataskaitos dėl žmogaus 
teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje Europos 
Parlamentas priminė, kad gimdyvių mirtingumo ir sergamumo prevencijai reikalingas 
veiksmingas moterų ir mergaičių žmogaus teisių, ypač jų teisių į gyvenimą, švietimą, 
informaciją ir sveikatą, rėmimas ir apsauga. EP pabrėžė, kad ES turi atlikti svarbų vaidmenį, 
padėdama mažinti galimų išvengti komplikacijų iki nėštumo ir gimdymo, nėštumo ir 
gimdymo metu ir po jų, skaičių.

Duomenų rinkimas 
                                                                                                                                                  
vystymosi dėl sveikatos, demografinės padėties ir vystymosi, Kairas, 1994 m. rugsėjo 5–13 d., p. 24, 89 dalis.
1 PSO (2006 m.): Lytinės sveikatos apibrėžimas. Techninės konsultacijos dėl lytinės sveikatos pranešimas; 
2002 m. sausio 28–31 d., Ženeva.
2 Yamin, A. E. (Ed.), 2005, „Learning to dance: Advancing women’s reproductive health and well-being from 
the perspectives of public health and human rights“, Cambridge, Harvard University Press. 
3 Laikoma, kad „valstybės, kuriose 100 000 gyvų gimusių kūdikių tenka 1–10 mirčių, yra to paties lygmens ir jų 
skirtumai yra atsitiktiniai“, žr. 1 išnašą. 
4 JT gimdyvių mirtingumo įvertinimo tarpinstitucinė grupė (2012 m.) 1999–2010 m. gimdyvių mirtingumo 
tendencijos: PSO, UNICEF, UNFPA ir Pasaulio banko vertinimai. 
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Daugelis valstybių narių nerenka reikalingų duomenų, kad galėtų visapusiškai įvertinti 
reprodukcinę ir lytinę sveikatą. Pavyzdžiui, du trečdaliai valstybių narių neturi informacijos, 
kiek procentų nėščių moterų bent kartą lankėsi prieš gimdymą pas gydytoją, o daugiau kaip 
ketvirtadalis valstybių narių neturi duomenų, koks yra procentas gimdymų, kuriuose dalyvavo 
kompetentingas sveikatos priežiūros specialistas.1 Nors tam tikrose labai išsivysčiusiose 
šalyse tokių duomenų rinkimas gali atrodyti nereikalingas, bet tai yra svarbūs rodikliai, pagal 
kuriuos galima nuosekliai stebėti reprodukcinės sveikatos standartus. Būtina užtikrinti, kad 
valstybės narės rinktų ir stebėtų išsamesnius duomenis ir statistiką, susijusią su lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos rodikliais (LPL, abortų ir kontracepcijos rodikliai, nepatenkinti 
kontracepcijos poreikiai, paauglių nėštumas...), išskaidytus bent jau pagal lytį ir amžių.
Siekiant geriau apžvelgti visos Europos Sąjungos padėtį, Europos lyčių lygybės institutui 
turėtų būti suteikti įgaliojimai rinkti ir analizuoti duomenis ir geriausios patirties pavyzdžius. 

Lytinis švietimas

Daugelyje valstybių narių lytinis švietimas yra privalomas pagal nacionalinę teisę, nors jo 
turinys ir kokybė skiriasi. Remiantis neseniai atliktu tyrimu, geriausia lytinio švietimo patirtis 
yra Beniliukso ir Šiaurės šalyse, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Rytų ir Pietų Europos valstybėse 
lytinio švietimo programos dažniausiai yra silpnos arba jų visai nėra.2

Didesnis gimdančių paauglių, abortų ir lytiškai plintančių ligų (LPL) skaičius paprastai yra 
susijęs su ydingu arba nepakankamu lytiniu švietimu. Turimi ES duomenys patvirtina tokią 
prielaidą, ir tai matyti iš didžiausio paauglių gimdyvių ir abortų skaičiaus Rytų Europos 
valstybėse narėse.3

Nors įžvelgiama bendra tendencija, kad lytinio švietimo programos pamažu gerėja, ES 
valstybėms narėms pasidalijus bendrais tikslais ir geriausia patirtimi būtų lengviau suderinti 
lytinio švietimo standartus ir būtų prisidėta prie viso Europos jaunimo lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos vienodėjimo.

Paauglių gimdymų skaičius ir nepageidaujamas nėštumas

Paauglių gimdymų skaičius4 valstybėse narėse yra labai nevienodas. Mažiausias paauglių 
gimdymų skaičius (nuo 5 iki 9 gimdymų per metus) šiuo metu yra Nyderlanduose, 
Slovėnijoje, Danijoje, Švedijoje, Kipre, Italijoje, Liuksemburge ir Suomijoje. Šiek tiek 
didesnis paauglių gimdymų skaičius (nuo 10 iki 20 gimdymų) yra daugumoje valstybių narių: 
Vokietijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Latvijoje, 
Lenkijoje, Portugalijoje, Airijoje, Lietuvoje, Vengrijoje ir Maltoje. Didžiausias gimdančių 
                                               
1 JTPF (2011 m.). 2011 m. žmogaus socialinės raidos ataskaita. Tvarumas ir lygybė: geresnė ateitis kiekvienam. 
Statistinių duomenų priedas, 4 lentelė.
2 Beaumont, K; Maguire, M; Schulze, E; Europos Parlamentas (2013 m.). „Policies for Sexuality Education in 
the European Union“ (Lytinio švietimo politika Europos Sąjungoje), internete: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm.
3 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (2012 m. birželio mėn.). Lytiškai plintančios ligos Europoje 
1990–2010 m. 
4 Metinis 15–19 metų amžiaus mergaičių gimdymų skaičius, tenkantis 1 000 tų amžiaus grupių mergaičių.
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paauglių skaičius yra Slovakijoje (22), Estijoje (24), Jungtinėje Karalystėje (26), Rumunijoje 
(40) ir Bulgarijoje (44). 

Nors tam tikrose valstybėse narėse tendencijos gerėja, vis dar yra ryškus skirtumas tarp 
paauglių gimdymų skaičiaus Nyderlanduose (5) ir Jungtinėje Karalystėje (26) bei Bulgarijoje 
(44), o tai rodo, kad didelei daliai ES jaunimo vis dar trūksta būtinų įgūdžių ir žinių, kad jie 
galėtų priimti atsakingus lytinius ir reprodukcinius sprendimus. 

Be to, kad dauguma paauglių nėštumų yra neplanuoti ir jaunos merginos paprastai yra 
nepasirengusios motinystei, gimdymas paauglystėje dažnai turi ilgalaikių padarinių. Nėščios 
paauglės dažniau nei suaugusios moterys patiria su nėštumu susijusių sveikatos problemų 
(pvz., persileidimas, naujagimių mirtis). Tyrimai taip pat rodo, kad paauglės motinos turi 
mažesnę tikimybę baigti aukštąją mokyklą ir didesnę tikimybę gyventi skurdžiai. Be to, 
paauglių vaikai dažnai gimsta nepakankamo svorio ir turi sveikatos bei vystymosi sutrikimų.1

Suaugusios moterys irgi gali susidurti su nepageidaujamo nėštumo problema, kuri gali kilti 
dėl daugelio priežasčių: neveiksmingos kontracepcijos, netinkamai ar nenuosekliai naudojamų 
kontracepcijos priemonių, lytinių partnerių, kurie nesutinka naudoti kontracepcijos priemonių, 
prievartinio lytinio akto arba išžaginimo, taip pat dėl sveikatos priežasčių. Kaip pažymi PSO 
„net planuotas nėštumas gali tapti nepageidaujamas, jei pasikeičia aplinkybės.“2

Abortai 

Dvidešimtyje valstybių narių prireikus teisėtai leidžiama atlikti abortą. Iš septynių likusių 
valstybių narių, trys valstybės narės (Didžioji Britanija, Suomija, Kipras) leidžia plačiai 
aiškinti ribojamuosius pagrindus, o kitose trijose valstybėse narėse (Airijoje, Lenkijoje, 
Liuksemburge) dėl varžančio ribojamųjų pagrindų aiškinimo ir bendro nenoro arba baimės
atlikti abortus (kaip pranešama) teisėti abortai apskritai retai daromi, jei daromi išvis. Malta 
yra vienintelė valstybė narė, kurioje teisės aktais draudžiama daryti abortus be jokių išimčių.3

Ribojantys pagrindai, dėl kurių gali būti leista atlikti abortą, apima atvejus, kai yra pavojus 
moters gyvybei arba fizinei ir (arba) protinei sveikatai, vaisiaus pažeidimo atveju, išžaginimo 
atveju arba dėl medicininių arba socialinių ir ekonominių priežasčių. Daugumoje valstybių 
narių abortas gali būti daromas esant ne vėlesniam kaip 12 savaičių nėštumui. Valstybėse 
narėse labai skiriasi mokesčių už abortą dydis; šalyse, kuriose abortai kompensuojami pagal 
nacionalines draudimo sistemas, paprastai kompensuojami tik dėl medicininių priežasčių 
atliekami abortai. Tam tikrose valstybėse narėse nustatytas privalomas laukimo laikotarpis, o 
nėštumą norinčios nutraukti nepilnametės turi gauti tėvų sutikimą.4

Reikia pažymėti, kad vis didesnės kliūtys nėštumo nutraukimo paslaugoms įvedamos ir 
valstybėse, kuriose įstatymais abortai yra leidžiami. Dažniausiai moterims tenka susidurti su 

                                               
1 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (2012 m. birželio mėn.) Lytiškai plintančios ligos Europoje 1990–
2010 m.
2 PSO (2012 m.). Lytinė ir reprodukcinė sveikata. Faktai ir skaičiai apie abortus Europos regione. 
3 Žr. JT Tarptautinės konferencijos vystymosi klausimais apžvalga po 2014 m. (2012 m. liepos mėn.), Valstybių 
parengti įgyvendinimo aprašai; Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (2012 m. gegužės mėn.), Abortų teisės 
aktai Europoje. 
4 Tarptautinė šeimos planavimo federacija (2012 m. gegužės mėn.) Abortų teisės aktai Europoje. 
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tuo, kad nekontroliuojamai naudojamasi reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų 
teise atsisakyti daryti abortą dėl vidinių įsitikinimų, privalomais laukimo laikotarpiais arba 
šališku konsultavimu.1 Dėl teisės atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų praktikos daugelis 
moterų netenka galimybės pasinaudoti reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis, pvz., 
informacija apie kontracepcijos priemones, galimybėmis jų gauti ir įsigyti, taip pat 
informacija apie patikrinimą prieš gimdymą ir teisėtą nėštumo nutraukimą, galimybes juos 
gauti ir įsigyti. Yra pranešama apie atvejus Slovakijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Lenkijoje, 
Airijoje ir Italijoje, kai beveik 70 proc. visų ginekologų ir 40 proc. visų anesteziologų dėl 
vidinių įsitikinimų atsisako teikti abortų paslaugas. Šios kliūtys aiškiai prieštarauja žmogaus 
teisių standartams ir tarptautiniams medicinos standartams.2

Neretais atvejais šalyse, kuriose taikoma abortų ribojimo politika, gyvenančios moterys 
nutraukti nėštumo vyksta į kitas valstybes nares. Tačiau tai yra didelė ekonominė našta tam 
tikroms žmonių grupėms, taip pat savo gyvenamosiose valstybėse jos gali būti patrauktos 
baudžiamojon atsakomybėn. Be to, taip yra sudėtinga surinkti patikimus duomenis apie 
abortus. Keliavimas, kad būtų atliktas teisėtas abortas, taip pat dažnai yra reikalingas tam 
tikrose valstybėse narėse, jei moterys gyvena kaimo vietovėse.3 Praktiškai šis draudimas 
veikia ir taip jau pažeidžiamas moteris – tas, kurios negali lengvai keliauti į kitas ES 
valstybes, kad joms būtų atliktas abortas, tas, kurių sunki finansinė padėtis, prieglobsčio 
ieškančias moteris, moteris, kurios yra prižiūrimos arba globojamos valstybės ir pan., ir tai 
prisideda prie didėjančių skirtumų sveikatos srityje Europos Sąjungoje.

Mažiausia abortų, turimais duomenimis4, atliekama Vokietijoje, Graikijoje, Danijoje ir 
Portugalijoje (nuo 7 iki 9 teisėtai atliekamų abortų 1000-čiui moterų, kurių amžius 15–44 
metai), o daugiausia abortų atliekama Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Vengrijoje 
ir Švedijoje (nuo 35 iki 21 aborto), taip pat Jungtinėje Karalystėje (17) ir Prancūzijoje (18).5

Dėl galimų abortų draudimo padarinių visuomenės sveikatai atrodo akivaizdu, kad abortų 
draudimas nepadeda sumažinti šių skaičių; daug veiksmingiau būtų sutelkti dėmesį į 
nepageidaujamų nėštumų prevenciją.6 Galiausiai yra labai silpnas ryšys tarp abortų teisėtumo 
ir abortų paplitimo, bet yra stiprus abortų teisėtumo ir abortų saugumo ryšys. Be to, remiantis 
PSO, „saugaus aborto atlikimo kaina sudaro <...> vieną dešimtadalį nesaugaus aborto 
padarinių gydymo kainos.“7

Taip pat reikia pažymėti, kad dėl demografinės krizės skiriamas dabartinis dėmesys šeimos 
politikai taip pat turi tiesioginę ir netiesioginę įtaką politiniams sprendimams LRST atžvilgiu. 

                                               
1 Christine McCafferty pranešimas Europos Tarybai „Moterų galimybė gauti įstatymo nustatytą medicinos 
priežiūrą. Nereglamentuotos teisės atsisakyti veikti dėl vidinių įsitikinimų problema“ (Women’s access to lawful 
medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection), 2010 m. liepos 20 d. ir Europos 
Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Rezoliucija Nr. 1763 (2010 m.). 
2PSO (2 leidimas, 2012 m.), Saugus abortas: techninės ir politinės gairės sveikatos priežiūros sistemoms. 
3 Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (2012 m. gegužės mėn.), Abortų teisės aktai Europoje. 
4 Išskyrus valstybes nares, kuriose taikoma griežčiausia abortų ribojimo politika (Airija, Lenkija, 
Liuksemburgas, Malta).
5 Nėra duomenų apie Austriją, Kiprą, Liuksemburgą ir Maltą. JT ekonominių ir socialinių reikalų departamentas. 
Gyventojų pasidalijimas (2011 m. kovo mėn.), Pasaulio abortų politika, 2011 m.
6 Tarptautinė planuotos tėvystės federacija (2012 m. gegužės mėn.), Abortų teisės aktai Europoje. 
7 PSO (2012 m.): Lytinė ir reprodukcinė sveikata. Faktai ir skaičiai apie abortus Europos regione. 
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Atrodo, tikima, kad uždraudus abortus padaugės gimimų, o leidus abortus sumažės gyventojų 
skaičius. Tačiau ši idėja nepagrįsta jokiais konkrečiais duomenimis ir manome, kad gimimų 
skaičius Europoje būtų kur kas veiksmingiau remiamas gerinant motinų ir tėvų galimybes 
geriau suderinti savo asmeninį ir profesinį gyvenimą. 

Lytiškai plintančios ligos

ES sistemiškai tiriamos tam tikros LPL: ŽIV, sifilis, įgimtas sifilis, gonorėja, chlamidijos ir 
venerinė limfogranuloma (LGV). Remiantis Sprendimu Nr. 2119/98/EB, valstybės narės turi 
pateikti duomenis, susijusius su visais reikiamais kintamaisiais; tačiau praktiškai taip vyksta 
ne visada, be to, kai kurių valstybių narių LPL stebėjimo sistemos yra nevisapusės. Todėl 
lyginant ir nustatant tendencijas gali būti remiamasi nepakankamais arba nesamais 
duomenimis. 

Vidutinis naujų ŽIV atvejų skaičius per metus valstybėse narėse yra 5,7 atvejo 100 000 
gyventojų, žemiausias lygis, kaip pranešama, Slovakijoje (0,5) ir Rumunijoje (0,7), o 
aukščiausias lygis – Estijoje (27,8), Latvijoje (12,2), Belgijoje (11) ir Jungtinėje Karalystėje 
(10,7). Vertinant pagal amžių, 11 proc. naujų ŽIV atvejų nustatoma 15–24 metų jaunuoliams.1

Svarbu, kad Europos Komisija ir valstybės narės atsižvelgtų į konkrečius ŽIV užsikrėtusių 
moterų LRST poreikius, taikydamos holistinį požiūrį šiai epidemijai pažaboti. Tai galima 
pasiekti plečiant galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 
programomis, įtraukiant galimybę teikti ŽIV / AIDS tikrinimo ir gydymo paslaugas, to paties 
likimo asmenų palaikymo, konsultavimo ir prevencijos paslaugas, taip pat šalinant 
pagrindinius socialinius ir ekonominius veiksnius, kurie prisideda prie moterų ŽIV / AIDS 
rizikos, pvz., lyčių nelygybę, diskriminaciją ir nepakankamą žmogaus teisių apsaugą.

Smurtas, susijęs su lytinėmis ir reprodukcinėmis teisėmis

Yra apskaičiuota, kad per savo gyvenimą septynios iš dešimties moterų patiria fizinį ir (arba) 
seksualinį smurtą. Smurtas lyties pagrindu yra diskriminacijos forma, stipriai suvaržanti 
moterų galimybes džiaugtis savo teisėmis ir laisvėmis vienodai su vyrais. Seksualinė prievarta 
turi žlugdantį, visą gyvenimą jaučiamą poveikį tokio smurto aukų ir tokį smurtą išgyvenusių 
moterų psichologinei ir fizinei sveikatai ir gerovei. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
gerbimas ir rėmimas, taip pat reprodukcinių teisių apsauga ir įgyvendinimas yra būtina sąlyga 
lyčių lygybei pasiekti ir suteikti moterims teisę naudotis visomis žmogaus teisėmis ir 
pagrindinėmis laisvėmis, taip pat užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir jį sumažinti.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti žalingai tradicinei praktikai, pvz., moterų lytinių organų 
žalojimui (apipjaustymui), ankstyvai ir prievartinei santuokai, nes tokia praktika gali turėti
žalingą poveikį ne tik gerovei, lytiniams santykiams, nėštumui ir gimdymui, bet ir 
bendruomenėms.

LRST teikiant oficialią paramą vystymuisi

                                               
1 Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDS) / PSO regioninis Europos biuras, ŽIV / AIDS stebėjimas 
Europoje 2011 m.
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LRST – tai būtinas žmogaus orumo ir vystymosi elementas, taip pat tai pagrindas socialinei ir 
ekonominei pažangai. Naujausi surinkti duomenys rodo, jog vis dar susiduriama su dideliais 
sunkumais lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje visame pasaulyje, o visų pirma 
besivystančiose šalyse. 

ES turėtų ne tik išreikšti tvirtus politinius įsipareigojimus, bet ir imtis savo kaip vystymosi ir 
politikos veikėjos vaidmens kovoje už LRST. ES tenka svarbus vaidmuo skatinant, 
įgyvendinant ir ginant LRST tarptautiniu lygmeniu, įskaitant ir vystymosi programą po 
2015 m., kad būtų užtikrinti prioritetai gyventojams ir LRST formuojant pasaulio vystymosi 
programą po 2015 m. ir vykdant tolesnius veiksmus po „Rio+20“ konferencijos.

Valstybės narės turi prisidėti, kad paspartintų pažangą siekiant 5 tūkstantmečio vystymosi 
tikslo ir dviejų jo užduočių, visapusiškai spręsdamos reprodukcinės, motinų, naujagimių ir 
kūdikių sveikatos klausimus. Tai gali apimti ir šeimos planavimo sąlygą, taip pat sąlygą dėl 
priežiūros iki gimdymo, kompetentingos priežiūros gimdant, skubios akušerinės ir naujagimių 
priežiūros, priežiūros po gimdymo ir dėl lytiškai plintančių ligų ir infekcijų, pvz., ŽIV, 
prevencijos ir gydymo būdų. Valstybės narės taip pat turi remti sistemas, kuriomis 
užtikrinamos vienodos galimybės gauti prieinamas, teisingas ir aukštos kokybės integruotas 
sveikatos priežiūros, apimančios bendruomeninę prevencinę ir klinikinę priežiūrą, paslaugas.

Europos Komisija gali atlikti svarbų vaidmenį, užtikrindama, kad Europos vystomajam 
bendradarbiavimui būtų taikomas žmogaus teisėmis pagrįstas požiūris, išskirtinį dėmesį 
skiriant LRST ir konkretiems jų tikslams. 


