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Likums par iedzīvotāju reproduktīvo un seksuālo veselību jau 5 gadus ir diskusiju 
objekts Latvijas sabiedrībā. 1996. gadā likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā 
Saeimā, bet tālāk netika virzīts sakarā ar Kristīgo demokrātu iebildēm pret aborta 
legalizēšanu. Līdz šim reproduktīvās un seksuālās veselības jomu reglamentē vienīgi 
LR Labklājības ministrijas regulējošie dokumenti. 2000. gada 15. augustā 
likumprojekts tika nosūtīts atkārtoti uz Saeimu pārstrādātā un plašākā variantā .2000. 
gada 20. novembrī tas tika konceptuāli atbalstīts pirmajā lasījumā un noteikts termiņš 
priekšlikumu iesniegšanai. Daudzas organizācijas un personas ir izteikušas savu 
viedokli un priekšlikumus likumprojektam. Latvijas Romas Katoļu baznīca, evanģēliski 
luteriskā baznīca un kustība "Par dzīvību" ir iestājušās pret aborta legalizāciju. 
 
Mēs ‐ apakšā parakstījušās organizācijas ‐ neesam par abortu kā ģimenes plānošanas 
metodi un apzināmies, ka jādara viss iespējamais, lai samazinātu to skaitu Latvijā. 
Mēs iestājamies par ikviena cilvēka tiesībām saņemt informāciju, konsultācijas un 
pakalpojumus, kas saistīti ar seksuālo un reproduktīvo veselību. 
 
Šobrīd skolu programmā veselības mācība kā obligāts mācību priekšmets notiek 
vienīgi 5. klasē, kad bērnam ir 12 gadi, kur tikai 45 minūtes ir atvēlētas seksuālajai 
audzināšanai. Līdz ar to informāciju par seksuālo veselību jaunieši var saņemt vienīgi 
no nevalstiskām organizācijām, masu medijiem, vienaudžiem un ģimenes. Pieredze 
rāda, ka nav daudz to vecāku, kas ar bērniem spēj atklāti runāt par seksuālās 
veselības jautājumiem un ne visi jaunieši piedalās nevalstisko organizāciju rīkotajos 
pasākumos un iepazīstas ar masu mediju informāciju. Iedzīvotāju reproduktīvās 
veselības likumprojektā paredzēts, ka viens no valsts seksuālās un reproduktīvās 
veselības veicināšanas pamatprincipiem ir nodrošināt pamatzināšanu apgūšanu šajā 
jomā ārstniecības un izglītības iestādēs. Vai ar šīm 45 minūtēm 5. klasē valsts spēj 
garantēt pietiekamu izglītību seksuālās un reproduktīvās veselības jomā? 
 
Pasaules pieredze rāda, ka aborta aizliegums veicina kriminālo abortu skaita 
palielināšanos, kas savukārt strauji palielina sieviešu saslimstību un mirstību. No 
valstīm, kur aborti ir aizliegti, sievietes dodas tos izdarīt tur, kur tas ir atļauts. 
Aizliegums neatrisina problēmu! 
Ir pienācis laiks saprast, ka problēmas pamatā ir izglītības trūkums, kā arī smagie 
sociālekonomiskie apstākļi un ar aizliegumu nav iespējams panākt mūsu kopīgo mērķi 
‐ abortu skaita maksimālu samazināšanu. Pirms Iedzīvotāju seksuālās un 
reproduktīvās veselības likumprojekta otrā lasījuma aicinām visus deputātus un 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju padomāt par tālāko iedzīvotāju reproduktīvās un 
seksuālās veselības veicināšanu un iespējamām aborta aizlieguma sekām. 
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