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POTEMĖS

• Prigimtinis vaiko ir motinos ryšys šeimoje. Fiziologinis prioritetas 

vaikui.

• Vaiko interesų viršenybės principo prasmė.

• Prielaidos Vaiko interesų viršenybės principo įgyvendinimui.

• Grėsmės vaiko interesams realybėje-Žalojanti vaikystės patirtis ir 

jos pasekmės.



PRIGIMTINIS VAIKO IR MOTINOS RYŠYS ŠEIMOJE. 
FIZIOLOGINIS PRIORITETAS VAIKUI.

• Fiziologiškai motinos organizmas veikia taip, kad yra harmoninga sąsaja 

tarp vaiko ir motinos organizmo, prioritetą atiduodant vaikui(vaisius  

pirmiausia aprūpinams maisto medžiagomis, deguonimi), dermės tarp 

vaiko ir motinos  iliustracija-ekologinis žindydymas ir kiti prigimtiniai 

fiziologiniai  procesai. 

• Vaiku rūpinamasi instinktyviai, atsiliepiant į prigimtinius poreikius, kurie 

daugybę metų atsispindėjo visuomenės tvarkoje ir per tradicijas buvo 

perduodami iš kartos į kartą.

• Visuomenė, kuri galvoja apie ateitį, rūpinasi vaikais.



TYRIMAI ATSKLEIDŽIA, KAD MOTINOS VAIDMUO 
NEPAKEIČIAMAS

• Kūdikiai ir maži vaikai teikia pirmenybę savo motinoms, o ne tėvams, kai jiems sunku ir jie 

ieško paguodos išsigandę, alkani, susirgę ar kitose nemaloniose situacijose. Mamos

linkusios geriau nuraminti;

• Mamos tiksliau reaguoja į savo kūdikių verksmą: jos, pavyzdžiui, geriau nei tėvai, gali

atskirti kūdikio alkio ir skausmo verksmą. Motinos geriau už tėvus nustato vaikų

emocijas, žiūrėdamos į vaiko veidą, laikyseną ir gestus. Vaikai, kurie ankstyvoje 

vaikystėje ilgą laiką buvo atimta motinos priežiūra, „stokojo empatijos, buvo linkę į  

paviršutiniškus santykius ir pasižymėjo agresyvaus ar asocialaus elgesio polinkiais“, kai 

tapo pilnamečiais. (Kobak 1999)

• Klinikinė patirtis rodo, kad motinos vaidmuo yra labai svarbus išugdant vaiko gebėjimą

pasitikėti ir jaustis saugiai santykiuose. Dėl to motinos vaidmens stoka, nors ir nėra taip

išsamiai ištirta kaip tėvo vaidmens nebuvimas, daro dar didesnę žalą vaikui.

• Kobak R. 1999. The emotional dynamics of disruptions in attachment relationships: Implications for theory, research, and clinical intervention. In Cassidy J., Shaver P.R. (eds.), Handbook of 

Attachment (pp. 21–43). New York: The Guilford Press. [Google Scholar



TĖVAI(VYRAI) SAVO VAIDMENIU VAIKAMS SUTEIKIA 
YPATINGAI SVARBIUS GEBĖJIMUS:

• Tėvai (vyrai)pasižymi disciplina, gebėjimu parodyti savo vaikams, kaip 

priimti gyvenimo iššūkius;

• Tėvai yra esminiai pavyzdžiai berniukams;

• Tėvo buvimas namuose apsaugo vaiką nuo baimės ir stiprina vaiko

gebėjimą jaustis saugiai;

• Tėvo vaidmuo-išmokyti vaiką protingai rizikuoti ir gerbti motiną-moterį. 

Richard P. Fitzgibbons.Growing up with gay parents: What is the 

big deal? Linacre Q. November, 2015; 82(4): 332–336.



VAIKAS YRA ŠEIMOS SISTEMOS IR  PIRMINIŲ 
SANTYKIŲ BEI VAIDMENŲ ĮTAKOJE

Pirminė išgyvenimo triada: tėvas, motina, 

vaikas.

Per šiuos vaidmenis perduodamos 

kompetencijos turi vaikui tarnauti kaip jį 

puoselėjanti sistema.

Iš šio santykio vaikas mokosi kokiu –

žmogumi būti: realizuojama vaiko teisė-

užaugti brandžiu suaugusiuoju. 

Pirminės triados reikšmė ypač išryškėja, 

kai vaikas pažeistas ir jam reikia terapinės 

aplinkos.

Mama
Tėvas

Vaikas

Pirminė triada



KAI PRIGIMTINIAI 
VEIKSNIAI KEIČIAMI 

TEISĖMIS, 
KONVENCIJOSE 
SUTARTA, KAD

• Vaikas visapusiškai ir harmoningai 

vystytis gali tik augdamas šeimoje, 

jausdamas laimę, meilę ir supratimą,

• Šeimai, kaip pagrindinei visuomenės 

ląstelei ir natūraliai visų jos narių, ypač 

vaikų, augimo ir gerovės aplinkai, turi būti 

suteikta reikiama apsauga ir pagalba,

kad ji galėtų prisiimti visas pareigas 

visuomenei,

(JT Vaiko teisių konvencija) 



JT VAIKO TEISIŲ KONVENCIJOJE SUTARTA, KAD 
BŪTINA LAIKYTIS VAIKO INTERESŲ VIRŠENYBĖS 

PRINCIPO

• Vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos 

apsaugos ir priežiūros, taip pat atitinkamos teisinės apsaugos, tiek iki 

gimimo, tiek ir po jo.

• Dėl to imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai 

darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu 

aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, 

svarbiausia – vaiko interesai.



VAIKO INTERESŲ VIRŠENYBĖS ESMĖ

Vaikas visuomenėje ir šeimoje yra pats silpniausias ir 

pažeidžiamiausias, jis priklausomas nuo suaugusiųjų.

Vaikas unikalus, bet ir susietas su aplinka: jo psichinė ir fizinė būklė 

yra priklausoma nuo jį supančių suaugusiųjų, būsenos ir gebėjimo 

rūpintis savimi ir vaiku. 

Visuomenėje, kurioje vyrauja jėga, silpniausi jos nariai(taip pat ir 

vaikas) gali tapti  išnaudojimo objektu-įrankiu suaugusių norams ir 

įgeidžiams tenkinti.  



KUO HUMANISTIŠKESNĖ VISUOMENĖ, TUO 
ATIDESNĖ  SILPNIAUSIEMS JOS NARIAMS

Vaiko– šeimos centrinis modelis
Vaikas-valstybės ar atskirų 
visuomenės grupių interesų   
objektas?



JEI VAIKO 
INTERESŲ 

VIRŠENYBĖS 
PRINCIPO 

NESILAIKOMA, 
GRĖSMĖ-

ŽALOJANTI 
VAIKYSTĖS 

PATIRTIS

Visa eilė tyrimų (Felitti, Anda et al 1995, 

1997,....2019; Tamutienė 2019) parodo, kad 

pakankamai didelė vaikų dalis susiduria su 

žalojančiomis vaikystės patirtimis (ŽVP), kai 

vaikas tampa nestabilios suaugusių būsenos ar 

nesuvaldytų emocijų bei potraukių įkaitu, kai 

neužtikrinamas tėvų ryšio stabilumas, o vietoj jo 

partnerių kaita. Tai betarpiškai siejasi su vaiko 

ligomis, net jam suaugus.

Iš 17 000 apklaustųjų, sergančių įvairiomis 

somatinėmis ir psichosomatinėmis 

ligomis(depresija, patologinis nutukima, cukrinis 

diabetas, hipertenzija, hiperlipidemija, vainikinių 

arterijų patologijos, psoriazė)  97 turėjo sunkią

žalojančią vaikystės patirčių.



VAIKO LAIKYMAS OBJEKTU SUDARO PRIELAIDAS 
ŽALOJANČIAI VAIKYSTĖS PATIRČIAI.

Vaiko laikymas objektu pasireiškia dviem pagrindiniais kraštutinumais: vaiko 

užleistumu arba hipergloba.

Meilė nėra tapati emocijų pliūpsniui ar pataikavimui. Problema, kai vaikas gali 

diktuoti tėvams(globėjams), o įsiteikdami tėvai(globėjai) apleidžia esminį vaiko 

poreikį išaugti brandžiu suaugusiuoju. 

Kitas kraštutinumas yra hipergloba. Vaikas nuolat kontroliuojamas, jam neleidžiama 

klysti ir mokytis iš patirties, viskas  padaroma už vaiką, perdėtai juo rūpinamasi. Tai 

nepadeda vaikui išaugti savarankiška asmenybe. 

Perdėtas saugumas ir tikėjimas, kad vaiką  galima išauginti be rizikos, 

neleidžia vaikui įgyti svarbiausių gyvenimo kompetencijų: toleruoti 

neapibrėžtumą, išbūti įtampoje, rasti autentiškų būdų įtampą įveikti, priimti gyvenimo 

iššūkius ir krizes paversti galimybėmis. 



SVARBU MOKYTIS 
VAIKĄ TRAKTUOTI 
KAIP ATSKIRĄ 
ASMENYBĘ, O NE 
SUAUGUSIŲ NORŲ 
TENKINIMO  
OBJEKTĄ, 

• Kai vaikas traktuojamas kaip objektas, 

trikdoma jo raida: jis nebegali užaugti 

savarankišku suaugusiu, ypač gebančiu 

kritiškai mąstyti, adekvačiai vertinti aplinką, 

būti iniciatyviu, atsakingu ir lanksčiu, 

reaguojančiu į aplinką suaugusiuoju.



ASMENYBĘ IŠAUGINA PAGARBUS VAIKO 
TRAKTAVIMAS IR PASITIKĖJIMO SANTYKIAI

Ne nuolatiniai įkyrūs patarimai ar komfortiška aplinka išaugina asmenybę, bet 

pasitikėjimo santykis su juo, įsiklausymas į jo pasaulį, leidimas vaikui judėti savo greičiu, 

o ne tuo, kurį nustato suaugusieji, atrasti gyvenimo tiesas pačiam, mokytis iš savo 

patyrimo.

Svarbu nuo mažumės auginti vidinį žmogų, iš daugybės aplinkinių nuomonių 

formuojantį savo pasaulėvoką ir pasaulėžiūrą, grindžiamą tiesos paieška ir atsakomybe 

už savo elgesio pasėkmes. 

Atsakingu žmogumi formuotis gali tas vaikas, kuriam buvo skiriamos adekvačios krūviui 

užduotys, skiriama laiko refektuoti jo pasisekimus ar klaidas, atpažinti stipriąsias puses. 

Jei vaikas mokomas tik paklusti, įtikti stipresniajam ar savo įžūliu elgesiu išsikovoti sau 

dėmesį ir pripažinimą, tai kokių santykių ir ateities galime tikėtis visuomenėje? 



KAI SUAUGĘ PAREIŠKIA NORĄ ‚ĮSIGYTI VAIKĄ‘, 
IŠKYLA DIDELIS PAVOJUS VAIKO INTERESŲ 

VIRŠENYBĖS PRINCIPUI

• Vaikas lengviau gali būti  traktuojamas kaip nuosavybė, kartais įrankis 

siekiant kitų tikslų(kad būtų realizuoti emociniai suaugusių poreikiai);

• Vaikui ne visada sudaroma galimybė mokytis skirtingų lyčių 

kompetencijų, ypač aplinkoje, kurioje negali patirti  lyčių papildomumo ir 

su tuo susijusių kompetencijų, padedančių jam įsitvirtinti visuomenėje 

kaip autonomiškai asmenybei;

• Toks noras nesunkiai gali sudaryti prielaidas vaikui  įgyti žalojančią 

vaikystės patirtį ir paveikti jo fizinę ir psichinę sveikatą.  



GAUSU TYRIMŲ, KURIE  ATSKLEIDŽIA 
GRĖSMINGAS PASĖKMES VAIKAMS

• Analizuodamas reprezentatyvią JAV vaikų imtį iš 1.6 milijono gyventojų 

apklausos, D. Paul‘as Sullins‘as atrado, jog vaikai, užauginti tos pačios 

lyties porose, lyginant su tėvo ir motinos auginamais vaikais, patiria 

daugiau kaip du kartus didesnę riziką patirti emocines problemas, tokias 

kaip depresija, nerimas, netinkamas elgesys, blogi santykiai su 

bendraamžiais ir negalėjimas susikaupti.

• Šie vaikai daugiau kaip pusantro karto dažniau turėjo kreiptis pas 

gydytoją ir triskart dažniau naudoti psichologinei sveikatai atstatyti 

reikalingus medikamentus.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE

• 2013 m. Kanadoje buvo atliktas tyrimas (Allen 2013), kuriame buvo

išanalizuoti labai didelės populiacijos imties duomenys, Jis atskleidė, kad

gėjų ir lesbiečių porų vaikai tik apie 65 baigia vidurinę mokyklą, lyginant 

su susituokusių priešingos lyties porų vaikais.  Lesbiečių „tėvų“ dukterų

mokyklos baigimo rodikliai buvo žymiai blogesni. Šiame tyrime išsiskyrė

trys pagrindinės išvados: vedusių, priešingos lyties tėvų vaikai, palyginti

su kitais, turi aukštą mokyklos baigimo rodiklį; lesbiečių šeimų vaikai, 

palyginti su kitais, turi labai žemą mokyklos baigimo rodiklį.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 1

• Tyrime, kuriame dalyvavo 174 pradinių klasių vaikai Australijoje

(Sarantakos 1996), buvo lyginamos socialinio gyvenimo charakteristikos ir 

išsilavinimas  58 vaikų, gyvenančių susituokusiose vyro ir moters 

šeimose, 58, gyvenančių su nesusituokusiais heteroseksualais, ir 58, 

gyvenančių homoseksualų sąjungose, Tyrėjai nustatė, kad susituokusios

poros yra geriausia aplinka vaiko socialiniam gyvenimui r išsilavinimui

vystytis, o po to - kartu gyvenančios nesusituokusios heteroseksualios

poros, o galiausiai - homoseksualios poros.

• Tyrime (Goldberg 2007), kuriame dalyvavo 36 suaugusieji, užauginti

lesbiečių, gėjų ir biseksualių (LGB) tėvų, 15 iš jų (42%) apibūdino

problemas, susijusias su jų negebėjimu pasitikėti kitais žmonėmis.
•



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 2

• Tyrime (Sirota 2009), kuriame dalyvavo 68 moterys, augusios su gėjais ar

biseksualiais tėvais, ir 68 moterys, turinčios heteroseksualius tėvus, nustatytas

statistiškai reikšmingas skirtumas tarp šių dviejų grupių. Moterims (kurių

vidutinis amžius abiejose grupėse buvo 29 metai) su homoseksualiais ar

biseksualiais tėvais buvo sunku prisirišti prie suaugusiųjų trijose srityse: (1) joms

sunku buvo užmegzti ir palaikyti artumo ir intymumo santykį(2) jie mažiau galėjo

pasitikėti ir priklausyti nuo kitų; ir (3) jie patyrė didesnį nerimą santykiuose, 

palyginti su moterimis, kurias užaugino heteroseksualūs tėvai iir motinos.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 3

• Žurnale „Journal of Marriage and Family“ pristatytas tyrimas (Potter 2012) parodė, kad „tos pačios lyties

tėvų šeimų vaikai pasižymėjo mažesniais akademiniais mokymosi rezultatais nei jų bendraamžiai, 

gyvenantys susituokusiuose tėvo ir motinos šeimose. Poteris padarė išvadą, kad šie skirtumai gali būti

siejami su didesniu tos pačios lyties porų nestabilumu, lyginant jas su susituokusiomis vyro ir moters 

šeimomis. Tyrimas buvo pagrįstas didele, nacionalinio masto reprezentatyvia mokyklinio amžiaus vaikų

apklausa.

• 2012 m. Pakartotinai išnagrinėję Rosenfeldo (Allen ir kt., 2012) 2010 m. atliktą tyrimą apie vaikų

rezultatų ir tos pačios lyties porų struktūros ryšį, mokslininkai nustatė, kad, palyginti su susituokusiose 

vyro ir moters šeimose auginamais vaikais,  tos pačios lyties porų auginami vaikai pasižymėjo  35 proc. 

mažesne pažanga moksle. Šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas.

• Šio svarbaus tyrimo išvada, kad pagal įprastą mokymosi pažangą tos pačios lyties porų namų ūkiuose

gyvenantys vaikai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo vaikų iš tradicinių santuokinių šeimų ir iš 

heteroseksualių sugyventinių porų namų. Tai atitinka Sarantakoso tyrimą su174 pradinės mokyklos

vaikais Australijoje, kurį minėjome anksčiau.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 4

Novatoriškas tyrimas iš Teksaso universiteto Ostine (Regnerus 2012) nustatė, kad jauni suaugę vaikai (18–39 

metų), kurių tėvai, turėję tos pačios lyties santykius, nesulaukę 18 metų, dažniau kenčia nuo plataus spektro

emocinių ir socialinių problemų. Tyrimas vertas dėmesio dėl kelių priežasčių:

✓ jo tyrimo imtis buvo didelė, reprezentatyvi atranka iš populiacijos

✓ Regnerus studijavo suaugusių vaikų atsakymus, o ne paprašė tos pačios lyties tėvų apibūdinti, kaip sekasi jų

mažiems išlaikomiems vaikams,

✓ jis galėjo palyginti iki 80 priemonių vaikams, gyvenusiems (arba turėjusiems) tėvus, kurie pateko į vieną iš

aštuonių kategorijų - nepažeistos šeimos, kuriose abu biologiniai tėvai buvo susituokę, motinos lesbietės, gėjų

tėvai, heteroseksualūs vieniši tėvai, tėvai, kurie vėliau išsiskyrė, kartu gyvenantys tėvai, tėvai, kurie įvaikino

respondentą ir kiti (pvz., miręs tėvas).

77 iš 80 rezultatų lesbiečių ir gėjų vaikams sekėsi blogiau nei nepažeistose heteroseksualiose šeimose

gyvenusiems vaikams. Skirtumas tarp heteroseksualių šeimų vaikų ir gėjųporų išaugintų vaikų  nebuvo gautas tik 

pagal  įgūdžius dalyvauti balsavimuose, o lesbiečių motinų pagal alkoholio vartojimą.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 5

• Gėjų porų vyrai dabar taip pat siekia biologinių vaikų naudodamiesi surogatinėmis motinomis.

• 2013 m.atliktas vaikų, gautų per surogatines motinas, tyrimas (Golombok ir kt., 2013) Jo metu buvo vertinami

3, 7 ir 10 metų amžiaus vaikai . Tyrimas parodė, kad surogatinės motinystės būdu gimę vaikai turėjo daugiau

prisitaikymo sunkumų būdami 7 metų nei kiti vaikai. Autoriai padarė išvadą, kad ryšio su motina nebuvimas

gali būti problemiškas vaikams. Pagrindinis tyrėjas teigė, kad „prisitaikymo problemos pasireiškia elgesio

problemomis, tokiomis kaip agresyvus ar asocialus elgesys, arba emocinėmis problemomis, tokiomis kaip

nerimas ar depresija“.

• Pastaraisiais metais gėjų ir lesbiečių poros įgijo vaikų dirbtinio apvaisinimo ar apvaisinimo mėgintuvėlyje būdu.

2010 m. paskelbti tyrimai (Marquardt ir kt., 2010) parodė kai kurias neigiamas pasėkmes. Dirbtinio apvaisinimo

būdu gimę jaunuoliai buvo labiau sutrikę, jautėsi labiau atskirti nuo savo šeimos, patyrė daugiau psichologinio

skausmo, Dažniau tarp jų buvo paplitusi depresija, nusikalstamumas ir piktnaudžiavimas narkotinėmis

medžiagomis, nei tarp jaunuolių, kurie buvo natūraliai pradėti.



PROBLEMOS , KYLANČIOS VAIKAMS,AUGANTIEMS 
TOS PAČIOS LYTIES POROSE 6

• 2015 m. atliktame tyrime (Sullins 2015a), naudojant reprezentatyvų 207 007 vaikų, įskaitant 512 su

tos pačios lyties tėvais, pavyzdį iš JAV nacionalinės sveikatostarnybos apklausos, emocinės problemos

buvo dvigubai didesnės (minimalus rizikos santykis (RR) 2,4, 95%pasitikėjimo intervalas (PI) 1,7–3,0)

vaikams, turintiems tos pačios lyties tėvus, nei vaikams, turintiems priešingos lyties tėvus.

• Dėmesio deficito hiperaktyvumo sutrikimas buvo daugiau nei du kartus (RR 2,4, 95% PI 1,6–3,4)

daugiau paplitęs tarp vaikų, turinčių tos pačios lyties tėvus, nei bendroje populiacijoje, vertinant ir pagal amžių, 

lytį, etninę kilmę ir tėvų socialinę bei ekonominę padėtį (Sullins 2015b). 



Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus tyrimus kyla klausimas, kas apgins 

šiuos vaikus?  Kas realiai užtikrins jų interesų -augti prigimtinėje 

šeimoje,  turėti tėvą ir motiną -viršenybę? 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


