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Internetas 

• Internetas (angl. internet) – pasaulinis 
kompiuterių tinklas, jungiantis visuotinius ir 
vietinius kompiuterių tinklus. 

• Socialinės medijos (angl. social media) – tai 
internetiniai dariniai, kurie leidžia žmonėms 
lengvai sukurti, patalpinti ir paskleisti 
informaciją. 

 



Internetas Lietuvoje 

• Interneto paplitimas Lietuvoje 

 

• Interneto naudotojai 

 



Žmonės naudojantis internetą kasdien per pastaruosius tris 
mėnesius pagal socialinę – ekonominę grupę (Lietuvos statistikos 

departamento duomenys, 2013) 
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Savižudybės Lietuvoje 

• Savižudybių statistika Lietuvoje 2009 – 2011 
metais pagal amžių, lytį. 



Vyrų savižudybės Lietuvoje 2009 – 2011 metais pagal amžiaus 
grupes (Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2013) 
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Vyrų ir moterų savižudybės Lietuvoje 2009 – 2011 metais 
(Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2013) 
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Savižudybės Lietuvoje 2009 – 2011 metais pagal amžiaus grupes 
(Lietuvos statistikos departamento duomenys, 2013) 
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Informacijos apie savižudybes 
prieinamumas internete 

M. Graham 1998 metų tyrimas: Yahoo paieškos sistemoje 
įvesta suicide. Rasta 219 tinklalapių. 

2013 m. Google paieškos sistemoje įvesta suicide. Rasta 226 
000 000 rezultatų. 

Biddle ir kt. (2008) atliko sistemingą tinklalapių paiešką 
panaudodami 12 su savižudybe susijusių terminų, tam, kad 
galėtų simuliuoti tipišką informacijos apie savižudybes 
ieškančio žmogaus paiešką: 

maždaug 50 proc. tinklalapių buvo prosuicidinės orientacijos 
ir/arba pateikiantys faktinę informaciją apie savižudybę. 

Recupero ir kt. (2008): 
31 proc. neutralūs, 29 proc. antisuicidiniai, 11 proc. 

prosuicidiniai. 
 



Internetas ir savižudybės 
PAIEŠKOS FRAZĖ REZULTATAS 

Kaip nusižudyti 3 580 000 

Nusižudyti 3 020 000 

Noriu mirti 1 950 000 

Noriu nusižudyti 213 000 

Savižudybės metodai 193 000 

Savižudybė 189 000 

Nusižudysiu 93 800 

Savižudybės būdai 72 300 



Neigiama socialinių medijų įtaka 
savižudiškam elgesiui 

• Patyčios internete. 

• Imitacijos efektas. 

• Savižudybės paktas. 

• Instrukcijos kaip nusižudyti. 

• Savižudybės normalizavimas. Teigiamos 
nuostatos į savižudybę formavimas. 

• Diskusijų forumai, blogai 

 

 

 



Patyčios internete 

Paauglės dramą narplios teismas 
 Nustatyta, kad iš pradžių paauglės susikibo viename jau nugriautame vadinamojo 

Kosmonautų mikrorajono angare. Ten vieną 2007–ųjų liepos dieną susirinko apie 
10 Jonavos paauglių. Šį kartą žiūrovų dirbtinai kurstytas incidentas buvo 
filmuojamas. Vėliau jo vaizdai išplatinti internete. 
 
Po dviejų mėnesių 15-metės vėl aiškinosi santykius prie Varnutės upelio tvenkinių. 
Bėgdama nuo paskui ją besivelkančio patyčių šleifo, B.Ramaškaitė vėl buvo 
pakeitusi mokyklą – perėjusi į Jonavos Senamiesčio gimnaziją. Šis santykių 
aiškinimasis baigėsi jai surengta masine egzekucija, kurią stebėjo apie 20 žiūrovų. 
Iš pralaimėjusios dvikovą merginos buvo visaip tyčiojamasi. Ir vėl viskas buvo 
filmuojama, o 15-metę žeminantys vaizdai išplatinti internete. Prabėgus dviem 
mėnesiams nepilnametė nusižudė. 

 
Greta Čižiniauskaitė, Paauglės dramą narplios teismas (2010 01 20): 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/paaugles-drama-
narplios-teismas-59-80581 



Internetinis savižudybės paktas 

Internetinis savižudybės paktas – tai susitarimas 
nusižudyti tarp 2 ar daugiau žmonių, 
dažniausiai tam tikru sutartu laiku ir dažnai 
tuo pačiu mirtinu būdu (Rajagopal, 2004). 



Instrukcijos kaip nusižudyti 

• Vaistai internetinėse parduotuvėse. 

• 208 iš 220 bandymų žudytis vandenilio 
dujomis Japonijoje 2008 metais baigėsi 
mirtimi (Morii ir kt., 2011). 



Savižudybė tiesioginiame eteryje 

• Jaunuolis nusižudė tiesioginiame interneto eteryje, kai tuo metu įjungta kamera jo agoniją 
transliavo 1500 žmonių. 

• Abrahamas K Biggsas, 19 metų jaunuolis iš Floridos, perdozavo vaistų, prieš tai pasirūpinęs, kad šią 
„ceremoniją“ pamatytų interneto svetainės Justin.tv lankytojai. 

• Policijos duomenimis, kai kurie stebėtojai iš pradžių netgi skatino jį nusižudyti, manydami, kad 
vaikinas juokauja. Tik po to, kai Abrahamas nejudėdamas (kamerai tebetransliuojant vaizdą) 
pragulėjo keletą valandų, kai kurie incidento liudytojai patikėjo įvykio rimtumu ir iškvietė policiją. 
Pareigūnai įsiveržė į vaikino kambarį ir rado jį lovoje negyvą. Tuo metu kamera vis dar veikė ir vaizdą 
transliavo tūkstančiams žmonių. 

• Abrahamas apie planuojamą savižudybę pranešė iš anksto: parašė keletą žinučių viename, o 
atsisveikinimo laišką patalpino kitame interneto forume. Jame jis atskleidė, kiek vaistų žada išgerti ir 
kodėl ryžosi šiam žingsniui. Anot vaikino, jis nuolat jautėsi nevykėliu: „Aš – šiknius. Visus nuvyliau ir 
jaučiu, kad niekada nepasikeisiu bei nepagerinsiu esamos padėties. Esu įsimylėjęs merginą, bet 
žinau, kad nesu jos vertas. Įsitikinau, kad mano gyvenimas nieko vertas – kad ir kaip besistengčiau, 
vistiek „susimaunu“. 

• Vaikinas anksčiau jau ne kartą žadėjo nusižudyti, todėl minėtos interneto svetainės moderatoriai į 
dar vieną tokį pažadą pažiūrėjo pro pirštus. 

• Nors savižudybės vaizdo įrašas iš Justin.tv svetainės buvo išimtas, daugybė trumpų vaizdo klipų ir 
paveikslėlių plačiai paplito po internetą. 
 

http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-
21_13-03/#ixzz2NRqsiGLx 

http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/
http://www.alfa.lt/straipsnis/10237721/Tiesioginiame.interneto.eteryje.nusizude.jaunuolis=2008-11-21_13-03/


Diskusijų forumai, blogai 

• Kelia grėsmę pažeidžiamoms grupėms, 
darydami įtaka apsisprendimui mirti nuo 
savižudybės (Biddle ir kt., 2008; Dunlop ir kt., 
2011). 

• Galiausiai toks bendravimas gali sumažinti 
abejonių ar baimių žmonėms, kurie yra 
ambivalentiški dėl savižudybės. 



Iš blogo 



Iš blogo 



Iš blogo 



Internetas ir savižudybių prevencija 

• Pagalbos linijos socialiniuose tinklalapiuose 

• YouTube prevenciniai vaizdo įrašai 

• Paieškos sistemos 

• Specialios programėlės 



Pagalbos linijos socialiniuose 
tinklalapiuose 

• National Suicide Prevention Lifeline Facebook 
puslapis 2011 lapkritį turėjo daugiau nei 29 
300 gerbėjų 

• American Foundation for Suicide Prevention 
daugiau 77 200 gerbėjų (Luxton ir kt., 2012). 

• „Jaunimo linija“ turi 817 gerbėjų Facebook 
puslapyje. 

• „Vaikų linija“ virš 1300 gerbėjų. 



YouTube prevenciniai vaizdo įrašai 

• Organizacijų iniciatyva. 

• National suicide prevention lifeline. „The Terry 
Wise Story: a suicide attempt survivor“ 

• Asmeninė iniciatyva. 



ClickCEOP 



Apibendrinimas 

• Internetas įgalino informacijos sklaidą realiu 
laiku tarp galutinių naudotojų. 

• Kol kas trūksta tyrimų geriau paaiškinančių, 
kokią tiesioginę įtaką savižudiškam elgesiui 
turi socialinės medijos. 

• Socialinės medijos gali prisidėti prie 
didėjančios savižudiško elgesio rizikos. 

• Socialinės medijos gali būti sėkmingai 
panaudojamos savižudybių prevencijoje. 



 

 

Ačiū už dėmesį! 

 


