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Juozas Bernatonis:
„Visa tiesa apie korupciją Lietuvoje“
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Julius Sabatauskas: „Vaikystėje patirtas
nepriteklius išmokė padėti sunkiau
gyvenantiems žmonėms“
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Lietuvoje
Valdo Šereikos nuotr.

Zigmantas Balčytis, pristatydamas savo rinkimų programą, teigė, kad jo programa – tai Lietuvos
ekonominės ir politinės galios didinimo, Lietuvos piliečių interesų
ir vienybės programa: „Skurdas
privalo trauktis iš Lietuvos. Teisingumo privalo būti daugiau. Gerbkime žmogų ir jo darbą. Tik gaminanti ir savo produkciją bei paslaugas parduodanti Lietuva gali
būti dirbanti ir uždirbanti valstybė. Mano siūloma programa – Lietuvos ekonominės ir politinės galios didinimo, Lietuvos piliečių interesų ir vienybės programa. Mano tikslas – dirbanti, uždirbanti,
vieninga Lietuva.“
Anot Z. Balčyčio, darbo užmokestis
turi tapti vienu iš pagrindinių valstybės uždavinių, o prezidentas turi matyti realią Lietuvą – ne iš „Vilniaus ar

Briuselio bokštų“ – ir priminė ankstesnių valdžių sprendimus.
„Prezidento pareiga – vesti valstybę
skurdo mažinimo keliu. Niekada nesutiksiu, kad valstybė iš krizės būtų gelbėjama sunkiausiai gyvenančių žmonių sąskaita. Tai buvo didžiulė klaida.
Kaina, kurią sumokėjo Lietuvos žmonės – per didelė. Kai suklysta žmogus,
dažnai našta gula tik ant jo pečių. Kai
suklysta Prezidentas, šią klaidą reikia
dauginti iš trijų milijonų, nes našta gula ant visų Lietuvos žmonių pečių“, –
sakė Z. Balčytis.
Anot Z. Balčyčio, girtis, kad Lietuvos ekonomika per penkerius metus
augo sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje, reiškia pasakyti tik dalį tiesos:
„Tai reiškia nutylėti, kad nuosmukis
buvo milžiniškas, šimtus tūkstančių
žmonių pasmerkęs emigracijai ir nedarbui, nepritekliams ir nevilčiai. Investicijos į pramonę, darbo vietų kūri-

mas, didėjantis atlygis už darbą ir energetinė nepriklausomybė yra pagrindiniai stiprios ekonomikos varikliai. Todėl Lietuvai svarbu – įtvirtinta galimybė pirkti arba gaminti pigesnę energiją.
Pigesnė energija reiškia galimybę nuolat didinti atlyginimus ir pensijas. Pigesnė energija reiškia mūsų visų kelią
į geresnį gyvenimą.“
Z. Balčytis teigė, kad jo tikslas – vieninga Lietuva: „Vienybės stoka reiškia
stovėjimą vietoje ir praradimus. Taip
pat tai reiškia, kad nebūsime konkurencingi, vis mažiau gaminsime. Negali būti atskiros užsienio politikos kiekvienai partijai, Vyriausybei, Seimui
ar Prezidentui. Turi būti viena, aiški
ir visiems privaloma ilgalaikė užsienio
politika, suderinta su ilgalaikiais šalies
socialiniais, ekonominiais ir krašto apsaugos tikslais.”
Programos pristatyme kalbėjo ir
Premjeras Algirdas Butkevičius: „Jei-

Mieli Lietuvos piliečiai,
Gegužės 1-oji yra visų dirbančių ir Lietuvos gerove besirūpinančių žmonių
šventė. Dirbantis žmogus yra mūsų ekonomikos ir socialinės gerovės
augimo pagrindas, todėl turime užtikrinti, kad toks žmogus būtų gerbiamas,
o jo teisės bei orios darbo ir gyvenimo sąlygos būtų garantuotos.
Taip pat noriu pasveikinti ir pagerbti tuos, kurie yra susibūrę į profesines
sąjungas, atstovauja ir gina dirbančiųjų teises. Tik darnioje pusiausvyroje
atstovaujant darbdavio ir dirbančiojo interesams galime sukurti gerovės
valstybę.
Gražios ir prasmingos pavasario šventės, mielieji!
LR Ministras Pirmininkas,
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas
Algirdas Butkevičius

gu Lietuvoje svarbiausioms valstybės
institucijoms vadovaus kairieji politikai, kartu dirbdami jie greičiau ir sėkmingiau realizuos socialiai teisingesnę politinę programą. Norėdami judėti į priekį, turime pasirinkti kandidatą,
kuris nežarsto pažadų, o pradės dirbti
jau kitą dieną po rinkimų. Rinkitės realybę ir konkrečią viziją, o ne populizmą. Socialdemokratų kandidatas niekada nežadėjo ir nežada to, kuo pats
netiki ir ko negalės įgyvendinti.“
Lietuvos socialdemokratų partijos
atsakingasis sekretorius Gintautas Paluckas teigia: „Tikiu, kad rinkimai kiekvieną iš mūsų paskatins susimąstyti.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje ar JAV rinkimų startai, programų pristatymai
yra labai laukiami renginiai, jie sukelia karštų diskusijų ir emocijų – apie
tai kalba ir jaunas, ir senjoras. Mes taip
pat siekiame išjudinti visuomenę, tikime, kad pavyks.“

„Socdemių akademija“
kviečia tobulėti ne tik moteris

Jaunimas
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Justas Pankauskas:
„Svarbiausia darbuojantis Vilniuje
neatitrūkti nuo regionų“

Vieneri XVI Vyriausybės metai:
daugiau darbo, daugiau saugumo,
daugiau pasitikėjimo
„Pradėję dirbti, užsibrėžėme didinti krašto ekonomikos potencialą
– pagrindą visuomenės gerovės kūrybai ir verslo plėtrai. Įrodėme, kad
mūsų priemonės ekonominės krizės
pasekmėms įveikti yra tinkama alternatyva prieš tai vykdytai drastiškai taupymo politikai. Pasirinkome prioritetus, garantuojančius
gyventojų pajamų didėjimą, verslo
ir darbo rinkos plėtrą, socialinės atskirties mažinimą“, – pabrėžė Ministras Pirmininkas, LSDP lyderis
Algirdas Butkevičius, balandžio

22 d. Seime pristatydamas XVI
Vyriausybės pirmųjų metų veiklos
ataskaitą.
Per šiuos metus Lietuvoje padaugėjo gyventojų, manančių, kad gerės
šalies ekonominė ir jų pačių finansinė padėtis. Vartotojų pasitikėjimo
rodiklis pernai pakilo į aukščiausią
lygį nuo 2008 metų – palyginus su
2012 m. gruodžio mėn., jis padidėjo
7 proc. punktais. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2013
m. buvo 5 proc. didesnis nei 2012
m. ir sudarė 2 230 litų per mėnesį.
3 p.
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LSDP kandidatų į Europos Parlamentą sąrašas:
Zigmantas Balčytis

Dirbanti, uždirbanti,
vieninga Lietuva

Vilija Blinkevičiūtė

Už dirbantį ir socialiai
saugų žmogų!
juozas olekas

Už saugią Lietuvą
saugioje Europoje

1
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Už Rytų partnerystę, skaitmeninę 4
darbotvarkę ir Europos jaunimą

Stipri Lietuva
stiprioje Europoje
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juras požela

Už pažangią ir
stiprią Europą!
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remigijus motuzas

Už Europą,
kuriai rūpi Lietuva!

Juozas Bernatonis – Lietuvos
žmonių advokatas Europoje!
irena šiaulienė

Už Lietuvą veikime kartu!
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Bronius Bradauskas

Už paprastą žmogų

8

Ginu demokratines vertybes
Lietuvoje ir Europoje
Socialiniai Europos
sprendimai – Lietuvai
Justas Pankauskas

Dirbantis jaunimas Europos ateitis

Julius Sabatauskas

Svarbi kiekvieno
žmogaus nuomonė

9

Gamtosauga – bendras
Lietuvos ir Europos rūpestis
Artūras Skardžius
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Klestinti Lietuva
vieningoje Europoje
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Rimantas Sinkevičius
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Arūnas Dudėnas

Nauja karta, naujos idėjos,
efektyvūs sprendimai

15
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Lietuva – jau 10 metų ES narė!

2004 m. gegužės 1 d.
Lietuva kartu su 9 kitomis valstybėmis tapo ES narėmis.

1991 m. rugpjūčio 27 d.
Europos Bendrija (EB) pripažino Lietuvos nepriklausomybę.

2004 m. birželio 10–13 d.
Lietuvoje pirmąkart vyko rinkimai į
Europos Parlamentą.

1993 m. birželio 22 d.
Europos Vadovų Taryba Kopenhagoje pažymėjo, jog sieks sudaryti Asociacijos (Europos) sutartis su Baltijos
valstybėmis.

2007 m. gruodžio 21 d.
Lietuva kartu su 8 kitomis valstybėmis prisijungė prie Šengeno erdvės.
2008 m. gegužės 8 d.
Lietuvos Seimas ratifikavo Lisabonos
sutartį, kurią 2007 m. gruodžio 13 d.
pasirašė Prezidentas Valdas Adamkus ir premjeras Gediminas Kirkilas.

1994 m. liepos 18 d.
Lietuvos Prezidentas Algirdas M. Brazauskas pasirašė Lietuvos ir EB Laisvosios prekybos sutartį, kuri įsigaliojo
1995 m. sausio 1 d. ir vėliau buvo išplėtota į Europos (Asociacijos) sutartį, Lietuvą valdant socialdemokratų
Vyriausybei, vadovaujamai premjero
Adolfo Šleževičiaus.

1995 m. gruodžio 8 d.,
socialdemokratams esant valdžioje,
Lietuva įteikė oficialią paraišką tapti ES nare.

plėtrą, eksporto rodikliai per praėjusius metus nesuprastėjo, nepaisant
sudėtingos situacijos užsienio rinkose. Žema iki 1,2 procentų nukritusi
infliacija atspindi gerai sureguliuotas pagrindinių produktų ir suvaldytas vidaus kainas. Tarptautinis valiutos fondas teigia, kad Lietuva atrodo

tinkamai pasirengusi įsivesti eurą.
Atsinaujinus priešpriešai tarp demokratinio Vakarų pasaulio ir sparčiai radikalėjančios Rusijos, Lietuva
laikysis racionalios, bet principingos
politikos. Įvertinus stipriausio gynybinio aljanso NATO kolektyvinės
gynybos ir ekonominės bendrijos na-

2009 m. birželio 7 d. Lietuvoje vyko antrieji rinkimai į Europos
Parlamentą.

premjeras A. M. Brazauskas ir užsienio reikalų ministras Antanas Valionis pasirašė ES Stojimo sutartį

1998 m. kovo 30 d.
prasidėjo bendras stojimo į ES procesas, kuriame dalyvavo 10 šalių, įskaitant Lietuvą.

su Lietuva, kurios prasidėjo 2000 m.
vasario 15 d. , o baigėsi 2002 m. gruodžio 13 d., Vyriausybei vadovavo socialdemokratai.

1999 m. gruodžio 10–11 d.
Europos Vadovų Taryba Helsinkyje priėmė sprendimą pradėti derybas

2003 m. balandžio 16 d.
Atėnuose premjeras A. M. Brazauskas
ir užsienio reikalų ministras Antanas

Valionis pasirašė ES Stojimo sutartį.
2003 m. gegužės 10–11 d.
Lietuvoje vyko referendumas dėl
stojimo į ES. Jame dalyvavo 63.37%
rinkimų teisę turinčių gyventojų,
91,07% dalyvavusių pasisakė už narystę ES.

Svarbiausi XVI Vyriausybės pasiekimai
2013 metais:
2

3

4

1. Ekonomistai pripažino, kad Vyriausybės sprendimas pakelti
minimalų mėnesinį atlyginimą
iki 1000 litų buvo teisingas. Jis
tiesiogiai paveikė bemaž penktadalio samdomų darbuotojų pajamas, pirmą kartą po ilgesnės
pertraukos atlyginimų didėjimas
pralenkė kainų augimo tempus.
Pagaliau žmonės pradėjo gauti
gausesnes pajamas, kurių „nebesutirpdo“ infliacija.

5

2. Sumažėjo nedarbas ir socialinė atskirtis. Nedarbo lygis pernai krito 1,6 proc. punkto ir buvo
žemesnis nei euro zonoje. Tam
didelės įtakos turėjo kryptinga
Vyriausybės veikla, didinat darbo ieškančių asmenų užimtumą.
Per darbo įgūdžių įgijimo programą įsidarbino 90 proc. dalyvavusių asmenų. 4,8 proc. punkto sumažintas jaunimo nedarbas,
ir tai buvo vienas geriausių rezultatų ES.

3. Kuriamas palankesnis klimatas verslui. Vyriausybė ryžtingai
šalina biurokratines kliūtis, naikina perteklines procedūras, mažina administracinę naštą. Smulkiajam ir vidutiniam verslui plačiau atvertos galimybės dalyvauti viešuose pirkimuose, finansų inžinerijos priemonėmis gerinamos sąlygos gauti lėšų verslo
pradžiai ir plėtrai. Pernai paskolos buvo suteiktos daugiau kaip
pustrečio šimto smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, apie 900
pasinaudojo garantijų priemonėmis, beveik 700-ams dalinai
kompensuotos palūkanos.
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6. Pasiekta, kad Lietuvos–Lenkijos
dujotiekio projektui, kuris įveiks
Baltijos valstybių izoliaciją nuo ES
dujų rinkos, Europos Komisija suteikė aukščiausią prioritetinį statusą, ir tai yra galimybė gauti iki 75
proc. ES finansavimo, jau pradėtos teritorijų planavimo procedūros. Šiemet planuojama organizuoti pakartotinį skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos Lietuvos žemės
gelmėse konkursą.

7. Pagal numatytą grafiką vyksta elektros jungčių su Švedija
ir Lenkija tiesimo darbai – kitais
metais Lietuva turėtų tapti Vakarų tinklų segmentu ir integruotis į
ES elektros energetikos rinką.

10

11

4. Tvarus ekonomikos augimas
užtikrintas gausesnėmis investicijomis. Per metus materialinės
investicijos išaugo 12,3 procentų. Bendras ūkio subjektų skaičius
padidėjo 4,4 procentų. Europos
investicinio patrauklumo tyrimo
duomenimis, Lietuva yra patraukliausia šalis investuoti Baltijos šalyse ir antra Europoje.

8

GAS

5. Metų pabaigoje Vyriausybė
pakvies į suskystintų gamtinių
dujų (SGD) terminalo atidarymą. Artėjama prie darbų pabaigos: pasirašytos sutartys su infrastruktūros įrengimo rangovais,
baigtos teritorijų planavimo procedūros ir Klaipėdos jūrų uosto akvatorijos gilinimo bei laivosaugyklos statybų ir testavimo
darbai Pietų Korėjos laivų statykloje.

9

8. Atpigo šiluma – per praėjusius
metus vartotojai mokėjo vidutiniškai 10 proc. mažiau. Dėl pradėtos struktūrinės šilumos ūkio
pertvarkos po ilgų šilumos kainų
brangimo metų pavyko pasiekti lūžį.

12

Vilnius

2013 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d. Lietuva, valdant socialdemokrato A. Butkevičiaus vadovaujamai Vyriausybei, pirmą kartą pirmininkavo ES Tarybai.
LSDP informacijos centras,
parengta pagal euro.lt

3

rystės privalumus, iš naujo peržiūrimi finansavimo prioritetai ir daugiau lėšų siekiama nukreipti krašto
apsaugai. Politinių partijų sutarimas
iki 2020 metų padidinti šalies išlaidas gynybai iki 2 proc. yra tvirtas įsipareigojimas sustiprinti Lietuvos gynybines galias.

Nuotrauka iš LR Prezidentūros archyvo

Koks buvo Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (ES) nuo nepriklausomybės pripažinimo ir narystės
ES dešimtmetis?

1995 m. birželio 12 d.
Prezidentas A. M. Brazauskas pasirašė ES Europos sutartį (įsigaliojo 1998
m. vasario 1 d.).

nėra daug.
Tarptautinis valiutos fondas savo
išvadoje taip pat įvertino gerus Lietuvos ekonomikos rodiklius. Tarp
teigiamų pokyčių pažymėtos atsigaunančios investicijos, didėjantis darbo
vietų skaičius. Išvadoje akcentuojama, kad vidaus paklausa skatino ūkio

1000

Vitalija Kliukienė

Saugią ir išplėtotą europinę
infrastruktūrą - Lietuvai

Bendrojo vidaus produkto augimas,
kiek stabtelėjęs 2013 m. trečiąjį ketvirtį, per paskutinę metų atkarpą
atgavo buvusią spartą ir pasiekė planuotą 3,4 proc. lygį. Vienam gyventojui BVP jau viršija aukščiausią iki
krizės buvusią ribą. Tokių ekonomikos augimo ir atsigavimo pavyzdžių
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Sveikas žmogus – laimingas
ir kūrybingas pilietis
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Už Lietuvos pažangą Europoje! 14
Už Europą, kurioje kiekvienas
žmogus – socialiai saugus

17

Giedrė Purvaneckienė

Už lygybę,
solidarumą ir darbą

Auksė Kontrimienė

Rimantė Šalaševičiūtė

16

Algimantas Salamakinas

Marija Aušrinė Pavilionienė
Algirdas sysas

gediminas kirkilas

Birutė vėsaitė

juozas bernatonis

Lietuvoje

socialdemokratas

9. Daugiabučių namų renovacija prasidėjo visose savivaldybėse.

10. Vyriausybė siekia, kad Europos geležinkelio „Rail Baltica-2“,
jungsiančio Suomiją, Estiją, Latviją, Lietuvą ir Lenkiją, europinės
vėžės atšaka eitų per Vilnių.

11. Lietuvos politika tapo skaidresnė. „Transparency International“ Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuva pakilo iš 48
į 43 vietą.

12. 2013 m. antrąjį pusmetį Lietuva sėkmingai pirmininkavo ES Tarybai.
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Aktualijos

socialdemokratas

Bankininkai prieš skurdžiausių
pensijų didinimą
Gediminas Kirkilas
LR Seimo vicepirmininkas,
Europos reikalų komiteto
pirmininkas, kandidatas į
Europos Parlamentą

Nespėjo Premjeras Algirdas Butkevičius pranešti, visų pirma, sunkiau
gyvenantiems šalies piliečiams, kad
Vyriausybė sieks didinti mažiausias
pensijas, bankų ekspertai susijaudino... Pirmasis Nerijus Mačiulis suskubo teigti, jog pensijų kėlimas yra
per ankstyvas, esą svarbiau makroekonomika, biudžeto deficito mažinimas ir pan.
Tas jau beveik liguistas bankų ekspertų rūpestis minimaliais atlyginimais ir pensijomis jau senokai, mano
nuomone, peržengia elementaraus padorumo ribas. Nes žmonės, šiuo atveju bankininkai, uždirbantys tą minimumą ar mėnesinės pensijos dydį kone per dieną, tiesiog neturi moralinės
teisės šnekėti, kad kažkieno pensijos
ar atlyginimai per dideli. O dar daugiau, jog Vyriausybės noras pasirūpinti labiausiai pažeidžiamais piliečiais
yra beveik pasaulio pabaiga, valstybės
finansų žlugdymas ir panašiai. Niekas

neprašo bankininkų rūpintis
pensininkais, tai – Vyriausybės reikalas, tačiau net ir bankininkai galėtų suprasti, jog šalyje
socialinė nelygybė jau seniai ne
ekonominė, o labai rimta politinė problema.
Pagaliau šiandien, kai jau akivaizdu, kad pasaulinę finansų
krizę sukėlė būtent bankininkai ir jų godumas, išpūsti atlygi-

nimai, vertę spekuliuoti ir klastoti įvairius rodiklius, matome, kad kokie nors
įtikinėjimai ar pagraudenimai vargu ar
tokį jų cinizmą paveiks.
Tai suprato ir Europos Sąjunga, kuri po dvejų metų derybų bei svarstymų,
derinimų tarp šalių narių įkūrė Bankų
sąjungą. Būtent šiomis dienomis Europos Parlamentas patvirtino visus Bankų sąjungai būtinus teisės aktus. Šiuo
sprendimu bus užtikrinta efektyves-

nė bankų kontrolė ir priežiūra,
o finansinė atsakomybė bus pirmiausia tų bankų savininkams ir
akcininkams, o ne šalių biudžetams. Įdomu, kad ši žinia, pasirodžiusi tą pačią dieną, kai Premjeras prabilo apie būtinumą didinti
mažiausias pensijas, mūsų bankų
ekspertų beveik nesudomino ir
komentuoti šių sprendimų taip
operatyviai, kaip nedidelį var-

ganų pensijų padidinimą, jie nesuskubo...
Būtent mažiausius atlyginimus
ir pensijas gaunantieji „išnešė“
ant savo pečių bankininkų sukeltos finansinės krizės naštą ir
nėra jokių argumentų nedidinti
atlyginimų ir pensijų, jei mes dar
norime išlikti nors kiek solidaria,
todėl ir europietiška visuomene.
Nerijus Mačiulis taip pat susirūpinęs, kas ir kada grąžins neteisėtai, dangstantis finansų krize,
konservatorių nusavintas pensijas. Susirūpinimas pagirtinas,
bet ar tikras ir nuoširdus? Nes
būtent skaudžiausia šalies piliečiams bankų sukeltos krizės pasekmė ir yra neteisėtai sumažintos pensijos.
Ir pagaliau pagrindinis N. Mačiulio argumentas, esą pensijų didinimas per ankstyvas, nes neleistų toliau mažinti biudžeto deficito, yra ginčytinas. Pajamų ir
vartojimo didinimas naudingas
ir valstybei, ir ekonomikai, ir mokesčių surinkimui, ypač dabar,
kai eksporto galimybės jau pasiekė ribą. Ir kodėl, svarbiausia,
Vyriausybė turėtų atsižvelgti tik į
bankų interesus, o ne į kitų, ypač
labiausiai pažeidžiamų socialinių
grupių? Bankų sąjungos įkūrimas, kuriam labiausiai priešinosi būtent bankai, tik patvirtina,
jog Europos Sąjunga stengiasi eiti būtent šiuo, europinio solidarumo keliu.

Dirbančios ir uždirbančios Lietuvos link
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP vicepirmininkė,
Europos Parlamento narė

Šiandieninė socialdemokratų vadovaujama Lietuvos Vyriausybė siekia,
kad žmonės dirbtų ir gerai uždirbtų,
o socialinė nelygybė ir atskirtis sparčiau mažėtų.
Viena didžiausių Lietuvos ir visos
Europos Sąjungos (ES) problema ir rūpestis yra didelis nedarbas. Šiuo metu
ES darbo neturi daugiau kaip 26 mln.
žmonių. Šiek tiek geresnė žinia yra ta,
kad Lietuvoje nedarbo lygis nuosekliai
mažėja, bet vis dar viršija ES vidurkį.
Tačiau Lietuvoje per pastaruosius
dvejus metus pavyko sumažinti ir rekordinį jaunimo nedarbą. Norėtųsi
tikėti, kad veiksmingai ir skaidriai panaudojant tuos 6 mlrd. eurų, skirtų
Jaunimo užimtumo iniciatyvos visoje ES įgyvendinimui, iš esmės padėtų
išspęsti jaunimo nedarbo problemą.
Tik nesinorėtų, kad mūsų jaunimas

ir toliau darbo ieškotų svetur.
Tiesa, Lietuvoje metiniai emigracijos srautai per pastaruosius
metus sumažėjo dvigubai. Jei
prieš kelerius metus per metus iš
Lietuvos išvykdavo maždaug 83
tūkst. žmonių, tai dabar – apie
40 tūkst. Tačiau tai mažai guodžia, turint galvoje, kad emigracija iš Lietuvos išlieka viena didžiausių ES.
Todėl svarbu didinti mūsų
jaunimo paskatas ne tik dirbti
Lietuvoje, bet ir tų jaunuolių,
kurie emigravę, paskatas grįžti
į tėvynę. Čia svarbu ne tik geri
atlyginimai ar kokybiškos darbo
vietos, bet ir tinkamas darbdavių požiūris į savo darbuotojus,
galimybės derinti darbą su įsipareigojimais šeimai. Nors atlyginimai pastaraisiais metais šiek
tiek auga, jie išlieka nepakankamai dideli konkurencinėje kovoje su Didžiosios Britanijos, Airijos, Norvegijos ar kitų lietuvių
emigracijos šalių atlyginimais.
Lietuvoje minimalų mėnesio atlyginimą gauna beveik 20
proc. darbuotojų, o kas antras
dirbantis uždirba mažiau nei
2 000 litų. Jei susiruošėme didinti minimalų darbo užmokestį, būtina skatinti ir kitų atlygi-

nimų didėjimą, kad išvengtume algų
suplokštinimo. Juk žmogus, turintis
aukštesnę kvalifikaciją ir geresnę darbo patirtį, turėtų uždirbti daugiau.
Žmonėms svarbūs ne tik atlyginimai, bet ir darbo sąlygos: darbas turi
būti legalus, darbo sauga – užtikrinta,
darbo laikas – reglamentuotas, darbo
teisės – įtvirtintos, santykiai su darbdaviu – aiškiai apibrėžti. Todėl būtina
labiau skatinti socialiai atsakingą verslą, investicijas į darbo sąlygų gerinimą
bei darbuotojų kvalifikaciją. Reikia
plėtoti kolektyvinius darbo santykius,
kurie, deja, gerokai atsilieka nuo senųjų ES valstybių narių.

Nepamirškime, kad Europa sensta. Per 50 metų ES gyventojų trukmė
pailgėjo 5 metais ir toliau ilgėja. Lietuva čia nėra išimtis. Viena rimčiausių Lietuvos ir Europos problemų yra
ta, kaip užtikrinti pensininkams tinkamas pensijas, sveikatos ir socialines
paslaugas.
Labai norėčiau, kad kuo greičiau
Lietuvos pensininkams būtų ne tik
atlyginta ankstesnės valdžios padaryta skriauda, bet ir pradėtos didinti
pačios pensijos, nes pagal pensijų dydį ES esame treti nuo pabaigos. Nemanau, kad trūkstamas lėšas pensijų kompensavimui reikia paimti iš

sąžiningai dirbančio verslo ar iš visų
gyventojų. Šiam tikslui reikėtų panaudoti ekonomikos augimo vaisius.
Kitas svarbus lėšų šaltinis – kovos
su šešėline ekonomika ir kontrabanda vaisiai. Šešėlinė ekonomika, deja,
Lietuvoje yra labai išbujojusi. Net apie
30 proc. sukuriamo BVP lieka „šešėlinėje ekonomikoje“. Prastesnė situacija
ES yra tik Rumunijoje ir Bulgarijoje.
Tačiau noriu atkreipti dėmesį į geresnę tendenciją – Lietuvoje sumažėjo pajamų nelygybė. Jei 2010 metais
pagal pajamų nelygybę tarp daugiausiai ir mažiausiai uždirbančių ES buvome rekordininkai (šis darbo užmokesčio skirtumas tuomet siekė 7 kartus), tai pernai mes priartėjome prie
ES vidurkio.
Vis dėlto, Lietuvoje, kaip ir visoje ES, aktuali išlieka skurdo bei socialinės atskirties problema. Socialinei apsaugai Lietuva skiria tik 17
proc. nuo BVP, kai ES vidurkis yra
29 proc. Todėl būtina plėtoti mūsų
socialinės atskirties mažinimo sistemą, kad ji garantuotų visiems žmonėms apsaugą sudėtingais gyvenimo
laikotarpiais.
Kova su nedarbu, skurdo mažinimas, rūpinimasis jaunimu ir senjorais ir, žinoma, elementarus žmogiškumas – mūsų Lietuvos ir šios Vyriausybės gyvavimo gairės.
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Visa tiesa apie korupciją Lietuvoje
Pokalbis su Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti
pirmininku, teisingumo ministru
ir kandidatu į Europos Parlamentą Juozu Bernatoniu
Lietuvoje nuolat atliekama nemažai tyrimų dėl korupcijos paplitimo
įvairiose srityse, matuojamas korupcijos suvokimo indeksas ir nesimato jokių pagerėjimo ženklų. Kodėl
valdžios deklaracijos neduoda rezultatų?
Su tokiu vertinimu negaliu sutikti.
Priešingai, galima pasidžiaugti, kad korupcijos suvokimo indeksas (KSI) pagerėjo ir išaugo net daugiau, negu buvo
tikėtasi. „Transparency International“
KSI 2013 m. tyrime Lietuva pakilo iš
48 vietos į 43 vietą iš 177 vertintų šalių ir gavo 57 balus iš 100 galimų (tuo
tarpu 2012 m. Lietuva gavo 54 balus).
Įvertinus atliktus darbus ir pasiektus
rezultatus, galima teigti, kad intensyvi ir veiksminga pastarųjų metų kova
su korupcija duoda apčiuopiamų rezultatų. Galbūt pamenate, kad spaudoje
šiuos nuopelnus bandė sau prisiskirti buvusi konservatorių valdžia, kuri
iš tiesų daugiau pakenkė kovos su korupcija sistemai.
Kodėl Jūs kritikuojate konservatorius? Ar tai nėra tradicija versti kaltę
buvusiai valdžiai?
Galiu drąsiai teigti, kad buvusi valdžia visa garą išleido švilpukui, todėl
garvežys nepajudėjo. Buvo daug reklamos, daug kovos su korupcija imitacijos, o konkrečių priemonių nebuvo imtasi. Nacionalinė programa ne-

rupcija, tačiau apčiuopiamus rezultatus ir situacijos pagerėjimą galima pasiekti tik bendrų pastangų dėka: tiek
valstybinio, tiek privataus sektoriaus.

Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti pirmininkas,
teisingumo ministras Juozas Bernatonis

buvo įvykdyta, o tarpžinybinė komisija
nė karto neatsiskaitė Vyriausybei. Konservatorių valdymo metais su korupcija
kovojo tik Specialiųjų tyrimų tarnyba
(STT), kurios veiksmai konservatorių
spaudimu kartais buvo politizuojami.
Ar normalu, kai prieš opozicijos politiką imituojamas nusikalstamos veikos
modelis pačiame rinkimų kampanijos
įkarštyje? Kas galėtų paneigti, kad tai
nebuvo konservatorių valdžios mėginimas įtakoti rinkimų rezultatus?
Iš tiesų Lietuvoje STT pavesta nustatyti, tirti ir išaiškinti korupcinius
nusikaltimus. Todėl Jūsų kritika konservatoriams turbūt nevisiškai tiksli.
Sutinku, kad STT pagal savo gali-

mybes sėkmingai kovoja su korupcija, tačiau turėtume stiprinti šią tarnybą, gerinti jos veiklos finansavimą,
pasitelkti daugiau operatyvinių darbuotojų. Svarbu apsaugoti šią tarnybą nuo politikų kišimosi. Noriu pažymėti, kad kovoje su korupcija yra
išskiriamos trys pagrindinės kryptys: baudžiamasis persekiojimas, korupcijos prevencija ir antikorupcinis
visuomenės švietimas bei informavimas. Baudžiamasis persekiojimas yra
išimtinai teisėsaugos institucijų veiklos sritis. Tuo tarpu kitas dvi kryptis privalo įgyvendinti visos valdžios
institucijos, čia aktyviai turėtų dalyvauti ir visuomenė. STT yra neabejotinai svarbi institucija kovoje su ko-

Socialdemokratai pasibels į
dešimtis tūkstančių Lietuvos namų
Populiariausia ir viena didžiausių
Lietuvos politinių jėgų – Lietuvos
socialdemokratų partija (LSDP) –
balandžio 22 d. pradėjo kampaniją „Prisibelsk iki žmogaus“. Keli
tūkstančiai aktyvistų ir savanorių
namuose aplankys šimtus tūkstančių žmonių visoje Lietuvoje.
„LSDP ir jos kandidatas prezidento rinkimuose Zigmantas Balčytis savo darbe vadovaujasi nuostata „Svarbiausia – žmogus!“, todėl mes eisime
ir bendrausime su žmonėmis tiesiogiai. Skirtingai nei kitos partijos, mes
nebijome betarpiško bendravimo. Be
to, esame vienintelė partija Lietuvoje,
turinti pakankamą skaičių aktyvistų,
kurie gali įgyvendinti tokią kampaniją
visos šalies mastu“, – pažymėjo LSDP

Centrinio rinkimų štabo vadovas Juozas Bernatonis.
Aktyvistai ir savanoriai supažindins
Lietuvos gyventojus su kandidato Prezidento rinkimuose Z. Balčyčio programinėmis nuostatomis ir pristatys
LSDP kandidatų Europos Parlamento rinkimuose sąrašą.
LSDP inicijuotoje kampanijoje dalyvaus ne tik partijos aktyvistai, bet ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos,
profesinių sąjungų atstovai ir savanoriai. Kampanijoje dalyvauja ir Seimo
nariai, ministrai, europarlamentarai
bei partijos kandidatas Prezidento rinkimuose Z. Balčytis, kuris balandžio
22 d. Kelmėje oficialiai paskelbė „Prisibelsk iki žmogaus“ startą.

Kampanija „Prisibelsk iki žmogaus“ bus įgyvendinama visose 60
Lietuvos savivaldybių ir tęsis iki antrojo Prezidento rinkimų turo. LSDP
– pirmoji partija Lietuvoje, kuri organizuoja tiesioginio bendravimo su
žmonėmis kampaniją visoje Lietuvoje.
„Prisibelsk iki žmogaus“ yra sudėtinė Europos socialistų partijos (angl.
Party of European Socialists) kampanijos „Knock the Vote“ dalis. Per 100
tūkst. progresyviųjų kairiųjų partijų
aktyvistų iki gegužės 25 d. vykstančių Europos Parlamento rinkimų planuoja aplankyti milijonus gyventojų
visoje Europos Sąjungoje – nuo Portugalijos iki Lietuvos.
LSDP infocentras

Kokiose srityse yra didžiausia korupcija Lietuvoje?
Korupcijos mastai įvairiose srityse
gali būti vertinami dviem aspektais.
Pirma, galime vertinti pagal tai, kaip
korupciją suvokia žmones. Visuomenės apklausos rodo, kad žmonės daugiausia korupcijos mato sveikatos apsaugos sistemoje, savivaldybėse ir policijoje. Tai smulki korupcija, su kuria žmonės susiduria kasdien gydydamiesi, tvarkydami reikalus savivaldos institucijose ar pažeidę kelių eismo taisykles.
Kovojant su šiomis korupcijos apraiškomis būtinos abipusės pastangos.
Sveikatos apsaugos ministras gali imtis
drastiškų administracinių priemonių,
tačiau kol dauguma žmonių bus įsitikinę, kad geras gydymo paslaugas gaus
tik primokėję, tol esminių pokyčių nepavyks pasiekti. Svarbu kelti visuomenės sąmoningumą dėl korupcijos daromos žalos, aiškinti, kaip ši žala paliečia kiekvieną iš mūsų. Būtina ugdyti
piliečių, ypač jaunimo, netoleranciją
korupcijai, daug didesnį dėmesį skirti
visuomenės teisiniam švietimui. Tačiau egzistuoja ir stambioji korupcija.
Ką Jūs vadinate stambiąja korupcija ir kur ji paplitusi?
Tai daugiausia žalos Lietuvai padaranti korupcija viešajame sektoriuje.
Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti nagrinėjo STT

parengtą informaciją apie korupcijos
problemas ir jos pasireiškimo mechanizmus viešojo sektoriaus srityse. Buvo išskirtos viešojo sektoriaus sritys,
kuriose yra fiksuojama daugiausia korupcinių nusikaltimų: teisėkūra ir politinė veikla, teisingumo vykdymas,
viešieji pirkimai, sveikatos ir socialinė apsauga, aplinkos apsauga, energetika, žemėtvarka, verslo priežiūra. Čia
kalbame ne apie šimtus, o apie šimtus
tūkstančių, o kartais ir milijonus litų
siekiančius kyšius. Turime galvoje ir
įstatymų leidėjų, ir teisėjų bei prokurorų, ir valstybės tarnautojų papirkinėjimus. Įvertinus šią STT analitinę informaciją, nutarta, jog ypač svarbu, kad
visos institucijos imtųsi priemonių jų
veiklos srityse egzistuojančioms problemoms šalinti, apsvarstytų bei pasiūlytų į tikslą ir rezultatą orientuotų
antikorupcinių priemonių.
Kokie yra Jūsų vadovaujamos
Tarpžinybinės komisijos kovai su
korupcija koordinuoti tikslai ir
funkcijos?
Pagrindiniai Komisijos uždaviniai
yra koordinuoti Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija programos rengimą ir įgyvendinimą, kontroliuoti šios programos priemonių plano
įgyvendinimą, kitą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą
korupcijos prevencijos ir korupcinių
teisės pažeidimų išaiškinimo srityse,
svarstyti strateginius kovos su korupcija klausimus, tobulinti valstybės ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių
teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.

9 p.

6

Pokalbiai

socialdemokratas

Julius Sabatauskas: „Vaikystėje patirtas
nepriteklius išmokė padėti sunkiau
gyvenantiems žmonėms“
Lietuvos Respublikos Seimo narį, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką ir kandidatą į Europos Parlamentą Julių Sabatauską kalbina Kornelija Petravičienė

Jūs gimėte Rusijoje, Komijos Respublikoje, tremtinių šeimoje. Į Lietuvą atvykote gyventi, kai Jums buvo dešimt metų. Ar svetingai priėmė Lietuva? Kokie įsiminė ryškiausi įspūdžiai?
Mes grįžome iš tremties, kai man
buvo dešimt metų, todėl mokytis Lietuvoje pradėjau tik nuo ketvirtos klasės. Šeimoje bendravome lietuviškai,
bet rašyti nesisekė. Kai su mama nuėjome į mokyklą ir paprašėme, kad mane priimtų, man davė paskaityti kažkokį metodinį tekstą. Pavaduotoja atsiduso ir pasakė: „Gal geriau tas vaikas dar metus palanko rusų mokyklą,
tada labiau pramoks, nes dabar jis lietuviškai „slebezavoja“ kaip pirmokas
antroje metų pusėje.“ Abu atsakėme:
„Ne tam mes grįžome į Lietuvą, kad
lankytume rusišką mokyklą.“
Pirmojo diktanto rezultatai buvo
iškalbingi – puslapio apimties tekste
padariau 42 klaidas ir gavau vienetą.
Kiti darbai buvo panašūs. Už juos kurį laiką gaudavau vienetus, po to pradėjau rinkti dvejetus, o paskutinę trimestro dieną gavau trejetą. Tai buvo
didelė šventė. Padariau pažangą. Tačiau pirmąjį trimestrą už lietuvių kalbą man išvedė dvejetą...
Labai mėgau skaityti. Iš bibliotekos paimdavau po 5–6 knygas. Po
savaitės jas grąžindavau perskaitytas.
Knygą „prarydavau“ per vieną dieną.
Gal todėl šiandien mano nosį puošia
akiniai. Skaičiau ir prie mėnesienos, ir
prie žvakės, ir su žibintuvėliu po antklode. Antrąjį trimestrą už lietuvių
kalbą man išvedė trejetą, o trečią trimestrą buvau įvertintas ketvertu. Kas
mane pažįsta, žino, kad esu atkaklus.

Labai mėgau skaityti. Iš
bibliotekos paimdavau po
5–6 knygas. Po savaitės jas
grąžindavau perskaitytas.
Pirmoji Jūsų įgyta specialybė –
automatizuotų valdymo sistemų
inžinierius. Vėliau pasukote teisininko keliu. Kodėl pasirinkote teisininko duoną?
Visada svajojau būti teisininku.
Dar mokydamasis mokykloje tėvams
paatviravau, kad norėčiau studijuoti
teisę. Tėvai mano pasirinkimui pritarė, tačiau pabijojo, kad manęs gali nepriimti. Tuo metu į kai kurias specialybes tremtinių vaikų nepriimdavo.
Nusprendėme, kad stoti į teisę neverta ir bandyti. Klasės auklėtoja pasiūlė nueiti į profesinio orientavimo kabinetą. Ten buvo atliekami įvairiausi
testai, man pasiūlė rinktis tiksliuosius
mokslus. Pasirinkau Kauno politechnikos institutą, Automatikos fakulte-

nizacijų vadovais, teko atsisakyti šių
pareigų. Be to, federacijos vadovu būti nelengva. Reikia ieškoti lėšų, kad
galėtum organizuoti ne tik įvairiausių
amžiaus grupių Lietuvos čempionatus, bet ir išsiųsti dalyvius į pasaulio,
Europos čempionatus, olimpiadas. Į
tokias varžybas suvažiuoja komandos
iš daugiau kaip 100 valstybių.
Šis pomėgis man padeda susikoncentruoti, lavinti loginį mąstymą.
Lietuvos šachmatų federacija siekia,
kad šis užsiėmimas būtų dėstomas
mokyklose kaip fakultatyvas. Nebūtina siekti aukšto meistriškumo.
Užtenka išmokti ėjimus, elementariai žaisti. Šachmatais žaidžiančių
vaikų pažangumo rodikliai geresni.
Šachmatininkams negresia Alzhaimerio liga.

LSDP kandidatas į Europos Parlamentą Julius Sabatauskas

tą. Įgijau automatizuotų valdymo sistemų inžinieriaus specialybę. Baigiau
studijas, gavau paskyrimą į Alytų. Mano pirmoji darbovietė buvo Alytaus
šaldytuvų gamykla (dabar – akcinė
bendrovė „Snaigė“). Darbas buvo įdomus, bet stigo veiklos, užimtumo. Įsidarbinau statybinėje įmonėje energetiku, vėliau man pasiūlė geležinkelių
tiesimo baro vadovo pareigas. Įmetė
mane į naują veiklos barą kaip į vandenį aklą kačiuką, nemokantį plaukti.
Dviejų geležinkelio atšakų nutiesimui
man buvo duotas pusmetis. Nieko neišmaniau nei apie detales, nei apie bėgius. Darbininkai kuždėjosi, kad Julius nesusitvarkys, objekto laiku nepriduos. Darbininkai mėgo išgerti.
Tai žinodamas, nusprendžiau jų ydą
išnaudoti išmintingai. Man pavyko
situaciją suvaldyti labai paprastai. Pasakiau: „Vyrai, kai užsakymą pabaigsite, leisiu jums švęsti visą savaitę ir dar
pats nuo savęs pridėsiu, bet prieš tai
padarykime darbą.“ Tai suveikė. Bet
stengiausi mokytis ir pats. Atsakymų
ieškojau vadovėliuose, mokiausi iš vyresnių kolegų. Pravertė ketvirtos klasės patirtis – reikia labai stengtis ir atkakliai siekti tikslo.
Teisė mano gyvenime atsirado vėliau, kai dirbau mokesčių inspekcijoje. Vis sau sakiau, kad reikia studijuoti, bet delsiau. Kai sukako 40 metų,
ėmiau ir apsisprendžiau – dabar arba
niekada. Įstojau į dabartinį Mykolo
Romerio universitetą. Baigiau bakalaurą, po to magistrantūrą. Studijavau ir jau dirbau Seime. Buvo nelengva, bet tai buvo didžiulė praktika,
nes dirbau įvairiose darbo grupėse.
Nuo pat pirmų dienų dirbau Teisės ir
teisėtvarkos komitete. Tai buvo labai
naudinga studijuojant. Konstitucinė
teisė man buvo artimiausia širdžiai.
Buvote Alytaus miesto studijų rėmimo fondo iniciatorius, šio fondo
pirmininkas, rėmėte studentus iš nepasiturinčių šeimų. Taigi esate jautrus žmogus. Ką Jums reiškia dalintis su tais, kurie turi mažiau?
Kartą vienoje mokykloje kalbėjomės apie tai, kaip sunku gyventi toms
šeimoms, kurių tėvai išsiskyrę ar vai-

kai neturi vieno iš tėvų. Neretai vaikai lieka su mama, o tėvas neprisideda prie materialinio vaikų aprūpinimo. Pamaniau, kodėl savivaldybė negalėtų įsteigti tokio fondo. Pats asmeniškai to padaryti negalėjau, bet
pavyko įtikinti savivaldybės tarybos
kolegas, kad būtų skirta pinigų. Pirmais metais buvo paremta keliolika
mokinių, vėliau jų buvo vis daugiau.
Per trejus metus beveik 200 žmonių
gavo vienkartinę paramą. Esu įsitikinęs, kad išauklėti savo vaikus dorais
ir sąžiningais piliečiais yra Konstitucijos nustatyta tėvų pareiga. Jei
žmogus, baigęs mokyklą, neturės
lėšų profesijai įgyti ir savo darbu negalės prisidėti prie valstybės gerovės,
iš kokių lėšų jo tėvui, kai šis pasens,
reikės mokėti pensiją? Juk tai daroma iš dabar dirbančių piliečių mokamų socialinio draudimo įmokų.
Taigi reikia dirbti, reikia profesijos.
Tremtyje mums materialiai nieko
netrūko. Bet kai grįžome į Lietuvą,
mama sunkiai sirgo. Ji negalėjo dirbti, gaudavo vos 21 rublį invalidumo
pensijos. Mes buvome trys sūnūs, tėtis dirbo vienas. Vaikystėje patyriau
ir sunkių akimirkų. Kai pakviesdavo prie lentos ir ant jos reikėdavo ką
nors rašyti, bijodavau pakelti ranką,
nes, pasikėlus švarkui, ant kelnių matydavosi lopai... Gyvenome tuo metu sunkiai. Vaikystėje patirtas nepriteklius išugdė supratimą, kad reikia
padėti sunkiau gyvenantiems žmonėms. Esu socialdemokratas.
Jūsų, kandidato į Europos Parlamentą, rinkiminis šūkis – „Svarbi kiekvieno žmogaus nuomonė“.
Kaip jį pakomentuotumėte?
Kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę. Kai priimu gyventojus, nebūna taip, kad per 10 minučių išsprendžiu klausimą. Žmogui svarbu, kad jis būtų išklausytas.
Moku klausytis. Kartais į gyventojo klausimą negaliu atsakyti kompetentingai. Tada kreipiuosi į savivaldybę, į merą, kad atidžiau, jautriau išnagrinėtų vieną ar kitą klausimą. Ir pats duodu patarimų. Ypač
teisiniais klausimais daug padedu.

Džiaugiuosi, kai nepasiturintis žmogus, kuriam atstovauja valstybės skirtas advokatas, laimi bylą. Tai paneigia
mitą, kad viskas daroma tik už kyšius
ir pinigus. Svarbu, kad žmogus nebijotų ateiti ir išsakyti tai, kas jam svarbu. Didžiausias mano darbo įvertinimas būna tuomet, kai žmonės padėkoja. Džiaugiuosi, kad galėjau padėti.
Garsėjate kaip neįveikiamas
šachmatų karalius. Buvote Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu. Ar pamenate, kas pirmasis parodė figūrų ėjimus? Kuo užbūrė
šis žaidimas?
Žaisti šachmatais išmokė tėtis.
Man buvo šešeri ar septyneri metai. Dabar mano anūkė tokio amžiaus. Reikėtų ir ją išmokyti šio žaidimo. Apmaudu, kad lig šiol to nepadariau. Vaikai šachmatais susidomi kokių trejų metukų, kai pamato,
kad žaidžia suaugusieji. Bet paaiškinti vaikams šachmatų ėjimus sudėtinga. Gal čia reikėtų profesionalaus trenerio, pedagogo pagalbos. Kantrybės
turiu, nes kitaip šio žaidimo žaisti nepavyktų. Vaikystėje tėtis buvo surengęs savotišką turnyrą, kuriame dalyvavo mano tėtis, dėdė, pusbrolis ir
aš. Vėliau, būdamas kokių penkiolikos metų, pradėjau lankyti būrelį. Ir
taip užsikrėčiau. Dabar kasmet rengiu šachmatų turnyrus Alytuje. Paskutiniame turnyre dalyvavo 93 žaidėjai. Atskirai vaikams iki 10 metų,
o visi kiti dalyvauja bendrame rate.
Vyriausiam žaidėjui buvo 82 metai,
jauniausiam – šešeri. Visuomet tai
būna smagi šachmatų šventė. Mano
rengiamas šachmatų turnyras labai
populiarus. Norinčių dalyvauti labai
daug, bet ne visus priimu. Jis uždaras,
viešai neskelbiamas, nes vietų skaičius ribotas. Turnyras nemokamas,
nėra starto mokesčio, piniginių prizų taip pat nėra. Kiekvienas dalyvis
gauna suvenyrą, kurį pagamina menininkė keramikė Ilona Kalibatienė.
Kelerius metus buvau Lietuvos šachmatų federacijos prezidentu. Bet po
Konstitucinio teismo nutarimo, kuriame išaiškinta, kad Seimo nariai negali būti net ir nevyriausybinių orga-

Dabar kasmet rengiu
šachmatų turnyrus Alytuje.
Paskutiniame turnyre
dalyvavo 93 žaidėjai.

Kuo dar domitės, kokiomis pramogomis lepinate šeimą?
Mėgstame aplankyti teatrus, koncertus. Su draugais turime tokią tradiciją – per gimtadienį pakviečiame
pačius artimiausius ir visi nueiname
klausytis koncerto ar į teatrą. Vienais
metais drauge su žmona surengėme
ekskursiją „Viduramžių Vilnius“. Su
kita draugų grupe dar iš „Snaigės“ laikų kiekvienais metais, kartą per mėnesį, pradedant nuo gegužės pabaigos
iki rugsėjo pradžios, plaukiame baidarėmis įvairiomis Lietuvos upėmis.
Vertiname galimybę pabūti malonioje draugijoje ir gamtos apsuptyje. Dar
su kitais draugais jau 23 metus turime tradiciją – kartą per metus, tą patį mėnesį, tą patį savaitgalį prie to paties ežero iškylaujame su palapinėmis.
Pabūname gamtoje, pabendraujame,
padainuojame. Kol vaikai buvo maži, tradiciškai jie sužaisdavo tinklinį
prieš tėvus. Juokdavomės: kol vaikai
mokėsi mokykloje, varžybos būdavo
įtemptos, o rezultatas visuomet būdavo 3:2 (laimėdavo vaikų komanda).
Kai vaikai baigė mokyklas, kadangi
dauguma jų sportavo, tai rezultatas
pakrypo į kitą pusę. O dabar nebežaidžiame tinklinio, nes vaikų komanda užaugo. Tas mūsų būrys pasipildo
naujais nariais – draugų draugai prisijungia, jų giminaičiai. Ir kaip buvo
malonu išgirsti dukters draugės atsiliepimus apie vieną tokį mūsų susitikimą: „Tai buvo geriausias mano gyvenime savaitgalis!“
O dar su viena draugų grupe kartą per ketvirtį važiuojame į kokį nors
Lietuvos regioną. Samdome gidą ir
lankome žymias tos apylinkės vietas.
Vyksta kultūrinė – pažintinė programa. Ir kiekvieną kartą tokias keliones
organizuoja vis kita šeima. Stengiamės tobulėti, pamatyti ir sužinoti ką
nors nauja, neatrasta ir dar nepažinta.
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Algirdas Sysas nustatė emigracijos
priežastį – algų skirtumus
Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas neigiamai vertina, jog Lietuvoje
vadovų ir darbininkų algos skiriasi daugiau nei 7 kartus. Pasak
jo, būtina imtis priemonių, kad
ši praraja mažėtų.

„Šie skaičiai nėra nauji, tai ne šių
metų rezultatas. Tai jau dešimtmetį besitęsianti situacija, kai atotrūkis
tarp vadovaujančiųjų ir darbuotojų
elementariai yra didelis. Sveikatos
sistemoje tas skirtumas dar didesnis“, – sakė A. Sysas.
Pasak Seimo vicepirmininko, Lietuvoje vadovų atlyginimai yra didesni nei Latvijoje ir Estijoje. „Padaryto
darbo ir sukurto pelno paskirstymas
mūsų valstybėse labai skirtingas“, –
„Žinių radijui“ balandžio 2 d. kalbėjo socialdemokratas.
Jo nuomone, nepagrįstai mažus
atlyginimus savo darbuotojams mokančioms įmonėms neturėtų būti
leista dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes taip jos sumažina savo
sąnaudas ir gali darbus atlikti pigiausiai.

Kita vertus, A. Sysas skatino ir pačius darbuotojus nesitaikstyti su esama padėtimi ir kovoti dėl savo darbo
užmokesčio.
„Praėjusią savaitę Aukščiausiasis
teismas pripažino, jog viešojo transporto darbuotojų streikas yra teisėtas, nors prieš tai tos bylos iki AT
ėjo beveik trejus metus ir dviejų instancijų šis streikas buvo pripažintas
neteisėtu.
Darbuotojai neprašė prisiteisti pinigų, tai buvo grynai politinis dalykas. Manau, kad kai toks atvejis bus
kitą kartą, žemesnės instancijos teismas jau negalės priimti sprendimo,
draudžiančio žmonėms streikuoti“,
– kalbėjo jis.
Pasak Seimo vicepirmininko, darbuotojai dažnai nemato tikslo kovoti
už savo teises, o tai, anot jo, yra dar
viena priežastis „pirkti bilietą į vieną pusę“ ir emigruoti.
Jo teigimu, Lietuvoje susiklosto
paradoksali situacija, kai įmonių pelningumas jau viršijo situaciją iki
2008 m. finansinės krizės, o atlyginimai vis dar yra mažesni.
„Pelningumas auga, darbo našu-

LSDP kandidatas į Europos Parlamentą Algirdas Sysas

mas auga, o darbo užmokestis beveik
nejuda. Mes jau viršijome 2008 m.
pelningumą, o darbo užmokestis –
dar ne. Tai kas pasiima tuos pinigus?
Vadinasi, pasiima dalis šeimininkų
ir akcininkų, kurie aukštesnes pareigas užimantiems vadovams sumo-

ka dideles algas“, – kritiškai padėtį
vertino A. Sysas.
Socialdemokrato teigimu, tam įtakos gali turėti ir netobula valstybės
mokesčių surinkimo sistema. Kaip
galimą išeitį jis mato progresinių
mokesčių įvedimą.

„Esu šalininkas to, kad Lietuvoje
mokesčiai yra nepagrįstai sutvarkyti.
Jei žiūrėtume į valstybes, kur atotrūkiai tarp vadovų ir darbininkų algų
yra mažiausi, tai ten mokestinė sistema yra kitokia – progresiniai mokesčiai taikomi visoms pajamoms ir
turtingieji moka didesnius mokesčius“, – sakė jis.
Balandžio pradžioje tarptautinė
konsultacijų bendrovė „Hay Group“
paskelbė, kad darbininko alga Lietuvoje yra vidutiniškai 7,4 karto mažesnė nei vadovo atlyginimas.
Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje šis skirtumas siekia 3,4 karto,
o Estijoje – 6,2 karto, Latvijoje –
5,9 karto.
Anot bendrovės atlikto tyrimo,
nepaisant gerėjančių įmonių rezultatų ir didėjančių darbuotojų lūkesčių, šiais metais bazinių atlyginimų
biudžetai augo nežymiai – vidutiniškai 1,7 procento. Beveik trečdalis (29 proc.) Lietuvos įmonių bazinių atlyginimų nekėlė.
Parengta pagal www.lrytas.lt

Romų atskirties situacija Vilniuje nulemia
tolesnę jų izoliaciją nuo visuomenės
Giedrė Purvaneckienė,
LSDP frakcijos Seime narė,
kandidatė į Europos Parlamentą

Romai, kaip etninė grupė, dėl
savo gyvenimo būdo ypatybių
(ne visi romai gyvena sėsliai)
net ir demokratiškiausiose Europos šalyse patiria daugiausia
skriaudų.
LR Seime balandžio 8 d. Tarptautinės romų dienos proga surengėme konferenciją „Romų integracijos
politika: tikslai ir uždaviniai 2014–
2020 metais“. Joje dalyvavo politikai,
valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei romų
bendruomenių atstovai.
Konferenciją rengėme dėl kelių
priežasčių. Neseniai buvo apgintos
kelios disertacijos romų tematika,
taigi turime mokslinių duomenų. Dr.
Vita Petrušauskaitė sausio mėnesį apsigynė disertaciją „Ankstyvas romų
vaikų pasitraukimas iš švietimo sistemos Vilniaus mieste: švietimo lauko
analizė“, o Dovilė Gailiūtė – „Teisė
į būstą“. Abejose disertacijose daug
dėmesio skirta romų situacijai Kirti-

mų gyvenvietėje. Be to, LR kultūros
ministerijoje yra rengiama romų integracijos strategija 2014–2020 metų laikotarpiu.
Konferencijoje pagrindinius pranešimus padarė VšĮ „Sare Roma“ vadovas Ištvanas Kvikas, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų
instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Vita Petrušauskaitė ir Mykolo
Romerio universiteto Tarptautinės ir
Europos Sąjungos teisės instituto lektorė dr. Dovilė Gailiūtė.
Pagal Europos Sąjungos politiką,
valstybės būtinai turi imtis priemonių, kad romai galėtų mokytis, dirbti, naudotis sveikatos priežiūros ir visuotinės svarbos paslaugomis, turėtų
būstą. Visomis šiomis temomis buvo organizuotos diskusijos, kuriose
pasisakė valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir romų
bendruomenių atstovai. Buvo iškeltos problemos visose minėtose srityse,
tačiau rimčiausiomis išskirčiau būsto
problemą Vilniuje bei nepakankamą
išsilavinimą, kurios dažnai lemia ir
kitas problemas.
Maži romų vaikai nori eiti į mokyklą
Reikia pripažinti, kad yra daug neraštingų romų. Nors Lietuvoje švietimo sistema išplėtota, romų švietimo
problema išlieka aktuali. Ją nulemia
ir negatyvi aplinkinių žmonių nuostata romų bei jų vaikų atžvilgiu. Tyrimai rodo, kad maži romų vaikai labai nori mokytis. Tačiau dėl socialinės, kultūrinės atskirties, patyčių ar

Kadras iš dokumentinio filmo apie romus "Nesuskaičiuoti žmonės"

izoliacijos tas noras gana greitai išblėsta. Pareigos mokymuisi neįskiepija ir tėvai, kurių menkas išsilavinimas arba neraštingumas vaikams
trukdo: suaugę nežino, kaip padėti
savo atžaloms, kad šie lankytų mokyklą, kaip tvarkyti reikalus. Vilniuje egzistuoja ir susisiekimo su taboru
problema. Mokyklos draugiškumu ir
noru integruoti romų vaikus taip pat
nespinduliuoja.
Ankstyvą romų vaikų pasitraukimą iš mokyklos lemia ir tai, kad švietimo įstaigos jų nelaukia ar nemoka jų paskatinti mokytis. Vyresnėse
nei pradinės mokyklos klasėse retai
sutiksi romų paauglį. Galbūt romų
paaugliams švietimo procesą reikėtų organizuoti taip, kad jie anksčiau
galėtų pradėti dirbti, derintų mokslą ir darbą. Romų vaikai, pagal savo

tradicijas, nuo 14 metų jau gali tuoktis. Romų vyras turi išlaikyti šeimą, o
tuo metu jis nėra baigęs jokių mokslų. O žmonių be išsilavinimo darbdaviai nenori...
Kaip svarbų teigiamą poslinkį galima įvertinti tai, kad 2001–2011 m.
laikotarpiu sumažėjo romų, neturinčių pradinio ir pagrindinio išsilavinimo. Deja, Kirtimų gyvenvietėje tokių
pozityvių poslinkių nematome. 10–
19 metų amžiaus asmenų grupėje net
49 proc. romų nėra įgiję pradinio išsilavinimo (tuo tarpu visoje Lietuvoje – 11 proc. romų).
Būsto klausimai turi būti sprendžiami ne buldozeriais
Viešoji nuomonė romams nėra palanki: 66–70 proc. žmonių Lietuvoje
nenorėtų gyventi šalia romų (Vilniuje

šie skaičiai dar didesni). Manau, kad
kuo sėkmingiau romai integruotųsi
į visuomenę, tuo didesnė visuomenės
dalis turėtų mažiau realių ar įsivaizduojamų problemų.
Be abejo, integracija neįmanoma
be pačių romų gilesnio požiūrio į savo problemas ir dalyvavimo minėtame procese – priverstiniu būdu jų neintegruosime. Reikalingas dialogas,
o jis reikalauja daug pastangų, tačiau
vertas rezultatų.
Lietuvos miestuose ir rajonuose romų padėtis skiriasi. Vilniuje romų padėtis blogiausia. Vilniaus miesto savivaldybei reikėtų pasimokyti iš mažesnių savivaldybių, kaip spręsti romų
neraštingumo, būsto ir įsidarbinimo
problemas. Tikslus romų skaičius Vilniuje nėra žinomas – jų galėtų būti apie
100 šeimų (400–500 asmenų; iš viso
Lietuvoje gyvena apie 2 000–3 000 romų). Buldozeriais nušlavus romų gyvenvietę, bet nesuteikus būsto, problemų neišspręsime. Galiausiai kyla klausimas: negi mes nepajėgiame Vilniuje
išspręsti vos 100 šeimų problemos?
Romų atskirties situacija Vilniuje nulemia ir tolesnį šios etninės grupės izoliaciją nuo visuomenės reikalų, sąlygoja būsimą nesusikalbėjimą pačioje visuomenėje, o tą galima pakeisti, tereikia tik daugiau jautrumo, įsigilinimo
ir nuoseklaus apgalvoto darbo.
Konferencijoje priimta rezoliucija
ragina Vyriausybę kurti tarpinstitucinę strategiją. Buvo akcentuota, kad
strategijos kūrime turi dalyvauti romų bendruomenės, o įgyvendinama ji
turi būti taip pat kartu su romų bendruomenėmis.

Lietuvoje
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„Socdemių akademija“
kviečia tobulėti ne tik moteris
nių instrumentų ir kodėl Europos lyčių
lygybės instituto mokslininkai jį sukūrė? Ką šis indeksas atskleidžia apie vyrų ir moterų padėtį Europos Sąjungoje
ir Lietuvoje? Kaip atrodome kitų valstybių kontekste? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė socialinių mokslų daktarė, vyriausioji Europos lyčių lygybės
instituto analitikė Jolanta Reingardė.

Dr. Margarita Jankauskaitė ir Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėja ryšiams su Seimu bei
kandidatė į Europos Parlamentą Auksė Kontrimienė
Nuo praėjusių metų vidurio vilnietės socialdemokratės dažniausiai kartą per mėnesį renkasi į „Socdemių akademijos“ renginius. Vieną iš „Socdemių akademijos“ organizatorių – Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėją ryšiams su Seimu
ir kandidatę į Europos Parlamentą Auksę Kontrimienę kalbina Ridas Viskauskas.
„Sosdemių akademija“ – kas tai
yra?
Lietuvos socialdemokratų partijos
struktūroje yra Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos Seimo narė Birutė Vėsaitė (esu viena iš jos pavaduotojų). Sąjunga sprendžia moterų
politikos klausimus. Beveik kiekviename mieste ir rajone LSDMS turi
moterų klubus. Vilniaus klubui vadovauja Vitalija Kliukienė (esu viena iš
jos pavaduotojų). Moterų klubai įvairiai formuoja savo veiklas. Daug ką lemia pirmininkės asmenybė ir pomėgiai. Vienos moterys susirinkusios aptaria politikos klausimus, kitos paneria į darbščiųjų rankų būrelį, mokosi
piešti, pavyzdžiui, klausosi psichologų paskaitų... Pasitelkiamos įvairiausios bendravimo formos.
Vilniaus klube vyravo lengvesnio turinio susirinkimai. Aš ir dr. Margarita
Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros
centro projektų vadovė, pasvarstėme,
kad daugeliui moterų norisi tobulėti,
sužinoti naujų dalykų. Tokioms moterims reikia pasiūlyti intelektualesnę
veiklą. Taip ir gimė „Socdemių akademija“ – neformali LSDMS Vilniaus
klubo veikla. Kviečiame Vilniaus (ir
ne tik) socialdemokrates ir socialdemokratus į paskaitas. Ieškome įdomių lektorių įvairiausiomis temomis.
Dalyvavimas renginiuose – nemokamas. Dalyvės – įvairių tautybių moterys. Tarptautinių įtampų kontekste
svarbu pažymėti, kad net ir karštų diskusijų metu jokių priešpriešų tautiniu
klausimu pas mus nekyla.
Stengiamės kartą per mėnesį, trečiadieniais, susitikti ir praplėsti savo
akiratį.
Kada įvyko pirmasis renginys?
Į pirmąją paskaitą pakvietėme 2013

m. liepos 17-osios pavakarę. Vilniaus
skyriaus Fabijoniškių poskyrio būstinėje klausėmės dr. Margaritos Jankauskaitės paskaitos „Visuomenės pažanga ir lyčių lygybė“, kuri paskatino
susimąstyti, kokie kriterijai apibrėžia visuomenės pažangą? Ar Lietuvos
visuomenė yra moderni? Kaip modernybė siejasi su lyčių lygybės aspektais? Ar būdami vyrais ir moterimis
šiuo požiūriu gyvename toje pačioje
visuomenėje?
„Politikos, bloginančios moterų padėtį, skatina tėvus palikti darbo rinką,
nes tai apsunkina moterų reintegraciją
į ją. Skatina vaikų priežiūrą namuose,
nes sunaikinama vaikų priežiūros infrastruktūra. Skatina trumpinti paslaugų darbo laiką, nes tai stiprina mokamo ir nemokamo darbo pasidalinimą
moterų nenaudai. Siekia mažinti darbo vietų viešame sektoriuje, nes moterys labiau nei vyrai yra viešojo sektoriaus darbuotojos ir teikiamų paslaugų
vartotojos. Siekia mažinti darbo rinkos
santykių reguliavimą. Nustojus reguliuoti darbo rinkos santykius, ypač pažeidžiamos tampa vienišos mamos“, –
reziumavo dr. M. Jankauskaitė.
Po paskaitos moterys dalinosi patirtimi apie darbdavius, kurie priimdami
į darbą nesivaržo paklausti, ar bent dvejus metus jauna moteris nesiruošia į dekretines atostogas, kalbėjosi apie moterų solidarumą, kuris yra daugiau žodinis, nes rinkimuose moterys visgi išrenka vyrus. Diskutuota ir apie kvotas
rinkimų sąrašuose, kuriomis gali pasigirti vienintelė socialdemokratų partija, bet jos vis dar neužtikrina pakankamo moterų skaičiaus renkamose politinėse pozicijose.

jų įrankiai?.. L. Vaigė dalinosi mintimis, kodėl Lietuvoje kuriami mitai ir
baubai apie 2011 m. Europos Tarybos
Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir
smurto artimoje aplinkoje.
Susitikime dalyvavusi Vilniaus
miesto krizių centro direktorė Nijolė Dirsienė kasdieninio darbo pavyzdžiais kalbėjo apie apsaugą, prevenciją
ir teises – visų šalių, susijusių su smurtu
artimoje aplinkoje. Jos teigimu, praktikoje taikant Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymą, atsiveria
spragos, kurias būtina lopyti. Pasak N.
Dirsienės, lyg ir užmirštama dar viena
smurto artimoje aplinkoje auka – vaikas: „Jis gal ne visuomet nukenčia tiesiogiai, bet psichologinė aplinka augant
šeimoje, kurioje smurtaujama, gali būti nepakeliama. O vaikų teisų apsaugos
tarnyba dirba nuo 8 iki 17 val... Kitu
paros metu prašoma nesmurtauti?..“
Lapkritį įvyko renginys „Moterys =
vyrai? O gal ne?“. 1957 metų Romos
sutartimi pirmą kartą buvo įtvirtinti
moterų ir vyrų lygių galimybių principai, tapę pamatine Europos Sąjungos
vertybe. Ar praėjus daugiau nei pusei
amžiau po jos pasirašymo galime teigti,
kad Europos Sąjungoje ir Lietuvoje lyčių lygybė yra pasiekta? Kokiu būdu galime tai pamatuoti? Kas yra lyčių lygybės indeksas? Kuo jis skiriasi nuo kitų,
lyčių aspektus analizuojančių statisti-

O šiemet kokių jau būta renginių?
Sausio 22 d. surengėme intriguojantį
renginį „Ką bendro turi Europos elitas
ir... kanapės?“. Profesorė Irmina Matonytė pristatė naują savo ir bendraautoriaus Vaido Morkevičiaus knygą „Elitų
Europa: tapatybių ir interesų kaleidoskopas“. Profesorė juokavo, kad diskusija mūsų klube – generalinė repeticija
prieš oficialų knygos pristatymą Lietuvos Respublikos Seime.
Knygos pagrindas – didelio tarptautinio mokslininkų kolektyvo 19-oje
Europos šalių vykdyto tyrimo „IntUne: Integruoti ar vieningi? Pilietybės
paieškos vis artimesnėje Europoje“ –
duomenų analizė ir interpretacija.
Knygoje įtikinamai demonstruojama, kad ES valstybių narių elitai „negieda viena gaida“, o atsiskleidžia kaip
„polifonine melodija“. Pasak profesorės I. Matonytės, rezultatai patvirtina,
kad Europos Sąjungos fenomenas slypi įvairovėje: veikėjų, vizijų, tapatybių,
teisinių normų, pragmatinių išskaičiavimų ir idealistinių lūkesčių. Knygoje
kaip per judinamą kaleidoskopą parodomos vis naujos teorinių ir empirinių detalių konfigūracijos, susijusios
su šiuolaikine tapatybių ir elitų analize, su Europos Sąjungos plėtros ir valdymo problemomis.
Antrąją paskaitą, linksmai pavadintą „Pasėjau kanapę ant marių krantelio,
oi vija kanapija, ant marių krantelio...“
skaitė kanapių augintojas ir jos produkcijos propaguotojas Andrius Osadčis.
Jis sugriovė dešimtis mitų, trukdančių nuo senų senovės Lietuvoje auginamam ir puoselėjam augalui užimti deramą poziciją ne tik lietuviškoje
virtuvėje, bet ir mūsų šalies pramonėje.
Buvo ne tik įdomu sužinoti, kad kanapių produkcija naudojama automobilių gamybai, kurui, namų statybai, bet
ir pačiupinėti iš kanapių pluošto pagamintus batus, drabužius, patalynę, pa-

ragauti sumuštinių su grūstomis kanapių sėklomis bei pasitepti sužvarbusias
rankas kanapių aliejumi.
Vyriškoji auditorijos dalis ypač palankiai išklausė informaciją apie kanapių sėklų poveikį vyriškoms galioms.
Gal todėl jie pirmieji ir skubėjo užsirašyti kanapių augintojo kontaktinį
telefoną... Savo sveikata besirūpinančioms moterims padarė įspūdį informacija apie teigiamą kanapių poveikį
gydant vėžį, diabetą, epilepsiją.
Kovą dalyvavome prie LR Seimo rūmų surengtoje pilietinėje akcijoje „Už
moterų teisę spręsti pačioms“.
Balandžio 10 d. „Socdemių akademijos“ klausytojai diskutavo apie rinkimus. LSDP Vilniaus skyriaus „Naujoji Vilnis“ grupės pirmininkas Gediminas Minelga pakvietė filologijos
mokslų daktarą, prancūzų kalbos ir
tarnybinio etiketo specialistą Miroslavą Stasilo. Lektorius lygino Prancūzijose ir Lietuvoje vykusias rinkimines
kampanijas, kandidatų kalbas, kalbėjo
apie įvaizdžio kūrimą ir svarbias detales. „Šiuolaikinės politikos suvokimas
yra problematiškas, nes politinio gyvenimo įvykiai tampa banalūs. Televizija
tapo faktoriumi, kuris mums padeda
suprasti politikos ir politiko svarbą visuomenei. Modernių politinių lyderių
pasisakymai primena reklamą, kurios
pagrindinis tikslas - patikti ir pritraukti dėmesį. Kitas faktorius - skaičiai. Paskutinieji prezidento rinkimai Lietuvoje pasižymėjo būtent tikrų debatų nebuvimu ir sociologinių apklausų įtaka
rinkėjų apsisprendimui“, - kalbėjo filologijos mokslų daktaras M. Stasilo.
O aš vedžiau diskusiją „Kaip AŠ ir
TU galime padėti partijai laimėti rinkimus?“. Į diskusiją įsijungė ir „Socdemijos akademijos“ svečias politologas
istorikas Antanas Kulakauskas.
Socialiniame tinkle „Facebook“
teko skaityti pasiūlymų organizuoti „Socdemių akademijos“ renginius ir kituose Lietuvos miestuose...
Taip, jei tik nepristigsime sveikatos
ir laiko, „Socdemių akademijos“ renginius siūlysime ir kitiems LSDMS
moterų klubams Lietuvoje. Mūsų
renginiuose nagrinėjamos problemos
aktualios ne tik Vilniaus socialdemokratėms.
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Vakcinų priešininkai nori gyventi
išskirtinai kitų sąskaita
Morta Vidūnaitė,
politologė

Vakcinos nuo raupų, pasiutligės, poliomielito, tymų, difterijos
ir kitų žmogaus sveikatai bei gyvybei ypač pavojingų ligų reikšmingai prisidėjo prie geresnės žmonių
sveikatos būklės, geresnės gyvenimo kokybės ir ilgesnės trukmės bei
apskritai prie aukštesnio bendro civilizacijos lygio.
Pirmuosius skiepus 1796 m. išrado imunoprofilaktikos pradininkas Edvardas Dženeris (Edward
Jenner), sukūręs skiepus nuo raupų. 1885 metais buvo paskiepytas
pirmas žmogus nuo pasiutligės. XX
amžiuje vakcinos tapo svarbia ligų
ir jų epidemijų prevencijos dalimi
visame pasaulyje.
Ypač pastaraisiais metais sustiprėję antivakcininiai judėjimai remiasi argumentais, kad skiepai nėra būtini, kad jie yra kenksmingi ir
nuodingi, o žmogus savo imunitetą gali ar privalo stiprinti kitais būtais – sveika gyvensena, homeopatiniais preparatais. Akcentuojama
sveikos mitybos svarba.
Ką siūlo tie, kurie neskiepija savo kūdikių ir vaikų bei patys nesiskiepija? Ar jie siūlo atsisakyti skiepų visiškai ir visiems, tvirtindami,
kad skiepai yra kenksmingi ir nuodingi? Ar jie tik nori patys gyventi privilegijuotai ir prabangiai kitų,
t. y. pasiskiepusiųjų sąskaita, pasiskiepusiųjų visuomenėje? Juk kuo
daugiau visuomenės narių yra pasiskiepiję, tuo saujelei sąmoningai
nesiskiepijančių gyventi tokioje visuomenėje saugiau ir sveikiau.
Kitaip tariant, ar išvis nutraukiame skiepus, nesiskiepijame, neskiepijame vaikų ir gyvename be
skiepų, ar privilegiją nesiskiepyti
nuo būtiniausių skiepų turi keletas išrinktųjų?
Ar absoliutūs vakcinų priešininkai suvokia, kad jie ne tik siūlo

sx.ch nuotr.

Sveikatos apsaugos
ministras Vytenis
Andriukaitis siūlo, kad prieš
vaiką priimant į darželį ir
vėliau kiekvienais metais
tėvai pateiktų Vaiko
sveikatos pažymėjimą.

žmonijai grįžti į XVIII amžių, kai
buvo išrasti pirmieji skiepai, bet
ir pasmerkti ją natūraliai atrankai, ligų epidemijoms, milijonams
nuo poliomielito suluošintų vaikų ir suaugusių bei masinėms mirtims nuo raupų, tuberkuliozės ir
kitų infekcinių ligų? Ar suvokiama, kad taip žmonijos scenarijus
kuriamas lyg filmuose apie baisias
epidemijas, nuo kurių žmonės krenta kaip lapai?
Neretai skiepų priešininkai apskritai suformuoja savo išankstinį
priešišką nusiteikimą medicinos ir
medicinos mokslo atžvilgiu, vengdami medikamentinio gydymo ir
pasisakydami tik už vadinamus natūralius metodus – homeopatinius
preparatus, sveiką gyvenseną, atitinkamą mitybą ir pan.
Jei neskiepijame savo vaikų ir būtinais atvejais nevartojame antibiotikų, gal tuomet nereikia naudoti ir
progresyviai tobulėjančių vėžio ar
Alzheimerio ligos (abiejų daugėja
ir dėl pagerėjusios gyvenimo kokybės bei pailgėjusios jo trukmės, kaip
iš dalies ir vakcinacijos pasekmės)

gydymo metodų? Ar susimąstoma,
kad žmonės, kurie paveldi tam tikrus vėžinius genus, jei jiems nebūtų taikomos prevencinės chirurginės operacijos ar gydymas, natūraliai nesulauktų nė 30 ar 40 metų?
Gal atsisakome organų transplantacijos ir dirbtinių organų kūrimo? Juk nepasiskiepijusiam žmogui transplantuoti organus, kai reikia dirbtinai medicininiais vaistais
susilpninti žmogaus imunitetą, kad
jo organizmas nesipriešintų svetimam organui, yra sudėtinga. Be
medikamentų svetimų ar dirbtinių
organų transplantacija apskritai yra
neįmanoma.
Sveika gyvensena, subalansuota
mityba, psichologinės harmonijos
siekis yra gerai. Sveikatinimo politika turi būti valstybių vyriausybių
prioritetas – tuomet ir medicininės
intervencijos reikės mažiau.
Tačiau gyventi mitu, kad žmogus gali „teisingos“ gyvensenos pastangomis tapti vos ne tobula būtybe, gyvenanti steriliame, nuo ligų ir
bakterijų apsaugotame pasaulyje arba, atvirkščiai, savo sveikos gyvensenos ir asmenybės galiomis būti
joms atsparus nesteriliame pasaulyje, yra iliuzija. Tai reiškia „žaisti Dievą“ ir ignoruoti per šimtmečius žmonijos sukauptą socialinį,
intelektinį ir medicininį kapitalą
bei jo negerbti.
Kol būtiniausiais skiepais neskiepyti žmonės neserga, viskas būna
gerai. Kai jie suserga liga, nuo kurios nesiskiepijo, arba kitomis ligomis, tuomet gydymas kainuoja
brangiai, o pasekmės sveikatai gali
būti sunkios ir net fatališkos. Neskiepytiems vaikams ir suaugusiems
reikia atlikti daugiau medicininių
testų bet kurio susirgimo atveju,
taip pat ir profilaktiniams patikrinimams. Tai reiškia papildomą naštą pasiskiepijusiems mokesčių mokėtojams. Be to, daug naujagimių
gimsta silpni, natūraliomis sąlygomis jie neišgyventų, kaip ir gimdyvės, jei nebūtų pačios paskiepytos.
Radikalus antivakcininis požiūris yra ir tam tikra arogancija, įsitikinimas savo ypatingumu, išskirtiniu asmenybės, gyvenančios „teisingai“, stiprumu. Vis dėlto, kodėl
pasiskiepiję nuo būtiniausių skiepų, t. y., tie „silpnieji“ ir neva ne-

Visa tiesa apie korupciją Lietuvoje

sugebantys gyventi „teisingai“, tačiau prisiėmę atsakomybę už save ir
visuomenės gerovę, turi mokėti už
prabangų „tobulų“ žmonių gyvenimą? Švedijoje galioja aiški valstybės
įtvirtina nuostata – jei nepasiskiepyti nusprendęs žmogus ar vaikas
suserga ar pakenkia aplinkiniams,
jų gydymo išlaidas privalo apmokėti už tai atsakingas suaugęs asmuo.
Nors pastaraisiais metais madinga isterija prieš vakcinaciją prieštarauja žmonijos civilizacijos pasiekimams, tačiau tiesiogiai ji būtent ir
yra pačios civilizacijos ženklas ir padarinys. Šalyse, kur trūksta finansinių išteklių masinei vakcinacijai,
ji ten vertinama kaip prabanga, tuo
tarpu turtingesnių valstybių (ir Lietuvos) gyventojai atsidūrė tam tikroje komforto zonoje.
Dalis žmonių pamiršo, o gal net
nežino, kad šiandieniniai medicinos, sveikatos būklės, pragyvenimo
lygio ir gyvenimo trukmės pasiekimai nėra duotybė. Jie – šimtmečiais kaupto žmogiškojo kapitalo
pasiekimų rezultatas. Prieš dabartinę žmonijos kartą gyvenę žmonės
itin prisidėjo prie dabartinės mūsų
gerovės. Nė vienas šiandien gyvenantis individas nėra tik pats sukūręs savo sveikatos gerovės ir gyvenimo kokybės.
Diskusija dėl skiepų būtina. Farmacinės korporacijos irgi turi savo
interesų dėl įvairių vakcinų, kad
šios būtų apmokamos iš valstybės
kišenės. Tačiau prieš vakcinas nusiteikę žmonės turi prisiimti atsakomybę už savo elgesį.
Antivakcinacijos keliamas grėsmes galima palyginti su situacija Ukrainoje. Kaip Krymo krizė
Ukrainoje išstūmė Lietuvą ir daugelį pokomunistinių valstybių iš
komforto zonos, ir šios visuomenės šiandien pajuto, kad valstybės
nepriklausomybė, demokratija ir
žmogaus teisės neturi būti priimamos kaip duotybė, taip ir vakcinacijos priešininkai turi suvokti, kad jų
pačių ir jų vaikų, aplinkinių, visos
žmonijos dabartinis sveikatos lygis nėra duotybė. Kiekvieno iš mūsų sveikatą ir gyvenimo kokybę sukūrė daugybė žmonijos kartų prieš
mus. Mokslininkai ir medikai, sukūrę skiepus prieš baisiausias ligas,
prie to prisidėjo labai daug.

Atkelta iš 5 p.

Dabar mūsų prioritetinis uždavinys
yra sukurti naują ilgalaikę kovos su
korupcija strategiją, kuri bus įtvirtinta Nacionalinėje programoje 2015–
2025 metams.

Taigi „Socdemių akademijos“ sėkminga pradžia paskatino veikti toliau...
Taip, spalį surengėme diskusiją „Atmerk akis – smurtas gali būti visai
šalia“. Mykolo Romerio universiteto
Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto dėstytoja Laima Vaigė
apžvelgė mitus ir faktus, susijusius su
smurtu artimoje aplinkoje. Ar smurtą
moterys išprovokuoja pačios? Ar „tikriems“ vyrams netinka ašaros? Kodėl jau mokykloje išmokstama, kad
būti „auka“ reiškia beveik nebūti, o
smurtas ir patyčios – (tariamai) stipriųBičiulės po paskaitos „Visuomenės pažanga ir lyčių lygybė“

Kokias Jūs matote dar neišnaudotas Lietuvoje kovos su korupcija
priemones?
Dirbdamas Lietuvos ambasadoriumi Estijoje susipažinau su estų kovos
su korupcija patirtimi. Bent jau pagal
korupcijos suvokimo indeksą jie mus
lenkia. Estijoje nėra STT, šiais nusikaltimais domisi vidaus reikalų ministrui
pavaldi Saugumo policija. Čia reikėtų
akcentuoti atsakomybės visuomenei
aspektą. Estijoje esminis lūžis kovoje

su korupcija įvyko tuomet, kai daugelis paslaugų buvo perkelta į elektroninę
erdvę. Juk kompiuteris kyšių nereikalauja ir negali paimti. Ir Lietuvoje privalome vystyti E-Vyriausybę, sudaryti
sąlygas daugiau paslaugų vartotojams
ir verslui atlikti virtualioje erdvėje. Šia
kryptimi intensyviai dirba Teisingumo ministerija. Vyriausybės sprendimas perduoti Gyventojų registrą Teisingumo ministerijai sukūrė prielaidas vieningai registrų sistemai, o tuo
pačiu visapusiškai elektroninių paslaugų plėtrai, realaus „vieno langelio“
principo įgyvendinimui. Kai nėra bendros valstybės informacijos sistemos,
atsiranda landos šešėlinei ekonomikai
ir korupcijai.

Tačiau valstybės tarnautojai dalį
sprendimų galės priimti subjektyviai
ir už tai reikalauti atlygio. Taigi efektyvaus vaisto prieš korupciją nėra?
Nenorėčiau sutikti. Pirma, jei įstatymai gerai reglamentuoja teisinius santykius, tuomet landų korupcijai nebelieka. Neseniai Vyriausybė patvirtino
Teisės aktų antikorupcinio vertinimo
metodiką, kuri pagerins teisėkūrą antikorupciniu požiūriu. Toks vertinimas buvo numatytas seniai, bet metodikos vieningos nebuvo. Todėl teisės
aktų rengėjai, vertindami teisės aktus,
tiesiog formaliai parašydavo, kad „korupcinio poveikio neturės“.
Antra, visuomenė turėtų būti nepakantesnė korupcijai. O valstybė

privalo užtikrinti saugumą tų žmonių, kurie praneša apie korupcijos
faktus. Trečia, nesuprantu, kodėl
valstybinės institucijos tarnautojams
kyšininkaujant jų vadovai už tai neatsako. Žinoma, už nusikaltimus tenka personalinė atsakomybė, bet už
netvarką turėtų atsakyti ir institucijų vadovai.
Kokie artimiausi darbai laukia
Jūsų vadovaujamos komisijos?
Komisija nutarė parengti Nacionalinę kovos su korupcija programą dešimčiai artimiausių metų. Didžiausia naujovė ta, kad nutarėme
kviesti verslo atstovus bei nevyriausybines organizacijas aktyviai da-

lyvauti rengiant minėtą programą.
Ne paslaptis, kad korupcija egzistuoja ne tik viešajame sektoriuje, jos
neišvengiama ir privačiame sektoriuje, ji būdinga santykiams, kuriuose
dalyvauja viešojo ir privataus sektoriaus subjektai. Verslo asociacija Investuotojų forumas, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, jau dabar
yra aiškiai išreiškusi norą dalyvauti
naujo laikotarpio Nacionalinės kovos su korupcija programos rengime
ir teikti savo idėjas, kaip gerinti verslo aplinką, ją daryti skaidresnę ir atsparesnę korupcijai.
Kalbėjosi Ričardas Pakeris
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Kokį signalą siunčia Bosnijos
ir Hercegovinos „maidanas“
Tomas Šileika
LSDJS valdybos narys

Ukrainos įvykiai prikaustė viso pasaulio žiniasklaidos dėmesį ir lyg
naujienų sūkurys į informacijos
vandenyno dugną įtraukė kitas
svarbias žinias. Pastarųjų Ukrainos įvykių kontekste beveik nepastebėti liko protestai, kilę ir kitose valstybėse. Atrodo, kad vasario mėnesio įvykiai Bosnijos ir
Hercegovinos miestuose gali būti ne mažiau svarbūs. Dalis vakarų apžvalgininkų šiuos įvykius jau
pavadino „Balkanų pavasariu“.
Buvusi Jugoslavija ir jos tautų atstovai mūsų šalies gyventojams visų pirma
sietini su krepšiniu ir kitomis komandinėmis sporto šakomis. Partizaniškas kovingumas, komandinė dvasia ir
emocionalus, ne visada sąžiningas žaidimas buvo vadinamųjų „jugų“ (serbų,
bosnių, kroatų, slovėnų, makedoniečių, juodkalniečių...) elgesio bruožas
tiek sporto aikštelėje, tiek už jos ribų.
Tokio nacionalinio charakterio priežasčių, matyt, reikėtų ieškoti sudėtingame šių tautų istorijos labirinte. Neatsitiktinai Balkanai ir istoriografijos
puslapiuose ne kartą buvo pavadinti
Europos parako statine. Dėl didžiųjų
geopolitinių žaidėjų veiklos šis tautų
katilas nuolat kunkuliuodavo ir įkaisdavo iki raudonumo.

Dėl didžiųjų geopolitinių
žaidėjų veiklos šis
tautų katilas nuolat
kunkuliuodavo ir įkaisdavo
iki raudonumo.
Įvykiai Balkanuose visada darydavo įtaką ir viso Senojo žemyno raidai.
Prisiminkime 1914 birželio 18 d. įvykį Sarajeve, kai prasidėjo vienas negailestingiausių karų žmonijos istorijoje (anuomet Austrijai priklaususios Bosnijos ir Hercegovinos mieste bosnis studentas Principas nušovė Austrijos-Vengrijos sosto įpėdinį
Francą Ferdinandą), arba komunistinės Jugoslavijos (vadintos Jugoslavijos Socialistine Federacine Respublika) agoniją, kuri buvo paženklinta
baisiausiais etniniais konfliktais bei
nusikaltimais žmogiškumui.
Atrodė, kad aprimus aistroms dėl
Kosovo ir plačiau atvėrus Europos
Sąjungos vartus, ilgai konfliktavusios tautos pagaliau atras darnios raidos viziją. Tiek Slovėnija, tiek Kroatija, nepaisant ekonominių sunku-
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mų, jau raško narystės Europos Sąjungoje vaisius. Deja, didelei daliai
kaimyninių valstybių narystė Europos Sąjungoje tėra tolima vizija. Šių
buvusios Jugoslavijos šalių problemos, atrodo, liko kaip buvusios, o po
praūžusios finansų krizės tapo gilesnės. Bosnijos ir Hercegovinos Federacijos žmonių sukilimas parodo, kad
šios problemos daugeliui gyventojų
tapo nebepakeliamos.
Etniniu požiūriu padalinta Bosnijos
ir Hercegovinos Federacijos valdžia jau
beveik 2 dešimtmečius nesugeba rasti
bendrų sprendimų ir inicijuoti reikalingų reformų (pagal 1995 m. Deitono taikos sutartį Bosnija ir Hercegovina turi būti vieninga federacinė valstybė, susidedanti iš dviejų sudėtinių dalių: musulmonų bei kroatų Bosnijos
ir Hercegovinos Federacijos bei Serbų
Respublikos).
Klesti milžiniškas biurokratinis aparatas ir korupcija. Anot britų dienraščio „The Guardian“, per korumpuotą
įstatymų leidimo procesą turtingiausi
Bosnijos ir Hercegovinos veikėjai sugebėjo nusavinti ir tarptautinės bendruomenės paramą, kuri buvo skirta etninei įtampai švelninti. Šiandien
šios šalies ūkis merdi, žmonės neturi
darbo, skursta ir net badauja. Todėl
šių metų vasario pradžioje įvairiatautis
Bosnijos ir Hercegovinos darbininkų
bei bedarbių sąjūdis sukilo prieš savąjį
politinį ir verslo elitą – turtingiausius
šalies oligarchus.
Bosnijos ir Hercegovinos „maidanas“ kilo pramoniniame Tuzlos mieste, kur sukilo kelių fabrikų darbininkai, nepatenkinti tuo, kas vyko ir Lietuvoje – XX amžiaus paskutiniame
dešimtmetyje. Šį sąjūdį išprovokavo
vadinamo postkomunistinio neoliberalizmo palydovas – neskaidrus valstybinių įmonių privatizavimas, Rytų Europoje gavęs „prichvatizavimo“ pravardę. Žmonių pasipiktinimą sukėlė įtakingi verslininkai, kurie privatizavę
valstybines įmones, atleido tūkstančius darbuotojų, o likusiems ciniškai

nemokėjo algų. Ir visa tai tik siekiant
greito pelno – įmonių turto išpardavimo ir greitos bankroto procedūros.
Beje, Bosnijos privatizavimo vajuje pastebimi buvo ir lietuviai. Prieštaringai vertinama finansinė grupė su
Vladimiro Romanovo persona priešakyje yra puikiai pažįstama Bosnijos
gyventojams, nusivylusiems „prichvatizaciniu“ kapitalizmu. Viena iš Lietuvos verslininkų privatizuotų gamyklų
net buvo nacionalizuota, kai paaiškėjo mokesčių vengimo faktai bei nepamatuotas vadovų išlaidavimas, oficialiai deklaruojant nuostolingą veiklą. Ir
tokių privatizavimo istorijų buvusioje komunistinėje Jugoslavijoje, kaip ir
postkomunistinio bloko valstybėse
Rytų ir Vidurio Europoje, esama daug.
Žinoma, būtų neteisinga tvirtinti,
kad žmonių pyktį išprovokavo vien
tik neskaidraus privatizavimo sukeltos socialinės ir ekonominės problemos. Bet, turint mintyje, kad šie procesai Bosnijoje ir Hercegovinoje sukūrė milžiniško nedarbo precedentą (neoficiali statistika byloja apie 44 proc.
nedarbą), kurioje dar vis gyvos etninių
skerdynių žaizdos, galima buvo tikėtis ir paties blogiausio scenarijaus. Europos Sąjungos pareigūnai įspėjo, kad
smurtas gali virsti pilietiniu karu, koks
čia vyko 1992–1995 m. tarp Bosnijos
ir Hercegovinos stačiatikių serbų, katalikų kroatų ir musulmonų bosnių.
Prasidėjus protestams, kai kurie Europos Sąjungos politikai net užsiminė apie karinį įsikišimą.

Europos Sąjungos pareigūnai
įspėjo, kad smurtas gali virsti
pilietiniu karu, koks čia vyko
1992–1995 m. tarp Bosnijos ir
Hercegovinos stačiatikių serbų,
katalikų kroatų ir musulmonų
bosnių.

Laimei, atrodo, kad Bosnijos ir
Hercegovinos piliečių sąmoningumas, bent kol kas, išaugo etnocentrišką buko nacionalizmo rūbą. Tūkstančiai nuskurdintų Bosnijos dirbančiųjų ir bedarbių pasipylė į gatves, reikalaudami vykdomosios valdžios atsakomybės. Netrukus protestuotojų minios išėjo į
gatves ne tik Tuzloje ir Sarajeve, bet
ir kituose Bosnijos ir Hercegovinos
miestuose. Žinoma, kai emocijos
ėmė veržtis per kraštus, nebuvo išvengta nei smurto, nei vandalizmo.
Degantys automobiliai ir valdžios institucijų pastatai, nuolatiniai protestai ir tikros, o ne imituojamos demokratijos reikalaujantys
žmonės – taip atrodė vasaris Bosnijoje. Šiandien žmonės Bosnijoje steigia nepriklausomas regionines asamblėjas, siekdami įtvirtinti
tiesioginę demokratiją, skaidrumo
principus, primygtinai reikalaudami valdžią išgirsti žmonių reikalavimus. Iš viso tokios asamblėjos jau
veikia devyniuose miestuose. Anot
liudininkų, asamblėjų durys yra atvertos visiems – tai atvira, tiesioginė ir skaidri demokratija.
Bėda ta, kad Bosnijos valdančiojo elito, kurį protestuotojai kaltina
korupcija ir demokratinių, skaidrių
reformų blokavimu, protestai stipriau nesukrėtė. Be to, palanki ir
tarptautinė situacija, nes visų akys
nukrypusios į Ukrainą. Kita vertus,
spalio mėnesį Bosnijoje ir Hercegovinoje įvyks rinkimai, todėl manoma, kad valdžios atstovai, norėdami išsaugoti savo pozicijas, privalės
ieškoti kompromisų.
Dalis apžvalgininkų jau dabar
tvirtina, kad šie įvykiai gali parodyti gyventojų nuotaikų tendenciją ir kitose skurdžiose Europos
valstybėse. Ypač tų, kurių visuomenes skaudžiai traumavo „laisvosios rinkos“ kapitalizmo cinizmas
bei jo pasekmės – verslo grupuočių įtakos augimas politikos for-

mavimo procesui, „griežtos taupymo priemonės“, viešojo sektoriaus
privatizavimas ar skurdo, nelygybės bei nusikalstamumo augimas.
Tokiame kontekste nusivylę ir pikti
gyventojai gali nusisukti ir nuo Europos Sąjungos. Kokioms geopolitinėms ar nacionalinėms jėgoms tai
būtų naudinga, matyt, atspėti nėra
sudėtinga.
Todėl, kaip teigia Edinburgo universiteto mokslininkas Igoris Štiksas, Bosnija ir vėl laiko veidrodį atsukusi į Europą bei rodo paraleles
tarp jos praeities ir ateities. Anot
jo, neatsitiktinai 2014 -ųjų vasario
Bosnijos miestai priminė 2011 m.
Londono ir 2005 n. Paryžiaus priemiesčius, kai nusivylusiųjų pykčio
proveržis naikino visus politinės,
socialinės ir ekonominės galios simbolius. Tik tarp šių ir Bosnijos įvykių yra esminis skirtumas. Tai nebuvo diskriminuojamų ar izoliuotų grupių iš didelių miestų pakraščių sukilimas. Bosnijos atvejis rodo, kad visa šalies visuomenė, kuri
yra paveikta ekonominės, socialinės ir politinės negalios, gali sukilti
prieš valdantįjį elitą. Todėl „griežtomis taupymo priemonėmis“ gerovės valstybę griaunanti socialiai
neatsakinga politika modeliuoja
panašių įvykių tikimybę ir kitose
Europos valstybėse.

Bosnija ir vėl laiko
veidrodį atsukusi į Europą
bei rodo paraleles tarp jos
praeities ir ateities.

Įdomu tai, kad sąskaitą už varganą padėtį Bosnijoje žmonės teikia ne
tik vietos elitui, bet ir užsienio politikams. Jie ne tik pripažįsta vietos
oligarchus, bet ir pagal tarptautines
sutartis „globoja“ Bosnijos žmones
nuo naujų sukrėtimų. Pasak Igorio
Štikso, atrodo, kad praėjus 20 metų
po Daitono taikos sutarties pasirašymo, vietinis Bosnijos ir Hercegovinos elitas bei tarptautiniai žaidėjai
pasiekė sutarimą tik vienu klausimu
– kaip staigiai šalyje atkurti kapitalizmą. Anot jo, masinis privatizavimas sugriovė vietinį ūkį ir privertė
importuoti prekes bei paslaugas už
skolintus pinigus, taip dar labiau nuskurdindamas šalį ir jos gyventojus.
Žmonių protestai siunčia aiškų signalą, kad piliečiai, neturėdami ką
prarasti, nebesitaikstys su skurdu ir
rytojaus nežinomybe, o pyktis kada
nors pratrūks lyg pūlinga votis. Rytų Europoje jau dabar galima matyti
daugybę pranašiškų analogijų. Ten,
kur valdžios lūpomis prabyla „laisvoji rinka“, lieka tik išdeginta žemė
ir paprastų žmonių neviltis.

Lietuvoje

socialdemokratas

2014 m. balandžio 25 d, Nr. 5 (49)

11

Socialdemokratai vieningai balsavo už
papildomą apsaugą smurto šeimoje aukoms

Lietuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) frakcija Seime
vieningai balsavo už papildomas apsaugos nuo smurto šeimoje priemones – iš 33 balsavime dalyvavusių LSDP frakcijos narių visi balsavo – už (iš viso balsuoti užsiregistravo 105
Seimo nariai, už balsavo – 88,
prieš – 2, susilaikė – 13).

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius: „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rengiama „Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems
asmenims 2014–2020 programa“. Joje konstatuojama, kad iki
šiol paslaugos nukentėjusiems
dar teikiamos fragmentiškai. Pavyzdžiui, 2012 m. rugsėjo mėnesį pradėjo veikti devyni specializuotos pagalbos centrai, kurie
kartu su partneriais pagal jungtinės veiklos sutartis specializuotą pagalbą smurtą patyrusiems
asmenims teikia visoje Lietuvoje.
Per 2013 m. pirmą pusmetį specializuota pagalba buvo suteikta
daugiau nei 2 tūkst. smurtą patyrusių asmenų, kurių 90 proc.
sudarė moterys.“

zuotos pagalbos centrui turi būti pateikiami būtiniausi susisiekimui su smurtą patyrusiu asmeniu
duomenys. Nuo 2016 metų specializuotos pagalbos centrai specializuotą kompleksinę pagalbą teiks
visą parą.

LR Seimo Pirmininko pavaduotojas ir kandidatas į Europos
Parlamentą Gediminas Kirkilas: „Smurtas prieš moteris šeimoje ir gatvėje Lietuvoje yra vis
dar labai paplitęs dėl nepagarbos moterims apskritai, dėl patriarchalinių nuostatų, dėl trūkstamos lyčių lygybės, kai mūsų visuomenėje moterys tebelaikomos menkesnėmis ir mažiau vertingesnėmis už vyrus.“

Priimtas Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymo 5, 7,
8 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas kovą su smurtu namuose turėtų padaryti veiksmingesnę ir geriau apsaugoti smurto aukų interesus. Įstatymo pakeitimai garantuoja
didesnę smurto aukos ir nepilnamečių, gyvenančių šeimoje, kur smurtaujama, apsaugą nuo smurtautojo,
sustiprina viešojo kaltinimo tvarką,
užtikrina skubesnę ir veiksmingesnę policijos, teisminę ir medicininę
pagalbą smurto aukai.
Įstatymo pakeitimai nustato, kad
policijos pareigūnai, atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą, turi informuoti smurtą patyrusį asmenį, kad su juo susisieks specializuotos pagalbos centras, kuris
suteiks jam pagalbą, ir nedelsiant
apie įvykį turi pranešti specializuotos pagalbos centrui. Speciali-

LR Seimo narė ir kandidatė į Europos Parlamentą Marija Aušrinė Pavilionienė: „Vadovavau Vilniaus universiteto pirmam Lietuvoje (1997) smurto šeimoje tyrimui. Viešomis diskusijomis buvo
įrodyta, kad smurtas šeimoje nėra
privatus dalykas, o visuomeninis
nusikaltimas. Parengiau Apsaugos nuo smurto šeimoje koncepciją. Reikėjo beveik dviejų dešimtmečių mūsų visuomenei įtikinti, koks reikalingas šis įstatymas.“

Nuo šiol, gavę pranešimą apie
smurtą artimoje aplinkoje, policijos
pareigūnai, atvykę į įvykio vietą arba patys būdami to įvykio liudininkai, turės užrašyti ne tik duomenis apie smurto artimoje aplinkoje
faktą bei pradėti ikiteisminį tyrimą (smurtą patyrusiam asmeniui
skundo teikti nereikėjo nuo 2011
m., kai buvo priimtas pradinis apsaugos nuo smurto šeimoje įstatymas), bet ir imtis priemonių, kad
per trumpiausią laiką būtų atliktas
ikiteisminis tyrimas bei užtikrinta

smurtą patyrusio asmens apsauga.
Tais atvejais, kai, taikant įpareigojimą smurtautojui išsikelti, be priežiūros lieka nepilnametis, policijos
pareigūnai apie tai privalo pranešti vaiko teisių apsaugos skyriui. Tokiu būdu viešojo kaltinimo tvarka
turėtų veikti efektyviau, o smurto
aukos – būti saugesnės.

Ministro Pirmininko patarėja ir
kandidatė į Europos Parlamentą Auksė Kontrimienė: „Norėčiau akcentuoti visuomenės pilietiškumo ir neabejingumo svarbą. Nei patobulinti įstatymai, nei
geriausios programos nepadės
įveikti šio visuomenės skaudulio,
jei visuomenė liks abejinga, jei
kolegos darbe nematys tamsiais
akiniais slepiamų smurto aukos
mėlynėmis „papuoštų“ paakių,
jei kaimynai apsimes negirdintys
už sienos raudančio vaiko. Valdžia
turi padaryti savo namų darbus, o
visuomenė – plačiai atmerkti akis
ir nenutylėti apie šalia vykstantį smurtą.“

Įstatymas papildytas nuostata, kad
ikiteisminiuose tyrimuose, susijusiuose su smurtu artimoje aplinkoje,
Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Teisingumo ministerijos turi užtikrinti, kad sveikatos sutrikdymo mastas būtų nustatomas ir spe-

cialistų išvados būtų teikiamos skubos tvarka.
Apsauga smurto aukai nuo smurtautojo (įpareigojant smurtautojui
laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurtą patyrusiu asmeniu ir nesiartinti prie smurtą
patyrusio asmens, nebendrauti, neieškoti ryšių su juo) užtikrinama iki bylos nagrinėjimo pabaigos, jei ikiteisminio tyrimo teisėjas ar teismas neskiria baudžiamojo proceso kodekse nustatytų kardomųjų priemonių
– suėmimo ar įpareigojimo gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo. Šias
priemones skiria teismas ne vėliau
kaip per 48 valandas.

LR Seimo narė ir kandidatė į Europos Parlamentą Rimantė Šalaševičiūtė: „Praktika rodo, kad
smurtą patyrusiam asmeniui bet
kokia pagalba turi būti suteikta
per trumpiausią laiką, turi veikti
specializuoti pagalbos centrai. Priėmus šias pataisas, kova su smurtu bus efektyvesnė. Mano, kaip
Vaiko apsaugos kontrolierės, darbo patirtis liudija, kad tada, kai
nesiimama laiku priemonių prieš
smurtą, kenčia ne tik auka – mama ar tėvas – bet aukomis tampa
ir vaikai, kurie patiria didelį neigiamą psichologinį poveikį. Vaikai kartais labiau pergyvena negu nukentėjusi mama...“

LSDP Citrina‘2014, arba kaip Vilniaus
socialdemokratai šoko valsą
Daiva Jonikienė

Balandžio 4 d. Vilnių supurtė tradicinė LSDP Citrina‘2014 šventė, šiemet
pavadinta „Vienos baliumi“.

Viename sostinės viešbutyje vakaro vedėjai – bičiuliai Roberta Ažukaitė ir Darius
Mažintas – atlapojo duris ir sukvietė svečius vidun. Maestro Skirmantas Sasnauskas pasitiko svečius nuostabia muzika. Vedėjai pakvietė sveikinimo žodį tarti LSDP
Citrina šventės iniciatorę, rengėją ir citrininių minčių autorę Jolantą Morkūnienę, kuri pabrėžė, kaip svarbu politikams turėti ne
tik nepriekaištingą reputaciją, dosnią ir kilnią širdį, bet ir gerą humoro jausmą.
Sveikinimo žodį tarė LSDP Vilniaus skyriaus pirmininkas, LR krašto apsaugos ministras ir kandidatas į Europos Parlamentą
Juozas Olekas, kandidatas į LR Prezidentus
Zigmantas Balčytis.
Šventėje apsilankė Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis, LR Seimo nariai, kandidatai į Europos Parlamentą Giedrė Purvaneckienė ir Juras Požėla, LR
ūkio viceministras Marius Skarupskas, Vil-

Vakarą vedė bičiuliai Roberta Ažukaitė ir Darius Mažintas

niaus savivaldybės tarybos nariai – kandidatė į Europos Parlamentą Vitalija Kliukienė ir
Vytautas Milėnas.
Renginyje mokėmės etiketo, tinkamų manierų, sėkmingo politiko įvaizdžio formavimo, dalyvavome labdaros aukcione, mokėmės šokti valsą.
Renginio citrininės nominacijos buvo paskelbtos internetinėje facebook svetainėje, už
jas buvo galima balsuoti visą kovo mėnesį. Paaiškėjo, kad Citrininiu ministru tapo Vytenis
Povilas Andriukaitis. Ledi citrina tapo Vitalija
Kliukienė. Citrininio kalambūro nominaciją
gavo Vytenis Keršys. Citriniškiausio įvaizdžio
savininke tapo Jolanta Morkūnienė. Misteriu
citronu tapo Egidijus Gaidamavičius. Citrininės intrigos nominacija įteikta Živilei Grinbergienei. Citrinine kulka tapo Loreta Juškaitė. Citrininė bombos nominacija atiteko
Robertai Ažukaitei. Citrininio draugo nominacija įteikta Rimantui Germanui. Citrininės
princesės nominacija atiteko Ingai Gabalytei.
Citrininiais princais nominuoti bičiuliai Marius Skarupskas ir Aurimas Morkūnas.
Šventėje dalyvavo nuotaikinga LSDP Utenos skyriaus bičiulių komanda, kuri vakaro dalyvius pradžiugino nuostabiu merginų šokiu.
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Arūnas Dudėnas: „Vis daugiau
jaunimo grįžta atgal į Ukmergę“

Interviu

Skaistė Vasiliauskaitė,
Ridas Viskauskas

Mieli „Socialdemokrato“ skaitytojai, tęsiame pažintį su LSDP
regionų skyriais. Šiame numeryje kalbiname kandidatą į Europos Parlamentą, LR Seimo narį ir
LSDP Ukmergės r. skyriaus pirmininką Arūną Dudėną.
Kiek metų esate LSDP narys?
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politiko,
biografija?
Mano, kaip politiko, veiklos ištakos yra Lietuvos socialdemokratinio
jaunimo sąjungoje, kurios nariu tapau 2004 metais. Tais pačiais metais
įstojau ir į Lietuvos socialdemokratų
partiją. Ilgai buvau Ukmergės rajono
jaunųjų socialdemokratų skyriaus
pirmininku bei socialdemokratų
partijos Ukmergės skyriaus pirmininko pavaduotoju, o nuo 2013 esu
išrinktas Ukmergės skyriaus pirmininku. Be to, nuo 2007 metų esu
Lietuvos socialdemokratų partijos
Respublikinės tarybos narys, todėl
manau, jog esu sukaupęs nemažą
patirtį partinėje veikloje. Per šį laikotarpį aktyviai dirbau tiek socialdemokratinio jaunimo sąjungoje,
tiek partijoje.
2007 m. buvau išrinktas į Ukmergės rajono savivaldybės tarybą, buvau jaunimo, kultūros ir sporto komiteto bei Ukmergės jaunimo reikalų tarybos pirmininku. 2011 metais
savivaldos rinkimuose buvau išrinktas antrai kadencijai Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nariu. Didžiausias ligi šiol politinis pasiekimas yra tas, kad 2012 metais buvau
išrinktas LR Seimo nariu. Lietuvos
Respublikos Seime dirbu Aplinkos
apsaugos komitete, esu Antikorupcijos komisijos narys.
Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri
artimieji? Gal ir jie dalyvauja partijos veikloje?
Artimieji mane palaiko, ypač
žmona Aira, kuri nuo pat pirmųjų
mano, kaip politiko, žingsnių visada
yra šalia. 2013 metų vasarą sulaukėme sūnaus Armando, kurį augindamas jaučiu gyvenimo prasmę, pilnatvę ir atsakomybę, nes jis – ateities
karta. Šeimai norėčiau skirti dau-

Kovo 11-osios šventė Ukmergėje

Nuotraukos iš LSDP Ukmergės r. skyriaus archyvo

giau dėmesio, deja, kartais laisvalaikį tenka aukoti darbo reikalams.
Kai kurie mano artimieji dalyvauja ir partijos veikloje. Svarbiausia yra ne kiekybinis dalyvavimas, o
glaudus tarpusavio ryšys, leidžiantis
pasitarti, ieškant atsakymų į klausimus, pasisemti energijos, svyrant
rankoms sunkiomis akimirkomis,
pasidalinti džiaugsmu, priėmus teisingus sprendimus. Ką bedaryčiau,
žinau, kad esu ne vienas, kad turiu
kuo pasitikėti ir kiti taip pat pasitiki manimi. Tai suteikia stiprybės ir
išaugina sparnus.

Kokios Ukmergės skyriaus realijos?
Dabar Ukmergės rajono skyrius
gyvena rinkimų nuotaikomis, intensyviai ruošiamės prezidento bei
Europos Parlamento rinkimams.
Ukmergės skyrius vienbalsiai palaiko Zigmanto Balčyčio kandidatūrą į
prezidentus. Nuoširdžiai tikime, jog
mūsų visų aktyvaus darbo dėka turėsime atsakingą ir Lietuvos žmonių
labui dirbantį prezidentą. Ne mažiau svarbūs ir Europos Parlamento rinkimai. Nors sąraše esu 22-as,
man, kaip jaunam politikui, džiugu,
kad partijos skyriai ir bičiuliai pasitiki manimi ir delegavo atstovauti
partijai. Ukmergėje, tikimės, žmonės bus sąmoningi ir aktyviai dalyvaus rinkimuose. Svarbūs Lietuvai
sprendimai priimami net tik Lietuvos Respublikos Seime, bet ir Europos Parlamente. Reikia, jog Europos Parlamente Lietuvai atstovautų
kompetentingi ir paprasto žmogaus
labui dirbantys asmenys, tokie, kaip
socialdemokratų iškelti kandidatai.
Tačiau Ukmergės skyrius gyvena ne tik rinkimų nuotaikomis, nepamirštame ir bičiuliškų renginių.
Dalyvaujame Lietuvos socialdemokratų partijos renginiuose, turime ir
savų skyriaus renginių, kurie yra tapę arba, tikiuosi, ilgainiui taps tradiciniais. Jau kelerius metus Tarptautinės moterų solidarumo dienos
proga nuostabiausiais tulpių žiedais
sveikiname Ukmergės moteris; sulaukę pavasario, sodiname medelius;
kasmet dalyvaujame Darbo žmonių
eisenoje Vilniuje; prieš šventas Kalėdas aktyviai įsitraukiame į akciją
„Šilumos ir ramybės visiems“. Per
paskutiniuosius metus Ukmergėje

Arūnas Dudėnas
surengėme „Dienos be automobilio“
akciją, įvadinį seminarą naujai įstojusiems į partiją nariams. Planuojame yra ir daugiau renginių.
Kiek narių yra Ukmergės skyriuje? Koks vyrų ir moterų santykis?
Ar nestokojate žmonių, turinčių
aukštąjį išsilavinimą?
Ukmergės rajono skyriuje yra 240
narių. Žmonių, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, turime pakankamai, tačiau vertiname visus skyriaus bičiulius, nes kiekvienas žmogus yra svarbus savo unikalia patirtimi. Džiaugiamės moterų dauguma. Aktyviai
dirba mūsų Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Ukmergės moterų klubas. Džiaugiamės ir skyriaus
jaunimiečiais, kurie yra aktyvūs ir
rengia savo renginius, žinomus visame rajone, pvz., „Protų mūšius“.
Kaip organizuojate skyriaus veiklą? Gal vykdote kokius nors tradicinius projektus, akcijas? Ar lengva rasti ryšį su savo miesto (rajono) bendruomene? Kokios komunikacijos tarp partijos narių formos jūsų krašte populiariausios?
Turiu penkis pavaduotojus, su kuriais dažnai susėdame prie apskrito
stalo pasitarti. Skyriaus veikla organizuojama per grupes. Skyriaus
tarybą sudaro 25 nariai, tarp jų ir
visų grupių pirmininkai. Tarybos
metu aptariame visai partijai svarbius bei vien tik mūsų skyriui aktualius klausimus, priimame sprendimų projektus, kuriuos teikiame visuotiniam susirinkimui, kartu su
mūsų skyriui atstovaujančiais rajono savivaldybės tarybos nariais nagrinėjame ir Ukmergės rajono savivaldybės taryboje svarstomus klausimus, išsakome nuomones ir susideriname pozicijas.
Grupių pirmininkai organizuoja
grupių narių susirinkimus, kuriuose, kaip skyriaus pirmininkas, stengiuosi dalyvauti.
Bičiuliai aktualią informaciją sužino ne tik per grupių susirinkimus,
bet gauna ir asmeniškai. Žinutes te-

lefonu bei naujienas apie renginius
elektroniniu paštu skyriaus bičiuliams išsiunčia atsakingoji skyriaus
sekretorė.
Skyrius turi interneto svetainę
(www.socialdemokratas.lt), stengiamės paskleisti informaciją kuo plačiau, kad ji pasiektų ne tik skyriaus
bičiulius, bet ir visus gyventojus.
Kartą per ketvirtį išleidžiame skyriaus laikraštį ,,Ukmergės socialdemokratas“, informuojame visuomenę apie socialdemokratų nuveiktus
darbus.
Ukmergiškiai jaunimiečiai turi
susikūrę paskyrą socialiniame tinkle facebook, kurioje dalinasi naujienomis apie renginius, nuotraukomis, skelbia straipsnelius.
Rajono žmonėms pristatome skyriaus bičiulius, rajono laikraštyje
leisdami nuolatinę rubriką „Kavos
puodelis su socialdemokratu“.
Vertinu gyvą pokalbį, todėl, jei tik
yra galimybė, stengiuosi pabendrauti tiek su skyriaus bičiuliais, tiek su
Ukmergės rajono vadovais, tiek su
bendruomenių atstovais ar gyventojais tiesiogiai.
Bendraujame visais įmanomais
būdais – gyvai bei pasitelkdami šiuolaikines komunikacines technologijas.
Kokios didžiausios socialinėsekonominės problemos jūsų mieste (rajone)? Kaip sekasi jas spręsti?
Didžiausios rajono problemos panašios, kaip ir kituose regionuose.
Ukmergę išretino emigracija. Krizės laikotarpiu, neradę galimybių
dirbti ar kurti verslą savame krašte,
darbingo amžiaus žmonės patraukė
svetur. Džiaugiuosi matydamas, kad
paskutiniu metu vis daugiau jaunimo grįžta atgal į Ukmergę. Tikiuosi, kad miestas, sudarius palankesnes sąlygas verslui, atsigaus, verslas
sukurs darbo vietas, kurios paskatins ukmergiškius likti savo krašte.
Šildymo klausimas taip pat aktualus ukmergiškiams. Savivaldybė,
perėmusi šilumos ūkį į savo rankas,
deda daug pastangų, kad jis būtų

modernizuotas, siekiama, jog būtų
deginama vietinė žaliava – biokuras.
Ukmergėje nemaža dalis ūkių yra
nederlingose žemėse. Norint, kad
šių ūkių šeimininkų darbai būtų
sėkmingi ir neštų naudą tiek jiems,
tiek visam rajonui, aktuali yra Europos Sąjungos parama. Svarbu žmones informuoti ir konsultuoti, kaip
gauti tą paramą, kaip ją teisingai panaudoti ir atsiskaityti.
Kaimų vietovėse žmonės ne tik
darbų neturi, bet retsykiais jiems
neprieinamos ir švietimo ar gydymo
paslaugos, jiems tenka vykti į seniūnijų centrus ar miestą. Jau sustabdėme mokyklų bei medicinos įstaigų
naikinimą ir tikimės, kad žmonėms
gyvenimas palengvės.
Tiek kaimuose, tiek mieste yra gyventojų, kurie verčiasi sunkiau. Svarbu jiems suteikti informaciją apie
galimybes pasinaudoti įvairiausiomis paramos formomis – stogų dangos keitimo programa, daugiabučių
namų renovavimo bei kitomis programomis.
Įstatymų pataisos leidžia po truputį įgalinti teisingesnę socialinių
pašalpų sistemą ir atpratinti žmones
nuo buvimo „išlaikytiniais“ – pašalpų gavėjai už gautus pinigus turi atidirbti, o tie, kurie slepia nelegalias
pajamas, pašalpų nebegaus.
Yra Ukmergės rajone taisytinų kelių. Džiaugiamės gavę patvirtinimą,
jog dar šiemet bus pradėtas rengti
respublikinės reikšmės Ukmergės –
Molėtų kelio, kuriuo važiuoja dideli automobilių srautai ir kuriame dėl
prastos būklės įvykdavo daug skaudžių nelaimių, techninis projektas
ir darbų įgyvendinimas.
Problemų ir spręstinų dalykų
Ukmergės rajone yra, tačiau svarbu yra ne dejuoti, o imtis konkrečių veiksmų. Išeitis visada atsiranda.
Jei Jus lydėtų sėkmė rinkimuose į Europos Parlamentą, kokiuose komitetuose norėtumėte dirbti?
Seime esu Aplinkos apsaugos komiteto narys. Man svarbios aplinkosauginės problemos ir inovatyvūs
jų sprendimai, tad aktyviausiai norėčiau dalyvauti šioje srityje. Tačiau
man artimos ir kitos sritys – žemės
ūkio ir kaimo plėtra, regioninė plėtra, pramonė, moksliniai tyrimai ir
energetika.
Ko paklaustumėte savo kolegos
ir palinkėtumėte jam, dirbančiam
kitame Lietuvos pakraštyje?
Visada malonu bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis. Pagrindiniai mano klausimai būtų: ką galime
nuveikti drauge, kaip galime pasimokyti vieni iš kitų, kokia gerąja patirtimi galime pasidalinti, spręsdami
panašias problemas, nors ir skirtinguose regionuose. Kaip sakoma teatre, „mažų vaidmenų nėra“. Tai galioja ir gyvenime. Nesvarbu, kokiame Lietuvos krašte ar pakraštyje tam
tikru gyvenimo laikotarpiu likimas
lemia atsidurti, svarbiausia yra tavo
darbai, kurie tave ir padaro dideliu
arba mažu žmogumi. Kiekvienas turime progą būti didžiu žmogumi –
linkiu to nepamiršti.

Regionai

socialdemokratas
LSDP Utenos skyriaus konferencijoje
Balandžio 9 d. įvyko Lietuvos socialdemokratų partijos Utenos skyriaus ataskaitinė konferencija. Į ją
susirinko ne tik gausus būrys uteniškių, atvyko ir svečių: LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos apskrities rajonų koordinatorius
Ignas Vaškelis. LSDP Utenos skyriaus pirmininkas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas
pasidžiaugė, kad joje dalyvauja beveik visi išrinkti delegatai.
Konferencijoje buvo išklausyta
pirmininko ataskaita už ataskaitinį
laikotarpį, taip pat Finansų komisijos bei Etikos ir procedūrų komisijos
ataskaitos. Išsamiai rinkimų štabo
veiklą pristatė štabo vadovė, LSDP
Utenos skyriaus pirmininko pavaduotoja Zita Ringelevičienė.
2014 m. balandžio 1 d. duomenimis skyriuje buvo 541 nariai. Per
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Pažintinė jurbarkiečių kelionė
į Šiaulių kraštą

B

2013 metus skyrius padidėjo 48 nariais. Metų pradžioje atlikus skyriaus veiklos įvertinimą balais, paaiškėjo, kad skyrius surinko 63 balus. Tarp 60 LSDP skyrių Lietuvoje Utenos skyrius yra 7 vietoje.
Konferencija skyriaus pirmininko, Finansų komisijos bei Etikos ir
procedūrų komisijos ataskaitas įvertino gerai. LR Seimo narė Milda
Petrauskienė pakvietė bičiulius į balandžio pabaigoje rengiamą padėkos vakarą-koncertą, kuris vyks Utenos kultūros centre.

alandžio 12 d. 50 LSDP Jurbarko skyriaus bičiulių kartu su
savo šeimomis keliavo į Šiaulių kraštą. Pirmiausia bičiuliai apsilankė saldainių fabrike ,,Rūta“, kuriam vadovauja smalininkietis bičiulis Algirdas Gluodas. Smagu buvo dalyvauti edukacinėje
programoje ,,Degustuokime ir smaguriaukime“: paragauti šokoladinių skanėstų, patiems pasigaminti saldainių. Apsilankę Šokolado
muziejuje ekskursantai išgirdo daug įdomybių: sužinojo, kad senovės actekai tikėjo, jog kakavos sėklos į žemę atkeliavo tiesiai iš rojaus, beje, kakavos pupeles jie naudojo vietoj pinigų...
Saldainių fabrikas ,,Rūta“ Šiauliuose įsteigtas 1913 metais, kai A.
Gricevičius įrengė karamelės virimo katilą. Šiandien įmonėje dirba daugiau nei 220 darbuotojų, veikia 7 gamybiniai cechai, technologinė ir mikrobiologinė laboratorijos. Ekskursijos pabaigoje Rūtos
saldainių parduotuvėje bičiuliai įsigijo išskirtinių saldainių ir suvenyrų. Po to ekskursantai tęsė viešnagę Kryžių kalno vienuolyne, kuris
iškilmingai pašventintas 2000 m. liepos 8 dieną. Vienuolyno koplyčioje vienuolis pranciškonas papasakojo apie pranciškonų vienuolijos įkūrimą, supažindino su Kryžių kalno istorija.

šiauliai
utena
kelmė
Jonava
Kaunas

VILNIUS

koncertas „Sidabrinė gija“

Kelmiškių džiaugsmai ir
rūpesčiai
Kelmės skyriaus socialdemokratai, didžiausios ir stipriausios politinės partijos rajone nariai, kovo 29 d. gausiai susirinko į ataskaitinę
konferenciją Kelmės Mažajame teatre. Su kelmiškiais susitikti atvyko LR Seimo narės Birutė Vėsaitė, Irena Šaulienė ir Alma Monkauskaitė
bei Ministro Pirmininko patarėja Auksė Kontrimienė, regiono kuratorius Valdas Šereika. Konferencijos dalyvius ir svečius sveikino Kelmės
meno mokyklos jaunieji akordeonistai ir jų mokytojos. Skyriaus pirmininkas Vaclovas Andrulis
džiaugėsi didėjančiu partiečių skaičiumi, jaunimo grupės veikla, viešaisiais ryšiais, aktyvia tarybos narių veikla, surengtomis akcijomis.
Seimo narė A. Monkauskaitė paminėjo ryškiausius kelmiškių ir savo darbus: Seime surengtas keturias konferencijas, į Kelmę pritrauktą politinį intelektualinį potencialą, informacijos sklaidą, tačiau apgailestavo dėl didelio
atstumo nuo Vilniaus iki Kelmės ir laiko trūkumo, nes tai ją, Seimo narę, atitolina nuo rajono
reikalų. Seimo narė Birutė Vėsaitė kalbėjo apie
būsimus Europos Parlamento ir Prezidento rinkimus, viešųjų ryšių trūkumus, partijai pritraukiamas lėšas, atsakė į klausimus. Bičiulė, Seimo narė I. Šaulienė ragino visus būti politiškai
aktyviais, įsijungti į rinkiminę kampaniją, atsakė
į klausimus apie viešųjų pirkimų įstatymą, atlyginimų kultūros darbuotojams didinimą ir pensijų grąžinimą. Taip pat kalbėjo kelmiškiai bičiuliai B. Paliulis, Z. Mačernius, A. Armonas, A.
Arlauskas.

Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų
kampanijų apžvalga – Jonavoje

Kauno rajono socialdemokratus į
rinkimus ves Valerijus Makūnas

L

ietuvos socialdemokratų partijos Kauno rajono skyriaus ataskaitinėje konferencijoje kitų metų vasarį vyksiančių
savivaldos rinkimų sąrašo lyderiu vienbalsiai patvirtintas rajono meras Valerijus Makūnas. Šis sprendimas galios ir tuo atveju,
jei Seimas įteisins tiesioginius merų rinkimus. „Mums nereikia ilgai galvoti, nes turime realų lyderį. Valerijus yra vienas geriausių Lietuvos merų, jis puikiai bendrauja su
žmonėmis, gerai valdo sudėtingas situacijas”, - kalbėjo skyriaus garbės pirmininkas
Petras Mikelionis balandžio 11 d. vykusioje
konferencijoje.

B

alandžio 11 d. Jonavoje vyko visų LSDP
skyrių atstovų susitikimas, kuriame buvo aptariami aktualūs LSDP Prezidento ir Europos Parlamento rinkimų kampanijų
klausimai. Apie rinkimų kampanijos iššūkius
kalbėjo Teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Seimo Pirmininko pavaduotojas, LSDP Infocentro vadovas Gediminas Kirkilas.
J. Bernatonis ragino nepasiduoti provokacijoms žiniasklaidoje apie neva Z. Balčyčiui žadamą eurokomisaro kėdę: „Tai – ne kas kita,
kaip siekis žmonių akyse parodyti, jog mūsų
kandidatas dėl prezidento posto varžosi paviršutiniškai, nė neturėdamas noro laimėti rinkimuose. Taip nėra. Noriu užtikrinti, ir kartu raginu kiekvieną iš jūsų patikinti savo aplinkos
žmones, kad šiuo metu neabejotinas ir svarbiausias Z. Balčyčio siekis yra šalies vadovo
pareigos. Ir šis siekis nėra asmeninė ambicija,
o noras dirbti Lietuvos žmonėms ir vardan jų.“

Balandžio 15 d. Seimo II rūmų parodų galerijoje Seimo nario Arvydo Mockaus kvietimu vyko jaukus Šiaulių kultūros centro folkloro ansamblio „Sidabrinė gija“ koncertas. „Šie senjorai, ne tik šokantys ir dainuojantys, bet ir aktyviai dalyvaujantys miesto visuomeninėje veikloje – tikras Šiaulių
turtas, nepaliekantis abejingų. Į Seimą jie atvyko
autobusu, pakoncertavo, sudalyvavo ekskursijoje
po Seimą ir išvyko iki kitų susitikimų Šiauliuose ar
Vilniuje“, – džiaugėsi A. Mockus.
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Jaunimas

socialdemokratas

Justas Pankauskas: „Svarbiausia darbuojantis
Vilniuje neatitrūkti nuo regionų“
Kandidatą į Europos Parlamentą
Justą Pankauską, LSDP pirmininko pavaduotoją, šiuo metu dirbantį patarėju Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus komandoje, kalbina Ridas Viskauskas

Apsisprendėte kandidatuoti į Europos Parlamentą. Ar ilgai svarstėte? Kas lėmė Jūsų apsisprendimą?
Europos socialistų partija, kurios
narė yra ir LSDP, užsibrėžė tikslą
laimėti šiuos EP rinkimus ir tapti didžiausia frakcija Europos Parlamente.
Europos socialdemokratų pasiruošimas rinkimams, lyginant su konkurentais, atrodo ambicingai ir solidžiai.
Daug kas juokaudamas Europos Parlamentą vadina „dramblių kapinėmis“, kuomet nacionalinėse valstybėse ilgai dirbę, pagarbą užsitarnavę
politikai į EP važiuoja kaip į paskutinę instituciją savo politinėje karjeroje. Manau, kad Europos Parlamente
turėtų dirbti daugiau jaunų žmonių,
nes labai dažnai Lietuvoje išsakoma
nuomonė, kad EP darbas nematomas, nejuntamas. Būtent todėl šioje
vienoje svarbiausių ES institucijų reikėtų daugiau veržlaus jaunimo, kupino naujų idėjų ir energijos. Esu dėkingas bičiuliams, kurie daugelyje partijos skyrių palaikė mano kandidatūrą.
Jūsų rinkimų šūkis „Dirbantis
jaunimas – Europos ateitis”. Kaip
jį pakomentuotumėte?
Šiandien darbo neturi 26 mln. europiečių, o skurdas ir socialinė atskirtis gresia beveik kas ketvirtam. Europos Sąjunga siekia, kad iki 2020 metų
75 proc. darbingo amžiaus europiečių
turėtų darbą. Jaunas, veržlus žmogus
gali greitai nusivilti savo šalimi, jei
jaučia, kad valstybė jaunimo problemomis rūpinasi nepakankamai. Todėl matome arba jaunimo didžiosios

Kandidatas į Europos Parlamentą
Justas Pankauskas
dalies pilietinį pasyvumą, nenorą dalyvauti politiniame gyvenime, arba
atvirkščiai – augantį radikalėjimą.
Jaunimo užimtumo užtikrinimas –
ne tik būtinas rūpestis jaunimu, bet
ir garantija, padėsianti užtikrinti ir
pensijų tvarumą mūsų senstančioje
visuomenėje.
Jei rinkimuose Jus lydėtų sėkmė,
kokių Europos Parlamento komitetų veikloje galėtumėte dalyvauti?
Užsienio reikalų komitete (AFET),
Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) bei Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komitetuose svarstomi klausimai man yra artimiausi ir įdomiausi.

tas čia kasdienis. Dažnai priimdamas
lankytojus paminiu, kad Vyriausybė –
tarsi piltuvėlis, per kurį prateka šalies
ūkinis, ekonominis, socialinis gyvenimas. Čia nėra sesijų ar kokių pertraukų, kiekviena diena yra aktyvi, dažni
yra ir neplanuoti netikėtumai. Svarbus Vyriausybės veiklos bruožas tas,
kad čia plačioms ir nesibaigiančioms
diskusijoms daug laiko neskiriama,
veiklos tikslas – kuo operatyviau pasiekti konkrečius rezultatus. Esu atsakingas už jaunimo politiką, nevyriausybines organizacijas, migraciją, investicijas ir eksportą su Pietryčių Azijos
šalimis. Gausu ir aktualių klausimų,
kurių kaip karštos bulvės nepermetu
kitiems, o imu ir sprendžiu.

Jau metus dirbate Ministro Pirmininko patarėju. Kokios patirties
įgijote?
2013-ieji buvo itin intensyvūs metai. Kitaip ir negali būti dirbant Vyriausybėje. Intensyvus veiklos verpe-

Esate ir LSDP pirmininko pavaduotojas. Ar pakanka laiko šioms
pareigoms?
Iš dalies šios pareigos yra susijusios,
nes grindžiamos politiniu pasitikėjimu. Tačiau pavaduotojo pareigos –

po darbo valandų. Dažnai tenka vykti
į partijos skyrius, dalyvauti renginiuose, susitikti su bičiuliais. Pastaraisiais
savaitgaliais teko mažai būti namuose, dauguma jų – „savaitgaliai su kostiumu“. Noro ir entuziazmo pakanka,
tik savaitė per trumpa. Svarbiausia darbuojantis Vilniuje neatitrūkti nuo regionų, nes tik tiesiogiai bendraudamas
su gyventojais gali jausti, kuo kvėpuoja kiekvienas žmogus. Niekada nežadu
to, ko negalima įgyvendinti, visuomet
pasakau, kokia yra reali situacija ir kokį rezultatą galima pasiekti. Greta minėtų pareigų esu ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys. Daug klausimų kilo, ar neatsisakysiu žmonių patikėto mandato, gavus naujas pareigas.
Patikinau, kad ne. Lazdijų rajono viešajame gyvenime dalyvauju aktyviai.
Retas gali pasigirti, kad moka...
olandų kalbą. Kokios aplinkybės
paskatino ją išmokti?
Aplinkybės tikrai įdomios. Studi-

juodamas universitete, kaip ir daugelis kurso draugų, nusprendžiau vasarą padirbėti svetur. Turėjau keletą pažįstamų Olandijoje, gavau pasiūlymą
dirbti nedideliame miestelyje... moterų vienuolyne. Darbas virtuvėje su
olandiškai kalbančiu personalu leido
ne tik pramokti olandų kalbą, kurios
kursus dar metus tęsiau grįžęs į Vilnių, tačiau ir sudomino kulinarija. Ir
šiandien laisvalaikiu mėgstu ruošti
maistą bei eksperimentuoti.
Politika ir... humoras – ar suderinama? Ar pasitaiko komiškų epizodų politiko gyvenime?
Įdomu, kas atsirado anksčiau? Tai
ne tik suderinama, bet ir neatskiriama. Politinis humoras šiandien iškyla
kaip viena iš galimybių kontroliuoti,
gal kiek sugėdinti politikus. Bet humoras turi būti rimtas, kad po kai kurių televizinių „humoro“ laidų verkti
nesinorėtų (šypsosi).

Tik paruošus namų darbus bus naudos iš
Marijampolės laisvosios ekonominės zonos
Ramūnas Burokas
LSDJS pirmininkas

Marijampolė dar nėra išnaudojusi savo potencialo, kurį plėtoti
turėtų plėsdama esamus verslus
ir pritraukdama naujus, puoselėdama miesto įvaizdį ir gerovę,
sudarydama daugiau galimybių
jauniems žmonėms.

Tarp naujų galimybių įvardinta ir
šiaurinėje Marijampolės dalyje prie
strategiškai svarbių objektų magistralės „Via Baltica“ ir geležinkelio „Rail
Baltica“ kuriama Laisvoji ekonominė
zona (LEZ). Jau šiandien 80 hektarų
teritorijoje suprojektuota 15 pramoninės paskirties gamybinių sklypų. Į
Marijampolės laisvosios ekonominės
zonos teritoriją 2015 m. planuojama
atvesti ir „Rail Baltica“ geležinkelio
europinės bei senos rusiškos vėžių atšakas, bus įvesta elektra, vandentiekis,
sukurta nuotekų ir lietaus infrastruktūra, išasfaltuoti erdvūs privažiavimo
keliai, įrengtas modernus apšvietimas.
Iš viso į zonos infrastruktūrą planuojama investuoti daugiau nei 11 mln. litų.
Marijampolės LEZ atstovų teigimu, ieškant investuotojų bus orientuojamasi į tradicinės gamybos, maisto, logistikos ir automobilių pramo-

nės atstovus. Teritorijoje yra numatyti ir keli sunkesnės gamybos pramoniniai sklypai. Neatmetamos ir grūdų,
anglies, trąšų ir kitų žemės ūkio bei
technikos pramonės atstovų pritraukimo galimybės. Per 5 metų laikotarpį
– daugiau nei 20 mln. litų investicijų,
kurios galėtų užimti apie trečdalį teritorijos ploto ir sukurti regione bent
kelis šimtus naujų darbo vietų.
Tačiau nerimą kelia tai, kad naujai
sukurtos darbo vietos gali atitekti specialistams iš aplinkinių didžiųjų miestų. Nors Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis balandžio 1
d. buvo registruota daugiau kaip 12
tūkst. bedarbių, šiais metais didžioji
dalis (73%) darbo pasiūlymų bus skirta kvalifikuotai darbo jėgai, nekvalifikuotos darbo jėgos paklausa mažėja.
Marijampolės LEZ atsiradimas sukurs dar didesnį kvalifikuotos darbo

jėgos poreikį. Marijampolės regione
veikiančios švietimo institucijos turi
pasiruošti ir atkreipti dėmesį į regiono, Marijampolės LEZ raidos kryptis,
sukurti palankias sąlygas ir užtikrinti,
kad jauni žmonės gautų aukštos kokybės išsilavinimą, atitinkantį nuolat besikeičiančios darbo rinkos poreikius.
Siekiant sukurti galimybes viso regiono ekonominei plėtrai ir pritraukti investuotojus numatytos palankios
mokestinės aplinkos priemonės: įmonės Marijampolės LEZ teritorijoje,
pasiekusios daugiau kaip 1 mln. eurų
investicijų, pirmuosius šešerius metus
nemokės pelno mokesčio, o kitus dešimt metų mokės tik 50 % Lietuvos
įmonių pelno mokesčio (15 %). Sudaryta ir daugiau palankių sąlygų:
PVM mokestinės lengvatos, atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio, užsienio investuotojų LEZ gauti

dividendai neapmokestinami, valiutos keitimas neribojamas.
Švietimo institucijos turi vykdyti
ne tik patrauklią studijų marketingo politiką, bet ir rengti tuos specialistus, kurie yra reikalingi regionui.
Dera suteikti didesnę svarbą geram
teoriniui parengimui ir akcentuoti praktinį mokymą, kuomet švietimo institucija skiria daugiau dėmesio praktikos organizavimui, o įmonė atsakingai prisideda prie specialistų parengimo. Tinkamai sutvarkyta
infrastruktūra, darbo rinkos pasiūla
bus pirmieji argumentai pritraukiant
potencialius investuotojus. Marijampolės regionas savo potencialą išlaisvins efektyviai naudodamas sukauptą
verslo patirtį, tobulindamas švietimo
institucijų veiklą, pritraukęs investicijas ir sukūręs realias darbo vietas čia
gyvenantiems žmonėms.

Jaunimas
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Rima Pielikytė: „Būti LSDJS Vilniaus
skyriaus pirmininke – iššūkis“
Kaip atradote jaunuosius socialdemokratus?
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nare tapau, regis,
2007 metais. Atsitiktinai patekau
į LSDJS Vilniaus skyriaus visuotinį
susirinkimą ir įstojau. Todėl kai sąjungoje kyla diskusijos, kad jaunas
narys, norintis įstoti į LSDJS, turėtų turėti tvirtas politines pažiūras,
aš nepalaikau tokios pozicijos. Mano nuomone, LSDJS ir turėtų būti
ta vieta, kur jaunas žmogus galėtų
subręsti kaip kairiosios minties atstovas ir pasiruošti politiko karjerai. Kaip galima brandinti savo požiūrį pasyviai? Tikrasis mokymasis
juk prasideda per patyrimą. O jaunas žmogus, atėjęs į jaunimo organizaciją, turi unikalią galimybę pamatyti, kaip veikia politika, kaip ji
formuojama, kokiais įrankiais įgyvendinama kairioji mintis. LSDJS
ir yra ta vieta, kur jaunas žmogus
ieško atsakymų, ar jis yra kairiųjų,
ar dešniųjų pažiūrų, mokosi kovoti
už savo idėjas, ginti savo nuomonę,
argumentuoti ir panašiai. O kartais
susidaro įspūdis, kad jauni žmonės
iš anksto turi viską žinoti.

niaus skyrių apibūdinome kaip „4
P“. Tai reiškia, kad LSDJS Vilniaus
skyriuje nariai gali rasti ir politikos,
ir pažinčių, ir pramogų, ir įgyti patirties. Tad man labai norėtųsi, kad
per tuos dvejus metus kiekvienas
skyriaus narys rastų čia tai, ko jam
reikia, ir po pusmečio, žvelgiant atgal, galėtume matyti didelį ir teigiamą skyriaus pokytį.

Rima Pielikytė
Vasario 28 d. buvote išrinkta
LSDJS Vilniaus m. skyriaus pirmininke. Kokie artimiausi darbai?
Būti LSDJS Vilniaus skyriaus pirmininke yra didžiulis iššūkis. Šioje
valdyboje pasirinkome dvi veiklos
kryptis: naujų narių pritraukimas
ir 2015 m. vykstantys savivaldos rinkimai. Ties jomis dabar ir dirbsime

dvejus metus. Nauja tai, kad veiklas
bandome orientuoti į mokyklinio
amžiaus jaunimą. Norisi, kad jaunimui skyriuje būtų smagu, kad jis
turėtų tikslų ir noro veikti. Kartu
kiekvienam reikia priminti ir apie
atsakomybę, jog veiklos rezultatai
priklauso nuo kiekvieno pastangų.
Prieš kelerius metus mes LSDJS Vil-

Moksleivių praktikos
savaitė „Seimas gyvai“

Remiantis apklausomis, LSDP
Vilniuje populiarumas nėra didelis. Kokių veiksmų jaunimiečiai žada imtis?
LSDP populiarumą Vilniuje nulemia daug veiksnių: tai, kas vyksta nacionaliniu mastu, sunku atriboti nuo
Vilniaus miesto. Neretai apie jaunimą kalbama kaip apie tolimos ateities perspektyvą, esą viskas mums dar
prieš akis, arba kai jaunimo reikšmė
suvokiama kaip pagalbinė „priemonė“ gesinant gaisrus. Bet niekas nekalba apie jaunimo įtraukimą į procesą nuo pradžių, į strategijos formavimą, į kūrybinį procesą. Ir aš čia
kalbu ne tik apie formalų įtraukimą.
Bet apie tai, kiek kiekvienas LSDP
skyrius savo veikloje skiria dėmesio
naujosios kartos ugdymui, kiek vietos politikai dirba su jaunimu? LSDP

Balandžio 14–18 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko projektas vyresnių klasių moksleiviams „Seimas
gyvai“. Jo dalyviai per Velykų atostogas atliko praktiką Seime, susipažino su darbo parlamente ypatumais, dalyvavo posėdžiuose ir dirbo
Seimo nario biure.
Iniciatyva „Seimas gyvai“ siekiama supažindinti moksleivius su Lietuvos parlamentu, Seimo nario darbu, skatinti jaunuolius domėtis politika ir visuomenine veikla. Projekte dalyvavo 9–12 klasių moksleiviai. Moksleivių praktikos savaitė
Seime surengta antrą kartą.
Atrinktų projekto dalyvių laukė
įdomi programa ir vertinga patirtis.
Moksleivių praktikos savaitė prasidėjo ekskursija po Seimą, po kurios sekė darbo parlamente repeticija: praktikantai „tapo“ Lietuvos
Respublikos Seimo nariais, o visa
jų grupė – Seimo frakcija. Pamėgdžiodami frakcijos posėdį, projekto dalyviai turėjo progą pasisakyti
tam tikru klausimu, kuriam pasiruošė namuose. Kitą dieną prakti-

populiarumas Vilniuje – tai ne mėnesio, pusmečio rezultatas, tai 10 metų
neveiklos rezultatas. Didžiausia problema sostinėje ta, kad LSDP Vilniuje neturi savo veido. Kas jį kuria?
Šiandien strategijos nėra. Kiekvienas
partietis savo 50 metrų spinduliu ir
rodo savo veidą. LSDP Vilniaus skyrius nekuria turinio Vilniuje, jo nesigirdi. Ko jaunimas žada imtis? Mes,
jaunimiečiai, esame pasiruošę dalyvauti politikoje ir norime atstovauti jaunų žmonių problematikai politinėje darbotvarkėje ne po 10 metų,
bet dabar. 2015 metai bus puiki proga LSDP Vilniaus skyriui parodyti, ar
jis nusiteikęs atskleisti naujus veidus.
Kaip leidžiate savo laisvalaikį?
Visą laisvalaikį skiriu LSDJS. Didžiausias troškimas – išsimiegoti ir
atsikelti be žadintuvo. Mėgstu skaityti knygas, žiūrėti europietišką kiną ir klausytis 1960-ųjų metų džiazo, funky jazz ir smooth jazz. Šiuo
metu neatsiklausau J. J. Coltrane‘o.
Praėjusiais metais pamėgau bėgioti ir slidinėti. Esu davusi sau pažadą, kad 2014-aisiais nubėgsiu 21 km
distanciją.
Kalbėjosi Ramūnas Burokas

kantai dalyvavo tikrame Seimo posėdyje, stebėjo parlamentarų darbą
ir išgirdo jų diskusijas. Toliau projekto „Seimas gyvai“ dalyviai dirbo pas praktikos vadovą – Seimo
narį, dalyvavo posėdžiuose ir susitikimuose, atliko jo paskirtas užduotis. Pasibaigus projektui, moksleiviai parengė praktikos ataskaitą,
o geriausias ir darbščiausias praktikantas pelnė kelionę į Europos Parlamentą.
„Moksleivių praktikos savaitė
„Seimas gyvai“ yra unikali proga
mūsų jaunai kartai susipažinti su
valstybės valdymu. Jaunimas turi
užaugti svajodamas apie gerus darbus gimtinės labui. Tikimės, kad
projektas bus jaunuoliams naudingas ne tik pažintine prasme, bet ir
uždegs jų troškimą dirbti Tėvynės
labui“, – sakė projekto „Seimas gyvai“ vadovas Donatas Prialgauskas..
Daugiau informacijos:
www.jaunimieciai.lt.
LSDJS informacija
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Juras Požela: „Norisi daugiau progresyvių
pokyčių Europos Sąjungoje ir Lietuvoje“
LR Seimo narį, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininką ir kandidatą į Europos Parlamentą Jurą Poželą kalbina Morta Vidūnaitė

Jurai, priklausote garsiai politikų
šeimai. Ar politiko kelias Jums buvo
neišvengiamas?
Visuomeniniame gyvenime aktyviai
dalyvavau nuo ankstyvos jaunumės:
organizavau mokinių šventes, veikiau
mokyklos moksleivių taryboje. Studijuodamas Vilniaus universitete vadovavau studentų organizacijai. Vaikystėje daug laiko praleidau ne tik su
tėvais, bet ir pas senelius, kurie mano
asmenybės formavimuisi padarė ženklią įtaką. Senelių namuose lankydavosi poetų Justino Marcinkevičiaus ir
Algimanto Baltakio šeimos, dailininkai, įvairūs mokslininkai, akademikai.
Aš, vaikas, girdėjau jų kalbas, gvildentas temas, ir tikrai ne apie buitį buvo
kalbama...
Mano posūkis į politiką buvo natūralus. Supratau, kad, siekiant pokyčių
visuomenėje, reikia dalyvauti politikoje. Būdamas 19 metų įstojau į socialdemokratų partiją. Kartu su jaunaisiais bičiuliais partijoje subūrėme „Juventus“ grupę, aktyviai veikiau partijos Vilniaus skyriuje. Tuo metu jaunųjų socialdemokratų judėjimas mieste
nebuvo stiprus, reikštis buvo daug erdvės. Esu dėkingas to meto skyriaus
pirmininkui Algirdui Kunčinui ir kitiems, kurie pasitikėjo mumis. Leidome net savo leidinį... Dabar pasigendu
tokio 19-mečių aktyvumo, drąsos imtis naujų, neišbandytų iniciatyvų, idėjų įgyvendinimo.
Po metų vyko savivaldos rinkimai,
kuriuose buvau išrinktas į Vilniaus
miesto tarybą. Tapau jauniausiu kada
nors išrinktu tarybos nariu Lietuvoje.
Vėliau sekė antroji ir trečioji kadencijos. Siekiau ne tik spręsti jaunimo problemas. Buvo įdomu į politinius procesus, sprendžiant miesto klausimus,
pažiūrėti jauno žmogaus akimis: ar
pakankamai skiriama dėmesio vaikų darželiams, jaunimo poilsio objektams, švietimo ir sveikatos apsaugos įstaigoms, ar miestas patogus, ar atitinka

į šviesą. Tai nėra lengvai įgyvendinamas tikslas. Reikia daug investuoti į
kokybišką švietimą, atkurti gamybą,
skatinti inovacijas. Bet kito kelio nėra...
Ar įsivaizduojate savo gyvenimą
be aktyvaus dalyvavimo politikoje?
Man politika – gyvenimo būdas ir
rimtas darbas, kuris kelia didelį vidinį
pasitenkinimą. Nesakau, kad be politikos nesugebėčiau atrasti savęs kitose
srityse, pavyzdžiui, žurnalistikoje, kurią esu baigęs. Bet politika yra tai, kuo
gyvenu, kur jaučiuosi geriausiai. Politiką matau visur: kasdien stengiuosi
kam nors padėti, išspręsti problemą,
rasti sprendimą. Kai pavyksta pasiekti
rezultatą, ką nors pakeisti, gyvenimas
man atrodo prasmingas.

Živilė ir Juras Poželos

žmonių poreikius. Tai, kad į miesto tarybą buvau išrinktas dar du kartus, liudija, kad dirbau teisinga linkme. Kiekvienais metais mano politinė atsakomybė vis augo, tapau Socialinių reikalų komiteto pirmininku.
VU Komunikacijos fakulteto Informacijos centras tapo mano pirma darboviete, ten įgyvendinau įvairius europinius projektus. Vėliau dirbti mane į
savo komandą pakvietė Europos Parlamento narys Justas Vincas Paleckis.
Tai tapo labai rimta politikos mokykla: disciplina, profesionalumas, atsakomybė... Daug vertingų dalykų išmokau. Vėliau ketverius metus vadovavau
Jaunimo reikalų departamentui prie
Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos. Taip kaupiau profesinę patirtį, o
įsiliejimas į socialdemokratinio jaunimo sąjungos ir pačios partijos veiklą
tapo neatsiejama mano kasdienio gyvenimo dalimi.
Kodėl dalyvaujate rinkimuose į
Europos Parlamentą?
Kaip sakė mano mokytojas ir vadovas Justas Vincas Paleckis, Europos

Parlamentas yra gera jaunų politikų
kalvė; reikalinga pusiausvyra tarp įvairių kartų politikų. Jaunimas, padirbėjęs Europos Parlamente, grįžta į nacionalinę politiką turėdamas kitokį požiūrį, išmanydamas Europos kontekstą. Sėkmės atveju, padirbėjęs Europos
Parlamente, norėčiau grįžti į Lietuvos
politiką, kurioje dabar pasigendu strateginio mąstymo, ilgalaikės perspektyvos matymo. O šiandien ypač aktuali
ilgalaikė perspektyva ir sprendimai,
kurie nulems žmonių likimus po kelių
dešimtmečių. Naujasis Europos Parlamentas turės daugiau politinių galių, o
man norisi daugiau progresyvių pokyčių ES ir Lietuvoje.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungoje buvau atsakingas už
tarptautinius ryšius, dirbau su jaunaisiais Europos socialistais iš daugelio
valstybių. Dabar kai kurie iš jų dirba
nacionalinių šalių vyriausybėse. Maltos, Rumunijos premjerai yra mano
bendraamžiai, su kuriais esu dirbęs ne
vienerius metus. Nuvykęs į Europos
Parlamentą, nesijausčiau esąs vienas,
o konkretūs laimėjimai galimi tuo-

met, kai esi vienminčių būryje. Politikui svarbu turėti sąjungininkų tarptautinėje politikoje.
Kokia yra Jūsų politinė dienotvarkė, tikslai, vizija?
Man rūpi Europos Sąjungoje atkurti ekonominę pažangą, konkurencingumą su JAV, Pietryčių Azija švietimo,
mokslo pažangos, inovacijų srityse. Panašios problemos ir Lietuvoje – esame
praradę kai kuriuos pranašumus, ypač
gamyboje, aukštosiose technologijose.
Jei išradingiau nekursime šalies gerovės, neskatinsime naujovių, spręsdami
jaunimo nedarbo problemą, galėsime
jauniems žmonėms pasiūlyti darbo vietas tik už minimalų atlyginimą. O tai
vėl skatins emigraciją.
Reikia skatinti Lietuvoje verslus, kurie sukuria didelę pridėtinę vertę. „Išlaikytinių politika“ naudinga kai kuriems mūsų politikams, kurie remiasi
tam tikru elektoratu, kad gautų jo balsų per rinkimus. Tai „pigūs“ balsai, bet
jie neskatina Lietuvos pažangos. Mūsų tikslas, metaforiškai kalbant, yra
iš tamsos ir aklavietės išvesti žmones

Neseniai Jūsų jauna šeima susilaukė sūnelio...
Sūnelio Jorio Karolio gimimas
mums didžiausias gyvenimo įvykis.
Jis dabar pagrindinis žmogus mūsų gyvenime. Viskas sukasi tik apie jį. Susilaukti vaikų – didžiausias ir nenusakomas džiaugsmas. Mano santuoka buvo
bažnytinė. Žmona Živilė – tikinti, gerbiu jos pažiūras. Pats nesu praktikuojantis katalikas, Seime prisiekdamas
Konstitucijai neprisiekiau Dievu... Tačiau gerai suprantu tikinčius žmones.
Tikėjimas, ypač lietuvius, per amžius
yra gelbėjęs labai sudėtingose moralinėse situacijose.
Kita vertus, pažįstu nemažai sėkmingai kartu gyvenančių porų, kurios augina vaikus, bet nėra susituokusios. Turime įvertinti, kad ir Lietuvoje
vyro bei moters santykiai per 100 metų
labai pasikeitė. Mūsų, politikų, pareiga siekti, kad dviejų mylinčių žmonių
naujos santykių formos būtų deramai
įteisintos, kad būtų apgintos jų teisės ir
interesai, susiję su paveldėjimu, našlių
pensijomis. Šeimoms nereikia moralizavimo ir nurodinėjimo, kas yra šeima, o kas ne.
Man įsiminė dabartinio Popiežiaus
Pranciškaus retorinis klausimas: kas
mes tokie, kad aiškintume kitiems,
kas yra teisinga, o kas – ne?.. O šeimoje svarbiausia – darna ir pagarba vienas kitam.

LSDP Citrina‘2014, arba kaip Vilniaus
socialdemokratai šoko valsą
Atkelta iš 11 p.

Labdaros aukcionui buvo pateikti šie asmeniniai politikų asmeniniai
daiktai: LSDP pirmininko Algirdo
Butkevičiaus vardinis rašiklis atiteko
Arūnui Gulbickui; Vitalijos Kliukienės elegantiška skrybėlaite džiaugsis
Juozo Oleko šeima; Zigmanto Balčyčio teniso raketė iškeliavo į maestro
Eligijaus Bukaičio namus; Juozo Oleko šilkinė peteliškė nuo šiol neš sėkmę
Virginijai Kudžmaitytei, Algirdo Syso
darbinis Darbo kodeksas ir kiti smulkūs daiktai iškeliavo ant Mariaus Skarupsko rašomojo stalo, Vytenio Povilo
Andriukaičio knyga džiaugėsi Viktoras Starošas, Rimantės Šalaševičiūtės

socialdemokratas

knyga – Vytautas Milėnas. „Katė maiše“ (bičiulės Raisos Šarkienės nuotaikinga daina „Įsimylėjau“), kuri atiteko
Vytautui Milėnui, tapo šventinio aukciono kulminacija. Aukciono metu surinktos lėšos atiteks „Vyrų krizių centrui“, jos bus perduotos vienam neįgaliam rašytojui – taip bus prisidėta prie
jo svajonės išleisti knygą.
Daugybė dėmesio ir padėkos ženklų, kuriais pasirūpino J. Morkūnienė ir R. Ažukaitė, buvo išdalinta kitiems skyriaus bičiuliams ir svečiams.
Vakaro muzika jau ketvirtą kartą rūpinosi bičiulė Žana Lebedeva
-Matrosova. Citrinines akimirkas

įamžino bičiulis iš Utenos Arūnas
Sekonas. Ačiū jam už nuotaikingas
nuotraukas.
Renginio organizatoriai (Jolanta
Morkūnienė, Daiva Jonikienė, Roberta Ažukaitė, Ramona Smaidrienė, Laima Užkurėlytė, Darius Mažintas) nuoširdžiai dėkoja Rimantui
Germanui, Zigmantui Balčyčiui, Jolantai Morkūnienei, Sauliui Povilaičiui, Jūratei Paulionienei, Vytautui
Milėnui ir visiems dalyvavusiems.
Lai citrinos padeda visiems sveikai
gyventi visus metus. Atsisveikiname
iki šventės LSDP Citrina‘2015, kuri bus jubiliejinė.
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