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Pratarmė

Lytiniai santykiai tarp kalinių 
egzistuoja visame pasaulyje ir tai yra 

nepaneigiamas faktas. Tačiau politikos 
formuotojai ir kalėjimų viršininkai kaip, 
beje, ir medicinos tarnybos neigia lytinių 
santykių tarp tos pačios lyties asmenų 
egzistavimą kalėjime. Homofobija yra 
žmogaus lytinės tapatybės įvairovės 
neigimo visuotinė koncepcija. Vėl 
politiškai ir morališkai skatinamas 
pasipriešinimas įrodymais pagrįstoms 
prevencijos strategijoms! Vėl mes 
matome, kad efektyvias ir veiksmingas 
kovos su ŽIV ir kitomis LKPL strategijas 
blokuoja giliai įsišaknijęs kultūrinis 
nerimas, pasireiškiantis emociniu 
pasipriešinimu bei lengvai pritaikomų 
prevencinių metodų ignoravimu.
Tokia praktika geriausiai parodo, kad 
veiksmingos ŽIV/ AIDS strategijos gali 
būti įgyvendinamos tik plačiąja prasme 
pakeitus supratimą ir požiūrį į mažumas 
ir nuo normų nukrypstančios visuomenės 
diskriminaciją. Tačiau, jei ketiname 
pasiekti tvarios plėtros tikslus (TPT) 2030 
m., turime veikti kartu. Jei atstumsime 
tam tikrą visuomenės dalį, nepasieksime 
TPT!

Prof. Dr. Heino Stoveris 
Priklausomybių tyrimo institutas (ISFF)  
Frankfurto taikomųjų mokslų 
universitetas/Frankfurtas, Vokietija
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Santrauka

Tarptautinio kalėjimų studijų centro 
(TKSC) duomenimis bet kuriuo 

momentu pasaulyje apie 10 mln. 
žmonių yra laikomi kalinimo įstaigose, 
iš jų virš 2,2 mln. laikoma Jungtinėse 
Valstijose. Apie sveikatos priežiūrą 
kalėjime galima diskutuoti iš etinės, 
teisinės ar visuomenės sveikatos pusės. 
Mes tikime, kad, nors kaliniams ir atimta 
laisvė, valdžia privalo užtikrinti tinkamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, siekdama 
išsaugoti kalinių gerovę. Didžioji dalis 
kalinių, atlikę laisvės atėmimo bausmę, 
sugrįš į visuomenę, tad priemonės, 
užtikrinančios gerą jų sveikatos 
būklę kalinimo metu, apsaugotų 
nuo užkrečiamųjų ligų perdavimo 
bendruomenėse, į kurias jie sugrįš. Tad 
sveiktos priežiūra kalėjime turėtų būti 
traktuojama kaip pagrindinė visuomenės 
sveikatos sudėtinė dalis. 
Pagrindinių užkrečiamųjų ligų (PUL) 
paplitimas yra ženkliai didesnis tarp 
kalinių nei laisvėje. 2016 m. duomenimis 
apie 389000 kalinių buvo užsikrėtę ŽIV/
AIDS, o tai sudarė apie 3,8% visuotinės 
kalinių populiacijos, toliau – 1546500 
kalinių, sergančių hepatitu C (15,1%), 
491500 sergančių lėtiniu hepatitu B 
(4,8%) ir 286000 sergančių aktyvia 
tuberkuliozės forma (2,8%). 
Kalėjime egzistuoja tokie pat 
užkrečiamųjų ligų perdavimo būdai kaip 
ir laisvėje, pvz., dalijimasis švirkštimosi 
instrumentais, nesaugus seksas, 
nesaugiai atliekamos tatuiruotės, 
auskarų vėrimas ir kiti prasiskverbimai 
per odą, dalijimasis skutimosi peiliukais ir 
skutimosi priemonėmis, t. t. Kiti veiksniai, 
tarp jų ir nešvarus vanduo bei prasta 
higiena, perpildymas, tinkamų sveikatos 
priežiūros paslaugų trūkumas, taip pat 
sąlygoja užkrečiamųjų ligų plitimą, kuris 
yra didžiulė našta kalėjimams. 
Buvo parengtos rekomendacijos dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
ir ligų kontrolės principų kalėjimuose 

pagerinimo. Daugelyje rekomendacijų dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kalėjimuose 
rekomenduojamas prezervatyvų dalijimas kaip 
veiksminga intervencija, mažinanti lytiniu keliu 
plintančių ligų (LKPL) paplitimą. Šioje ataskaitoje 
siekiame įvertinti prezervatyvų dalijimo kalinimo 
įstaigose prieinamumą, aprėptį ir kliūtis pasauliniu 
mastu. 
Duomenys paimti iš Jungtinių Tautų ataskaitos 
apie prezervatyvų platinimą 58 iš 193 valstybių 
kalėjimuose, tarp jų: Afganistane, Albanijoje, 
Alžyre, Argentinoje, Armėnijoje, Australijoje, 
Austrijoje, Azerbaidžane, Belgijoje, Brazilijoje, 
Bulgarijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
Kanadoje, Čilėje, Kosta Rikoje, Kroatijoje, Čekijos 
Respublikoje, Dominikos Respublikoje, Estijoje, 
Suomijoje, Prancūzijoje, Gruzijoje, Vokietijoje, 
Graikijoje, Gvatemaloje, Islandijoje, Indonezijoje, 

nors 
kaliniams ir 

atimta
laisvė, valdžia 

privalo užtikrinti 
tinkamas

sveikatos priežiūros 
paslaugas, 
siekdama

išsaugoti kalinių 
gerovę
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Irane, Kazachstane, Kirgizijoje, Lesote, Lietuvoje, Liuksemburge, Namibijoje, Nyderlanduose, 
Norvegijoje, Makedonijoje, Madagaskare, Moldovoje, Palau, Paragvajuje, Peru, Portugalijoje, 
Rumunijoje, Serbijoje, Seišeliuose, Slovakijoje, Slovėnijoje, Pietų Afrikoje, Ispanijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Tadžikijoje, Tailande, Tunise, Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Valstybės, 
kuriose dalijami prezervatyvai kalėjimuose, sudaro 30% visų pasaulio šalių. 
Recenzuojamuose žurnaluose ir pilkojoje literatūroje pateikiama nedaug informacijos apie 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programas, tikėtina dėl to, kad daugelyje kultūrų kalbėti 
apie seksą– konkrečiai, apie homoseksualumą, yra tabu. Daugelyje šalių, kuriose vykdomos 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, intervencijos aprėptis yra nežinoma. Be to, 
daugelyje šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, trūksta 
stebėsenos ir programos efektyvumo vertinimo sistemos. 
Jungtinės Valstijos yra puikus programos vykdymą reglamentuojančių prieštaraujančių 
įstatymų pavyzdys, kai prezervatyvų dalijimo programa leidžiama pagal federalinius įstatymus, 
tačiau vietos lygmeniu federaliniai įstatymai nebetaikomi ir galioja kita politika. Kai kuriose 
šalyse politikos formuotojai neigia lytinių santykių egzistavimą kalėjime ir pateikia tai 
kaip argumentą dėl prezervatyvų nedalijimo kalėjime. Daugelyje šalių, kuriose vykdomos 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, prezervatyvai dalijami be lubrikantų. 
Namibija yra šalies, kuri neturi struktūrizuotos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, 

pavyzdys, kadangi prezervatyvai 
„slapta patenka“ į kalėjimus. Minėtų 
problemų sprendimas sąlygotų geresnį 
prezervatyvų dalijimo kaliniams 
užtikrinimą ir dėl to palengvėtų LKPL 
našta ne tik kaliniams, bet ir viso pasaulio 
visuomenei. 

Akronimų sąrašas 
AIDS  Įgyto imuniteto deficito

 sindromas

BBC Britų transliavimo agentūra

MEA  Malavio evangelikų asociacija

EMCDDA  Narkotikų ir narkomanijos
stebėsenos centras

HBV Hepatito B virusas

HCV Hepatito C virusas

ŽIV  Žmogaus imunodeficito
virusas

ŽTT Žmogaus teisių tarnyba

TKSC Tarptautinis kalėjimų studi-
jų centras

ŠNV  Švirkščiamųjų narkotikų
vartojimas

TDO Tarptautinė darbo organizaci-
ja

MRAA Malavio religinė AIDS asoci-
 acija

PUL  Pagrindinės užkrečiamosios
ligos

VSV  Vyrai, lytiškai santykiaujantys
su vyrais

NPV Naujasis Pietų Velsas

GOA Gydymas opioidais agonistais

AVNŠB Asmenys, vartojantys narkoti-
kus švirkštimosi būdu

LKPL Lytiniu keliu plintančios ligos

UNAIDS Jungtinių Tautų ŽIV/AIDS prou-
grama

UNDP Jungtinių Tautų vystymo pro-
grama

UNODC  Jungtinių Tautų Narkotikų ir
 nusikalstamumo biuras

PSO Pasaulio sveikatos organizacija
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1.1. Pasaulio kalėjimų statistika
Tarptautinio kalėjimų studijų centro (TKSC) duomenimis, bet kuriuo momentu pasaulyje apie 
10 mln. žmonių yra laikomi kalinimo įstaigose, iš jų virš 2,2 mln. laikoma Jungtinėse Valstijose, 
virš 1,65 mln. Kinijoje, 640000 Rusijos Federacijoje, 607000 Brazilijoje, 418000 Indijoje, 311000 
Tailande, 255000 Meksikoje ir 225000 Irane1. Metinis kalinių skaičius yra triskart didesnis ir iš viso 
siekia 30 mln2. Didžiausi kalinių skaičiaus rodikliai 100000 gyventojų yra Seišeliuose (799), po to – 
JAV (698), Sent Kitse ir Nevise (607), Turkmėnijoje (583), JAV Mergelių salose (542), Kuboje (510), 
Salvadore (492), Guame – JAV (469), Tailande (461), Belize (449), Rusijos Federacijoje (445), 
Ruandoje (434) ir Didžiosios Britanijos Mergelių salose (425)1. Pagal TKSC, nors daugiau negu 
pusėje pasaulio valstybių įkalinimo rodiklis mažesnis negu 150, įkalinimo rodikliai gali labai skirtis 
atskiruose regionuose ar šalyse. 

1.2. Sveikatos priežiūros kalėjime svarba
Apie sveikatos priežiūrą kalėjime galima diskutuoti iš etinės, teisinės ar visuomenės sveikatos 
pusės. Sveikatos priežiūros kalėjimuose etikos principai buvo įtraukti į Ženevos pasaulio 
medicinos asociacijos deklaraciją (1948 m.)3, Tarptautinį medicinos etikos kodeksą (1949 m.)4, 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 37/194 (1982 m.)5 ir 1998 m. Europos 
Tarybos ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R7 (Europos Taryba, 2014 m.)6. Visi išvardinti 
dokumentai perduoda vieną žinutę: nors kaliniams ir atimta laisvė, iš jų negali būti atimta 
galimybė gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas kalėjime. Iš teisinės pusės vyriausybė 
atsako už tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą žmonėms, atsidūrusiems už grotų. Reikia 
atsižvelgti ne tik į teisinius ir etinius aspektus, tačiau ir į tai, kad nuo sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo kalėjime priklauso visuomenės sveikata, nes didžioji dalis kalinių, atlikę laisvės atėmimo 
bausmę, grįš į visuomenę. Taigi, kaliniai yra kaip tiltas, kuriuo persikelia pagrindinės užkrečiamos 
ligos iš kalėjimo į laisvę. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes tampa aišku, kad svarbu atkreipti 
dėmesį į sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kalėjime kaip vieną iš visuomenės sveikatos 
apsaugos sričių. 

1.3. Pasaulinė pagrindinių užkrečiamųjų ligų kalėjimuose epidemiologija 
Pagrindinių užkrečiamųjų ligų (PUL) paplitimas yra ženkliai didesnis tarp kalinių nei laisvėje2. 2016 
m. duomenimis apie 389000 kalinių buvo užsikrėtę ŽIV/AIDS, o tai sudaro apie 3,8% pasaulio 
kalinių, toliau – 1546500 kalinių, sergančių hepatitu C (15,1%), 491500 sergančių lėtiniu hepatitu 
B (4,8%) ir 286000 sergančių aktyvia tuberkuliozės forma (2,8%)7. Remdamiesi matematiniais 
modeliais, autoriai daro išvadą, kad „mažinant įkalintų asmenų, vartojančių narkotikus 
švirkštimosi būdu, (AVNŠB), skaičių ir organizuojant gydymą opioidais antagonistais (GOA)“, 
galima būtų sumažinti ŽIV/ AIDS sergančių kalinių skaičių pasaulyje. 

1.4. Padidintos rizikos elgsena kalėjime
Kalėjime egzistuoja tokie pat užkrečiamųjų ligų perdavimo būdai kaip ir laisvėje. Tai gali būti ir 
dalijimasis švirkštimosi instrumentais, ir nesaugus seksas, nesaugiai atliekamos tatuiruotės, auskarų 
vėrimas ir kiti prasiskverbimai per odą, dalijimasis skutimosi peiliukais ir skutimosi instrumentais. 
Tam tikri padidintos rizikos ritualai, pvz., „brolybės apeigos“ ar „varpos implantai“, padidina 
užkrečiamų ligų perdavimo riziką kalėjimuose2,7. Kalinimo sąlygos, tokios kaip nešvaraus vandens 
naudojimas bei prasta higiena, perpildymas, tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų trūkumas, 
taip pat sąlygoja užkrečiamųjų ligų paplitimą8. Neseniai atliktas tyrimas įvertino padidintos rizikos 
elgsenos, tame tarpe ir švirkščiamųjų narkotikų vartojimo (ŠNV), nesaugaus sekso tarp vyrų, 
santykiaujančių su vyrais (VSV), tatuiruočių ir auskarų vėrimo, kalėjime pasaulinį mastą9. Remiantis 
vertinimo duomenimis, didžiausias narkotikų vartojimo švirkštimosi būdu lygis nustatytas Azijos ir 

Ramiojo vandenyno regione (20,2%), Rytų 
Europoje ir Centrinėje Azijoje (17,3%) bei 
Lotynų Amerikoje ir Karibų jūros regione 
(11,3%). Mažas ŠNV lygis nustatytas Rytų ir 
Pietų Afrikos (0,6%) ir Vakarų bei Centrinės 
Afrikos (0,5%) kalėjimuose. Didžiausias 
lytinių santykių lygis nustatytas kituose 
regionuose (12,1%) ir Vakarų bei Centrinėje 
Afrikoje (13,6%), gerokai mažesni rodikliai 
nustatyti Vidurio Rytuose ir Šiaurės 
Afrikos regione (1,5%). Duomenų apie 
tatuiruočių darymą nėra daug, didžiausi 
rodikliai kituose regionuose (14,7%), Azijos 
ir Ramiojo vandenyno regione (21,4%) ir 
Lotynų Amerikoje (45,4%). 

1.5. Sveikatos priežiūros kalėjime 
gairės ir prezervatyvų dalijimas 

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą kalėjimuose 
buvo parengta begalė gairių ir ligų 
kontrolės kalėjimuose principai10-13. 
2013 m. Jungtinių Tautų Narkotikų ir 
nusikalstamumo biuras (UNODC), Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO), Tarptautinė 
darbo organizacija (TDO), Jungtinių Tautų 
vystymo programa (UNDP) ir Jungtinių 
Tautų ŽIV/AIDS programa (UNAIDS) 
parengė gaires „ŽIV prevencija, gydymas 
ir priežiūra kalėjimuose ir kitose kalinimo 
įstaigose: visapusiškas intervencijų 
paketas“14. Užkrečiamųjų ligų perdavimo 
kalėjime užkardymui buvo rekomenduota 
taikyti penkiolika intervencijų:
1. informavimas, švietimas ir 
komunikacija;
2. prezervatyvų programos; 
3. seksualinės prievartos prevencija; 
4. priklausomybės nuo narkotikų 
gydymas, taip pat ir gydymas opioidais 
antagonistais; 
5. adatų ir švirkštų keitimo programos;
6. perdavimo per medicinines ar 
odontologų paslaugas prevencija; 
7. perdavimo per tatuiruočių darymą, 
auskarų vėrimą ar kitus prasiskverbimus 
per odą prevencija; 
8. profilaktika patyrus poveikį; 
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9. testavimas ir konsultavimas dėl ŽIV; 
10. ŽIV gydymas, priežiūra ir parama 
sergantiems; 
11. tuberkuliozės prevencija, 
diagnozavimas ir gydymas;
12. ŽIV perdavimo iš motinos vaikui 
prevencija; 
13. lytiniu keliu plintančių ligų prevencija 
ir gydymas; 
14. skiepai nuo virusinio hepatito, jo 
diagnostika ir gydymas; 
15. darbuotojų apsauga nuo profesinių 
ligų. 
Kaip tikėtasi, tarptautinės organizacijos 
rekomendavo nemokamą ir nesudėtingą 
prezervatyvų ir lubrikantų platinimą kaip 
priemonę mažinti užkrečiamųjų ligų 
perdavimą per nesaugų seksą, nes tai 
yra labiausiai paplitusi rizikinga elgsena 
kalėjime. 

1.6. Apžvalgos tikslai
Prezervatyvų dalijimas – veiksminga 
intervencija, stabdanti ŽIV/AIDS ir kitų 
LKPL perdavimą ne tik kalėjimuose, 
bet ir laisvoje visuomenėje. Nepaisant 
įrodyto veiksmingumo15, tik keletoje 
ataskaitų gali būti eandami duomenys 
apie prezervatyvų dalijimo programų 
vykdymą pasaulyje. Šioje ataskaitoje 
siekiama identifikuoti, įvertinti ir pateikti 
informaciją apie: 

•	Prezervatyvų dalijimo kalėjimuose 
programų prieinamumą visame 
pasaulyje; 

•	Šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų 
dalijimo programos, prezervatyvų 
platinimo aprėptį; 

•	Šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų 
dalijimo programos, prezervatyvų 
platinimo metodus; 

•	Kliūtis, trukdančios prezervatyvų 
platinimui ir prieinamumui kalėjimuose; 

•	Šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų 
dalijimo programos, patirtis mažinant 
pagrindinių užkrečiamųjų ligų paplitimą 
kalėjimuose. 
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Kaip jau buvo minėta, nėra daug leidinių, kuriuose būtų nagrinėjamas prezervatyvų dalijimo 
programų prieinamumas ir aprėtis kalėjimuose pasauliniu mastu. 2001 m. Europos Narkotikų 
ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) paskelbė išsamią ataskaitą apie žalos mažinimą 
Europos valstybių kalėjimuose16. 
Pagal šią ataskaitą nuo 2011 m. prezervatyvai buvo platinami vienuolikos Europos valstybių 
kalėjimuose. Austrijoje prezervatyvų dalijimo programos buvo vykdomos 20 iš 29 kalinimo 
įstaigų. Trijose įstaigose jie buvo prieinami tik pagal prašymus, vienoje įstaigoje buvo ruošiamasi 
pradėti įgyvendinti programą. Tačiau keturiose Austrijos kalinimo įstaigose prezervatyvų dalijimo 
programos nebuvo vykdomos. 
Belgijoje prezervatyvų platinimo kalėjimuose aprėptis tiesiogiai priklausė nuo vietos kalėjimo 
politikos. Kita vertus, nuo 1987 m. Danijoje prezervatyvai buvo nemokamai dalijami visose 
kalėjimų pasimatymų patalpose, medicinos tarnybose, juos taip pat dalino medicinos personalo 
darbuotojai. 
Suomijos kalėjimuose prezervatyvai buvo išduodami kartu su atvykusiems į kalėjimą 
skirtu priemonių paketu, medicinos punktuose, sutuoktinių pasimatymo patalpose (šiose 
pasimatymų patalpose nėra garso ir vaizdo kontrolės), taip pat jie laisvai prieinami kaliniams. 
Prancūzijoje vykdoma prezervatyvų programa užtikrino prezervatyvų prieinamumą kalėjimų 
medicinos tarnybose, o Vokietijoje prezervatyvų galima gauti per medicinos tarnybas, kalėjimo 
parduotuvėse, juos dalina socialiniai darbuotojai, psichologai, kunigai ir pastoriai. 
Liuksemburge prezervatyvai ir lubrikantai buvo prieinami medicinos tarnybose, kaliniai 
galėjo juos pasiimti nuo stalo neprašydami. Nors Nyderlandų politikos gairėse nustatyta, kad 
prezervatyvai turi būti dalijami visuose kalėjimuose, programos aprėptis priklauso nuo vietos 
politikos, Portugalijoje prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos vykdomos 40 iš 53 kalėjimų 
medicinos centruose, globos ir švietimo įstaigose pagal kalėjimo administracijos kriterijus, o 
Ispanijoje prezervatyvai išduodami patekus į kalėjimą, visose pasimatymų patalpose ir medicinos 
centruose pagal prašymus, Švedijoje jie prieinami tik pasimatymų patalpose16. 
2007 m. PSO kartu su UNAIDS ir UNODC paskelbė ataskaitą „Intervencijos ŽIV problemoms 
kalėjimuose spręsti: perdavimo lytiniu keliu užkardymas“17. Šioje ataskaitoje teigiama, kad 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos vykdomos ne tik Europoje, bet ir kitose šalyse, 
pvz., Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Indonezijoje, Irane, Pietų Afrikoje, kai kuriose buvusios 
Sovietų Sąjungos šalyse ir Jungtinėse Valstijose. Apibendrinus turimus rezultatus ataskaitoje 
daroma išvada, kad prezervatyvų dalijimo programų vykdymas kalėjimuose yra visiškai realus, 
o taikomi prezervatyvų dalijimo modeliai gali būti atkartoti šalyse, kuriose nevykdomos 
prezervatyvų dalijimo programos. Remiantis Australijos, Kanados ir JAV patirtimi ataskaitoje 
teigiama, kad didžioji dauguma kalinių ir kalėjimo darbuotojų palaiko prezervatyvų dalijimo 
programas. 
Savo ataskaitoje mes taip pat naudojame naujausios UNODC atliktos pasaulinės apklausos 
dėl užkrečiamųjų ligų perdavimo kontrolės kalėjimuose paslaugų prieinamumo ir aprėpties 
duomenis. Minėtas tyrimas nustatė, kad 58 šalys vykdo prezervatyvų dalijimą kalėjime. Kitame 
skyriuje pateiksime keleto šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo programos, pavyzdžius, 
aptarsime platinimo metodus, taip pat kliūtis, galinčias trukdyti užtikrinti prezervatyvų 
prieinamumą tų šalių kalėjimuose. 

2.1. Australija 
Australija yra viena iš žalos mažinimo pionierių pasaulyje. Prezervatyvų dalijimas Naujajame 
Pietų Velse (NPV) buvo pradėtas 1996 m., vykdant šešių mėnesių pilotinę studiją, kurios metu 
buvo pastatyti prezervatyvų išdavimo aparatai, išduodantys dėžutę su vienu prezervatyvu, 
lubrikanto paketėliu, prezervatyvo naudojimo informacija ir plastikiniu atliekų maišeliu18. Nuo 

1996 m. rugsėjo mėn. NPV kalėjimuose 
kalinčioms moterims pradėta papildomai 
išduoti dantų užtvaras18. Teigiama, kad 
iki 2005 m. apie 30000 prezervatyvų ir 
dantų užtvarų buvo išdalinta kaliniams 
NPV kalėjimuose, tačiau mes neradome 
duomenų, suskirstytų pagal metus. 
Prezervatyvai dalijami nemokamai ir juos 
galima pasiimti iš prezervatyvų išdavimo 
aparatų arba kalėjimo klinikoje. 
Norėdama padidinti prezervatyvų 
dalijimo kalėjimuose mastą, Australijos 
sveikatos priežiūros sistema susidūrė 
su politiniais ir teisiniais iššūkiais. 
Programos priešininkai teigė, kad 1) 
prezervatyvų dalijimas paskatins kalinius 
turėti lytinius santykius, 2) prezervatyvų 
dalijimas paskatins didesnę seksualinę 
prievartą kalinių tarpe, 3) kaliniai naudos 
prezervatyvus narkotikų bei kitos 
kontrabandos slėpimui ir saugojimui, 4) 
kaliniai naudos prezervatyvus kaip ginklą 
prieš slaugytojus, kalėjimo pareigūnus ir 
kitus kalinius ir 5) kalėjimai bus suvokiami 
kaip “‘homoseksualų tikslas“, kaip 
pareiškė Kalėjimų pareigūnų asociacijos 
prezidentas18. 

Remdamiesi NPV kalinių sveikatos 
tyrimų (KST) ir NPV Pataisos tarnybų 
departamento oficialių ataskaitų apie 
daugiau nei 1500 kalinių duomenimis, 
Yapas ir kolegos įvertino prezervatyvų 
dalijimo NPV kalėjimuose veiksmingumą 
1996–2005 m. ir nenustatė jokių rimtų 
neigiamų pasekmių, tokių kaip padidėjęs 
lytinių santykių bendru susitarimu ir be 
sutikimo mastas, ar kita padidintos rizikos 
elgsena, pvz. ŠNV18. Atvirkščiai, tiek vyrų 
santykiavimo su vyrais bendru susitarimu, 
tiek seksualinės prievartos mastai 
tiriamuoju laikotarpiu rodė mažėjimą. 
Panašiame Butlerio ir kt. vykdytame 
tyrime buvo atlikta apklausa, siekiant 
įvertinti kalinių seksualinį požiūrį ir 
patirtį NPV (kur išdalinama virš 30000 
prezervatyvų per mėnesį) ir Kvinslande 
(kur nevykdomos prezervatyvų dalijimo 
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kalėjimuose programos). NPV nustatytas 
ženkliai padidėjęs prezervatyvų naudojimo 
lygis kalinių, kurie turi analinius lytinius 
santykius, tarpe, nors analinių lytinių 
santykių mastas buvo vienodai mažas 
abiejuose kalėjimuose – 3,3%19. Autoriai 
daro išvadą, kad kaliniai, tikėtina, dažniau 
naudos prezervatyvus, jei tik jie bus 
prieinami, analinių lytinių santykių metu, 
todėl prezervatyvai turi būti išduodami 
siekiant užtikrinti pagrindines žmogaus 
teises. 
Kitas tyrimo, kurį 2013 m. atliko Skotas ir 
kt., metu vertinti prezervatyvų dalijimo ir 
prezervatyvų bei pasirinktinio tikrinimo 
dėl LKPL derinio siekiant nustatyti LKPL, 
tarp jų dėl ŽIV, hepatito B viruso (HBV), 
chlamidijų, sifilio ir gonorėjos, paplitimą ir 
perdavimą, poveikį keturiolikoje Viktorijos 
valstijos kalėjimų20. Rezultatai parodė, 
kad prezervatyvų dalijimas padėjo 99% 
sumažinti sifilio, 98% gonorėjos, 71% 
hepatito B, 27% chlamidijų ir 50% ŽIV 
atvejus. Kaip tikėtasi, autoriai padarė 
išvadą, kad prezervatyvų dalijimo 
programa mažina LKPL atvejus ir padeda 
kontroliuoti sifilio ir gonorėjos perdavimą 
kalinių tarpe. Kaip ir Butlerio ir kt. atlikto 
tyrimo atveju, rezultatai atskleidžia 
prezervatyvų dalijimo veikmingumą 
siekiant mažinti PUL paplitimą Australijos 
kalėjimuose.

2.2. Austrija 

Austrija yra viena pirmųjų šalių, pradėjusių 
vykdyti prezervatyvų dalijimo programą 
kalėjimuose. Prezervatyvai pradėti dalinti 

Austrijos kalėjimuose daugiau negu prieš dvidešimt metų. Atvykę į kalėjimą kaliniai gaudavo 
sveikatos priemonių paketą, kuriame buvo prezervatyvai, lubrikantas, dantų šepetėlis, dantų 
pasta ir instrukcija dėl saugių lytinių santykių. Instrukcijoje (yra informacija ir arabų klb.) vaizdžiai 
– piešiniais – pateikiami užkrečiamųjų ligų perdavimo ir apsisaugojimo nuo jų būdai. Vienas iš 
Austrijos bausmių vykdymo sistemos aukštų pareigūnų, kalbėdamas apie tokių paketų dalijimą, 
pastebėjo, kad „priežiūros paketas kartu su informacija, perduoda svarbią žinią apie užkrečiamųjų 
ligų, ypatingai ŽIV, hepatitų B ir C, užkardymą. Sveikata – mūsų prioritetas“21. 
Nors priežiūros paketai Austrijoje išduodami jau daug metų, nerasta jokių leidinių (nei 
recenzuotų, nei pilkosios literatūros) apie programos Austrijos kalėjimuose stebėseną ir 
vertinimą. Atsakymai į keletą neatsakytų klausimų apie šią programą praplėstų bendrąją 
informaciją. Pvz., kiek prezervatyvų ir lubrikantų paketėlių yra pakete? Kokiu būdu VSV kaliniai 
gali gauti daugiau prezervatyvų? Ar planuojama vykdyti nuolatines programas, kuriomis būtų 
vertinamos Austrijos kalinių žinios apie nesaugius lytinius santykius ir LKPL, požiūris į tai ir 
praktika prieš ir po paketų dalijimo? Ar kaliniams užtenka dalijamos informacijos, ar reikalingos 
„mišrios“ intervencijos, tam, kad būtų pasiektas tikslas? 

2.3. Brazilija
Brazilija yra viena iš nedaugelio Pietų Amerikos šalių, kurioje dalijami prezervatyvai kaliniams. 
Žmogaus teisių tarnybos (ŽTT) duomenimis prezervatyvų dalijimo kalėjime programa vykdoma 
keliuose šalies kalėjimuose22. 1997 m. kalėjimų departamentas informavo, kad Rio de Žaneiro 
kalėjimuose, kuriuose metinis kalinių skaičius yra 13000, per mėnesį vidutiniškai išdalinama 
10000 prezervatyvų. Aukšto saugumo kalėjimo (Rio Grande do Sul) vadovybė atskleidė, kad 
kievieną „pasimatymų dieną“ apie 100 prezervatyvų išdalinami 300 kalinių22. 
Neradome jokių dokumentų apie prezervatyvų dalijimo metodą Brazilijos kalėjimuose. 
Atsižvelgiant į 1997 m. Rio de Žaneiro kalėjimuose laikytų kalinių skaičių (13000), tikėtinas 
išdalintų prezervatyvų skaičius (10000 per mėnesį) atrodo gerokai perdėtas. ŽTT ataskaita 
internete yra vienintelis rastas dokumentas apie prezervatyvų dalijimą Brazilijos kalėjimuose. 
Šioje ataskaitoje akivaizdžiai pateikiama informacija tik apie prezervatyvų dalijimą pasimatymų 
su sutuoktiniais metu, o ne VSV kaliniams. ŽTT ataskaita jau nėra aktuali, kadangi joje pateikiami 
1997 m. duomenys. Siekiant informuoti politikos formuotojus ir mažinti lytiniu keliu plintančių 
ligų (LKPL) paplitimą kalinių tarpe, reikėtų atnaujinti ir paskelbti informaciją apie prezervatyvų 
dalijimo programos tęstinumą ir aprėptį, metodus ir prezervatyvų dalijimo kliūtis Brazilijos 
kalėjimuose. 

2.4. Kanada
Organizacijos „Kanados informavimo apie ŽIV ir hepatitą C (HCV) šaltinis“ duomenimis 
nuo 1992 m. Kanados federaliniuose kalėjimuose laikomi kaliniai gauna prezervatyvus 
siekiant užkardyti LKPL perdavimo kalėjimuose23. Kanados pataisos tarnybos pavedimu, 
nelubrikuoti nespermicidiniai prezervatyvai, vandeniniai lubrikantai ir dantų užtvaros turi būti 
„diskretiškai“prieinami kaliniams trijose kiekvienos įstaigos vietose bei visose pasimatymų 
su sutuoktiniais patalpose. Kai kuriuose kalėjimuose prezervatyvus ir lubrikantus išduoda 
tik kalėjimo sveikatos priežiūros tarnyba, tai potencialiai sukelia nenorą prašyti ir naudoti 
prezervatyvus, todėl didėja LKPL paplitimas kalinių tarpe. 
Kanados ŽIV/AIDS teisinio tinklo paskelbtas pranešimas „ŽIV ir hepatito C užkardymo programų 
vykdymo Kanados kalėjimuose skatinimas“, kartu su jau minėtu dokumentu, patvirtino, kad 
prezervatyvų programa taikoma Kanados kalėjimuose24. Kaip teigiama žodiniame pranešime, 
didelė dalis Kanados kalinių turi prieigą prie ŽIV prevencijos priemonių, tokių kaip prezervatyvai, 
lubrikantai ir dantų užtvaros, nors keletas Kanados kalėjimų tokių paslaugų vis dar neteikia. 
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Nepaisant galiojančių Kanados pataisos tarnybos nustatytų taisyklių ir nuostatų prezervatyvai 
dalijami ne visuose Kanados kalėjimuose. Be to, neradome jokių statistinių duomenų apie 
prezervatyvų dalijimo programos aprėptį Kanados kalėjimuose. Kitaip tariant, kalinių, gaunančių 
prezervatyvus, lubrikantus ar dantų užtvaras, skaičius arba proporcijos nėra žinomos. Nėra 
nei duomenų apie prezervatyvų dalijimo metodus, neradome ir jokių rezultatų, susijusių su 
prezervatyvų dalijimo programos stebėsena ir vertinimu Kanados kalėjimuose.
 

2.5. Čekijos Respublika 
Pagal seną dokumentą, kurį paskelbė Europos 
nusikaltimų prevencijos ir kontrolės institutas, nuo 2001 
m.bendradarbiaujantis su Jungtininėmis Tautomis, 
kaliniams Čekijos Respublikoje buvo suteikta galimybė pirkti 
prezervatyvus kalėjimo parduotuvėje, tačiau jie atsisakė25. 
Nuo 2007 m. prezervatyvai tapo privaloma kalėjimų 
parduotuvių prekių asortimento dalis. Įvertinus tai, kad už 
prezervatyvus reikia mokėti, jie prieinami viešose vietose, 
tokiose kaip kalėjimo parduotuvės, kuriose dažniausiai 
apsiperkama grupėmis, nenoras pirkti prezervatyvus atrodo 
pateisinamas.
Taip pat prezervatyvų prieinamumas kaliniams ir/ arba 
jų partneriams pasimatymų su sutuoktiniais patalpose 
nuo 1994 m. buvo oficialiai kodifikuotas vidiniu kalėjimų 
tarnybos nutarimu. Tačiau praktinis šių nuostatų 
įgyvendinimas lieka neaiškus. Čekijos bausmių vykdymo 

sistemos koncepcijoje 2025 m. ir jos veiksmų plane 2016 m.–2017 m. iš naujo numatytas 
nemokamų prezervatyvų dalijimas pasimatymų su sutuoktiniais patalpose kalėjimuose.

Pilotinė prezervatyvų dalijimo per 
aparatus programa prasidėjo kaip HA-
REACT Bendrųjų veiksmų programos 
dalis. 2016 m. balandžio mėn. Prahoje 
įvyko sveikatos priežiūros paslaugų 
kalėjimuose specialistų, kalėjimų tarnybos 
vadovybės, kalinimo įstaigų socialinių 
ir psichologinių tarnybų darbuotojų 
ir Teisingumo ministerijos atstovų 
susitikimas aptarti prezervatyvų dalijimo 
programos inicijavimo galimybę26. Buvo 
pasiektas susitarimas inicijuoti pilotinę 
prezervatyvų dalijimo programą viename 
šalies kalėjime. Buvo parengta ir išdalinta 
medžiaga su informacija apie LKPL ir 
prezervatyvų platinimą. Prezervatyvų 
dalijimas Čekijos kalėjimų sistemoje 
prasidėjo 2017 m. rugpjūčio mėn. 12 
mėnesių pilotine programa, kurios metu 
prausyklose ir tualetuose, skirtuose 240 
kalinių, buvo pastatyti keturi prezervatyvų 
aparatai. Prezervatyvai buvo nemokami ir 
prieinami kaliniams iš kitų pilotinio kalėjimo 
korpusų, jei jie kreipdavosi į ugdytojus 
(ne prižiūrėtojus, ne sveikatos priežiūros 
darbuotojus) su asmeniniu prašymu. 
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Čekijos Respublikoje prezervatyvų dalijimo kalėjime programa vis dar yra pilotinėje stadijoje, 
atliekamas jos vertinimas ir stebėsena. Tarpinė analizė buvo pristatyta Lisabonos priklausomybių 
konferencijoje 2017 m.27. Pirmojo mėnesio stebėjimo rezultatai nerodė jokių didesnių problemų 
įgyvendinimo metu. Kalinių požiūris buvo pakankamai teigiamas dar prieš pradedant vykdyti 
projektą. Kita vertus, kalėjimų darbuotojai buvo gana konservatyvūs prieš pradedant programą, 
tačiau jų požiūris šiek tiek pasikeitė praėjus tik 1 prezervatyvų dalijimo mėnesiui, kai kalėjimų 
darbuotojų būgštavimai nepasitvirtino. Per pirmąsias 6 pilotinės programos savaites iš aparatų 
buvo išdalinti 657 prezervatyvai ir 6 išdavė darbuotojai pagal prašymus. 

2.6. Vokietija
Vokietija yra viena iš tų šalių, kuriose veikia prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programų 
veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos sistema. 2006 m. AIDS ir kalėjimų darbo grupė atliko 
apklausą, siekdama įvertinti prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programas, kurios 2003 m.-2005 
m. buvo vykdomos Bavarijos kalėjimuose. Tuo metu apie 13000 kalinių buvo laikoma Bavarijos 
kalėjimuose. 20 iš 32 Bavarijos kalėjimų, kuriuose buvo laikoma apie 7900 kalinių (tarp jų 105 
moterys), atsakė į pateiktus klausimus. 
Apklausos rezultatai parodė, kad 40, 45 ir 43 prezervatyvai buvo išdalinti 7900 kalinių atitinkamai 
2003 m., 2004 m. ir 2005 m. Kalėjimų sveikatos priežiūros tarnybų darbuotojų buvo klausiama 
apie LKPL paplitimą, tačiau didžiosios dalies respondentų atsakymas buvo „nežinau“. Vis dėlto 
buvo apytiksliai apskaičiuota, kad 869 asmenys iš 20 apklausoje dalyvavusių kalėjimų (iš bendro 
7900 kalinių skaičiaus) kasmet turėjo lytinius santykius. Mokslininkai preziumavo, kad kiekvienas 
lytinį gyvenimą gyvenantis kalinys turi lytinius santykius 5 kartus per metus, ir padarė išvadą, kad 
4302 prezervatyvai turėjo būti išdalinti tuose kalėjimuose. 
Praktika rodo, kad prezervatyvai Bavarijos kalėjimuose prieinami pagal prašymą. Prezervatyvų 
dalijimo metodas nėra ypatingai veiksmingas, kadangi daug kalinių gali nedrįsti prašyti 
prezervatyvų baimindamiesi stigmatizavimo. Tačiau išdalintų prezervatyvų skaičius 20 Bavarijos 
kalėjimų (apie 40 per metus), remiantis nebeaktualios apklausos duomenimis, kelia susirūpinimą. 
Nėra tikslių duomenų apie pagrindinių užkrečiamųjų ligų ir LKPL paplitimą Vokietijos kalėjimuose. 
Minėti klausimai pabrėžia būtinybę atnaujinti statistinius duomenis apie prezervatyvų dalijimą ir 
LKPL Vokietijos kalėjimuose. 

2.7. Lesotas 
Lesotas yra viena iš dviejų Afrikos valstybių į pietus nuo 
Sacharos, kurioje vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose 
programos. 2015 m. birželio mėn. Lesoto pataisos tarnyba 
suorganizavo UNODC sušauktą regioninį ekspertų grupės 
posėdį. Posėdžio metu UNODC ir 12 Pietų Afrikos pataisos 
tarnybų, Sveikatos ministerijos, Nacionalinės AIDS tarybos, 
pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir buvę kaliniai 
aptarė galimybes pakeisti tos šalies kalėjimų sveikatos priežiūros 
paslaugas (tame tarpe ir prezervatyvų dalijimo programas)27. 
Posėdžio metu pasiūlyti metodai, kaip įveikti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo praktines ir fizines kliūtis. Dalyviai diskutavo 
ne tik apie prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programas, 
tačiau aptarė ir kitus klausimus: geriausias išdėstymo vietas, 
kad būtų išvengta stigmatizavimo ir diskriminacijos; kaip 
užtikrinti, kad prezervatyvai ir lubrikantas būtų kartu supakuoti, nes kaliniai gali pasiimti tik 
lubrikantus neimdami prezervatyvų; kaip higieniškai išmesti panaudotus prezervatyvus; o taip 
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pat informavimą apie teisingą ir tinkamą prezervatyvų naudojimą. Lesoto kaliniams prezervatyvai 
dalijami iš aparatų. 
Remiantis minėta informacija galima teigti, kad prezervatyvai ir lubrikantai dalinami Lesoto 
kalėjimuose, tačiau mes neradome jokių dokumentų ar patikimos informacijos apie programos 
aprėptį. Iš tiesų nėra duomenų, keliuose kalėjimuose kaliniams dalijami prezervatyvai ir 
lubrikantai, kokia šios programos aprėptis, kiek prezervatyvų ir lubrikantų paketėlių kasmet 
išdalijama kaliniams, koks prezervatyvų dalijimo metodas taikomas šios šalies kalėjimuose. 

2.8. Namibija
Kaip rašoma žurnale „The Namibian“, 2017 m. rugsėjo mėn. Namibijos sveikatos ministras 
atskleidė, kad prezervatyvai „slapta įnešami“ į jo šalies kalėjimus ir pataisos įstaigas28. Jis pabrėžė, 
kad lytiniai santykiai tarp homoseksualių kalinių vyrų, kurie yra atskirti ir stigmatizuoti, egzistuoja 
ir atkreipė dėmesį į galimas pasekmes kalinių sveikatai po nesaugaus sekso. Jis pakartojo, kad jo 
šalis yra pasiryžusi išgelbėti kiek įmanoma daugiau gyvybių 75% sumažindama užkrečiamųjų ligų 
paplitimą iki 2020 m. 
Nors prezervatyvai dalijami kai kuriuose Namibijos kalėjimuose, tai nėra vykdoma pagal 
struktūrizuotą programą. Sveikatos ministras patvirtino, kad Namibijos kalėjimuose 
prezervatyvai yra slaptai įnešami, tačiau jis nepaminėjo keliuose kalėjimuose taikomas toks 
dalijimo metodas. Panašiai kaip ir kitose šalyse, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo 
programos, šalyje nėra programos veiksmingumo vertinimo ir stebėsenos sistemos. Vis dėlto 
Sveikatos ministerijos vykdomos programos turi galimybę plėstis, nepaisant kultūrinių kliūčių. 
Tačiau jei prezervatyvai nebus dalijami pagal struktūrizuotą programą, atsiras piktnaudžiavimo 
pavojus (pvz., juodoji rinka kalėjime, prezervatyvų naudojimas kitiems tikslams, tokiems kaip 
narkotikų gabenimas).

2.9. Jungtinės Valstijos
Prezervatyvai yra dalijami Jungtinių Valstijų pataisos įstaigose, nors aprėptis ir nedidelė. Los 
Andželo, Niujorko ir Filadelfijos regionuose vykdomos prezervatyvų dalijimo programos. 1987 
m. Vermontas tapo pirmąja JAV valstija, kurioje buvo pradėta vykdyti prezervatyvų dalijimo 
kalėjime programa29. 2010 m. Amerikos visuomenės sveikatos žurnale buvo paskelbtas 
straipsnis „Pirmasis prezervatyvų dalijimo aparatas JAV kalėjime: žalos mažinimo iššūkiai teisės ir 
teisėtvarkos aplinkoje“30. 
Kaip rašoma straipsnyje, 1989–2007 m. prezervatyvai buvo prieinami kaliniams vyrams 
asmeninių konsultacijų metu. 2007 m. už 200 USD buvo nupirktas pirmasis prezervatyvų dalijimo 
aparatas ir pastatytas kalėjime. Programos vertinimas parodė, kad kaliniai yra linkę naudoti 
prezervatyvus, jei tik jie yra prieinami. Kalbantis su prižiūrėtojais ir asministracijos darbuotojais 
prieš ir po intervencijos paaiškėjo, kad „tie, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su kaliniais, nerimavo 
dėl drausmės ir veiklos organizavimo problemų, vadovybė nerimavo, kad prezervatyvų dalijimas 
gali būti suprastas prieštaringai, atsižvelgiant į tai, kad lytiniai santykiai kalėjime yra draudžiami“. 
Nepaisant įrodyto prezervatyvų dalijimo veiksmingumo mažinant LKPL, JAV kalėjimuose 
intervencijų aprėptis labai nedidelė. 
Daugelyje straipsnių pabrėžiama, kad nesaugus seksas yra vienas iš pagrindinių užkrečiamųjų ligų 
platinimo JAV kalinių ir suimtųjų tarpe būdų. Fulilovas įvertino skirtingus prezervatyvų dalijimo 
JAV kalėjimuose programos aspektus (tokius kaip etinis aspektas) ir didesnę pavojingo lytinio 
elgesio riziką tarp kalinių negu laisvėje31. Jis padarė išvadą, kad, nepaisant būtinybės mažinti ŽIV/
AIDS paplitimą, prezervatyvų dalijimo programos nėra JAV kalėjimų sveikatos priežiūros sistemos 
pagrindinė etinė pareiga. Tokia kalėjimų sveikatos priežiūros politikos formuotojų nuomonė 
paaiškina mažą prezervatyvų dalijimo programos aprėptį JAV kalėjimuose. 
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Napaisant prezervatyvų naudojimo veiksmingumo kontroliuojant pagrindinių užkrečiamų ligų ir 
LKPL paplitimą kalėjimuose, daugelio šalių kalėjimuose prezervatyvų prieinamumo nėra. Šiame 

skyriuje pateiksime keleto šalių, kuriose nevykdomos prezervatyvų dalijimo programos, pavyzdžius, 
aptarsime galimas kliūtis bei pateiksime kalinių ir kalėjimo vadovybės požiūrį. 

3.1. Indija
„India Today“32 išspausdintame straipsnyje „Tiharo kalėjime uždrausti prezervatyvai“ aprašoma 
didžiausio Pietų Azijos kalėjimų komplekso – Tiharo kalėjimo, kuriame laikoma virš 10000 kalinių, 
– patirtis. Straipsnyje teigiama, kad yra daug kliūčių, trukdančių prezervatyvų dalijimui Tiharo 
kaliniams. Kadangi du trečdaliai kalinių turi homoseksualius santykius, prezervatyvai turėtų 
būti dalijami kaip prevencinė priemonė prieš ŽIV/ AIDS ir LKPL. Tačiau vienas iš kalėjimo vadovų 
nedelsdamas paneigė homoseksualumo apraiškų egzistavimą Tiharo kalėjime ir pakartojo, kad 
prezervatyvų dalijimas kalėjime tik paskatintų homoseksualumą tarp asmenų, laikomų už grotų. 
Neradome jokių kitų dokumentų, kuriuose būtų duomenų apie prezervatyvų dalijimą kitose Indijos 
kalinimo įstaigose. 

3.2. Malavis
Malavis taip pat yra viena iš šalių, kurioje nevykdoma prezervatyvų dalijimo kalėjime programa. 
2017 m. rugpjūčio mėn. „Malawi24“33 išspausdino straipsnį „Bažnyčia priešinasi prezervatyvų 
dalijimui kaliniams kalėjimuose“. Straipsnyje teigama, kad nors Malavio religinė AIDS asociacija 
(MRAA) buvo pasiryžusi pradėti prezervatyvų dalijimo programas šalies kalėjimuose siekiant 
užkardyti LKPL paplitimą, Malavio evangelikų asociacija (MEA) pasipriešino bandymui dalinti 
prezervatyvus kaliniams. Kaip ir Indijoje, MEA įsitikinę, kad prezervatyvų dalijimas paskatins kalinius 
turėti homoseksualius santykius. Neradome jokio kito dokumento ar ataskaitos apie prezervatyvų 
dalijimą Malavio kalėjimuose. 

3.3. Jungtinė Karalystė
 2015 m. „The Guardian“ išspausdintame straipsnyje aiškiai nurodyta, kad „atsižvelgiant į 
2014 m. veiklos plano sveikatos ir teisingumo rodiklius, prezervatyvų išdavimas kaliniams, 
kuriems jų reikia, yra Anglijos kalėjimų politika“34. Deja, Anglijos kalėjimuose prezervatyvai 
nėra dalijami. BBC paskelbtame straipsnyje buvęs kalinys teigia, kad „kalėjime daug kartų 
turėjau homoseksualius lytinius santykius. Suskaičiavau daugiau negu 100 sueičių, visą laiką 
be prezervatyvų, kadangi aš nenorėjau eiti prašyti prezervatyvų. Paprašęs prezervatyvo 
būčiau atskleidęs save ir asmenį, su kuriuo ketinau turėti lytinius santykius, ir būčiau 
pažeidęs kalėjimo taisykles“35. Buvęs kalinys, kurio vardas neminimas, toliau pasakojo: 
„norėčiau žinoti, kuriuose kalėjimuose jie yra prieinami, kadangi šešiuose kalėjimuose, 
kuriuose aš buvau, neteko girdėti, kad galima tiesiog nueiti į sveikatos priežiūros centrą ir 
gauti prezervatyvų. Tikra nesąmonė. Kaip galima sužinoti, kad jie prieinami, jeigu niekas 
apie tai nešneka?“ Tame pačiame dokumente nustatyta, kad Anglijoje, Velse ir Škotijoje 
prezervatyvai privalo būti prieinami tiems kaliniams, kurie, kaip taisyklė, rizikuoja užsikrėsti 
LKPL. Atvirkščiai, Šiaurės Airijoje prezervatyvų dalijimas kalėjimuose draudžiamas. Kadangi 
visi kaliniai, kurie turi lytinių santykių kalėjime, rizikuoja užsikrėsti LKPL, prezervatyvų 
dalijimas turėtų būti kuo greičiau pradėtas visų išvardintų šalių kalėjimuose. 

3.4. Zambija
Zambija yra dar vien šalis, kurioje nevykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos. 
Oskaras Simooya iškėlė šį klausimą „Times of Zambia“ paskelbtame straipsnyje „Siaučia debatai 
dėl prezervatyvų dalijimo kalėjimuose“. Straipsnyje pateikti vykdytų tyrimų projektų dėl ŽIV 

būsenos Zambijos kalėjimuose rezultatai 
ir daroma išvada, kad „šie rezultatai rodo, 
kad, nors kaliniai žino apie ŽIV perdavimą, 
jie gali neturėti priemonių apsisaugoti 
nuo užsikrėtimo kalėjime“. Autorius taip 
pat svarsto, kad kalėjimų vadovybė ir 
kiti suinteresuoti asmenys nesutinka su 
prezervatyvų dalijimu, nes tiki, kad tai 
skatina homoseksualius santykius, o tai 
yra baudžiamasis nusižengimas Zambijoje. 
Straipsnyje vis kartojama prezervatyvų 
dalijimo Zambijos kalėjimuose būtinybė, 
siekiant spręsti su ŽIV/ AIDS ir kitomis LKPL 
susijusias problemas. 
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vietos lygmeniu tokia politika nėra 
įgyvendinama. Tokie prieštaravimai 
neleidžia kaliniams naudotis tinkamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis kaip 
pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Politikos 
formuotojams labai rekomenduojama 
spręsti kalinių sveikatos apsaugos 
problemas. 

- Praktika rodo, kad kai kuriose šalyse 
politikos formuotojai neigia VSV 
egzistavimą ir todėl nepripažįsta 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose 
būtinybės. Kadangi homoseksualūs 
lytiniai santykiai dažniausiai vyksta 
kalėjime, mes rekomenduojame 
politikos formuotojams stengtis 
sumažinti LKPL perdavimo riziką 
pradedant vykdyti intervencijas, tokias 
kaip prezervatyvų dalijimo programos. 

- Prezervatyvų veiksmingumas didesnis, 
jei jie naudojami kartu su lubrikantais. 
Tokioms šalims kaip Austrija, kuriose 
reiškiamas susirūpinimas dėl netinkamo 
prezervatyvų naudojimo nelegalių 
narkotikų gabenimui, rekomenduojama 
dalinti lubrikuotus prezervatyvus. 

- Kai kuriose šalyse prezervatyvų dalijimo 
kalėjimuose metodai yra neoficialūs. 
Vienas iš tokių pavyzdžių – Namibija. 
Ten prezervatyvai yra slapta įnešami 
į kalėjimą. Tokių šalių politikos 
formuotojams rekomenduojama 
patvirtinti struktūrizuotus prezervatyvų 
platinimo kalėjimuose metodus, pvz., 
įrengti prezervatyvų dalijimo aparatus 
kalėjimuose. 

- Mišrios intervencijos reikalingos, kad būtų 
sumažintos nesaugaus sekso kalėjimuose 
pasekmės. Pvz., jei prezervatyvai 
dalijami kalėjimuose, šios intervencijos 
veiksmingumas turėtų būti užtikrintas 
pradėjus vesti švietėjiškus užsiėmimus 
lygiagrečiai su prezervatyvų dalijimo 
programa. 

Kaip jau buvo minėta, prezervatyvų dalijimas yra viena iš pačių veiksmingiausių LKPL ir pagrindinių 
užkrečiamųjų ligų plitimo kalėjimuose priežiūros intervencijų. Šiame skyriuje pateikiamos 

rekomendacijos, kaip pagerinti prezervatyvų dalijimo kalėjime programų prieinamumą, priimtinumą 
ir kokybę, tokiu būdu mažinant LKPL ir pagrindinių užkrečiamųjų ligų, tokių kaip ŽIV/ AIDS, paplitimą 
kalinių tarpe visame pasaulyje:

- Prezervatyvų dalijimas kalėjimuose vykdomas 58 iš 193 šalių, kurių sąrašus 2018 m. pateikė JT 
(žemėlapis Nr. 1), o tai yra 30% pasaulio šalių. Kadangi daugeliu tyrimų įrodytas prezervatyvų 
veiksmingumas užkardant LKPL, šalims, kuriose nevykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose 
programos, rekomenduojama teikti pirmenybę šiai intervencijai.

- Kaip pastebėjome kai kuriose šalyse, prezervatyvus gali išduoti medicinos personalas ar kalėjimo 
vadovybė pagal prašymą. Atsižvelgiant į tai, kad tos pačios lyties asmenų lytiniai santykiai 
yra stigmatizuoti, ypač tarp socialiai atskirtų visuomenės grupių atstovų, tokių kaip kaliniai, 
jie gali suabejoti, ar verta prašyti prezervatyvų. Kalėjimų vadovybei rekomenduojama dalinti 
prezervatyvus netiesioginiu būdu, pvz., prezervatyvų dalijimo aparatų pagalba arba padėti 
prezervatyvus mažiau pastebimose vietose. 

- Jau buvo minėta, kad tik nedaugelyje dokumentų (publikuotų ar nepublikuotų) buvo aprašomos 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, tikėtina, todėl, kad seksas – ypač homoseksualus – 
yra tabu. Be to, duomenų trūkumas neleidžia mokslininkams įvertinti intervencijų kokybės ir atlikti 
poreikių vertinimo. Vyriausybė ir kalėjimų vadovybė turėtų sudaryti sąlygas mokslininkams tirti 
prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programas ir skelbti rezultatus. 

- Daugelyje šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, intervencijų 
aprėptis nėra aiški. Nežinomas kalėjimų, kuriuose vykdomos prezervatyvų dalijimo programos, 
ir/ arba kiek kalinių dalyvauja programose. Visuotinio vertinimo tikslais labai svarbu žinoti 
intervencijos aprėptį skirtinguose šalies lygmenyse. 

- Daugelyje šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjimuose programos, trūksta 
stebėsenos ir programos efektyvumo vertinimo sistemos. Siekiant išspręsti galimas problemas 
ir padidinti programos efektyvumą, kalėjimų vadovybei ir sveikatos priežiūros darbuotojams 
rekomenduojama pradėti vykdyti reguliarias stebėsenos ir vertinimo programas. 

- Kaip jau buvo minėta, nacionaliniai ir vietos įstatymai gali prieštarauti vieni kitiems. JAV yra puikus 
to pavyzdys, nes prezervatyvų dalijimas numatytas federaliniuose ir valstijų įstatymuose, tačiau 
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Apibendrinant, lytiniai santykiai tarp kalinių egzistuoja visame pasaulyje ir tai yra 
nepaneigiamas faktas. Viena iš priežasčių, pateikiamų siekiant pateisinti prezervatyvų 

dalijimo paslaugos trūkumą ir ribotą prezervatyvų dalijimo programos aprėptį, yra ta, 
kad politikos formuotojai neigia tos pačios lyties partnerių lytinių santykių kalėjime 
egzitavimą. Ši problema, tikėtina, susijusi su homoseksualumo nepriimtinumu visuomenėje 
dėl kultūrinių tradicijų ir/ arba religinių įsitikinimų. Jei tai yra tiesa, reikia kovoti su 
visuomenėje gyvuojančiu homoseksualių lytinių santykių stigmatizavimu ir susijusia 
diskriminacija. 
Šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo programos, patirtis įrodė prezervatyvų 
dalijimo siekiant sumažinti ŽIV/ AIDS ir LKPL paplitimą kalėjimuose veiksmingumą. 
Faktas, kad didžioji dalis kalinių, atlikę laisvės atėmimo bausmę, grįš į visuomenę, 
pabrėžia būtinybę kuo daugiau dėmesio skirti žalos mažinimo priemonėms, tame 
tarpe ir prezervatyvų dalijimui kalėjimuose. Tarptautinės ir nacionalinės organizacijos 
rekomenduoja imtis tolesnių veiksmų ir leisti vykdyti prezervatyvų dalijimo programas tų 
šalių, kuriose jos nėra vykdomos, kalėjimuose. 
Nuvilia ir šalių, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjime programos, procentas 
(30%). Kai kuriose šalyse (pvz., Čekijos Respublikoje) vykdomos pilotinės prezervatyvų 
dalijimo programos, tad nėra jokios garantijos dėl programos tęstinumo pasibaigus 
pilotinei programai. Reikia pabrėžti, kad, galbūt, yra ir kitų šalių, apie kurias mes neradome 
informacijos, kuriose vykdomos prezervatyvų dalijimo kalėjime programos. 
Prezervatyvų dalijimas kalėjimuose yra viena iš pačių veiksmingiausių LKPL plitimo 
kalėjimuose priežiūros intervencijų, tačiau nereikėtų apsiriboti tik prezervatyvų dalijimu. 
Kitaip tariant, prezervatyvų dalijimo programos veiksmingumas būtų dvigubas, jei 
lubrikantai būtų dalijami su prezervatyvais ir kartu būtų pateikiama švietėjiška informacija 
apie saugų seksą ir LKPL.
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