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VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL STIGMATIZUOJANČIO VAIZDO KLIPO PLATINIMO IR 

VIEŠINIMO 

 

 

Primygtinai kviečiame Sveikatos apsaugos ministeriją sustabdyti vaizdo klipo, kuris yra dalis 

socialinės kampanijos „Saugi alkoholio dozė nėštumo metu neegzistuoja“, siekiančios skleisti žinią 

apie alkoholio vartojimo nėštumo metu pasekmes ir alkoholinio vaisiaus sindromo problematiką 

Lietuvoje, platinimą ir viešinimą. Šis vaizdo klipas perteikia tendencingą informaciją, kuri yra 

didinanti ir taip gają psichikos sveikatos stigmą ir neigiamus stereotipus visuomenėje.  

 

Modernus psichikos sveikatos supratimas remiasi JAV psichiatro George Libman Engel 1977 m. 

suformuluota biopsichosocialine paradigma, kuri nurodo, kad psichikos sveikatą svarbu suprasti trijų 

sveikatos faktorių grupių sankirtoje: biologinių, socialinių ir psichologinių. Vaizdo klipe akcentuojant 

biologines psichikos sveikatos sunkumų ar raidos sutrikimų priežastis, yra neadekvačiai formuojamas 

įspūdis, kad dėl alkoholio vartojimo nėštumo metu vaikai patiria raidos sutrikimus. Mokslo tyrimai 

rodo, kad netinkamas ar agresyvus berniuko ar paauglių elgesys, kuris yra pavaizduotas vaizdo 

medžiagoje, yra daugiau išmokstamas, negu paveldimas. O išmokstamas ne iš kur kitur, o stebint 

netinkamą ir agresyvų suaugusių elgesį kaip kultūriškai priimtiną. 

Raidos ir psichikos sveikatos sunkumai yra vaizduojami (berniukas šaukia ir tranko stalą, paauglys 

rūko), kuriant negatyvų įspūdį apie įprastą vaikų elgesį, kuris yra dažniau ar rečiau pasitaikantis. 

Tokiu būdu yra patologizuojamas vaikų ir paauglių elgesys, kuris turėtų būtų įprastas globėjų ar tėvų 

dėmesio ir tinkamo bei konstruktyvaus reagavimo objektas. 

Elgesio, emocijų ir intelekto sutrikimai, vystymosi atsilikimo akcentavimas vaizdo klipo kontekste 

leidžia susidaryti klaidingą įspūdį, kad esame arba turintys sutrikimų, arba sveiki. Tai prieštarauja 

moderniam psichikos sveikatos požiūriui, kuris akcentuoja psichikos sveikatą kaip kontinuumą nuo 



labai geros iki labai prastos. Ir tame kontinuume esame mes visi. Kitaip tariant, vaizdo klipas skatina 

ir didina psichikos sveikatos stigmą ir neadekvatų psichikos sveikatos sunkumų dichotomizavimą. 

Vaizdo klipe nėra nė vieno vyro vaidmens, tik moterys – mamos ir berniukai bei vaikinai, kurių 

elgesys akcentuojamas kaip netinkamas. Tai sustiprina neigiamus lyčių stereotipus, neadekvačiai 

akcentuojant išskirtinę mamų atsakomybę už vaikų sveikatą. Tiesa, reikia paminėti, kad mergaitės 

taip pat nėra apsaugotos nuo socializacijos ar psichikos sveikatos sunkumų bei raidos sutrikimų. 

Primename, kad 2019 m. liepą Alytuje sunkų autizmo spektro sutrikimą turinčio dvimečio mama, 

nesulaukusi trūkstamos pagalbos, kuri jai, vienai auginančiai du nepilnamečius vaikus, buvo 

gyvybiškai reikalinga, šoko nuo tilto. Mama ir vaikas buvo išgelbėti, tačiau šiuo metu vyksta teismo 

procesas, o motinai gresia ilgi kalėjimo metai.  

 

Nevyriausybinės organizacijos atkreipia dėmesį ir kelia klausimą, kad  vaikai ir suaugusieji, paliesti 

autizmo ar kitokių raidos, emocinių ar elgesio sutrikimų ar kitų psichikos sveikatos bei mokymosi 

sunkumų Lietuvoje dažnai negali gauti tęstinės kvalifikuotos pagalbos. Ypatingai, jeigu jie neturi 

asmeninių finansinių galimybių ar šeimos teikiamos paramos, už kurias galėtų pirkti paslaugas 

privačiame sektoriuje. Taigi siūlymas būtų tuos netikusiai socialinei reklamai skirtus 100 000 eurų, 

investuoti į paslaugų plėtrą.  

 

Maža to, ši socialinė kampanija yra dalis Sveikatos apsaugos ministerijos Savižudybių prevencijos 

plano, nors nėra jokių mokslo įrodymų, kad ši priemonė kaip nors padėtų užkirsti kelią savižudybėms. 

O jai skirti 100 000 eurų gali būti panaudoti kur kas prasmingiau. Pavyzdžiui, taip reikalingų mokslo 

įrodymais grįstų psichikos sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrai, ypatingai atėjus pandemijai.  

 

Kviečiame Sveikatos apsaugos ministeriją vadovautis žmogaus teisėmis grįstu požiūriu į psichikos 

sveikatą, kuris yra svarbus teisėkūroje, politikos formavime ir bet kokiame programavime, kad 

kuriant priemones nebūtų pažeidžiamos visuomenės grupių ar narių teisės, laikantis pagarbaus ir 

nediskriminuojančio požiūrio ir komunikacijoje. Nematymas žmogaus teisių kaip svarbios 

horizontalios srities, pasmerkia valstybines institucijas klaidoms ir visuomenės narius 

supriešinančioms iniciatyvoms. 

Alkoholio vartojimo nėštumo metu prevenciją siūlome vykdyti parenkant tam tinkamas priemones ir 

viešinimo kanalus, tinkamą finansavimo programavimą, bei neskaudinant ir nežeidžiant visuomenės 

narių, neskatinant stigmos, neigiamų stereotipų ir nelygybės. 

 

Kreipimąsi pasirašo: 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ 

Lietuvos negalios organizacijų forumas, vienijantis 15 nacionalinių žmonių su negalia interesus 

atstovaujančių asociacijų 

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 51 nevyriausybinę organizaciją 

Žmogaus teisių organizacijų koalicija, vienijanti 9 nevyriausybines organizacijas 

 

El. paštas kontaktams: info@smtinklas.lt 
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