
Šiandien gegužės 1-oji yra švenčia-
ma ne tik Europoje ir Šiaurės Ameri-
koje, kur ji gimė kaip reakcija į indus-
triniam kapitalizmui būdingą eks-
ploataciją, bet ir visame pasaulyje. 
Gegužės 1-oji yra nacionalinė šven-
tė beveik pusėje pasaulio valstybių. 
Galime drąsiai sakyti, kad ši diena 
yra kairiųjų šventė. 

Kodėl tada svarbu ne tik švęsti šią 
šventę, bet ir kalbėti apie darbo, kaip 
kūrybingos veiklos, reikšmę visų mū-
sų gyvenimuose? Visų pirma, dėl to, 
kad darbas ir dirbantieji, pirmiausia 
samdomi darbuotojai, sudarantys vi-
suomenės daugumą, yra neleistinai 

nuvertinti neoliberalaus kapitaliz-
mo visuomenėje. Vyraujanti ideolo-
gija mus verčia manyti, kad tik vers-
lininkai (o Lietuvoje jais laikomi tik 
verslo savininkai) kuria pridėtinę ir 
pridedamąją vertę. 

Iš tikrųjų greičiau yra priešingai. 
Verslininko sukuriama naujovė tam-
pa pridėtine verte tik tuomet, kai ją 
įgyvendina savininko pasamdytas 
darbuotojas. Mintis ir idėja turi bū-
ti įgyvendintos, o kaip tik darbinin-
kai ir jų atliekamas darbas tai pada-
ro. Tad darbuotojų indėlis į pridė-
tinės vertės kūrimą yra lygiai toks 
pats svarbus kaip ir savo resursais ri-

zikuojančio ir naujoves generuojan-
čio verslininko. 

Anot garsiosios Karlo Marxo ana-
lizės Kapitale, pridedamoji vertė (pa-
prastai tariant, pelnas) yra kuriama 
išimtinai tik darbininkų. Ji sukuria-
ma pridedamojo darbo laiko, už ku-
rį darbuotojas negauna atlyginimo. Ši 
klasikinė politinės ekonomijos anali-
zė byloja, kad kapitalistinėje ekono-
mikoje egzistuoja sisteminė samdo-
mo darbo eksploatacija, nes samdo-
mo darbuotojo darbo dienos trukmė 
visuomet yra žymiai ilgesnė nei būti-
nojo darbo trukmė, už kurią darbi-
ninkas gauna atlyginimą. 
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Iššūkis: veiklios, skaitlingos ir 
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Europos Parlamento (EP) Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto narė Zita Gurmai:

Interviu su finansų ministru Rimantu 
Šadžiumi: Po ketverių metų - į tą pačią, 
tik jau sraunesnę upę
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Motinystė ir profesinė veikla – 
suderinama?
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Gegužės 1-ąją visame pasauly-
je nuvilnijančios masiškos prof-
sąjungų eitynės ir protesto ak-
cijos byloja apie milžinišką Tarp-
tautinės darbo dienos reikšmę. 
Istoriškai gegužės 1-ąją pradėta 
švęsti po to, kai 1886 metais Či-
kagoje protestuojantys darbi-
ninkai, reikalavę aštuonių valan-
dų darbo dienos, buvo žiauriai 
išsklaidyti ugnį paleidusios po-
licijos. 

Andrius Bielskis,   
prof.dr.,politinis filosofas

Valdo Šereikos nuotr.

demokratiniam socializmui

Žmogus – darbas – solidarumas!
tarptautinės darbo dienos proga prisiminkime šias vertybes ir įrašykime jas 
į savo darbotvarkes. kasdien dirbdami ar ilsėdamiesi tausokime, gerbkime 

žmogų, užtikrinkime darbo vietas, orias darbo sąlygas, būkime solidarūs su 
dirbančiaisiais, nes jie kuria, stato ir veda mūsų šalį klestėjimo link.

lr ministras Pirminikas,
lsdP Pirmininkas
Algirdas Butkevičius

su Gegužės 1-ąją, visų mūsų švente!



Vyriausybė pateikė Seimui  
metinę veiklos ataskaitą

metų nusivylusių ir niekuo netikinčių 
piliečių  problema tapo dar aštresnė. 
Valstybės finansų sistema buvo stabi-
lizuota, sumokant itin aukštą kainą – 
skolinantis aukštomis palūkanomis, 
didinant mokesčius ir toleruojant di-
delę infliaciją. Kasmetinė palūkanų 
našta, išaugusi nuo  0,8 mlrd. Lt 2008 
metais iki 2,3 mlrd. Lt šiemet,  yra tik  
valstybės skolų ledkalnio viršūnė.  

Bet tokia politinė komunikacija, kai 
siekiama tik sumenkinti oponentus, 
nesukuria didesnio  žmonių pasitikė-
jimo savo valdžios institucijomis.  Ir to 
nesame linkę tęsti.  

Gerbiamieji,  
2013 metams  Vyriausybė išskyrė 

penkis veiklos prioritetus, kurie padė-
tų sutvirtinti tai, ką pavyko pasiekti 
mūsų pirmtakams, ir išlyginti  ekono-
minių, socialinių bei kitų netolygumų 
duobes.  Keliame uždavinį užtikrinti 
ne tik nuoseklų biudžeto įplaukų gau-
sėjimą, bet ir sudaryti sąlygas gyvento-
jų pajamų augimui, mažinti socialinę  
atskirtį, stiprinti žmonių pasitikėjimą 
valstybe, sudaryti jiems  patrauklias 
sąlygas    kurti gerovę savame krašte.   

Kad tai svarbu, įtikina kartu patei-
kiama Nacionalinio saugumo būklės 
ir plėtros ataskaita. Greta tokių išorės 
rizikos veiksnių, kaip priklausomybė 
nuo vieno strateginių žaliavų ir ener-
gijos šaltinio, minimas  stiprėjantis vi-
daus rizikos veiksnys – netolygi  soci-
alinė ir ekonominė raida, esami ar vis  
didėjantys gyvenimo lygio skirtumai. 
O prie kitų pavojų ir grėsmių priskiria-
ma korupcija, ypač gyventojų emigra-
cija, nedarbas. 

Todėl  Šešioliktosios Vyriausybės  
prioritetų sąraše – ekonomikos  au-
gimas, užimtumo didinimas, skurdo 
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Vienas iš pagrindinių socialdemo-
kratų ir tuo pačiu naujosios Vyriau-
sybės uždavinių buvo ir yra kuo 
skubiau ir kuo optimaliau išjudin-
ti daugiabučių namų atnaujinimo 
programą.

Dar būdami opozicijoje kartu su eks-
pertais pasiruošėme šiai programai. 
Buvusios Vyriausybės politika dau-
giabučių renovacijos klausimu buvo, 
švelniai tariant, apgailėtina. 

Per ketverius metus renovuota tik 
keliolika namų, renovacijai skirtos lė-
šos, nesukurdamos jokios pridėtinės 
vertės, pragulėjo banke, o pačios pro-
gramos nesėkmingam viešinimui ti-
kriausiai išleista daugiau nei pačių 
namų renovavimui. 

Naujoji Vyriausybė, dirbanti vos 
kelis mėnesius, jau gali pasigirti, kad 
nuveikė daugiau daugiabučių atnau-
jinimo srityje nei buvusi Vyriausybė - 
per ketverius savo kadencijos metus. 

Gyventojai ir toliau be jokių atran-
kų ir eilių gali dalyvauti renovacijos 
programoje. Negana to, tai progra-
mai mes padidinom galimą finansa-
vimą iki 40 proc. valstybės prisidėji-
mo. Greta jos, matydami realią situa-
ciją, sukūrėme naują daugiabučių at-
naujinimo modelį pagal kurį valstybė 
ant savo pečių prisiima didesnę naš-
tą. Šio naujojo modelio esmė – būs-
to savininkams nereikia prisiimti jo-
kių organizacinių ir kreditinių įsipa-
reigojimų bei projektų įgyvendinimo 
rizikų. Jie turi tik iš principo pritarti jų 
daugiabučio atnaujinimui. 

Svarbus momentas: pagal šį mo-
delį atlikus energijos taupymo inves-
ticijas gyventojo sąskaita už šildymą 
ir už namo renovavimą nebus dides-
nė, o daugeliu atveju ir mažesnė nei 
šildymo sąskaitos prieš renovaciją. Ki-
taip tariant, namo atnaujinimo išlai-
das padengs lėšos, kurios bus sutau-
pytos pasiekus didesnį energetinį na-
mo efektyvumą. 

Kitas svarbus dalykas yra tas, kad 
investicijų projektams po jų įgyven-

Gyventojų renovacija neprislėgs 
- valstybė prisiima didžiąją  
renovacijos naštos dalį

Nuomonė

dinimo bus teikiama 15 proc. valsty-
bės parama ir papildomai dar bus tei-
kiama 25 proc. parama iš specialio-
sios Klimato kaitos programos lėšų, 
jeigu bus pasiektas ne mažesnis kaip 
40 proc. daugiabučio namo energinis 
efektyvumas. Pasinaudojus valstybės 
parama, energijos taupymo priemo-
nių įgyvendinimas Programoje daly-
vaujantiems namams kainuos tik 60 
proc. sumos, kuri bus investuota jų 
daugiabučiui modernizuoti. Papildo-
ma valstybės parama bus teikiama 
projektui parengti, statybos techninei 
priežiūrai ir projekto administravimo 
išlaidoms apmokėti.

Naujoji Vyriausybė ir Seimo daugu-
ma supranta, kad namų renovavimas 
nėra tik pačių gyventojų reikalas. Gre-
ta tiesioginės naudos gyventojams 
mes puikiai suprantame ir tą naudą, 
kurią gaus valstybė. Juk atnaujinę sa-
vo daugiabučius mes mažiau impor-
tuosime brangių dujų, daugiau pinigų 
liks vietos rinkoje, bus sukurta papil-
domų darbo vietų, ir, galiausiai, papil-
domai į Lietuvos ekonomiką bus įlie-
ta keli šimtai milijonų litų. O kur dar ir 
aplinkos tausojimas.

Man, kaip Seimo nariui, tenka daug 
bendrauti su rajonų ir mažesnių mies-
telių gyventojais. Tikrai džiaugiuo-
si, kad renovacijos procesas pasiekė 
praktiškai visą Lietuvą, o nebuvo nu-
leistas tik į didžiuosius miestus. 56 sa-
vivaldybės atrinko 839 daugiabučius 
namus, kurie turėtų būti renovuoja-
mi pirmiausiai. Iš didžiosios daugu-
mos daugiabučių gyventojų jau gauti 
sutikimai renovacijai, tad visiškai rea-
lu, kad darnaus naujo Seimo ir naujos 
Vyriausybės darbo dėka, užsibrėžtas 
ambicingas tikslas bus pasiektas.

Arūnas DuDėnAS,   
socialdemokratas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys

Lietuvoje

Kaip tik todėl profesinės sąjungos 
ir kairiosios politinės partijos, kurios 
nuo pat darbo judėjimo pradžios XIX 
amžiuje buvo susijusios ir atstovavo 
profesinėms sąjungoms, yra tokios 
gyvybiškai svarbios. Tik stiprios pro-
fesinės sąjungos ir demokratinio so-
cializmo partijos yra visuotinės gero-
vės garantas.               

Gaila, bet šiandien profsąjungos ir 
kairiosios partijos, net būdamos val-
džioje, išgyvena ne pačius geriausius 
laikus. Per pastaruosius keturiasde-
šimt metų, dalyvavimas profesinėse 
sąjungose ženkliai sumažėjo, o soci-
aldemokratų partijos Europoje nesu-
gebėjo atsispirti agresyviai neolibera-
lizmo ideologijai. 

Darbo našumas per pastaruosius 50 
metų išaugo daugiau nei šešis kartus, 
tuo tarpu realūs atlyginimai (atmetus 

infliaciją) sumažėjo nuo beveik 16 
JAV dolerių per valandą 1973 m. iki 
kiek daugiau nei 14 dolerių 2000 me-
tais. Lietuvoje apie išaugusius nelygy-
bės ir socialinio neteisingumo mastus 
byloja gerai žinomas faktas apie 2000-
2003 m. virš 500 proc. augusius įmo-
nių pelnus ir tik 9 proc. didėjusią vi-
dutinę algą. 

Mokslinės studijos byloja, kad sau-
giausios, labiausiai klestinčios ir lai-
mingiausios šalys yra tos, kurių soci-
alinės ir ekonominės institucijos yra 
grįstos socialine lygybe ir visokeriopa 
pagarba žmogui. 

Socialiai, psichologiškai ir ekono-
miškai saugiausios visuomenės yra Da-
nija, Norvegija, Švedija, iš dalies Suo-
mija, šalys, kuriose darbo našumas 
yra itin aukštas, neretai pralenkiantis 
JAV rodiklius, ir kurių vaikai moko-

si geriausiose pasaulio mokyklose. Vi-
sas šias šalis, be tam tikrų išlygų, bū-
tų galima vadinti demokratinio soci-
alizmo kraštais. 

Todėl Lietuvos kairieji, o sykiu ir 
visi geros valios žmonės, sugebantys 
atsispirti dominuojančiai laisvarinki-
ninkų ideologijai, turėtų orientuotis į 
demokratinio socializmo idealą ir so-
cialdemokratines vertybes – į visų pi-
liečių lygias teises, ekonominę demo-
kratiją, stiprias profsąjungas, visiems 
prieinamą kokybišką švietimą, uni-
versalią sveikatos apsaugą, o sykiu gi-
lią demokratiją, kurioje piliečiai tiesio-
giai ar per jų atstovus gali kurti savo ir 
viso krašto ateitį. 

Perfrazuojant anglišką šūkį: the fu-
ture is bright, the future is democratic 
socialist, ateitis šviesi, ateitis priklauso 
demokratiniam socializmui! 

Gerbiamieji Seimo nariai,

Pristatau Jums kadenciją baigusios 
Vyriausybės 2012  metų veiklos atas-
kaitą. Gruodžio pabaigoje įgaliojimus 
gavusi mūsų  Vyriausybė dėl objekty-
vių priežasčių neturėjo didelių svertų 
daryti įtaką tų metų socialiniams-eko-
nominiams procesams ir institucijų 
veiklos rezultatams.

Vykdydami  įstatymu numatytą par-
eigą, nutarėme pakeisti tokių ataskaitų 
praktiką, kai buvo siekiama  pristatyti 
vien tik pasiekimus, apeiti problemas 
ir vengti savikritikos. Mūsų koalicinė 
Vyriausybė  yra apibrėžusi kitus veiklos 
prioritetus nei ankstesnė, tačiau reng-
dami ataskaitą siekėme objektyviai 
pažvelgti į esamą situaciją ir nuveik-
tus darbus. Laikydamiesi konstrukty-
vaus požiūrio ataskaitoje išskyrėme tas 
sritis, kuriose bus išlaikytas darbų tęs-
tinumas, ir tas, kuriose,  atsižvelgiant į  
mūsų Vyriausybės programines nuos-
tatas, būtini neatidėliotini pokyčiai.

Taip susiklostė situacija, kad prieš 
ketverius metus premjeras Andrius 
Kubilius turėjo pristatyti socialdemo-
kratų  mažumos Vyriausybės  ataskai-
tą. Situacija buvo apibendrinta  vien 
niūria emocine spalva.  Cituoju:  „Dva-
sine prasme turime daug nusivylusių 
savo valdžia ir valstybe žmonių, nie-
kuo netikinčių piliečių, kuriems turi-
me iš naujo įkvėpti pasitikėjimą savi-
mi ir bendra Lietuvos ateitimi.   Eko-
nomikos srityje paveldėjome kritinę 
viešųjų finansų padėtį su neįvestu eu-
ru, nesurenkamu biudžetu, milijardi-
nėmis skolomis ir deficitais“. 

Iš tiesų,  knieti  atsakyti tuo pačiu 
– po ketverių konservatorių valdymo 

Namų renovavimas 
nėra tik pačių gyventojų 
reikalas.

ir socialinės atskirties mažinimas. To 
sieksime didindami ūkio konkuren-
cingumą, mažindami nedarbą, ypač 
jaunimo, subalansavę mokesčių naštą 
ir didindami mokesčių sistemos efek-
tyvumą. 

Siekiant šalies finansinio stabilumo 
ir laipsniško biudžeto pajamų didėji-
mo, daug dėmesio bus skirta griežtai 
finansų kontrolei, šešėlinės ekonomi-
kos suvaržymui. Šiemet  pasirengsime 
įsivesti eurą, nes įsijungimas į bendros 
valiutos zoną mums, pirmiausia, reikš-
tų didesnį finansinį  stabilumą. 

Apie energetinio efektyvumo ir sau-
gumo didinimo kryptis pastaruoju 
metu kalbėjome nemažai, ir ne tik mes. 
Todėl noriu pasinaudoti proga ir atsa-
kyti konservatoriui Kęstučiui Masiu-
liui, kuris, kritikuodamas naują gyve-
namųjų namų renovavimo modelį,  at-
kakliai teigia, kad  mažesni miesteliai 
ir kaimai yra neverti energetinį efekty-
vumą skatinančių investicijų. Esą   jau-
nimas susikrovė lagaminus užsienin, ir  
čia liko tik pensininkai ar nevykusio 

likimo iš pašalpų gyvenantys žmonės. 
Galima būtų paklausti, kada ir kodėl 
tie žmonės masiškai patraukė į užsie-
nį?  Bet reikia nustoti skirstyti kaltes 
ir pripažinti, kad iki šiol nebuvo įgy-
vendinta protinga ir racionali regionų 
plėtros politika. Politikams nereikėtų 
iš aukšto žiūrėti į  toliau nuo didmies-
čių gyvenančius žmones  ir ten matyti 
tik negudrius, neva už renovaciją dė-
kingus rinkėjus.    Lietuvos ateitis – 
ne vien Vilnius, Kaunas ar Klaipėda.  
Todėl didesnes  investicijas, tarp kurių 
ir renovacijos reikmės,  verslo skatini-
mas, darbo vietų kūrimas, pradedame 
kreipti į regionus.  Siūlymas nusigręžti 
nuo miestelių ir kaimų žmonių  mums 
nepriimtinas.  

Grįždamas prie Vyriausybės prio-
ritetų,  noriu pabrėžti, kad  švietimo, 
mokslo, kultūros ir sveikatinimo sri-
tyse sieksime gerinti paslaugų kokybę 
ir prieinamumą. Tarp svarbių krypčių 
– mokslo ir verslo  integracija, kaip są-
lyga ir pagrindas skatinant inovatyvių  
ir aplinkai palankių produktų kūrimą. 

Ateitis priklauso 
demokratiniam socializmui

Apie premjerų drąsą 
ir baimes 
irena ŠiAulienė,
Lietuvos socialdemokratų partijos  
frakcijos Seime seniūnė

Lietuva bręsta. Taip galėtume 
paaiškinti fenomeną, kad „tryp-
čiojimu vietoje ir darbo grupių 
sudarinėjimu“ kaltinamas Vy-
riausybės vadovas populiaru-
mu beveik neatsilieka nuo Pre-
zidentės. Jau keturi mėnesiai A. 
Butkevičius yra palankiausiai 
vertinamas visuomenės veikė-
jas – jam palankumą reiškia per 
70 proc. apklaustųjų.

Apie tokį palankumą proveržius ža-
dėjęs, vizijas ir strategijas kūręs A. Ku-
bilius, dabar esantis opozicijoje, gali tik 
pasvajoti - lygiai toks  pat apklaustųjų 
procentas šiandien nepalankiai vertina  
buvusios Vyriausybės vadovą.  Jo vado-
vaujama Vyriausybė per tą patį šimtą 
dienų buvo sukūrusi du kartus daugiau 
darbo grupių nei A. Butkevičiaus – net 
50. A.Butkevičiaus Vyriausybė dirba 
pasitelkusi mokslininkus, tai yra nau-
jausias žinias ir informaciją, o ne viešų-
jų ryšių technologijas. Dabartinės Vy-
riausybės sudarytos  27 darbo grupės 
nėra finansuojamos iš biudžeto ir mo-
kesčių mokėtojams nieko nekainuoja. 
Darbo grupių sudarymas - tai atsakin-
gas požiūris dėl priimamų sprendimų, 
o vadinamasis „trypčiojimas“ ir pasver-
ta retorika yra priešinga pigiam popu-
lizmui ir politikavimui. Tai rodo, kad 
Premjeras iš tiesų dirba, o ne rūpinasi 
savo viešaisiais ryšiais.

A.Kubilius  pademonstravo geleži-
nę politinę valią per naktį pakelti mo-
kesčius ir  nerodyti Europai  mūsų „ne-
potencijos“, todėl skolinomės iš komer-
cinių bankų keliskart brangiau, nei la-
tviai skolinosi iš Tarptautinio valiutos 
fondo. Ši politinė valia ir konsultaci-
jos su bankais dėl naktinės mokesčių 

reformos apsimokėjo komerciniams 
bankams, kurie skolino Vyriausybei už 
fantastiškas palūkanas, o Lietuvą dar 
ilgai slėgs beveik 50 mlrd. Lt skola bei 
milijardiniai jos aptarnavimo kaštai.

A.Kubilius energetinę politiką ir 
energetinę nepriklausomybę skelbė 
strateginiu prioritetu. Kokie šių stra-
tegijų įgyvendinimo rezultatai? 

Per praėjusius ketverius metus Lie-
tuva tapo viena labiausiai energetiškai 
nuo trečiųjų šalių priklausoma šalimi. 
Dujų iš Rusijos suvartojome daugiau 
negu bet kada anksčiau ir už jas mokė-
jome vieną didžiausių kainų Europoje. 
Žmonių išlaidos šildymui neretai viršy-
davo jų gaunamas pajamas, iš biudžeto 
daugeliui teko mokėti kompensacijas. 
Už elektros energiją mes taip pat mokė-
jome brangiausiai Baltijos šalyse. „Drą-
si“ A. Kubiliaus Vyriausybė  nesiėmė ši-
lumos ūkio tvarkymo, namų renovaci-
jos darbų, bet užtat palaimino pinigų 
išplovimą iš biudžeto dėl saulės energi-
jos jėgainių plėtros. Per pusantro mėn. 
praėjusių metų pabaigoje buvo įregis-
truota  15 tūkst. prašymų tokioms elek-
trinėms, o  nustatytos šios energijos su-
pirkimo kainos vien šiais metais būtų 
pareikalavę per 500 mln. litų. Tai elek-
trą vartotojams būtų pabranginę iki 5 
cnt. už kWh.  „Bijanti“ priimti spren-
dimus A.Butkevičiaus Vyriausybė, iš-
kart, vos tik pradėjusi dirbti, apribo-
jo tokio „verslo“ plėtrą, sumažino 1,5 
cento elektros kainą, elektros gamybos 
kvotų Lietuvos elektrinėje rezervą, dėl 
to Lietuva 120-140 mln. Lt  mažiau iš-
veš į Rusiją. 

Daug panegirikos, buvusiųjų val-
džioje susireikšminimo ir... dveji su-
gaišti metai, įgyvendinant suskystin-
tų dujų terminalo statybą. A. Butke-
vičiaus Vyriausybė taip ir nerado sa-
vo pirmtakų, neva, numatytų finan-
savimo šaltinių terminalo statybai, o 
tik pasirašytą  sutartį dėl didelio laivo 
statybos. Tik ši Vyriausybė ėmėsi sta-
tybos darbų - gilinama akvatorija, pra-
dėta krantinės statyba.

Kaip sekėsi Ignalinos atominės elek-
trinės uždarymas? Ketveri metai vil-
kinimo ir teisinių ginčų, išmesti į balą 
šimtai milijonų litų. O kur dar praras-

ti milijonai užsienio juridinėms  fir-
moms?  

Lietuvai reikalinga stabili, kryptinga 
ir rezultatyvi politika, todėl Vyriausy-
bė savo sprendimus siekia grįsti nuodu-
gnia analize, ekonominiu tikslingumu, 
įvertindama ir  kitus aspektus. Negali 
priimti vien politinių sprendimų, neat-
sižvelgdamas į jų socialines bei ekono-
mines pasekmes. O kad galėtum pasi-
rinkti maksimaliai teisingą ir visuome-
nei neskausmingą kelią, pirmiausia tu-
ri žinoti, kiek ir ko turi kišenėje (ką tau 
paliko pirmtakai) ir kaip racionaliai tai 
panaudoti. Tik taip turi elgtis atsakin-
ga Vyriausybė, todėl A.Butkevičius ne-
nori skubotų ir neapgalvotų sprendi-
mų. Ir tariamos konsultacijos bei suf-
leravimas, kad Vyriausybė „visų pirma 
politinė institucija“ neprivers „statyti 
vežimą prieš arklį“, imtis šviesios atei-
ties projektų, neatsižvelgiant į tai, kiek 
jų įgyvendinimas kainuos mūsų žmo-
nėms ir ar šie kaštai atsipirks.

Regis, nuogos politikos prioriteto 
prieš ekonomiką laikai, kuo pasižy-
mėjo anų laikų komandinė ekonomi-
ka, turėtų būti praeityje. Kad ir kaip 
keista, tokia politika vis dar sugrįžta 
dešiniųjų valdymo laikotarpiais ir už 
tokius sprendimus Lietuva yra bran-
giai sumokėjusi.

Ne nuo kovingos retorikos pareiški-
mų gerėja žmonių gyvenimas, sumažė-
ja nedarbas, padidėja minimalus atly-
ginimas. Štai kodėl tauta per rinkimus 
balsavo ne už aukso kalnus, bet dėmesį 
žmogui ir jo poreikiams žadėjusius so-
cialdemokratus, vadovaujamus iš pa-
žiūros santūraus, devynis kartus pama-
tuojančio, o paskui kerpančio premje-
ro. Faktas, kad „revoliucinės“ retorikos 
nenaudojančio Ministro pirmininko 
populiarumas nemenksta, rodo, jog 
Vyriausybės darbas kol kas pateisina 
rinkėjų viltis, o netrukus galėsime ver-
tinti ir jos ekonominės veiklos rezulta-
tus. Tik šiek tiek palūkėkime: liaudies 
išmintis moko, kad  viščiukai skaičiuo-
jami ne pavasarį, o rudenį.  

Visuomenės sugebėjimas atskirti 
viešųjų ryšių akcijas nuo realių darbų 
yra tikrų tikriausias tos pačios visuo-
menės brandos pavyzdys.

Lietuviškieji puritonai

Lotyniškasis žodis purus gali 
reikšti grynas, švarus, be dėmės, 
padorus, be klaidų.

Šie žodžiai tiktų lietuviškie-
siems puritonams apibūdinti, jei 
šie iš tikro būtų be dėmės. Lie-
tuviškieji puritonai dedasi tau-
tiniais grynuoliais, puoselėto-
jais etninių tradicijų ir papročių, 

Aušrinė Marija PAVilionienė
LSDP partijos narė

kuriais atsitveria lyg skydu nuo 
Lietuvos tarptautinių ir europi-
nių įsipareigojimų, visuotinių 
žmogaus teisių. Savo rašiniais jie 
draudžia abejoti tautinių tradici-
jų sakralumu, abejojančiuosius 
priskirdami Tėvynės išdavikams.

Lietuvos patriotai yra įvairaus plau-
ko, tačiau juos vienija cenzoriaus bota-
gas, plakantis nepaklusniuosius, kurie 
drįsta pažeisti Lietuvos tradicinio gy-
venimo liūno ramybę: siūlo keisti lie-
tuviškosios rašybos taisykles, pripažįs-
ta šiuolaikinės šeimos formas, siūlo ty-
rinėti Lietuvos žemės gelmes, priimti 
partnerystės ir moters reprodukcinių 
teisių įstatymus, plėsti įsivaikinimo 
teises, pripažinti lytinės tapatybės įvai-
rovę, nebijodami, kad išnyks Lietuva.

Lietuva gyvuoja kaip ES narė ir va-
duojasi iš istorinių atgyvenų - apsime-
tėlių puritonų, kuriems svetima XXI 
amžiaus demokratinių bendruomenių 
ir kultūrų įvairovės vienovė. Iš tų, ku-
riems labiau priimtinas tautinės kul-
tūros uždarumas, gniaužiantis laisvą 
mintį, žeidžiantis laisvą sielą, ugdan-
tis dvasios vergus.

Aistros dėl konvencijos prieš 
smurtą
Siekdami apginti tautines tradici-
jas nuo tariamos grėsmės, kurią tarsi 
skleidžia Konvencija dėl apsaugos nuo 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
šalinimo, lietuviškieji puritonai randa 
Konvencijoje to, ko ten su žiburiu ne-
rasi. Juos erzina, kaip bulių raudonas 
skuduras, sąvoka „lytinis tapatumas“ ir 
raginimas atsisakyti stereotipinių lyčių 
vaidmenų. Pasitelkę „dešiniąsias min-
tis“ ir Etninės kultūros tarybos autori-
tetą, jie rauda, kad Konvencija naikina 
„tradicinę pagarbą moteriai“, kuri „tu-
ri gilias šaknis Lietuvos etninėje kul-
tūroje“. Gilias šaknis, kurias vaizdžiai 
aprašė Žemaitė, ir kurias kruvinu kir-
viu sukapojo šiuolaikinis alkoholikas. 

Laužo baltas rankeles lietuviškosios 
puritonės, kupinos baimės, kad pasira-
šius ir ratifikavus Konvenciją, teks švie-
timo įstaigose diegti „nediskrimina-
vimo dėl lyties tapatumo“ ideologiją, 
„skatinti moterų ir vyrų elgesio mode-
lių pokyčius, siekiant panaikinti visus 
veiksmus, kurie paremti stereotipiniais 
moterų ir vyrų vaidmenimis“.

Teks, mielosios puritonės, teks, nes 

jau šiandien to siekiama Lietuvos Mo-
terų ir vyrų lygybės bei Lygių galimy-
bių įstatymais. Nes, kaip norite jūs, grį-
žus prie moterų ir vyrų diskriminavi-
mo dėl lyties tapatumo ir lyčių stereoti-
pinių vaidmenų garbinimo, bus sugrą-
žinta lyčių nelygybė, moters vergavi-
mas vyriškajai giminei, moters forma-
vimas kaip silpnos ir antrarūšės lyties. 
Ir baudžiamoji atsakomybė už tai, kad 
gimei homoseksualiu, biseksualiu, in-
terseksualiu ar transseksualiu.

Skaitykime Konvenciją kartu
Konvencijos 3 straipsnyje „Apibrėži-
mai “ aiškinama, kad Konvencijos teks-
te sąvoka „lytis“ (gender) reikš (shall 
mean) „ socialiai sukonstruotus vai-
dmenis, elgesį, veiklas, savybes, kurias 
tam tikra visuomenė laiko tinkamomis 
moterims ir vyrams“. T.y., Konvencija 
nurodo įvairių kultūrų suformuotus 
lyčių ir lytiškumo standartus, kurie 
iki šiol leidžia smurtauti prieš moterį 
ir mergaitę, rengti viešas jų egzekuci-
jas, žaloti jų kūną, žudyti už „suterštą“ 
vyro ir šeimos garbę, ir ragina tokias 
„kultūrines“ tradicijas šalinti.

Lietuviškieji puritonai nekenčia gen-

der sąvokos, nes iškreiptai supranta ją 
kaip biologinių lyčių skirtybių naiki-
nimą. Mielieji puritonai, esate iš da-
lies teisūs. Būtent gender sąvoka įkūni-
ja patriarchalinėje visuomenėje dirbti-
nai sukurtą dievo, karaliaus, tėvo, vyro 
viršenybę moteriškosios lyties atžvilgiu 
ir lyčių vaidmenis, kurie riboja asmeny-
bės raišką, kurie įstatymais įtvirtina ly-
čių nelygybę.

Genderizmas buvo ir yra baisus. Ly-
ties diskriminavimo pagrindu vykdo-
mas smurtas yra žiaurus ir nepateisi-
namas, todėl jį būtina įveikti ne gąsdi-
nimais apie biologinių lyčių skirtybių 
naikinimą, ko jokiais įstatymais neį-
manoma padaryti, o realiai įgyvendi-
nant nacionalinius įstatymus, kurie iš 
visuomenės šalina istoriškai suklosty-
tas lyčių nelygybės ir smurto priežastis. 
Todėl šiuolaikinėje demokratinėje vi-
suomenėje genderizmas raunamas „iš 
šaknų“ įgyvendinant lyčių lygybės ir 
lygių galimybių politiką, pabrėžiančia, 
jog žmogaus diskriminacija dėl lytinio 
tapatumo yra draudžiama. 

Kas yra „baisusis“ lyties tapatumas
Konvencijos 4 straipsnio „Pagrindinės 

7p.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus kalba, pasakyta Seime, pristatant metinę 
Vyriausybės veiklos ataskaitą. 

Penktasis – užsienio ir gynybos po-
litikos – prioritetas šiemet mums svar-
bus tuo, kad privalome aukštu balu iš-
laikyti pasirengimo ir pirmininkavi-
mo ES Tarybai egzaminą. Turime  iš-
naudoti visas galimybes ir pademons-
truoti brandžios ES  narės gebėjimus. 

Noriu atkreipti dėmesį, jog reng-
dami Vyriausybės ataskaitą  už 2012 
metus,  sutelkėme  specialistus. Žino-
me  ministerijų įsipareigojimus, kokius 
šiemet reikia atlikti  sisteminius darbus 
ir kokias diegti  inovacijas.

 Patvirtintame Vyriausybės priori-
tetų įgyvendinimo 2013 metais do-
kumente numatytos aiškios veiklos ir 
siekiami rezultatai.  Netoleruosim ne-
konkretumo ir  brangiai kainuojančių 
nepagrįstų eksperimentų. Remsimės 
gerąja vadybos praktika ir sprendimus 
priimsime tik plačiai aptarę alternaty-
vas. Ministrams yra iškeltos konkrečios 
užduotys, kurias reikia įvykdyti. 

Savo kalbą norėčiau baigti trumpu 
ekskursu į vadybos sritį. Iš oponen-
tų sulaukėme pašaipų dėl  sudaromų 
darbo grupių. Kai kas net ketureilius 
sudėjo šia tema.  Turiu priminti va-
dovėlio tiesas, jog   darbo grupės su-
daromos tam, kad  priimant sprendi-
mus  būtų aprėpta ir aptarta specialistų 
nuomonių įvairovė, kad būtų daugiau 
skaidrumo. Užuot  pasidavę populis-
tiniam šmaikštumui,  konservatoriai 
galėtų susiskaičiuoti savo sudarytas 
darbo grupes per tą pačią šimto dienų 
atkarpą.      Mus pralenkėte įspūdingu 
rezultatu – 40:23.   

Kritikuojant verta prisiminti pui-
kią patarlę – juokiasi puodas, kad ka-
tilas  juodas.   

Ačiū už dėmesį 
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Realybė skubina sprendimus. 
Kada pabėgsime nuo skurdo traukinio? 

Europos Parlamento (EP) Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto narė Zita Gurmai: 

Apie Margaret Tečer – 
pagarbiai, apie tečerizmą...

Tarptautinę darbo dieną –
apie darbą

Tarptautinę darbo dieną nedirbama. 
Taip yra beveik visose ES valstybėse 
bei daugelyje kitų pasaulio šalių. Šią 
dieną žmonės turi galimybę ne tik iš-
eiti į gatves pasidžiaugti pavasariu  bet 
ir  priminti   apie spręstinas dirbančių-
jų problemas, kurių, deja, dar turime 
pakankamai.

Darbas žmogui yra viena svarbiausių ver-
tybių. Todėl bene didžiausias mūsų skaudu-
lys yra beveik 26 milijonai  ES piliečių, kurie 
šiuo metu negali rasti darbo. Šiemet nedar-
bo lygis ES pasiekė rekordinį 10,9 proc. lygį. 
Labiausiai jis išaugo Ispanijoje ir Graikijoje, 
kur beveik kas ketvirtas žmogus negali rasti 
darbo. O jaunimo nedarbas yra net du kar-
tus didesnis. Ir nors Lietuvoje nedarbas ma-
žėja, jis vis dar viršija ES vidurkį. 

Europos Parlamentas ne vienoje savo rezo-
liucijoje ragino šalis netaupyti užimtumo di-
dinimo sąskaita ir visokeriopai remti inicia-
tyvas, kuriomis padedama plėtoti daugiausia 
darbo vietų galinčius sukurti sektorius.  Ypa-
tingą dėmesį būtina skirti jaunimo, vyresnio 
amžiaus žmonių, moterų ir neįgaliųjų įdar-
binimo galimybių didinimui.  Neabejoju, jog 
ir naujoje ES finansinėje perspektyvoje užim-
tumo didinimas bus priorietiniu tikslu. Svei-
kintina Europos Komisijos "Jaunimo garanti-
jų" iniciatyva, kuria siekiama  užtikrinti, kad 
jauni žmonės  per 4 mėnesius po mokymo įs-
taigos baigimo ar darbo netekimo susirastų 
darbą arba būtų įtraukti į tolimesnes moky-
mo ar perkvalifikavimo programas, stažuo-

tes bei  gamybinę praktiką. Šiemet Europos 
socialdemokratai inicijavo kampaniją „Tavo 
ateitis yra mano ateitis - Europos jaunimo 
garantija“, kurią partijos bičiuliai ir jaunie-
ji socialdemokratai jau pradėjo įgyvendin-
ti ir Lietuvoje.

Darbo rinkos reformos, kuriomis siekiama 
padidinti produktyvumą ir konkurencingu-
mą, turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant 
socialinį teisingumą, socialinį dialogą ir ska-
tinant didinti darbo vietų kokybę. Normalus 
darbo užmokestis, saugios darbo sąlygos, geri 
darbo santykiai,  galimybės derinti darbą ir 
šeimos gyvenimą tampa neatskiriama Euro-
pos socialinio modelio dalimi.  Europos Par-
lamentas pažymėjo, kad daugelis europiečių, 
net ir turintys darbą, kiekvieną dieną kovoja 
su skurdu ir neturi galimybės džiaugtis pilna-
verčiu gyvenimu. Nenormalu, kai dirbančių 
žmonių darbo pajamų neužtenka oriam jų 
šeimų gyvenimui užtikrinti.  Viena  pagrin-
dinių ir veiksmingiausių kovos su skurdu prie-
monių  yra minimalių pajamų garantija, kuri 
turėtų būti įteisinta direktyva. Todėl visiškai 
pritariu mūsų Vyriausybės sprendimui padi-
dinti minimalų darbo užmokestį, kuris buvo 
vienas mažiausių ES. 

Ypač atsakingai reikėtų  didinti darbo rin-
kos lankstumą. Darbo santykių liberaliza-
vimas įmanomas tik užtikrinus reikiamą 
darbuotojų saugumą darbovietėje bei darbo 
rinkoje. Šiuo požiūriu labai svarbi socialinio 
dialogo bei kolektyvinių darbo sutarčių plė-
tra, kuri numatyta Vyriausybės programoje.   
Lietuva dar atsilieka diegiant lanksčias dar-
bo  organizavimo  formas. Tačiau skatinant 
netipinių darbo sutarčių plėtrą, reikia užti-
krinti, kad pagal jas dirbantys    turėtų vie-
nodą statusą,  pakankamą socialinę apsaugą 
ir galimybę mokytis. Nusikalstama yra  tau-
pyti darbuotojų  sveikatos ar gyvybės sąskai-
ta bei naudoti nelegalų  darbą. Čia būtina ne 
tik prevencija bei griežta kontrolė, bet ir ak-
tyvus visuomenės nepakantumas. 

Simboliška, kad šiemet Gegužės pirmąją 
švenčiame mūsų Partijos suvažiavimo išva-
karėse.   Juk rūpestis darbo žmogumi visada 
buvo ir bus socialdemokratų prioritetu, ku-
ris yra ne tik deklaruojamas bet ir sėkmingai 
įgyvendinamas. 

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

Išgirdęs liūdną žinią apie Mar-
garet Tečer mirtį, prisiminiau 
pokalbį su ja Londone prieš 
14 metų. Tuo metu ten dirbau 
Lietuvos ambasadoriumi. Pa-
klausiau, kaip ji, tuomet jau 
75-metė, suvestų savo gyve-
nimo balansą. 

- Žinote, nieko džiugesnio negalė-
čiau pasakyti, - tarė ji. – Taip, sten-
giausi, dirbau savo šaliai, žmonėms. 
Taip, žmonės dabar gyvena nepaly-
ginamai geriau negu mano jaunys-
tėje. Tačiau ar jie tapo geresni? Ne-
žinau... Daug kas pasikeitė... Štai 
tik vienas pavyzdys. Kai mokiausi, 
žingsniuodavome į mokyklą vieni 
vaikai, tėvai nelydėdavo. O dabar...

Margaret Tečer mokėsi papras-
čiausioje valstybinėje mokykloje, ne 
elitinėje privačioje. Krautuvininko 
duktė, ji vis dėlto pateko į Oksfordą, 
studijavo chemiją. Įstojo į Konserva-
torių partiją, kurioje prieš 70 metų 
moteris, atrodytų, neturėjo jokių 
galimybių iškilti. Ir vis dėl to, ji su-
gebėjo – tapo partijos pirmininke, 
tris kartus buvo išrinkta šalies Mi-
nistre Pirmininke. 

M. Tečer pirmoji pasuko griežto 
neokonservatyvizmo (kai kas saky-
tų - neoliberalizmo) keliu. Jos lozun-
gas: kuo mažiau valstybės, kuo sil-
pnesnė jos kontrolė - tuo geriau, vis-
ką sureguliuos nematomoji rinkos 

Vilija BlinkeVičiūtė,  
Europos Parlamento narė,  
LSDP pirmininko pavaduotoja 

Justas  Vincas PAleckis
Europos Parlamento narys

Norime, kad Lietuvoje mažėtų 
socialinė atskirtis, nedarbas, bū-
tų daugiau socialinio teisingumo 
ir saugumo.
Tuomet kodėl mes vis klupdami 
nepabėgame nuo skurdo trau-
kinio, sunkiai pakrauto pašalpo-
mis, išmokomis, kompensacijo-
mis ir lengvatomis?

Kasdienė realybė jau skubina priimti 
svarbiausius ir daugiausia ginčų galin-
čius kelti ir jau keliančius sprendimus 
ekonomikos skatinimo, energetikos, 
mokesčių ir kitose srityse. 

Nuo skurdo traukinio pabėgsime tik 
tuomet, kai bus atgaivinta ekonomika, 
tai yra kai žmonės gaus didesnes paja-
mas nei iki šiol. Turiu galvoje ir visą ša-
lį, ir kiekvieną konkretų miestą, rajono 
centrą ar miestelį. Kad tai atsitiktų, pir-
miausia turime suteikti žmonėms dar-

Zigmantas BAlčytiS
Europos Parlamento narys,  
lSdP pirmininko pavaduotojas

bo. Ten, kur artimiausiu metu tai ga-
lima dar padaryti: po kelių metų kai 
kurių vietovių ekonomiškai prikelti 
bus beveik neįmanoma. Ir sunku įsi-
vaizduoti, kad be valstybės įsikišimo 
ir pastangų atsigautų miesteliai, rajo-
nų centrai. 

Jau esu teigęs, kad ekonomikos augi-
mas priklausys nuo labai tikslių, kon-
krečių verslo ir valdžios sprendimų bei 
tikslingų investicijų, nes ekonomikos 
augimas negali būti siejamas su chao-
tišku investavimu visur ir į viską. O vi-
sos investicijos turi būti susietos abipu-
siais valstybės ir verslo įsipareigojimais 
ne tik su esamų darbo vietų išlaiky-
mu, bet būtinai ir su naujų darbo vie-
tų sukūrimu. 

Daugiabučių renovacija – taip, be 
abejo, didins darbo vietų skaičių. So-
cialiai teisingesnis tiesioginių išmo-
kų žemdirbiams paskirstymas – taip 
pat galimybė didinti, atkurti darbo 
vietas, nes reikia, kad būtų remiami 
ne tik stambūs ūkininkai, perdir-
bėjai, bet labiau remiami smulkūs, 
šeimos ūkiai. Smulkaus ir vidutinio 
verslo skatinimas – dar viena svarbi 
sąlyga darbo vietoms kurti. 

Artimiausiu metu ketinama ma-
žinti pašalpas, skiriamas ilgalaikiams 
bedarbiams: maksimalią pašalpą be-
darbiui mokėti tik metus, o ilgalai-

kius bedarbius, pagaliau susiradusius 
darbą, ketinama skatinti 6 darbo mė-
nesius mokant dalį pašalpos. Teigia-
ma, kad sprendimas skatins dirbti ir 
yra nukreiptas prieš tuos, kurie pik-
tnaudžiauja socialinėmis išmokomis, 
nenori dirbti.

Viskas teisinga: valstybė turi padė-
ti žmonėms sunkiomis jiems akimir-
komis, tačiau tuo neturi būti piktnau-
džiaujama. Kita vertus, greitas spren-
dimas mažinti pašalpas ilgalaikiams 
bedarbiams gal ir didina socialinį tei-
singumą, bet nedidina socialinio sau-
gumo, juolab nekuria, nepadeda išsau-
goti darbo vietų.

Lietuvoje yra ne vienas miestas ar 
miestelis, kuriame darbdaviai neran-
da kvalifikuotos darbo jėgos. Jos pa-
prasčiausiai nebėra. Įmonės privers-
tos stabdyti plėtrą arba pačios kurti 
profesinio rengimo centrus ir moky-
ti būsimus darbuotojus, nes valstybė 
tokių specialistų neparengia. 

Lygiai taip pat Lietuvoje yra ne vie-
nas miestas ar miestelis, kuriame nuo-
lat mažėja darbo vietų, žmonės papras-
čiausiai neturi darbo. 

Taigi mažinsime pašalpas ilgalai-
kiams bedarbiams, o ką jiems galėsime 
pasiūlyti? Naujas darbo vietas?

Ką galėsime pasiūlyti darbdaviams? 
Jau šiandien mažesnius mokesčius dar-

bo jėgai, kuri apmokestinta bene di-
džiausiais mokesčiais Europos Sąjun-
goje?

Pašalpas galima sumažinti greitai, 
bet šiandieninė situacija darbo rinko-
je reiškia, kad padėtis greitai arba au-
tomatiškai nepagerės. Būtinos veiks-
mingos ir operatyvios priemonės, ku-
rios leistų steigti arba atkurti prarastas 
darbo vietas. 

Viena svarbiausių sričių – mažų ir 
vidutinių įmonių veiklos skatinimas. 
Ko smulkusis ir vidutinis verslas gali 
tikėtis artimiausiu metu?

Europos Sąjunga numačiusi di-
dinti paramą smulkiajam ir viduti-
niam verslui. Nuspręsta sudaryti įmo-
nėms sąlygas naudotis alternatyviais 
finansavimo šaltiniais, mažinti įpras-
tą verslininkų priklausomybę nuo 
bankų finansavimo. Šiuo tikslu Eu-
ropos investicijų bankui sudarytos 
galimybės per 4 metus suteikti smul-
kiajam ir vidutiniam verslui 60 mi-
lijardų eurų finansavimą. Lietuvos 
įmonės, norinčios kurti naujas dar-
bo vietas, taip pat galės pasinaudoti 
šiuo finansiniu mechanizmu. Be to, 
bankams, kurie padidins ilgalaikį 
skolinimą smulkiajam ir vidutiniam 
verslui bei lengviau suteiks pigesnius 
kreditus, bus sumažintas reikalavi-
mas atidėti būtinus 8 procentus savo 

kapitalo (kaip pinigus, akcijas, obliga-
cijas ar paskolas). 

Vis dėlto realiai šia Europos Sąjun-
gos parama, šiuo finansiniu mecha-
nizmu, bus galima naudotis tik po 
metų ar dvejų. Be to, Europos Sąjun-
gos paramos efektyvumas priklausys 
ir nuo Lietuvos sprendimų, kaip bus 
naudojamos 2014-2020 metų finan-
sinės perspektyvos struktūrinių fon-
dų lėšos, skirtos ekonomikos augi-
mui skatinti.

Ar Lietuva pajėgi susidoroti su 
šiais iššūkiais, parodys laikas, nes dar 
dažnai vis einama formaliu, patogių 
sprendimų keliu negalvojant arba ma-
žai galvojant apie žmogų. 

Užsiimantiesiems individualia vei-
kla kovo mėnesį įsigaliojo nauja paja-
mų už praėjusius metus deklaravimo 
tvarka. Pagal ją pajamų deklaracijos 
turi būti pateiktos ne tik Mokesčių 
inspekcijai, bet dar ir „Sodrai“. Ankš-
čiau pajamų deklaracijas užtekdavo pa-
teikti tik Mokesčių inspekcijai. Tačiau 
pernai Konstitucinis Teismas nustatė, 
kad tokią pajamų deklaravimo tvarką 
būtina keisti – deklaracijose turi būti 
nurodytos kiekvieno mėnesio pajamos.

Dvi įstaigos – Mokesčių inspekcija 
ir „Sodra“ – turėtų rasti vieną bendrą 
sprendimą, kad jau bent kitais metais iš 
esmės dėl vieno ir to paties dokumento 
žmogui nebereikėtų bėgti ir į Mokes-
čių inspekciją, ir į „Sodrą“. 

Turime greičiau įvertinti mus supan-
čią, visą laiką besikeičiančią aplinką bei 
tinkamai reaguoti į tuos pasikeitimus. 
Nuo to valstybė taps efektyvesnė ir sa-
vo žmonėms galės užtikrinti didesnes 
pajamas bei didesnį socialinį saugumą. 

ranka. Premjerė apkarpė socialines 
išmokas, negailestingai uždarinėjo 
nekonkurencingas plieno įmones 
ir anglies kasyklas, parklupdė strei-
kais sukausčiusias šalį profsąjungas, 
sumažino mokesčius. Tai padėjo ša-
lies ekonomikai atsigauti, tačiau ne-
patenkintų buvo labai daug. M. Te-
čer po pirmosios kadencijos slydo į 
pralaimėjimą rinkimuose. Išsigel-
bėti jai padėjo Folklandų salų konf-
liktas, laimėtas karas prie tolimosios 
Argentinos krantų. 

Briuselyje Margaret Tečer prisi-
menama ne visad palankiai. Ne tik 
dėl to, kad ji išsiderėjo išimtines fi-
nansines lengvatas savo šaliai. Būda-
ma Ministre Pirmininke, ji tramdė 
savo euroskeptiškas pažiūras. Ta-
čiau, pasitraukusi į pensiją, ji išsa-
kė savo nuomonę tiesiai: viskas, kas 
gera, ateina iš Amerikos, viskas, kas 
bloga – iš Europos. 

Šešių valandų debatuose JK par-
lamente balandžio viduryje buvu-
sios premjerės nuopelnai prisiminti 
labai išsamiai. Ir leiboristų lyderis 
D. Milibandas kalbėjo apie M. Te-
čer pagarbiai, tačiau atsiribojo nuo 
jos vykdytos politikos ir ideologijos. 

Tačiau kairysis leiboristas, buvęs 
Londono meras K. Livingstonas 
rėžė žymiai aštriau: vis dar tebesi-
tęsianti pasaulinė finansinė ir eko-
nominė krizė – tai tečerizmo ideo-
logijos pasekmė. 

Gal ir ne laiku ištartuose žodžiuo-
se yra tiesos. Būtent M. Tečer, R. 
Reigano ir jų pasekėjų politikos dė-
ka amžių sandūroje beveik visose ša-
lyse valstybė vis labiau traukėsi iš fi-
nansinio bei kitų ekonomikos sek-
torių, atsisakinėjo kontrolės ir prie-
žiūros, pasikliaudama vien rinka. 
Visi žinome, kuo tai baigėsi. 

Praėjusioje Europos Parlamen-
to kadencijoje tuometinis Europos 
socialistų partijos pirmininkas P. N. 

Rasmusenas, Socialistų frakcijos 
vadovas M. Šulcas ne kartą įspėjo – 
reikia kontroliuoti padidintos rizi-
kos fondus, riboti bankų apetitus, 
naikinti mokestinius rojus, kitaip 
bus blogai. Dešinieji vyravo Parla-
mente ir Komisijoje, tik septyniose 
ES valstybėse narėse valdžioje buvo 
socialdemokratai, tad šie balsai ne-
buvo išgirsti.

Dabar padėtis kitokia. Krizė pra-
blaivė ir konservatorius, ir liberalus. 
Vokietijos liberalų patriarchas H. F. 
Genčeris netgi siūlo atsisakyti žo-
džio „kapitalizmas“ ir keisti jį ter-
minu „atsakinga ekonomika“. 

Daugumoje ES šalių į valdžią 
sugrįžo socialdemokratai ir socia-
listai. Ir jų spaudimo dėka, ir dėl 
dešiniųjų pavėluoto praregėjimo 
kuriama ES bankų sąjunga, didie-
ji bankai bus prižiūrimi ir kontro-
liuojami. Prancūzijos prezidento 
F. Holando iniciatyva penkių di-
džiausių ES valstybių vyriausybės 
sutarė keistis duomenimis apie ban-
kų sąskaitas ir sukurti automati-
nę sistemą, fiksuojančią įmokėtus 
mokesčius. Prancūzijos preziden-
tas įsteigė specialų prokuroro pos-
tą mokesčių sukčiavimui ir korup-
cijai pažaboti, pakvietė panaikinti 
mokestinius rojus Europoje ir visa-
me pasaulyje. 

EP socialdemokratų frakcija už-
sakyta studija parodė, kad ES vals-
tybės dėl mokestinių rojų praranda 
virš  trilijono eurų per metus.

Mirusius dera prisiminti pagar-
biai, tuo labiau, kad daug ką byloja 
nuveikti darbai. Kai dėl ideologijų, 
tai čia jau kita kalba.

Gyvename europos Sąjungoje, 
kurios kertinės vertybės – 
demokratija, laisvė ir lygybė

Lietuvoje kaip sovietinio paliki-
mo ir istorinės autoritarinės pa-
tirties apskritai rezultatas žmo-
gaus teisių diskursas dar netapo 
norma tarp visuomenės ir elito. 
Vietoj to, diskursas “piliečių par-
eigos versus teisės” tebeišlieka po-
puliarus. Be to, viena vertus, Lie-
tuvos gyventojai naudojasi pa-
grindinėmis žmogaus teisėmis ir 
laisvėmis, bet, kita vertus, yra pas-
tebimas tam tikras selektyvus an-
tagonizmas vakarietiškų vertybių 
kaip amoralių atžvilgiu. Koks bū-
tų Jūsų atsakymas žmonėms, pa-
teikiantiems tokius antivakarie-
tiškus ir panašius argumentus?

Europos Sąjunga yra sąjunga tarp 
valstybių narių, paremta bendromis 
vertybėmis, kurias visos valstybės 
narės turi priimti ir skatinti. De-
mokratija, laisvė ir lygybė yra ker-
tiniai šių vertybių akmenys. Todėl 
ES nėra vietos demokratijos iškrai-
pymui, žmogaus teisių, laisvių ir ly-
gybės ribojimui. Demokratija yra 
apie piliečių teises ir pareigas, visų 
piliečių dalyvavimą ir atstovavimą. 
Tai yra buvimas visuomeninių pro-
jektų dalimi. 

Kaip socialdemokratai (Z. Gur-
mai priklauso EP Socialistų ir de-
mokratų pažangiojo aljanso frak-
cijos; į EP ji išrinkta kaip Vengri-
jos Socialistų partijos atstovė  - aut.) 
mes tvirtai tikime demokratija, ly-
gybe ir socialiniu teisingumu. Kai 
šie yra pavojuje, kaip taip šiuo metu 
yra mano gimtojoje šalyje Vengrijo-
je, galiu Jus užtikrinti, kad piliečių 
teisės, įskaitant moterų teises, skir-
tingų organizacijų nepriklausomy-
bę, žodžio laisvę ir teisės viršenybę, 
yra defragmentuojamos.  

Sovietiniame režime moterys tu-
rėjo tam tikrą erdvę emancipaci-
jai. Tačiau nuo tada jos neša dvi-
gubą naštą - rūpinimosi vaikais 
(bei namų ruošos) ir darbo, prisi-
dedant prie šeimos biudžeto. Vis 
dėlto, šiandien požiūris, kad “vy-
ras yra pagrindinis šeimos maitin-
tojas, o moteris – labiausiai atsa-
kinga už  vaikus ir namus” yra vis 
dar vyraujantis Lietuvoje, tarsi 

“taip ir turėtų būti”. Kokios to-
kios situacijos pasekmės tiek vy-
rams, tiek moterims? 

Pirmiausia, tam, kad sulaužy-
ti taip vadinamus tradicinius mo-
delius ir stereotipus, moterų įga-
linimas yra lemiamas; ar tai būtų 
jų ekonominės nepriklausomybės 
darbo rinkoje užtikrinimas, ar po-
litinėje sferoje moterų balso spren-
dimų priėmime ir jų demokratinio 
atstovavimo užtikrinimas. 

Siekiant įgalinti moteris, turi bū-
ti puoselėjami vienodi šansai ir ga-
limybės, kad būtų užtikrinta, jog 
moterys galėtų įsitraukti į visas dar-
bo rinkos sritis ir visus lygmenis 
(griaunant taip vadinamas stikli-
nes lubas). Tai gali būti padaryta 
su konkrečiomis pozityvių veiksmų 
priemonėmis, apmokymais, kvoto-
mis ir moterų švietimu labiau vyrų 
dominuojamuose sektoriuose. Ta-
čiau taip pat specifiniai įstatymai 
lyčių lygybei ir moterų dalyvavimui 
skatinti yra privalomi. 

Tai yra būtina, kai kalba eina apie 
dalijimąsi atsakomybe už rūpini-
mąsi vaikais tarp vyrų ir moterų 
bei subalansuotą požiūrį į mote-
rų ir vyrų darbo ir gyvenimo sude-
rinimą. Europos Socialistų partija 
(PES – “Party of European Socia-
lists” – angl.) ir PES moterų grupė 
remia finansiškai ir kitaip prieina-
mą bei geros kokybės vaikų prie-
žiūrą (tėvų darbo metu), kad, vie-
na vertus, moterys turėtų šansą įsi-
traukti ir išsilaikyti darbo rinkoje, 
ir, kita vertus, kad moterys ir vyrai 
galėtų geriau derinti savo profesinį 
gyvenimą su savo šeimyniniais ir as-
meniniais įsipareigojimais. 

Be vaikų priežiūros, įstatymai dėl 

motinystės ir tėvystės atostogų yra 
būtini, kad abu tėvai turėtų gali-
mybę rūpintis vaikais ir pagyvenu-
siais žmonėmis. Skandinaviški mo-
deliai įrodė esantys geras pavyzdys, 
skatinant ir užtikrinant, kad abu 
tėvai imtų tėvystės atostogas. Tai 
turi eiti ranka rankon su mentali-
teto pokyčiais, kai nežiūrima krei-
vai į vyrus, kada šie išeina anksčiau 
iš darbo ar atostogų, kad rūpintųsi 
savo vaikais. 
Lietuva turi moterį prezidentę, 
ir tai dažnai laikoma dideliu ly-
čių lygybės mūsų šalyje įrodymu. 
Vis dėlto, jei pažvelgtumėme į tai, 
kas užima pagrindines galios po-
zicijas politikoje, versle ir kitose 
srityse apskritau, pasaulis vis dar 
atrodo kaip vyrų valdoma vieta. 
Patriarchalinės normos nulemia, 
kad į moteris nežiūrima pakanka-
mai rimtai kaip į pajėgias lyderes 
ir kompetentingas profesionales, 
bet daugiau kaip į aptarnaujantį 
personalą ar netgi gražius akse-
suarus vyrams. Visuomenės ap-
klausos rodo, kad pačios moterys 
dažnai nesugeba atpažinti diskri-
minacijos lyties pagrindu. Kokios 
būtų efektyvios lyčių lygybės poli-

tikos priemonės, kad pokyčiai vi-
suomenėje vyktų greičiau? 

Dabartinė tema europiniu lygme-
niu yra moterų kvotos sprendimų 
priėmime; Europos Socialistų par-
tijos moterų grupė pasisako už 40 
proc. moterų kvotas įmonių valdy-
bose, kurias praėjusį rudenį pasiūlė 
Europos Komisija. Kvotos yra svar-
bus instrumentas lygiam atstovavi-
mui pasiekti! Nors kai kurios mote-
ris, ypatingai jaunos, nenori kvotų, 
mes žinome iš tokių pavyzdžių kaip 
Danija, kad, kai buvo atsisakyta 
kvotų, moterų atstovavimas parla-
mente nukrito nuo 50 proc. 35 proc. 

Žinoma, kvotos turi eiti ranka 
rankon su kitomis priemonėmis 
kaip apmokymai ir vienodas priė-
jimas prie tam tikrų pozicijų, kad 
būtų daugiau politikos ir verslo mo-
terų visuose lygmenyse. Be to, kvo-
tos reikalingos, ypač turint galvoje, 
kad mes žinome, jog 60 proc. uni-
versiteto absolventų yra moterys, o 
tai reiškia, kad yra labai daug kva-
lifikuotų, patyrusių ir talentingų 
moterų, kurių galimybės be kvotų 
dažnai neišnaudojamos. 

Be kvotų ir kitų specifinių prie-
monių mums taip pat reikia palai-
kančių vyrų, kurie lygiaverčiai pri-
ima savo moterų kolegių potencia-
lą ir talentą. 

Kaip ir daugelyje pokomunistinių 
valstybių, LGBT (lesbiečių, gėjų, 
biseksualų ir transeksualų) teisės 
Lietuvoje yra labai didelis klau-
simas. Homofobija atsispindi to-
kiuose pasakymuose kaip „homo-
seksualumas yra vulgarus“, „as-
meniškai nesu prieš gėjus, bet savo 

Kaip socialdemokratai 
mes netikime geresniais ar 
blogesniais žmonėmis, bet 
visuomene, kuri priima, 
apima ir gina kiekvieną.

Interviu

polinkius jie turi pasilaikyti sau“, 
„kam afišuotis gėjų paraduose, jei 
heteroseksualai nedemonstruoja 
savo heteroseksualumo tokiu bū-
du“ arba „jei mes leisime gėjų pa-
radus, gėjai netrukus norės tuok-
tis ir įsivaikinti“, kt. Ką Jūs patar-
tumėte žmogaus teisių gynėjams, 
argumentuojant prieš tokią anti-
gėjišką kultūrą kasdieninėse gy-
venimiškose diskusijose? 

Kaip ir sakiau savo atsakyme į 
pirmąjį klausimą, mes gyvename 
Europos Sąjungoje, kur demokra-
tijos, laisvės ir lygybės principas ir 
vertybės yra šios Sąjungos pagrin-
das. Šie principai turi būti taikomi 
visiems piliečiams. Be to, ES Sutar-
tyje rašoma, kad „Sąjunga siekia ko-
voti su diskriminacija lyties, rasinės 
ir etninės kilmės, religijos ar įsitiki-
nimų, negalios, amžiaus ir seksuali-
nės orientacijos pagrindu“. Visi pi-
liečiai todėl turi teisę gyventi oriai 
ir būti gerbiami vienodai. Kaip so-
cialdemokratai mes netikime geres-
niais ar blogesniais žmonėmis, bet 
visuomene, kuri priima, apima ir gi-
na kiekvieną, į visuomenę, kur kie-
kvienas turi galimybes ir lygias tei-
ses. Aš didžiuojuosi, kad visai nese-
niai Prancūzija, vadovaujama socia-
listo prezidento François Hollande, 
labai daug dirbo, kad būtų priimtas 
įstatymas dėl tos pačios lyties san-
tuokų, kuris atspindi mūsų social-
demokratišką visa apimančią visuo-
menės viziją. Svarbu yra ne tai, ką 
mylite, bet tai, kaip mylite tai, kas 
yra svarbu. 

Interviu parengė  
Morta Vidūnaitė 
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Po ketverių metų - į tą pačią, 

Ministro tribūna Su finansų ministru Rimantu ŠADŽIUMI kalbasi 
žurnalistas Stasys JOKŪBAITIS. 

Vėl į finansų ministro kėdę su-
grįžęs socialdemokratas Riman-
tas Šadžius neslepia: šią kaden-
ciją jo laukia daug iššūkių – pir-
mininkavimas Europos Sąjun-
gos Tarybai, euro įvedimas, biu-
džeto pajamų ir išlaidų subalan-
savimas, nuo arenos nuėjusios 
valdžios skolų grąžinimas, kai 
kurių mokesčių reforma, valsty-
bės turto ir įmonių valdymo to-
bulinimas ir nemažai kitų svar-
bių darbų. 

- Jūsų vadovaujamos ministerijos 
duomenimis, praėjusių metų centri-
nės valdžios sektoriaus skola siekia 
keliasdešimt milijardų. Savivaldy-
bių skolos irgi jau perkopė milijar-
dą litų. Ar pavyks jas grąžinti? Kiek 
tam reikės laiko?

- Valstybės skolą nusako ne cen-
trinės valdžios, o valdžios sektoriaus 
skola (tai vienas iš Mastrichto kriteri-
jų), kuri pagal tarptautinius standar-
tus paprastai „matuojama“ procentais 
nuo bendrojo vidaus produkto. 2012 
m. pabaigoje ji sudarė 40,7 proc. ben-
drojo vidaus produkto, o šių metų pa-
baigoje turėtų sumažėti iki 39,9 proc. 

Valstybės skolų mokėjimai yra iš-
dėstyti pagal tai, kada ir kokiam lai-
kui buvo pasiskolinta. Šių metų kovo 5 
dieną grąžinome antrąją 1 mlrd. eurų 
vertės euroobligacijų emisiją, kuri bu-
vo išleista 2003 m. ir papildyta 2004 
m. Pirmąją tokio dydžio euroobliga-
cijų emisiją, išleistą 2002 m. ir papil-
dytą 2006 m. Lietuva išpirko 2012 
metų gegužę. 

Kuo sparčiau augs bendrasis vidaus 
produktas, tuo lengvesnė kitais metais 
bus skolos našta. Lengviau bus sumo-
kėti ir palūkanas, nes didėjant bendra-
jam vidaus produktui daugiau pinigų 
įplauks į biudžetą ir palūkanoms rei-
kės skirti mažesnį procentą lėšų nuo 
bendro biudžeto. Pagal Mastrichto 
kriterijus mūsų skola negali viršyti 60 

proc. bendrojo vidaus produkto. Šiuo 
metu ji yra gerokai mažesnė – turime 
dar gana didelių rezervų. Tačiau tai ne-
reiškia, kad galime lengva ranka sko-
lintis ir toliau.

- Lietuva jau paskelbė planuojanti 
2015 metais įsivesti eurą. Ar ne ge-
riau būtų buvę palūkėti, kaip teigia 
kai kurie ekonomikos ekspertai, pa-
sižiūrėti, kaip klostysis situacija kai 
kuriose pietinėse Europos Sąjun-
gos valstybėse, kurias dabar krečia 
finansinė krizė? Gal iš viso toji eu-
ro zona žlugs? 

- Galiu garantuoti, kad euro zona 
nežlugs. Kiek kartų buvo pasirodę 
įvairiausių pranašysčių, spėliojimų, 
prognozių ir nieko panašaus neįvyko. 
Euro zona įrodė savo gyvybingumą, 
nors per tą laiką ją drebino ne viena 
krizė. Tačiau visos jos padedant Eu-
ropos Sąjungai, jos Centriniam ban-
kui ir Tarptautiniam valiutos fonui 
buvo įveiktos.

- O kas tada gali mus apsaugoti nuo 
finansinių sukrėtimų bendrijoje? 

- Saugikliai – visai kitokie. Pavyz-
džiui, Europos stabilumo mechaniz-
mas, į kurį mes, stodami į euro zoną, 
turėsime įnešti savo indėlį. Bet tai vi-
sai nereiškia, kad mes barstysime do-
vanas toms šalims, kurios dėl savo ne-
vykusios ekonominės politikos atsi-
dūrė bėdoje. Tokių dovanų niekas ne-
dalina, o tik skolina pinigus, kuriuos 
anksčiau ar vėliau teks grąžinti, žino-
ma, su mažesnėmis palūkanomis, ne-
gu įprasta tarp kitų valstybių, tarptau-
tinėse rinkose. 

- Tačiau kai kurie euro įvedimo skep-
tikai tvirtina, kad būdami ne euro 
zonoje, ištikus ją kokiems finansi-
niams sukrėtimams, mes turėtume 
didesnę manevro laisvę, lengviau iš-
sisuktume iš situacijos.

- Tie žmonės, kurie bando tikinti, 

su tomis naujovėmis, kurios tarsi žai-
bas įsiveržia į mūsų buitį. Mobilaus ry-
šio telefonas neseniai buvo prabangos 
prekė. Dabar jais naudojasi net vaikai.

-Bet Jūs turėtumėte sutikti, kad ma-
žiausias pajamas gaunantys žmo-
nės, pensininkai, įvedus eurą visgi 
nukentės. Juk tie visi kainų apvali-
nimai dažniausiai ne pirkėjo nau-
dai paveiks pačias pigiausias prekes 
ir paslaugas. Tarkim, kavos pudelis 
tikriausiai jau kainuos ne kelias de-
šimtis euro centų, o visą eurą.

- Užuot spekuliavę ir fantazavę ge-
riau pažiūrėkime, kas dėjosi kitose 
valstybėse įvedus ten eurą. Estų pa-
tirtis parodė, kad iš tiesų kai kurios 
pačios pigiausios prekės dėl kainų su-
apvalinimo truputį pabrango, bet di-
desnio poveikio šeimų biudžetui netu-
rėjo. Euro įvedimas paprastai šiek tiek 
padidina infliaciją. Estijoje ji šoktelėjo 
0,2 – 0,3 procentinio punkto. Tačiau 
šios šalies ekonomika, įvedus eurą, iš-
augo - bendrasis vidaus produktas pa-
didėjo daugiau kaip 8 proc. Toks spar-
tus augimas šiek tiek išprovokavo inf-
liaciją, tačiau po metų ji vėl susitraukė. 
Lietuvoje įvedant eurą brangesnių pre-
kių ar paslaugų kainos, tarkim, mokes-
čiai už šildymą ir kitus komunalinius 
patarnavimus, bus griežtai kontroliuo-
jamos ir vartotojai nejaus jokio skirtu-
mo – moka litais ar eurais.

- Kokie valstybės institucijų sprendi-
mai, Jūsų požiūriu, šiemet turės di-
džiausią teigiamą įtaką ekonomikai?

- Manau, pirmiausiai – sprendimai 
dėl daugiabučių gyvenamųjų namų re-
novacijos. Turėtų atsigauti per krizę la-
biausiai nukentėjęs statybų sektorius, 
atsiras naujų darbo vietų, sutaupysime 
energetinių išteklių, už kuriuos dabar 
esame priversti mokėti labai brangiai – 
į užsienį iškeliauja milijardai litų. Kita 
sritis – valstybės institucijų priemonės 
siekiant efektyviau panaudoti Euro-
pos Sąjungos skiriamas lėšas.

kad neįsivedę euro, galėtume lengviau 
išbristi iš ekonominių ir finansinių 
krizių, kurios kyla kai kuriose valsty-
bėse, nepasako (gal tiesiog bijo) vieno 
labai svarbaus dalyko – lito devalvavi-
mo, nes jokios kitos galimybės „suktis 
patiems“ juk nėra ir jie tai puikiai ži-
no. Mano galva, lito devalvavimas Lie-
tuvai reikštų katastrofą. Paprastas pa-
vyzdys. Daugybė įmonių, bendrovių 
ir žmonių bankuose yra pasiėmę kre-
ditus eurais. Apie 70 proc. Lietuvoje 
pasiskolintų sumų yra eurais. Įsivaiz-
duokite, kad atsitiktų devalvavus litą 
ir išlikus tokioms pačioms žmonių pa-
jamoms. Skolos išaugtų pusantro ar du 

kartus. Kas ir kada jas pajėgtų grąžin-
ti? Pasipiltų bankrotų griūtys, žmonių 
dramos. Mes neturime ir niekada ne-
turėsime tokių galimybių, kokias tu-
ri lenkai. Lenkija yra didelė valstybė 
su didžiule, palyginti uždara, ekono-
mika, kuri yra mažiau priklausoma 
nuo eksporto ir kitų šalių. Ji turi gali-
mybę manevruoti, palengva, priklau-
somai nuo išorinių aplinkybių, keisti 
zloto kursą.  

-Kokius didžiausius privalumus ma-
tote Lietuvai įstojus į euro zoną? 

- Iš karto per vieną naktį, įvedus eu-
rą, pagerės investicinis klimatas Lietu-
voje. Išnyks ta valiutos devalvavimo 
rizika, kuri iki šiol gąsdino kai ku-
riuos užsienio verslininkus. Jie pajus, 
kad dabar investicijos bus saugesnės ir 
naudingesnės. Tačiau yra dar ir kitas 
– politinis aspektas. Kai euro valsty-
bių grupė sprendžia pačias aktualiau-
sias Europos, taip pat ir mūsų, finan-
sines problemas, mes esame už borto. 
Įstoję į euro zoną, iš karto, kaip lygūs 
su lygiais, svarstysime tai, kas yra ak-
tualu ir mums, turėsime realią galimy-
bę priiminėti sprendimus. Akivaizdu, 
kad požiūris į Lietuvą, kaip į valstybę, 
į kurią verta investuoti arba bent jau 
šiaip atvykti pasidairyti, savaitę kitą 
paatostogauti, gerokai pasikeis. 

-O kokios baimės ir nuogąstavimai 
čia, Jūsų nuomone, gali iškilti?

- Daugeliui žmonių tikriausiai bus 
sunku įveikti emocijas. Litas, atkū-
rus Lietuvos valstybę, jau egzistuoja 
beveik tiek pat laiko, kaip prieškariu. 
Tai mūsų valstybingumo simbolis, 
kuris mums visiems labai svarbus. Tą 
emocinį barjerą peržengti bus ne taip 
lengva. Kadaise mes buvome pripratę 
prie stacionarių telefonų su numerių 
diskais. Viskas buvo paprasta ir aišku. 
Kur jie dabar? Dažniausiai muziejuo-
se. Gyvenimas šuoliuoja labai sparčiai, 
kartais mums sunku iš karto apsiprasti 

Rimantas ŠADŽIUs

Galiu garantuoti, 
kad euro zona 
nežlugs

Žmones turime gerbti, nes 
jie turi visas prigimtines 
žmogaus teises

Norint padaryti 
efektyvius pokyčius, 
būtinas tarpžinybinis 
bendradarbiavimas.

stasio Jokūbaičio nuotr.

tik jau sraunesnę upę
Jaunimo nedarbo sprendimui –  
suvienytos ES šalių pajėgos

Ar sugebėsime apginti
europos Sąjungą?

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

moje apibrėžtas nuostatas. Juk po 
kelerių metų mes turėsime paaiš-
kinti rinkėjams, kaip mums sekasi 
įgyvendinti savo pažadus, todėl pri-
valu nuo pat pradžių stebėti situaci-
ją ir vykdyti pagrindinę funkciją – 
parlamentinę kontrolę. Džiaugiuo-
si, kad ministerija atsižvelgė į komi-
sijos pastabas ir padarė pakeitimus. 
Sprendžiant bet kokias problemas, 
norint padaryti efektyvius pokyčius, 

būtinas tarpžinybinis bendradar-
biavimas. Dirbdamas komisijoje ne 
kartą įsitikinau, kad mūsų valstybės 
sistemoje to vis dar labai trūksta.” – 
teigia politikas J. Požela. 

Bendradarbiavimo poreikį ne tik 
valstybės, bet ir ES mastu patvirti-
no ir nseseniai Lietuvoje svečiavęsis 
naujai išrinktas Europos Ekonomi-
kos ir Socialinių reikalų komiteto 
prezidentas Henri Malosse. 

„Nepaprastai malonu, kad naujai 
išrinktas Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų prezidentas vie-
na iš pirmųjų savo vizitų šalių pasi-
rinko būtent Lietuvą.” – teigė poli-
tikas J. Požela. 

H. Malosse pasakojo, jog vos iš-
rinktas prezidentu, siekdamas išgirs-
ti jaunimo nuomonę, pakvietė 100 
jaunų žmonių iš 29 šalių bendrai dis-
kusijai apie jaunimo problemas bei 
jų sprendimo būdus. Jaunimo nuo-
mone, svarbiausi klausimai susiję su 
neformaliu būdu įgytų kompeten-
cijų pripažinimu, galimybių atlikti 
praktikas suteikimu, stipendijomis 
studentams bei verslumo ugdymu 
ir skatinimu. Visi įvardinti klausi-
mai yra lygiai tokie pat aktualūs ir 
Lietuvoje gyvenančiam ir besimo-
kančiam jaunimui, todėl ypatingai 
svarbus ne tik tarpžinybinis ben-
dradarbiavimas tarp valstybės ins-
titucijų Lietuvoje, tačiau ir bendra-
darbiavimas tarp ES šalių narių, pa-
sikeitimas gerosiomis patirtimis bei 
ES institucijų dėmesys.

“Po susitikimo su Europos ekono-
mikos ir socialinių reikalų komiteto 
prezidentu H. Malosse dar kartą pa-
sitvirtinau išvadą - tik suvieniję ben-
dras Europos pajėgas galime tikėtis 
realaus postūmio. Vienos šalys narės 
išspęsti šią opią bėdą nėra pajėgios. – 
teigia Seimo narys J. Požela.

Seimo nario Juro Poželos  
biuro informacija

Neseniai minėjome 100 Vyriau-
sybės darbo dienų. Per tą laiką 
ministerijos turėjo paruošti pla-
nus, kuriuose būtų aiškiai nuro-
dyta, kaip jos planuoja įgyven-
dinti Vyriausybės programo-
je apibrėžtas nuostatas. Seimo 
Jaunimo ir sporto reikalų komi-
sija, vadovaujama Socialdemo-
kratų frakcijos nario Juro Pože-
los, kreipėsi į Socialinės apsau-
gos ir darbo ministeriją su pra-
šymu pristatyti situaciją jauni-
mo politikos srityje. 

Vyriausybė savo programoje jauni-
mo politikos srityje pirmu punktu 
įvardijo sukursianti pirmojo gyveni-
mo starto programą jauniems žmo-
nėms, tačiau ministerijos planuose 
apie tai – nei žodžio. Pirmojo gyve-
nimo starto programa turi apimti 
sklandų jauno žmogaus perėjimą iš 
švietimo sistemos (prieinamas pro-
fesinis mokymas ir aukštasis moks-
las) į savarankišką profesinę karjerą 
(lengvatinės paskolos, karjeros pra-
džios pagalba, pirmojo būsto įsigiji-
mo programos), prieinamą socialinį 
būstą. Ministerijos atstovų komisija 
paprašė peržiūrėti numatytas prie-
mones ir pakoreguoti pagal Vyriau-
sybės programą. 

“Labai svarbu, kad dabar, kuomet 
ministerijos tvirtina ilgalaikius pla-
nus, būtų padaryti atitinkami poky-
čiai ir užtikrinta, kad ministerijos 
įgyvendintų Vyriausybės progra-

Šį straipsnį pažadino visoje 
Lietuvoje, kartu ir Lietuvos so-
cialdemokratų partijoje, vis 
dažnėjančios euroskepticizmo 
apraiškos. Kodėl žengiant į de-
šimtuosius narystės Europos 
Sąjungoje metus gali kilti reali 
grėsmė sėkmingai Europos in-
tegracijai?

Socialdemokratų viešnagės Briu-
selyje metu į gerbiamo europarla-
mentaro Justo Vinco Paleckio klau-
simą apie Europos Sąjungos perspek-
tyvas iš 50 dalyvių net 8 pareiškė, 
kad ES po 25 metų nebebus. Vieno iš 
euroskeptikų paklausiau, kodėl taip 
mano ir supratau, kad mes pernelyg 
mažai žinome, kas yra Europos Są-
junga, kaip ji veikia ir kokia Lietu-
vos perspektyva joje?

Šiandien gyvename vis globalėjan-
čiame pasaulyje, kai vienų priklau-
somybė nuo kitų reiškia ir pokyčius 

teisės, lygybė ir nediskriminavimas“ 3 
punkte yra minima „lyties tapatumo“ 
(gender identity) sąvoka, kuri taip siu-
tina puritonus. Ši sąvoka, kaip dera ci-
vilizuotam pasauliui, įterpiama tarp 
kitų žmogaus žeminimo formų, tačiau 
ji „dešiniosios minties“ nukrypėlių iš-
plėšiama iš konteksto ir interpretuo-
jama kaip „ nuostata, kuri radikaliai ir 
nepriimtinai keičia visą mūsų kasdie-
nį gyvenimą“, t.y., gina transseksualus 
ir transvestitus. Taip, dešinieji purito-
nai, ji keičia „jūsų“ gyvenimą, stabdo 

Lietuviškieji puritonai
rašą, nes šie žmonės iš prigimties yra 
homoseksualai, biseksualai, intersek-
sualai, transseksualai, o ne pasirinkę 
prigimtį savo užgaida. Kad šie žmo-
nės netrokšta, kad juos žemintų deši-
nieji puritonai ir verkiančios tautinių 
tradicijų saugotojos. Todėl Konvencija 
ir pabrėžia, kad žmonių dėl jų lytinio 
tapatumo žeminti negalima. 

Lyties tapatumas yra asmens tapatu-
mo dalis. Tai – individo kaip išskirti-
nos asmenybės savęs suvokimas, kaip 
tam tikros biologinės lyties, lytinės 
orientacijos, lytinės elgsenos žmogaus 
jausena. Kaip asmenybės, kuri patiria 
psichologinį diskomfortą būdama tam 
tikros lyties kūne, bet jaučiasi esanti 
priešingos lyties žmogus. Šių žmonių 
jokie puritonai, jokios tautinės tradici-
jos stereotipiniais lyčių grynuoliais ne-

pavers, nes jie tokie gimė. Jie egzistuoja.
Todėl 2006-2007 m. Tarptautinė 

juristų komisija parengė Yogyakartos 
principus, kurie 2008 m. tapo JT de-
klaracijos dėl lytinės orientacijos ir ly-
tinio tapatumo pamatu: žmogus turi 
teisę, suvokęs savo lytinį tapatumą, ap-
sispręsti kaip gyventi visuomenėje, kaip 
elgtis, kaip rengtis, ką su savo kūnu da-
ryti. Žmones turime gerbti, nes jie turi 
visas prigimtines žmogaus teises. Turi-
me gerbti net ir dešiniosios minties reiš-
kėjus ir verkiančias puritones, nes taip 
jie mato pasaulį, kuris yra jų pasaulis. 
Tačiau turime teisę pasakyti, kad pu-
ritoniškai versti žmones grįžti į praei-
tį, yra neteisinga ir nusikalstama, nes 
žmonių diskriminavimas pažeidžia na-
cionalinius įstatymus ir Lietuvos tarp-
tautinius įsipareigojimus.

jūsų puritonišką trumparegystę, jūsų 
žmonių neapykantą. Ji nekeičia gyve-
nimo tų, kurie pripažįsta žmogaus tei-
ses, žmogaus teisę būti tuo, kuo gimei. 

Minėtame Konvencijos straipsnyje 
teigiama, kad valstybės, kurios įstaty-
mais ir kitomis priemonėmis įsiparei-
gos ir skatins ginti pagrindines žmo-
gaus teises, lygybę ir nediskrimina-
vimą, įgyvendindamos Konvencijos 
sutarties sąlygas, turės imtis ypatingų 
priemonių ginant smurto aukų teises. 
Smurto aukų teisės „bus patikimai 
saugomos nediskriminuojant dėl ly-
ties (biologinės lyties - M.A. P. ), soci-
alinės lyties (gender – visuomenėje su-
kurtų lyties stereotipų –M.A.P.), rasės, 
odos spalvos, kalbos, religinių, politi-
nių ar kitų pažiūrų, tautinės ar socia-
linės kilmės, dėl priklausomybės tau-

tinei mažumai, dėl turtinės padėties, 
lytinės orientacijos, LYTINIO TA-
PATUMO (išskirta M.A. P), amžiaus, 
sveikatos būklės, negalios, šeiminės pa-
dėties, migranto ar pabėgėlio statuso“. 

Kas kelia šiurpą puritonams? Žmo-
nių lygybės diegimas, siekiant „ išrauti 
prietarus, papročius, tradicijas ir prak-
tikas, kurios grindžia moterų žemi-
nimą ir stereotipinius moterų ir vyrų 
vaidmenis ( 3 skyrius, 12 straipsnis, 1 
punktas)? Kad į švietimo sistemą bū-
tina įterpti mokomąją medžiagą, kuri 
skatintų „moterų ir vyrų lygybę“,“ abi-
pusę pagarbą, nesmurtinius konflik-
tų sprendimus“ (44 straipsnis)? Kad 
yra žmonių, kurių dėl prigimties ypa-
tumų neįmanoma įterpti į grynuolių 
puritonų sudarytą moterų ir vyrų są-

Atkelta iš 3 psl.

Artūras RuDoMAnSkiS,
Seimo narių M.A.Pavilionienės ir 
G.Purvaneckienės padėjėjas

ir didesnes galimybes. Tačiau jokia 
valstybė viena negali išspręsti pro-
blemų. Todėl būti vieno iš pažan-
giausios pasaulyje Europos Sąjun-
gos projekto integralia dalimi yra 
kertinis pažangios Lietuvos tikslas. 
Kodėl Europos Sąjunga yra gero-
vės valstybės projektas? 
Jei pažvelgtume į praeitį, iki Pran-
cūzijos revoliucijos Europa buvo fe-
odalinė, kur eilinis žmogus buvo 

turtingo feodalo, valdžiusio žemę, 
priklausinys. Toks žmogus neturė-
jo pilietinių teisių.

1789 m. Prancūzijos revoliucija 
padėjo pagrindus moderniai vals-
tybei, taip sudarydama galimybes 
visiems piliečiams įgyti pilietines 
teises, palengva buvo pripažįstama 
teisinė žmonių lygybė. Kylanti ka-
pitalistų klasė siekė feodalinių pri-
vilegijų panaikinimo, taip pat naiki-

no luominius suvaržymus. XVIII a. 
pabaigos pramonės perversmas vie-
ną vertus aprūpino darbu nuo žemės 
nuvarytus valstiečius, kita vertus 
dažniausiai žmones pasmerkė ali-
namui darbui įmonėse, fabrikuose. 
Nusigyvenęs žmogus laisvoje rinko-
je buvo priverstas už grašius parda-
vinėti darbo jėgą, buvo pasmerktas 
baisiam išnaudojimui.

XIX amžiaus viduryje suvokta, 
kad laisva rinka nesuteikia žmonėms 
galimybių realizuoti savo potencia-
lą. Vis labiau tarp darbininkų plito 
socialistinės idėjos, prie kurių plė-
tojimo reikšmingai prisidėjo Karlo 
Markso darbai. Socialistai teigė, kad 
neužtenka vien laisvės, kad žmonės 
galėtų realizuoti savo gabumus, tam 
reikalingas ir materialinis pagrin-
das. Svarbų postūmį darbininkų ju-
dėjimui suteikė Pirmasis pasaulinis 
karas, po kurio darbininkai iškovo-
jo balsavimo teisę. Po 1929–1933 m. 
Didžiosios depresijos pradėtos spar-
čiau vystyti socialinio aprūpinimo 
paslaugos, o ekonomikoje įsivyra-
vo Johno Maynardo Keyneso idėja, 
jog valstybė turi aktyviai dalyvauti 
ekonomikoje. 

Socializmo raidos etapui ypač 
svarbus ir Europos Sąjungos susi-
kūrimas, kurios siekis buvo paža-
boti galimus naujus karinius konf-
liktus ir vieningumo troškimas po 
II pasaulinio karo. Todėl 1951 m. 
pagaliau buvo sukurta Europos an-
glių ir plieno bendrija, kurią suda-
rė 6 valstybės (Belgija, Vokietijos 
Federacinė Respublika, Prancūzija, 
Italija, Liuksemburgas ir Nyderlan-
dai). Tarpusavio ekonominė ir po-
litinė priklausomybė, karinės pra-
monės žaliavų bendras valdymas 
užkirto kelią ilgalaikei Prancūzijos 
ir Vokietijos konfrontacijai ir nau-
jo karo grėsmei Europoje. Tokios 
vertybinės aplinkybės labai dažnai 
pamirštamos ypač kai norima „nu-
neigti“, jog Europos Sąjunga yra ver-
tybių sąjunga.

Po karo praėjus 2 dešimtmečiams 
į bendriją susivienijusios valstybės 
jau pasiekė gana aukštą gerovės ly-
gį. Darbuotojų apsauga per profsą-
jungas iš esmės keitė santykius su 
darbdaviais. Žmonės pagaliau pra-
dėjo nebebijoti prarasti darbą, taip 
pat galėjo jį pakeisti kitu. Tokie po-
kyčiai lėmė didesnes galimybes savi-

11p.
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Kelmės skyriaus pirmininku perrinktas V. Andrulis

Kazlų Rūdos pirmininke tapo R. Miliauskienė

Kėdainių skyriui toliau vadovaus D. Vitkauskienė

LSDP Telšių skyriaus pirmininku perrinktas Vytautas Klei-
va, turintis didelį skyriaus bičiulių palaikymą ir pasitikėji-
mą. Pirmininko pavaduotojais patvirtinti: Vilija Bačionie-

nė, Adomas Domarkas, Algirdas Petrikas, Tomas Katkus.
Konferencijoje dalyvavo LSDP pirmininko pavaduotojas 

Juozas Oleka, Telšių apskrities koordinatorius Ričardas Ke-
liuotis. 

Per ataskaitinį laikotarpį LSDP Telšių skyrių papildė 60 
naujų narių. 

LSDP Kelmės skyriaus pirmininku per-
rinktas rajono meras V. Andrulis. Kražių 
grupės pirmininko S. Bružo siūlymu sky-

riaus įkūrėjui ir ilgamečiui pirmininkui Z. Ma-
černiui suteiktas Garbės pirmininko vardą. 

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje 
Kelmėję dalyvavo Seimo nariai A. Monkaus-
kaitė ir E. Žakaris.

 

LSDP Kazlų Rūdos skyriaus pirmininke išrinkta Ra-
mutė Anelė Miliauskienė. Ji vieno balso persvara 
nurungė prieš tai skyriui vadovavusią Aušrytę Ra-

manauskienę. Pirmininko pavaduotoju patvirtintas sky-
riaus narys Giedrius Bielskus.

Susirinkime dalyvavo Krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas, Kalvarijos skyriaus pirmininkas Reimundas 
Tyras, LR seimo nario Juozo Olekos padėjėjas – sekre-
torius ir Kalvarijos skyriaus LSDJS pirmininkas Mantas 
Kraugžlys, seimo nario Rimanto Sinkevičiaus padėjėjas – 
sekretorius Vidmantas Šidlauskas.

LSDP Kėdainių skyriui vadovauti vėl pati-
kėta Danutei Vitauskienei, patvirtinti jos 
pavaduotojai: Lina Adomaitienė, Vikto-

ras Gaižauskas, Genovaitė Noreikienė
Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijo-

je svečiavosi Kęstutis Virbickas, LSDP etikos 
ir procedūrų komisijos pirmininkas, ir Anta-
nas Jodauga, LSDP veiklos kuratorius Kau-
no apskričiai.

LSDP Utenos skyriaus pirmininku perrinktas Alvydas Katinas. Pavaduo-
tojais tapo Zita Ringelevičienė, Jonas Spietinis, Nerijus Stasiulionis, Vi-
da Maišėnienė, Valentinas Vaitonis. Naujoji taryba išrinkta iš 27 narių. 

Utenos skyriuje šiuo metu yra jau 520 narių.
Konferencijoje dalyvavo LR Seimo narė Milda Petrauskienė, išrinkta vien-

mandatėje Utenos rinkimų apygardoje, ir naujasis skyriaus koordinatorius 
Ignas Vaškelis.

Utenos skyriaus pirmininkas- A. Katinas

VILNIUs

Telšių skyriaus pirmininku perrinktas V. Kleiva

kAZLų RūDA

kAUNAs

kėDAINIAI
UtENA

PAsVALys

PAkRUoJIskELMė

tELŠIAI

Lietuvos socialdemokratų sąjun-
gos Vilniaus miesto skyriaus mote-
rų klubas rinko pirmininkę. Kandi-

datėmis į pirmininkės postą pasiūlytos 
Auksė Kontrimienė ir Vitalija Kliukienė.  
Slapto balsavimo metu gauti 48 galio-
jantys biuleteniai. Suskaičiavus balsus 
paaiškėjo, kad rinkimus laimėjo V. Kliu-
kienė (28 balsai), aplenkusi A. Kontri-
mienę (20 balsų).

V. Kliukienė padėkojo moterims už 
pasitikėjimą, pasidžiaugė aktyvumu ir 
pakvietė klubo nares tartis dėl ateities 
darbų.

Moterų klubo pirmininkė 
- V. Kliukienė 

Kauno rajono LSDP skyriaus pirmininku antrai 
kadencijai vienbalsiai perrinktas Valerijus Ma-
kūnas. 

Konferencijoje taip pat buvo išrinkti skyriaus pirmi-
ninko pavaduotojai, skyriaus taryba, Finansų komisi-
ja, Etikos ir procedūrų komisija, kandidatai į LSDP ta-
rybą, Finansų ir Etikos ir procedūrų komisijas.  

Konferencijoje svečiavosi Kauno ir Alytaus apskri-
čių koordinatorius Antanas Jodauga, LR Seimo nariai 
Raminta Popovienė bei Antanas Nesteckis. 

Kauno rajono socialdemokratai 
savo lyderiu vėl išrinko V. Makūną Strasbūre vykstančios Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 

sesijos metu Europos Prizo pakomitetis, kuriame Lietuvą atsto-
vauja Artūras Skardžius, nusprendė skirti Europos Tarybos Parla-

mentinės Asamblėjos apdovanojimus Europos šalių miestams: Kaunas 
bus apdovanotas Europos Tarybos Garbės Vėliava, Kėdainiai - Europos 
Tarybos Garbės Ženklu. Garbingiausias apdovanojimas - Europos prizas 
- bus įteiktas Vengrijos miestui Tata.

Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Lietuvos delegacijos va-
dovės Orintos Leiputės teigimu, šie apdovanojimai yra suteikiami vieti-
nei ir regioninei valdžiai už aktyvią paramą Europos idealams, tarpusa-
vio bendradarbiavimą.

Kaunas pasipuoš  
Europos Tarybos Garbės Vėliava

tomas ŠileikA

Nidoje vykusiame LSDP 
Neringos skyriaus vi-
suotiniame ataskaitinia-

me susirinkime.
slaptu balsavimu buvo iš-

rinktas skyriaus pirmininkas. 
Juo tapo didžiausio partiečių 
palaikymo sulaukęs partijos 
narys, šiuo metu Neringos sa-
vivaldybės mero pareigas ei-
nantis Darius Jasaitis. 

Neringos skyriaus pirmininku 
išrinktas – meras D. Jasaitis

Būsimieji Lietuvos Prezidentai tęsia mokslus

Seną liaudies posakį: „Vienas 
lauke – ne karys“, žino turbūt ir 
žilagalvis senolis, ir mokyklinu-
kas. Šis posakis labai dažnai tai-
kliai nusako ir vyraujančius na-
cionalinius darbuotojo ir darb-
davio santykių ypatumus. 

Prieš vėją nepapūsi! Ar tikrai?
Kad ir koks bebūtum pilietiškai drą-
sus, vienas prieš darbdavio įgeidžius – 
nepapūsi. Drąsa nesitaikstyti su pri-
mesta neteisėta darbdavio valia daž-
nai nutildoma vienu nuvalkiotu saki-
niu: „Nepatinka – nešdinkis lauk!“. 
Oriausi išeina (emigruoja), o likę pa-
klūsta ir su baime dirba toliau. Juk 
turime mintyje dar vieną baudžia-

vos laikų posakį: „Tyla – gera byla“. 
Neverta stebėtis, kad baimės atmos-
fera darbovietėje slepia gilesnes žaiz-
das ir yra puiki terpė kitiems pažei-
dimams. Skaudžiausia, kad į kampą 
įvaryti darbuotojai dažniausiai nieko 
nemato ir nieko negirdi, o algos „vo-
keliuose” tokioje įmonėje tėra tik visų 
problemų ledkalnio viršūnė. Nesun-
ku įsivaizduoti, kaip jaučiasi tokioje 
įmonėje dirbantis, bet kito pasirin-
kimo neturintis žmogus. Todėl verta 
susimąstyti, kokia yra tikroji “investi-
cinės aplinkos gerinimo”, „efektyvu-
mo“ ar „konkurencingumo” kaina, 
kai, sąmoningai ignoruojant perša-
mą negyvąją statistiką, pažvelgi į gy-
vas baimės kupinas samdomo dar-
buotojo akis.  

Mūsų ir kitų kraštų istorija moko, 
kad politikų sprendimams lemiamą 
įtaką daro asocijuotos interesų gru-
pės. Todėl ir dirbantieji turi imtis 
iniciatyvos burtis į jų interesus atsto-
vaujančias organizacijas - nepriklau-
somas profesines sąjungas. Ir tik so-
lidari bei organizuota dauguma gali 
tapti atsvara sprendimus priimančiai 
mažumai. Nes šioje santvarkoje kons-
truktyvus dialogas ir prasmingas dar-
bas bus įmanomas tik vienu atveju – 

jei sugebėsime sukurti atsvarą kapita-
listų interesams bei jų samdomiems 
lobistams. Bet jei vis dar manote, kad 
esate bejėgiai,  nesitikėkite pagarbos, 
supratimo ir partnerystės, nesitikėki-
te oriai dirbti ir užsidirbti.

Pamirštama tiesa: darbuotojas  
irgi žmogus
Nepaisant reglamentuojančių įstaty-
mų, Lietuvoje vyrauja požiūris, kad 
darbo santykius reguliuoja ir nusta-
to tik darbdavys. O darbdavių esa-
ma visokių, ir pavyzdingų, ir labai 
blogų. Gaila, kad daug ir tokių, ku-
riems mažiausios “minimalios” algos 
Europos Sąjungoje didinimas sukėlė 
isteriją. Kai darbo kultūroje vyrauja 
posakis, kad „aš esu viršininkas, o tu 
– kvailys“, neverta tikėtis kūrybingu-
mo, iniciatyvumo ar bet kokio pro-
greso. Toks iškreiptas darbo santy-
kių suvokimas tik paverčia darbuo-
toją beteisiu ir nemotyvuotu įrankiu 
pelnui pasiekti. Tačiau nerimą kelia 
net ir tų darbdavių, kurie puikuoja-
si savo socialine atsakomybe, aiškiai 
neigiamos nuostatos nepriklausomų 
profesinių sąjungų atžvilgiu. Atro-
do, kad darbdaviai bijo ne tik kūry-
bingiau dirbančių orių ir pasitikinčių 

darbuotojų, bet ir didesnės harmoni-
jos visuomenėje.

Todėl tai tik dar vienas argumen-
tas, palaikantis nepriklausomų pro-
fesinių sąjungų būtinybę bei jų soli-
darų bendradarbiavimą. Toks mo-
delis veikia Europoje, toks pradeda 
kurtis ir Lietuvoje. Tai kiekvienos 
klestinčios šalies stabilumo ir ge-
rovės pamatas. Narystė profesinė-
je sąjungoje – konstitucinė dirban-
čiojo teisė. Turime siekti, kad pa-
tys darbuotojai nebijotų burtis į jas 
bei prisijungtų prie kitų bičiuliškų 
organizacijų. Gaila, kad didžiosios 
Lietuvos profesinės sąjungos šian-
dien atrodo beviltiškai paskendu-
sios biurokratiniuose vaiduose, o dar 
ir atitolusios nuo savo eilinių narių. 
Todėl, dirbančiųjų iniciatyva besi-
kuriančios mažosios profesinės są-
jungos turėtų tapti skaitlinga jėga, 
kuri gali pakeisti jėgų santykį. Bū-
tina suprasti, kad analogiški proce-
sai turėtų vykti ir mūsų kaimyninė-
se valstybėse.  Tik tokiu atveju galė-
sime visi pajusti akivaizdų gerovės 
valstybės pranašumą ir visokeriopą 
harmoningos visuomenės augimą. 

Profsąjunga – vedlys rinkos 

džiunglėse
Ir, matyt, nereikia būti išminčiu-
mi, kad suvoktum solidarumo jėgą. 
Juk samdomi darbuotojai mūsų ša-
lyje yra esminė sąlyga egzistuoti ir vi-
siems verslams, ir net valstybės elitui. 
Tad samdomi darbuotojai patys tu-
ri deleguoti žmones, kurie atstovau-
tų jų interesus! Ar baudžiavos laikai 
baigėsi, ar dar ne – viskas priklauso 
tik nuo mūsų pačių pastangų ir po-
žiūrio. Instrumentų ir resursų už-
tikrinančių darbuotojų atlyginimo 
augimą, teisingą viršvalandžių ap-
mokėjimą, ramias atostogas ir soci-
alines garantijas yra. Tad burkimės į 
profesines sąjungas ir dirbkime kles-
tinčiai, o ne skurdinamai Lietuvai. 
Nereikia evakuotis į “atsargines Lie-
tuvas“ ir su nerimu laukti rytdienos, 
reikia vėl pajusti Baltijos kelio dvasią 
ir burtis solidarumo vardan, nes tik 
profesinė sąjunga šiandien gali būti 
Jūsų bičiuliu lietuviškose darbo rin-
kos džiunglėse.

Jaunieji socialdemokratai ragi-
na Lietuvos jaunimą burtis į ne-
priklausomas profesines sąjun-
gas bei kviečia aktyviai bendra-
darbiauti. 

Unikalus projektas „Jaunasis 
politikas“ praėjo antrąją moky-
mų dalį, skirtą politinei komuni-
kacijai. Dalyvius mokė ir pata-
rimais dalijosi patyrę komuni-
kacijos specialistai, ekspertai: 
Mindaugas Ardišauskas, komu-
nikacijos konsultantų agentū-
ros VRP Hill+Knowlton Strate-
gies vykdantysis direktorius bei 
tos pačios agentūros projektų 
direktorius Maksimas Rezniko-
vas, PR Service / Edelman Affi-
liate komunikacijos agentūros 
vadovas ir ryšių su visuomene 
agentūrų asociacijos pirminin-
kas Linas Kontrimas bei polito-
logas, socialinių mokslų dakta-
ras Lauras Bielinis.
 

Projekto „Jaunasis politikas“ lek-
torius, VRP Hill+Knowlton Stra-
tegies komunikacijos konsultan-
tų agentūros projektų direktorius 
Maksimas Reznikovas projekto da-
lyvius mokė, kaip formuoti ir kurti 
politinį įvaizdį, kaip turi atrodyti 
iškilus politikas ir ką svarbu žino-
ti, komunikuojant su visuomene. 
„Veiksminga politinė komunikaci-
ja yra svarbi ne tik politinėms par-
tijoms, bet ir rinkėjams. Gera ko-
munikacija įtraukia, o kuo akty-
viau žmonės dalyvauja sprendimų 
priėmime ir šalies valdyme, tuo ge-
riau valstybei ir gyventojams”, – sa-
kė Maksimas Reznikovas. 

Mokymus tęsė politologas, soci-
alinių mokslų daktaras Lauras Bie-
linis. „Labai smagu prisijungti prie 
tokių projektų, kurie skatina jaunų 
žmonių pilietiškumą bei domėjimą-
si politiniu gyvenimu. Tikrai reikia, 

kad jaunimas būtų aktyvus ir nebi-
jotų išsakyti savo nuomonę“, – savo 
pranešimą pradėjo Lauras Bielinis. 
Jis dalyvius supažindino su rinki-
minių štabų darbu, ką svarbu žino-
ti, kuriant rinkiminį štabą,  kokios 
pagrindinės jo funkcijos bei kaip 
jam reikėtų  tinkamai vadovauti, 
kad dirbtų sėkmingai ir profesio-
naliai. Dalyviai pranešėjui pateikė 
nemažai klausimų, kas rodo, jog te-
ma buvo tikrai įdomi ir naudinga.

Apie vizualinę komunikaciją kal-
bėjo VRP Hill+Knowlton Strate-
gies komunikacijos konsultantų 
agentūros vykdantysis direktorius 
Mindaugas Ardišauskas. Jis projek-
to dalyvius supažindino, kaip turi 
atrodyti ne tik politikas, bet ir kie-
kvienas žmogus, komunikuojantis 

su visuomene ar didesne auditori-
ja žmonių. Į ką svarbu atkreipti dė-
mesį, skaitant savo pranešimą, kiek 
svarbus balso tembras, gestikuliacija 
ir kai kurios išvaizdos detalės. Taip 
pat projekto dalyviai sužinojo, ko-
kie gali būti kalbėtojų tipai ir pagal 
ką juos atskirti, gavo naudingų pa-
tarimų, kaip išmokti kalbėti, nuga-
lėti auditorijos baimę, įveikti stresą 
ir nugalėti jaudulį bei kaip teisingai 
paruošti savo pranešimą. 

Komunikacijos agentūros PR Ser-
vice / Edelman Affiliate vadovas ir 
ryšių su  visuomene agentūrų aso-
ciacijos pirmininkas Linas Kontri-
mas: „Gerai, kad mokotės politinės 
komunikacijos. Galite žinoti daug 
teorinių dalykų, tačiau nemokant 
jų pritaikyti praktikoje, komunika-

cija nebus efektyvi“.  Projekto daly-
viai turėjo puikią galimybę išbandy-
ti save žaidžiant simuliaciją, kurioje 
jie galėjo būti politinės partijos na-
riais bei bendruomenės atstovais. Vi-
si jie galėjo įsitikinti, kaip svarbu mo-
kėti bendrauti, perteikti savo mintis 
konkrečiai, aiškiai ir visiems supran-
tama kalba. Linas Kontrimas daly-
viams taip pat davė naudingų pata-
rimų, kaip komunikuoti virtualioje 
erdvėje ir socialiniuose tinkluose, ką 
svarbu žinoti, kad komunikacija bū-
tų sėkminga ir pasiektų reikiamą au-
ditoriją žmonių.

2013 m. balandžio 20 d. vyko pa-
skutinė „Jaunojo politiko“ moky-
mų dalis, kuri buvo skirta politikos 
temai. Projekto dalyviai turėjo pui-
kią galimybę plačiau susipažinti su 

politinėmis ideologijomis, kokie yra 
jų panašumai, skirtumai ir kiek jos 
iš tikrųjų svarbios politikoje. Šiuos 
mokymus vedė Nerijus Maliukevi-
čius (VU Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto dėstyto-
jas ir mokslo darbuotojas), Andrius 
Bielskis (profesorius, politinės filo-
sofijos daktaras), Vladimiras Lau-
čius (Politologas, žurnalistas, redak-
torius), Julius Pagojus (Teisingumo 
ministro patarėjas) ir Česlovas Juršė-
nas (buvęs Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys, žurnalistas, Lietuvos naci-
onalinio radijo ir televizijos (LRT) 
tarybos narys). 

Informaciją parengė
LSDJS Vilniaus m. skyriaus narė 

Rūta Bertašiūtė

NERINGA
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Motinystė ir profesinė veikla – Geriausias šalies meras: „Reikia dirbti..“    
suderinama?  

Motinos dienos proga norėčiau 
pasveikinti visas mamas, ypatin-
gai auginančias mažamečius vai-
kus – joms tenka daugiausiai ne 
tik džiaugsmo, bet ir rūpesčių.
Šiuo metu motinystės ir profesi-
nio gyvenimo suderinamumas 
yra pakankamai populiari tema. 
Ne vienerius metus apie tai dis-
kutuojama ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoje Europos Sąjungoje. 

Teoriškai mūsų valstybėje sudarytos 
visos galimybės derinti motinystę su 
profesine veikla, tačiau praktiškai, tai 
ne visada pavyksta. Ir tai greičiausiai 
yra sisteminė problema. Asmeniškai 
man, motinystės ir profesinio gyveni-
mo suderinamumas, pirmiausia, asoci-
juojasi su galimybe dirbti ne visą dar-
bo dieną ar galimybę dirbti nuotoliniu 
būdu. Tai yra galimybė darbo valandas 
išdėlioti lanksčiai ar kartais vieną, ke-
lias dienas darbą atlikti namuose. Dar-
bo kodeksas tokias galimybes suteikia. 
Tačiau praktikoje tai nėra dažnas reiš-
kinys. Nedaug darbdavių sudaro ar su-
darytų galimybę mamai, turinčiai ma-

žų vaikų, dirbti kitaip. 
Dar vienas klausimas. Kiek darbda-

vių, ypatingai privačiame sektoriuje, 
suteikia papildomą poilsio dieną per 
mėnesį darbuotojams, auginantiems 
neįgalų vaiką ar du vaikus iki dvylikos 
metų, mokėdami darbuotojui jo vidu-
tinį darbo užmokestį? Tautoje ši diena 
gražiai vadinama ,,mamadieniu“, nors 
teisę į papildomą poilsio dieną (o augi-
nantiems tris ir daugiau vaikų iki dvy-
likos metų priklauso tokios dvi)  turi 
abu tėvai. Taigi tai yra darbdavio po-
žiūrio ar geranoriškumo klausimas. 
Čia labai svarbu ir informuotumas, 
nes ne visi darbuotojai žino, kad to-
kią teisę turi.  

Bet kuriuo atveju, stipriausia mūsų 
įstatymų pusė yra ta, jog mamos, be 
nėštumo ir gimdymo atostogų, turi 
pakankamai ilgas atostogas vaikui pri-
žiūrėti ir šiuo atžvilgiu Lietuva yra ti-
krai išskirtinė. Atkreipiu dėmesį, kad 
šios atostogos yra suteikiamos vienam 
iš tėvų, todėl ir šiame etape yra gali-
mybė derinti motinystę su karjera. Šių 
atostogų trukmė iki 3 metų, iš kurių 2 
arba 1 metai, vieno iš tėvų pasirinki-
mu, yra apmokami ir išsaugoma dar-
bo vieta. Pasirinkus apmokėjimą už 2 
metus ir antrus metus nusprendus su-
grįžti į darbą, motinystės (tėvystės) pa-
šalpos mokėjimas yra tęsiamas. Taigi 
darbuotojas gauna ir minėtą pašalpą ir 
užmokestį už darbą. Kalbant apie vai-
ko tėvą, jis, gimus vaikui, turi teisę į 1 
mėnesio mokamų tėvystės atostogų. 
Jos yra apmokamos iš Sodros. Džiugu, 
kad vis daugiau tėvų tuo pasinaudoja. 

Būtų galima paklausti, kodėl, nepai-
sant tokių sąlygų, gimstamumas nėra 
didelis? Mano nuomone, vaikai yra ne 
tik ,,piniginis klausimas“. Žinoma, vai-
kai kainuoja, tačiau, norint juos užau-
ginti, reikia dar ir labai didelių dvasi-
nių, moralinių, psichologinių, fizinių 
jėgų. Dabartiniai jauni žmonės, ,,dė-

ka“ masinės informacijos priemonių 
peršamų prabangaus gyvenimo daly-
kų ar tiesiog pakitusio požiūrio į gyve-
nimą, yra labiau linkę investuoti į sa-
ve, o šeima ir vaikai lieka kažkur atei-
tyje... O moteriai, kuriai yra gerokai 
virš 30-ties, to laiko gausesnei šeimai 
lieka vis mažiau. Tiesiog taip yra. Vi-
si nori karjeros, keliauti, gyventi sau. 
Taip dabar madinga. Ir tai yra tik vie-
nas iš aspektų. Apie pinigus kalbėti ne-
sinorėtų, nes apie juos ir taip daug kal-
bama. Jei trumpai, tai viskas kainuoja: 
priežiūros priemonės vaikui, rūbai, au-
klė, darželis, mokykla, būreliai ir t.t. 

Visi žinome ir didmiesčių proble-
mą - ,,valdiškų“ darželių trūkumą. 
Mamos vaikučius į juos užrašo ką tik 
gimusius ir tai dar nėra tikros, kad pa-
teks. Paprastai į darbą mamos sugrįž-
ta pasibaigus mokamoms atostogoms 
vaikui prižiūrėti. Jei vaikas darželyje, 
jis dažnai serga. Įprasta, kad mama 
slaugo savo sergantį vaiką ir dėl to ne-
būna darbe. Darbdavys dėl to, kaip 
žinia, nebūna patenkintas, ypač pri-
vačiame sektoriuje.

Visada pagalvoju, kad galbūt tėvai 
labiau senelius galėtų įtraukti į anū-
kų auginimą, o seneliai irgi daugiau 
rodytų iniciatyvos bei prisidėtų prie 
anūkų priežiūros. Vieni kitiems la-
biau pagelbėtų. Tokiu būdu stiprėtų 
ir šeimos kartų ryšys. Atrodo, ši tema 
neišsenkanti, kartu dalykinė ir emo-
cionali, nes už vaikus nėra nieko svar-
biau. Norėtųsi tos visapusiškos gerovės 
šeimoms, ypač mamoms, nes jų indėlis 
auginant vaikus nenusakomas. 

Darbas kiekvieno žmogaus sociali-
niame gyvenime yra labai svarbus da-
lykas. Tai yra pagrindinis pragyveni-
mo šaltinis ir galimybė realizuoti save. 
Todėl kasdien rodykime savo meilę, 
pagarbą ir pagalbą visoms mamoms, 
ieškančioms darbo, norinčioms dirb-
ti, užsidirbti ir kartu auginti vaikus.

Jaunimas dabar labiau 
investuoja į save, o 
šeima ir vaikai lieka 
kažkur ateityje..

kristina MiŠkinienė
Socialdemokratė, Seimo Socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė

Interviu
Šie metai Utenos rajono savival-
dybei prasidėjo reikšmingu įvy-
kiu – geriausiu šalies meru sau-
sio mėnesį savaitraštis „Veidas“ 
išrinko Utenos rajono savival-
dybės merą, LSDP Utenos sky-
riaus pirmininką Alvydą Katiną. 
Apdovanojimas geriausiam me-
rui buvo įteiktas taip pat reikš-
mingą dieną –  sausio 29-ąją, 
per mero gimtadienį.  
 
Gerbiamas mere, kuo svarbus 
Jums šis įvertinimas?
Pirmiausia svarbūs buvo patys rin-
kimai, nes pirmą sykį per penkerius 
geriausių merų rinkimų metus mero 
reitingą 30 proc. nulėmė miesto rei-
tingas, kurį savaitraštis nustatė pagal 
daugelį statistinių rodiklių. Tad šiais 
metais geriausias meras buvo renka-
mas ne tik pagal balsavimo, kuriame 
dalyvavo jo kolegos merai, ministe-
rijų, departamentų, asociacijų at-
stovai, rezultatus, bet ir pagal mies-
to plėtros, investicijų pritraukimo, 
inovacijų įdiegimo ir kitus rodiklius. 
Objektyvūs kriterijai padėjo įvertin-
ti ne tik mero, bet ir vietos savival-
dos, krašto žmonių, įvairių instituci-
jų darbus ir pasiekimus. Šiuo požiū-
riu geriausio mero rinkimai tampa 
svarbiu ir reikšmingu įvykiu, o man 
geriausio mero titulas yra priimtinas 
ir malonus, nes  galiu juo pasidalinti 
su visais Utenos rajono žmonėmis ir 
institucijomis. 

Nesuklysiu sakydama, kad Ute-
na pirmyn žengia septynmyliais 
žingsniais. Kuo galėtų pasigirti 
kiekvienas uteniškis atvykstan-
tiems svečiams?

Jau ne kartą rašyta ir kalbėta apie 
Utenos žaliąsias erdves – parkus, 
miesto sodą.  Utenos rajono savi-
valdybės pastangos tvarkant miestą 
nenuėjo veltui: 2012 m. Utenos ra-
jono savivaldybė už kraštovaizdžio 
puoselėjimą ir jo formavimą darnaus 
vystymo principais buvo apdovano-
ta nacionaliniu apdovanojimu „Už 
kraštovaizdį“ ir gavo teisę atstovau-
ti Lietuvai Briuselyje vyksiančiame  
Europos Tarybos apdovanojime už 
kraštovaizdį. Kartu su išpuoselėtais 
parkais reikia paminėti rekonstruo-
tas gatves, iš naujo atgimusią Ute-
nio aikštę, rekonstruotą ir tapusią 

viena moderniausių šalyje A. ir M. 
Miškinių viešąją biblioteką, Utenos 
daugiafunkcį sporto centrą, miesto 
modernizuotą baseiną, kurį lanko 
ir moksleiviai, ir suaugusieji, treni-
ruojasi apie 120 sportininkų, mu-
zikinį šviečiantį fontaną Dauniš-
kio ežere. Savo lankytojus netrukus 
priims Meno centras Leliūnuose, 
tradicinių amatų centras „Svirnas“, 
Utenos senojoje geležinkelio stoty-
je, menančioje 1941 m., 1945–1953 
metų masines deportacijas, įkur-
tas modernus Laisvės kovų muzie-
jus. Šiais metais po rekonstrukcijos 
bus atidaryti du reikšmingi sporto 
objektai: Rašės hipodromas ir „Ute-
nio“ stadionas, kurių buvimas šalia 
sukuria  tikrą modernią aktyvaus 
sporto ir turizmo teritoriją. Euro-
pos Sąjungos lėšomis finansuojami 
projektai nukeliavo ir į kaimo vieto-
ves. Pagal LEADER programą Ute-
nos rajone įgyvendinti, įgyvendina-
mi ir dar bus įgyvendinti 38 projek-
tai. Jau įsibėgėjo projektas „Vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo inf-
rastruktūros plėtra Utenos rajone“, 
kuris ne tik pagerins kaimo žmonių 
buitį, bet ir išspręs ne vieną gamto-
sauginę problemą, 

dar dosnesnis:  už įdiegtas naujoves 
ir gyvenimo kokybės gerinimą lai-
mėtas sidabro apdovanojimas. 

Utenos skyriaus bičiuliai  džiau-
giasi Jūsų įvertinimu ir sveikina 
Jus. Kaip manote, kuo reikšmingas 
įvertinimas LSDP Utenos skyriui? 
Net neabejoju, kad mero ar skyriaus 
pirmininko titulai ir laimėjimai yra 
didelis pliusas visam skyriui ir vi-
siems bičiuliams. Geriausias meras 
– tai visų Utenos skyriaus bičiulių 
nuopelnas. Nemažai skyriaus narių 
dirba atsakingus darbus savivaldo-
je, švietimo, socialinių paslaugų ir 
kitose institucijose. Geriausio me-
ro vardo suteikimas – tai ir bičiu-
lių darbo įvertinimas. Antra, nors 
esu ilgametis skyriaus pirmininkas, 
bet man partinius reikalus tenka vis 
mažiau tvarkyti, nes Utenos skyriaus 
per tiek metų  užaugo, subrendo, ja-
me yra visas būrys žmonių, gebančių 
organizuoti darbą, vienyti bičiulius, 
rengti rinkimų kampanijas Utenos 
rajone. Noriu nuoširdžiai padėkoti 
skyriaus bičiuliams, aktyvui už tai, 
kad daugelį dalykų jie susitvarko pa-
tys, man palieka laisvo laiko, kurio 
didžiąją dalį ir skiriu Utenos rajo-

no gerovei. O visų šių darbų grąža 
paprasta: kuo geriau tvarkosi savi-
valdybė, miestas ir rajonas, tuo dau-
giau gerumo ir teigiamo įvertinimo 
grįžta patiems bičiuliams ir skyriui. 

Pabaigai – tradicinis klausimas. 
Ko palinkėtumėte savo kolegoms 
merams?
Geriausio mero galbūt nėra ir nebus. 
100-u procentų pasakyti, kad kaž-
kas yra geriausias ir gražiausias, ne-
įmanoma. Ką tai reiškia: būti geru? 
Tampi geru meru, ar įstaigos vado-
vu, ar verslininku, ar kuo kitu, kai tu 
dirbi ne už tai, kad gauni atlyginimą, 
o už tai, kad tas darbas yra tavo gyve-
nimo dalis. Ir kartu saviraiškos dalis. 

Nereikia per daug stengtis tapti 
geru meru ir tas pastangas nuolat 
demonstruoti. Reikia dirbti. Rūpin-
tis investicijomis, žmonėmis, krašto 
ateitimi, ir dirbti ne tam, kad būtum 
išrinktas meru kitais kadencijai, rei-
kia dirbti jaučiant atsakomybę, kad 
nuo tavęs, nuo kitų rinktų valdžios 
atstovų,  savivaldybės tarybos, ku-
rios darbą jos pirmininkas – me-
ras – koordinuoja, priklauso kraš-
to ateitis. Tai juk ne kokios mažos 
šeimyninės parduotuvėlės likimas. 
Tad pradėdamas eiti mero pareigas 
kiekvienas turėtų nusiteikti, kad rei-
kės dirbti.

Man malonu, kad per visus penke-
rius merų rinkimų metus pirmuose 
penketukuose arba dažnai pirmose 
vietose yra socialdemokratų partijos 
nariai. Pernai buvo išrinktas Anta-
nas Vinkus, 2009-aisias – Druski-
ninkų meras Ričardas Malinauskas. 
Paskutinieji rinkimai taip pat buvo 
sėkmingi socialdemokratams: antrą  
vietą užėmė   Akmenės rajono me-
ras Vitalijus Mitrofanovas. Tai ro-
do, kad  socialdemokratų partijos 
– seniausios  Lietuvoje ir labiausiai 
patyrusios valdyti valstybę – atsto-
vais žmonės pasitiki labiausiai, todėl  
mūsų partijos Lietuvos gyventojų iš-
rinkti merai ir tampa geriausiais bei 
pasiekia reitingų viršūnes. LSDP at-
stovai merai turi ne tik nusiteikimą 
dirbti, bet ir didesnę patirtį valdyti 
savivaldybes. Džiaugiuosi tuo ir lin-
kiu, kad ir šešto, ir septinto, ir toli-
mesnių rinkimų  reitingų viršūnė-
se matytume merų socialdemokra-
tų pavardes. 

 Nereikia per daug 
stengtis tapti geru 
meru ir tas pastangas 
nuolat demonstruoti. 
Reikia dirbti...

Lolita Kaminskienė kalbina geriausią šalies merą Alvyda katiną.

2009 metais  Utenos rajono savi-
valdybė gavo Lietuvos savivaldybių 
asociacijos „Auksinės krivūlės“ ap-
dovanojimą kaip geriausiai šalyje Eu-
ropos Sąjungos paramą panaudojusi 
savivaldybė. 2012 metais  savivaldy-
bių reitinge Utena užėmė šeštą vietą. 
Tais pačiais metais spalį Pietų Korė-
joje Seulo Songpa mieste vykusiame  
Jungtinių Tautų globojamame kon-
kurse „The International Awards for 
Liveable Communities“ („The Liv-
Com Awards“) už pastangas Uteną 
paversti miestu, kuriame gera ir sau-
gu gyventi, buvo pelnytas  bronzinis 
apdovanojimas, o 2007 m. tas pats 
konkursas, tik vykęs Londone, buvo 

Viešnagė pas draugiškuosius rokiškėnus
LSDP Rokiškio skyriaus bičiuliai 
vilniečių kompaniją pasitiko dva-
ro rūmuose įsikūrusiame Rokiškio 
krašto muziejuje kartu su miesto me-
ru Vytautu Viliu, skyriaus pirminin-
ku Algiu Čepuliu, administracijos 
direktoriaus pavaduotoju Rimantu 
Velykiu, AB „Rokiškio komunali-
ninkas“ direktoriumi Antanu Va-
goniu, moterų veiklos koordinatore 
Danguole Kondratenkiene, skyriaus 
atsakingąja sekretore Jūrate Mastei-
kiene, bičiuliais: Laima Keraitiene, 
Daiva Ramanauskiene, Nauriu Šiu-
piniu, Stanislovu Dambrausku ir is-
toriku, puikiai išmanančiu karšto 
istoriją ir subtilumus - Zigmu Mac-
kevičiumi. 

Dvaro rūsiuose vilniečiai degusta-
vo sūrius, medaliais įvertintą rūky-
tą dešrą, buvo vaišinami raudonuo-
ju vynu, pipirmėčių arbata ir braš-

kių uogiene. 
Vilniaus skyriaus bičiuliai buvo 

supažindinti su šiam kraštui būdin-
gais pienininkystės įrankiais ir keis-
tokais mūsų ausiai jų pavadinimais. 
Apžiūrėjo apie 60 tūkst. ekspona-
tų turintį Rokiškio krašto muziejų. 
Susipažino su  Rokiškio grafystės ir  
dvarų kultūros istorijomis, pama-
tėme vienintelę ir tikrai nepakarto-
jamą dvaro virėjos išsaugotą XIX a. 
pab. – XX a. pr. grafų drabužių ko-
lekciją, kurių dalis galimai buvo siu-
vama Coco Chanel dirbtuvėse. Pa-
matė garsiausio Lietuvos dievdirbio 
L. Šepkos  drožinius, užsuko į „Lė-
lių namus“ jaukiai įsikūrusius Bajo-
rų kaime, aplankė skulptūrų parką 
ir namą, kuriame gimė pirmasis at-
kurtosios nepriklausomos Lietuvos 
prezidentas Algirdas Mykolas Bra-
zauskas.

LSDP Vilniaus skyriaus bičiuliai viešėjo sūriais ir 
draugiškais žmonėmis garsėjančiame Rokiškio mieste.

raiškai. Reikalavimus gerinti darbo 
sąlygas keitė reikalavimai padary-
ti visiems prieinamą aukštąjį išsi-
lavinimą, gerinti gyvenimo koky-
bę. Aukštasis mokslas po 1968 m. 
studentų revoliucijos Prancūzijoje 
tapo ne tik turtingųjų privilegija. 
Universitetuose per revoliuciją su-
siformavo naujoji kairė, orientavu-
sis į gyvenimo kokybės klausimų 
sprendimą. Socialistinės idėjos at-
sispindi Europos Sąjungos sociali-
nėje chartijoje, įgyvendinamos per 
regioninę paramą. 

Kodėl gilesnė Europos integraci-
ja turi būti gerovės simbolis  
Lietuvai?
Stabilumo ir konvergencijos progra-
ma tik patvirtina, kad ryškūs socia-

liniai skirtumai tarp Europos Sąjun-
gos narių ir atskirų regionų, užkerta 
kelia tvariam vystymuisi.

Lietuvai tapus nepriklausoma, per 
20 metų įvairūs ekonominiai, soci-
aliniai, kultūriniai pokyčiai nebuvo 
pakankami. Kai kuriose situacijose 
progresą neretai keičia regresas, kur 
įsigali nebaudžiamumas, nesaugu-

Ar sugebėsime apginti Europos Sąjungą?

Lietuvos žmones nuo 
išnaudojimo apsaugojo 
Europos Sąjunga.

mas, pilietinis susvetimėjimas, sis-
teminė netvarka ar stipriųjų ir tur-
tingųjų vienvaldžiavimas.

Kritiškai reiktų žvelgti ir į soci-
aldemokratus, kurie savo valdymo 
laikotarpiu nepakankamai dėme-
sio skyrė gerovės valstybės vysty-
mui ir todėl darbas, poilsis, sociali-
nės garantijos labiau panašėjo į be-
darbio pašalpas. Politinėmis parti-
jomis nusivylusius vargingus pilie-
čius vis dažniau suviliodavo gerove 
grįstos Vakarų Europos šalys, o liku-
sius rinkėjus vis lengviau patraukda-
vo įvairūs „gelbėtojai“, kurie žadėjo 
„stebuklus“.

Europos Sąjunga per laisvą asme-
nų judėjimą iš dalies palietė ir pilie-
čių gerovę. Prie Europos Sąjungos 
vakarų valstybių „durų“ nusidrieku-

si eilė pakeitė darbuotojų eiles prie 
darbdavių durų. Šie pokyčiai bent 
iš dalies privertė labiau atsižvelgti į 
darbuotojų poreikius. Ir nors šį dar-
bą turėjo atlikti mūsų valdžia, realiai 
Lietuvos žmones nuo išnaudojimo 
apsaugojo Europos Sąjunga.

Lietuvos gerovės raidos stagnaciją 
labai gerai iliustruoja ir piliečių sa-
viraiška per nevyriausybinį sekto-
rių bei jo galia sprendimų priėmime. 
Pakankamai stabiliai, saugiai gyve-
nantys piliečiai dažniausiai dalyvau-
ja nevyriausybinėje veikloje. Tačiau 
lietuvių dalyvavimas NVO lyginant 
su Vakarų demokratijomis kol kas 
labai žemas.

Todėl šiandien gerovės valstybėje 
įprasmintas rūpinimasis visais pilie-
čiais, o ne kuria nors išskirtine vi-

suomenės dalimi Lietuvoje vis dar 
yra utopija. Lietuvos politika nere-
tais atvejais tolsta nuo Europos Są-
jungos vertybinių principų arba po-
litikai atstovaujantys šaliai tik dekla-
ratyviai remdavo, tačiau iš esmės jų 
neįgyvendindavo.

Lietuvos socialdemokratų parti-
ja turėtų grįžti prie realaus social-
demokratinių programinių nuosta-
tų įgyvendinimo, kairiųjų vertybių, 
taip atstatydama išnykusią politi-
nės kairės ir dešinės skirtį Lietuvo-
je. Europos Sąjungos parama grįstas 
gerovės valstybės kūrimas ne tik su-
stiprintų socialdemokratų pozicijas 
Lietuvoje, bet ir paskatintų spartes-
nę integraciją į Europos Sąjungą, iš 
esmės pažabotų Lietuvai ypač žalin-
go euroskepticizmo bangos kilimą.

Atkelta iš 6 psl.
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A. Valys: Žmonės įvertino
socialdemokratų idėjas ir vertybes

Kokia buvo praėjusi kadencija 
LSDP? Svarbiausi įvykiai, momen-
tai, renginiai, pasiekimai ir kt. 

Praėjusi kadencija mūsų partijai 
buvo aktyvios ir konstruktyvios vei-
klos opozicijoje laikotarpis. Matyda-
ma valdančiosios daugumos nemok-
šišką politiką, nukreiptą prieš papras-
tą dirbantį žmogų, prieš pensininką, 
prieš besimokantį jaunimą ir prade-
dantį savarankišką gyvenimą specia-
listą, kurie buvo verčiami  pasirink-
ti emigraciją, LSDP peržiūrėjo savo 
strategines politines nuostatas, pa-
rengė Alternatyvią Vyriausybės pro-
gramą ir suaktyvino savo politinių 
komitetų veiklą. Partija surengė res-
publikines konferencijas švietimo re-
formos bei energetikos politikos klau-
simais, suformulavo savo pozicijas ir 
jas paskelbė. Intensyviai dirbo Cen-
trinis rinkimų štabas, kas savaitę na-
grinėdamas pasiruošimo rinkimams 
klausimus. Partijos pirmininkas Al-
girdas Butkevičius ir jo pavaduoto-
jai, Seimo ir EP nariai dažnai lankė-
si miestuose ir rajonuose, susitikinėjo 
su rinkėjais ir partijos bičiuliais, ko-
mentavo mūsų požiūrius ir pozicijas 
žiniasklaidos atstovams.

Jau antri metai LSDP dalyvauja 

tradicinėje knygų mugėje Litexpo su 
savo ekspozicija. Tai leidžia mums dar 
geriau prisistatyti su savo bičiulių vei-
kla ir kūryba. 

Kokias naujas tendencijas 
pastebite? 

Pastebiu naujų, jaunų, pajėgių ir 
energingų žmonių atėjimą į partiją. 
Ir ne tik atėjimą, bet ir jų įtakos sti-
prėjimą. Jiems neretai patikimos at-
sakingos pareigos. Patirties ir jauna-
tviško entuziazmo derinys yra pats 
veiksmingiausias veiksnys partijo-
je. Svarbiausia - vienybė ir priimtų 
sprendimų įgyvendinimas. Be abe-
jo, dar pasitaiko nuomonių skirtu-
mo, pagrįsto ambicijomis, kuris ken-
kia darbingumui ir bendram partinės 
veiklos efektyvumui. Kartais į par-
tiją ateina žmonės iš išskaičiavimo, 
tikėdamiesi greito kilimo karjeros 
laiptais, aukštesnių pareigų arba di-
desnio atlyginimo. Suprantama, to-
kie atvejai ryškiai krenta į akis. Nėra 
nieko smerktino, kada bičiuliai auko-
ja savo asmeninį laiką ir pastangas, ti-
kėdamiesi, kad tai bus pastebėta ir jie 
bus paskatinti. Ateityje mes turėtu-
me dažniau taikyti įvairias padėkos 
formas už gerą ir aktyvią veiklą. Tai 

turėtų būti daroma plačiau aptariant 
pačių bičiulių tarpe.

Kas keitėsi partijos viduje? 
Pastarųjų ataskaitinių-rinkiminių 

susirinkimų metu pasikeitė 14 skyrių 
pirmininkų.

Keitėsi ir pats darbo stilius. Atsira-
do daugiau demokratiškumo ir sava-
rankiškumo. Mūsų partijoje gausėjo 
jaunimo, iki 30 metų amžiaus žmo-
nių turime apie 3 500. Kartu su jais 
ateina naujos idėjos, iniciatyva, mąs-
tymo ir veiklos naujovės, drąsūs eks-
perimentai. Tobulėjo partijos struk-
tūra, įkurta daugiau partijos grupių, 
orientuotų į darbą rinkimų apylinkė-
se. Bene geriausia struktūra šia pra-
sme sutvarkyta Vilniaus mieste – de-
šimčiai rinkimų apygardų dirba 11 
poskyrių ir 74 grupės. Manyčiau, kad 
apskritai stiprėja ryšiai su skyriais. Žy-
miai daugiau siunčiama informacijos 
partijos bičiuliams, kad jie turėtų sti-
prią ir aiškią partijos poziciją diskusi-
jose su politiniais oponentais.

Gal daugiau norėtųsi ir atgalinio 
ryšio, t.y. vieningos skyrių išsakomos 
nuomonės vienu ar kitu aktualiu Sei-
me ar Vyriausybėje svarstomu klau-
simu. Tokiu būdu pagerėtų partijos 

nuomonės tyrimas, jis taptų opera-
tyvesnis. 

 Ar galėtumėt išskirti aktyviausius, 
labiausiai pasižymėjusius skyrius? 
Šiemet taip pat keitėsi skyrių pir-
mininkai, kokia statistika? 

Gavę iš skyrių statistinius duome-
nis už praėjusius metus, analizuoja-
me LSDP sandarą, struktūrą bei kai 
kuriuos veiklos rezultatus. Tai yra da-
roma reguliariai įvertinus organizaci-
nio partinio darbo rezultatus ir išva-
dos pateikiamos Prezidiumui.

Pagrindiniai rodikliai yra priėmi-
mas į partiją, bičiulių skaičius sky-
riuose, atsiskaitymas su nario mo-
kesčiu, grupių veikla, kai kurie sky-
rių kokybiniai duomenys ir, žino-
ma, svarbiausia, - rinkimų rezultatai, 
kurie dažniausia tiesiogiai priklauso 
nuo skyrių aktyvumo, sutelktų veiks-
mų, atsakingumo už pavestus darbus. 
Skyriai turi galimybę patys įsivertin-
ti savo veiklą pagal nustatytus kriteri-
jus. Norėčiau pažymėti gerą šių sky-
rių veiklą: Vilniaus ir Šiaulių miestų, 
Birštono, Druskininkų, Kauno rajo-
no, Marijampolės, Tauragės, Telšių, 
Vilkaviškio rajonų. Į pirmaujančius 

Apie praėjusią LSDP kadenciją, pokyčius partijos viduje ir naujausias tendencijas kalbamės su 
ilgamečiu socialdemokratų partijos Atsakinguoju sekretoriumi Antanu VAliU. 

pretenduoja ir Šiaulių rajono, Ute-
nos, Raseinių, Jonavos, Kaišiadorių, 
Panevėžio  rajono skyriai. 

Lietuvos socialdemokratų parti-
jos populiarumas pastebimai au-
ga. Kas, Jūsų manymu, įtakoja to-
kį žmonių pasitikėjimą? 

2013 m. sausio 1 dieną LSDP narių 
buvo 20 955. Per pastaruosius dvejus 
metus į partiją įstojo 3715 naujų na-
rių. Manau, kad pasirinkdami social-
demokratų partiją, žmonės, pirmiau-
sia, įvertino jos idėjas ir vertybes, ku-
riomis vadovaujasi mūsų partijos bi-
čiuliai. Programiniai mūsų partijos 
tikslai, einant į rinkimus, buvo aiš-
kiai suformuluoti, suprantami Lietu-
vos piliečiams ir atitinkantys jų po-
reikius, svarbiausia, socialiai pagrįsti 
ir bendrai orientuoti pagal Europos 
kairiųjų politinių jėgų pozicijas. Kuo 
toliau, tuo labiau žmonės nusivilia li-
beralizmo, konservatyvizmo idėjo-
mis ir renkasi socialdemokratinius 
bendro gyvenimo principus – soli-
darumą, lygiateisiškumą, socialinį 
teisingumą. Per Seimo rinkimus pi-
liečiai labiau rinkosi juos negu lais-
vosios rinkos instituto peršamus lais-
vosios rinkos dėsnius, kuriuos aklai 
vykdydami konservatoriai ketverius 
metu skurdino žmones ir propaga-
vo iškreiptą požiūrį į visą Lietuvos 
visuomeninį gyvenimą. Dvidešimt 
nepriklausomybės metų parodė: kai 
valdydavo kairieji, Lietuvos ekono-
mika augdavo. Taigi, aiškios pozici-
jos, dėmesys paprastam žmogui, švie-
sesnės ateities perspektyva. 

Lietuvos moterų socialdemokračių sąjungos
Ataskaitinės rinkiminės konferencijos
REZOLIUCIJA
Palanga, 2013-04-12
LSDMS pasisako prieš Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos projektą už-
drausti nėštumo nutraukimą ir kvie-
čia Seimo narius nepalaikyti šio pro-
jekto.

Moters pasirinkimo teisę gimdy-
ti ar ne įtvirtina tarptautinės teisės 

aktai, kuriuos Lietuva yra įsipareigo-
jusi vykdyti. Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos kon-
vencijos 8 str. įtvirtina kiekvieno as-
mens teisę į pagarbą jo privačiam ir 
šeimos gyvenimui, o aborto uždrau-
dimas grubiai pažeistų šią moterų 

žmogaus teisę. Tarptautinė prakti-
ka, pavyzdžiui Lenkijos pavyzdys, 
rodo, kad aborto uždraudimas ne-
sustabdo moterų nuo nepageidauja-
mo nėštumo nutraukimo – jos vyks-
ta operacijai į kitas šalis, kyla pavojus 
moterų sveikatai ir gyvybei.

Abortų draudimas neskatina 
gimstamumo. Lenkijoje, kur abor-
tas yra draudžiamas, gimstamumas 

mažėja. 2004 m. 1000 gyventojų te-
ko 10,64 naujagimių, o 2012 – 9,96. 
Lietuvoje, priešingai, demografinė 
padėtis gerėja. 2004 m. 1000 gyven-
tojų teko 8,49 naujagimiai, o 2012 
m. – 9,34.

Mes, Lietuvos socialdemokratės, 
nelaikydamos nėštumo nutraukimo 
šeimos planavimo priemone, tvirti-
name, kad turi būti užtikrinta mo-
ters teisė apsispręsti dėl nėštumo 
nutraukimo. Kartu kviečiame visus 
prisidėti prie nėštumų nutraukimo 
skaičiaus mažinimo, atsakingai pla-
nuojant tėvystę. Kviečiame visus pri-

sidėti prie jaunimo lytinio ugdymo 
bei rengimo šeimai, kurios pagrin-
dai – pagarba vienas kitam, atsako-
mybė ir lyčių lygybė. Raginame di-
dinti kokybiškų kontraceptinių prie-
monių prieinamumą, ypač socialiai 
pažeidžiamoms grupėms. Šios prie-
monės sudarytų sąlygas ir toliau ma-
žinti nėštumų nutraukimų skaičių 
iki minimumo, kuris per pastarą-
jį dešimtmetį sumažėjo dvigubai1 . 

1Lietuvos sveikatos informacijos cen-
tro duomenimis 2004 m. buvo atlik-
ta 10 644 dirbtinių abortų, o 2011 m. 
– 6205.

Svarbiausia - vienybė 
ir priimtų sprendimų 
įgyvendinimas.


