
joje pusę metų pirmininkaus Eu-
ropos Sąjungos Tarybai. Politikai 
tai vadina didžiuliu įvykiu. Bet ne-
maža žmonių į tai  žiūri skeptiškai: 
na, ir kas -  papirmininkaus, pašur-
muliuos  ir viskas tuo baigsis, o kas 
mums paprastiems žmonėms iš to, 
juk nei gyvenimas nepagerės, nei 
darbo vietų padaugės, nei emigra-
cija sumažės? Kaip galėtumėte pa-
neigti tokią nuomonę?

- Manau, kad skeptikai ne visiškai 
yra teisūs. Pirmininkavimas Europos 
Sąjungos Tarybai – puiki galimybė 
Lietuvai, kad jos vardas pasklistų viso-
je Europoje, kad apie mūsų šalį sužino-
tų kuo daugiau žmonių. Vyks daugy-
bė renginių, į kuriuos suvažiuos Euro-

pos Sąjungos, valstybių vadovai, įvairūs 
aukšto rango pareigūnai. Pirmą kartą 
pirmininkausime pačios didžiausios 
Europos Sąjungos Tarybai. Neseniai 
lankiausi Kroatijoje, domėjausi, kaip 
ji pasirengusi nuo liepos įsilieti į mū-
sų bendriją. Tikrai būsime pastebė-
ti ne tik politikų, žiniasklaidos, bet 
ir investuotojų. Tai savotiška nemo-
kama Lietuvos reklama ekonomikos, 
politikos, kultūros srityse,  tam tikras 
signalas, kad čia galima saugiai inves-
tuoti, kad mūsų šalis niekuo nebloges-
nė už kitas Europos Sąjungos valstybes. 
Tai parodė ir kitų valstybių patirtis. 
Tarkim, Lenkijos, kuri pirmininkavo 
2011 metais. Jai ši misija padėjo len-
gviau įveikti krizę. Pirmininkavimui 

„Lietuvos laukia didžiuliai iššūkiai“
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Jaunieji Europos socialdemokratai:  
„mES norime jaunų EUROparlamentarų!”

Patikima, auganti ir atvira Europa per 
Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai

Progresiniai mokesčiai: negąsdinkim 
vieni kitų
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Lietuvoje

Interviu su Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataru, LSDP Garbės pirmininku 
Česlovu Juršėnu, švenčiančiu 75-erių 
metų jubiliejų
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Gediminas Kirkilas:  
Lietuva – pirmoji iš Baltijos šalių 
šių metų liepą stos prie didžiau-
sios Europos Sąjungos Tarybos 
vairo. Mūsų šalies pirmininkavi-
mo metu prie bendrijos kaip vi-
sateisė narė prisijungs Kroatija. 
Kaip tam ruošiamės, kokie bus 
pirmininkavimo prioritetai, ko-
kie iššūkiai mūsų laukia? Apie 
tai su Seimo vicepirmininku, Eu-
ropos reikalų komiteto vadovu, 
LSDP vicepirmininku  Gedimi-
nu KIRKILU kalbėjosi žurnalistas 
Stasys JOKŪBAITIS.

Padaugės ir darbo vietų,  
ir investicijų
-Šiemet Lietuva pirmą kartą istori-

Stasio Jokūbaičio nuotr.

 ES vėliavnešiai Baltijos šalyse 
Lietuvos socialdemokratai -

Jolanta BiELSkiEnė   
politologė

Lietuvai tenka garbė pirmai iš 
Baltijos valstybių pirmininkauti 
Europos Sąjungos Tarybai. Ga-
lime pasakyti, kad socialdemo-
kratai yra ES vėliavnešiai - juk 
būtent Prezidentas Algirdas Bra-
zauskas, tuometinis Lietuvos Mi-
nistras Pirmininkas, 2003 m. ba-
landžio 16 d. Atėnuose pasira-
šė Lietuvos stojimo į ES sutartį, 
kuri įsigaliojo 2004 m. gegužės 

1 d., kai Lietuva ir tapo ES nare. 
O šiandien Lietuvos socialdemo-
kratai pirmieji Baltijos valstybė-
se pirmininkaus ES Tarybai.

Reikėtų pažymėti, kad būtent kai-
riųjų skelbiami - internacionalas ir vi-
suotinės taikos siekis - buvo suvienytos 
Europos ašis nuo pat pirmųjų bandy-
mų ją vienyti. Europa susivienijo prieš 
ultra nacionalizmą ir už socialinį tei-
singumą, laisvą darbo judėjimą, eko-
nominį viso regiono augimą bei žmo-
gaus teises. ES, apvienydama įvairių 
Europos šalių darbininkus, kūrė nau-

jo masto galimybes kovai prieš kapita-
listinį išnaudojimą. 

Deja,  po 1980-ųjų neoliberalizmas 
ir neokonservatizmas kartu su gin-
kluotomis policijos pajėgomis peršuo-
liavo per Europą, grąžindami laisvos 
rinkos ortodoksiją ir ja pakeisdami 
keinsizmo pozicijas. Tuomet M. That-
cher paskelbė, kad visuomenės nėra, ir 
žiauriai susidorojo su profsąjungomis. 
Kairioji Europa ėmė trauktis, o galu-
tinį smūgį jai sudavė Sovietų Sąjun-
gos griuvimas. Dešinieji tai įvardino 
kaip savo pergalę prieš „komunizmą“, 
kaip totalitarinę sistemą, ir atvėrė ke-

lius laisvosios rinkos „šoko terapijai“. 
Šiandien finansinės krizės ir diržų 

veržimo politikos nusiaubtoje Europo-
je įvairios jėgos reikalauja iš nacionali-
nių valstybių trauktis iš ES. Netgi kai 
kurie kairieji, aiškindami, kad tai da-
ro ne iš ultra nacionalistinių paskatų, 
kalba apie traukimąsi iš ES bendrijos, 
sakydami, kad reikia „palikti liberalų 
holivudinį rojų liberalams“. 

Raginimai šalis išstoti iš Europos 
Sąjungos yra pavojingi kiekvienai Eu-
ropos šaliai kartu ir atskirai. Dabar 
labiau nei bet kada po II-ojo Pasauli-
nio karo Europoje išaugo  
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skirti pinigai iš esmės liks Lietuvoje, ati-
teks mūsų kompanijoms, bendrovėms, 
kurios aptarnaus atvykusius svečius.  
Tai galima palyginti su Europos krepši-
nio čempionatu ar olimpinėmis žaidy-
nėmis, kurias norėtų surengti ne viena 
valstybė. Tuo metu padaugės ir darbo 
vietų, ir investicijų. Netgi mūsų emi-
grantus žadame pasitelkti vertėjauti, 
kitoms paslaugoms.

Tarp pagrindinių prioritetų –  
ir nacionaliniai 
-Europos Sąjungos Tarybai pirmi-
ninkaujanti valstybė paprastai orga-
nizuoja ir koordinuoja Tarybos dar-
bą, pasirenka prioritetines bendros 
politikos sritis. Kokie  prioritetai bus 
pagrindiniai šį kartą? 
- Pagrindiniai yra trys prioritetai: au-
ganti Europa, patikima Europa ir atvira 
Europa. Kiekvienas iš jų turi savo spe-
cifiką.  Tarkim, auganti Europa – tai 
įvairūs ekonomikos stimulai, griežtes-
nė bankų kontrolė. Patikima Europa 
– šis regionas turi būti  pajėgus įveikti 
visas ekonomines ir finansines krizes, 
socialinius klausimus. Atvira Euro-
pa – tai iš esmės tolesnė bendrijos plė-
tra.  Yra, kaip žinia, ir  mūsų naciona-
liniai  prioritetai –  energetikos saugu-
mas, Baltijos jūros strategija, išorinių 
Europos Sąjungos sienų stiprinimas ir 
Rytų partnerystė. Apie energetinį sau-
gumą pastaruoju metu daug kalbama, 
šie klausimai dabar svarstomi ir Vado-
vų taryboje, galbūt pirmininkavimo 
metu mums pavyks išspręsti ir kai ku-
riuos savo reikalus – sparčiau  nutiesti 
elektros jungtis su Lenkija, Švedija, su-
skystintų dujų terminalo statybą  ir kt. 
Stiprinti išorines ES sienas mums ypa-
tingai svarbu. Jau vien dėl kontraban-
dos, kuri vis dar plūsta į mūsų šalį ir ali-
na valstybės biudžetą, smukdo gamin-
tojus, kurie kartais priversti dirbti netgi 
ne pilną darbo savaitę.

Mes turime pačią ilgiausią išorinę 
Europos Sąjungos sieną ir tai sukelia 
mums nemažai problemų – valstybės 
biudžetas praranda daugybę įplaukų, 
žlugdomas verslas. Bet sienos stiprini-
mas jokiu būdu nereiškia, kad mes ją 
rengiamės aklinai uždaryti. Ji bus už-
daryta tik nelegaliam verslui, o valsty-
bių ir jų žmonių bendravimas plėsis. Jau 
svarstomi ir kai kurie bevizio susisieki-
mo klausimai su kaimynais. Baltijos jū-
ros strategija – tai ir ekologiniai, ir ener-
getiniai projektai,  kurie yra labai svar-
būs visoms aštuonioms aplinkinėms 
valstybėms. Europoje jos laikomos sė-
kmingiausiai įveikusiomis ekonominę 
krizę, ypač Lenkija ir Šiaurės šalys, jau 
nekalbant apie Vokietiją, kuri yra pa-
grindinis ES variklis.  

Vyks ir įvairios konferencijos. Seimas 
bus atsakingas už 12 svarbių konferen-
cijų, tarp kurių galima būtų paminėti 
skirtą daugiakalbystei. Visos Europos 
Sąjungos šalys ieško būdų, kaip apsau-
goti kalbų unikalumą, mums interne-
to amžiuje taip pat tai yra labai  svarbu. 
Manau, kad tai bus viena iš įdomiausių 
konferencijų, kurioje dalyvaus ir politi-
kai, ir ekspertai, ir mokslininkai. 

Darbotvarkę sujaukti gali  
ES biudžetas 
- Kaip bus formuojama Tarybos dar-
botvarkė, ar Lietuva galės pasiūlyti 
svarstyti savo klausimus, ar privalės 
atsižvelgti į kitų valstybių pasiūly-
mus? Kas ją tvirtins? 

- Pirmininkaujanti šalis ES narė pa-
sirenka tas sritis ir prioritetus, kurie  
jai yra svarbiausi. Kiekviena ministrų 
taryba, sudaryta iš bendrijos šalių tos 
šakos ministrų, darbotvarkes tvirtins 
atskirai. Toms visoms ministrų tary-
boms pirmininkaus mūsų ministrai, o 
Vadovų tarybai – Prezidentė. Šiuo me-
tu  darbotvarkė  sudarinėjama, dedami 
paskutiniai taškai. Daug ko mes dar ne-
žinome, daug kas gali keistis. Dar tebe-
svarstomas 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos biudžetas. Jei iki mūsų pir-
mininkavimo birželį jis bus priimtas, 
mums, daugiausiai finansų ir  ekono-
mikos ministrų taryboje, teks svarstyti 
apie 400 įvairių projektų, susijusių su 
ES parama. Kaip žinia, ankstesniame 
projekte, kuris Europos Parlamente ne-
buvo patvirtintas, Lietuvai numatyta 
didesnė parama negu dabar, nors pats 
Europos Sąjungos biudžetas bus ma-
žesnis. Daugiau pinigų planuota skirti 
žemės ūkiui, Ignalinos atominės elek-
trinės uždarymui ir apskritai Sanglau-
dos fondui. Jei biudžetas nebus priim-
tas, darbotvarkė gerokai  keisis, nes Lie-
tuvai tektų iš naujo derinti jo projektą 
Europos Komisijoje ir Europos Parla-
mente tarp šalių narių. Tai būtų labai 
nelengva, nes kitų metų gegužę vyks 
Europos Parlamento rinkimai, kurie 
turės įtakos apsisprendimui. Šis klau-
simas nemažai nulems, koks bus mū-
sų visų gyvenimas ateinančius penke-
rius metus, kaip vystysis mūsų ekono-
mika. Nepriėmus birželį ES biudžeto, 
tektų kurį laiką gyventi iš vienos dvy-
liktosios  dabartinio biudžeto kas mė-
nesį ir mums tai būtų nenaudinga – 
prarastume nemažai paramos.

Dėmesys Rytų partnerystei
- Kiek teko pastebėti, ypatingą dėme-
sį žadama skirti ES Rytų partnerys-
tės politikai, ketinama surengti net 
šių šalių viršūnių pasitarimą.  Kodėl? 
Ar mažai problemų pačioje Europos 
Sąjungoje, kad puolame rūpintis Ar-
mėnijos, Azerbaidžano, Baltarusi-
jos, Gruzijos, Moldovos, Ukrainos 
ir Balkanų valstybių perspektyvomis 
integruojantis į Europą?

- Rytų partnerystės Vadovų tary-
bos rengiamos kartą per dvejus me-
tus.  Moldovos, Ukrainos, Armėnijos, 
Azerbaidžano ir Gruzijos situacijos ga-
na skirtingos ir per Vadovų tarybą ga-
li būti priimti įvairūs sprendimai. Ga-
li būti pasirašyta Europos Sąjungos ir 
Ukrainos asociacijos sutartis – tai bū-
tų labai didelis šios šalies  žingsnis in-
tegruojantis į Europos Sąjungą. Be to, 
- Susitarimas dėl glaudaus bendradar-
biavimo ir plataus masto laisvos preky-
bos erdvės sudarymo, kuris būtų nau-
dingas ir  mūsų verslui. 

Kol kas dar ne visos šalys tam prita-
ria, viena iš jų – Vokietija. Dažniausiai 
dėl selektyvaus teisingumo, politizuo-
to buvusios Ukrainos premjerės Julijos 
Tymošenko įkalinimo ir kai kurių  ki-
tų klausimų. Tam yra sudaryta savo-
tiška Europos Sąjungos komisija, kuri 
domisi, kas ten daroma, kokie poslin-
kiai vyksta šalyje, ar ta byla nepoliti-
zuota. Ar bus pasiektas valstybių susi-
tarimas šiuo klausimu, manau, paaiš-
kės po Vokietijos parlamento rinkimų. 
Su Moldova ketinama pasirašyti giles-
nio bendradarbiavimo, su Kaukazo ša-
limis – įvairaus bendradarbiavimo su-
tartis. Visos jos bus svarstomos mums 
pirmininkaujant lapkričio pabaigoje. 

- Esate užsiminęs, kad Lietuva per 
savo pirmininkavimą sieks, kad su-
intensyvėtų Turkijos integracijos į 
ES procesas, kad per antrąjį šių me-
tų pusmetį būtų atidaryti keturi nau-
ji derybiniai skyriai. Kai kurios Va-
karų valstybės, atrodo,  nelabai suin-
teresuotos, kad Turkija greitai taptų 
visateise ES nare. O kodėl Lietuva 
stengsis suaktyvinti derybas? 

- Pastaruoju metu savo poziciją dėl 
Turkijos šiek tiek pakeitė ir Prancūzi-
ja, ir Vokietija, anksčiau blokavusios jos 
įstojimą į Europos Sąjungą. Supranta-
ma, labai greitai ši šalis neišspręs visų sa-
vo problemų. Bet tai, kad jai leista ati-
daryti kai kuriuos derybų skyrius, ro-
do, jog tam tikra pažanga, susijusi su 
žmogaus, tautinių mažumų teisėmis,  
jau yra. Turkija buvo viena iš aktyviau-
sių mūsų rėmėjų stojant į NATO. Ji yra 
svarbi visai Europos Sąjungai, nes tu-
ri sienas su labai neramiais kaimynais. 
Be to, net ir per šią krizę Turkijoje labai 
stipriai vystėsi ekonomika, didėjo jos 
prekyba, ekonominis bendradarbiavi-
mas su ES narėmis, taip pat ir Lietuva.  

Daugumai renginių jau  
pasirengta
- Numatyta, kad per pirmininkavi-
mo pusmetį Seimas surengs 11 tarp-
parlamentinių konferencijų ir speci-
alizuotų komitetų pirmininkų susi-
tikimų. Liepos 4 d. rengiamas iškil-
mingas Seimo posėdis, skirtas pir-
mininkavimo ES Tarybai pradžiai 
pažymėti. Rudenį ketinama sureng-
ti jungtinį parlamentinį posėdį Eu-
ropos Parlamente „Žingsniai XXI 
amžiaus Europos energijos bendrijos 
link“, kuriame dalyvautų ES valsty-
bių narių parlamentų ir EP atstovai. 
Kaip ruošiamasi šiems renginiams?

- Iš esmės visiems renginiams mes 
esame pasiruošę, yra numatytas ati-
tinkamas finansavimas, atlikta daug  
organizacinių darbų. Viešųjų pirki-
mų būdu atrinkti ir mokomi vertėjai, 
kuriems teks versti įvairius tekstus  25 
Europos Sąjungos kalbomis. Techniš-
kai pirmininkauti Lietuva jau yra pasi-

ruošusi. Visi tie renginiai vyks Seime. 
Pagal pasirengimą, mes, ko gero, būsi-
me geriausi. Bus tiesioginis interneto 
ryšys, vyks virtualios konferencijos su 
Briuseliu. Numatyta nemaža kultūros 
renginių, atrinktos maitinimo įstaigos, 
kurios tieks lietuvišką maistą ir naci-
onalinius patiekalus. Organizacinis, 
techninis ir finansinis pasirengimas 
praktiškai baigtas. Dabar svarbiausia – 
renginių turinys, kuris priklausys nuo 
visų Seimo komitetų. Europos Sąjun-
gos vadovybė teigiamai įvertino mūsų 
pasirengimą pirmininkauti. 

- Iš viso per Lietuvos pirmininkavi-
mo pusmetį mūsų šalyje bus surengta 
daugiau kaip 200 susitikimų ir kitų 
renginių, dalyvaus per 25 tūkst. sve-
čių. Ar jau aišku, kur vyks svarbiausi 
posėdžiai, kiti renginiai, kur gyvens 
aukšti Europos Sąjungos veikėjai, 
valstybių delegacijos, kokių apsaugos 
priemonių bus imtasi, kaip ir kur bus 
ribojamas transporto eismas?

- Jau dabar nemažai Europos Sąjun-
gos institucijų, kai kurių šalių  atstovų 
gyvena ir dirba Lietuvoje. Vieni dirba 
čia nuolat, kiti atvažiuoja periodiškai. 
Mes pamažu sklandžiai perimame pir-
mininkavimą iš Airijos ir vėliau, metų 
pabaigoje,  laipsniškai jį perduosime 
Graikijai. Numatytos ir apsaugos prie-
monės,  ir transporto maršrutai – vis-
kas, ko reikia priimti paties aukščiau-
sio rango Europos Sąjungos pareigū-
nus, kitus atsakingus asmenis.

Šalies įvaizdis priklausys nuo mū-
sų visų
- Nacionalinio pareigūnų profesinių 
sąjungų susivienijimo atstovai nese-
niai pareiškė, kad jei valdžia nesiims 
spręsti teisėsaugos sistemos proble-
mų, policininkai, ugniagesiai, pa-
sieniečiai ir kiti statutiniai pareigū-
nai rengs visuotines protesto akcijas 
Lietuvos pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai renginių metu. 
Galime sulaukti ir kitokių protesto 
akcijų. Kaip atrodysime Europoje ir 
pasaulyje, jei jie savo pažadą ištesės? 

- Tokių dalykų būna ir kitose pirmi-
ninkaujančiose valstybėse. Čia nieko 
naujo. Mes esame tokie patys, kaip ir 
kiti. Aš pripažįstu, kad ketverius metus 
tie pareigūnai buvo skriaudžiami. Ar 
valstybė šiandien pajėgi išspręsti tuos 
klausimus – kitas reikalas. Dabartinė 
Vyriausybė yra užmezgusi dialogą su 
šia profsąjunga, ieškoma kompromi-
so. Šių metų biudžeto mes pakeisti ne-
galime, jis suformuotas dar praėjusios 
valdančiosios koalicijos – konservato-
rių ir liberalų. Tačiau kitame biudžete, 
manau, tam turėtų būti numatytos ati-
tinkamos lėšos. Mums visiems turėtų 
rūpėti, kaip atrodysime pirmininkau-
dami Europos Sąjungos Tarybai. Ne 
vienas renginys vyks ne tik Vilniuje, 
bet ir kituose šalies miestuose. Dau-
gelis meno kolektyvų pasiryžę juose 
koncertuoti nemokamai.  Rengian-
tis pirmininkavimui numatyta, kaip 
ir kokiomis priemonėmis užtikrinsi-
me viešąją tvarką ir saugumą, tačiau 
nieko daugiau, kas yra reglamentuota 
mūsų įstatymais.

- O kas vyks atkurtoje ir įrengtoje 
Valdovų rūmų dalyje?
- Ten liepos 4 dieną vyks svarbus pir-
mininkavimo ES Tarybai atidarymo 
renginys. Svarstoma ir daugiau galimy-

bių, yra, žinoma,  kai kurių būgštavi-
mų dėl maitinimo organizavimo. Šių 
rūmų statybos kritikai, visus beato-
dairiškai kaltindami neskaidrumu ir 
lėšų švaistymu,  labai pakenkė, dabar 
turime tai, ką turime, o jau seniai vis-
kas galėjo būti užbaigta. Daugelis svar-
bių renginių mums pirmininkaujant 
Europos Sąjungos Tarybai galėjo vykti 
būtent čia. Pavyzdžiui, Dubline dau-
guma pirmininkavimo renginių vyks-
ta būtent Valdovų rūmuose, nors jie ne 
tokie gražūs kaip mūsiškiai. Konser-
vatorių valdymo metais sostinė buvo 
visiškai ignoruojama, skriaudžiama fi-
nansiškai, todėl dabar, ruošiantis pri-
imti visos bendrijos atstovus, kad neat-
rodytume visiški vargetos, daug ką  tu-
rime daryti paskutinėmis minutėmis. 

Kalbų mokėjimas – didelis pliusas
- Skiriant ministrus Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė primygtinai reikalavo, 
kad jie mokėtų anglų ar kitą užsienio 
kalbą, ir net pati egzaminavo preten-
dentus į ministerijų vadovus. Dabar 
girdisi balsų, kad kai kurie ministrai 
pirmininkaujant Lietuvai posėdžius 
žada vesti lietuviškai – viena iš ofici-
alių ES kalbų. Kaip tai suprasti? Gal 
tuomet nevertėjo kelti tiek aistrų dėl 
tų kalbų mokėjimo, juk po pusmečio 
pirmininkavimas baigsis.  

- Iš tiesų, daugelyje ministrų tary-
bų mūsų ministrai pirmininkaus lie-
tuvių kalba. Kiekvienos valstybės at-
stovas tokiuose forumuose gali kal-
bėti savo gimtąja oficialia ES šalių 
kalba, nes viskas bus verčiama į 25 
kalbas. Tačiau reikėtų nepamiršti, 
kad ne viskas sprendžiama tik ofi-
cialiuose posėdžiuose ar konferen-
cijose. Vyksta daug neformalių dis-
kusijų per konferencijų pertraukas, 
vakarienes, todėl tikrai reikėtų mo-
kėti bent vieną iš ES oficialių kalbų 
– anglų, prancūzų arba vokiečių, kad 
būtų galima normaliai bendrauti, 
keistis nuomonėmis. Užsienio kal-
bos mokėjimas  yra didelis pliusas, 
nors esu matęs, kad pirmininkau-
jant kai kurioms šalims tikrai ne vi-
si ministrai galėjo susikalbėti angliš-
kai. Tada jau be vertėjo neapsieisi, o  
tai visuomet sukelia kai kurių pro-
blemų bei nepatogumų.

- Kur posėdžiaus ministrų tarybos? 
- Įvairiai, vienos LITEXPO rū-

muose, kitos Lietuvos ministerijo-
se, priklausomai nuo dalyvių skai-
čiaus ir galimybių.

- Kiek kainuos pirmininkavimas 
Europos Sąjungos Tarybai? Kas 
tai finansuos  - ES ar mes patys iš 
savo biudžeto?

- Biudžetas visiškai aiškus ir jokia 
paslaptis – 214 milijonų litų. Airi-
ja tam skyrė 62 mln. eurų – taigi 
praktiškai beveik tiek pat. Kitos ša-
lys pirmininkavimui paprastai ski-
ria dvigubai daugiau lėšų. Šie pinigai 
yra numatyti mūsų šalies biudžete. 
Parlamentinei dimensijai iš šių lėšų 
skirta 14 mln. litų. Didelė dalis tų 
pinigų vienaip ar kitaip grįš mūsų 
gamintojams, verslininkams, pas-
laugų sektoriui. Juk visi atvykusieji 
iš savo lėšų mokės ir už viešbučius, 
ir už  maitinimą, ir kitas paslaugas. 
Kiek aš žinau, dauguma delegacijų 
jau dabar žino, kur gyvens, yra su-
darę sutartis. 

Pagrindiniai yra trys 
prioritetai: auganti 
Europa, patikima Europa 
ir atvira Europa

Nuomonė

ką mums davė narystė  
europos sąjungoje? 

Sąjūdis - visų Lietuvos žmonių,  
jo programa rėmėsi 
socialdemokratija 

Lietuvos socialdemokratų partija 
(LSDP) sveikina visus Lietuvos žmo-
nes su Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio 25-mečiu ir linki, prisimenant ir 
įvertinant drauge nueitą Nepriklauso-
mybės ir demokratijos kelią, didžiuotis 
savimi, savo valstybe Lietuva ir kitais 
bendrapiliečiais, taip pat  bendrais pa-
siekimais nuo tos įsimintinos 1988 m. 
birželio 3 d., kai buvo įsteigtas Sąjūdis. 

LSDP kviečia prisiminti, kad Sąjū-
dyje dalyvavo labai daug ir labai skir-
tingų Lietuvos žmonių, nepriklauso-
mai nuo jų socialinės padėties, statu-
so, politinių pažiūrų, religijos, o Sąjū-
džio veiklos programa didžiąja dalimi 
rėmėsi socialdemokratinėmis idėjomis. 

Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
Akto signataro, LSDP atkūrėjo ir vi-
cepirmininko Vytenio P. Andriukai-
čio tvirtinimu, „troškimas kitokios, 
teisingesnės Lietuvos plukdė skirtin-
gus Lietuvos žmones viena kryptimi. 
Tuomet nebuvo vien juodos ar baltos 
spalvos, nors buvo komunistų ir ne 
kolaborantų, disidentų ir tremtinių, 
ir rezistentų. Taip kalbu todėl, kad la-
bai lengva padaryti daug klaidų, verti-
nant Sąjūdžio kūrimosi ir Nepriklau-
somybės atkūrimo laikotarpį. O pieš-

ti Sąjūdį kaip dešinįjį, antikomunistinį 
judėjimą yra visiškas istorinės realybės 
iškraipymas.“

V. P. Andriukaitis, prisimindamas 
Sąjūdžio ištakas, pasakoja:  „1988 m. 
birželio 3-iąją Lietuvos mokslų akade-
mijos prezidiumo salėje buvo išrinkta 
Lietuvos Pertvarkymo Sąjūdžio inici-
atyvinė grupė iš 35 žmonių. Paradok-
salu ir liūdna, tačiau joje nebuvo disi-
dentų. Pusę jų sudarė komunistų par-
tijos nariai: Justinas Marcinkevičius, 
komunistas, Romualdas Ozolas, ko-
munistas, Eduardas Vilkas, komunis-
tas, Bronislovas Genzelis, komunis-
tas, Kazimieras Antanavičius, ne ko-
munistas...“ 

„Sąjūdis apsisprendė, kad Sąjūdžio 
veiklos pagrindinė programa bus soci-
aldemokrato K. Antanavičiaus pareng-
ta programa, tik pakoreguota, patobu-
linta. Tai buvo ne tada labai madingos 
ekonominio šoko terapijos kelias, ne 
totalinės privatizacijos, ne griovimo, 
ne visai nereguliuojamos rinkos, bet 
socialiai orientuotos rinkos doktrina. 
Būtent šią doktriną mums pavyko iš 
dalies įdėti į Sąjūdžio rinkiminę pro-
gramą, ją palaikė daugelis“, - pabrėžia 
V. P. Andriukaitis. 

Tuo tarpu Nepriklausomybės Ak-
to signataras, LSDP Garbės Pirmi-
ninkas Česlovas Juršėnas akcentuoja  
Prezidento Algirdo Mykolo Brazaus-

ko reikšmę Sąjūdžiui. „Algirdas Bra-
zauskas, kai tik atsirado politinė proš-
vaistė, pasuko Lietuvos laisvės keliu. 
Čia vėl netrūksta kritikų: kodėl jis tai 
darė neskubėdamas, apsidairydamas, 
kodėl nešūkavo kartu su tais, kurie, 
už nieką neatsakydami, kvietė į poli-
tinį avantiūrizmą. Jis į tokius klausi-
mus ne kartą yra argumentuotai atsa-
kęs: elgęsis taip todėl, kad to meto sąly-
gomis Jis atsakė už Lietuvos likimą, jos 
žmonių gyvenimą, kraują. Sąjūdis tuo 
metu buvo žygio į laisvę avangardas, o 
Algirdas Brazauskas buvo atsakingas ir 
rūpinosi ariergardu. Atmetant tarybi-
nę imperiją, tai buvo nė kiek ne mažiau 
svarbu negu žengti avangarde“ (citata iš 
V. Kavaliausko knygos „Žmogus laiko 
taikinyje. Algirdas Brazauskas draugų 
ir oponentų akimis“). 

Nepriklausomybės Akto signataras, 
ne socialdemokratas Arvydas Juozaitis 
iš Sąjūdžio laikų taip pat prisimena la-
bai skirtingų Lietuvos žmonių vieny-
bę: „Gana sėkmingai artėjome laisvės 
link ir buvome neapsakomai laimingi, 
kad viskas vyksta taikiai. Tarsi stebu-
klas. Ir mitingų bangos, ir roko mar-
šas per Lietuvą, ir ekologai žalieji, ir 
paminklosaugininkai – visi judėjome 
viena kryptimi. Oficiali Lietuvos val-
džia negalėjo nieko sustabdyti, ir ji pa-
dėjo Sąjūdžiui įveikti Maskvą“ (citata 
iš V. Kavaliausko knygos). 

Sąjūdis vėliau atvedė Lietuvą į Nepriklausomybę. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos valstybingumo atkūrimas 
Aukščiausioje Taryboje-Atkuriamajame Seime

V. P. Andriukaičio asmeninio archyvo nuotr.

„Lietuvos laukia didžiuliai iššūkiai“
ultranacionalistinės jėgos, prisiden-
giančios kairiųjų vertybėmis – rūpi-
nimusi dirbančiaisiais, noru pažabo-
ti išnaudojimą – tik ir laukiančios, 
kada galės vykdyti revanšą prieš bet 
kokį jau įvykusį progresą. Ar lietu-
viškųjų „patriotų“ akcijos, šaukiant 
„geriau lavonas negu raudonas“, ne-
primena A. Breiviko šūkių Norve-
gijoje? 

Atvirkščiai, turime priminti Euro-
pai, kad jos vienijimasis prasidėjo nuo 
kairiųjų vertybių, ir jos išsigimimą lė-
mė pasidavimas neoliberalų/konserva-
torių ideologijai, darbo judėjimo susil-
pninimas per tariamą „socialinį dialo-

gą“ (taip aršiai dabar propaguojamą ES 
institucijose), ir vietoj to, kad kalbėtu-
mėme apie pasitraukimą ir jėgų sus-
kaldymą, turime grįžti į kairijį paktą.

Kartais atrodo, kad kairieji, de-
šimtmečiais buvę nustumti į paraš-
tes, prarado ryžtą ir pasitikėjimą sa-
vo pačių politiniais planais. Patys 
kairieji pradeda abejoti, kad socia-
linis teisingumas galimas, kad pro-
gresiniai mokesčiai yra ne tik būdas 
„daugiau atimti“, bet ir galimybė tei-
singiau perskirstyti. Kad sveikatos 
ir švietimo sistemos yra visuomenės 
demokratijos garantas, todėl turi bū-
ti be išlygų prieinamos kiekvienam 

piliečiui. Kad žaliųjų, feminizmo, 
darbo judėjimai gimė iš kairiųjų pa-
garbos žmogaus teisėms ir laisvėms.

Kairiųjų pasiekimai ir iškovojimai 
negali būti atiduoti liberalams, kon-
servatoriams, nacionalistams. Kai-
riųjų planai reikalauja internaciona-
linio solidarumo, kuris, deja, yra šiuo 
metu itin silpnas. Be solidarumo ne-
bus įmanoma įgyvendinti kairiosios 
strategijos ir vėl dešinieji galės iš jos 
šaipytis bei diskredituoti. 

Kiekviena šalis, kiekviena kairiųjų 
jėgų grandis turi stiprėti vardan ben-
dro progreso.  Kokia grandimi bus 
Lietuvos socialdemokratai?

 ES vėliavnešiai Baltijos šalyse 
Lietuvos socialdemokratai -

Nemažai Lietuvos žmonių (įskai-
tant ir politikus) taip pat primiršo, 
kad dar kokiais 1999 metais narys-
tė Europos Sąjungoje tebuvo sunkiai 
pasiekiama svajonė, nes dar nebuvo 
aišku, kada apskritai Lietuva realiai 
galėtų įstoti į ES. Kilo ir abejonių, ar iš 
viso įstos. Tik 1999 m. gruodį pasida-
rė aiškiau, kai Helsinkyje Europos Va-
dovų Taryba nusprendė pradėti dery-
bas su Lietuva dėl narystės ES... O ką 
jau kalbėti apie kokius 1991-uosius, 
kai Lietuva tik gavo tarptautinį pri-
pažinimą... 

Tačiau Lietuvai dar nesulaukus na-
rystės ES 10-mečio, kuris sukaks ki-
tais metais, t. y. 2014-ųjų gegužės 1 d., 
atsirado lyginančių Europos Sąjungą 
su SSRS ar keikiančių ją dėl to, kad ji 
neva kėsinasi į Lietuvos tradicines ir 
moralines vertybes bei tautinį pali-
kimą, morališkai gadinanti žmones 
žmogaus teisėmis ir atpratinanti juos 
nuo pareigų. 

Europos Sąjunga nėra šventa kar-
vė, ir kaip bet kurioje demokratinėje 
valstybėje (kokia ir yra Lietuva) po-
žiūris į ją natūraliai turi būti kritinis, 
t. y. ji turi būti kritikuojama, kaip ir 
Lietuvos narystė joje. 

Vis dėlto, reikia atskirti pelus nuo 
grūdų. 

Jei keikiate Europos Sąjungą ar 
Lietuvos valdžią, to nebijote daryti 
garsiai? Tai Jums garantuoja ES ir de-
mokratija, veikianti Lietuvoje. Ir jei 
ne Lietuvos ambicija tapti ES nare, ir 
jei ne pati narystė ES, kuri reikalau-
ja, kad valstybė būtų demokratinė ir 
gerbtų žmogaus teises, Lietuva turė-
jo šansą nuslysti nuo demokratinio 
kelio. O tai reiškia, kad valdžios lais-
vai ir garsiai nepakritikuosi... ES nėra 
jokia SSRS. 

Demokratija ir ES garantuoja žo-
džio laisvę. Paprasta, ar ne? 

Šiandien lietuva – europos sąjun-
goje (es). daugelis lietuvos pilie-
čių dažniau keliauja. Žinoma, dau-
giau jų ir emigruoja. tačiau jau 
senokai pamiršome begalines ei-
les prie Vokietijos ir kitų valstybių 
ambasadų, vizas ir laukimą kelei-
vių pasienio postuose. 

Kaip ir kitas teises. Sakote, neturi-
me leisti gėjams viešintis ir rengti ei-
tynes? Bet jie irgi Lietuvos piliečiai, 
turintys tas pačias teises, kurias jiems 
garantuoja Lietuvos Konstitucija. Jie 
turi žodžio laisvę, laisvę į taikius su-
sirinkimus, išraiškos laisvę. Ir kitas 
konstitucines teises. Tik autoritarinė-
je ar totalitarinėje valstybėje mažu-
mų teisės yra suvaržomos, jie nega-
li laisvai kvėpuoti, neturi teisės būti 
laimingais. 

Per daug teisių ir per mažai parei-
gų? Tačiau būtent su teisėmis ateina 
didelė atsakomybė gerbti kitų žmo-
nių teises ir gerbti pačius žmones, 
nepaisant jų statuso, pareigų, turti-
nės padėties, lyties, tautybės, lytinės 
orientacijos, rasės, politinių pažiūrų, 
religinių įsitikinimų ar ateizmo... 

Būtent demokratijoje pats žmogus 
kaip toks yra vertybė... Ir tai didžiau-
sia mūsų, kaip demokratinės vals-
tybės piliečių, pareiga yra į žmogų 
žvelgti kaip į vertybę. Juo labiau, jei 
esame socialdemokratai. Žmogus – 
svarbiausia. 

Būtent su teisėmis 
ateina didelė 
atsakomybė gerbti kitų 
žmonių teises ir gerbti 
pačius žmones

Morta VidūnAitė  
politologė

Taigi, be struktūrinių fondų, lais-
vų sienų ir didesnės materialinės 
gerovės bei daugiau galimybių gy-
venime ES Lietuvai užtikrino, kad 
čia būtų demokratija, kad ir su trū-
kumais (kur jų nėra?), ir žmogaus 
teisės. 

Netgi ta masinė emigracija tu-
ri privalumų. Nors būtent įstojimas 
į ES ir turtingesnių ES valstybių na-
rių sienų ir darbo rinkos atvėrimas 
ją paskatino, ateis laikas, ir daug 
žmonių sugrįš. Ir sugrįš išmintinges-
ni, atviresni, tolerantiškesni, man-
dagesni, geresnių manierų, supran-
tantys demokratijos privalumus. 
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Baltarusija: pokyčiai - per suartėjimą

ES parama dujų terminalui – 
kol kas tik gera žinia Lietuvai 

Skurdas turi trauktis iš
Europos

Vienas iš Europos Sąjungos iššūkių, kuris 
bus aktualus Lietuvai pirmininkaujant Eu-
ropos Tarybai,  yra skurdo sumažinimas. 
Nors gyvename jau XXI amžiuje, dar be-
veik 120 mln. europiečių gresia skurdas 
arba socialinė atskirtis. Daugiau negu 40 
mln. patiria ir didelių materialinių neprite-
klių, iš kurių skaudžiausias – maisto stoka.  
Europos Sąjungos strategijoje iki 2020 m. 
numatoma iš skurdo spąstų  ištraukti  ma-
žiausiai 20 mln.  žmonių. 

Geriausia apsauga nuo skurdo – normaliai ap-
mokamas darbas. Rengiamoje Lietuvos užimtu-
mo 2014-2020 m. strategijoje vienas iš tikslų yra 
sumažinti skurdo ir materialinio nepritekliaus ri-
ziką beveik 300 tūkst. žmonių. Mūsų Vyriausy-
bės sprendimą padidinti MMA reikėtų vertinti 
kaip pirmą rimtą žingsnį mažinant skurdo riziką. 
Džiugina ir tai, kad šių metų pirmą ketvirtį pradė-
jo didėti atlyginimai. Gaila, kad buvusi konserva-
torių ir liberalų vyriausybė sunkmečio problemas 
sprendė sunkiausiai gyvenančių sąskaita ir tuo pa-
didino skurstančiųjų gretas. 

Ne mažiau svarbios yra socialinės apsaugos prie-
monės. Skurdo rizika didėja vyresnio amžiaus žmo-
nėms, neįgaliesiems, kuriems pensija tampa pagrin-
diniu pragyvenimo šaltiniu. Todėl šiai grupei būti-
nas ypatingas dėmesys.  Ypač atsargiai reikia refor-
muoti socialinės paramos sistemą. Juk tai yra pa-
skutinis apsaugos nuo skurdo bastionas. Negalima 

motyvaciją dirbti ugdyti įduodant ubago lazdą. Pir-
miausia reikia pasiūlyti tinkamą darbą.

Reikšmingos ir kitos materialinės paramos  prie-
monės. Jau daugelį metų veikia Europos pagalbos 
labiausiai skurstantiems asmenims fondas, iš kurio 
per metus paramos maistu sulaukia iki 19 mln. eu-
ropiečių. Vien Lietuvoje paramą maistu gauna dau-
giau negu trečdalis milijono žmonių. Europos Par-
lamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitete 
pritarėme, kad šis fondas veiktų toliau ir būtų išlai-
kytas dabartinis 3,5 mlrd. eurų biudžetas. Taip pat 
pasiūlėme, kad parama skurstantiems asmenims ga-
lėtų būti teikiama ne tik maisto produktais, bet ir 
kitokia pagalba, pavyzdžiui, drabužiais, batais, mo-
kymosi priemonėmis vaikams. Juk beveik šeši mi-
lijonai vaikų Europos Sąjungoje neturi naujų (ne-
dėvėtų) drabužių ir beveik penki milijonai neturi 
nė dviejų porų tinkamo dydžio batų. 

Mes taip pat paraginome šalis nares skirti papil-
domas investicijas socialiniam būstui. ES net 4,1 
mln. žmonių neturi būsto ir apie 25 milijonai gy-
vena socialiniame būste. Lietuvoje apie 70 tūkst. 
žmonių laukia socialinio būsto. Labai aktualus ir 
energetinis skurdas, kuomet būstus turintys žmo-
nės neišgali apmokėti sąskaitų už šildymą. Šią pro-
blemą galima spręsti taikant socialinius energijos 
tarifus, socialinę paramą, garantijas, kad namų 
ūkiams nebūtų nutrauktas energijos tiekimas, o 
taip pat didinant  būstų energetinį efektyvumą. In-
vesticijomis į socialinį būstą yra ne tik sprendžiamos 
problemos, susijusios su skurdžiai gyvenančių žmo-
nių poreikiais, bet ir padedama statybos sektoriui, 
kuris labai nukentėjo nuo krizės, skatinami reno-
vacijos  sektoriai bei ekologiškų darbo vietų plėtra. 
Ekonominiu požiūriu investicijos į socialinį būstą 
turėtų  būti vertinamos kaip atsiperkančios ir ilga-
laikės. Pakankama socialinio būsto pasiūla taip pat 
padeda mažinti nekilnojamojo turto ciklų ir vadi-
namų nekilnojamojo turto burbulų, dėl kurių yra 
destabilizuojama ekonomika, mastą.   

Valstybės narės turėtų rimtai įvertinti Europos 
Parlamento siūlymus, skirtus įveikti skurdą ir soci-
alinę atskirtį Europos Sąjungoje.  Šių skaudžių  pro-
blemų sprendimo negalima atidėti rytdienai arba 
palikti  ateities kartoms. 

Rengta kartu su Europos Parlamento
socialistų ir demokratų pažangiojo
aljanso grupės Lietuvos delegacija.

Europos Komisija, iki šiol užėmu-
si griežtą poziciją – neskirti ES para-
mos Klaipėdoje statomam suskys-
tintų gamtinių dujų terminalui, pa-
keitė savo nuomonę: dujų termina-
las gali būti iš dalies finansuojamas 
ir ES lėšomis.

Iki šiol Europos Komisija buvo nuspren-
dusi teikti finansinę paramą tik visam re-
gionui skirto terminalo statybai Suomijos 
įlankoje. Baigti statyti šį terminalą numa-
toma ne anksčiau kaip 2030 metais.

Balandžio mėnesį kreipiausi į Europos 
Komisiją, kad ši apsvarstytų galimybę teikti 
ES paramą Klaipėdoje statomam termina-
lui. Europos Komisijai pateikiau savo argu-
mentus, kad 17 metų truksianti tokio regi-
oninio terminalo statyba netenka prasmės, 
prasilenkia su ekonomine ir politine logika 
ir lemia dar didesnę Baltijos regiono ener-
getinę priklausomybę nuo išorės tiekėjo. 

Europos Komisijai pasiūliau peržiūrė-
ti savo sprendimą ir regioninio termina-
lo statybai skirtą finansavimą paskirsty-
ti valstybėms narėms, savo jėgomis ir lė-
šomis statančioms ar statysiančioms du-
jų terminalus Baltijos regione. Taip būtų 
galima žymiai greičiau užtikrinti saugų ir 
patikimą energijos tiekimą Baltijos regio-

Vilija BLinkEVičiūtė  
Europos Parlamento narė,  
LSDP pirmininko pavaduotoja 

Justas  Vincas PALEckiS
Europos Parlamento narys

Europos Parlamentas jau be-
veik 20 metų nepripažįsta par-
lamentinių rinkimų Baltarusi-
joje rezultatų dėl neatitikimų 
tarptautiniams standartams. 
Bendravimas su Baltarusijos 
Atstovų Taryba ir Respublikos 
Taryba įšaldytas. Kai EP dele-
gacija prieš trejus metus lankė-
si Minske, susitikinėjome dau-
giau su Baltarusijos pilietinės 
visuomenės ir opozicijos atsto-
vais. Tiesa, diskutavome ir su 
Baltarusijos parlamentarais, 
bet ne Atstovų Tarybos rūmuo-
se, o neutralioje teritorijoje – 
Nacionalinėje bibliotekoje. Mat 
apsilankymas parlamente liu-
dytų jo teisėtumo pripažinimą. 

Net ir nesutariant dėl pagrindinių 
vertybių, kalbėtis, mano galva, verta. 
Jeigu Vakarai būtų izoliavę totalitari-
nę, postalininiais laikais – autoritari-
nę Tarybų Sąjungą, procesai TSRS ir 
visame Rytų bloke būtų pakrypę vi-
sai kita linkme. Sistemos viduje tikrai 
nebūtų subrendę tokie reformatoriai 
kaip M. Gorbačiovas, A. Jakovlevas, 
E. Ševardnadzė,  pertvarkos politi-
ka, „revoliucija iš viršaus“ neturėtų 
jokių šansų. 

Kai su kolegomis, tolimais nuo Bal-
tarusijos reikalų (o tokių EP 99 proc.), 
pasikalbame apie padėtį toje šalyje, iš 

Zigmantas P. BALčytiS
Europos Parlamento narys,  
LSDP pirmininko pavaduotojas

jų išgirstu vieną ir tą patį: paskutinis 
diktatorius Europoje, žmogaus teisių 
pažeidimai, kietos represijos... Tai tie-
sa, bet kartu tik dalis tiesos. Pritarčiau 
žurnalistui Mariui Laurinavičiui, brė-
žusiam paraleles tarp neseniai mirusio 
Venesuelos prezidento Hugo Čaveso 
ir Aleksandro Lukašenkos. Jie abu 
represinio aparato pagalba, panaudo-
dami propagandos priemones, sukū-
rė socialiai orientuotą valstybę, kuri, 
opozicijai netekus balso, priimtina 
didžiumai gyventojų. Hugo Čaveso 
panaudojo tam didžiulius naftos tur-
tus, Aleksandras Lukašenka – dos-
nias Rusijos dotacijas per pigiai par-
duodamą naftą.

Nieko nenustebins tai, kad Balta-
rusija pagal spaudos laisvės indeksą 

užima 157-ą vietą iš 168-ių valstybių. 
Kaip ir žema vieta korupcijos suvo-
kimo indekse – 123-ioji (tiesa, Rusi-
ja dar toliau, 133-ioji, o Azerbaidža-
nas – 139-as).

Tačiau daug kam, manau, būtų ne-
tikėtumas 50-oji Baltarusijos vieta 
JT žmonijos plėtros indekse, kuris 
apima pagrindinius ekonominius, 
švietimo, sveikatos apsaugos rodi-
klius. Baltarusija pagal šį indeksą 
lenkia kai kurias ES šalis ir visas, da-
lyvaujančias Rytų partnerystėje, bei 
Rusiją (Rusija 55, Gruzija 72, Ukrai-
na 78, Azerbaidžanas 82, Armėnija 
87, Moldova 113).

Nedarbo lygis Baltarusijoje že-
miausias tarp regiono valstybių – 
tik 6-7 proc. Tiesa, 70 proc. ekono-

rų valstybes „riaušių organizavimu“.
Dabar Minskas siunčia signalus, 

kad jis nenorėtų be atodairos pulti į 
Maskvos glėbį. Nepaisant dalyvavi-
mo kartu su Rusija ir Kazachstanu 
Euroazijos Sąjungos projekte Bal-
tarusija linkusi  balansuoti tarp Ry-
tų ir Vakarų. Žmogaus teisių gyni-
mo organizacijos „Vesna“ duomeni-
mis, 2012-ais metais represijų skai-
čius, palyginus su 2011-ais, sumažėjo 
tris kartus. Pernai Baltarusijoje bu-
vo įvykdytos trys mirties bausmės. 
Tačiau pirmą kartą šalies istorijoje 
teismai nepaskelbė nė vieno mirties 
bausmės nuosprendžio. 

Prieš 40 metų tuometinis Vokieti-
jos kancleris ir socialdemokratų lyde-
ris Vilis Brandtas nukalė formuluo-
tę: „Wandel durch Annaeherung“ 
(pokyčiai per suartėjimą). Ji pasiro-
dė labai naudinga VFR santykių su 
VDR ir kitomis Rytų bloko valsty-
bėmis plėtrai.

Manau, ši formuluotė neprarado 
aktualumo. Politinių kalinių palei-
dimas sukurtų sąlygas ES-Baltarusi-
jos dialogo atnaujinimui, platesniam 
žmonių bendravimui, verslo kontak-
tams. Tai būtų naudinga ir Baltarusi-
jos, ir Europos Sąjungos valstybių pi-
liečiams, ypač šios šalies kaimynams. 

Patikima, auganti ir atvira Europa per 
Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai mikos lieka valstybės rankose, to-

dėl išlaikomos ir neefektyvios dar-
bo vietos.

Nepriklausomi visuomenės ty-
rimai rodo, kad A. Lukašenką pa-
laiko apie 30 proc. baltarusių (prieš 
penkerius metus šis skaičius siekė 50 
proc., o po ekonominės krizės ir va-
liutos devalvavimo 2011- aisiais bu-
vo nukritęs iki 20 proc.). Tačiau tik 
10-15 proc. palankūs  opozicinėms 
jėgoms. Jos, deja, susiskaldžiusios ir 
pastoviai aiškinasi, o kartais ir kovo-
ja tarpusavyje.

Parama A. Lukašenkai paaiškina-
ma ir tuo, kad didelė dalis baltarusių, 
kaip ir kaimyninių šalių gyventojų 
(įskaitant ir jau įstojusias į ES), nori 
„tvirtos rankos“ valdymo. Jiems pa-
tinka, kai atsiranda žmogus, prisii-
mantis atsakomybę už valstybę ir jos 
piliečių likimą, jiems tuščiu reikalu 
atrodo pozicijos ir opozicijos prieš-
prieša parlamente. Be to, dauguma 
baltarusių bijo pereinamojo į laisvą 
rinką – paprastai į laukinę laisvą rin-
ką – laikotarpio, kurį jie pergyveno 
1990-1994 metais.

Per 19 A. Lukašenkos valdymo 
metų buvo laikotarpis, kai ES san-
tykiai su Baltarusija krypo į gerąją 
pusę. „Atšilimas“  2008-2010-aisiais 
tęsėsi iki prezidentinių rinkimų. Ta-
čiau gruodžio 19-ą dieną buvo bruta-
liai išvaikyta demonstracija, suimti 
7 iš 9 kandidatų į prezidentus. Bal-
tarusijos valdžia staigiai nutraukė 
įtampą su Rusija ir apkaltino Vaka-

ne ir pirkti dujas konkurencingomis rin-
kos kainomis.

Oficialus Europos Sąjungos energeti-
kos komisaro Güntherio Oettingerio at-
sakymas – gera žinia Lietuvai, kuri yra nu-
sprendusi viena statyti ir finansuoti Klai-
pėdos terminalo projektą, o terminalui 
statyti skirti ne vieną šimtą milijonų eurų. 

Ir šiuo metu Europos Komisija mano, 
kad visas rytines Baltijos jūros regiono 
šalis turėsiantis aptarnauti regioninis ter-
minalas Suomijos įlankoje yra naudin-
giausias sprendimas žvelgiant iš ES pers-
pektyvos, tačiau tai nereiškia, kad dėl to 
ES parama negali būti skiriama tokiems 
projektams kaip Klaipėdos dujų termina-
las, kuriais pavienės valstybės narės siekia 
kuo greičiau užtikrinti tiekimo saugumą.

Energetikos komisaro G.Oettingerio 
teigimu, parama Klaipėdos terminalui 
ir panašiems projektams gali būti teikia-
ma, jei jie atitinka ES politinius tikslus ir 
ES finansavimo priemonių reikalavimus. 
Tokios priemonės galėtų būti, pavyzdžiui, 
Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšos arba Europos investicijų banko (EIB) 
ar Europos rekonstrukcijos ir plėtros ban-
ko (ERPB) paskolos.

Kol kas tai tėra gera žinia. Ar ES para-
ma bus skirta lietuviškajam dujų termina-
lo projektui, priklausys ir nuo atsakingų 
Lietuvos institucijų, Vyriausybės veiksmų.

Lietuvai, Latvijai ir Estijai dėl bendro 
dujų terminalo projekto susitarti nepa-
vyko, praradome daug laiko, bet dabar-
tinė Europos Komisijos pozicija dėl Klai-
pėdos dujų terminalo finansavimo rodo, 
kad bet kurioje situacijoje neturime nu-
leisti rankų. Jei randame rimtų argumen-
tų ir vadovaujamės ekonomine logika, pri-
valome visomis išgalėmis siekti tikslų, iš 
pirmo žvilgsnio net sunkiai pasiekiamų.

Lietuva savo pirmininkavimą 
Europos Sąjungos (ES) Tarybai 
pradeda visai Europai sudė-
tingu laikotarpiu. Ekonominė 
ir finansinė krizė kaip ir pasi-
baigusi, o tokių dinamiškų ša-
lių kaip Lietuva ūkis jau įgauna 
augimo pagreitį. 

Tačiau krizės pasekmės dar jun-
tamos daugelyje ES valstybių na-
rių. Pietų Europos šalims atsitiesti 
bus kur kas sunkiau, bet visa ES turi 
rūpintis, kaip mažinti nedarbą, kur-
ti naujas darbo vietas, skatinti eko-
nomikos augimą, mažinti skurdą ir 
socialinę nelygybę. 

Krizė ir poreikis, kad ES galė-
tų lygiomis konkuruoti pasaulinėje 
ekonomikoje, paskatino ES valsty-
bes nares imtis ambicingų projektų, 
efektyviau veikiančios Ekonominės 
ir pinigų sąjungos, subalansuotos fi-
nansų politikos, Bankų sąjungos, ES 
energijos vidaus rinkos ir kt. ES ne-
atsisako tolesnės savo plėtros ir pa-
ramos demokratijai Rytų Partne-
rystės valstybėse: Ukrainoje, Balta-
rusijoje, Moldovoje, Armėnijoje ir 
Azerbaidžane. 

Lietuva, įvertinusi ES ekonominę 
padėtį, sėkmingai finansų krizę įvei-
kusi, pirmininkaudama ES Tarybai 
nuo 2013 m. liepos 1 d. iki gruodžio 
31 d., dėmesį sutelks į tris pagrindi-
nius tikslus – patikimos, augančios 
ir atviros Europos kūrimą. 

Patikima Europa 
Pastarųjų metų iššūkiai ir proble-
mos parodė, kad Europa turi išmok-
ti gyventi iš turimų išteklių ir veng-
ti neatsakingo skolinimosi. Lietuva 
savo pavyzdžiu įrodė, kad atsakinga 
finansų politika yra pagrindas krizei 
suvaldyti. Šiandien Lietuvos Vyriau-
sybė siekia skatinti šalies ūkio augi-
mą ir kurti naujas darbo vietas. 

Pirmininkaudama ES Tarybai, 
Lietuva sieks, kad būtų vykdomi 
jau prisiimti ES įsipareigojimai. ES 
ypač aktualiu išlieka atsakingas vie-
šųjų finansų valdymas ir finansinio 
stabilumo stiprinimas. Tai būtina, 
norint visiškai atkurti pasitikėjimą 
ES ekonomika. 

Europos ekonomikos augimui 
svarbiais išlieka skaitmeninė dar-
botvarkė, pramonės konkurencin-
gumo didinimas, sąlygų smulkiam ir 
vidutiniam verslui gerinimas, moks-
lo tyrimų ir inovacijų klausimai, su-
tarimas dėl ilgalaikio ES biudžeto 
2014–2020 m. 

Lietuva sieks progreso, kad būtų 
įgyvendinti ES įsipareigojimai 2014 
m. baigti kurti energijos vidaus rinką 
bei užtikrinti, kad po 2015 m. jokia 
ES valstybė narė nebūtų atskirta nuo 
Europos energijos tinklų. 

Regioninės politikos srityje bus 
skiriama dėmesio tarpregioninio 
bendradarbiavimo stiprinimui, sie-
kiant užtikrinti efektyvų Baltijos jū-
ros regiono strategijos ir Dunojaus 
strategijos įgyvendinimą bei darnią 
regionų plėtrą. 

Atvira Europa
Rinkų atvirumas, pasitikėjimu ir 
stabilumu grindžiamas bendradar-
biavimas su kaimynais ir išorės par-
tneriais yra esminės prielaidos plėto-
jant ekonominius, kultūrinius ir so-
cialinius  ryšius. Sieksime užtikrinti 
ES išorinės prekybos darbotvarkės 
tęstinumą, skatindami atvirą ir są-
žiningą prekybą, ypač su svarbiau-
siomis ES strateginėmis partnerė-
mis, tokiomis kaip JAV ir Japonija.  

Toliau tęsime ES plėtros darbo-
tvarkę, siekiant ekonominės gerovės, 
stabilumo ir regioninio saugumo. 
Kartu Lietuva sieks dar glaudesnės 
ES ir Rytų partnerių integracijos. 
Atsiverdama kaimynams ir pasau-
liui, ES neturi pamiršti, jog atviru-
mas įmanomas tik turint nepriekaiš-
tingai veikiantį ES sienų valdymą.

Parengta pagal Užsienio reikalų 
ministerijos ir LSDP infocentro 

informaciją 

Nacionalinis stadionas:  
būti ar nebūti? 

rimą, ypatingą dėmesį skirdama jau-
nimo užimtumo didinimui. Didelis 
dėmesys bus skiriamas bendrosios 
rinkos valdymo ir bendrosios rinkos 
taisyklių įgyvendinimo gerinimui. 

Lietuva sieks dar 
glaudesnės Europos 
Sąjungos ir Rytų 
partnerių integracijos

Krizė paskatino 
Europos Sąjungą 
imtis ambicingų 
projektų

Lietuva sieks Ekonominės ir pini-
gų sąjungos gilinimo, ypatingą dė-
mesį skirdama tolesniam Bankų są-
jungos kūrimui bei efektyviam nau-
jai sukurto ekonominio valdymo tei-
sinio mechanizmo įgyvendinimui.

Auganti Europa 
Nors Lietuvos ūkio augimas yra 
vienas didžiausių ES, bendras ES 
ekonomikos kilimas išlieka santū-
rus. Remdamasi strategija „Europa 
2020“, Europos semestro teikiamo-
mis galimybėmis, Susitarimu dėl au-
gimo ir darbo vietų kūrimo, Lietuva 
sieks tolimesnio ES Bendrosios rin-
kos stiprinimo, kad užtikrintų eko-
nomikos augimą ir darbo vietų kū-

Gegužės pabaigoje Seimo Jauni-
mo ir sporto reikalų komisija orga-
nizavo posėdį, kuriame buvo aptar-
tas Nacionalinio stadiono Vilniu-
je statybos klausimas. Socialdemo-
kratų rinkiminėje programoje bu-
vo įsipareigojimas, kad stadionas 
bus pastatytas. Dėl jo reikalingu-
mo niekas nekelia klausimų, tačiau 
teigiame, kad reikalingos platesnės 
diskusijos, būtina įtraukti visas suin-
teresuotas valstybės institucijas, LR 
Seimo frakcijas, sporto federacijas. 
Tokio objektui sėkmingam įgyven-
dinimui būtinas platus sutarimas. 
Būtent šiais ir kitais klausimais dis-
kutavo į LR Seimo Jaunimo ir sporto 
reikalų komisijos surengtą pasitari-
mą susirinkę sporto bendruomenės, 
Vyrausybės, Seimo, verslo atstovai.

Valstybės institucijų atstovai pa-
žymėjo, kad stadiono statybos dar-
bai pradėti dar 1987 m., į objektą iki 
šiol jau investuota apie 100 mln. li-
tų, todėl nerimsta diskusijos, ką da-

ryti su investuotais pinigais. Pažy-
mėtina, kad be Europos Sąjungos 
lėšų nei Vilniaus miesto savivaldy-
bei, nei valstybei šio stadiono sta-
tybos užbaigti niekada nepavyktų. 
Turint omenyje, kad 2006 m. Nacio-
nalinis stadionas su sporto komplek-
su pripažintas nacionalinės svarbos 
sporto objektu, valstybės instituci-
jų atstovai teigė, kad Lietuvai rei-
kalingas toks sporto objektas. Buvo 
atkreiptas dėmesys, kad Nacionali-
nis stadionas – universalios paskir-
ties, tarptautinius standartus atitin-
kantis objektas, kuris būtų skirtas 
tiek sporto varžyboms, tiek kultū-
ros renginiams. Tai –daugiafunkci-
nis centras, daugiafunkcinis sporto 
kompleksas.

Sporto federacijų atstovai teigė, 
jog neprieštarauja stadiono staty-
boms, tačiau išreiškė susirūpinimą 
dėl informacijos stokos: trūksta aiš-
kumo, kiek kainuos šio objekto išlai-
kymas per metus, kokia bus stadiono 
nuoma, ar sporto organizijos bus pa-
jėgios finansiškai jame organizuoti 
savo renginius? 

Buvo atkreiptas dėmesys, kad per 
metus šio stadiono išlaikymas kai-
nuos 6–10 mln. litų, tačiau kol kas 
neaišku, ar ši suma skaičiuojama 

su verslo prisidėjimu, ar ne. Posė-
džio metu buvo svarstoma galimybė 
stadione įkurdinti darželius, spor-
to organizacijas, organizuoti dai-
nų šventes.

Diskusijos pabaigoje politikai, 
valstybės institucijų ir sporto or-
ganizacijų atstovai bei ekspertai su-
tiko, jog Lietuvai reikia Nacionali-
nio stadiono. 

,,Nacionalinis stadionas Lietu-
vai yra reikalingas. Tačiau mes ne-
rimaujame, kad Europos Sąjungos 
lėšos, numatytos sporto sričiai, ne-
būtų skiriamos tik vienam objek-
tui pabaigti. Juk turime renovuoti 
sporto mokyklas, sporto centrus ir 
kitą infrastruktūrą pirmiausia re-
gionuose. Reikia skatinti žmones 
aktyviau sportuoti. Svarbu galvoti 
apie stadiono turinį. Tuščias objek-
tas niekam nenaudingas. Diskusijos 
metu iš LR Vidaus reikalų ministe-
rijos vadovybės išgirdome, kad sta-
diono baigimui bus skiriamos pa-
pildomos lėšos“, – reziumuojant 
diskusiją sakė LR Seimo Jaunimo 
ir sporto reikalų komisijos pirmi-
ninkas Juras Požela.

LR Seimo nario Juro Poželos 
informacija

Seimo kanceliarijos darbuotojai sodino EUROPOS MIŠKĄ, skirtą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metams pažymėti

Olgos POSAŠKOVOS nuotr.

Baltarusijos opozicijos lyderis Aleksandras Milinkevičius ir Justas  Vincas Paleckis
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Jaunieji Europos socialdemokratai: 

Darbe negali būti 
noriu ar nenoriu

Ministro tribūna Pokalbis su LSDP vicepirmininku ir Sveikatos apsaugos ministru  
Vyteniu P. Andriukaičiu 

Vytenis P. ANDRIUKAITIS

Nebenorime naujų sienų, 
nebenorime karų, bado, 
skausmo, diktatūrų

Nedidelės tautos žmones 
lengva kvailinti dirbtinai 
sukurtais mitais

užbaigė Europos susiskaldymą 

„mES norime jaunų EUROparlamentarų!”

Vargas dėl proto

Tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

Aušrinė Marija PAViLiOniEnė
LR Seimo narė, LSDP partijos narė

„Vargas dėl proto“ (1824) – tai 
nemirtinga rusų klasiko Alek-
sandro Gribojedovo satyrinė 
komedija, atverianti  žmonių 
tamsumą ir atsilikimą, vaiz-
džiai parodanti, kaip buku-
mas ir aklas sekimas papročiais 
triuškina žmogaus protą. Šis 
kūrinys Lietuvos teatrų sceno-
je turėtų būti rodomas kasmet 
kaip žmogaus smegenis nuo 
sustabarėjimo sauganti pre-
vencinė priemonė.  

Gyventojų skaičiumi nedidelėje 
tautoje, tokioje kaip Lietuva, visi vie-
ni apie kitus žino beveik viską, todėl 
žmonėms sensacijų ir skandalų reikia 
kaip vandens ir oro, nes sensacijos ir 
skandalai paįvairina kasdienybę ir 
sureikšmina tuos, kurie tuščiu kal-
bėjimu veržiasi būti dėmesio centre.  

Nedidelės tautos žmones lengva 
kvailinti dirbtinai sukurtais mitais 
ir grėsmėmis, netiesa grįstais  pa-
reiškimais, siunčiamais Prezidentei, 
Vyriausybei, Seimo nariams, nes vi-
sa tai daroma siekiant kilnių tikslų 
– gelbėti Lietuvą, visuomenę, šeimą, 
vaikus, tautinį tapatumą ir  tradici-
jas.  Šie burtažodžiai kaip žaibas turi 
trenkti tuos, kurie nepaklūsta prana-

šams apsišaukėliams  ir mato pasaulį 
savomis akimis.  

Nedidelės tautos žmonės sukurp-
tus mitus ir grėsmes priima kaip re-
alų pavojų, nes jie nejaučia didžiojo 
pasaulio politikos skersvėjų, nepa-
tiria galingų pasaulio valstybių re-
gioninės politikos interesų susidūri-
mų, karinių konfliktų tragiškų pase-
kmių, nesprendžia kasdienių gyvybės 
ir mirties problemų. 

Todėl nedidelėje tautoje garbina-
mi amžini tautos lyderiai, tautos tei-
suoliai, apsišaukėliai  pranašai, ku-
rie pseudo teorijomis lengvai paver-
gia protus tų, kurie nemąsto sava-
rankiškai.  
                                                        
Normų konstruktoriai 
Kasdien stiprinamas priešiškumas Eu-
ropos Tarybos konvencijai dėl smur-
to prieš moteris ir smurto artimoje 
aplinkoje prevencijos ir šalinimo ir  
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įsta-
tymo pataisoms bei jas lydinčių įsta-
tymų projektams yra pastarųjų mė-
nesių sukurptos ir primestos Lietuvos 
visuomenei tariamos grėsmės. Šį prie-
šiškumą skatina skirtingų visuomenės 
sluoksnių ir išsilavinimo „ekspertai“: 
tariami mokslininkai ir profesionalai 
praktikai, žurnalistai, piliečiai, kaip 
papūgos kartojantys jiems pateiktą 
rašliavą, sekso ekspertės ir net Vysku-
pų konferencija. Visi šie „teisuoliai“,  
išplėšę iš minėtų dokumentų atskiras 
frazes ir jas savaip interpretuodami, 
laiko save tautos gelbėtojais. Tačiau 
jie atsisako gelbėti tautą nuo smurto 
prieš moteris ir vaikus bei pasisako už 
tai, kad smurtas liktų šeimoje, nes ra-
gina Lietuvos valdžias  Konvencijos 
nepasirašyti ir nepritarti pataisoms, 
kurios gelbėtų vaikus nuo pastoviai 
patiriamo smurto. 

Labiausiai „tautos gelbėtojus“  gąs-
dina kitokio lytiškumo ir šeimos pro-
blema, todėl jie nori Lietuvos visuo-
menę grąžinti į patriarchalinio pa-
saulio tradicinių sampratų rėmus. 
Nieko nekeisti, nes tradicijų ir prie-
tarų puoselėtojams naujos sampra-
tos išmuša pamatus iš po kojų. Išplė-
šia valdžios galias, verčia žmones sava-
rankiškai mąstyti. Reikia dėkoti grės-
mių ir normų konstruktoriams, kad 
šie savo atsišaukimais  verčia žmones 
suklusti ir imti gilintis į tai, ką „gar-
būs“ ekspertai neigia. 

V. Sinica ir P. Stonis  savo opuse 
„Kaip viskas tampa norma“,  suvieni-
ję jėgas ir išmintį, aptaria homosek-
sualumą ir teigia, kad „viskas tampa 
norma“. Jie taria aukso žodžius, nes 
tam tikras normas visuomenėje for-
muoja skirtingo intelekto ir pasaulė-
vaizdžio asmenys. Riboto intelekto 
individai  žmonių žeminimą ir ty-
čiojimąsi iš kitoniškumo laiko „nor-
ma“. Šiuolaikiškai mąstantys pagarbą 
žmogaus teisėms ir laisvėms, žmogaus 
orumui laiko norma. Šias dvi grupes 
atriboja teisė:  šiandien už  žmogaus 
žeminimą ir tyčiojimąsi iš jo bau-
džiama įstatymu; pagarba žmogaus 
teisėms ir laisvėms yra  įkūnyta tarp-
tautinėse deklaracijose,  konvencijo-
se, konferencijų veiksmų programo-
se, pareiškimuose, tarptautiniuose ir 
nacionaliniuose žmogaus teisių gyni-
mo įstatymuose, nacionalinėse kons-
titucijose.  Ar tautos gelbėtojai šito 
nežino ir nesuvokia?
                                                          
Dvasios tėvai
Labiausiai pribloškia  ryškiausias nor-
mų konstravimo pavyzdys – 2013 m. 
gegužės 9 d. Vyskupų konferencijos 
pareiškimas, kuriame dėstoma keis-
ta mintis, kad Konvencija dėl smur-
to prieš moteris remiasi ideologizuo-
tu požiūriu į lytį kaip į socialinį kons-
truktą, „nesutampantį su žmogaus 
biologine prigimtimi“. Kad smurto 
prieš moteris prevencija  bus pavers-
ta „pavienių grupių ideologiniu tiks-
lu, priešingu tautos savitumui ir gy-
vybiniams interesams“. 

Dvasios tėvai pamiršta, kad Kon-

vencija yra tarptautinė, kad ji nepa-
rašyta vien lietuviškam kiemui, kad 
ji turėtų užtikrinti Azijos ir Afrikos 
šalių mergaičių ir moterų gyvybių  ir 
gyvenimų gelbėjimą. Kad vienintelė 
ideologija, kurią skleidžia Konvenci-
ja, yra humanizmas ir rūpestis mer-
gaitėmis bei moterimis, kurios ken-
čia  prietarų, tautinių, gentinių tra-
dicijų sukaustytoje visuomenėje,  bei 
pagarba lyties tapatumui.  

Dvasios tėvai baiminasi lyties kaip 
socialinio konstrukto arba socialinės 
lyties. Dvasios tėvai neturėtų jaudin-
tis, nes kiekvienas individas yra lytiš-
kumo ir asmenybės  turinio dermė, 
kuri skleidžiasi visuomenėje. Juk pa-
rapijiečiai eina išpažinties ne pas ža-
vų vyrą, o pas vyrą, kuris atlieka kuni-
go, sielų ganytojo socialinį vaidmenį. 
Šį vaidmenį kaip socialinį konstruk-
tą pripažįsta visuomenė. Vadinasi, 
pripažinę biologinio vyro, atliekan-
čio kunigo socialinį vaidmenį, reikš-
mę, turime pripažinti ir visų moterų 
bei vyrų socialinius vaidmenis. Nie-
kas Konvencija iš žmogaus neketina 
atimti biologinės prigimties ir lyties 
vaidmenų. Atvirkščiai, biologinę pri-
gimtį Konvencija saugo ir draudžia ją 
žaloti, iš jos tyčiotis. 
                                                           
Prarasta   vaikystė 
Lietuviškiems tautos gelbėtojams 
pateiksiu Tarptautinio moterų ty-
rimo centro ir Jungtinės Karalystės 
parlamento atliktų tyrimų medžia-
gą (A Childhood Lost, 2012), kuri 
atskleidžia siaubą, tragedijas ir mir-
tį mergaičių ir moterų, kurios dėl 
saugomo „tautos savitumo ir gyvy-
binių interesų“ praranda vaikystę, 
sveikatą, yra neraštingos, gyvena 
skurde, patiria vyrų ir vyro šeimos 
narių smurtą, yra suluošinamos ar 
nužudomos. Nes jos yra ištekina-
mos 8–15 metų, kai tik subręsta ly-
tiškai, parduodamos už šeimos sko-
las nepažįstamiesiems, žymiai vy-
resniems vyrams, kurie verčia mer-
gaites lytiškai santykiauti, gimdyti 
vieną po kito vaikus, nors mergai-
čių kūnas ir protas neparengti  šei-
mos gyvenimui, nors jos neturi jokių 

šeimos planavimo žinių. Neišprusu-
sios mergaitės nežino, kaip apsigin-
ti nuo vyro lytinio ir fizinio smurto, 
kaip išlikti vyro ir jo šeimos narių 
vergovėje, kaip gydytis nuo lytiškai 
plintančių ligų, ŽIV, AIDS, kurias 
jos gauna iš jas prievartaujančių vy-
rų. Jei vaikams – žmonoms pavyksta 
pabėgti, jos yra vyrų, ginančių gar-
bės tradicijas,  persekiojamos, nužu-
domos arba iš nevilties pačios žaloja 
save,  nusižudo. 

Indija, Pakistanas, Nepalas, Ban-
gladešas, Šri Lanka, Afganistanas, 
Jemenas, Etiopija, Kenija, Tanza-
nija  - tai šalys, kuriose iki šiol gy-
vos vaikų vedybų tradicijos. Mer-
gaitės,  gimusios Jungtinėje Kara-
lystėje,  yra taip pat išplėšiamos iš 
mokyklos ir prievarta išvežamos į 
Pietų Aziją.   Taip „saugant“ etni-
nes, tautines tradicijas yra pažei-
džiamos vaikų teisės, moterų tei-
sės, žmogaus teisės. 

Apie 40 proc. vaikų vedybų vyks-
ta Indijoje. Kai kuriose Indijos vals-
tijose, nepaisant  2006 m. priimto 
„Vaikų vedybų draudimo įstatymo“, 
vaikų vedybos viršija 50 proc. 

Islamo šalyse neprotestuojama 
prieš „prarastos vaikystės“ tradiciją. 
2010 m. Irane buvo ištekinta 42000 
mergaičių nuo 10 iki 14 metų. Kuo 
anksčiau ištekinama mergaitė, tuo 
mažesnę išpirką už ją moka būsi-
mas vyras. Nurodytas priverstinių 
vaikų vedybų skaičius nėra tikslus, 
nes miestuose registruojami tik 55 
proc., o kaimuose tik 45 proc. vaikų 
vedybų. Vaikai, gimdantys vaikus, 
dažniau miršta nei moterys, sulau-
kusios 20 metų.   

Remiantis Jungtinių Tautų duo-
menimis, jei vaikų vedybų tenden-
cijos išliks tokios kaip  dabartyje, 
2020 m. 142 milijonai mergaičių 
bus ištekintos prievarta. Tai reiškia, 
kad kasmet bus ištekinti 14 milijo-
nų vaikų, kurie praras vaikystę ir 
saugios ateities, kokybiško gyveni-
mo perspektyvą. Ar Lietuvos gelbė-
tojai ir toliau matys tik savo kiemą 
ir priešinsis tam, kad Lietuva pasi-
rašytų ir ratifikuotų Konvenciją?   

2001-2004 m. buvote Seimo Pirmi-
ninko pavaduotojas ir Europos rei-
kalų komiteto pirmininkas. Kokia 
buvo šio paskutinio Lietuvos stoji-
mo į ES proceso etapo darbo virtuvė? 

Tuomet teko perimti Lietuvos ES 
narystės derybų reikalus Seime į savo 
rankas. Reikėjo nuveikti tūkstančius 
darbų: pritaikyti apie 40 tūkst. pusla-
pių ES teisyno, pakeisti per 400 priim-
tų įstatymų pagal ES sutarčių numa-
tytas taisykles ir priimti per 200 nau-
jų teisės aktų. 

Mes stojome į ES, kuri taip pat kei-
tėsi, joje vyko reformos, buvo kuriama 
nauja sprendimų priėmimo strategija, 
nes jos narių skaičius po 2004 m. plė-
tros išsiplėtė iki 25 valstybių. 

Derybos turėjo pasibaigti 2002 m. 
gruodį – buvo belikę tik 1,5 metų. O 
atsilikimas ir dėl G. Vagnoriaus, ir dėl 
R. Pakso vyriausybių neveiklumo bu-
vo milžiniškas. Estai buvo pakviesti 
stoti anksčiau, o mes 2001 m. pirma-
jame pusmetyje buvome uždarę tik 6 
derybinius skyrius iš 30. Jei būtume 
nespėję, būtume priimti tik su Rumu-
nija ir Bulgarija. 

Lietuvos įstojimas į ES Jums turė-
jo būti didelė asmeninė šventė, juk 
daug dirbote, rengdamas įvairius 
stojimo į ES dokumentus. Ar tai 
Jums buvo tikrai įsimintina? 

Taip, tikrai. 2002 m. gruodžio 31 d. 
Lietuva šventė pergalę. 2003 m. Atė-
nuose buvo pasirašoma stojimo į ES 
sutartis. Tuomet prisiminiau Aleksan-
dro Puškino eiles „... prorubit okno v 
Evropu“ („Ir iškirsti langą į Europą“), 
skirtas Peterburgo statybai poemoje 
„Varinis raitelis“. 

Tokį siekį LSDP į bendrąją savo 
programą buvo įrašiusi dar 1989 me-
tais. Kalbėdamas Atėnuose, prisimi-
niau, kad Europos Parlamentas dar 
1983 m. sausio 13 d. pagal 45 pabalti-
jiečių memorandumą, kurio signataras 
buvo mano tėvas, priėmė dokumentą 
dėl Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės. 

Šiandien, prabėgus dvidešimčiai 
metų, mes vėl esame vienoje ES. Visa 
tai pasakiau, kalbėdamas Atėnuose. 
O Europos Parlamento pirmininkas 
Patas Coxas papasakojo istoriją apie 
tai, kad iš buvusios komunistinės vals-
tybės, dabar jau ES šalies narės, par-
lamento atstovas – tremtinių vaikas, 
disidentas – tapo Europos Konvento 
dėl naujos ES sutarties nariu ir akty-
viai kūrė Europos Konstituciją. 

Savo motinai, 94 metų senutei, 
skambučiu iš Atėnų į Kauną pasakiau, 
jog jos kelias į taikią Europą baigėsi sė-
kmingai: „Mama, mūsų kelias nuo Si-
biro iki Lietuvos, o iš čia per Atėnus į 
Europą baigėsi. Užbaigėme Europos 
susiskaldymą, nebenorime naujų sie-

Buvote Europos Konvento, rengu-
sio naują ES sutartį, narys. Kas la-
biausiai įsiminė ten dirbant? Ko-
kios patirties įgijote? Kuo pats bu-
vote naudingas? 

Europos Konvente įsiminė ben-
dravimas su buvusiu Italijos premje-
ru socialistu Guliano Amato (Džu-
lijanu Amatu)ir buvusiu Prancū-
zijos prezidentu dešiniuoju Valery 
Giscard d‘Estaign (Valeri Žiskaru 
Destenu). Ne tik aš jais žavėjausi ir 
žaviuosi, jie mane labai vertino, nes 
Konvente buvau aktyvus, dirbau 
konstruktyviai. Ten praturtėjau įgy-
damas mokslinių žinių. 

Buvau vienintelis iš naujųjų šalių 
Europos Konvento narys, kuris pa-
siekė, kad jo pataisos būtų įtrauktos 
į Europos Konstitucijos tekstą. Vie-
na pataisa buvo labai naudinga visų 
šalių lygybei, kita – kad formuojant 
ES Tarybas, būtų atsižvelgiama į 
pirmininkavimą toms taryboms pa-
gal lygios rotacijos principą, nes ša-
lys skirtingos: Prancūzija – didelė, 
Liuksemburgas – mažas, Lietuva – 
vidutinė. Pirmininkavimo rotacijai 
įtaką darytų stipresnės šalys, o tuo-
met gali įsivyrauti ir nelygybė tarp 
šalių, neatsižvelgiant, kad visos gali 
vienodai pirmininkauti taryboms. 

Pasiūliau, kad pirmininkavimas 
taryboms turi būti vykdomas re-

miantis lygios šalių rotacijos prin-
cipu ne mažiau kaip vienerių metų 
laikotarpiui. Šis principas turi būti 
pritaikytas, atsižvelgiant į politinį ir 
geografinį šalių balansą, šalių įvai-
rovę. Mano pasiūlymą parėmė 83 
Konvento nariai. Taip pasiūlymas 
atsirado ES Konvente ir egzistuoja 
iki šiol naujoje Lisabonos sutartyje. 
Tai – Lietuvos delegacijos įnašas, ko-
vojant už šalių lygybę. 

Konvento specialistai įsidėmė-
jo, kad Lietuvos delegacija pasiro-
dė brandžiai. Nei mūsų kaimynai 
latviai, nei estai ar kiti naujai įstoju-
sių šalių atstovai to nepasiekė. Lie-
tuva Europos Konvente garbingai 
išlaikė savo egzaminą. Sukūrėme 
naują ES konstitucinę sutartį, kuri 
užtikrina šalių lygybę, lygiateisišku-
mą, bendradarbiavimą, pasitarnauja 
bendrai taikos gerovei Europoje. Šią 
sutartį ratifikavo 21 ES šalis. Gaila, 
kad dėl prancūzų ir olandų neran-
gumo jai nebuvo pritarta, bet Lisa-
bonos sutartyje yra didžioji daugu-
ma Konvento konstitucijos teksto, 
lygios rotacijos principas – taip pat. 
Taigi ne veltui dirbta.

 
Parengta pagal Ingos Liutkevičie-
nės biografinę V. P. Andriukaičio 

knygą „Lietuviškas imunitetas“. 

nų, nebenorime karų, bado, skausmo, 
diktatūrų“. Jaučiausi laimingas, kad 
Atėnuose, demokratijos lopšyje, kur 
ir gimė europinė demokratija, pasira-
šoma Lietuvos stojimo į ES sutartis. 

Paskutinį gegužės mėnesio 
šeštadienį Europos Sąjungai 
pirmininkaujančios šalies Airi-
jos sostinėje Dubline vyko Jau-
nųjų Europos socialistų (YES), 
kuriam priklauso ir Lietuvos so-
cialdemokratinio jaunimo są-
junga, Biuro posėdis.

Atvykus į tarptautinius YES rengi-
nius stebina disciplina: intensyvi pro-
grama nuo pat ankstaus ryto iki va-
karo, trumpos pertraukos, aštrios dis-
kusijos itin aktualiais tarptautiniais 
klausimais, liečiančiais jaunus žmo-
nes visose šalyse narėse. Šį kartą YES 
Biuro darbotvarkėje buvo numatyti 
klausimai pradedant svarbiais arti-
miausių dvejų metų planais, baigiant 
aštriomis tematinėmis diskusijomis.

Kovo mėnesį Švedijoje vykusiame 
YES Kongrese išrinkti YES Prezidi-
umo nariai pristatė savo planus arti-
miausiems dvejiems metams bei sri-
tis, kuriose planuoja dirbti. Užmojai 
dideli - Prezidiumo nariai planuoja 
ruošti pozicijas bei rezoliucijas, orga-
nizuoti renginius bei diskusijas šiais 
klausimais: švietimas, inovacijos, ty-
rimai, darbuotojų teisės, socialinė 
ekonomika, vystymasis, socialinis 
teisingumas, solidarumas, jaunimo 

nedarbas ir Europos socialinė poli-
tika, kova su nacionalizmu. Svarsty-
nini Europos Sąjungos tarptautiniai 
santykiai: bendroji politika ir saugu-

mas bei kitos sritys. 
Biuro posėdžio metu buvo patvir-

tinti YES tinklų bei darbo grupių 
koordinatoriai bei gairės, kuriomis 

remiantis bus dirbama artimiausius 
dvejus metus: feministų, studentų 
bei LGBT tinklas, demokratijos, 
socialinės ekonomikos bei kovos su 
dešiniuoju ekstremizmu darbo gru-
pės. Pateikti pasiūlymai Europos 
Socialistų Partijos Pamatinei Pro-
gramai, aptarta artėjanti Turkijo-
je vyksianti YES Vasaros stovykla, 
patvirtintas YES Elgesio kodeksas, 
kuriame apibrėžtos konkrečios tai-
syklės, kaip YES nariai privalo elg-
tis atvykę į renginius.

Likus lygiai metams, išskirtinis 
dėmesys buvo skirtas artėjantiems 
Europos Parlamento rinkimams. 
Jaunieji Europos Socialistai sufor-
mavo aiškią poziciją ir artimiau-
siu metu pradės vykdyti kampaniją 
„mES norime jaunų EUROparla-
mentarų!“ Kampanija bus nukreipta 
dviem kryptimis: skatins nacionali-
nes socialdemokratų partijas suteik-
ti jauniems žmonėms galimybę kan-
didatuoti šiuose rinkimuose bei ug-
dys jaunų žmonių pilietiškumą, ra-
ginant aktyviai balsuoti rinkimuose 
į Europos Parlamentą.

Jaunieji Europos Socialistai (YES) 
– tai skėtinė organizacija, jungian-
ti jaunųjų socialistų ir socialdemo-
kratų organizacijas, veikiančias Eu-

ropos bei Viduržemio jūros šalyse. 
Pagrindinis organizacijos tikslas – 
vienyti kairiųjų pažiūrų jaunimą, 
kelti bei spręsti jaunimui aktualius 
klausimus europiniu lygmeniu. Lie-
tuvos socialdemokratinio jaunimo 
sąjunga yra YES narė, LSDJS tarp-
tautinių reikalų koordinatorė Ligita 
Poškaitė šį savaitgalį buvo patvirtin-
ta  ECOSY Biuro nare. 

YES Biuro pagrindinis uždavi-
nys – priimti organizacijai svarbius 
sprendimus bei pozicijas tarp Kon-
gresų. Kongresai vyksta vieną kartą 
per metus, Biuro posėdžiai organi-
zuojami du kartus per metus Euro-
pos Sąjungai pirmininkaujančioje 
šalyje. Pirmą kartą istorijoje spalio 
mėnesį planuojama surengti YES 
Biuro posėdį Lietuvoje. „Tai didelis 
iššūkis mūsų organizacijai, tačiau 
tuo pačiu ir puiki galimybė prista-
tyti mūsų šalį bičiuliams iš kitų ša-
lių bei mūsų organizacijos narius iš 
arčiau supažindinti su YES veikla.“ 
– teigia LSDJS pirmininkas Ramū-
nas Burokas.

LSDJS Tarptautinių reikalų  
komiteto informacija

Jau pusė metų, kai Kauno 
miesto savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toju pradėjo dirbti socialde-
mokratas, LSDP Kauno  miesto 
skyriaus vicepirmininkas Ste-
ponas Vaičikauskas. 

- Į Kauno miesto savivaldybę Jūs su-
grįžote maždaug po dvejų su puse 
metų pauzės. Anksčiau buvote mies-
to tarybos narys, vicemeras, dabar - 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas. Kas per tą lai-
ką pasikeitė?

- Net ir po tam tikros pertraukos 
grįžęs į Savivaldybę galėjau nuo pat 
pirmos dienos aktyviai įsijungti į dar-
bą, nes su juo gerai buvau susipažinęs 
anksčiau. Juk trejus su puse metų iš-
dirbau miesto mero pavaduotoju, įgi-
jau nemažai patirties. Jokio „apšili-
mo“, kalbant sportininkų terminais, 
tam nereikėjo. Šis darbas man gerai 
suprantamas ir aiškus, nors atsakomy-
bė dabar kur kas didesnė, nes kuruo-

Stasio JOKŪBAIČIO nuotr.

Stasys JOkūBAitiS
ti tenka daugiau sričių. Yra sudaryta 
nemažai darbo grupių, kurioms reikia 
spręsti labai konkrečius, dažnai nelen-
gvus ir komplikuotus klausimus, ras-
ti tam tikrą konsensusą, kai atsiranda 
daug nuomonių ir sprendimo būdų. 

-Savivaldybėje esate atsakingas už 
gana daug sričių ir visos jos gana 
svarbios. Su kokiomis problemo-
mis dažniausiai susiduriate?

- Esame trys administracijos di-
rektoriaus pavaduotojai, kiekvienas 
yra atsakingas už tam tikras sritis. 
Man atiteko kuruoti turbūt dau-
giausia skyrių – iš viso dvylika. Be to, 
yra įsteigta valdyba, kurioje apjung-
tos švietimo, kultūros ir turizmo sri-
tys. Čia tikrai labai daug darbo, nes 
turime rūpintis visa Kauno miesto 
švietimo sistema – vaikų darželiais 
ir lopšeliais, pradiniu ir viduriniu 
mokymu, gimnazijomis. Mums dar 
daug ko trūksta, kai kurios švietimo 
įstaigos neatitinka šių dienų reikala-
vimų, nėra vieningos sistemos, apstu 
ir netvarkos. Neseniai teko lankytis 

Prancūzijoje, susipažinti su tenykš-
te švietimo sistema, perimti pažan-
gų patyrimą, kilo kai kurių minčių 
ir idėjų, ką ir kaip reikėtų pagerinti 
Kaune. Bandysime.

- Oponentai neretai Jums priekaiš-
tauja, kad dažnokai važinėjate į ko-
mandiruotes. Kaip čia yra -  iš tiesų 
mėgstate leistis į tas komandiruotes 
ar tiesiog reikia?

- Manau, kad čia negali būti klau-
simo – mėgsti ar nemėgsi. Kaip atro-
dytų, jei manęs kas nors paklaustų: ar 
mėgsti eiti į darbą?  Darbas yra darbas 
ir čia reikia daryti ne tik tai, ką mėgs-
ti, bet ir tai, kas yra būtina.   Taip ir 
su tomis komandiruotėmis. Jei mane 
administracijos direktorius įpareigoja 
vykti į komandiruotę, kuri dar ir susi-
jusi su tomis  sritimis, už kurias aš esu 
atsakingas, tai  kaip aš galiu pareikšti: 
nevažiuosiu, nes man tai nepatinka? 
Komandiruotė yra toks pat darbas, 
kartais gal dar ir atsakingesnis negu 
dirbant administracijos direktoriaus 
pavaduotojo kabinete.

Kristinos JANULAITyTėS nuotr.
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Pagerbė Bartninkų Karių kapus

LSDP Raseinių miesto skyriaus bičiuliai rinkosi į jau tradi-
cine tapusią medelių sodinimo akciją. 

Į gražią, kasmetinę akciją susirinko daugiau nei 70 
bičiulių ir rėmėjų. Per dviejų valandų darbą 2 ha žemės plote 
buvo pasodinta 3 tūkst. eglaičių ir 4 tūkst. berželių. Po talkos 
LSDP Raseinių skyriaus pirmininkas Antanas Kilčiauskas su 
urėdu visiems nuoširdžiai padėkojo už puikų darbą ir pakvie-
tė pasivaišinti arbata, kava, kvepiančia žuviene bei naminiais 
lašiniais su duona.

Pergalės dienos išvakarėse Vilkaviškio r. socialdemokratai, susi-
rinkę prie Bartninkų Karių kapų, minėjo Pergalės dieną.

Vyresniųjų Bartninkų grupės Socialdemokratų atmintyje yra 
išlikę tėvų pasakoti prisiminimai, kai žuvusių karių kūnai buvo renka-
mi iš laukų, apkasų ir vežami į miestelio pakraštyje esančią daubą. Ši 
vieta ir tapo masine Karių kapaviete. Kapinės einant metams kelis kar-
tus buvo taisomos, atstatomos. 

Susirinkę bičiuliai uždegė žvakes, prie obelisko padėtos gėlių 
puokštės. 

Prienų krašto muzie-
jus Tarptautinės muzie-
jų dienos proga visus 

kvietė į „Rožių dieną–Muziejų 
nakčiai 2013“. 

Prienų krašto muziejaus di-
rektorę Lolitą Batutienę svei-
kino miesto meras Vytas Bu-
janauskas, svečiai iš Savival-
dybės, Seimo narys Andrius 
Palionis,  LSDMS Prienų klu-
bo pirmininkė Danutė Mozūrienė, kitos LSDMS Prienų klubo narės, Prienų 
krašto muziejaus vokalinis ansamblis „Marginys“ ir Jiezno kultūros centro 
folkloro ansamblis „Jieznelė“.

Seimo narys A. Palionis įteikė penkis rožių sodinukus, kuriuos visi kartu vė-
liau pasodino kaip simbolį „Rožių dienai-Muziejų nakčiai 2013“ paminėti.

Renginyje LSDMS Prienų klubo politikos ir kultūros aktyvistės, renginio 
proga tapusios „rožėmis“, surengė parodą, kurioje  eksponavo savo darbus.

Linksmai, jausmingai ir su staigmenomis Sudeikiuose (Utenos r.) at-
švęsta viena gražiausių pavasario švenčių – Mildos diena. Šventės or-
ganizatorė Seimo narė, socialdemokratė Milda Petrauskienė, jau antrą 

kartą rengianti Mildines, teigia norinti įvesti gražią tradiciją – kasmet nuotai-
kingai paminėti tikrą lietuvišką meilės – deivės Mildos – dieną. 

Pažymėdami tarptautinę šeimos dieną, Klaipėdos vaikų 
globos namai „Rytas“ šventė savo 20-metį. 

LSDP Klaipėdos m. skyriaus pirmininkė Lilija Petrai-
tienė perskaitė ilgametės šių namų globėjos, LR Seimo narės 
Irenos Šiaulienės padėkos raštą vaikų globos namų „Rytas“ 
direktorei Reginai Milašienei ir visai bendruomenei. 

L. Petraitienė įteikė asmeninę piniginę dovaną auklėtiniams 
ir globos namų bendruomenei palinkėjo darnaus gyvenimo bei 
būti mylimiems, kūrybingiems ir linksmiems. „Būkite šeima, 
kurioje visi vieni kitus myli, vienas kitam padeda bei atjaučia“, 
- sakė tarybos narė. 

Globos namų auklėtiniai parengė koncertinę programą. 
Svečiai buvo sužavėti vaikų talentais, artistiškumu, dainingumu. Ceremonijos metu skambėjo padėkos žodžiai ir mecena-
tams, ir rėmėjams, ir namų direktorei bei darbuotojams.

Meilės deivės Mildos susibūrė SudeikiuoseSveikino globos namų „Rytas“ bendruomenę

VILNIUS

Sužaliuos socialdemokratų pasodintas miškas

KAUNAS

VILKAVIŠKIS

JURBARKAS

RASEINIAI
UTENAKėDAINIAI

PRIENAI

KLAIPėDA

TELŠIAI

Tarptautinės šeimos dienos proga Kauno socialdemokratų Ginta-
rės Boguševičiūtės, Manto Rimkevičiaus, Dariaus Razmislevičiaus 
ir Erikos Januškevičiūtės iniciatyva Kaune, „Romuvos“ kino tea-

tre, surengta šeimų šventė, į kurią vedini savo atžalomis sugužėjo ne-
mažai kauniečių.

Susirinkusius sveikino bei mažuosius šventės dalyvius kalbino rengi-
nio globėja Seimo narė, LSDP Kauno miesto skyriaus pirmininkė Orinta 
Leiputė. Vaikus visą vakarą linksmino išradingi ir išdykę klounai. Anima-
cinių filmų dailininkas Zenonas Tarakevičius pasakojo, kaip kuriami to-
kie filmai, prisiminė pirmuosius savo filmus. Vaikai pažiūrėjo keletą fil-
mukų, juos aptarė su bendraamžiais.

„Žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos, nesvarbu, kokią vietą ji 
užima visuomenėje. Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vie-
ta, kur visi išmoksta solidariai gyventi,“- teigia renginio organizatoriai. 

LSDP Kėdainių skyriaus taryba, Lietuvos soci-
aldemokračių moterų klubo Kėdainių skyrius 
ir šeimos klubas „Šeimos akademija“ minėjo 

Tarptautinę šeimos dieną.
Skyriaus pirmininkė Danutė Vitauskienė renginyje 

akcentavo, kad šeima yra ir vertybė, nepamainomas 
gėris visai visuomenei, vaiko socializacijos, ugdymo 
aplinka. „Šeima mūsų gyvenime užima labai svar-
bią vietą, kurioje mes formuojamės, augame, tobu-
lėjame, atsipalaiduojame. Šeima visada vaidins svar-
biausią vaidmenį mūsų ir visuomenės gyvenime“, - 
sakė D. Vitauskienė. 

Prie Raudonės pilies vykusioje vienoje 
didžiausių Jurbarko rajono švenčių – 
,,Panemunių žiedai“ dalyvavo europar-

lamentarai Vilija Blinkevičiūtė ir Zigmantas P. 
Balčytis bei Seimo nariai Bronius Pauža, Ire-
na Šiaulienė, Bronius Bradauskas, Mindau-
gas Bastys. Šventės programa buvo skirta 
LDK iždo valdytojui, Raudonės pilies savinin-
kui Jeronimui Krišpinui Kiršenšteinui. Svečiai 
stebėjo teatralizuotą dvaro medžioklės šven-
tę, ragavo dvaro „kuchmistrų“ vaišių, aplan-
kė istorinius dvaro kiemelius, pabendravo su 
LSDP Jurbarko skyriaus nariais.

Surengė šventę šeimoms

Minėjo Tarptautinę šeimos dieną

Konkurse dėl stažuotės Europos Parlamente - 
rekordinis susidomėjimas

Rožių diena  Prienuose

Siekdama atkreipti dėmesį į ak-
tualias sritis, kiekvienais metais 
Europos Sąjunga paskelbia te-
matinius metus. 2013–ieji pa-
skelbti Europos piliečių metais, 
tačiau ar iš tiesų mes save iden-
tifikuojame kaip Europos Sąjun-
gos piliečius? Ar esame akyvūs 
Lietuvos ir ES piliečiai? 

Nepaisant to, kad praėjo jau daugiau 
nei 20 metų nuo tada, kai Mastrichto 
sutartimi buvo įtvirtinta Europos Są-
jungos pilietybė, daugelis žmonių vis 
dar neturi pakankamai informacijos 
apie savo teises, pareigas ir galimybes, 
o kartais netgi išsprūsta tokios frazės 
kaip „ten, Europoje“, „ten, Briusely-
je“, tarsi Europos Sąjunga būtų kaž-
kur toli, bet ne Lietuvoje, ir tarsi bū-
tumėm pamiršę, kad 2004 m. gegužės 
1 d. tapome pilnaverčiais Europos Są-
jungos piliečiais.

Neseniai turėjau progą dalyvauti 
susitikime su jaunuoliais iš Baltarusi-
jos bei padiskutuoti apie jaunų žmo-
nių dalyvavimą politikoje. Kaip vie-
ną iš jaunų žmonių dalyvavimo po-
litikoje problemų įvardinau aktyvios 
ir pasyvios rinkimų teisės netolygu-

mą. Teisė balsuoti visuose rinkimuo-
se piliečiams suteikiama nuo 18 metų, 
tačiau savivaldos rinkimuose jaunas 
žmogus gali būti renkamas sulaukęs 
20–ties, Seime – nuo 25–erių, o Eu-
ropos Parlamento rinkimuose – nuo 
21–erių. Paradoksaliausia, kad atsto-
vauti šaliai tarptautiniu lygmeniu (ES) 
galime būdami jaunesni nei atstovau-
dami nacionaliniu. Visgi, esminė pro-
blema, mano manymu, yra jaunų žmo-
nių pasyvumas.

Dalyvaujant politinėje veikloje daž-
nai tenka stebėti politikų susitikimus 
su rinkėjais. Džiugu matyti aktyvius 
trečiojo amžiaus universiteto narius, 
besidominčius politika, sprendžian-
čius jiems aktualias problemas. Ta-
čiau neseniai stipriai nustebino susiti-
kimas su studentais. Paklausti, ar bal-
suoja rinkimuose, tik keli žmonės pa-
kėlė rankas, iš salės pasigirdo replika, 
jog nėra už ką balsuoti. Nustebino jau-
nų žmonių požiūris, kad manydami, 
jog nėra už ką balsuoti, jauni žmonės 
ne tik nebando patys ką nors pakeisti , 
dalyvaudami rinkimuose kaip kandi-
datai,  tačiau netgi neina išsakyti savo 
pozicijos balsuodami. 

Statistiniai duomenys skelbia, kad 
jaunų žmonių dalyvavimas nevyriau-
sybinių organizacijų veikloje vis ba-
lansuoja ties 14 procentų. Natūraliai 
kyla klausimas, o ką veikia likę dau-
giau nei 80 procentų jaunuolių? Daž-
niausiai nesuvokdami, kokias galimy-
bes turime, praleidžiame progas jomis 
pasinaudoti. Nusivylę politika ir sa-
kydami, jog nieko negalime pakeisti, 
nedalyvaujame rinkimuose ir iš tiesų 
nieko nekeičiame. Puikiai sugebame 

kritikuoti, tačiau prireikus pajudin-
ti pirštą – išsisukinėjame. Manome, 
kad už mus viską turi padaryti kiti, 
tačiau nesuvokiame, kokią įtaką gali-
me daryti patys, o ypač suvieniję jėgas 
su bendraminčiais.

Nuo metų pradžios tapusi LSDJS 
Valdybos nare ir Tarptautinių reika-
lų koordinatore užsibrėžiau sau tikslą 
skatinti jaunus žmones domėtis Euro-
pos Sąjunga, dalyvauti konkursuose į 
stažuotes, būti aktyviais tiek Lietuvos, 
tiek Europos Sąjungos piliečiais. Vie-
name iš LSDJS projektų dalyvavusi 

mergina pasidalino savo įspūdžiais iš 
kelionės į Europos Parlamentą Stras-
būre. Ji teigė, kad iki tol niekada ne-
sidomėjusi politika, tačiau kelionėje 
patirti įspūdžiai ir susipažinimas su 
Europos Parlamento veikla suteikė jai 
norą domėtis politika bei aktyviai įsi-
traukti į jaunimo organizacijos veiklą. 
Dirbame, kad pakeistume savo ir kitų 
žmonių gyvenimus.

Viliuosi ir tikiu, kad Lietuvos Pir-
minikavimo Europos Sąjungos Ta-
rybai metu skleidžiama informacija 
atkreips dėmesį į ES lygmeniu spren-

džiamas problemas, padės žmonėms 
suvokti, kad mes esame ne tik Lietu-
vos, bet ir Europos Sąjungos piliečiai 
ir turime ne tik teises, pareigas, bet ir 
galimybes. Juk būtent narystė Europos 
Sąjungoje mums suteikia galimybę ne-
varžomai keliauti, dirbti užsienyje, sa-
vanoriauti bei dalyvauti jaunimo mai-
nų projektuose. Ir tai tik maža teikia-
mos naudos dalis.

Kiekvienam Lietuvos ir tuo pačiu 
metu Europos Sąjungos piliečiui dera 
užduoti sau klausimus: kas, jei ne aš? 
Kada, jei ne dabar?

Ligita POškAitė, 
LSDJS Valdybos narė

Eurointegracinių procesų laimė-
jimai padėjo sutvirtinti Europos 
Sąjungos demokratijos pagrin-
dus, o Europa dar labiau priartėjo 
prie savo piliečių. Toks preceden-
tų neturintis dalyvaujamosios de-
mokratijos pavyzdys sudarė sąly-
gas ir mūsų tautiečiams ne tik tie-
siogiai kreiptis į ES valdymo orga-
nus ir būti išgirstiems, bet ir įgyti 
darbinės patirties atliekant sta-
žuotes ES institucijose.
 

Kiekvienais metais Lietuvos soci-
aldemokratų delegacija Europos Par-
lamente skelbia atranką į Francis Vals 
stažuotę Europos Parlamento socia-
listų ir demokratų pažangiojo aljanso 
frakcijoje. Pasisemti patirties pusme-
čiui į Belgiją vyko jau ne vienas Lietu-
vos socialdemokratinio jaunimo są-
jungos narys.

Paklaustas, ar savo draugams reko-
menduotų penkiems mėnesiams iš-
vykti stažuotei į Europos Parlamentą, 
LSDJS pirmininkas, LSDJS Marijam-
polės skyriaus narys, Ramūnas Buro-
kas nedvejodamas atsakė, kad stažuotė 
yra didelis iššūkis, tačiau taip pat tai yra 
retai gyvenime pasitaikanti galimybė. 
„Nesvarbu, ar ilgalaikė, ar trumpalai-
kė darbo užsienyje patirtis yra galimy-

bė kiekvienam įgyti įgūdžių ir gebėji-
mų, kurie gali būti naudingi tolimes-
nėje darbinėje veikloje. Taip pat tai 
yra proga pažinti įvairias kultūras bei 
išplėsti akiratį. Galimybė atlikti sta-
žuotę Europos Sąjungos institucijose 
– gyvenimo patirtis, kuri per penkis 
mėnesius leido sužinoti, kokiu būdu 
ES teisėkūros procese dalyvauja Euro-
pos Parlamentas“, – teigė R. Burokas.

Tokia galimybe prieš kelerius metus 
pasinaudojo ir LSDJS Valdybos narė, 
Vilniaus skyriaus atstovė Ligita Poškai-
tė, stažuotę apibūdinanti kaip  neįkai-
nojamą darbo Europos Parlamente ir 
gyvenimo Belgijoje patirtį, gilesnį eu-
ropietiškų socialdemokratinių verty-
bių pažinimą, galimybę prisidėti prie 
Europos Sąjungos tikslų siekimo, dau-
giakultūrės aplinkos pažinimą. „Po 
penkių mėnesių, praleistų Briuselyje, 
kiekvienas stažuotojas galėtų pasaky-
ti, kad jaučiasi tarsi praėjęs socialdemo-
kratijos bei Europos Sąjungos politikos 
studijų kursą. Ką jau kalbėti apie gali-
mybę susitikti ir savo akimis pamatyti 
tokius garsius žmones kaip Bilas Geit-
sas arba žymus aktorius Hugh Gran-
tas“, – pasakojo L. Poškaitė.

Praėjusį pusmetį stažavęsis Ukmer-
gės skyriaus narys Giedrius Pocius iš 
stažuotės parsivežė taip pat tik geras 
emocijas ir prisiminimus: „Dabar, jau 
tik prisimenant stažuotę, galiu drąsiai 
pasakyti, kad tai buvo viena įdomiau-
sių patirčių mano gyvenime. Gyveni-

mas Europos sostinėje, darbas milži-
niškoje internacionalinėje įstaigoje, 
pažintys su įvairiausių kultūrų žmonė-
mis, galimybė dirbti su Europos ateitį 
galinčiais nulemti dokumentais, kartu 
su išties aukšto rango politikais ir dar 
daugybė nepaminėtų dalykų – prie-
žastys, kodėl išties buvo verta bandy-
ti.“, - kalbėjo Giedrius Pocius. 

Šiais metais atrankoje panorusių 
dalyvauti jaunų žmonių skaičius – re-
kordinis. „Niekaip negalėdavau su-
prasti, kodėl atrankose dalyvauja vos 
4–5 žmonės, juk tai puiki galimybė, 
tačiau šiandien, kai matome, jog at-
rankoje dalyvauja apie 20 žmonių, tai 
signalas, rodantis, kad pasidalinimas 
įspūdžiais, gerąja patirtimi, informa-
cijos sklaida iš tiesų kelia žmonių susi-
domėjimą Europos Parlamento veikla 
bei Europos Sąjunga iš esmės“, – teigia 
L. Poškaitė.

Birželį Europos Parlamento socia-
listų ir demokratų pažangiojo aljan-
so frakcijos Lietuvos delegacijos na-
riai Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas 
P. Balčytis ir Justas V. Paleckis atrinks 
konkurso nugalėtoją. Konkurso rezul-
tatai bus paskelbti EP narių interneto 
svetainėje bei www.jaunimieciai.lt. 
Konkurso dalyviams linkime sėkmės 
ir kantrybės. 

LSDJS Tarptautinių reikalų 
komiteto informacija

,,Panemunių žiedai‘‘  
grįžo į LDK laikus

Kristinos JANULAITyTėS nuotr.

Kristinos JANULAITyTėS nuotr.
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Lietuvos kelias į Europos Sąjungą     

Progresiniai mokesčiai:
negąsdinkim vieni kitų

Interviu

Kovo 11-oji mano 
biografijoje liks kaip 
svarbiausias įvykis

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, buvęs ilgametis Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, Seimo Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos Garbės pirmininkas Česlovas 
Juršėnas gegužės 18 dieną šventė garbingą 75-erių metų jubiliejų. 

Česlovas Juršėnas: „Mėlynių turėjau, 
bet didesnių guzų neprisirinkau“ 

Šiandien susitikome su Jumis ju-
biliejinio - 75-ojo gimtadienio iš-
vakarėse. Tai metas, kai galite atsi-
gręžti ir įvertinti nueito kelio ruo-
žą. Koks, Jūsų vertinimu, jis? Už ką 
likimui norisi padėkoti labiausiai?

- Gyvenimas - ilgas ir sudėtingas. 
Gimiau dar prieš karą, lenkų oku-
puotame Vilniaus krašte. Teko iš-
gyventi nelengvą pokarį, matyti ir 
jausti jo baisumus. Bet antra ver-
tus, iš atminties iškyla gražūs ir šil-
ti vaikystės, jaunystės prisiminimai. 
Su didele meile ir pagarba prisime-
nu  savo gimtąjį kaimą, tėvus, kurie 
mokė mylėti žmones ir darbą. Su dė-
kingumu prisimenu Ignalinos vidu-
rinę mokyklą, jos puikius mokyto-
jus, kurie suteikė ne tik žinių, bet 
ir vedė doros, teisybės ir ieškojimo 
keliu.  Po to kibau į studijas, pra-
dėjau dirbti. Savo darbo stažą, kurį 
skaičiuoju nuo 1958 metų, dalinu į 
dvi dalis: tarybinį ir atkurtos Ne-
priklausomos valstybės laikotarpį. 
Vienoks gyvenimas buvo tada, kai aš 
dirbau žurnalistinį, ir ne tik, darbą. 

Tais laikais reikėjo mokėti ypatingai 
atsargiai elgtis. Nors aš nebuvau di-
sidentas, bet turėjau savo nuomonę 
ir ją drįsdavau išsakyti. Tai buvo ri-
zikinga, bet didesnių guzų neprisi-
rinkau – mėlynių turėjau, bet dide-
lių guzų nebuvo. Ir štai, ypač pasku-
tiniais tarybiniais metais, kai Lietu-
va keitėsi, kai mus palietė Michai-
lo Gorbačiovo pertvarka, kai gimė 
Sąjūdis, ir prasidėjo kitas etapas. Jis 
prasidėjo nacionaliniame parlamen-
te. Ir štai čia prabėgo jau ketvirtis 
amžiaus. Per šį laikotarpį patyriau 
svarbiausius įspūdžius ir išgyvenau 
svarbiausius įvykius. Prie Seimo rū-
mų yra įamžintos barikados, ant ku-
rių išlikęs įrašas „Lietuvos širdis“. 
Taip apie tuometinę Aukščiausiąją 
Tarybą buvo sakoma. Aš toje širdyje 
dirbau drauge su kolegomis. Ir štai 
– Kovo 11-oji, t. y. Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo aktas. Ši data 
liks mano biografijoje kaip svarbiau-
sias įvykis.  O visa kita – buvo svar-
būs darbai, buvo konfliktai, nesu-
tarimai, ginčai, akinių daužymas... 

Visko buvo. Ir už visa tai likimui 
esu dėkingas.

Politikai Jūs atidavėte daugiau 
kaip 20 metų. Ne tik bičiulius, 
bet ir Lietuvos žmones nustebi-
note savo apsisprendimu į Seimą 
nebekandidatuoti,  užleisti vietą 
jaunesniems. Tad, kaip pasikeitė, 
o beje, ar pasikeitė Jūsų gyvenimo 
tempas ir būdas, teoriškai baigus 
politiko karjerą Seime?

- Ne, nepasikeitė, nes vis dar dir-
bu septynias dienas per savaitę. Tie-
sa, nebėra to rutininio „seiminio“ 
darbo, nėra plenarinių, komiteto, 

frakcijos posėdžių. Nors aš ir dabar 
tuos posėdžius stebiu, tik pats ne-
dalyvauju. Tad manęs neslegia tie 
vadinami „padaryti ar nepadary-
ti“ darbai. Tik pergyvenu už savus 
– už jų neatliktus darbus ar klaidas. 
Taigi, šitie rūpesčiai liko, bet miegu 
jau ramiau. O darbų turiu daugiau 
nei reikia: darbuojuosi Lietuvos na-
cionalinio radijo ir televizijos tary-
boje, Mykolo Romerio universiteto 
taryboje ir, žinoma, nuoširdžiai bei 
atsakingai prisidedu prie Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos leidimo. Esu 
mokslinės enciklopedijos redakci-
nės tarybos narys. Kadangi iš pri-
gimties esu stropus ir man tas dar-
bas patinka, tai aš labai atsakingai 
skaitau tuos storus tomus, kartais 
net ne vieną, o du ar tris kartus. O 
kur dar asmeninio archyvo tvarky-
mas. Visą gyvenimą reikia perkraty-
ti! Kiekvienas popieriukas brangus 
ir jį gaila išmesti (šypsosi...). 

Savo energija ir žvalumu gerokai 
lenkiate kai kuriuos net perpus 
jaunesnius vyrus. Ar sportuojate, 
sveikai maitinatės, važinėjate dvi-
račiu? Gal turite kokį jaunatviš-
kumo receptą, kuriuo norėtumė-
te pasidalinti?     

- Ne, dviračiu nevažinėju. Tą da-
riau mokyklos laikais, nes iš kaimo 
važinėdavau šešis kilometrus į Igna-
liną. Šeimoje turėjome tris dvira-
čius, per savaitę visus tris dėdei rei-
kėdavo taisyti. Tad vaikystėje pri-
sivažinėjau pakankamai. O rytinę 
mankštą šiokią tokią darau. Mėgs-
tu vaikščioti po miestą. O dėl pa-
tarimų – kai kam jau gal ir per vė-
lu tuos patarimus dalinti. Manau, 
kad tie dalykai, kurie su motinos 
pienu yra gauti ir vėliau vaikystė-
je įtvirtinti, tai jų nepakeisi. Ir aš 
džiaugiuosi, kad turėjau tokius tė-
vus, kurie mane tinkamai auklėjo 
ir lenkė prie darbo. Nors ypatingai 
lenkti manęs ir nereikėjo, man pati-
ko visi kaimiški darbai: ar pjauti, ar 
pėdus rišti, ar karves melžti, net ir 
kiaules liuobti, nors ir nesimpatiš-
kas darbas, bet teko visko išmokti. 

O ką patyrusi Jūsų kaip žurnalisto 
ir politiko akis prognozuoja atei-
čiai – koks gyvenimas mūsų laukia 
Lietuvoje? Ar sugrįš „išsivaikščio-
ję“ lietuviai? Ar gyvensime oriai ir 
laimingai?

- Mes ir dabar gyvename geriau, 
jeigu atsižvelgtume į visą paketą ro-
diklių. Kai kas nevertina to, kad mes 
esame laisvi, kad mes gyvename de-
mokratinėje valstybėje. Maža to, 
esame pripažinti tarptautinėje ben-
drijoje, dalyvaujame tarptautinėse 
organizacijose ir t.t. Juk to prieš 25 
metus nebuvo. Žinoma, jeigu vertin-
sime gyvenimo lygį, tarkime, mais-
tą, butą, socialinį aprūpinimą, tai, be 
abejo, čia mes dar turime daug bėdų 
ir nepadarytų darbų. Tikiuosi, kad 
dalį kai kurių darbų dabartinė Vy-
riausybė, kurioje dominuoja social-
demokratai, tikrai padarys. Todėl aš 
tikiu, kad dar ir aš sulauksiu geresnių 
laikų, o ne tik mano sūnus, anūkas 
ar proanūkis. 

 
Dažnai Jus girdime juokaujant. 
Ar šmaikštumas Jums padeda dir-
bant, bendraujant su žmonėmis? 

- Žinoma, visada padeda! Aš 
mėgstu posakį „šypsena nieko ne-
kainuoja, bet brangiai parduoda-
ma“. Daugelį metų teko vadovauti 
Seimo posėdžiams, pirmininkau-
ti publikai, kuri yra ypatinga – kie-
kvienas su savo ambicijomis, savo 
charakteriu. Neretai reikėdavo tau-
tos išrinktuosius suvaldyti. Tad koks 
nors „šposas“, trumpa replika ar šyp-
sena padėdavo situaciją išspręsti be 
didesnių ginčų. O šiaip, ar pasivaikš-
čiojant gatvėmis, ar bendraujant su 
žmonėmis, jeigu jiems šypsaisi, daž-
niausiai ir tau šypsena atsako. 

Netrukus Seime, ir ne tik, Jūsų lau-
kia šventiniai renginiai, sveikini-
mai jubiliejaus proga. O ko Jūs pa-
linkėtumėte pats sau? 

- Pats sau palinkėčiau tvirtybės 
ir humoro! 

Dėkoju už pokalbį.
Kalbino Kornelija Petravičienė  

1992 m. gegužės 11 d. Lietuva ir 
tuometinė Europos Bendrija (EB) 
pasirašė Prekybos ir komercinio bei 
ekonominio bendradarbiavimo su-
tartį, kuri įsigaliojo 1993 m. vasario 
1 d., ir priėmė deklaraciją dėl politi-
nio dialogo tarp Europos Bendrijos 
ir Lietuvos Respublikos.  

1993 m. birželio 21-22 d. vykusia-
me Europos Vadovų Tarybos susiti-
kime Kopenhagoje EB pirmą kartą 
aiškiai suformulavo savo poziciją dėl 
Vidurio ir Rytų Europos valstybių na-
rystės Europos Sąjungoje (ES) (pla-
čiau žinoma kaip Kopenhagos kri-

terijai): šalys, norinčios tapti ES na-
rėmis, turėjo įvykdyti pagrindinius 
politinius ir ekonominius Sąjungos 
principus ir sugebėti perimti ES tei-
sę („acquis communautaire"). 

Kopenhagos kriterijai – reikalavi-
mai, kad valstybės kandidatės iš Vi-
durio ir Rytų Europos, turi: (1) turėti 
stabilias institucijas, garantuojančias 
demokratiją, teisinę valstybę, žmo-
gaus teises ir pagarbą mažumų apsau-
gai; (2) turėti veikiančią funkcionalią 
rinkos ekonomiką, būtų akivaizdžiai 
matoma, kad ji įstengia atlaikyti kon-
kurencinį spaudimą ir rinkos jėgų vei-
kimą ES; (3) parodyti, kad geba prisi-

imti narystės įsipareigojimus, taip pat 
tvirtai įsipareigoti siekti politinės, eko-
nominės ir pinigų sąjungos. 

1994 m. liepos 18 d., buvo pasira-
šyta ES ir Lietuvos Laisvosios preky-
bos sutartis. Tų pačių metų pabaigo-
je, gruodžio 16 d., prasidėjo derybos 
dėl Europos sutarties. Jos baigėsi 
1995 m. balandžio mėnesį. Europos 
sutartis (dar žinoma Asociacijos su-
tarties pavadinimu) buvo pasirašyta 
1995 m. birželio 12 d. Sutartį pasi-
rašė A. Šleževičius.  

Europos (Asociacijos) sutartis  - ypa-
tinga asociacijos sutarčių, sudarytų su 

besirengiančiomis stoti į ES Vidurio ir 
Rytų Europos valstybėmis, rūšis. Pa-
grindinis jų tikslas – padėti šioms vals-
tybėms pasirengti narystei ES. 

1995 m. gruodžio 8 d., kai Lietu-
vos Prezidentas buvo Algirdas Myko-
las Brazauskas, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė įteikė oficialų prašymą 
priimti į ES. 

1997 m. liepos mėn. paskelbto-
je Europos Komisijos nuomonė-
je pateikiama išvada, kurioje reko-
menduojama nedelsiant pradėti stoji-
mo derybas su penkiomis asocijuoto-

sigita BURBiEnė
Lietuvos socialdemokratų partijos Tarybos narė,  
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė.

Trumpai aptarsiu progresinius 
gyventojų pajamų mokesčius 
ir atsakysiu į klausimą, kodėl 
socialdemokratai siekia juos 
įvesti. O taip pat ir į tuos klausi-
mus, o dažnai ir kaltinimus, ku-
rie sklando viešoje erdvėje.

Mūsų partijos rinkiminėje progra-
moje, kituose partijos dokumentuo-
se aiškiai pasakyta, kad mes esame už 
progresinius gyventojų pajamų mo-
kesčių tarifus. Vyriausybės progra-
moje taip pat sakoma –  „Vykdysime 

priemones, kad mažėtų gyvenimo 
lygio skirtumas tarp pasiturinčių ir 
neturtingų žmonių, gerėtų kiekvie-
no žmogaus gyvenimo kokybė. Di-
dinsime pajamų ir turto apmokesti-
nimo progresyvumą.“ 

Taigi progresiniai tarifai nėra kelių 
socialdemokratų rūpestis. Ir šiandien 
norėčiau paneigti keletą sklandančių 
mitų: iš nežinojimo ar sąmoningų 
bandymų klaidinti. 

Apmaudu, kad net kai kurie žy-
mūs ekonomistai ar žurnalistai klai-
dina žmones, teigdami, kad peržen-
gus tam tikrą nustatytą pajamų ribą, 
visa asmens gaunama pajamų suma 
būtų apmokestinama didesniu tari-
fu. Tokios nesąmonės nėra nė vienoje 
valstybėje, todėl nereikėtų vieniems 
kitų ja gąsdinti. Progresinė pajamų 
mokesčio sistema reiškia, kad kie-
kvieno asmens pajamos skirstomos 
į dalis, kurios apmokestinamos skir-
tingais tarifais.  

Mes siekiame, kad taip būtų ap-
mokestintas ne tik atlyginimas, bet 

ir kitos pajamos,  o kai kurios paja-
mos- pašalpos, pensijos - liktų neap-
mokestinamos, kaip ir dabar yra. Nei 
nedideles pajamas gaunantys, nei vi-
dutines - to net nepajustų. Šiuo me-
tu esančiame projekte gaunantys iki 
4 tūkst. Lt per mėnesį mokėtų tiek 
pat,  gaunantys 5 tūkst. Lt – 180 litų 
daugiau, o gaunantys 10 tūkst. Lt – 1 
tūkst. daugiau. Argi šiems žmonėms 
tai būtų našta? Bet padidėtų įplaukos 
į biudžetą, gal net nebūtume mažiau-
siai perskirstanti ES valstybė. Juk tų 
pinigų taip trūksta sveikatai, švieti-
mui, kultūrai ir dar daug kam.

Kai kas siūlo didinti NPD arba 
tvirtina, kad šiuo metu egzistuojan-
tis NPD jau yra progresinio mokes-
čio išraiška. Tai netiesa – sukuriama 
tik progresyvumo iliuzija, kuri bai-
giasi ties 3 150 Lt, didesnes pajamas 
gaunantys visi moka 15 proc. Ir dar 
blogiau- tuo metu, kai konservato-
riai pakeitė  NPD skaičiavimo tvarką 
(2009 m.) ir tuo pačiu metu visiems 
vienodai sumažino GPM, mažas pa-
jamas gaunantiems prisidėjo kelios 
dešimtys litų, o gaunantieji 3-4 tūkst. 
ir daugiau „į rankas“ gavo šimtais ir 
net tūkst. daugiau. Tai kur čia socia-
linis teisingumas?

Būtina priminti, kad progresinių 
gyventojų pajamų mokesčio tarifų  
sistema veikia 21-oje iš 27 ES šalių, 
taip pat Norvegijoje, JAV, Kanado-
je, Australijoje ir kt. Ir įvesta buvo ne 
šių šalių klestėjimo metais, bet skur-
do ir suirutės – pokary ar, kaip JAV 
– Didžiosios krizės metais, nes tokia 
sistema stabdo visuomenės sluoksnia-
vimąsi į ypač turtingus ir vargšus. To-
dėl neigiu dar vieną mitą, kad mes per 
daug vargingi progresinei sistemai. Iš-
sivysčiusios šalys progresinių mokes-
čių neatsisako, kai kurios mažino vir-
šutinius tarifus, o kai kurios (Jungti-
nė Karalystė) juos net padidino. Beje, 
Lietuvoje statistika  rodo, kad skirtu-
mai tarp gaunančių didžiausias ir ma-
žiausias pajamas yra vieni didžiausių 

ES. Realiai jie dar didesni, nes turtin-
giausi, kaip taisyklė, tirtis nesutinka.

Absurdiški yra gąsdinimai, kad pa-
blogės investicinis klimatas, nes ša-
lys, kuriose gyvuoja progresiniai gy-
ventojų pajamų mokesčiai, investici-
niu požiūriu yra aukštai vertinamos 
(pvz., Skandinavijos šalys), o „plokš-
ti – vienodi“ mokesčiai dominuoja 
besivystančiose šalyse – Vidurinėje 
Azijoje, Gruzijoje ir pan.

Dar vienas mitas – dėl progresinių 
mokesčių padidės emigracija. Juokin-
ga. juk ten, kur veda daugumos lietu-
vių keliai – Jungtinėje Karalystėje, 
Airijoje, Ispanijoje yra progresiniai 
mokesčiai, o jų viršutiniai tarifai – 41, 
43, 50, t. y. didesni, nei mūsų siūlyti. 
Juk žmonės iš Lietuvos bėga dėl mažų 
atlyginimų, dėl nepagarbos žmogui ir 
jo darbui, dėl akis badančio kontras-
to, kuris veda į neviltį.

Progresiniai mokesčių tarifai – tai 
galimybė daugiau pajamų gaunan-
tiems labiau prisidėti prie bendros ge-
rovės, mažinti socialinius skirtumus, 
padidinti įplaukas į biudžetą (ypač sa-
vivaldybių), didinti pinigų perskirs-
tymą per biudžetą.

Kodėl mes negalime elgtis, kaip ša-
lys, kurių pavyzdžiu lyg ir bandome 
sekti? Ilgametė jų mokesčių istorija 
įrodė savo gyvybingumą, įtaką visuo-
menės konsolidacijai, kurios mums 
taip trūksta.

Kiekvieno asmens pajamas 
numatoma skirstyti į dalis, 
kurios  būtų apmokestinamos 
skirtingais tarifais

mis Vidurio ir Rytų Europos (VRE) 
valstybėmis: Čekija, Estija, Vengrija, 
Lenkija ir Slovėnija. Tuo tarpu liku-
sios penkios šalys, tarp kurių buvo ir 
Lietuva, nebuvo įvertintos kaip pasi-
rengusios narystei.

Lietuva buvo pakviesta pradėti de-
rybas 1999 m. kartu su kitomis vadi-
namosios antrosios grupės valstybė-
mis kandidatėmis (Latvija, Slovakija, 
Rumunija ir Bulgarija). Buvo atskirai 
derėtasi dėl 31 derybinio skyriaus, 
nuo žemės ūkio iki telekomunikacijų.

Stojimo derybos buvo oficialiai 
baigtos 2002 m. gruodžio 12-13 d. 
Kopenhagoje vykusiame Europos 
Vadovų Tarybos susitikime, Lietu-
vos Vyriausybei vadovaujant Lietu-
vos socialdemokratų partijai. 

Svarbiausi Lietuvai derybiniai sky-
riai buvo susiję su struktūrinių fondų 
lėšų ir žemės ūkio išmokų dydžiu iš 
ES biudžeto, taip pat lėšomis, skiria-
momis Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymui bei tranzito iš Kaliningra-
do srities per Lietuvą sąlygoms. 

2003 m. balandžio 16 d. Atėnuo-
se Ministras Pirmininkas Algirdas 
Mykolas Brazauskas ir Užsienio 
reikalų ministras Antanas Valio-
nis pasirašė stojimo į Europos Są-
jungą sutartį.

Lietuvos Respublikos piliečiai re-
ferendume, vykusiame 2003 m. ge-
gužės 10-11 d., pritarė Lietuvos stoji-
mui į ES (už narystę ES balsavo 91,07 
proc . balsavusių piliečių). 

2004 gegužės 1 d. Lietuva tapo 
ES nare, kaip viena iš 25 visateisių ES 
valstybių narių kartu su devyniomis 
kitomis valstybėmis - Čekija, Estija, 
Kipru, Latvija, Lenkija, Malta, Slo-
vakija, Slovėnija ir Vengrija. 

Parengta pagal Europos Komisijos 
atstovybės Lietuvoje, Užsienio reika-
lų ministerijos, ES  enciklopedinį ži-
nyną (sud. G. Vitkus)  ir LSDP info-

centro informaciją 

Džojos Gundos BARySAITėS nuotr.

Autorinės teisės: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Stojimo į Europos Sąjungą sutarties pasirašymo ceremonija. Stojimo sutartį ir Baigiamąjį aktą pasirašo Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas  
Algirdas Mykolas Brazauskas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Atėnai, 2003 m. balandžio 16 d.



PRIVALOMOS RUNGTYS

11.45 val. - Krepšinio varžybos
11.45 val. - Šaudymas 
13.00 val. - Virvės traukimo varžybos
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LSDP pirmininku perrinktas
A. Butkevičius
XXXI LSDP suvažiavime partijos pirmininku perrinktas Algirdas Butkevičius  
(už A. Butkevičių balsavo 705, prieš – 40), pirmininko pavaduotojais išrinkti Vytenis P. 
Andriukaitis, Zigmantas P. Balčytis, Juozas Bernatonis, Vilija Blinkevičiūtė, Gediminas Kirkilas, 
Ričardas Malinauskas, Valerijus Makūnas, Juozas Olekas, Justas Pankauskas,  
Giedrė Purvaneckienė, Algirdas Sysas, Birutė Vėsaitė.

Birželio 21-23 d. Klaipėdoje

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ SĄSKRYDIS-2013 

PENKTADIENIS
2013 m. birželio 21 d.

Nuo 15 val.                Komandų atvykimas, registracija, įsikūrimas.
21.00 – 01.00 val.   LSDP skyrių prisistatymo vakaras ir vakaronė
   „Ir vėl sąskrydis pajūry – klaipėdiečių glėby“

ŠEŠTADIENIS
2013 m. birželio 22 d.

ŠEŠTADIENIS
 KONKURSAI

12.00 val.  Šachmatų „Žaibo“ turnyras. 
13.00 val.  „Protų mūšis“ – intelektualams: vaikams ir suaugusiems.
14.00 val.     Komandinės  vandens slidinėjimo varžybos (komandos sudėtis – 4 dalyviai).
15.00 val.  Žiedų mėtymas į taikinį (varžybos individualios).

Sąskrydžio metu bus organizuojami žaidimai ir mažiesiems sąskrydžio dalyviams!
Taip pat renkama gražiausia stovykla!

19.30 val.   Sportinių varžybų ir konkursų nugalėtojų apdovanojimas.
21.30 val.    „Degs Joninių laužai pajūry – Jonus ir Janinas sveikinsim būry...“
23.00 val.  Koncertas-diskoteka „Šėlsim, šoksim, vakarosim iki saulė patekės“.
23.00 val. Vakaras klube „Dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai, 
dainuokim visa Lietuva...“

ŠEŠTADIENIS
SEKMADIENIS

2013 m. birželio 23 d.

10.00 val.  „Kopūstienės paragausi –            
vėl jėgas atgausi“.
10.30 val.  Sąskrydžio uždarymas.

Kviečiame visus bičiulius 
dalyvauti kasmetiniame 
partijos sąskrydyje Giru-
liuose! Daugiau informa-
cijos – Jūsų skyriaus būs-
tinėje. 

PENKTADIENIS

9.00 val.  Teisėjų ir komandų vadovų pasitarimas.
10.00 val.  LSDP TARYBOS POSĖDIS.
11.00 val. IŠKILMINGOJI DALIS. SĄSKRYDŽIO ATIDARYMAS.
                                       LSDP vadovų ir svečių sveikinimai sąskrydžio dalyviams.
11.45 – 17.30 val. Sportinės varžybos ir konkursai.
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