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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos žmogaus teisių komisaro 2017 m. gruodžio mėn. 
teminį dokumentą „Moterų lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės Europoje“,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2019 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl lytinio 
švietimo kriminalizavimo Lenkijoje1,

– atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 2019 m. rekomendacijas dėl 
paauglių lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, taip pat į PSO Europos regiono 
biuro publikaciją „Europos lytinio švietimo standartai. Programa politikams, švietimo ir 
sveikatos įstaigoms bei specialistams“,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl priešiškos 
reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES2,

– atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių agentūros atliktos II LGBTI asmenų apklausos 
rezultatus, kurioje atkreipiamas dėmesys į Lenkijoje išaugusią netoleranciją LGBTI 
asmenų atžvilgiu ir smurtą prieš juos: LGBTI bendruomenei priklausantys respondentai 
Lenkijoje visiškai netiki vyriausybės kova su prietarais ir netolerancija (pareiškusiųjų 
pasitikėjimą procentinė dalis siekia tik 4 proc. ir yra mažiausia Europoje), be to, 
respondentų, kurie vengia tam tikrų vietų, nes baiminasi užpuolimų, priekabiavimo ar 
grasinimų, procentinė dalis Lenkijoje yra didžiausia (79 proc.),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), ypač į 
jos 1, 2, 3, 10, 11, 21, 35 ir 45 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį, apimantį vertybes, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, ir ES sutarties 7 straipsnį dėl nuolatinio ir šiurkštaus 
2 straipsnyje nurodytų vertybių pažeidimo valstybėje narėje nustatymo,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį dėl moterų 
ir vyrų lygybės, SESV 9 straipsnį dėl kovos su socialine atskirtimi bei aukšto lygio 
švietimo, mokymo ir žmonių sveikatos apsaugos, SESV IV antraštinę dalį „Laisvas 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas“ bei SESV V antraštinę dalį „Laisvės, saugumo 
ir teisingumo erdvė“,

A. kadangi Chartijos 35 straipsnyje pažymima, kad „[k]iekvienas turi teisę į profilaktinę 
sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta 
tvarka“, bei nustatytas tikslas užtikrinti „aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį“; 
kadangi galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis bei teisėmis, 
įskaitant kontracepcijos priemones ir teisėtą nėštumo nutraukimą, už prieinamą kainą 
sudarymas yra susijęs su įvairiomis žmogaus teisėmis, įskaitant teisę į gyvybę ir orumą, 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0058.
2 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
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apsaugą nuo nežmoniško ir žeminančio elgesio, teisę gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas, teises į privatumą ir švietimą bei diskriminacijos draudimą; kadangi lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos bei teisių neužtikrinimas prieštarauja JT Žmogaus teisių 
komiteto ir Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimams;

B. kadangi Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių 
asmenų teises, vertybėmis, kurios išvardytos ES sutarties 2 straipsnyje ir įtvirtintos 
tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse; kadangi šios valstybėms narėms bendros 
vertybės, kuriomis vadovautis jos visos įsipareigojo laisva valia, yra teisių, kuriomis 
naudojasi Sąjungos gyventojai, pamatas; kadangi ES sutarties 7 straipsnyje numatyta 
galimybė sustabdyti tam tikras valstybių narių teises, kurios užtikrinamos taikant 
Sutartis, įskaitant balsavimo Taryboje teises, jei nustatoma, kad konkreti valstybė narė 
nuolat šiurkščiai pažeidžia 2 straipsnyje išvardytas vertybes;

C. kadangi Lenkijos parlamente svarstomi du piliečių iniciatyvomis grindžiami įstatymų 
projektai: vienu iš jų, kuris žinomas pavadinimu „Stop nėštumo nutraukimui“, siekiama 
sugriežtinti 1993 m. Lenkijos aktą „Šeimos planavimas, žmogaus vaisiaus apsauga ir 
sąlygos nėštumui teisėtai nutraukti“, kuris ir taip yra vienas griežčiausių nėštumo 
nutraukimo įstatymų ES, ir panaikinti galimybę teisėtai nutraukti nėštumą tais atvejais, 
kai vaisiaus apsigimimas yra didelis arba mirtinas, iš esmės užkertant kelią nėštumo 
nutraukimui; antruoju projektu, kuris žinomas pavadinimu „Stop pedofilijai“, siekiama, 
kad mokytojų, sveikatos priežiūros darbuotojų ir kitų švietimo specialistų rengiamos 
nepilnamečių lytinio švietimo pamokos būtų prilygintos nusikalstamai veikai, už kurią 
būtų baudžiama įkalinimu;

D. kadangi išsamus, amžių atitinkantis ir įrodymais pagrįstas lytinis švietimas nepaprastai 
svarbus siekiant ugdyti vaikų ir jaunuolių gebėjimą megzti sveikus, lygiaverčius, 
brandinančius ir saugius santykius bei užtikrinti teigiamą poveikį lyčių lygybei – taip 
pat ir keičiant žalingas lyčių normas bei požiūrį į smurtą dėl lyties, homofobiją ir 
transfobiją – užkirsti kelią diskriminacijai ir visų formų prievartai ir smurtui dėl lyties 
bei prisidėti prie paauglių nėštumo atvejų skaičiaus mažinimo ir skatinimo vengti 
rizikos bei naudotis kontracepcijos priemonėmis;

E. kadangi Seimas yra teisiškai įpareigotas apsvarstyti piliečių iniciatyvomis grindžiamus 
įstatymų projektus per šešis mėnesius nuo savo įgaliojimų vykdymo pradžios; kadangi 
2020 m. balandžio 16 d. Lenkijos parlamentas balsavo už tai, kad abu piliečių 
iniciatyvomis grindžiami įstatymų projektai dėl galimybės nutraukti nėštumą ir dėl 
nepilnamečių lytinio švietimo būtų grąžinti komitetui; kadangi įstatymų projektų 
nagrinėjimo parlamento komitetuose datos iki šiol nepaskelbtos;

F. kadangi dėl įstatymų projektų, kuriais siekta nustatyti nėštumo nutraukimą varžančias 
priemones arba mėginta beveik visiškai uždrausti naudotis teise nutraukti nėštumą, 
2016, 2018 ir 2020 m. visoje šalyje ir užsienyje kilo masiniai moterų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų protestai, įskaitant Juodojo pirmadienio moterų streiką 
2016 m.; deja, kadangi nuo 2019 m. pradžios daugiau nei 80 regionų, apskričių arba 
savivaldybių priėmė rezoliucijas ir paskelbė laisvę nuo vadinamosios LGBT ideologijos 
arba priėmė išsamias regionines šeimos teisių chartijas ar jų dalis, kuriomis konkrečiai 
diskriminuojami vieniši tėvai, taip pat LGBTI bendruomenei priklausantys tėvai ir 
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asmenys bei de facto ribojama ES piliečių judėjimo teisė;

1. palankiai vertina tai, kad 2020 m. balandžio 16 d. Lenkijos parlamentas nepriėmė dviejų 
piliečių iniciatyvomis grindžiamų įstatymų projektų dėl galimybės nutraukti nėštumą ir 
dėl išsamaus bei amžiui tinkamo nepilnamečių lytinio švietimo; apgailestauja, kad 
Lenkijos parlamentas paprasčiausiai neatmetė šių dviejų įstatymų projektų, ir nepritaria 
jų grąžinimui toliau svarstyti komitetui, kadangi jais abiem pažeidžiamos žmogaus 
teisės; mano, jog galimybė, kad dėl šių įstatymų projektų bus balsuojama ateityje, 
potencialiai kelia grėsmę ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintiems pamatiniams ES 
principams – pirmiausia pagarbai žmogaus teisėms ir žmogaus orumui, 
nediskriminavimui ir lygybei, įskaitant moterų ir vyrų lygybę, lytinei ir reprodukcinei 
sveikatai bei teisėms, LGBTI asmenų teisėms ir pilietinės visuomenės darbui;

2. ragina Lenkijos vyriausybę ir Lenkijos parlamento narius sustabdyti šių dviejų įstatymų 
projektų svarstymą atsižvelgiant į tai, kad, reaguojant į juose keliamas moralės 
problemas ir susirūpinimą keliančius klausimus, šalyje ir visoje Europoje vyksta 
aktyvios, būtinos ir teisėtos diskusijos, taip pat į tai, kad neatitaisoma žala būtų padaryta 
tūkstančių moterų, porų ir šeimų, vaikų ir paauglių, daugelis kurių yra jauniausi ir 
pažeidžiamiausi visuomenės nariai, gyvenimui ir pagrindinėms teisėms, taip pat 
asmenų, kurie rūpinasi švietimu lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje, įskaitant 
mokytojus, socialinius ir sveikatos priežiūros darbuotojos bei kovotojus už teises, 
gyvenimui ir teisėms; reiškia gilų susirūpinimą dėl nuolatinių mėginimų rengti, svarstyti 
ir reformuoti teisės aktus, siekiant riboti moterų teises ir lyčių lygybę; primygtinai 
ragina Lenkijos parlamento narius susilaikyti nuo visų tolesnių mėginimų varžyti 
moterų ir paauglių lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas bei teises;

3. apgailestauja dėl neseniai pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų, pagal kuriuos gydymo 
įstaigos nebebūtų teisiškai įpareigojamos nukreipti į alternatyvią įstaigą tuo atveju, jei 
gydytojas atsisakytų nutraukti nėštumą dėl asmeninių įsitikinimų; pakartoja esąs 
susirūpinęs dėl vidinių įsitikinimų išlygos naudojimo, įskaitant patikimų nukreipimo 
mechanizmų ir galimybės laiku gauti pagalbą moterims, kurioms užkertamas kelias 
nutraukti nėštumą, neužtikrinimą; primena, kad, vadovaujantis žmogaus teisių teisės 
nuostatomis, gydytojams neturėtų būti leidžiama pažeisti neatimamos moters teisės 
laiku gauti visapusiškas lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas bei teisės į gyvybę, 
sveikatą ir privatumą; ragina Lenkijos vyriausybę vykdyti EŽTT sprendimus3: šis 
teismas nustatė, kad, sudarant kliūtis teisėtai nutraukti nėštumą, praktiškai pažeidžiamos 
žmogaus teisės, todėl į įstatymą turi būti įtraukta taisyklė, kuria vadovaudamasi 
atsisakymo atveju gydymo įstaiga privalėtų rekomenduoti kitą specialistą ar įstaigą 
nėštumo nutraukimo procedūrai atlikti; ragina panaikinti įstatymą, kuriuo ribojamos 
moterų ir mergaičių galimybės gauti skubiosios kontracepcijos priemones;

4. tvirtai pakartoja, kad atsisakymas užtikrinti lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas 
bei teises yra smurto prieš moteris ir mergaites forma, ir primena, kad, nesuteikiant 
tikslios mokslinės informacijos, pažeidžiamos asmenų teisės priimti informacija 
pagrįstus sprendimus savo lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių klausimu;

5. ragina Lenkijos valdžios institucijas konkrečiai ir veiksmingai taikyti Europos Tarybos 
Stambulo konvenciją, pirmiausia užtikrinant galiojančių teisės aktų taikymą visoje 

3 R. R., TYSIAC bei P. ir S. prieš Lenkiją (paraiškos Nr. 27617/04, 5410/03, 57375/08).
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šalyje bei pasirūpinant, kad nuo smurto nukentėjusioms moterims ir jų vaikams būtų 
prieinama užtektinai kokybiškų prieglaudų;

6. reiškia susirūpinimą dėl neigiamo poveikio, kuris patiriamas moterims netenkant savo 
teisių, dėl erdvės, būtinos pilietinės visuomenės veiklai, traukimosi tendencijos ir dėl to, 
kad Lenkijoje nepakankamai užtikrinama moterų ir paauglių mergaičių pagrindinių 
teisių apsauga, o juk pastarosioms priskiriamos lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei 
susijusios teisės, įskaitant prieigą prie informacijos ir teisę apsispręsti, yra esminis 
elementas, saugomas tarptautinio lygmens teisės nuostatomis; reiškia susirūpinimą ir 
dėl to, kad teisių netenka jauni LGBTI asmenys, nes grėsmę jų psichikos sveikatai ir 
fiziniam saugumui kelia nuolatiniai valdžios išpuoliai prieš aktyvistus ir organizacijas, 
vykdomi rengiant reidus, atimant finansavimą ir bauginant;

7. pabrėžia, kad, siekiant apsaugoti moterų žmogaus teises ir lyčių lygybę, nepaprastai 
svarbu užtikrinti galimybę nevaržomai ir laiku pasinaudoti reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis ir pagarbą moterų reprodukciniam savarankiškumui bei jų priimamiems 
sprendimams; primena, jog tarptautinės žmogaus teisių institucijos ne kartą patvirtino, 
kad itin griežti nėštumo nutraukimo įstatymai prieštarauja žmogaus teisių standartams ir 
turi būti reformuojami; primena, kad savo 2016 m. rugsėjo 14 d.4 ir 2017 m. lapkričio 
15 d.5 rezoliucijose Parlamentas jau yra griežtai kritikavęs visus pasiūlymus dėl teisės 
aktų, kuriais būtų draudžiamas nėštumo nutraukimas tais atvejais, kai vaisius būna 
sunkiai arba mirtinai pažeistas: taip Lenkijoje iš esmės panaikinama galimybė 
pasinaudoti priežiūra nutraukiant nėštumą, nes dauguma teisėtų nėštumo nutraukimo 
procedūrų atliekamos šiuo pagrindu;

8. pabrėžia, kad nutraukti nėštumą nusprendusios moterys, siekdamos pasinaudoti 
saugiomis ir teisėtomis nėštumo nutraukimo paslaugomis, vyksta į kitą šalį arba – šiuo 
atveju pirmiausia skurstančios moterys – ryžtasi nesaugioms namuose atliekamoms 
procedūroms, galimai rizikuodamos gyvybe; pakartoja, kad atsisakymas užtikrinti lytinę 
ir reprodukcinę sveikatą bei teises, įskaitant saugų ir teisėtą nėštumo nutraukimą, yra 
smurto prieš moteris ir mergaites forma;

9. tvirtai pakartoja, kad galimybė gauti išsamios amžių atitinkančios informacijos apie 
seksą, lytiškumą ir prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų, 
įskaitant lytinį švietimą, šeimos planavimą, kontracepcijos būdus bei saugų ir teisėtą 
nėštumo nutraukimą, nepaprastai svarbi norint ugdyti pozityvų ir pagarbų požiūrį į 
lytiškumą ir lytinius santykius bei galimybę įgyti seksualinės patirties nerizikuojant, 
nepatiriant prievartos, diskriminacijos ir smurto;

10. pakartoja, kad jaunimas turi būti įgalimas ir apsaugomas teikiant amžių atitinkančią 
informaciją apie seksą ir lytiškumą bei užtikrinant prieigą prie lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos priežiūros paslaugų; pabrėžia, kad nepakankama informacija ir švietimas 
sekso ir lytiškumo klausimais jaunuolius ne apsaugo, o kelia grėsmę jų saugumui ir 
gerovei, nes jiems – įskaitant mergaites ir LGBTI jaunimą, kuriuos ypač paveikia lyčių 
nelygybė ir socialinės normos – kyla seksualinio išnaudojimo, prievartos ir smurto 
grėsmė; ragina paremti ir apsaugoti pedagogus, gydytojus ir globėjus bei skatinti juos 

4 OL C 204, 2018 6 13, p. 95.
5 OL C 356, 2018 10 4, p. 44.
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teikti šią informaciją;

11. primena, kad švietimas yra ne tik savarankiška žmogaus teisė, bet ir prielaida norint 
naudotis kitomis pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis; primena, kad pagal tarptautinės 
žmogaus teisių teisės nuostatas Lenkija turi pareigą užtikrinti išsamų, privalomą, 
amžiaus požiūriu tinkamą, standartizuotą, įrodymais pagrįstą ir mokslo žinias atitinkantį 
lytinį švietimą; primena, kad toks švietimas yra būtina bendrųjų mokymo programų 
dalis, siekiant užtikrinti PSO jaunimo švietimo ir apsaugos standartų Europai laikymąsi; 
yra įsitikinęs, kad toks švietimas turėtų apimti seksualinės orientacijos ir lytinės 
tapatybės, seksualinės saviraiškos, santykių ir sutikimo klausimus bei informaciją apie 
neigiamus padarinius ar sąlygas, pvz., lytiškai plintančias infekcijas ir ŽIV, neplanuotą 
nėštumą, seksualinį smurtą ir tokią žalingą praktiką, kaip vaikų viliojimas ir moterų 
lyties organų žalojimas;

12. ragina Lenkijos vyriausybę nedelsiant pasmerkti regionų ir vietos valdžios institucijų 
priimtas rezoliucijas dėl vadinamųjų zonų be LGBTI asmenų kūrimo Lenkijoje, 
kuriomis pažeidžiamos pagrindinės teisės ir kurstoma dar didesnė neapykanta LGBTI+ 
asmenims Lenkijoje, sėjamos dar didesnės baimės jų atžvilgiu ir jie susiduria su dar 
didesnėmis grėsmėmis, bei ragina imtis reikiamų prieš jas nukreiptų teisinių priemonių; 
primena savo 2019 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl LGBTI asmenų viešo 
diskriminavimo ir prieš juos nukreiptos neapykantos retorikos, įskaitant zonas be 
LGBTI asmenų6; primygtinai ragina Lenkijos vyriausybę imtis veiksmų LGBTI+ 
asmenims apsaugoti, išnagrinėti visus žmogaus teisių pažeidimų atvejus bei užtikrinti 
asmenų ir organizacijų, kurie visuomenėje atstovauja moterų ir LGBTI+ interesams, 
teises ir laisves;

13. primena, jog ES sutarties 7 straipsnis gali būti taikomas konstatavus aiškų pavojų, kad 
valstybė narė šiurkščiai pažeidžia 2 straipsnyje išvardytas vertybes; yra tvirtai įsitikinęs, 
kad pažeidžiant moterų, LGBTI+ asmenų ir kitų mažumų teises yra šiurkščiai 
pažeidžiamos lygybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybės, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises, įtvirtintas ES sutarties 2 straipsnyje; ragina Komisiją 
stebėti padėtį, siekiant konstatuoti, ar vadinamųjų zonų be LGBTI asmenų sukūrimu 
trečdalyje Lenkijos savivaldybių, homofobiškais pareiškimais ir kitais mažumų teisių 
pažeidimais nebuvo pažeistas ES sutarties 2 straipsnis, ES sutarties 3 straipsnio 2 dalis, 
SESV 21 straipsnis, SESV IV ir V antraštinės dalys bei Chartijos 45 straipsnis; savo 
ruožtu, ragina Komisiją parengti pagrįstą nuomonę vadovaujantis SESV 258 straipsniu 
ir, jeigu būtų nustatyti atitinkami faktai, svarstyti galimybę pradėti reikiamą pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą; ragina Komisiją ir toliau stabdyti ES struktūrinių fondų paramos 
teikimą regionuose, kuriuose ji galėjo būti panaudota prieš LGBTI+ asmenis 
nukreiptiems veiksmams pažeidžiant ES vertybes vykdyti; ragina Tarybą kelti šiuos 
klausimus šiuo metu vykstančio jos klausymo dėl padėties Lenkijoje kontekste;

14. ragina Lenkijos vyriausybę imtis veiksmų, kad seksualinė orientacija, lytinė tapatybė ir 
lyties požymiai būtų įtraukti į Baudžiamąjį kodeksą kaip saugomos asmeninės savybės, 
siekiant užtikrinti visų LGBTI+ asmenų teises Lenkijoje;

15. ragina užtikrinti išsamų, amžių atitinkantį, prieš diskriminaciją nukreiptą švietimą 
Lenkijoje laikantis tarptautinių standartų, siekiant kovoti su homofobija, 

6 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0101.
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diskriminacinėmis pažiūromis, lyčių stereotipais ir mitais apie lytiškumą ir 
reprodukcinę sveikatą; ragina Lenkijos vyriausybę pasirūpinti, kad pagal mokymo 
programas būtų užtikrinamas išsamus, amžių atitinkantis, įrodymais pagrįstas jaunimo 
švietimas lytiškumo ir kovos su diskriminacija srityse laikantis Europos ir tarptautiniais 
standartų, o kvalifikuotiems mokytojams ar pedagogams būtų padedama užtikrinti, kad 
šis švietimas būtų grindžiamas faktais ir pateikiamas objektyviai; ragina Lenkijos 
valdžios institucijas susilaikyti nuo šiems tikslams prieštaraujančios politikos 
įgyvendinimo ir nuo drausminių priemonių taikymo mokytojams ir pedagogams bei jų 
stigmatizavimo už tai, kad jų dėstomas dalykas yra susijęs su lytiškumu ir kova su 
diskriminacija;

16. ragina Lenkijos valdžios institucijas laikytis Europos Parlamento rekomendacijų, 
pateiktų jo 2019 m. lapkričio 14 d. rezoliucijoje dėl lytinio švietimo kriminalizavimo 
Lenkijoje7, bei Europos Tarybos ir PSO rekomendacijų;

17. laikosi nuomonės, kad Parlamento pritarimas 2021–2027 m. DFP, į kurią įtraukta Teisių 
ir vertybių programa, turėtų priklausyti nuo to, ar gerbiamos Europos Sąjungos 
vertybės; pakartoja savo raginimą priimti mechanizmą, kuriuo Sąjungos biudžetas būtų 
apsaugomas bendro pobūdžio trūkumų, susijusių su teisinės valstybės principo 
užtikrinimu valstybėse narėse, atveju, ir yra pasirengęs nepritarti DFP, jeigu nebus 
priimtas politinis susitarimas dėl šio mechanizmo; ragina Lenkijos valdžios institucijas 
užtikrinti deramą finansavimą naudojantis tokiomis ES lygmens priemonėmis, kaip 
DFP ir kiti bandomieji projektai, kad DFP lėšos taptų prieinamos organizacijoms, 
dirbančioms pagrindinių teisių srityje, įskaitant moterų teisių ir LGBTI+ organizacijas, 
bei kelti klausimą dėl didėjančio biurokratizmo ir finansavimo apribojimų organizacijų, 
dirbančių pagrindinių teisių srityje, įskaitant moterų teisių organizacijas ir aktyvistus, 
atžvilgiu.

7 
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