
Naujų darbo vietų kūrimas, kova su 
jaunimo nedarbu, socialinis teisingu-
mas, ekonominio augimo skatinimas, 
lygybė ir moterų teisės, žmogaus teisės, 
finansinis sektorius, tarnaujantis vi-
siems žmonėms, sveika gyvensena ir ža-
lioji Europa – tai įtvirtinta 10 punktų 
Europos socialistų partijos (ESP) rin-
kimų į Europos Parlamentą (EP) ma-
nifeste, kurį kovo 1 d. Romoje priėmė 
ESP kongresas. EP pirmininkas Mar-
tinas Šulcas išrinktas ESP kandidatu į 
Europos Komisijos pirmininko postą. 

Kongrese Lietuvos socialdemokra-

tų partijai (LSDP) atstovavo LSDP ly-
derio, premjero Algirdo Butkevičiaus 
vadovaujama delegacija: LSDP vice-
pirmininkas, buvęs šalies premjeras 
(2006–2008) Gediminas Kirkilas, Vy-
riausybės kanclerio pirmasis pavaduo-
tojas Remigijus Motuzas, Ministro 
Pirmininko patarėja Auksė Kontri-
mienė ir Ministro Pirmininko pata-
rėjas Justas Pankauskas, Lietuvos so-
cialdemokratų moterų sąjungos pir-
mininkė, Seimo narė Birutė Vėsaitė 
ir buvęs Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjungos pirmininkas, Sei-

mo Jaunimo ir sporto reikalų komisi-
jos pirmininkas Juras Požela.

Kreipimesi į daugiau nei 2 000 ESP 
kongreso dalyvių LSDP pirminin-
kas A. Butkevičius pabrėžė, kad Eu-
ropos socialistai kuria socialiai atsa-
kingą, augančią ir pažangią Europą: 
„Mūsų Europa – tai pasaulio regio-
nas, teikiantis vilties kiekvienam eu-
ropiečiui. Kad įgyvendintume šį sie-
kį, pažabotume skurdą, turime ska-
tinti ekonominį augimą, kurdami 
kokybiškas darbo vietas ir užtikrin-
dami vienodas galimybes visiems. 
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Kviečiu į demokratijos barikadas – 
rinkimų apylinkes!

8p.

Romoje Europos socialistų partija priėmė 
10 punktų EP rinkiminį manifestą 

Vytenis Povilas AndriukAitis,  
Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos ministras

Manau, laikas tą aktualumą sugrą-
žinti. Laikas dalyvavimą rinkimuose 
pritraukti prie mūsų kasdienių gyveni-
mų. Laikas užsimiršusiems piliečiams 
priminti, kas, kaip ir kodėl. 

Laikas mums, piliečiams, vėl prisi-
minti, kad esame kariai demokratijos 
fronte. Mūsų balsas – tai mūsų ginklas, 
mūsų skydas! Kiek mūsų klaidingai 
manė, kad atgavome Nepriklausomy-
bę – ir viskas: nuo šiol gyvenimai klos-
tysis kaip iš pypkės ir dar riebiai svies-
tu patepti. Kiek sąžiningų ir protingų 
žmonių manė, kad, štai, įsivedėme de-
mokratinę santvarką ir galime būti ra-
mūs: Lietuvos teisinga visiems ateitis – 
garantuota. O pasirodo, kad ne. Neįsi-
suko pažadėtoji gero gyvenimo karu-
selė, teisingi ir geri sprendimai nepasi-
pylė lyg iš gausybės rago. Atvirkščiai: 
Demokratiją, Laisvę ir Nepriklauso-
mybę turime kurti kasdien, savo sun-
kiu darbu. 

Kiekvieną dieną! Kažkas stebisi: įsi-
vaizduoki, Tarybų Lietuvoje darbu 
kurti nereikėjo nieko. Taip, mano bi-
čiuliai, tai ir yra esminis bruožas: De-
mokratija, Laisvė ir Nepriklausomybė 

nėra skirta pasyviesiems! Tik tos tau-
tos, kurių piliečiai aktyviai ir kantriai 
kuria savo valstybę, yra vertos Demo-
kratijos, Laisvės ir Nepriklausomybės. 

Todėl kviečiu jus, mano bičiuliai, į 
demokratijos barikadas – į rinkimų 
apylinkes! Apsiginkluokite teise spręs-
ti savo likimą ir šių metų gegužės 11 d. 
ateikite balsuoti! 

Mano žodžiai jūsų neįtikino? Tuo-
met pažiūrėkime, kas atsitinka, kai pi-
liečiai trumpam sudeda savo ginklus ir 
skydus – pro pirštus pradeda žiūrėti į 
savo šalies valdymą. Pažiūrėkime, kas 
nutinka, kai piliečiai atsisako savo bal-
so – ar už melagingos reklamos dozę, 
ar už skatiką. Toli dairytis nereikia: 
Ukraina yra skaudus pavyzdys, kas 
įvyksta, kai piliečiai pavargsta dalyvau-
ti savo valstybės valdyme ir atiduoda ša-
lį į rankas veikėjų, siekiančių asmeni-
nės naudos. Nes taip jau surėdytas gy-
venimas: blogis įsigali, kai geri žmonės 
nieko nedaro. Poetas Justinas Marcin-
kevičius 1978 m. mus mokė: „Ašara 
dievo aky / Lietuva, ką tu veiki / nie-
ko tavęs neprašau / tik nenutildama 
šauk / volunge šauk ąžuole / akmeniu 

kelio gale...“. Ukrainos tautai šiandien 
tenka griebtis tikrų ginklų, o ašaros 
rieda kruvinos. Ukrainiečiai buvo pa-
ilsę dalyvauti savo šalies valdyme, todėl 
jie moka brangiausią įmanomą kainą.

Ar ne keista, kad žmogus sutinka ri-
zikuoti gyvybe dėl valstybės – tas pats 
žmogus, kuris buvo nenusiteikęs bal-
suoti? Manęs tokia auka nestebina: 
ir jūs, mano bičiuliai, visai ne taip se-
niai „vardan Tos“ žiūrėjote absoliučiai 
grėsmei į akis. 

O dabar jau žinote: vos tik mes, pilie-
čiai, nustojame balsuoti ir patys spręs-
ti savo likimus, grėsmė Respublikai 
sugrįžta. 

Be to, ar tas, kuris nevykdo pilieti-
nių pareigų, gali vadintis socialdemo-
kratu? Negi tas, kuris dėl savo aplai-
dumo nusigręžė nuo demokratijos ir 
surizikavo viso sociumo gerove, vertas 
socialdemokrato vardo vien todėl, kad 
sumokėjo nario mokestį? Ne, bičiuliai, 
socialdemokrato vardas mus įpareigoja 
ne mažiau nei pilietybė – esame dvigu-
bai ištikimi savo valstybei! Juk tikra tie-
sa, kad dalyvavimas rinkimuose – tai 
mūsų teisė ir mūsų pareiga!

Kodėl reikia dalyvauti prezi-
dento rinkimuose? Šitas klausi-
mas viešose ir privačiose erdvė-
se keliamas prieš kiekvienus rin-
kimus. Jis jau tapęs standartine, 
net būtina kiekvienos rinkiminės 
kampanijos dalimi. 

„Dalyvaukite rinkimuose, nes tai 
yra jūsų teisė!“ arba „Dalyvauti rin-
kimuose yra jūsų pareiga!” – teisin-
gi pasakymai. Kas, turėdamas bent 
kruopelytę sveiko pilietiškumo, galė-
tų ginčytis? 

Tik viena mažytė problema: šie pa-
sakymai tiek daug kartų nuskambėję, 
kad prarado savo svorį, o dažnam pilie-
čiui – ir reikšmę. Jie virto agitaciniais 
lozungais, kurių daugelis pernelyg ne-
sureikšmina. Politologai dėl to susirū-
pinimą išreiškė mįslingu terminu – 
„prarado aktualumą“. 

Tiesioginiai merų rinkimai 
padidintų rinkėjų aktyvumą

Kai demokratija tampa  
demokratiją neigiančių jėgų žaislu

Lilija Petraitienė: „Galių sugriauti  
Klaipėdos liberalų bastioną pakaks!“

„Jaunimo garantijos“: ar kovai su jaunimo 
nedarbu esame pasiruošę?

Lietuvos socialdemokratų delegacijos nuotrauka

158 rinkimu apylinke

LSDP Klaipėdos skyriaus nuotr.
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Zigmantas Balčytis

juozas oLekas

gediminas kiRkiLas

Vilija BlinkEVičiūtė

Pristatome pirmąjį kandidatų į europos Parlamentą dešimtuką  

Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
Krašto apsaugos ministras, Lietuvos 
socialdemokratų partijos frakcijos 
narys, Seimo nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto narys. 

Aktyvią politinę veiklą pradė-
jo 1988 metais. 1989 m. išrinktas 
TSRS liaudies deputatu. 1989–1990 
m. kaip Lietuvos delegacijos narys dir-
bo TSRS Aukščiausiojoje Taryboje. 
Į Seimą pirmą kartą buvo išrinktas 
1996 metais. Du kartus ėjo Lietuvos 
sveikatos apsaugos ministro pareigas 
(1990–1992 m. ir 2003–2004 m.), 
2006–2008 m. buvo Lietuvos krašto 
apsaugos ministras. Nuo 2012 metų 
dar kartą pradėjo eiti krašto apsaugos 
ministro pareigas. Dirba jau septinto-

Lietuvos socialdemokratų partijos 
prezidiumo ir valdybos narys, partijos 
pirmininko pavaduotojas. Nuo 2009 
metų – Europos Parlamento narys, 
Biudžeto kontrolės, Pramonės, moks-
linių tyrimų ir energetikos, Transpor-
to ir turizmo komitetų narys, delega-
cijų ryšiams su Kinijos Liaudies Res-
publika ir su JAV narys, Socialistų ir 
demokratų pažangiojo aljanso frak-
cijos narys.

14 metų LSDP partijos narys. Nuo 
2004 m. eina LSDP pirmininko pa-
vaduotojo pareigas.

LR Seimo nariu išrinktas 3 kaden-
cijose. 2008−2009 metais – LSDP 

Seimo Pirmininko pavaduotojas, 
Europos reikalų komiteto pirminin-
kas, atsakingas už Europos Sąjun-
gos (ES) reikalus ir Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai parlamenti-
nį matmenį nuo 2012 m. lapkričio 

Baigęs Vilniaus m. Antakalnio vi-
durinę mokyklą, Vilniaus universi-
tete studijavo informologiją, kur įgi-
jo bakalauro laipsnį, vėliau tęsė žur-
nalistikos studijas bei įgijo komu-
nikacijos ir informacijos magistro 
laipsnį. Pagal „Erasmus“ programą 
stažavosi Nyderlandų Karalystėje.

Savarankiško darbo patirtį pra-
dėjo kaupti dar studijuodamas Vil-
niaus universitete. Nuo 2004 m. dir-
bo Europos Parlamento nario Jus-
to Vinco Paleckio padėjėju; 2006–
2010 m. vadovavo Jaunimo reikalų 
departamentui prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos; 2010–
2012 m. dirbo Lietuvos Respublikos 
Seimo nario padėjėju – sekretoriu-
mi, opozicijos lyderio patarėju; nuo 
2012 m. – Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys.

Politinę veiklą pradėjo 2001 m., 

Savo darbinę karjerą pradėjo 
1983 metais, kai baigė Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetą, įgijo 
teisininkės kvalifikaciją ir pradėjo 
dirbti Socialinės apsaugos ir dar-

Seimo narė nuo 2000 metų, dau-
giausia dirbanti ekonomikos, ener-
getikos, žmogaus teisių ir lyčių lygy-
bės srityse. Ūkio ministrė 2012–2013 
metais. 2004 metais – Europos Parla-
mento narė. Šiuo metu – Seimo Eko-
nomikos ir Europos reikalų komi-
tetų bei Energetikos komisijos narė. 
Priklauso Seimo Moterų, Vystomo-
jo bendradarbiavimo, reprodukcinės 
sveikatos ir teisių bei Metro idėjos 
paramos parlamentinėms grupėms. 
Dirbdama Seime, inicijavo ir pateikė 
daugybę įstatymų projektų energeti-
kos, pramonės, paslaugų, ūkio subjek-
tų veiklos srityse. 

B. Vėsaitė – LSDP pirmininko 
pavaduotoja, LSDP Tarybos narė, 
LSDP Energetikos komiteto pirmi-
ninkė. Ji – ilgametė Lietuvos social-

būdu baigė Vilniaus universitetą, 
įgijo teisės mokslų magistro laipsnį.

Įvairiais laikotarpiais buvo 
LSDP Pirmininko pavaduotoju, 
Prezidiumo nariu, Tarybos nariu, 
Rinkimų štabo vadovu ar jo pava-
duotoju, vadovavo Statuto komi-
sijai, Valstybės valdymo komisijai. 

1992 metais pirmą kartą buvo iš-
rinktas Lietuvos Respublikos Sei-
mo nariu, dirbo Seimo Pirminin-
ko pavaduotoju. Vadovavo Respu-
blikos Prezidento sudarytai darbo 
grupei pasirengti ratifikuoti Euro-
pos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvenciją bei Vals-
tybės valdymo ir savivaldos refor-
mos komisijai. Pasibaigus Seimo ka-
dencijai, buvo Prezidento Algirdo 
Brazausko patarėju politikos klau-
simais. Vėliau dar tris kartus buvo 
išrinktas į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Dirbo Užsienio reikalų, Eu-

Pedagogas, diplomatas ir politi-
kas. Gimė 1956 m. lapkričio 17 dieną 
Skuode. 1978 metais baigė Vilniaus 
valstybinio pedagoginio universite-
to Filologijos fakultetą ir įgijo peda-
gogo kvalifikaciją. Vėliau baigė dok-
torantūros studijas Vilniaus univer-
siteto Filosofijos fakultete ir 1994 m. 
apgynė disertaciją, jam suteiktas so-
cialinių mokslų daktaro laipsnis. Al-
girdo Brazausko vadovaujamoje Vy-
riausybėje buvo švietimo ir mokslo 
ministras (1994–1996). 

2006–2011 m. vadovavo Lietuvos 
ambasadai Švedijoje. Nuo 2012 m. 
Vyriausybės kanclerio pirmasis pa-
vaduotojas.

Dirbo pirmojo atkurtos Nepriklau-
somos Lietuvos visuotinai išrinkto 
Prezidento Algirdo Brazausko ko-

Stipri Lietuva stiprioje Europoje

Už saugią Lietuvą saugioje Europoje

 Už Rytų partnerystę, skaitmeninę darbotvarkę ir Europos jaunimą

Už pažangią ir stiprią Europą!

 Juozas Bernatonis – Lietuvos žmonių advokatas Europoje!

Už dirbantį ir socialiai saugų žmogų!Dirbanti, uždirbanti, vieninga Lietuva

Už Europą, kuriai rūpi Lietuva!

frakcijos Seime seniūnas.
Dirbo Algirdo Brazausko ir Gedi-

mino Kirkilo Vyriausybėse – 2001–
2005 m. susisiekimo ministru, 2005–
2007 m. finansų ministru. 2006 m. 
laikinai ėjo Lietuvos Respublikos Mi-
nistro Pirmininko pareigas. 2008–
2009 m. Seimo delegacijos Europos 
Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje 
pirmininkas.

Šiuo metu Lietuvai atstovaudamas 
kaip Europos Parlamento narys, šią 
parlamento tribūną, savo teises ir par-
eigas išnaudoja reprezentuodamas Lie-
tuvą, siekdamas tinkamų mūsų šaliai 
sprendimų. Vienas aktyviausių Lie-
tuvos atstovų Europos Parlamente. 

Daug dėmesio skiria paramos inicia-
tyvoms. Apdovanotas medaliu, skirtu 
Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna-
vimo 750-osioms metinėms paminėti, 
Lietuvos valstybės ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, 
atminimo ženklu už asmeninį indėlį 
plėtojant Lietuvos Transatlantinius 
ryšius bei Lietuvos Respublikos pa-
kvietimo į NATO proga.

 Zigmantas Balčytis 1976 m. baigė 
Vilniaus universiteto Finansų ir aps-
kaitos fakultetą, įgijo ekonominės ki-
bernetikos specialybę (ekonomistas-
matematikas). Laisvai kalba rusų ir 
anglų kalbomis. Laisvalaikio pomė-
giai – lauko tenisas, medžioklė.

je Lietuvos Vyriausybėje.
Juozas Olekas nuolat bičiulių ren-

kamas partijos tarybos nariu, dauge-
lį metų partijos pirmininko pavaduo-
toju. Per šį laikotarpį atstovaudamas 
LSDP dirba įvairiose profsąjunginė-
se ir visuomeninėse organizacijose.

Lietuvai ir jos pasiekimams atstova-
vo dirbdamas Europos Tarybos Par-
lamentinės asamblėjos vicepreziden-
tu, NATO parlamentinės asamblėjos 
biure, įvairiose ES institucijose, mi-
nistrų tarybose.

Už profesinius ir politinius nuo-
pelnus apdovanotas Lietuvos valsty-
bine premija už rekonstrukcinės mi-
krochirurgijos darbų ciklą kartu su 
grupe Vilniaus universiteto mikro-
chirurgų (1988); Lietuvos nepriklau-
somybės medaliu (2000); Nyderlan-
dų Karalystės Oranje-Nasau ordino 
Komandoro kryžiumi (2008); Esti-
jos antro laipsnio Marijos Žemės or-
dinu (2012). 

Išleido daugiau kaip šimtą moksli-
nių publikacijų, knygų ir vadovėlių.

Juozas Olekas 1976 m. baigė Kauno 
medicinos institutą (dabar – Kauno 
medicinos universitetas). Nuo 1976 
metų studijas tęsė Vilniaus valstybi-
nio universiteto Medicinos fakultete, 
kurį 1980 m. baigė ir įgijo gydytojo 
specialybę. 1987 metais apgynė medi-
cinos mokslų kandidato (dabar – me-
dicinos mokslų daktaro) disertaciją.

Moka anglų ir rusų kalbas. Pomė-
giai: sodininkystė, sportas, šokiai, te-
atras, medžioklė.

bo ministerijoje. Nuosekliai kopė 
karjeros laiptais ir 2000 m. buvo 
paskirta ministre. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministre dirbo net 
keturiose vyriausybėse. Tris kartus 
buvo išrinkta  į Lietuvos Respubli-
kos Seimą. Dirbant ministerijoje 
ir Seime dalyvavo daugelio teisės 
aktų rengime, daug kartų atstova-
vo Lietuvai ES Taryboje, tarptauti-
nėse organizacijose ir užsienio vals-
tybėse. Ypač daug teko šioje srityje 
dirbti Lietuvai rengiantis tapti Eu-
ropos Sąjungos nare. 2004 metais 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
dekretu apdovanota Ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai" Komandoro 
kryžiumi.

Nuo 2009 metų dirba Europos 
Parlamente. Yra Užimtumo ir soci-
alinių reikalų komiteto narė, dirba 
Moterų teisių ir lyčių lygybės bei Pi-
liečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetuose. Nuo 2012 me-

mėn. Taip pat – Seimo Informacinės 
visuomenės plėtros komiteto narys. 

Lietuvos premjeras – 2006–2008 
metais. Krašto apsaugos ministras – 
2004–2006 metais, specialusis LR 
Prezidento įgaliotinis deryboms dėl 
Rusijos Federacijos tranzito į Kali-
ningrado sritį  – 2002–2004 metais. 
2003 m. jam suteiktas nepaprastojo 
ir įgaliotojo ambasadoriaus diplo-
matinis rangas. Nuo 1992 metų iki 
dabar – Seimo narys, daugiausia dir-
bęs Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos, Užsienio reikalų, Europos rei-
kalų, Informacinės visuomenės plė-
tros komitetuose. 

Daugelio tarpparlamentinių Sei-
mo grupių narys. 

Svarbiausios įstatymų leidybos 
iniciatyvos – integracijos į ES ir 
NATO, užsienio ir gynybos poli-
tikos, kovos su korupcija, specia-
liųjų tarnybų, elektroninio balsavi-

BiRutė Vėsaitė

Remigijus motuzas

juozas beRnatonis

juRas Požėla

demokračių sąjungos pirmininkė ir 
Socialistinio moterų internacionalo 
narė, ypač daug nuveikusi lyčių lygy-
bės ir lygių galimybių srityje. Moterų 
verslininkių klubo MVK-21 garbės 
narė, Moters užimtumo ir informaci-
jos centro pirmininkė. 

Dabar yra Seimo delegacijos Euro-
pos Tarybos Parlamentinėje Asamblė-
joje pirmininkė. Daugelio tarpparla-
mentinių grupių narė. 

Taip pat buvo Seimo Atominės ener-
getikos komisijos (2008–2012)., Igna-
linos atominės elektrinės regiono pro-
blemų komisijos (2004–2008) narė, 
Verslo ir užimtumo komisijos pirmi-
ninkė (2000–2008). 1997–2000 m. 
– Kauno miesto savivaldybės tarybos 
narė, Savivaldos ir ekonominės plė-
tros komiteto pirmininko pavaduoto-
ja, Kultūros ir švietimo komiteto narė. 

1969–1974 m. mokėsi Kauno po-
litechnikos instituto (dabar – Kauno 
technologijos universitetas) Cheminės 
technologijos fakultete, kur įgijo inži-
nierės technologės specialybę. 1975–
1981 m. Vilniaus valstybiniame uni-
versitete (dabar – Vilniaus universite-
tas) studijavo anglų kalbą ir literatūrą. 
1980–1982 m. neakivaizdžiai studi-
javo Tekstilės ir lengvosios pramonės 
institute, Leningrade (dabar Sankt Pe-
terburgas) aspirantūroje, 1983 m. ga-
vo Technikos ir technologijų mokslų 
daktarės laipsnį. 1995–2000 m. sta-
žavosi Švedijoje, Prancūzijoje, Italijo-
je, Izraelyje, JAV. 

mandoje patarėju švietimo ir moks-
lo klausimams. 1994–1997 paskirtas 
Švietimo ir mokslo ministerijos sekre-
toriumi. Jo iniciatyva parengta ir pa-
sirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
Rusijos Federacijos švietimo ministe-
rija dėl bendradarbiavimo. Daugkar-
tinių derybų būdu buvo susitarta dėl 
lietuviškų mokyklų įsteigimo Mas-
kvoje ir Kaliningrado srityje. Taip pat 
pradėtos oficialios derybos su Lenki-
jos švietimo ir mokslo ministerija dėl 
lietuviškų mokyklų Seinų ir Punsko 
krašte statuso. 

Vadovaujant Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės (1997–
2001), pagerėjo Lenkijos ir Lietuvos 
bendradarbiavimas sprendžiant len-
kų, gyvenančių Lietuvoje, ir lietu-
vių, gyvenančių Lenkijoje, proble-
mas. Jam teko vadovauti Lietuvos ir 
Lenkijos Vyriausybių Tautinių ma-
žumų komisijai. 

Lietuvai pirmą kartą pirmininkau-
jant Europos Tarybai buvo paskirtas 
Ministru – patarėju Lietuvos Res-
publikos diplomatinėje atstovybėje 
Strasbūre. 

2004 m. LR Prezidento dekretu 
jam suteiktas Lietuvos Respublikos 
nepaprastojo pasiuntinio ir įgalioto-
jo ministro diplomatinis rangas, jis 
apdovanotas ordino ,,Už nuopelnus 
Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 

Puikiai moka rusų ir anglų kalbas.

Gimė 1953 m. rugsėjo 8 d. Kau-
ne, mokslininkų pedagogų šeimoje. 
Baigė Kauno politechnikos institu-
to Cheminės technologijos fakulte-
tą. Aspirantūroje Prahoje studijavo 
filosofiją, apgynė mokslų daktaro 
disertaciją. 2002 m. neakivaizdiniu 

tų yra Lietuvos delegacijos Euro-
pos Parlamento Socialistų ir demo-
kratų pažangiojo aljanso frakcijoje 
vadovė. Dirbdama Europos Parla-
mente pagilino savo žinias apie ES 
politiką bei teisę. Įgijo ir pranešimų 
bei nuomonių rengimo patirtį. Šie-
met Europos Parlamentas pritarė 
jos parengtam pranešimui apie so-
cialinę apsaugą.      

Nuo 2009 metų yra LSDP pirmi-
ninko pavaduotoja, kuruoja Šiaulių 
apskrities skyrius bei darbą su ne-
vyriausybinėmis organizacijomis, 
neįgaliaisiais, socialiniais darbuo-
tojais. Taip pat dalyvauja darbo, šei-
mos ir socialinių reikalų bei infor-
macijos ir komunikacijų komitetų 
bei centrinio rinkimų štabo veiklo-
je. Aktyviai dirba visose rinkiminė-
se kampanijose, nuolat išsako savo 
poziciją žiniasklaidoje, dažnai susi-
tink ir bendrauj su žmonėmis viso-
je Lietuvoje.

mo srityse. 
2007–2009 m. – LSDP pirmi-

ninkas, dabar – LSDP pirmininko 
pavaduotojas, Tarybos, Valdybos ir 
Prezidiumo narys, ilgametis Infor-
macijos ir komunikacijų komiteto 
pirmininkas. Kaip LSDP narys pri-
klauso Europos socialistų partijai, 
bendradarbiauja su Europos Parla-
mento Socialistų ir demokratų pa-
žangiojo aljanso frakcija, kuriai pa-
prastai priklauso LSDP nariai.

Nuo 1974 m. neakivaizdiniu bū-
du Vilniaus pedagoginiame insti-
tute (dabar – Lietuvos edukologi-
jos universitetas) studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą. Nuo 1978 m. stu-
dijavo politikos mokslus Vilniaus 
aukštojoje partinėje mokykloje, ku-
rią baigė 1982 metais. 2004 m. bai-
gė Vilniaus universiteto Tarptauti-
nio verslo mokyklos magistrantū-
ros studijas.

tapdamas Lietuvos socialdemokra-
tų partijos nariu. Nuo 2003 m. iki 
2012 m. tris kadencijas iš eilės iš-
rinktas Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybos nariu, vadovavo Socialinių 
reikalų komitetui. 2011–2012 m. – 
Lietuvos socialdemokratinio jauni-
mo sąjungos pirmininkas; Lietuvos 
socialdemokratų partijos Tarybos, 
Prezidiumo narys, Vilniaus miesto 
skyriaus pirmininko pavaduotojas. 

Turi nemažai patirties europinėje 
politikoje – dalyvavo Europos jauni-
mo Konvento dėl ES ateities darbe, 
buvo Jaunųjų Europos Socialistų 
organizacijos Biuro narys, Europos 
Regionų komiteto pakaitinis narys 
stebėtojas, atstovavo valstybinei jau-
nimo politikai aukšto lygio Europos 
Komisijos susitikimuose.

Laisvalaikiu mėgsta skaityti kny-
gas, plaukioja baseine.

Gimė 1982 m. balandžio 12 d., Vil-
niuje.

Nuo 2012 m. Lietuvos Respublikos 
Seimo narys, Jaunimo ir sporto reika-
lų komisijos pirmininkas, Sveikatos 
reikalų komiteto narys.

ropos reikalų, Teisės ir teisėtvarkos 
komitetuose, buvo Seimo Konstitu-
cijos komisijos pirmininkas. 

Būdamas Seimo nariu parengė 
per šimtą įstatymų projektų, kurių 
dauguma buvo priimti. Dabar kaip 
teisingumo ministras kuruoja visą 
teisėkūros procesą.

Ministro Pirmininko A. Bra-
zausko vadovaujamoje Vyriausy-
bėje dirbo vidaus reikalų minis-
tru. O nuo 2012 m. gruodžio 13 
d. - Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministru.

Respublikos Prezidento V. 
Adamkaus buvo apdovanotas Vy-
tauto Didžiojo ordino Karininko 
kryžiumi.

Daugiausia reprezentuoti Lietu-
vą Juozui Bernatoniui teko šešerius 
metus dirbant ambasadoriumi Es-
tijoje ir Lietuvai pirmininkaujant 
ES Tarybai. 

iREna ŠiauliEnė 

Lietuvos Respublikos Seimo na-
rė, Lietuvos socialdemokratų parti-
jos frakcijos seniūnė, Seimo Infor-
macinės visuomenės plėtros komi-

Už Lietuvą veikime kartu!
teto narė, Jūrinių ir žuvininkystės 
reikalų komisijos narė, Seimo dele-
gacijos Baltijos Asamblėjoje narė.

Politinėje veikloje dalyvauja nuo 
1989 metų,  buvo renkama partijos 
pirmininko pavaduotoja, yra LSDP 
Tarybos, prezidiumo ir valdybos na-
rė. Lietuvos moterų socialdemokra-
čių sąjungos narė.

Irena Šiaulienė turi 20 metų par-
lamentinės veiklos patirtį. 6 kaden-
cijas išrinkta LR Seimo nare. 

Aktyviai dirba su moterų orga-
nizacijomis, įkūrė ir vadovavo Lie-
tuvos demokratinei moterų kolegi-
jai. Jos iniciatyva 1994 metais pirmą 
kartą Lietuvoje buvo įsteigta vals-
tybės konsultantės moterų klausi-
mais pareigybė. Dirbo parlamen-
tinėje moterų grupėje, kuri paren-
gė Moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymą, inicijavo Moterų ir vyrų 
lygių galimybių kontrolieriaus tar-

nybos įsteigimą. 
Daugiau kaip dvidešimtmetį 

yra LR Seimo delegacijos Baltijos 
Asamblėjoje (BA) narė, yra vado-
vausi BA Švietimo, mokslo ir kultū-
ros komitetui, dirbo Baltijos jūros 
parlamentinėje konferencijoje. Už 
indėlį stiprinant Baltijos valstybių 
vienybę ir bendradarbiavimą 2003 
m. apdovanota Baltijos Asamblėjos 
medaliu. 2004 metais apdovanota 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Komandoro kryžiumi.

I. Šiaulienė 1976 m. su pagy-
rimu baigė istorijos studijas Vil-
niaus valstybiniame universitete. 
1987 metais apgynė humanitari-
nių mokslų daktarės disertaciją Vil-
niaus universitete. Po studijų dirbo 
socialinių mokslų dėstytoja Klaipė-
dos universitete.

Moka vokiečių kalbą, gali susi-
kalbėti anglų ir lenkų kalba.

maRija auŠRinė PaVilioniEnė 

Seimo narė nuo 2004 metų, žino-
ma Lietuvoje, Europoje, JAV kaip 
žmogaus teisių, moterų teisių ir lyti-
nių mažumų teisių gynėja, lyčių lygy-
bės ir lygių galimybių rėmėja. Seimo 
Žmogaus teisių ir Europos reikalų 
komitetų narė, Moterų ir Vystomo-
jo bendradarbiavimo, reprodukcinės 
sveikatos ir teisių parlamentinių gru-

Ginu demokratines vertybes Lietuvoje ir Europoje
pių narė, Narkomanijos ir alkoholiz-
mo prevencijos komisijos narė. 

Daugelio tarpparlamentinių gru-
pių. 2013 metais išrinkta COSAC 
(ES reikalų parlamentinių komi-
tetų konferencijos) moterų foru-
mo koordinatore. 2005–2008 m. 
– Seimo Europos reikalų komiteto 
pirmininko pavaduotoja. Kaip Lie-
tuvos atstovė buvo deleguota į Tarp-
tautinės šeimos planavimo federaci-
jos renginius.

Kaip socialdemokratė (LSDP Ta-
rybos narė, Lietuvos socialdemokra-
čių moterų sąjungos Tarybos narė) 
M. A. Pavilionienė nuolat primena, 
kad LSDP, kaip Europos socialistų 
partijos narė, privalo laikytis pagar-
bos lyčių lygybės, lygių galimybių bei 
žmogaus teisių ir laisvių nuostatoms. 

2009 m. išrinkta Lietuvos Metų 
moterimi. 2012 metais gavo Euro-
pos Parlamento forumo apdovanoji-
mą už žmogaus teisių ir moterų teisių 
gynimą Lietuvoje, už veiklą Šeimos 
planavimo ir lytinės sveikatos ir tei-

sių asociacijoje. Kaip žmogaus teisių 
ekspertė konsultavo Gruzijos, Ser-
bijos ir kitų valstybių žmogaus tei-
sių gynėjus. 

1967 m. Vilniaus valstybinia-
me universitete (dabar – Vilniaus 
universitetas) baigė anglų kalbos 
ir literatūros studijas. Nuo 1969 
m. čia studijavo Vakarų Europos 
ir Amerikos literatūrų doktoran-
tūroje. 1977 m. įgijo humanitari-
nių mokslų daktarės laipsnį Kijevo 
universitete (Ukraina). Dėstydama 
Vilniaus universitete, stažavosi Le-
ningrado (dabar – Sankt Peterbur-
gas) universitete (1979), Džordžtau-
no universitete, Vašingtone (JAV, 
1985), Medisono universitete, Vis-
konsine (JAV, 1991), Lundo univer-
sitete (Švedija, 1993), Tarptautinėje 
moterų studijų programoje „Mote-
rų vaidmuo politikoje“ (JAV, 1995). 
1999 m. tapo Vilniaus universiteto 
habilituota mokslų daktare. 2001–
2004 m. – VU Visuotinės literatū-
ros katedros profesorė. 
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Kartais kalbantieji viešai pasaulį su-
vokia kaip plokščią darinį, kuriame 
priežastys ir pasekmės susiję horizon-
taliais ryšiais, kai atrodo, kad jei A ir B 
tarpusavyje susiję ir iš jų sąveikos gau-
tas tam tikras rezultatas, tai C, D ir E 
apskritai neegzistavo ar neturėjo jokio 
poveikio. Pavyzdžiui, taip nutinka ma-
nant, kad dviejų valstybių vadovai slap-
ta susitarė, ir vienas jų, neatsižvelgda-
mas nei į savo visuomenės padėtį, nei į 
kitų valstybių vadovų laikyseną, padarė 
atsargų ar net išdavikišką pareiškimą. 

Tai beveik prilygsta tikėjimui, kad 
pasaulis laikosi ant trijų banginių, o 
žemė dreba tada, kai jie verčiasi ant ki-
to šono. Bet net ir patikėjus šiuo mitu, 
reiktų klausti savęs, ar banginis niekad 
neplaukia ieškoti ėdalo, ar nebanguoja 
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Daiva NorKieNė  po juo esantis vandenynas?
Be abejo, vertinti priežasčių ir pase-

kmių ryšius nuolat kintančiame pasau-
lyje, kuriame nuolat kinta ne tik socia-
linės ir kultūrinės realijos, bet ir geopo-
litinės sąlygos, yra dar sudėtingiau: vei-
kiančių faktorių, kurie gali turėti įtakos 
tam tikriems vertinamiems dalykams, 
kartais yra neaprėpiamai daug. Ir žmo-
gui, kuriam būdingas plokščiasis pasau-
lio suvokimas, objektyviai įvertinti kitų 
poelgius, reiškinius ar faktus gali būti 
sunku. O jei dar plokščias pasaulio su-
vokimas yra sumišęs su siauru partiniu 
požiūriu, tikėtis objektyvaus reiškinių 
vertinimo kur kas sunkiau.

Partiškumas (arba gilios simpatijos 
tam tikrai politinei jėgai) formuoja iš-
ankstinę nuomonę. Tai įrodyta tyri-
mais. „Kai kadaise respublikono pre-
zidento Ronaldo Reagano valdymo 
pabaigoje sumažėjo infliacija, tą paste-
bėjo tik 8 proc. demokratų. Respubli-
konai (iš jų 47 proc. pastebėjo infliaci-
jos mažėjimą) buvo panašiai nepasta-
būs ir neigiamai nusiteikę demokrato 
prezidento Clintono valdymo pabai-
goje (Brooks, 2004)“. 

Štai kodėl Premjero Algirdo Butke-
vičiaus žodžius, kad nereikia skubėti 
skelbti ekonominių sankcijų Rusijai, 
itin neigiamai priėmė jo politiniai opo-
nentai ir šiems palankūs apžvalginin-
kai. O tuo tarpu beveik identiškų Pre-
zidentės, kai kurių ES, NATO veikė-
jų  pareiškimų arba „nepastebėjo“, ar-
ba jiems nesuteikė neigiamo atspalvio. 
Man atrodo, per maža tai pavadinti 
dvigubais standartais. Tai kvepia trum-
paregiškumu ir visuomenės poreikių 
ignoravimu. Antai viena apžvalginin-
kė rašo žinanti, kad Lietuvos verslas iš 
Rusijos sulauktų atsako, jei mes pritai-
kytume sankcijas, bet nemano, kad tai 
per didelė kaina, kurią turėtų sumokė-
ti visa Lietuvos visuomenė. Tačiau mū-
sų sankcijų, jei Lietuva jas taikys vie-
na, kitoms ES šalims ir toliau su Ru-
sija ramiausiai prekiaujant, gigantiška 
kaimynė nė nepajustų. Tuo tarpu da-
lis mūsų verslininkų, praradę ryšius su 
Rytų partneriais bei jų rinką, pirmiau-
sia brangintų Lietuvoje parduodamą 
produkciją, mažintų darbuotojų skai-
čių, išleistų juos nemokamų atostogų 
ar bankrutuotų. 

ar bijo Premjeras lokio, jei jo neerzina?  

saugios Lietuvos deklaracija
už stipresnę, vieningesnę ir saugesnę lietuvą!

Aktualijos
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lsdP kandidatų į europos Parlamentą sąrašas:
Zigmantas Balčytis bRonius bRadauskas

aRtūRas skaRdžius

giEdRė PuRVanEckiEnė

Vitalija kliukiEnė

Rimantas sinkEVičius

aRūnas dudėnas

aLgimantas saLamakinas

juozas beRnatonis

iREna ŠiauliEnė

algiRdas sysas

justas Pankauskas

juLius sabatauskas

auksė kontRimiEnė

Rimantė ŠalaŠEVičiūtė

Dirbanti, uždirbanti, vieninga Lietuva Už paprastą žmogų

Klestinti Lietuva vieningoje Europoje

Už lygybę, solidarumą ir darbą

Sveikas žmogus – laimingas 
ir kūrybingas pilietis

Saugią ir išplėtotą europinę 
infrastruktūrą - Lietuvai

Nauja karta, naujos idėjos, 
efektyvūs sprendimai

Gamtosauga – bendras Lietuvos 
ir Europos rūpestis
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Vilija BlinkEVičiūtė
Už dirbantį ir socialiai saugų žmogų!

juozas oLekas
Už saugią Lietuvą saugioje Europoje

Už Lietuvą veikime kartu!

Socialiniai Europos sprendimai – Lietuvai

Dirbantis jaunimas - Europos ateitis

Svarbi kiekvieno žmogaus nuomonė

Už Lietuvos pažangą Europoje!

Už Europą, kurioje kiekvienas žmogus –  
socialiai saugus

gediminas kiRkiLas
 Už Rytų partnerystę, skaitmeninę  
darbotvarkę ir Europos jaunimą

Stipri Lietuva stiprioje Europoje
BiRutė Vėsaitė

juRas PožEla

Remigijus motuzas

Už pažangią ir stiprią Europą!

Už Europą, kuriai rūpi Lietuva!

 Juozas Bernatonis – Lietuvos 
 žmonių advokatas Europoje!

maRija auŠRinė PaVilioniEnė 

Ginu demokratines vertybes
 Lietuvoje ir Europoje

Sx.ch. nuotr.

Lietuvos socialdemokratų par-
tijos (LSDP) Valdyba kovo 12 d. 
pritarė kandidato į LR Preziden-
tus Zigmanto Balčyčio „Saugios 
Lietuvos deklaracijai“ ir siūlys Po-
litinėje taryboje koalicijos par-
tneriams ją palaikyti.

Prasidėję Rusijos karo veiksmai 
Ukrainos teritorijoje ragina mus, vi-
sus Lietuvos žmones, kaip niekada tap-
ti vieningais, o valdžios pareigūnams 
skubiai imtis visų įmanomų veiksmų, 
kad Lietuva taptų saugesne vieta gy-
venti. Mums ir mūsų vaikams.

Valstybės vadovai privalo jau šian-
dien pradėti realiai stiprinti šalies sau-
gumą. Būtina nedelsiant žengti šiuos 
žingsnius:

tiesioginiai merų rinkimai 
padidintų rinkėjų aktyvumą
Stasys JoKūbaitiS

Trys Lietuvos socialdemokra-
tų partijos frakcijos Seime na-
riai įregistravo naujas dviejų 
įstatymų pataisas, kurios leistų 
įteisinti tiesioginius merų rinki-
mus nekeičiant Konstitucijos. 

Ankstesni bandymai žlugo
Visuomenės nuomonės apklausų 
duomenimis, daugiau kaip 80 proc. 
žmonių nori patys rinkti merus. Ta-
čiau ši idėja ne kartą buvo paskan-
dinta Seime, nesutariant dėl jos įgy-
vendinimo.

Tiesioginių merų rinkimų idė-
ją nuosekliai rėmė kadenciją baigęs 
Prezidentas Valdas  Adamkus. Iš jo 
valstybės vairą perėmusi Dalia Gry-
bauskaitė irgi ragino Seimą suteik-
ti žmonėms teisę patiems rinkti me-
rus. Tačiau visi bandymai idėją įtei-
sinti buvo nevaisingi. Gal dabar pa-
vyks socialdemokratams?

Reikia įsiklausyti į žmonių 
balsą ir jau per kitus 
savivaldos rinkimus, kurie 
vyks 2015 metais, leisti 
piliečiams miestų ir rajonų 
merus rinkti tiesiogiai. 

ir jau per kitus savivaldos rinkimus, 
kurie vyks 2015 metais, leisti pilie-
čiams miestų ir rajonų merus rinkti 
tiesiogiai. Taip būtų užkirstas kelias 
partijų užkulisiniams susitarimams, 
padidėtų žmonių pasitikėjimas vie-
tos valdžia, išaugtų piliečių aktyvu-
mas savivaldos rinkimuose“, – pažy-
mėjo teisingumo ministras, LSDP 
vicepirmininkas Juozas Bernatonis. 

Apklausos rodo, kad šiandien 
žmonės meru rinktų charizmatiš-
ką asmenybę, lyderį, kuris geriausiai 
atstovautų jų interesams, nekreip-
dami dėmesio į jo partinę priklau-
somybę, o tai, atrodo, baugina kai 
kurias partijas. 

Anot teisingumo ministro J. Ber-
natonio, nereiktų bijoti galimo atve-
jo, kai savivaldybės tarybos daugu-
ma būtų vienos politinės partijos at-
stovai, o meras – kitos.

„Yra pavyzdžių, kai kartu dirba 
net konservatoriai ir socialdemokra-
tai. Jei merą  tiesiogiai išrenka žmo-
nės, juo savivaldybės gyventojai pa-
sitiki, tai ir kiti politikai, kurie iš-
renkami į savivaldybės tarybą, turi į 
tai atsižvelgti“, – sake J. Bernatonis.

Suka seną plokštelę
Tikėtasi, kad jau per praėjusius 

savivaldybių tarybų rinkimus me-
rai bus renkami tiesiogiai. Tačiau du 

kartus Seimas atmetė tai įteisinan-
čias Konstitucijos pataisas. Ir vienu 
pirmųjų smuikų čia grojo apie de-
mokratiją ir valdžios priartinimą 
viešai   mėgstantys samprotauti kon-
servatoriai. 

Dabar jie irgi netrykšta entuziaz-
mu, kad tokie rinkimai būtų įteisin-
ti, ir suka seną plokštelę apie tai, kad 
niekaip nepavyksta susitarti dėl to-
kiu būdu išrinkto mero įgaliojimų. 
Dalis politikų iki šiol nepajėgia ap-
sispęsti – ar tiesiogiai išrinktas me-
ras turi būti savivaldybės tarybos 
nariu ir pirmininku, ar neturi, ar jis 
turėtų pakeisti dabar egzistuojantį 
savivaldybės administracijos direk-

torių, atliekantį vykdomosios val-
džios darbus. 

Kai kurios partijos aršiai besigin-
čydamos, atrodo, siekia vėl numa-
rinti tiesioginių rinkimų idėją, la-
biau bijodamos ne didelių merams 
numatomų įgaliojimų, o galimų po-
litinių nuostolių. Juk daliai partijų, 
neturinčių savivaldybėse stiprių ly-
derių, gali būti sunkiau savo atstovus 
deleguoti į vadovus, jei juos rinks ne 
taryba, o visi žmonės.

Kandidatu galėtų išsikelti ir pats
Savivaldybių tarybų rinkimų įsta-

tymo naują redakciją parengė teisin-
gumo ministras J. Bernatonis, Seimo 
nariai Milda Petrauskienė bei Albi-
nas Mitrulevičius. Projekto autorių 
manymu, savivaldos rinkimai tu-
rėtų vykti ne vien daugiamandatė-
se rinkimų apygardose pagal parti-
jų pateiktų kandidatų sąrašus, kaip 
yra šiuo metu, bet ir vienmandatė-
se apygardose, kuriose būtų renka-
mi merai. 

„Tiesiogiai išrinkti merai kartu 
būtų ir savivaldybės tarybos nariai 
bei jos vadovai. Rinkėjai balsuotų 
dviem biuleteniais: vienu, kaip ir iki 
šiol, – už pasirinktos partijos kan-
didatų sąrašą, kitu – už kandidatą į 
merus“, –  teigė  Seimo narė M. Pe-
trauskienė. 

Ar tai vėl neišgąsdins merų tiesio-
ginių rinkimų oponentų? Juk gali at-
sitikti ir taip, kad meru bus išrinktas 
ne kokios nors didelės partijos atsto-
vas, o nepartinis žmogus.

Kandidatas į merus galėtų išsi-
kelti pats arba jį galėtų iškelti poli-
tinė partija ar visuomeninis rinki-
mų komitetas.

„Jau dešimt metų kalbame apie 
tiesioginių merų rinkimų įteisini-
mą. Reikia įsiklausyti į žmonių balsą 

Lietuvoje

Zigmantas P. balčytiS
Europos Parlamento narys,  
lsdP pirmininko pavaduotojas

1. Tapti vieningais savo valstybėje. Aukščiausi valstybės vadovai, politikai ir pa-
reigūnai turi peržengti savo asmenines ambicijas ir susitarti dėl visų valstybės strate-
ginių klausimų. Privalome būti vieningi. 

2. Aktyviau bendradarbiauti su kaimynais, nes kartu būsime saugesni. Lietuva 
privalo pradėti dar artimiau ir intensyviau bendradarbiauti su Latvija, Estija ir Lenkija. 

Esant atvirai agresijai visai netoli mūsų valstybių sienų, turime išsiaiškinti su Len-
kija dėl kilusių problemų ir pasirašyti strateginės partnerystės susitarimą.

Ultimatumų kalba, kuria kartais bandoma bendrauti su kaimyninėmis valstybė-
mis, trukdo didinti mūsų valstybės saugumą. 

3. Tapti aktyvesniais NATO nariais. Esame įsipareigoję padidinti kariuomenės 
finansavimą ir ateityje turime vykdyti šiuos pažadus. Būtina skubiai tartis su NA-
TO, kad kartu su Baltijos valstybių ginkluotosiomis pajėgomis užtikrintų ilgalaikį 
saugumą Baltijos regione. 

4. Didinti energetinę šalies nepriklausomybę. Iš kitų šalių tiekiama energija 
dažnai tampa politinio spaudimo įrankiu. Valstybė privalo dar kartą peržiūrėti sa-
vo energetikos strategiją, ypatingą dėmesį skirti savos energijos gamybai, neatmetant 
galimybės tolesnį atominės energetikos vystymą paversti ne tik ekonominiu Lietu-
vos, bet ir visos Europos Sąjungos politiniu projektu.

Reikia garantuoti pigesnių dujų tiekimą, nes tai užtikrins didesnį šalies ūkio kon-
kurencingumą ir padidins mūsų šalies saugumą. Bet kuriuo atveju mums reikalingos 
pigesnės dujos – ar iš „Gazprom“, ar per naujai statomą terminalą.

Ukrainos įvykiai yra pamoka mums visiems. Ją turime kartoti kasdien – priimda-
mi sprendimus, stiprindami savo šalies saugumą. 

dreamstime com. nuotr.
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tik suvieniję bendras pajėgas galime tikėtis realaus postūmio sprendžiant jaunimo nedarbo problemą. 

kai demokratija tampa  
demokratiją neigiančių jėgų žaislu

Vakarų demokratijos tradici-
joje „referendumo“ sąvoka vi-
sada reiškė ne vien tik politinį 
veiksmą, kuriuo piliečiai patvir-
tindavo savo pritarimą arba ne-
pritarimą aktualiu klausimu. Re-
ferendumas sudaro galimybes 
piliečiams dalyvauti politikos 
formavimo procese, o daugu-
mos sprendimas jame yra ne-
ginčytinas sprendimų orienty-
ras demokratiškai išrinktai val-
džiai. Referendumui tenka ir 
simbolinė reikšmė – dažnai taip 
piliečiai kuria ir keičia istoriją, 
o su valstybių konstitucijomis 
juos sieja ypač glaudus ryšys. 

Tačiau paskutinieji su referendu-
mais sietini įvykiai sukėlė karštas 
diskusijas tiek Lietuvoje, tiek viso-
je Europos Sąjungoje. Jas įaudrino 
įvykiai, tiesiogiai susiję su referen-
dumais ir Lietuvoje, ir Šveicarijoje.

Giliomis referendumų tradicijo-
mis garsėjantys šveicarai nacionali-
niame referendume įpareigojo savo 
valdžią per trejus metus peržiūrėti 
sutartį su Europos Sąjunga dėl lais-
vo žmonių judėjimo. Referendume 
buvo balsuota dėl imigracijos kvotų. 
Nepaisant kairiosios Šveicarijos vy-

riausybės ir parlamento daugumos 
raginimo nepalaikyti siūlymo, ne-
žymia persvara šveicarai pakeitė sa-
vo sprendimą, kurį taip pat įtvirti-
no 2000 m. referendumu. Anuomet 
šveicarai patvirtino vadinamą ketu-
rių laisvių paketą su ES, numatantį 
laisvą prekių, paslaugų, kapitalo ir 
žmonių judėjimą.

Po 2000 m. referendumo Švei-
carijos darbo rinka tapo atviresnė 
atvykėliams iš kitų Europos Sąjun-
gos šalių. Tuo pasinaudojo dešimtys 
tūkstančių naujų imigrantų. Tačiau, 
kaip sakė šio referendumo iniciato-
riai, naujieji darbuotojai ne tik „nu-
mušė“ šveicarų atlyginimus, bet ir 
sukėlė nekilnojamojo turto brangi-
mą, išbalansavo Šveicarijos švietimo 
ir sveikatos priežiūros sistemas, ku-
rios ir taip, pasak referendumo šali-
ninkų, daug kainuoja turtingos Al-
pių šalies mokesčių mokėtojams. Šio 
referendumo vėliavneše tapo kraš-
tutinių dešiniųjų – Šveicarijos liau-
dies partija, laikanti save „šveicariš-
kumo“ gynėja ir „viduriniosios kla-
sės“ advokate.

Panašių partijų, spinduliuojan-
čių euroskepticizmu bei atmetančių 
žmogaus teises ir net simpatizuojan-
čių „kietos rankos“ doktrinai, Euro-
poje atsiranda vis daugiau.  Deja, jos 
naudojasi demokratijos mechaniz-
mais ir tampa vis labiau matomos. 
Todėl ir Šveicarijos, ir Lietuvos re-
ferendumų turinius būtent susie-
ja organizatorių politinių pažiūrų 
panašumas.

Lietuvoje aistros kunkuliuoja dėl 
nevienareikšmiškai vertintinos ini-
ciatyvos surengti referendumą dėl 
žemės pardavimo užsieniečiams. 
Šios iniciatyvos veidu tapo Lietu-
vos dešinieji radikalai, kurie savo 

vertybinėmis nuostatomis niekuo 
nenusileidžia, o gal ir pralenkia sa-
vo Šveicarijos kolegas. Nepaisant to, 
kad tarp referendumo klausimų yra 
ir demokratijos požiūriu pažangus 
imperatyvas mažinti piliečių inici-
juojamo referendumo parašų cen-
zą iki 100 tūkst. balsų, jo turinys 
dėl žemės pardavimo užsieniečiams 
kelia daug juridinės sumaišties ir yra 
stipriai ideologizuotas, nukreiptas į 
paprastų žmonių socialines ir eko-
nomines baimes.

Kita vertus, referendumo inicia-
toriai Lietuvoje, anot VRK, surinko 
300 tūkst. parašų ir, nepaisant visų 
peripetijų, įveikė panašiose inicia-
tyvose ilgai nepasiektą cenzą. Grei-
čiausiai, būtų garbinga ir išmintinga 

pradėti argumentų kovą dėl būsimo 
referendumo dalyvių pasirinkimo. 
Deja, emocijos tik dar labiau skaldo 
visuomenę, o šio referendumo inici-
atyvinės grupės vadai pelno populia-
rumo dividendus. Blogiausia, kad ši 
situacija nepelnytai diskredituoja ir 
pačią piliečių inicijuojamo referen-
dumo idėją.

Stebint abu atvejus, galima paly-
ginti išryškėjusius Europoje ir Lie-
tuvoje referendumo (kaip demokra-
tinio instituto) vertinimo skirtumus. 
„Esu nusivylęs. Tikėjausi, kad daugu-
ma šveicarų atmes siūlymą, tačiau tai 
demokratiškas sprendimas. Privalė-
sime atsižvelgti į referendumo rezul-
tatus“, – taip į šveicarų balsavimo re-
zultatus reagavo Europos Parlamento 

pirmininkas, socialdemokratas  Mar-
tinas Šulcas (Martin Schulz).

Jei šveicarų sprendimą Europos ly-
deriai pasitiko sutrikę, bet kartu ir 
pripažindami tiesioginės demokra-
tijos sprendimo viršenybę, tai Lie-
tuvoje pasigirdo gausybė šūkių, nu-
kreiptų prieš patį referendumo ins-
titutą. Sutikime, kad toks makiave-
liškas požiūris neigia demokratijos 
esmę – piliečių dalyvavimą sprendi-
mų priėmimo procese ir yra artimas 
Rytų kaimynų politinei kultūrai. 

Paanalizavus giliau pačių referen-
dumų turinį, peršasi išvada, kad pas-
tarieji įvykiai konstatuoja kitą pro-
blemą. Būtina ieškoti atsakymų į 
klausimą, kodėl radikaliosios deši-
niųjų iniciatyvos Europoje vis la-
biau kelia galvas ir atranda sekėjų. 
Daugybė apžvalgininkų tvirtina, 
kad su sava baimių ir fobijų kupina 
retorika dešinieji radikalai nusitaikė 
ir į tradiciškai susiklosčiusį kairiųjų 
elektoratą, kurių gyvenimo koky-
bei kirto globalios laisvosios rinkos 
ir kapitalo migracijos procesai. Tik 
šie radikalūs dešinieji kovoja ne su 
„išlaisvintojo“ kapitalizmo sukelto-
mis problemomis, bet ieško atpirki-
mo ožių – silpnesnių ir labiau pažei-
džiamų socialinių grupių. Paradok-
salu, bet naudodamiesi demokratijos 
instrumentais, jie kuria antidemo-
kratiškus precedentus. Nesinorėtų 
ieškoti istorinių panašumų, bet bū-
tina prisiminti, kad tarpukariu na-
cistai į valdžią taip pat atėjo demo-
kratiniu keliu.

Kairiesiems, o ypač socialdemo-
kratams, teks iš naujo atrasti ir įver-
tinti demokratinio socializmo sti-
prybę bei sustabdyti vėl Europos 
valstybėse šmėkščiojančią rudmarš-
kinių šmėklą.

tomas ŠileiKa
lsdjs valdybos narys

Sx.ch. nuotr.

Zigmantas P. balčytiS
Europos Parlamento narys,  
lsdP pirmininko pavaduotojas

lietuvai svarbūs klausimai – 
europos komisijai    

Kovo mėnesį kreipiausi į Europos Komisiją dėl 
Lietuvai svarbių klausimų: kada Komisija baigs ty-
rimą dėl „Gazprom“ veiksmų Lietuvoje, ar Europos 
Sąjunga nemato būtinybės prisidėti prie naujos ato-
minės elektrinės statybos, ar bus užtikrinta nuosekli 
geležinkelio „Rail Baltica“ plėtra?

Greičiau užbaigti tyrimą dėl „Gazprom“  
veiksmų

Įvykiai Ukrainoje turi būti pakankama paskata 
Europos Komisijai daugiau dėmesio skirti „Gaz-
prom“ veiksmams ištirti, nes nuo to priklauso Lie-
tuvos ir jos žmonių gerovė.

Lietuva, kol kas būdama visiškai priklausoma nuo 
„Gazprom“ tiekiamų dujų, yra viena iš labiausiai nu-
kentėjusių valstybių narių. Lietuvos gyventojai kas-
met patiria tūkstančius litų papildomų išlaidų šildy-
mo sezono metu, o dėl brangių dujų milijonus pra-
randa Lietuvos pramonė ir verslas.

2012 m. rugsėjo 4 d. Europos Komisija pradėjo 
formalias tyrimo procedūras bendrovės „Gazprom“ 
atžvilgiu siekdama nustatyti, ar šios bendrovės veiks-
mai, galimai pasinaudojant dominuojančia padėti-
mi, nepažeidžia ES konkurencijos taisyklių bei su-
tarties nuostatų.

Kada Komisija ketina užbaigti tyrimą ir paskelbti 
jo rezultatus? Anksčiau skelbta, kad Europos Komi-
sija, nustačiusi „Gazprom“ pažeidimus, galėtų skirti 
dujų tiekėjams apie 15 milijardų dolerių baudą, ku-
ri pagal dabartinę tvarką patektų į ES biudžetą, bet 
ne į Lietuvos.

Šis Komisijos tyrimas Lietuvai yra ypač svarbus, 
kadangi Stokholmo arbitraže Lietuva yra pateiku-
si bendrovei „Gazprom“ 5 milijardų litų ieškinį dėl 
permokos už dujas. Numatoma, kad arbitražo pro-
cesas gali užtrukti iki ketverių metų.

ES turėtų padėti statyti naują atominę elektrinę
Pastarojo meto įvykiai bei Rusijos veiksmai tu-

rėtų priversti ES skubiai permąstyti savo strategi-
ją energetinio saugumo srityje. ES turėtų pritar-
ti naujos atominės elektrinės statybai Lietuvoje. 
Ir tai turi būti ne ekonominis, bet politinis pro-
jektas, padėsiantis visam Baltijos regionui ir iš da-
lies visai ES atsiriboti nuo trečiųjų šalių įtakos per 
energetinius resursus. 

Skirtingos energetinių išteklių kainos ES vals-
tybėse narėse ne tik sukuria skirtingas konkuren-
cines sąlygas tarp ES valstybių narių, neužtikri-
na ilgalaikių ir būtinų investicijų į ES energetikos 
sektorių, bet kartu stiprina monopolinių trečiųjų 
šalių tiekėjų politinę įtaką atskiroms valstybėms 
narėms ir visai ES.

Sukurti nepriklausomą ir saugią ES energeti-
kos rinką prireiks dešimtmečių, tačiau stiprinti 
ES energetinį nepriklausomumą bei didinti kon-
kurencingumą yra būtina jau dabar. Politinė kai-
na, mokama kai kurių ES valstybių narių už dujas, 
pvz., Lietuvoje, skaldo ES vieningumą bei didina 
išorės jėgų įtaką. ES turėtų aiškiai paremti Lietu-
vos siekius plėtoti atominę energetiką tokiu būdu 
stiprinant savo energetinę, o kartu ir visos ES ne-
priklausomybę. Tai pasiustų aiškų signalą trečio-
sioms šalims, jog ES yra politiškai vieninga ir so-
lidari apsaugant labiausiai pažeidžiamas ES vals-
tybes nares. 

Kaip bus užtikrintas nuoseklus „Rail Balti-
ca“ įgyvendinimas?

Geležinkelis „Rail Baltica“ yra vienas iš Euro-
pinės svarbos prioritetinių projektų. Šio projek-
to ekonominė ir politinė svarba ypač reikšminga 
Baltijos šalims, kadangi šio projekto įgyvendini-
mas leis pilnai prisijungti prie Europinių trans-
porto tinklų. 

Nors Lietuva, Latvija ir Estija yra priėmusios rei-
kiamus sprendimus šio projekto atkarpoms savo 
šalyse vystyti, tačiau šio projekto nuosekliam vys-
tymui grėsmę kelia Lenkijos pozicija.  

Lenkija 2014-2020 m. laikotarpiu ES skiriamą 
finansavimą transporto infrastruktūrai ketina 
panaudoti geležinkelio atkarpai Varšuva-Bialys-
tok vystyti, o ne atkarpai Varšuva-Kaunas, kuri 
yra geležinkelio „Rail Baltica“ dalis. Tai kelia di-
delę grėsmę sėkmingam šio itin svarbaus projekto 
įgyvendinimui bei užkerta kelią Baltijos šalių prisi-
jungimui prie ES geležinkelio sistemos iki 2020 m. 

Ar Komisija ketina imtis priemonių, kad būtų 
užtikrintas nuoseklus „Rail Baltica“ projekto at-
karpų įgyvendinimas suinteresuotose valstybėse 
narėse? Kokių konkrečiai veiksmų imsis Komisi-
ja dėl šio klausimo sprendimo?

Šveicarija – referendumų šalis. 
o lietuva?

 ES, rimtos kliūtys iškiltų šalies kompani-
joms. Europos Komisija jau atidėjo Šveica-
rijos dalyvavimą „Horizon 2020“ mokslo 
tyrimų programoje ir „Erasmus“ studen-
tiškų mainų programoje.

         Žinia, per trejus metus galima paieš-
koti abi puses tenkinančios išeities. Siūlo-
ma pagalvoti apie dar vieną referendumą, 
kuris galėtų patvirtinti naują, kompro-
misinę sutartį dėl darbo rinkos atvėrimų.

         Ta proga Briuselyje mūsų Socialis-
tų ir demokratų frakcijoje buvau papra-
šytas trumpai papasakoti apie referendu-
mą dėl žemės pardavimo užsieniečiams 
Lietuvoje. Išties, šiek tiek panašumų su 
šveicariškuoju yra. Ir Lietuvoje tik kelios 
neįtakingos partijos pasisako už referen-
dumą, Konstitucinis teismas, Vyriausy-
bė ir kitos pagrindinės institucijos bei or-
ganizacijos įžvelgia daug grėsmių. O štai 
parašų už referendumo organizavimą su-
rinkta nemažai.

         Bet skirtumų – daugiau. Šveica-
rijos, „referendumų šalies“, politikoje jau 
daugiau kaip šimtas metų veikia „stebu-
klingoji formulė“. Nepriklausomai nuo 
rinkimų į parlamentą rezultatų penkios 
pagrindinės partijos nuolat formuoja pla-
čią koaliciją, opozicijos balso ten negirdėti. 
Tikros opozicijos vaidmenį Alpių šalyje, 
laikančioje save seniausia demokratija pa-
saulyje, atlieka referendumai. Jie skelbiami 
kiekvienu svarbesniu klausimu ir valsty-
bės, ir 26 kantonų lygiu. Tai yra ypatingas, 
šveicariškas, valdymo modelis, neturintis 
analogų jokioje kitoje šalyje.

         Griežta Briuselio reakcija į Šveica-
rijos referendumą rodo, kad ir Lietuvos 
atveju nieko gero negalėtume laukti. Ži-
noma, svarbu išgirsti daugumos balsą pri-
imant istorinio lygio sprendimus. Tačiau, 
jei referendumų praktika vis labiau įsigalė-
tų ES valstybėse, griautume unikalų tautų 
sugyvenimo rūmą, kuris sėkmingai staty-
tas daugiau nei 50 metų. Ypatingasis Švei-
carijos „tiesioginės demokratijos“ pavyz-
dys čia netinka. 

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

Referendumai Šveicarijoje – įprastas daly-
kas. Tačiau pastarasis gerokai aptemdė šios 
šalies santykius su Europos Sąjunga. Inici-
juotas Liaudies partijos – dešiniųjų radika-
lų, turinčių savo atstovų parlamente ir vy-
riausybėje – tas referendumas laimėjo la-
bai nedidele persvara. Šveicarijai teks riboti 
imigraciją iš ES valstybių. Vyriausybė Berne 
įpareigota iš naujo susitarti su Briuseliu dėl 
laisvo darbo jėgos judėjimo, nustatyti leidi-
mų dirbti kvotas užsieniečiams kiekviename 
šalies sektoriuje.  

         Referendumo nuostatų įgyvendinimas 
palies 1,7 milijonų ES piliečių, gyvenančių 
Šveicarijoje, du šimtus tūkstančių, įsikūru-
sių pasienio ruože ir važinėjančių ten dirbti 
iš Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Austrijos. 
O taip pat – 430 000 Šveicarijos piliečių, gy-
venančių ES valstybėse.

         O netiesiogiai referendumas atsilieps 
visiems šveicarams. Ne veltui prieš referendu-
mą pasisakė visos politinės partijos, išskyrus 
minėtą vieną, o taip pat vyriausybė, profsą-
jungos, darbdaviai. Tai gali pakirsti Šveicari-
jos ekonomiką ir gerovę, užtverti kelią reika-
lingų šalies ūkiui žmonių atvykimui. Tačiau 
nugalėjo tie, kurie siūlė paspausti stabdžius, 
kad užtvenktų imigrantų srautą. Išties, kas-
met į Šveicariją atvažiuoja 80 000 ES pilie-
čių. Per pastaruosius 10–15 metų gyventojų 
skaičius išaugo milijonu ir pasiekė 8 milijo-
nus. Daug šveicarų įsitikinę, kad būtent tai 
numušė šveicarų atlyginimus, pakėlė butų 
nuomos kainas, sukėlė įtampą sveikatos ap-
saugos ir švietimo sistemose.

         Europos Komisija pareiškė, kad dėl 
referendumo sprendimo Šveicarija praras 
daugiau nei ES, nes nebegalės naudotis vi-
somis didžiausios pasaulio rinkos teikiamais 
pranašumais. Nuostata dėl imigracijos kvo-
tų grąžinimo pažeidžia susitarimus su ES ir 
privers Briuselį imtis atsakomųjų priemonių. 
Šveicarai gali netekti teisės gyventi ir dirbti 

Justas  Vincas PalecKiS
Europos Parlamento narys

augant ekonomikai turi gerėti 
žmonių gyvenimas 

Vilija bliNKeVičiūtė  
Europos Parlamento narė,  
lsdP pirmininko pavaduotoja 

Kasmet Europos Parlamentas nagri-
nėja Komisijos rengiamas Europos Są-
jungos ekonominio augimo apžvalgas, 
kurių pagrindu teikiamos rekomenda-
cijos šalims narėms. Šiemet bandėme 
atkreipti dėmesį į žmones, kurie ne vi-
sada matomi už ekonominių ir finansi-
nių rodiklių. Ar visuomet ekonominis 
augimas gerina jų gyvenimą ir padeda 
spręsti problemas? Juk darbo šiuo metu 
neturi 26,2 mln. europiečių, o skurdas 
ir socialinė atskirtis gresia beveik kas 

ketvirtam. Ar nereikėtų darniau ko-
ordinuoti Europos Sąjungos ekonomi-
nės, finansinės ir socialinės politikos? 
Kaip tik socialinės apsaugos politika, 
ypač nedarbo išmokos, minimalių pa-
jamų rėmimas ir progresyvus apmokes-
tinimas, per ekonomikos krizę  padėjo 
mažinti nuosmukį,  stabilizavo darbo 
rinkas ir vartojimą, padėjo žmonėms 
lengviau išgyventi pokyčius.  

Europos Parlamentas palankiai įver-
tino tai, kad Komisija pirmą kartą prie 
metinės augimo apžvalgos pateikė Eu-
ropos Sąjungos užimtumo ir socialinės 
politikos rezultatų suvestinę. Mes pa-
siūlėme ją papildyti vaikų skurdo ly-
gio, galimybės gauti sveikatos priežiū-
ros paslaugas, benamystės rodikliais 
ir kokybiško darbo indeksu, kurie pa-
dėtų geriau įvertinti socialinę padėtį 
valstybėse.

Europos Sąjunga yra numačiusi iki 
2020 metų pasiekti, jog 75 proc. dar-
bingo amžiaus europiečių turėtų dar-
bą. Tai padėtų užtikrinti ir pensijų tva-
rumą mūsų senėjančioje visuomenėje.  

Deja, kol kas užimtumo lygis beveik 
10 proc. atsilieka nuo tikslo ir pasta-
ruoju metu nedidėja. Todėl būtinos 
papildomos pastangos užimtumui di-
dinti. Reikia skirti dar daugiau inves-
ticijų, kurios skatintų tvarų augimą ir 
kokybiškų bei našių darbo vietų kūri-
mą. Pirmiausia jas būtina panaudoti 
jaunimo nedarbui mažinti. Nereikėtų 
daugiau kartoti krizės metu padarytų 
klaidų, kai buvo taupoma švietimo ir 
darbo rinkos reikalų sąskaita. Daugiau 
kaip 20 valstybių narių per krizę santy-
kinai sumažino išlaidas švietimui, o kai 
kurios – ir darbo rinkos politikai. Lie-
tuvoje 2009 metais bedarbių skaičius 
išaugo daugiau nei dvigubai, o jų inte-
gracijai į darbo rinką buvo skirta tiek 
pat lėšų, kiek ir 2008 metais. 

Mes, Europos Parlamento nariai, 
paprašėme Komisiją parengti planą, 
kuris padėtų biudžeto sunkumų tu-
rinčioms valstybėms užtikrinti rei-
kiamas investicijas į švietimą, mokslo 
tyrimus ir technologijų plėtrą. Šiems 
tikslams reikėtų efektyviau naudoti ir 

ES struktūrinių fondų lėšas. Komisija 
turėtų kuo skubiau perskirstyti nepa-
naudotas struktūrines lėšas, pirmiau-
sia jas nukreipdama jaunimo užimtu-
mo programoms bei mažoms ir vidu-
tinėms įmonėms remti.

Valstybės savo 2014 m. nacionalinė-
se reformų programose turėtų pateikti  
bendruosius ir jaunimo užimtumo di-
dinimo planus. Juose pagrindinis dė-
mesys būtų skiriamas kokybiškų dar-
bo vietų plėtrai. Tik kvalifikuota, ge-
bančia prisitaikyti ir motyvuota dar-
bo jėga bei tinkamomis darbo sąlygo-
mis galime užtikrinti reikiamą darbo 
našumą bei verslo konkurencingumą. 
Tik toks verslas bus patrauklus svetur 
išvykusiems tautiečiams. Būtina siek-
ti, kad didinant darbo rinkos lankstu-
mą nebūtų mažinamos darbuotojų už-
imtumo garantijos bei darbo kokybė.  

Kokybiškos darbo vietos neatsieja-
mos nuo tinkamo darbo užmokesčio. 
Per ekonominę krizę mažėjo darbo už-
mokesčiai, todėl labai sumenko dauge-
lio ES darbuotojų perkamoji galia ir vi-
daus paklausa, padidėjo skurdas ir so-
cialinė atskirtis. Būtina rengti darbo 
užmokesčio augimo skatinimo prie-
mones, įskaitant ir minimalaus darbo 
užmokesčio didinimą. 

Pasisakėme ir už teisingesnes darbo 

apmokestinimo sistemas. Reikėtų ma-
žinti mokesčius darbo jėgai, ypač tai-
kant tikslinį laikiną socialinio draudi-
mo įmokų mažinimą arba darbo sub-
sidijų programas naujai į darbą prii-
mamam jaunimui, žemos kvalifika-
cijos arba ilgalaikiams bedarbiams ir 
kitoms pažeidžiamoms grupėms. Bū-
tinos veiksmingesnės priemonės kovo-
jant su nelegaliu darbu, fiktyvia savi-
samda, mokestiniu sukčiavimu ir mo-
kesčių vengimu.

Kol kas Europos Sąjungoje nepa-
vyksta sumažinti skurdo bei socialinės 
atskirties, kaip buvo numatyta dešim-
tmečio strategijoje. Todėl paraginome 
šalis imtis papildomų priemonių skur-
dui mažinti, ypatingą dėmesį skiriant 
vaikams bei minimalios socialinės ap-
saugos sistemoms stiprinti. Ne mažiau 
svarbu užtikrinti reikiamas pajamas 
pensininkams. Vėlinant pensinį am-
žių reikia sudaryti galimybes vyres-
nio amžiaus žmonėms kuo ilgiau likti 
darbo rinkoje bei sudaryti jiems gali-
mybes mokytis.

Tai tik dalis neseniai priimtų Euro-
pos Parlamento rekomendacijų, kurio-
mis siekiama didinti socialinės politi-
kos vaidmenį koordinuojant Europos 
Sąjungos makroekonominę, biudže-
to bei struktūrinių reformų politikas.

Vilnius-Briuselis-Strasbūras

Gediminas KirKilaS 
seimo Pirmininko pavaduotojas,
Europos reikalų komiteto pirmininkas

gynybos biudžetas ir  
„susirūpinę“ konservatoriai

Prasidėjus Ukrainos įvykiams, Lie-
tuvoje, ir tai nestebina, kilo (ne)eili-
nė diskusija dėl mūsų šalies gynybos 
išlaidų nepakankamumo. Apžvalgi-
ninkai, komentatoriai ir net buvę ka-
riškiai konkuruodami piešia pačius 
blogiausius scenarijus, tarsi Lietuva 
jau nebe NATO kolektyvinio sau-
gumo, bendros Europos saugumo ir 
gynybos politikos (pagal Lisabonos 
sutartį) narė.

Tačiau bene ryškiausiai čia pasiro-
dė, kaip dažniausiai būna, konserva-
toriai. Buvusi krašto apsaugos minis-
trė Rasa Juknevičienė iškart pareiš-
kė, jog būtina peržiūrėti šalies biu-
džetą ir padidinti gynybos išlaidas 
bent 100 mln. litų. Ką čia šimtu – 
jos partinis vadas Andrius Kubilius 

tuoj pat padvigubino ir pareikalavo 
dviejų šimtų...

Tuo būtų galima gal ir nesistebėti, 
juolab – rinkimai, jei tokius pareiš-
kimus darytų kokie nors populistai, 
nieko neišmanantys apie biudžetą, 
nežinantys apie Lietuvos ketinimus 
prisijungti prie euro, apie problemas 
su tų pačių konservatorių neteisėtai 
(pagal Konstitucinio teismo spren-
dimą) sumažintomis ir negrąžinto-
mis pensijomis.

Tačiau dar labiau stebina tas fak-
tas, jog tokius pareiškimus daro ne-
seniai buvusi valdančioji partija, bū-
tent kurios valdymo metu krašto ap-
sauga neteko beveik milijardo litų, 
kelių šimtų milijonų užsienio rei-
kalai, diplomatija, kitos šalies sau-

gumui svarbios institucijos.
Konservatoriai, aišku, į tai atsa-

kys, jog buvo krizė ir išlaidas reikė-
jo mažinti. Tačiau krizė, ir dar gi-
lesnė, buvo ir mūsų kaimyninėse 
šalyse – Latvijoje ir Estijoje. Latvi-
ja gynybos išlaidų beveik nemažino, 
o Estija, išlaikiusi tą pačią gynybos 
biudžeto sumą, nukritus bendram 
vidaus produktui, nes gynybos biu-
džetas yra skaičiuojamas būtent nuo 
BVP, pasiekė du nuošimčius vidaus 
produkto, kaip yra sutarta tarp Al-
janso šalių.

Estija taip galėjo pasielgti todėl, 
jog prieš krizę turėjo subalansuotą 
biudžetą ir finansines atsargas. La-
tvija skolinosi pigiai iš Tarptauti-
nio valiutos fondo, todėl greičiau ir  

11p.



Aktualijos Aktualijos8 9socialdemokratassocialdemokratas 2014 m. kovas, Nr. 3 (47)

Nuotrauka iš Reimundo Tyro archyvo

laikas, žmonės, idėjos...

Vis pasigirsdavo balsų, kad 
tas ar anas nori boikotuoti žie-
mos olimpines žaidynes Sočyje. 
Aišku, Rusijos valdantiems rei-
kia nedviprasmiškai pasakyti, 
kad normaliose valstybėse su 
žmonėms taip nesielgiama. Bet 
ar tai galima pasakyti boikotuo-
jant, nesusitikus ir nepasižiūrė-
jus vienas kitam į akis? Manau, 
tai yra neįmanoma.

Siekiant iš tiesų ką nors pakeisti, 
reikia ne tik deklaruoti, bet ir ak-
tyviai veikti. 

Aš, vaikystę praleidęs Tauragė-
je, politika susidomėjau brendi-
mo metais Vokietijoje. Susižavėjau 
prieš šimtmetį gimusiu Viliu Bran-
tu (Willy Brandt), jo vadinama Ry-
tų politika ir įstojau į Vokietijos so-
cialdemokratų partiją (SPD). 

Per metus, praleistus Vasario 
16-osios gimnazijoje, padedamas 
draugų susipažinau su Stepono Kai-
rio ir kitų Lietuvos socialdemokra-
tų partijos (LSDP) veikėjų Ameri-

koje leistomis atsiminimų knygo-
mis. Ypač įsiminė S. Kairio šūkis 
– „Visu veidu į Lietuvą“.

1968 m. LSDP Užsienio delega-
tūros vadovybė nutarė sustiprinti 
savo pozicijas Vokietijoje. Pasiva-
dinti partija neleido Vokietijos įsta-
tymai, tad įsteigė skyrių, draugiją. 
Tapau jauniausiu jos nariu. Tuo-
met ir prasidėjo įdomiausia mano 
gyvenimo dalis, kuri tęsiasi iki šiol.

Prieš V. Brantą ir jo pasekėjus 
tuomet pradėta šmeižikiška kampa-
nija – vakariečiai bijojo, kad praras 
savo kylančią ekonominę gerovę ir 
laisvę, taps vienos partijos vergais. 
Rytiečių vadovai baiminosi, kad 
žmonės patirs laisvės jausmą, su-
žinos apie tikrąją, ne tik penkme-
čio planuose piešiamą ekonominę 
pažangą.

Lietuvių emigracijoje taip pat 
pradėta kovoti prieš tuos, kurie pro-
pagavo kultūrinius ryšius su tautie-
čiais iš okupuotos Lietuvos. Vyriau-
siasis Lietuvos išlaisvinimo komi-
tetas (VLIK), kuriame dominavo 
katalikiški nacionalistai, Niujor-
ko priemiestyje Vait Pleinse (White 
Plains) suplanavo ir paskelbė dok-
triną, draudžiančią palaikyti ry-
šius (išskyrus šeiminius) su žmo-
nėmis iš Lietuvos, nes jie yra oku-
pantų reprezentantai. Panašios, tik 
jau prieš Vakarus nukreiptos dok-
trinos, kiek teko girdėti, buvo skel-
biamos ir Lietuvoje.

Šis laikotarpis paliko pėdsakus ir 
Vokietijos lietuvių socialdemokra-
tų draugijoje. Kai reikėjo partijos 

tęstinumą perduoti Lietuvoje besi-
kuriančiai organizacijai, belikome 
tik trys iš keliolikos steigėjų. Ta-
čiau perdavimas buvo sėkmingas. 
Nei viena kita prieškarinė politinė 
partija nesugebėjo to atlikti. Čia vėl 
reikėtų prisiminti S. Kairio žodžius 
– „Visu veidu į Lietuvą“.

1989 m. Lietuvoje socialdemo-
kratais pasivadinti norėjo net kele-
tas junginių. Buvo pasirinkta Do-
bilo Kirvelio iniciatyvinė grupė, į 

romas ŠileriS 
Frankfurtas, Vokietija

kurią vėliau įsitraukė Aloyzas Sa-
kalas, Vytenis Andriukaitis, Kazi-
mieras Antanavičius, Kazimieras 
Uoka ir kiti. Kodėl pasirinkta bū-
tent ši grupė?

1978 m. Vilniaus universitetas 
šventė įkūrimo 400-ąsias metines. 
Tuometinis VU rektorius Jonas 
Kubilius su Frankfurto Goethe‘s 
universitetu pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį, todėl kasmet nemažai 
dėstytojų ir (vėliau) studentų galė-
jo išvykti į Frankfurtą. Lietuvos in-
teligentams atsivėrė vartai į laisvę. 
Grįždami namo jie atsiveždavo ir 
kitokio gyvenimo supratimą. Pa-
grindiniai permainų iniciatoriai ir 
kilo iš Vilniaus universiteto. Ryš-
kiausia asmenybė buvo Kazimiera 
Prunskienė. 

D. Kirvelis taip pat buvo šios 
„kalvės“ auklėtinis, tad buvo dide-
lė tikimybė, kad LSDP prigis Lie-
tuvoje. Be to, plačiai pripažintos ir 
S. Kairio suredaguotos Lietuvos so-
cialdemokratų užsienio delegatūros 
veiklos gairės. Pagal 1959 m. Go-
desbergo programą partija iš prieš-
karinės revoliucinės tapo demokra-
tine. Tai padėjo 1989 m. rudenį jai 
tapti visateise Socialistų Internaci-
onalo nare. 

Džiaugiuosi vis gausėjančiu ta-
lentingu socialdemokratiniu jauni-
mu Lietuvoje – jį teko sutikti įvai-
riose socialdemokratų stovyklose. 
Raginu juos nepasiduoti tiems, ku-
rie grasina boikotais, kurie neturi 
idėjų, kaip spręsti problemas. 

Lietuvių emigracijoje taip 
pat pradėta kovoti prieš tuos, 
kurie propagavo kultūrinius 
ryšius su tautiečiais iš 
okupuotos Lietuvos.

lygybė ir įvairovė 
kalba, pasakyta 2013 m. vasario 20 d. Valstybiniame Vilniaus mažajame teatre 
nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų metu
Marija aušrinė PaVilioNieNė,
lR seimo narė, 
kandidatė į Europos Parlamentą

Vasario 20 d. Valstybiniame 
Vilniaus mažajame teatre įvyko 
pirmieji nacionaliniai lygybės ir 
įvairovės apdovanojimai. Tai – 
Nacionalinio lygybės ir įvairo-
vės forumo bei Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnybos ini-
ciatyva, kilusi siekiant skatin-
ti prisidėti prie lygybės ir įvai-
rovės idėjų sklaidos Lietuvoje 
asmenis, įmones, organizaci-
jas bei institucijas. Apdovano-
jimai surengti padedant Euro-
pos Komisijos programai „Pro-
gress“ ir Prancūzijos ambasadai 
Lietuvoje.

Renginyje dalyvavusi Euro-
pos Parlamento narė socialde-
mokratė Vilija Blinkevičiūtė Me-
tų verslo įmonės apdovanojimą 
įteikė „Rimi Lietuva“, o Lygių 
galimybių plėtros centro pro-
jektų vadovė ir socialdemokra-
tė dr. Margarita Jankauskaitė 
Metų pilietiškumo apdovano-
jimą – Donatui Paulauskui.

Metų muzikos grupe už atvi-
rumą multikultūriškumui pa-
skelbta grupė „Skamp“. Metų 
įžvalgų nominaciją už rūpes-
tį visuomenės psichikos svei-
kata apdovanotas Dainius Pū-
ras. Metų pergalės nominacija 

– teisininkas Vytautas Mizaras. 
Metų žmogaus teisių advokato 
nominacija apdovanota Diana 
Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė. 
Metų žurnalisto nominacija – 
Eglė Digrytė. Metų dialogo no-
minacija apdovanota Monika 
Jakimavičienė. Metų fotogra-
fijos nominacija – Ieva Budzei-
kaitė. Apdovanojimas už visą 
gyvenimą puoselėtą toleranci-
ją įteiktas Halinai Kobeckaitei. 
Daugiau informacijos apie ren-
ginį – www.nlif.lt.

Labai malonu būti iškiliame ren-
ginyje, kuriame pagerbiami asmenys 
ir organizacijos, Lietuvoje remiantys 
ir ginantys žmonių lygybės idėją. Pa-
gerbti pozityvias žmonių pastangas, 
kurios daro visuomenę pažangesnę, 
yra būtina, nes šiandien  Lietuvoje 
sparčiai ryškėja masių visuomenės 
primityvus mąstymas, religinis fa-
natizmas, nacionalizmo ir  antieu-
ropietiškumo apraiškos, o Seime įsi-
gali parlamento daugumos praktika 
remti homofobiškus  ir transfobiškus 
įstatymų projektus.  

Tik vidujai laisvi žmonės, atvirai 
ir drąsiai reiškiantys pagarbą žmo-
gaus teisėms ir laisvėms, yra tikrieji 
kovotojai už žmonių lygybę ir laisvę. 
O laisvė yra tai, ko dar neturime, ko 
siekiame, kas iškovojama. 

Lietuvoje iki šiol dar ne visi pilie-
čiai ir politikai suvokia, kad žmo-

nių lygybė neatskiriama nuo žmo-
nių įvairovės, kuri sudaro visuomenę. 
Žmonių įvairovė tokia  akivaizdi: ji 
matoma ir girdima. Žmonės skiriasi 
rase, tautine tapatybe, etnine, socia-
line kilme, kalba, lytimi, lytine orien-
tacija, amžiumi, negalios būsenomis, 
išsilavinimu, tikėjimu, įsitikinimais, 
pažiūromis. Šią įvairovę gina ir saugo 
šiuolaikiniai nacionaliniai įstatymai 
bei tarptautinės konvencijos.

Tačiau Lietuvoje yra piliečių ir po-
litikų, kurie mąsto siaurai ir nenori 
žmonių įvairovės bei lygybės pripa-
žinti. Jie nesugeba suvokti įvairovės, 
laisvės ir lygybės idėjų kaip visumos, 
kadangi garbina dogmatiškas kata-
likiškas nuostatas kaip amžinuosius 
stabus. Filosofas Frydrichas Nyčė 
(Friedrich Nietzsche) buvo teisus 
sakydamas, kad masės žmonės ar-
ba „pilkosios vidutinybės“ skelbiasi 

„žmonijos gerintojais“, o iš tikrųjų 
jie yra „giljotinos mąstytojai“, linkę 
kapoti galvas tiems, kurie yra kitokie, 
priklauso įvairovei. Štai kodėl taria-
mi „visuomenės gerintojai“ fanatiš-
kai skleidžia žmogaus „tramdymo 
moralę“, rūšiuoja lytiškumą ir klasi-
fikuoja žmones į pirmarūšius ir an-
trarūšius, pasisako prieš šiuolaikinio 
demokratinio pasaulio žmonių įvai-
rovę, laisvę ir lygybę. 

Kai kurie Lietuvos siauro mąsty-
mo politikai nesuvokia savo inte-
lektinio ribotumo, todėl didžiuojasi 
Seimui teikiamais žmogaus teises ir 
laisves pažeidžiančiais įstatymų pro-
jektais ar absurdiškais pareiškimais 
nacionaliniame parlamente bei eu-
ropinėse institucijose. 

Tokie politikai yra rimta kliūtis 
demokratinei plėtrai Lietuvoje ir Eu-
ropos Sąjungoje. Reikia daug vidinių 
jėgų ir drąsos, pažangių visuomenės 
žmonių susitelkimo pastangų to-
kiems politikos klounams demas-
kuoti, kritikuoti ir smerkti. O juk tos 
vidinės ir išorinės pastangos galėtų 
būti skiriamos Lietuvos visuomenės 
piliečių laisvei ir lygybei puoselėti.   

Šis vakaras yra graži proga žmo-
nių įvairovei, laisvei ir lygybei pa-
gerbti. Tokia viešai rodoma pagarba 
įvairovės ir lygybės gynėjams Lietu-
voje galėtų tapti nauja tradicija, ku-
ri skatintų naujus asmenis įsijungti į 
kovą už žmonių lygybę. Dėkoju kū-
rybiškiems  vakaro sumanytojams ir 
rengėjams. 

 Reikia įgyvendinti jaunimo progra-
mas, plėsti pramonę, sudaryti patrau-
klias sąlygas investicijoms, remti ir ska-
tinti mokslinius tyrimus, informacijos 
ir komunikacijos technologijas. Aki-
vaizdu, kad ekonominis augimas ne-
galimas be socialinio teisingumo sti-
prinimo ir kovos su klimato kaita, ko-
vos už gamtos išteklių išsaugojimą ir 
aplinkos apsaugą.“ 

Lietuvos Vyriausybės vadovas kal-
boje išreiškė vieningą LSDP paramą 
EP Pirmininkui M. Šulcui, kandida-
tuojančiam į Europos Komisijos pir-
mininko postą. Jis akcentavo, kad Lie-
tuvai šie metai išskirtiniai dar ir todėl, 
jog vyks Lietuvos Prezidento rinkimai, 
kuriuose LSDP iškėlė stiprų kandida-
tą – EP narį Zigmantą Balčytį, turintį 
galimybę tapti šalies vadovu. 

Dvišalio pokalbio su M. Šulcu me-
tu susitarta, kad EP Pirmininkas ap-
silankys Lietuvoje dar iki rinkimų į 
Europos Parlamentą. A. Butkevičius 
su daugiau nei 10 ES valstybių narių 
premjerais ir vicepremjerais, kancle-
riais ir kitais Europos politikais apsi-
keitė nuomonėmis apie aktualias Eu-
ropos problemas. 

EPS Pirmininkas Sergeius Sta-
niševas (Bulgarija) savo kalboje teigė: 
„Konservatoriai ir liberalai, valdyda-

mi Europą ir ekonominę krizę, sukė-
lė didelę maišatį. Kiekvienas bedarbis 
tai žino, kiekviena moteris, kuriai buvo 
atimtos jos teisės, tai žino, kiekvienas 
jaunas žmogus, kurio ateičiai buvo iš-
kilusi grėsmė, tai žino. Mūsų tikslas – 
pasiekti, kad žmonės itin gausiai daly-
vautų rinkimuose į Europos Parlamen-
tą. Šie esminiai 10 manifesto punktų 
ir Martinas Šulcas, kaip mūsų bendras 
kandidatas, padės mums laimėti.“ 

EPS manifestas rinkimams į Euro-
pos Parlamentą yra būsimos progresy-
vios daugumos Europos Parlamente ir 
Komisijoje 5 metų veiklos žemėlapis, 
kuriame daugiausia koncentruojama-
si į darbo vietų kūrimą: 

1. Darbo vietų kūrimas. Kai 27 mi-
lijonai europiečių ir beveik ketvirtis 
jaunų žmonių neturi darbo, kiekvie-
nas EPS narys sutinka, kad kova su ne-
darbu privalo būti svarbiausiu priorite-
tu. Dėmesys darbo vietų kūrimui bus 
susijęs su viskuo, ką darysime per bū-
simus penkerius metus. 

2. Ekonomikos augimo skatinimas. 
Vien griežto taupymo politika paken-
kė Europai ir nubaudė tuos, kurie ma-
žiausiai to nusipelno, tačiau apdovano-
jo tuos, kurie beatodairiškai spekulia-
vo ir švaistė pinigus. Tam, kad iš nau-
jo atgaivintume Europos ekonomiką, 

mes investuosime į išmaniąją naujos in-
dustrializacijos programą, sutelktą ties 
inovacijomis, tyrimais ir mokymais. 

3. Finansinis sektorius, tarnaujan-
tis visiems europiečiams. Mes netole-
ruosime politikos „Vargas žmonėms 
– milijardai bankams“. Spekuliantams 
daugiau niekada nebus leidžiama lošti 
iš žmonių gyvenimų, Europa niekada 
daugiau neturi išleisti 1,6 trilijonų eu-
rų bankų gelbėjimui. 

4. Socialinė Europa. Mes kovosime 
už Europą, kuri nepamiršta savo pilie-
čių. Mes atitaisysime skriaudas, pada-
rytas viešosioms paslaugoms – sveika-
tos apsaugai, švietimui ir aprūpinimui 
būstu, užtikrindami, kad ekonominės 
laisvės nenusvertų socialinių teisių. 

5. Lygybė ir moterų teisės. Lygybės 
principas Europos piliečiams – svar-
biausias. Lyčių lygybė yra didžiausios 
svarbos progresyviai šeimai. Tai galio-
ja ekonominėms moterų teisėms bei 
seksualinėms ir reprodukcinėms tei-
sėms. EPS tęs kovą prieš bet kokių for-
mų diskriminaciją. 

6. Įvairi Sąjunga. Mes kovosime už 
Europą, kuri gerbia kiekvieno teises 
ir pareigas. Tikras solidarumas tarp 
europiečių privalo būti parodytas 
per bendras pastangas, siekiant pa-
šalinti paskutines ekstremizmo lie-

Romoje Europos socialistų partija priėmė 
10 punktų EP rinkiminį manifestą 

kanas mūsų kontinente. 
7. Saugus ir sveikas gyvenimas. Eu-

ropos piliečiai nusipelno gyventi sau-
giai, sveikai ir laimingai. Maisto koky-
bė, saugūs vartojimo produktai ir teisė 
į asmeninės informacijos apsaugą bei į 
informaciją turi būti užtikrinta visiems 
europiečiams. 

8. Demokratinė Europa. Pirmą kar-
tą Europos piliečiai gali pasisakyti dėl 
to, kas užims svarbiausią Europos Ko-
misijos pirmininko postą. ES reikia bū-
ti demokratine lygybės ir dalyvavimo 
sąjunga. Briuselis privalo dirbti Euro-
pos piliečiams, o ne atvirkščiai, ir EPS 
yra įsipareigojusi gerbti ir įgalinti vieti-
nes bei nacionalines vyriausybes. 

9. Žalioji Europa. ES privalo išsau-
goti pasaulinę lyderystę kovoje su kli-
mato kaita per protingas investicijas 
į žaliąją ekonomiką, atsinaujinančią 
energiją ir išmaniąsias technologijas. 
Gamtos ir gamtinių išteklių apsauga 
turi būti užtikrinta, siekiant sumažin-
ti mūsų ekologinį pėdsaką ir numušti 
energijos kainas. 

10. Europos principų pasaulyje sklai-
da. ES privalo tęsti universalių demo-
kratijos, taikos ir pagarbos žmogaus tei-
sėms, įskaitant moterų ir vaikų teises, 
sklaidą. Mes remsime socialinį teisin-
gumą ir kovosime su skurdu pasaulyje. 

Parengė LSDP informacinis centras

atkelta iš 1p.

atkelta iš 5p.

Lietuvos socialdemokratų delegacijos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.

Augusto Didžgalvio nuotrauka iš Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų rengėjų archyvo

tiesioginiai merų rinkimai 
padidintų rinkėjų aktyvumą
Turėtų daugiau įgaliojimų
Pasak M. Petrauskienės, tiesiogiai iš-
rinktas savivaldybės meras turėtų dau-
giau administracinių paslaugų funk-
cijų, jo galios būtų išplėstos: meras ga-
lėtų tvirtinti seniūnijų ir seniūnaitijų 
ribas, skirti savivaldybės valdomų įs-
taigų, išskyrus darželius bei moky-
klas, vadovus, galėtų keisti žemės pa-
skirtį ir kt. 

Dabar dalį šių funkcijų atlieka savi-
valdybės taryba arba įgalioja jas atlik-
ti administracijos direktorių. Įteisinus 
tiesioginius rinkimus, tokios funkci-
jos atitektų merui, jis turėtų daugiau 
įgaliojimų ir už daug ką būtų atsakin-
gas asmeniškai.

Žada svarstyti pavasario sesijoje
Tiesioginių merų rinkimų klausimas 
yra įrašytas ir Vyriausybės programo-
je, ir LSDP rinkimų programoje. Sei-
mo valdančioji koalicija pareiškė susi-
tarusi, kad jau per kitąmet vyksiančius 
savivaldybių tarybų rinkimus merai 
bus renkami tiesiogiai. Tai patvirtino 
Ministras Pirmininkas Algirdas But-
kevičius. Pasak jo, kokiu tiksliai princi-
pu visuomenė rinktų savivaldybės va-
dovą, valdančioji koalicija turėtų ap-
sispręsti per mėnesį – tuomet ir būtų 
baigta rengti projektą. 

M. Petrauskienės teigimu, šiuo me-
tu partijų pasipriešinimo rinkimų sis-

temos kaitai nėra, tačiau „darbiečiai“ 
merą įsivaizduoja kaip administraci-
jos direktorių, kuris nebūtų tarybos 
narys, nedalyvautų priimant spren-
dimus, tik juos vykdytų. 

„Mūsų siūlomas modelis veiksmin-
gesnis. Meras būtų tarybos narys, jam 
dar būtų perduota dalis tarybos kom-
petencijų. Nemanau, kad jis sutelktų 
savo rankose per daug galių“, – sakė 
M. Petrauskienė.

Iniciatorių pateiktas naujas įstaty-
mo pataisas Seimas ketina svarstyti pa-
vasario sesijoje. Jei bus priimtas siūlo-
mas variantas, Konstitucijos keisti ne-
reikės, pataisos galės būti priimtos par-
lamentarų balsų dauguma. Tikimasi, 
kad daug metų strigę tiesioginiai merų 
rinkimai pagaliau pajudės iš vietos. Sa-
vivaldybių tarybų rinkimai Lietuvoje 
vyks 2015 m. vasarį arba kovą.

Tektų rinkti pritariančiųjų parašus
Įstatymo pataisų autoriai siūlo dar 
vieną naujovę savivaldos rinkimuose 
– nustatyti privalomą surinkti para-
šų skaičių. Partijos, rinkimų komiteto 
keliamą kandidatų sąrašą, kandidatą į 
merus atitinkamoje savivaldybėje tu-
rėtų paremti ne mažiau kaip 20 proc. 
skaičiuojant vienam savivaldybės ta-
rybos nario mandatui, bet ne mažiau 
kaip 100 tos savivaldybės rinkėjų. Bū-
tiną surinkti parašų skaičių, nustatytą 
pagal paskutinių rinkimų rezultatus, 

skelbtų Vyriausioji rinkimų komisija.
Daugiamandatėse apygardose, ku-

riose pagal proporcinę sistemą renka-
mi tarybos nariai, balsų skaičiavimas 
iš esmės nesikeistų, o meru taptų dau-
giausiai balsų gavęs kandidatas. Jei du 
kandidatai surinktų vienodai balsų, iš-
rinktu būtų laikomas tas kandidatas, 
kurį iškėlusi politinė partija ar rinki-
mų komitetas gavo daugiau mandatų. 

Didesni įgaliojimai ir atsakomybė
Tiesiogiai gyventojų išrinktą merą, 
pasak M. Petrauskienės, atstatydinti 
iš pareigų būtų sunkiau negu iki šiol, 
kai jį išversti iš kėdės gali net ir nedi-
delis politinis skersvėjis ar susikirtimas 
su partija. Gyventojų išrinktą merą dėl 
kokių nors rimtų nusižengimų atsi-
statydinti būtų galima tik tam prita-
rus dviem trečdaliams tarybos narių. 
Šiuo metu pakanka daugiau kaip pu-
sės, todėl merai Lietuvoje neretai kei-
čiasi taip, kaip Italijoje premjerai. Be 
to, tiesiogiai išrinkti ir didesnius įga-
liojimus turintys merai negalėtų len-
gvai, kaip iki šiol, dangstytis kolegi-
aliais sprendimais, išsisukinėti  nuo 
atsakomybės, mesti kaltę partijoms. 

Vienmandatėje apygardoje išrink-
tam merui atsistatydinus arba dėl ne-
pasitikėjimo jį pašalinus iš pareigų, 
nauji rinkimai nebūtų rengiami. Pa-
gal projektą, atsiradusi laisva vieta ati-
tektų tai parijai, kuri savivaldybėje yra 

gavusi daugiausiai tarybos narių man-
datų. Ji su savo koalicijos partneriais ir 
išsirinktų naują merą.

Europoje – ne naujiena
Daugelyje Europos Sąjungos šalių me-
rai tiesiogiai renkami jau daugiau kaip 
dvidešimt metų. Tokia vietos valdžios 
rinkimų sistema seniai įteisinta Vokie-
tijoje. Šiuo metu ten tik trijuose mies-

Valerijus MaKūNaS
kauno rajono savivaldybės meras 

Negalima ignoruoti  
žmonių nuomonės

Manau, kad dabar Seimui teikia-
mas svarstyti tiesioginių mero rin-
kimų įteisinimo variantas yra teisin-
gas. Tokie rinkimai Lietuvoje jau pri-
brendę. Priėmus siūlomas įstatymo 
pataisas, merai turės didesnius įga-
liojimus, padidės jų atsakomybė už 
priimtus sprendimus. 

Neatmetu, kad ateityje šį įstaty-
mą galbūt teks taisyti ar papildyti, 

tuose – žemėse (Berlyne, Hambur-
ge ir Brėmene) merus renka miesto 
parlamentai. Kitose žemėse – tiesio-
giai piliečiai.

Tokia rinkimų sistema senokai 
įteisinta Italijoje, daugumoje Vidurio 
ir Rytų Europos šalių – Slovakijoje, 
Bulgarijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, 
Albanijoje, nuo 1994 m. Vengrijoje, 
2002 m. – Lenkijoje. Tokią galimybę 
svarsto ir čekai. 

gal reikės suteikti merams dides-
nius įgaliojimus negu planuojama 
dabar. Gyvenimas ir laikas parodys 
visas jo stiprybes ir silpnybes. Svar-
biausia, žmonėms būtų suteikta ga-
limybė patiems išrinkti savivaldy-
bės vadovus.  

Jau daug metų visuomenė pasi-
sako už tiesioginius merų rinkimus 
ir negalima jos nuomonės ignoruo-
ti. Tikiu, kad 2015 metais savival-
dos rinkimai vyks jau pagal patai-
sytą įstatymą.

Suprantu kai kurių partijų baimę 
savivaldybėse prarasti dalį įtakos, 
kuri ypač joms svarbi per rinkimus, 
kad gali sumažėti jų galimybės įgy-
vendinti savo partines nuostatas. 
Bet svarbiausia – žmonių lūkesčiai, 
o ne partiniai interesai. Tikiuosi, kad 
tiesioginiai merų rinkimai įneš dau-
giau skaidrumo, demokratijos, pa-
didins rinkėjų aktyvumą, pasitikė-
jimą vietos valdžia. Be to, atsivertų 
daugiau galimybių dalyvauti po-
litiniame gyvenime ir mažesnėms 
partijoms, kurias dabar neretai nu-
stelbia didžiosios. 
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Nėra teisės į abortą.   
yra teisė gyventi!

Yra gyvenime dalykų, kurie sa-
vaime nėra geri, bet dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių jie vyksta. Pa-
vyzdžiui, abortai. Sunkiai rastu-
me žmogų, kuris sakytų, kad abor-
tai yra gerai... Bet kartais pasitaiko 
gyvenime taip, jog abortas – išeitis 
iš komplikuotos situacijos. Abor-
tai daromi dėl įvairių priežasčių: 
finansinių sunkumų ir nepavyku-
sių santykių su partneriu, gal net 
smurtaujančiu, su kuriuo moteris 
nebenori turėti nieko bendra. Ar-
ba nėštumas sujaukia visus moters 
ar poros planus. Moterų istorijos 
skamba taip: „Vyras nenorėjo mū-
sų vaiko“, „Karjera man buvo svar-
biau“, „Nenorėjo trečio...“, „Nesi-
jaučiau pasirengusi tapti mama“ ar 
„Pastojau nesulaukusi pilnametys-
tės“... Pirmiausiai užjaučiama „ne-
laiminga“ moteris, kuriai laukiamo 
kūdikio gimimas bus nepakelia-
ma gyvenimo našta dėl įvairiausių 
priežasčių, užjaučiami ir nelaimin-
gi vaikai, kurie gimtų blogomis są-
lygomis – neturtingose, asocialiose 
ar ne visos sudėties šeimose. 

rima PieliKytė

se, ji pravirks. Psichologiniu požiū-
riu abortas pirmiausiai yra netektis. 
Vienos moterys šią netektį išgyvena 
lengviau, kitos – sunkiau. Šios ne-
tekties išgyvenimas kartais kompli-
kuojasi, nes sielvartas lieka bevardis 
ir beveidis – moteris savo vaiko taip 
ir nepamato, dėl to jis išlieka nerea-
lus, o jo mirtis tarytum nematoma. 

Klausiate, kodėl ginu abortus? Juk 
galima vaikus atiduoti į šeimą, gali-
ma palikti vaikų namuose. Išprie-
vartavo? Stokojate motinystės ins-
tinkto ir labai nesinori vaiko? At-
sakysite, jog yra gyvybės langeliai – 
atiduokite ten tą vargšą kūdikį, gal 
kitur jis ras geresnę motiną. Keista, 
bet ideologija, kad moteriai nerei-
kia jokių teisių, kad jos pareiga tik 
gimdyti, remiasi įvairiausi žmonės. 
Griežtai prieš abortus dažniau pasi-
sako vyresnio amžiaus, menkesnio 
išsilavinimo, mažų pajamų, rajonų 
gyventojai.

Šiandien pasaulyje iš esmės vyrau-
ja dvi žmogaus vaisiaus apsaugos ver-
tinimo kryptys, kurių atskaitos taš-
kas yra gyvybės pradžios teorijos. 
Vadinama „pro life“ teorija žmogu-
mi asmenį pripažįsta nuo gyvybės 
pradėjimo. Kita teorija, literatūroje 
įvardijama kaip „pro choice“, teigia, 
jog žmogų reikia ginti tik nuo gimi-
mo; kol vaisius yra įsčiose, jis vertina-
mas kaip moters kūno dalis, dėl ku-
rios vadovaujantis teisės į privatumą 
principu moteris yra laisva apsispręs-
ti. Skirtingose valstybėse, atsižvel-
giant į kultūrinius, religinius, soci-
alinius ir kitus skirtumus bei ypatu-
mus, šios konkuruojančios teisės yra 
skirtingai reglamentuojamos – kuo 
didesnė apsauga yra suteikiama negi-
musiam asmeniui, tuo mažiau teisių 
į privatumą lieka nėščiai moteriai.

Aborto priešininkai teigia, jog 
moteris turi teisę kontroliuoti sa-
ve, bet ne savo kūną. Remiamasi 
tuo, kad žmogaus gyvenimas prasi-
deda nuo pat apvaisinimo momen-
to, todėl žudyti ką tik pradėtą vai-
sių yra tas pats, kas žudyti suaugusį 

žmogų. Sudėtinga nustatyti, kuriuo 
momentu vaisius tampa žmogumi. 
Abortų draudimo šalininkams at-
rodo, kad vaiko gyvybė prasideda 
beveik nuo lytinio akto. Amerikie-
čių komikas George Carlin (Džor-
džas Karlinas) teigė, kad politikai, 
pasisakantys prieš abortus, teikia 
pirmenybę negimusiems: „Jie vis-
ką padarys dėl negimusiųjų. Bet vos 
tik tu gimsti, tu lieki vienas. Prieš 
abortus pasisakantys konservato-
riai yra apsėsti embrionų nuo pat 
apvaisinimo iki devinto nėštumo 
mėnesio. Po to jie nebenori apie ta-
ve nieko žinoti. Jie nenori iš tavęs 
nieko girdėti. Absoliučiai nieko. 
Nenori girdėti apie jokią naujagi-
mių priežiūrą, jokią vaikų priežiū-
rą, jokią neturtingų šeimų ikimo-
kyklinio amžiaus rūpybą, jokius 
nemokamus mokyklinius pietus, 
jokias maisto korteles, jokias soci-
alines išmokas, absoliučiai nieko. 
Jeigu esi ikigimdyminio amžiaus 
– viskas puiku, jeigu esi ikimoky-
klinio amžiaus – reikalai nekokie.“

rėtų būti nurodinėjama piliečiams, 
kaip planuoti šeimą. Lietuvoje tarp 
trijų Baltijos šalių yra brangiausia 
tiek kontracepcija, tiek ir abortai. Jei 
lietuvei kontraceptinės tabletės kai-
nuoja 27–59 Lt (8–17 eurų), tai es-
tei toks apsisaugojimas per mėnesį – 
10–25 Lt (3–7 eurai), nes didžiąją da-
lį kainos kompensuoja ligonių kasos. 
Spiralės įvedimas moteriai yra visiš-
kai kompensuojamas Estijoje. Lietu-
voje ši procedūra kainuoja 138–559 
Lt (40–162 eurai). Panašiai Lietuvo-
je kainuoja ir abortas. Tuo tarpu Es-
tijoje iš ligonių kasų padengiama 30 
proc. chirurginio ir 50 proc. medi-
kamentinio aborto. Lietuvoje medi-
kamentinis abortas yra draudžiamas. 
Lietuvoje nėra jokių kontracepcijos 
prieinamumo programų, nėra dėme-
sio jauniems žmonėms, kurie pradeda 
lytinį gyvenimą ties suaugusiųjų riba, 
o kontracepciją turi pirkti tomis pa-
čiomis kainomis kaip dirbantys žmo-
nės. Visa tai parodo, kad valstybė ne-
turi lytinio ugdymo politikos. Juk 
niekas dabar neverčia moterų daryti 
abortų, vartoti kontraceptikų, jei jos 
to nenori. Tačiau valstybė turi užti-
krinti, kad žmogus turėtų galimybę 
rinktis. Tarptautinė ir Lietuvos teisė 
pripažįsta moters pasirinkimą pla-
nuoti šeimą. 

Seime Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cija inicijavo abortų draudimo įsta-
tymą. Pagal jį, nutraukti nėštumą 
Lietuvoje galima būtų tik tada, jei jis 
keltų grėsmę moters sveikatai ar gy-
vybei, ir tuo atveju, jei moteris pasto-
jo po išprievartavimo. Abiem atvejais 
abortas būtų leidžiamas tik tada, jei 
nuo nėštumo pradžios praėjo ne dau-
giau kaip 12 savaičių. Lietuvoje už-
gimusi iniciatyva uždrausti abortus 
grindžiama negimusio kūdikio tei-
sėmis ir Bažnyčios mokymu. Mote-
ris ir jos vaisius yra visuma, o iš LL-
RA siūlomo projekto galima suprasti, 
kad kūdikis auga ne moters kūne, tai 
kažkas atskira. Deja, moterys nėra in-
formuojamos, kad nėštumas kartais 
kelia kur kas didesnį pavojų sveikatai 

negu jo nutraukimas. Mat nėštumas 
taip pakeičia moters organizmą, kad 
bet kada gali komplikuotis sveikata. 
Už legalius abortus pasisakanti Pa-
saulio sveikatos organizacija (PSO) 
teigia, jog reikia dėti visas pastangas, 
kad nereikėtų nutraukti nėštumo. 
PSO rekomenduoja imtis regulia-
vimo priemonių nuo pradžių – per 
lytinį ugdymą ir švietimą mokyklo-
je, kvalifikuotas gydytojų paslaugas 
dėl šeimos planavimo ir prieinamą 
kontracepciją už prieinamą kainą. 
Reikia kalbėti apie moters teisę pla-
nuoti šeimą ir savo gyvenimą. Pir-
ma, Lietuvoje reikia imtis priemo-
nių mažinti abortų poreikį – mo-
kykloje įvesti lytinį ugdymą, dalin-
ti prezervatyvus (tai neskatins san-
tykių, o darys juos saugesnius). Lie-
tuvos mokyklose nėra kokybiško ly-
tinio ugdymo. Yra tik vienpusiškas, 
katalikiškas, dogmatiškas, morali-
zuojantis, atgrasantis švietimas. O 
siūlomas LLRA įstatymo projektu 
abortų draudimas yra grubus būdas 
kontroliuoti moters kūną.

Demokratinėje valstybėje mote-
ris turi teisę pasirinkti, ką jai dary-
ti su savo gimdoje esančiu vaisiumi. 
Valstybė neturėtų įstatymais varžy-
ti moterų, nes jomis pasitiki, kad jos 
priims nesavanaudišką ir atsakingą 
sprendimą savo vaikų atžvilgiu. Šis 
atsakingas sprendimas turi priklau-
syti tik joms, nes moteris nėra tik 
gimda su kojomis, gimdanti vaikus 
pagal valstybės užsakymą. Moteris 
yra savarankiškas individas, turin-
tis pasirinkimų galią, kurią priva-
lu gerbti.

Aborto šalininkų pirmas 
argumentas būna, jog 
moteris turi teisę į savo 
kūną. Abortų priešininkai 
jiems atšauna: žinoma, 
jog turi, kas bando tai 
paneigti?

Šiandien pasaulyje vyrauja 
dvi žmogaus vaisiaus 
apsaugos vertinimo 
kryptys, kurių atskaitos 
taškas yra gyvybės 
pradžios teorijos. 

Moteris yra savarankiškas 
individas, turintis 
pasirinkimų galią, kurią 
privalu gerbti.
 

Aborto šalininkų pirmas argu-
mentas būna, jog moteris turi tei-
sę į savo kūną. Abortų priešininkai 
jiems atšauna: žinoma, jog turi, kas 
bando tai paneigti? Bet jie klausia: ar 
ši teisė aukščiau už negimusio žmo-
gaus gyvybę? Fundamentalus klau-
simas. Kaip ir retorinis klausimas: 
ar idealioje valstybėje būtų abortų? 
Juk proto bokštai gali teigti, jog kie-
kviena moteris turi teisę bei galimy-
bę pasirinkti savo partnerius, kon-
tracepcijos įvairove taip pat negali-
ma skųstis. Tad kokia bėda? Nenori 
vaiko? Naudok apsaugos priemones, 
susilaikyk nuo lytinių santykių – 
variantų yra daugybė, teigia abortų 
priešininkai. Kalbant apie abortus, 
pasirenkami dažniausiai du kraš-
tutinumai, kurie moterį spaudžia 
į kampą. Moteriai nuolat kalama į 
galvą, kad ji yra žudikė. Dar ji api-
būdinama kaip lengvesnio gyveni-
mo ieškotoja, kuri pasiryžusi darytis 
abortą dėl patogesnio gyvenimo, kad 
galėtų lakstyti po vakarėlius... Kaip 
ji drįsta siekti karjeros Kito gyvy-
bės sąskaita? Taip... Tikriausiai retas 
prieštaraus, kad šiandien patogesnis 
gyvenimas yra didžiulė vertybė. Ta-
čiau jei moters, kuriai ką tik buvo 
atliktas abortas, paklausite, ar yra 
laiminga, kad pasinaudojo savo tei-

Abortų šalininkai teigia, jog 
abortai suteikia galimybę regu-
liuoti šeimos dydį, o kartu savo ir 
savo vaikų gyvenimo kokybę:  įvai-
kinimas ar globos namai nėra ne-
norimų vaikų problemos sprendi-
mas. Abortų šalininkai teigia, kad 
tai moters apsisprendimo teisė. Ir 
demokratinėje visuomenėje netu-

ar bijo Premjeras lokio, 
jei jo neerzina?

Nebuvo tokios krizės, kuri prislėg-
tų tik verslą, bet neatsilieptų visai vi-
suomenei, o ypač – vargingiausiems 
jos nariams. Kodėl aš – už diploma-
tines priemones, tarpvalstybines de-
rybas ir taikų problemos sprendimą?  
Niekas neneigia, kad Rusija, į kurios 
karius panašūs žmonės, užėmė Kry-
mą, neteisi. Didžiulį nerimą kelia di-
džiosios kaimynės bundančios impe-
rinės ambicijos. Ir kas galėtų paneig-
ti, kad vieną dieną „į Rusijos karius pa-
našūs žmonės“ neateis ginti rusakalbių 
teisių ir į mano šalį? 

Tačiau nei aš, nei dabartinė Vyriau-
sybė nekalti, kad per dešimtis metų 
mūsų šalis nesugebėjo tinkamai pa-
ruošti namų darbų. Praėjusios kaden-
cijos, dešiniųjų, vyriausybė energetinę 
politiką ir energetinę nepriklausomy-
bę skelbė strateginiu prioritetu. Bet 
kaip tik sutapo, kad buvusiųjų valdy-
mo metais Lietuva tapo viena labiau-
siai energetiškai nuo trečiųjų šalių pri-
klausoma šalimi. Ir dujų iš Rusijos 
suvartojome daugiau negu bet kada 
anksčiau, ir už jas buvo mokama vieną 
didžiausių kainų Europoje. Ir už elek-
tros energiją mes taip pat mokėjome 
brangiausiai Baltijos šalyse. Valdžio-
je buvusieji nesiėmė nei šilumos ūkio 
pertvarkos, nei namų renovacijos dar-
bų, bet užtat palaimino pinigų išplo-
vimą iš biudžeto dėl saulės energijos 
jėgainių plėtros, kuri, jei A. Butkevi-
čiaus Vyriausybė nebūtų laiku įsikišu-
si, jau pernai iš biudžeto būtų pareika-
lavusi 500 mln. litų. O kaip pasiruošta 
spręsti energijos tiekimo užtikrinimo 
problemą, jei staiga nutrūktų rusiškų 
dujų tiekimas? Tik pavienės savivaldy-
bės, pavyzdžiui, Ignalinos, sėkmingai 
išsiverstų, naudodamos vietinius re-
sursus, pavyzdžiui, atsinaujinančius 
energijos šaltinius. 

Taigi galvodama apie Nepriklauso-
mybę, apie mūsų Baltijos tigru kadaise 
vadintą šalį ir apie tai, kokie esame kie-
ti, savarankiški, visa galintys ir mokan-
tys bei žinantys, negaliu neprisiminti, 
kad visai neseniai ne tik nežinia kieno 
idėjų pripumpuoti visuomenininkai 
(ir kai kurie ekonomistai) garsiai skel-
bė, kad galime išsiversti su savo valiuta 
litu, idant smunkantis euras nenuvilk-
tų mūsų stipraus lito paskui save pra-

rajon... O kai kam jau net atrodo, kad 
galime išsiversti be ES, kurios piliečiai 
mus esą švelniai okupuos, jei prisipirks 
lietuviškos žemės. Kaip reikėjo ne-
kreipti dėmesio į tai, kas vyksta, kun-
kuliuoja mūsų pačių panosėje, ir kaip 
reikėjo pasistengti, kad net kai kurie 
rusakalbiai inteligentai, iki šiol skleidę 
čia savo gimtos šalies kultūrą ir dekla-
ravę meilę savo „antrajai tėvynei“, stai-
ga viešai atgręžtų pykčio perkreiptas 
grimasas? Turiu omenyje žinomą tea-
tro veikėją, kuri savo paskyroje socia-
liniame tinkle „Facebook“ pasidalino 
nuoroda į Hagos tribunolo apkaltin-
to genocidu Slobodano Miloševičiaus 
priešmirtinius žodžius: „Kreipiuosi 
į visus rusus, Ukrainos, Baltarusijos, 
Balkanų gyventojus. Atminkite, kad 
jums padarys tą patį, kai jūs išsiskaidy-
site ir susilpnėsite. Vakarai – pasiutęs 
grandininis šuo įsikibs jums į gerklę.“ 
Kažkur perlenkėme su rusofobiškais 
pareiškimais, nesigilinome, kokią – 
ar ne vienpusišką – informaciją gau-
na tautinės mažumos? Ar nesugebė-
jome tinkamai atskleisti buvimo ES 
privalumų tiems, kurie dar nėra galu-
tinai prarasti ir turi mąstančias galvas? 

Taip, esu savo šalies patriotė, ir frazė 
„atgal į praeitį“ man patinka tik Louis 
Morneau filme, bet ne tokia, kaip ją 
supranta SSSR „pagamintas“ Olegas 
Gazmanovas.

Tai kodėl, būdama patriotė, aš pir-
miausia prisimenu tuos, kurie neturi 
santaupų, kurie gyvena nuo algos iki 
algos ar nuo pašalpos iki pašalpos (ne 
piktybiškai), kurie už paskutinį litą iš 
provincijos leidžia vaiką į mokslus Vil-
niun, atimdami nuo savęs duonos kąs-
nį... Kuriuos bankas mes į gatvę, jei ne-
sumokės kažkelintos pradelstos įmo-
kos, o ją tikrai pradels, jei bent vienas 
šeimos narys neteks darbo... 

Ir tada sakau sau: o kas pasirengę 
mokėti tą kainą už nesugebėjimą lavi-
ruoti, diplomatiškai kalbėtis, už špygų 
kaišiojimą kaimyninių šalių (nesvarbu 
ar ES, ar kitų) panosėn? Aš turiu atsar-
gų ant šonų (badu pirmą dieną nemir-
siu), šiek tiek atsargų kitu pavidalu (už-
tektų iki poreikio emigruoti įgyvendi-
nimo); turiu net pilkosios smegenų ma-
sės atsargų, kurių 100 proc. neišnau-
doju, bet esant skubiam atvejui, įjung-
čiau papildomus 20 proc. prie dabar 

kuriems gyvenimas gali tapti skurdo 
liūnu jau rytoj, tarkime, vien dėl Mas-
kvos kaprizo, pvz., sužlugdyti mūsų 
pienininkus, vežėjus, aš dar sugebu. 
Prieš keletą dienų parašė žinutę kau-
nietė aktorė. Ji pakėlė gatvėje suklu-
pusią moterį, į kurią niekas nekreipė 
dėmesio. Paaiškėjo, kad pagyvenu-
si moteris kelias dienas buvo nieko 
nevalgiusi. Maniau, nesąmonė: juk 
mano šalyje niekas nealpsta iš bado. 
Bet, pasirodo, yra tokių, kuriems dar 
vienas ekonomikos nuosmukis gali 
tapti pragaištimi, į juos neatsižvelg-
ti negalima. 

Iš energetinės priklausomybės nuo 
Rusijos išsivaduoti būtina. Jei staiga 
neįvyks koks force majeure, tai turė-
tų būti tolesnės mūsų politikos pri-
oritetas. Jei mūsų sienas peržengtų 
kariai, panašiomis į vienos valstybės 
karių uniformomis, – gintis visomis 
įmanomomis priemonėmis. 

Tačiau, bėgant nuo pavojaus, erzin-
ti besivejantį priešą ir dar persišau-
ti sau koją – susilpninti ekonomiką, 
sukrėsti ir taip po krizės neatsigavu-
sią, skurdo draskomą ir įvairių neaiš-
kius tikslus turinčių jėgų įaudrintą vi-

Taip, esu savo šalies patriotė, 
ir frazė „atgal į praeitį“ man 
patinka tik Louis Morneau 
filme, bet ne tokia, kaip ją 
supranta SSSR „pagamintas“ 
Olegas Gazmanovas.

veikiančių (nieko asmeniško – tik bi-
ologija)... Bet ką darys tie, kurie nega-
li, nes jie nėra nei energingi kaip dau-
gelis, nei jauni, nei veiklūs ir sveiki, nei 
turi darbą, nei moka užsienio kalbą...  
Ką darys vadinamas „užribis“ arba „pa-
raužribis“, t. y. tie, kurie jau balansuoja 
ties skurdo (o finansinis skurdas gim-
do ir dvasios skurdą, pvz., įjungdamas 
susinaikinimo mechanizmą – alkoho-
lizmą ar kt.) riba?

suomenę (prisiminkime Lietuvą skal-
dančius „Garliavos“ skandalą, „že-
mės skandalą“ ir kitus) – neracionalu.

Socialinės psichologijos žinovas 
D. G. Myers pateikė tokį anekdotą: 
„Jaunas vaikinas įsimylėjo žydaitę ir 
pasipiršo. Ji pateikė sąlygą, kad jei no-
ri tapti jos vyru, turi būti apipjausty-
tas. Vaikinas kreipėsi į draugą žydą, 
ar yra kokių nors šalutinių efektų. Tas 
atsakė, kad apipjaustymą jam atliko, 
kai jis buvo 8 savaičių, todėl neprisi-
mena, ar skauda, bet galįs garantuo-
ti, kad po apipjaustymo jis net metus 
negalėjo vaikščioti.“ Tai pavyzdys, 
kaip galima padaryti klaidingą išva-
dą, manant, kad kiekvienas įvykis, 
nutikęs „po to“, yra susijęs su „tuo“ 
(po apipjaustymo – negalima vaikš-
čioti). Nejaugi dar yra tikinčių, kad 
jei Rusijos lokys suriaumojo, o A. 
Butkevičius nepritarė skubioms ir 
neapgalvotoms ekonominėms sank-
cijoms, vadinasi, jis „bijo lokio“, „pri-
taria lokiui“ arba „parduos mus visus 
lokiui“? Kad galėjo būti ir kitų, itin 
racionalių ir su patriotiškumo dvasia 
neprasilenkiančių, priežasčių, matyt, 
kai kurie nepagalvojo.

Valdo Šereikos nuotr.

Aš juos suprantu, nes turiu em-
patijos jausmą... Keikti, peikti, kri-
tikuoti lengviausia. Lipdyti etike-
tes – ne ką sunkiau. Suprasti tuos, 

atkelta iš 4p.

gynybos biudžetas ir „susirūpinę“ konservatoriai
mažesnėmis sąnaudomis įveikė krizę 
nei Lietuva. Įdomiausia yra tai, jog 
2009 metais ta pati R. Juknevičienė, 
kuri dabar reikalauja gynybos išlai-
dų didinimo, 2009-aisiais įrodinėjo 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetui, jog krašto apsaugos 
biudžetas per didelis, turi kažkokių 
„riebalų“, kuriuos reikia nupjauti. Ir 
nors su tuo nesutiko net dalis kon-
servatorių komiteto narių, tai buvo 
padaryta.

Kodėl ministrės nuomonė taip pa-
sikeitė, neaišku, nes nuo 2000-ųjų 
iki 2008-ųjų konservatoriai, būda-
mi opozicijoje, nuolat kaltino so-
cialdemokratus per mažu rūpini-
musi krašto apsauga, per mažu gy-
nybos biudžetu ir pan. Nėra jokių 
abejonių, jog mūsų gynybos biudže-
tas nepakankamas, nors pagal šalies 
galimybes, beje, buvo padidintas ir 
šiemet. Pagaliau politikai, buvę val-
džioje, ypač vykdomojoje valdžioje, 

turėtų žinoti, jog biudžetas turi bū-
ti didinamas ne dėl propagandos, o 
konkretiems tikslams – įsigijimams, 
didesnio karių skaičiaus pakvieti-
mui ir pan. O tai turi būti planuoja-
ma, tikslai turi būti aiškūs, tam rei-
kia pasiruošti, o ne iš akies reikalauti 
šimto ar dviejų šimtų milijonų. Gal 
poreikiai ir galimybė įsisavinti šiuo 
metu yra tik penkiasdešimt milijo-
nų, o gal didesnė. Neabejoju, dabar-
tinė Vyriausybė apskaičiuos ir pri-

ims sprendimą. Tačiau realų, o ne 
propagandinį. 

Vis tik įvertinus klausimo priešis-
torę, dar daugiau neaišku, ar kon-
servatorių „susirūpinimas“ gyny-
bos biudžetu yra nuoširdus, ar pa-
diktuotas politinės konjunktūros 
ir faktiškai prasidėjusios rinkimi-
nės kampanijos poreikių? Tai labai 
jau primena konservatorių priešrin-
kimines „Rusijos sulaikymo“ strate-
gijas bei žalos atlyginimo įstatymus. 

Būdami valdžioje, jie ne tik nereika-
lavo iš Rusijos žalos atlyginimo, bet 
ir gerokai sumažino šalies saugumo 
bei gynybos galias. Tiesa, gal tai vie-
nas su kitu ir susiję – todėl ir nerei-
kalavo, kad suprato, jog taip nuste-
kenus finansiškai šalies saugumo po-
reikius, dar reikalauti žalos atlygini-
mo – pavojinga.

www.delfi.lt
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Be atjautos, meilės žmogui 
politikoje būti neįmanoma. 
Žmonės jaučia, ar tu – 
nuoširdus, ar dėvi kaukę. 
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Tauragėje – miestiečių  
susitikimai su B. Vėsaite

Vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Sei-
mo nario Juliaus Sabatausko biure Alytuje 
LSDP skyriaus Viešųjų akcijų grupė ir VšĮ 

„Nacionalinis kraujo centras“ vykdė neatlyginti-
nos kraujo donorystės akciją, į kurią kvietė aly-
tiškius, galinčius ir norinčius prisidėti prie kil-
naus tikslo – galimybės išgelbėti žmogų. 

Seimo narys J. Sabatauskas mielai prisidėjo 
prie šios akcijos ir pavadino ją gyvybiškai svar-
bia. „Džiaugiuosi ir palaikau šią iniciatyvą. Kaip 
medikas manau, kad jei gali padėti – tai pada-
ryti būtina“, – sakė Alytaus miesto savivaldy-
bės meras Jurgis Krasnickas. VšĮ „Nacionalinio 
kraujo centro“ direktorė Joana Bikulčienė teigė, 
jog LSDP Alytaus skyriaus nariai neatlykintinais 
donorais tapę jau seniai: „Esu dėkinga kraujo 
broliams, kurie dovanoja savo kraują ir suteikia 
vilties bei gyvybės ligoniams, kuriems kraujas 
tampa gyvybiškai svarbus“. 

Vasario antroje pusėje Lietuvos Respublikos 
Seimo narė ir kandidatė į Europos Parlamen-
tą Birutė Vėsaitė kartu su Agnės Zuokienės 

kovos su krūties vėžiu iniciatyva „Nedelsk“ lankė-
si Tauragėje. Tauragės moters užimtumo informa-
cijos centre moteris dėl krūties vėžio nemokamai 
tikrino gydytojų komanda, o B. Vėsaitė ir A. Zuo-
kienė, lydimos Tauragės moters užimtumo ir infor-
macijos centro vadovės Nijolės Meilutienės, susiti-
ko su Tauragės miesto visuomene.

Birutė Vėsaitė savivaldybės įmonėje „Tauragės 
šilumos tinklai“ susitiko su įmonės darbuotojais, 
išgirdo pastabų dabartiniam Šilumos ūkio įstaty-
mui. Įmonės atstovai kritikavo esamos sutarčių 
tvarkos nepaslankumą, trukdantį įsigyti reikalin-
giausias paslaugas. Seimo narė tikino, kad ši tvar-
ka bus tobulinama.

B. Vėsaitė ir A. Zuokienė taip pat susitiko su 
Tauragės profesinio rengimo centro auklėtiniais, 
kuriems pasakojo apie dabartinės darbo rinkos iš-
šūkius bei jaunų žmonių perspektyvas. Centro di-
rektorius teigė, jog visi geriausieji darbuotojai iš-
vyksta į užsienį, todėl darbdaviams surasti kva-
lifikuotą specialistą bus vis sunkiau. „Kiekvienas 
darbštus ir kvalifikuotas jaunas žmogus gali dirb-
ti bei uždirbti ir Lietuvoje. Jei nerandate jus tenki-
nančios darbo vietos, nebijokite jos susikurti pa-
tys“. – ragino Seimo narė. 

Kovo 3 d. LSDP Klaipėdos sky-
rių aplankė Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius, 

LR susisiekimo ministras Rimantas 
Sinkevičius, socialdemokratų frak-
cijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė. 
Susitikime dalyvavo Klaipėdos vals-
tybinio jūrų uosto generalinis direk-
torius Arvydas Vaitkus.

LSDP Klaipėdos skyriaus pirmi-
ninkė Lilija Petraitienė ir Algirdas 
Butkevičius sveikino neseniai jubi-
liejus atšventusius bičiulius: Stanis-
lovą Stankų, Valentiną Greičiūną, 
Roką Peištarą, Vaclovą Vainutį, Min-
daugą Prialgauską. 

Premjeras ragino bičiulius ne-
pasiduoti populizmui bei būti įsiti-
kinusiais, jog euras šaliai būtinas. 
„Svarbu, viešų ir privačių interesų 
valdymas, o ne pinigų pavadinimas 
– euras, doleris ar pan. Ne jie suke-

Vasario 22 d. Kupiškio rajono kultūros centre Lietuvos Res-
publikos Seimo narys Aleksandras Zeltinis dalyvavo Kupiš-
kio bitininkų draugijos ataskaitiniame susirinkime ir mugėje. 

Bitininkai rinkosi į mugę nuo ankstyvo ryto, skubėdami vašką pa-
sikeisti į korius, dairėsi, kokių bitininkystei reikalingų dalykų ga-
li įsigyti mugėje. Kupiškio bitininkų draugijos pirmininkas Juozas 
Žeimantas pakvietė visus išklausyti ataskaitą apie draugijos nu-
veiktus darbus. A. Zeltinis pasveikino bitininkus, įteikė padėkas ir 
atminimo dovanas aktyviausiems bei labiausiai pasižymėjusiems 
draugijos nariams.  LR Seimo Kaimo reikalų komiteto padėką už 
aktyvią veiklą ir bitininkystės populiarinimą Lietuvoje A. Zeltinis 
įteikė draugijos pirmininkui  J. Žeimantui, o asmenines padėkas 
– draugijos valdybos nariams: Vytautui Strolei – už ilgametį, nuo-
širdų darbą bitininkystės veikloje, bitininkystės pagrindų perdavi-
mą jauniesiems rajono bitininkams; Petrui Marinskui – už aktyvią 
veiklą, pažangios bitininkystės kultūros populiarinimą Kupiškyje ir 
visoje Lietuvoje. Susirinkimo pabaigoje visus nudžiugino muziki-
nės grupės ,,Nostalgija”, vadovaujamos  socialdemokrato Rimanto 
Adomausko, koncertas. 

Kupiškio bitininkų draugijos nariams 
įteiktos padėkos

Klaipėdoje viešėjo Ministras Pirmininkas

Lietuvos socialdemokratų partijos 
Ukmergės rajono skyriaus pirmininko 
pavaduotoja, skyriaus Tarybos narė 

Klavdija Stepanova tapo vietos veiklos gru-
pių tinklo (toliau – VVGT) pirmininke. 

Nuo 2007 metų iki šiol K. Stepanova va-
dovavo Ukmergės vietos veiklos grupei. 
Pirmininkės ir jos sutelktos komandos atsi-
davimas darbui, geranoriškas vietos ben-
druomenių konsultavimas bei atsakingas 
požiūris į vykdomas programas ir adminis-
truojamus projektus Ukmergės VVG leido 
pasiekti puikių rezultatų. 

Naujos pareigos mūsų skyriaus bičiu-
lei patikėtos vasario 18 d. Jurbarke vyku-
siame VVGT susirinkime, kuriame dalyvavo 
44 nariai. Šiuo metu tinklas vienija 51 ša-
lies rajonuose įsikūrusią VVG. Tinklo misija 
– skatinti vietos veiklos grupių bendradar-
biavimą, atstovauti bendriems interesams 
nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu, skleis-
ti informaciją, spręsti problemas, susijusias 
su VVG tinklo narių veikla, dalintis patirtimi 
ir idėjomis. Tinklo vadovas renkamas rota-
cijos principu kas dvejus metus.

Naujos K. Stepanovos pareigos – neatly-
gintina veikla ir didelė atsakomybė. Vietos 
veiklos grupių laukia reikšmingas etapas 
– vietos plėtros strategijos iki 2020 metų 
rengimas. 

Kovo mėnesį gražią gyvenimo 
60-mečio sukaktį šventė Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Kazys 

Grybauskas. Sveikiname! Linkime bičiu-
liui sėkmingų darbų ir sveikatos!

Ukmergės r. skyriaus bičiulei Klavdijai 
Stepanovai – naujos pareigos Sukaktuvininkai

lia krizes ir apsunkina žmonių gyvenimą“, 
– sakė politikas. Be to, eurą mes jau kone 
turime – litas surištas su euru. Ir ši valiuta 
mūsų šaliai labai svarbi.“

Premjeras priminė, kad euro įvedimo ša-
lininku buvo ir šviesaus atminimo Preziden-
tas Algirdas Mykolas Brazauskas. Jis tikė-

josi, jog Lietuva eurą turės nuo 2007-ųjų, 
kuomet mūsų šalies finansinė padėtis bu-
vo gerokai geresnė nei Latvijos ir Estijos. 
Deja, taip neįvyko. Kaimynės per krizinius 
metus mus aplenkė ir šiandien yra euro 
zonos narės.

Neatlygintinos kraujo  
donorystės akcija Alytuje

lilija Petraitienė: „Galių sugriauti  
Klaipėdos liberalų bastioną pakaks!“
ridas ViskAuskAs

Mieli „Socialdemokrato“ skai-
tytojai, tęsiame pažintį su mūsų 
bičiuliais, gyvenančiais įvairiuose 
Lietuvos regionuose. Šiame nu-
meryje kalbiname LSDP Klaipė-
dos miesto skyriaus pirmininkę 
Liliją Petraitienę.

Kiek metų esate LSDP narė? 
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politikės, 
biografija? 

Gyvenime viską pasiekiau tik at-
kakliu darbu. Visose darbovietėse, 
kur dirbau, teko praeiti visas kar-
jeros pakopas. Dažnai pajuokauju, 
kad „esu savo gyvenimo kalvis, o 
ne sėkmės džentelmenas“. Social-
demokratų partijos Klaipėdos sky-
riaus pirmininke buvau išrinkta po 
20 darbo partijoje metų, praėjau vi-
sas pakopas, pradedant nuo atsa-
kingosios sekretorės. Pernai buvau 
išrinkta skyriaus pirmininke antrai 
kadencijai.

Politinį krikštą patyriau dalyvau-
dama pirmojo nepriklausomybę at-
gavusios Lietuvos prezidento Algir-
do Mykolo Brazausko rinkimų kam-
panijoje. Buvau tik įstojusi į partiją, 
patekau į patį rinkimų sūkurį. Ta-
da būti kairiuoju buvo iššūkis. Mū-
sų bičiuliai, dirbdami rinkimų ko-
misijose, patirdavo tiesioginę deši-
niųjų agresiją. Buvau šokiruota, kai 
suskaičiavus rinkėjų balsus ir aiškia 
pesvara laimėjus A. M. Brazauskui, 
rinkimų komisijos pirmininkė, in-
teligentė, mokslų daktarė pradėjo 
tokiais keiksmažodžiais keiktis, ko-
kių net iš savo kaimo girtuoklių ne-
girdėjau...

Tad politikoje nesu naujokė. Ma-
nau, kad esu ten, kur turiu būti. Po-
litika suteikia man galimybę išreikš-
ti save ir padėti kitiems. Giminės pa-
veldas – įgimtas teisingumo pojūtis, 
atjauta žmogui. Be atjautos, meilės 
žmogui politikoje būti neįmanoma. 
Žmonės jaučia, ar tu – nuoširdus, ar 
dėvi kaukę. 

socialdemokratmas, būtina sugriau-
ti tą mitą klaipėdiečių sąmonėje ir 
pasiekti gerų rezultatų artėjančiuo-
se savivaldos rinkimuose.  

Kiek narių yra Klaipėdos sky-
riuje? Koks vyrų ir moterų santy-
kis? Ar nestokojate žmonių, turin-
čių aukštąjį išsilavinimą? Ar esa-
ma jaunimo?

Narių yra daug – 898, dalis jų – 
tik „skaičiai sąraše“. Tai žmonės, ku-
rie papildė mūsų gretas skyriaus vi-
dinių kovų metu. Jie nėra aktyvūs, 
bet jie balsuoja už mus rinkimuose, 
moka nario mokestį. Dalį narių pra-
radome dėl emigracijos. Mano gal-
va, skyriaus darbo kokybę lemia ne 
narių skaičius, bet jų aktyvumas, są-
moningumas. 

Vyrų skyriuje yra daugiau, bet ak-
tyviausios – moterys. Džiugu, kad 
pastaruosius dvejus metus padaugėjo 
žmonių, kurie į partiją kreipiasi pa-
tys. Tai sąmoningiausi bei aktyviau-
si bičiuliai. Jie sako: „Norime stoti į 
socialdemokratų partiją, atėjo laikas 
tapti aktyviais piliečiais.“

Mūsų skyriuje dominuoja bičiu-
liai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 

nes Klaipėda –didmiestis, uosta-
miestis.

Jaunimas susiburia, užauga, po-
litiškai subręsta ir išskrenda iš gim-
tojo miesto. Buvę mūsų jaunimo są-
jungos vadovai dabar tapo ministrų 
patarėjais! Šiandien, tikiu, jau au-
giname naują būsimų žymių poli-
tikų kartą. 

Kaip organizuojate skyriaus vei-
klą? Ar lengva rasti ryšį su Klaipė-
dos bendruomene? 

Skyriaus pagrindą sudaro parti-
nės grupės, jos skiriasi dydžiu ir vei-
klos tradicijomis. Čia dar yra neiš-
naudoto potencialo, reikia ir poky-
čių, ir ambicingų lyderių. Geban-
tis suburti ir uždegti žmones lyde-
ris yra sėkmingos veiklos garantas. 
Komunikacijos formas išnaudoja-
me visas, pagal amžiaus ir pomėgių 
grupes – taip pat. Tai ir el. paštas, 
žinutės, mūsų internetinė svetainė 
www.lsdpklaipeda.lt, kurios lanko-
mumas auga geometrine progresija, 
telefono skambučiai. Pastaruoju me-
tu buriasi neformalios grupės pagal 
laisvalaiko pomėgius, net rinkimų 
strateguotojai ir skyriaus įvaizdžio 
kūrėjai susibūrė.

Vykdome įvairiausias akcijas, 
dauguma jų – tradicinės: Gegu-
žės 1-osios paminėjimas, Vasario 
16-osios eitynės, Kovo 8-osios mi-
nėjimas, Užgavėnės, vaikų šventės 
miesto parkuose, partijos sąskry-
džiai ir t. t. Bet rasti ryšį su miestie-
čiais nėra lengva. Juos raudona spal-
va erzina lyg bulius, netrūksta ma-
nančių, jog tai komunizmo reliktas, 
nes čia – „liberalusis miestas“ (taip 
įkalta į sąmonę). Mūsų akademinės 
bendruomenės tylėjimas padarė di-
delę žalą. Jie bijojo kairiosios min-
ties, o liberalai universitete, kolegi-
jose skelbė liberalizmo idėjas, ren-
gė džiazo festivalius ir būrė jaunus 
žmones. Taip užaugo jų rinkėjų kar-
ta. Mums dabar reikia savo rinkėjus 
susigrąžinti. Užduotis gana sunki.

Šiemet organizavome naują Kovo 
11-osios akciją, siekėme užmegzti ryšį 

su švietimo bendruomenėmis. Pakvie-
tėme dalyvauti piešinių konkurse-par-
odoje visas ugdymo įstaigas. Kovo 11-
ąją piešiniai buvo iškabinti ant virvių 
senamiestyje. Surinkome 3 455 vai-
kų ir mokinių piešinius. Pakvietėme 
visus miestiečius aplankyti origina-
liąją parodą. 

Kas mane pribloškė? Kai moky-
tojai skambindavo dėl piešinių pri-
statymo, mes prisistatydavome kaip 
Klaipėdos socialdemokratai, aiškin-
davome, kad piešinius reikia atvežti 
į socialdemokratų būstinę. Kartais 
stodavo mirtina tyla... Atvykę at-
sargiai praverdavo būstinės duris… 
Tikimės, kad pavyks įveikti nepasi-
tikėjimo ir sąstingio ledus. 

Kokios Klaipėdoje didžiausios 
socialinės ir ekonominės proble-
mos? 

Miestas tirpsta: gyventojų suma-
žėjo nuo 210 000 iki 158 540… Tu-
ristai klausia gidų, kur žmonės?.. 
Senamiestis miręs, vakare nesutiksi 
žmonių. Smulkusis ir vidutinis vers-
las merdėja (turgavietės ištuštėju-
sios), gyvas tik „Akropolis“. Miesto 
ekonomiką gelbsti uostas. Nėra lais-
valaiko pramogų ir kitokių traukos 
centrų, aukštas nedarbo lygis. Lė-
čiausiai respublikoje vyksta namų 
renovacija.

Kaip politinė partija mieste esame 
opozicijoje, todėl neturime ir svarių 
svertų įtakoti šių problemų sprendi-
mus. Bet nesame ir nuošalyje. 

Ko paklaustumėte savo kolegos 
ir palinkėtumėte jam, dirbančiam 
kitame Lietuvos pakraštyje?

Paklausčiau, kur slypi jo sėkmės 
paslaptis? Kaip jis pelnė žmonių pa-
sitikėjimą? Kaip jam sekasi suburti 
bičiulius bendram tikslui? Visada 
įdomu ir naudinga pasidalinti pa-
tirtimi, pasisemti naujų idėjų ir pa-
simokyti.

      Palinkėčiau stiprybės, bičiulių 
palaikymo, bendruomenės pasitikė-
jimo ir sutelkto bendražygių koman-
dinio darbo. 

Kazys Grybauskas

opozicinės frakcijos seniūnė.
2011 m. vasario 27 d.  antrą kartą 

buvau išrinkta Klaipėdos savivaldy-
bės tarybos nare. Aktyviai dirbu Sa-
vivaldybės tarybos Finansų ir ekono-
mikos komitete bei Bendruomenės 
sveikatos taryboje. Esu smulkaus ir 
vidutinio verslo tarybos narė. Su-
dėtinga dirbti opozicijoje, bet gebu 
padėti klaipėdiečiams. Pagrindinis 
mano ginklas – viešumas. Tai pati 
veiksmingiausia priemonė. Maloniai 
nustebina, kai miestiečiai mane  susi-
randa ir patiki jiems rūpimus klausi-
mus. Visada stengiuosi padėti ir dau-
gelį iškilusių problemų pavyksta iš-
spręsti. Mano, kaip politikės, įverti-
nimą liudija ir tai, kad 2013-aisiais 
patekau į „Metų klaipėdietės“ fina-
linį septintuką. Mūsų mieste, kurį 
keletą dešimtmečių valdo liberalai, 
tai didžiulis proveržis. 

Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri 
artimieji? Gal ir jie dalyvauja par-
tijos veikloje?

Jie juokauja, kad aš „ištekėjusi“ už 
partijos. Jaunėlis sūnus Robertas, kai 
buvo pradinukas, ir visa jo klasė at-
eidavo man į talką dalinant lakstu-
kus mieste. Sūnūs užaugo socialde-
mokratinėje terpėje, todėl ir balsuo-
ja, ir agituoja. Jie didžiuojasi manimi 
ir stebisi, iš kur turiu tiek stiprybės 
pakilti po pralaimėjimų ir vėl ener-
gingai dirbti. Vyresnėlis Valdas žavi-
si: „Mama, Tu kaip paukštis Fenik-
sas vis iš pelenų pakyli!“ Formaliai 
jie nėra partijos nariai, bet jie – ma-
no palaikymo komanda. 

Kokios skyriaus, kuriam vado-
vaujate, realijos? 

Šiandien galiu drąsiai sakyti – ge-
ros. Išbridome iš tarpusavio kovų, 
intrigų liūno, išsikristalizavome. Į 
skyrių atėjo daug jaunų, brandžių 
žmonių, kurie neturi praeities nuos-
kaudų. Jie vertina kitus pagal gebėji-
mus, o ne vien pagal užimamą soci-
alinę padėtį ar turto cenzą. 

Skyrius konsolidavosi, susifor-
mavo komanda, tapo įdomu dirbti. 
Svarbiausia, visi pajutome, kad turi-
me galių sugriauti Klaipėdos libera-
lų bastioną. Uostamiestis jų Meka, 
deja, jau du dešimtmečius.  Mums, 

Esu dėkinga likimui, kad atve-
dė mane į Klaipėdą. Čia subrendau 
kaip asmenybė. Dėkoju savo pirmo 
internacionalinio darbo kolekty-
vo žmonėms, vadovams,  užauginu-
siems man, jaunai ir nedrąsiai, spar-
nus. Ten buvo starto pradžia…

  Pirmas pasiekimas politikoje – 
1995 m. savivaldybių rinkimuose 
buvau išrinkta Klaipėdos miesto 
tarybos nare, sėkmingai dirbau Ne-
kilnojamojo turto komitete, buvau 

Lilija Petraitienė

Kandidatas į LR prezidentus Zigmantas Balčytis ir LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai

LSDP Klaipėdos skyriaus nuotraukos



Įspūdžiai iš europos socialistų 
partijos kongreso romoje
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Vasario 27–kovo 1 d. Romoje 
vykusiame kongrese socialde-
mokratai iš visos Europos pri-
ėmė politinių siekių manifestą 
dėl rinkimų į Europos Parlamen-
tą ir parėmė savo kandidatą į 
Europos Komisijos pirmininko 
postą Martiną Šulcą. Kongrese 
Lietuvai atstovavo gausi Lietu-
vos socialdemokratų delegaci-
ja. Į kongresą vyko ir Lietuvos 
socialdemokratinio jaunimo są-
jungos atstovai.

Kongreso metu buvo galima išgirs-
ti Europos lyderių debatus, įkvepian-
čias kalbas, o vienas svarbiausių kon-
greso rezultatų – Europos socialistų 
partijos manifesto, kuriame išdėstytos 
politinės veiklos gairės artėjantiems 5 
metams, priėmimas. Jame akcentuotas 
darbo vietų kūrimas, ekonomikos au-
gimo skatinimas, siekimas, kad finan-
sų sektorius tarnautų visų europiečių 
interesams, o ne tik bankininkų, so-
cialinių teisių užtikrinimas, lyčių ly-
gybė, įvairovės puoselėjimas kovojant 
su ekstremizmu, vartotojų saugumas 
ir sveikata, žalioji aplinką tausojanti 
Europos raida.

„Europos socialistų partijos kongre-
se dalyvavau trečią kartą. Tai – vienas 
didžiausių ir įspūdingiausių renginių. 

Kiekvieną kartą stebina nauji organiza-
ciniai sprendimai, aukšto lygio diskusi-
jos ir Europos lyderių kalbos. Džiugu, 
kad diskusijose visada dalyvauja mo-
terų organizacijų vadovės bei jaunimo 
lyderiai“, – teigė LSDJS tarptautinių 
reikalų koordinatorė Ligita Poškaitė.

Kongreso pabaigoje kalbėjo Euro-
pos socialdemokratinių partijų šeimos 

iškeltas kandidatas į Europos Komisi-
jos pirmininko postą Martinas Šulcas. 
Savo kalbą jis grindė asmenine patirti-
mi, daug dėmesio skirdamas jaunimo 
problemoms. Gimęs neturtingoje šei-
moje, M. Šulcas matė tėvų pastangas 
užtikrinti geresnę ateitį vaikams: tė-
veliai ilgiau dirbo, mokėjo didesnius 
mokesčius, neatostogavo. M. Šulcas 

pagarbiai prisiminė savo kaip knygy-
no pardavėjo pirmą praktikos dieną. Ir 
prisiminė tą puikų jausmą, kurį patyrė, 
kai po kelerių metų atidarė savo knygy-
nėlį, o vėliau pats kūrė darbo vietas. O 
knygynas, kurį atidarė, veikia ligi šiol!

 M. Šulcas akcentavo, kad jam tapus 
Europos Komisijos pirmininku, svar-
biausia būtų kova su nedarbu. Anot 

jo, per pastaruosius penkerius krizės 
metus Europoje paprasti žmonės pa-
tyrė daug skausmo, bankai pelnė mi-
lijardus… „Jauni žmonės praranda ga-
limybes dėl krizės, kurios nesukėlė. 
Ar suprantame, ką reiškia, kai jauna 
moteris ar vyras išsiunčia 300 CV ir 
gauna 300 neigiamų atsakymų? Tik 
supratę šias nuoskaudas galime susi-
grąžinti žmonių pasitikėjimą ir lai-
mėti rinkimus. Po penkerių metų su-
tikęs jaunuolį norėčiau jam pasakyti: 
„Taip, mes ženkliai sumažinome ne-
darbą. Taip, praktikos ir stažuotės ta-
po prioritetais. Taip, mes padidinome 
finansavimą Jaunimo garantijų inicia-
tyvai“, – kalbėjo M. Šulcas. 

„Galimybę važiuoti į Europos so-
cialistų rinkiminį kongresą Romoje 
pelniau už aktyvią veiklą LSDJS biu-
re. Kviečiu negailėti jėgų darbuojan-
tis LSDJS labui, nes pastangos būna 
įvertintos! Socialdemokratinė dva-
sia, įkvepiantys politikų pasisakymai 
ir Lietuvos premjero Algirdo Butke-
vičiaus kalba paliko didžiulį įspūdį. 
Laikau kumščius, kad Europos socia-
listų rinkimų manifestas taptų realy-
be, o Martinas Šulcas – Europos Ko-
misijos pirmininku!“ – sakė LSDJS 
biuro savanorė Simona Jakubynaitė.

Europos socialistų kongrese dalyva-
vo Lietuvos socialdemokratinio jau-
nimo sąjungos valdybos narės Mo-
desta Petrauskaitė, Rima Pielikytė, 
Ligita Poškaitė, Irma Gudžiūnaitė, 
LSDJS biuro vadovė Agnė Goldber-
gaitė ir LSDJS biuro savanorė Simo-
na Jakubynaitė.

LSDJS informacija

aukštasis mokslas – visuotinė gėrybė
aurelija KleMaNSKytė
Lietuvos socialdemokratinio  
jaunimo sąjungos narė

Viešojoje erdvėje vis pasigirsta 
nuomonių aukštojo mokslo te-
ma. Sakoma, kad aukštasis moks-
las – tai visuotinė gėrybė, kuri vi-
siems gerai besimokantiems yra 
garantuojama nemokamai. Tiks-
liau sakant, finansuojama iš vals-
tybės biudžeto, kurio pagrindą 
sudaro mokesčių mokėtojų lė-
šos. Dėl daugumos čia pavarto-
tų sąvokų yra nuolat ginčijama-
si. Kas ta visuotinė gėrybė? Koks 
tas aukštasis mokslas? Ką reiškia 
gerai besimokantis?

Ką reiškia mokslas kaip visuotinė 
gėrybė? 
Turbūt didžiausia problema, kai aukš-
tojo mokslo diplomo siekiama tik dėl 
vadinamo „popieriaus“. Tokiu atveju 
nieko nestebintų, kad „popierių“ gali-
ma ir nusipirkti. Nors siekdamas aukš-
tojo mokslo žmogus turėtų suvokti, 
kad jis įgis ne tik profesiją, bet ir ben-
drą išprusimą, praplės savo mąstymą 
ir pasaulėžiūrą. 

Stojant į aukštąją mokyklą turėtų 
būti vertinami ne tik objektyvūs ro-
dikliai (brandos egzaminų, metinių 
dalykų įvertinimai), bet ir būsimo stu-
dento motyvacija siekti būtent tos sri-
ties ar specialybės diplomo. Rinkdami 
sau rekomendacijas, rašydami moty-
vacinį laišką ar ruošdamiesi motyva-
ciniam pokalbiui potencialūs studen-
tai bus priversti susimąstyti ir atskirti, 
kokio diplomo, universitetinio ar ko-
leginio, kokios srities siekia ir ką veiks 
jį įgiję. Būtų aiškiau suprasta, kodėl 
aukštasis mokslas vadinamas gėrybe. 
Surinkus gabius ir motyvuotus žmo-
nes, aukštojo mokslo kokybė tik aug-
tų, o jo teikiama nauda visuomenei bū-
tų dar vertingesnė.

Visuotinės gėrybės 
finansavimas
Kalbant apie aukštojo mokslo pri-
einamumą, neturėtų kilti abejonių, 

kad aukštasis mokslas visiems, gau-
nantiems visuotinę gėrybę, turi būti 
finansuojamas iš valstybės biudžeto. 
Priešingu atveju nebūtų sudarytos ga-
limybės visų socialinių sluoksnių at-
stovams gauti aukštąjį mokslą pagal 
galimybes. Tokiu atveju valstybinėse 
aukštosiose mokyklose neturėtų likti 
mokamų – savo lėšomis studijuojan-
čiųjų vietų, nes tai vėlgi įneštų neskai-
drumo, galimybių „nusipirkti“ diplo-
mą ir su juo bei savo įtaka įsilieti į darbo 
rinką, paliekant už borto gabiausius ir 
labiausiai motyvuotus. Čia negali bū-
ti kalbos, kad valstybė tam neturi lėšų, 
nes valstybė, nerandanti pinigų švieti-
mui, yra pasmerkta. 

Kitas klausimas, kiek valstybei reikia 
kokių sričių specialistų, kuria linkme ji 
pasiruošusi keistis ir skirti investicijas. 
Juk lėšos reikalingos ne tik studijų kai-
nai padengti, bet ir aukštajam mokslui 
reikalingoms priemonėms, pragyveni-
mui. Ar kas nors įvertina, kiek gabių 
moksleivių nesiryžta vykti studijuoti į 

didžiųjų miestų aukštąsias, ypač uni-
versitetines, mokyklas iš provincijos 
dėl lėšų gyvenamai vietai, transpor-
tui, maistui, mokymosi priemonėms 
trūkumo? Galbūt renkasi emigracijos 
kelią ir dažniausiai tampa darbo emi-
grantais? Kiek valstybė dėl to praran-
da galimos gauti visuotinės naudos?

tojoje universitetinėje mokykloje pasie-
kus tam tikrą įvertinimų vidurkį, bū-
tų mokama tuo metu būsimo mini-
malaus atlyginimo dydžio stipendija, 
kuri leistų studentui patenkinti savo 
finansinius poreikius.

Specialistų ir kompetencijų porei-
kio identifikavimas
Trūksta sisteminio požiūrio į aukštąjį 
mokslą, pamatavimo, kiek ir kokių spe-
cialistų reikia Lietuvai, ką turėtų veik-
ti žmonės, baigę aukštąsias mokyklas. 
Viena vertus, sakoma, kad įgiję išsilavi-
nimą žmonės ir šiaip turėtų rasti vietą 
po saule. Statistika liudija, jog nedarbas 
tarp tokių žmonių yra mažiausias. Bet 
ar yra vedama statistika, kokius atlygi-
nimus jie gauna, kokiomis sąlygomis 
dirba, ar išvis dirba Lietuvoje ir Lietu-
vai? Ar mums reikia „kasininkų“, tu-
rinčių aukštąjį išsilavinimą? 

2010 m. Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerijos užsakymu 
buvo parengta „Specialistų ir kompe-

tencijų poreikio žemėlapio studija“, ku-
ria vadovaujantis turėjo būti rengiamas 
specialistų ir kompetencijų poreikio 
žemėlapis pagal ūkio sektorius 2011–
2016 m. Bet panašu, kad viskas ir bai-
gėsi tik poreikio studijos parengimu...

Darbas po studijų ir regionai
Sąmoningai studijas ir jų sritis be-

sirenkantys žmonės turi turėti aiškią 
viziją apie savo veiklą ateityje. Jų netu-
rėtų gąsdinti grįžimas į regionus, kur 
jie yra reikalingi. Atvažiavusiam iš pro-
vincijos studijuoti į didmiestį nėra bai-
su į ją ir sugrįžti. Kokiu kitu būdu ga-
lėtume užtikrinti jaunų žmonių kūri-
mąsi regionuose ir regionų stiprinimą 
kokybine ir kiekybine prasmėmis. Čia 
būtinas valstybės įsikišimas. 

„Paskyrimas po studijų“ dvelkia so-
vietmečiu, tačiau į tai galima pažvelgti 
ir šiuolaikiškai – kai dėl tam tikrų dar-
bo vietų iš anksto būtų skelbiami kon-
kursai aukštųjų mokyklų dar nebaigu-
siems jaunuoliams. Žinoma, darbo vie-
tos turėtų būti patrauklios jauniems 
žmonėms. Darbo sutartyje su, pvz., 
būsimu mokytoju ar gydytoju būtų 
galima susitarti, kad jam baigus studi-
jas, bus suteikiama darbo vieta konkre-
čiame regione, už darbą mokant vieną 
ar kelis vidutinius darbo užmokesčius 
(tokius, kokie vidutiniai bus darbo pra-
džios metu), dirbant 40 valandų per sa-
vaitę ir panašiai. 

Sistema, kai po studijų siūloma dar-
bo vieta, nebūtų utopija, nes ir šiuo me-
tu yra sudaromos sutartys dėl valstybės 
suteikiamo mokslo ir išlaikymo studi-
jų metu, darbo po jų su Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
kariūnais, medicinos studijų reziden-
tais ir kitais atskirais būsimais speci-
alistais. Pavyzdžių nereikėtų ieškoti 
toli, o procesas būtų skaidresnis, priei-
namesnis ir lengviau kontroliuojamas, 
kad jokios „šiltos vietelės“ nebūtų siū-
lomos tik „saviems vaikams“.

Privalome siekti socialdemokratijos 
užtikrinamų lygių galimybių ir teisių 
mokslo bei darbo erdvėse visiems. Nes 
tik tokiu būdu sukursime sąmoningą, 
nuoširdžią ir tvirtą Lietuvą.

„Jaunimo garantijos“: ar kovai su jaunimo 
nedarbu esame pasiruošę?

Juras Požela 
lR seimo narys,
kandidatas į Europos Parlamentą

Juras Požela

„Jaunimo garantijos“ – iniciatyva, 
kuria bus siekiama kovoti su jaunimo 
nedarbu ir į kurią daug vilčių deda Eu-
ropos Sąjunga (ES), pradeda skintis ke-
lią ir nacionalinėse darbotvarkėse. At-
rodo, kad viskas paruošta – finansavi-
mas yra, priemonių planą turime, to-
dėl lieka tik viską įgyvendinti ir laukti 
gerų rezultatų. Bet yra tam tikrų neri-
mo ženklų. 

„Jaunimo garantijų“ koncepcija plė-
tojama jau ilgą laiką. ES institucijos 
problemą identifikavo dar 2005 m., 
kai Taryba susitarė, jog reikėtų užti-
krinti, kad jauni žmonės gautų dar-
bo pasiūlymą per 6 nedarbo mėne-
sius. Greitai ši iniciatyva tapo diskusi-
jų objektu ir buvo pradėta laikyti svar-
biu „Europa 2020“ tikslu, susijusiu su 
skurdo, nedarbo ir socialinės atskirties 
mažinimu.

Nuo 2010 m. diskusijos formaliame 
lygmenyje vyko dar aktyviau – Komi-
sija, Parlamentas, ES Taryba ir net Va-
dovų Taryba rezoliucijomis, išvado-
mis ir kitais dokumentais bei pasisa-
kymais ragino šalis nares ir suintere-
suotas puses pradėti imtis priemonių, 
kurios padėtų kovoti su darbo rinkos 
susiskaldymu ir dėl to kylančiomis de-
mografinėmis problemomis. „Jaunimo 
garantijos“ galutinai patvirtintos 2013 

m. balandį, o pagrindiniu jos princi-
pu tapo garantija, jog visi jauni žmo-
nės iki 29 metų po mokymosi užbai-
gimo ar darbo netekimo per 4 mėne-
sius gaus pasiūlymą dirbti arba toliau 
mokytis, atlikti praktiką, stažuotę, įgy-
ti specialybę.

Kodėl būtent jaunimas susilaukė 
išskirtinio ES institucijų dėmesio, kai 
nuo nedarbo kenčia visa visuomenė? 
Šiuo atžvilgiu būtent jaunimas yra ypač 
pažeidžiamas. Dažnai jų profesinė pa-
tirtis bei išsilavinimas yra menki, jie 
turi ribotą socialinę apsaugą. Europo-
je net 7,5 mln. jaunų žmonių (beveik 
13 proc. viso jaunimo!) nei mokosi, 
nei dirba. Dauguma jų net nebaigė pa-
grindinės mokyklos. Todėl šiuos žmo-
nes pažeidžia nepalankios ekonominės 
ir socialinės sąlygos. 

Nesprendžiamas jaunimo nedarbas 
turi ilgalaikį poveikį – negaudami dar-
bo jauni žmonės rizikuoja didelę savo 
gyvenimo dalį gauti mažesnes pajamas 
arba net ir toliau negauti darbo, nes il-
gainiui šių žmonių motyvacija stipriai 
pakertama. Visa tai neskatina kurti 
šeimos, todėl visuomenėje dar labiau 
stiprėja neigiamos demografinės ten-
dencijos. Kyla rizika, jog skurdą bei 
didelę socialinę nelygybę paveldės ir 
kitos kartos.

Kai kas bando argumentuoti, jog 
„Jaunimo garantijos“ yra pernelyg di-
delė finansinė našta (pvz., numatomų 

„Jaunimo garantijų“ programų paren-
gimas euro zonoje kainuos 21 mlrd. 
eurų per metus). Tai gali atrodyti kaip 
pinigų švaistymas nebent tiems, kurie 
nežino, kiek ES kasmet kainuoja nesi-
mokantys ir nedirbantys jauni žmo-
nės. Suma siekia net 153 mlrd. eurų per 
metus (ją sudaro nesurinkti mokesčiai 
ir socialinės išmokos). Net ir skaičiuo-
jant finansinį atsiperkamumą, akivaiz-
du, jog „Jaunimo garantijos“ yra reika-
linga priemonė, kovojant su nedarbu, 
skurdu ir atskirtimi. Tačiau yra dalykų, 
metančių abejonės šešėlį dėl iniciaty-
vos sėkmingo įgyvendinimo. 

Šias abejones išreikšti mane paska-
tino faktas, jog net ir formaliai „Jauni-
mo garantijų“  įgyvendinimo procese 
dalyvaujančios institucijos ne visai su-
pranta jos esmę. Nusprendžiau pada-
ryti eksperimentą ir paskambinti kai 
kuriems regioniniams Lietuvos darbo 
biržos filialams. Mano nuostabai, ne 
vienam iš jų „Jaunimo garantijų“ pa-
ketas net nebuvo girdėtas, o tai, suti-
kime, šį tą pasako. 

Viena iš „Jaunimo garantijų“ sė-
kmingo įgyvendinimo sąlygų – vals-
tybės, savivaldos institucijų, nevyriau-
sybinio sektoriaus ir verslo subjektų 
bendradarbiavimo plėtra, siekiant in-
tegruoti jaunimą į darbo rinką ir švie-
timo sistemą. Ne visai aišku, kaip šiuo 
atveju tarpinstitucinį bendradarbia-
vimą atspindi tokia žinių ir informa-
cijos stoka. 

Per mažu bendradarbiavimu jau 
skundėsi tiek darbdavių organizaci-
jos, tiek jaunimo nevyriausybinis sek-
torius, nepaisant to, kad visi formaliai 
buvo pakviesti į priemonių pristatymą. 
Iniciatyvos sąnaudos labai priklauso 
nuo to, kaip glaudžiai pavyks bendra-
darbiauti suinteresuotoms šalims. Ne-
susikalbėjimas gali tapti didele kliūti-
mi visai programai.

Be to, dauguma plane numatytų 
priemonių yra labiau teorinės. Plane 
nemažai gražių žodžių, sąvokų, tačiau 
koks bus jo santykis su realybe – nėra 

aišku. Nepaisant turimo priemonių 
plano ir nurodytų datų, iki galo vis tiek 
nežinoma, kada ir kas tiksliai pradės 
įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ prie-
mones. Nematant konkretaus ir nuo-
seklaus atsakingų Lietuvos institucijų 
plano, „Jaunimo garantijos“ lieka kal-
bomis ir pažadais.

Ar numatytų priemonių pakaks už-
sibrėžtiems tikslams pasiekti? Ar jos 
pajėgios spręsti problemas jau dabar? 
Esu tikras, jog jaunam žmogui reika-
lingas tam tikras „krepšelis“, sekantis 
paskui jį – tai būtų subsidija darbdaviui 
už jaunuolio įdarbinimą bei apmoky-
mus ir papildoma stipendija, kuri leis-
tų jaunam žmogui persikelti į kitą re-
gioną, dengiant būsto įsikūrimo išlai-
das (tai aktualus klausimas jaunimui 
mūsų dienomis). 

Visuomet laikiau „Jaunimo garan-
tijų“ iniciatyvą svarbia galimybe su-
sitvarkyti su didelėmis socialinėmis, 
ekonominėmis ir demografinėmis pro-
blemomis, kurios kamuoja ne tik mū-
sų šalį, bet ir didelę Europos dalį. Nė-
ra abejonių, jog tokios programos bū-
tinybė yra didžiulė. Šia galimybe priva-
lome pasinaudoti. O tam, kad gražios 
frazės ir sąvokos virstų apčiuopiamais 
rezultatais, prireiks daug darbo ir vi-
sų dalyvių bendradarbiavimo vardan 
svarbių tikslų. Tai – šansas, leisiantis 
jauniems žmonėms įsitvirtinti gyve-
nime, realizuoti savo galimybes. Ne-
turime teisės jo prarasti.

Studentams nereikėtų 
blaškytis tarp studijų 
ir darbo, stengiantis 
save išlaikyti. 

Valstybė turėtų sudaryti galimybes 
visiems studentams atsidėti tik stu-
dijoms, kad jiems nereikėtų blaškytis 
tarp studijų ir darbo, stengiantis save 
išlaikyti. Turėtų būti sudaryta moty-
vuojanti stipendijų sistema, pvz., aukš-
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Kongrese dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai

LSDJS archyvo nuotr.

algirdas SySaS

apie progresinius mokesčius, socialinę lygybę ir darbo santykius
sveikiname seimo vicepirmininką, kandidatą į Europos Parlamentą 60-mečio proga!

dinaviją, turime ir dirbti ta kryptimi, 
nes jei gerai gyvena tik saujelė žmonių, 
tai nėra tas kelias, kuriuo turi eiti Lie-
tuva. Gerai gyventi turi visi. Tik tada 
jausimės savo valstybės šeimininkais.“

„Žinių radijo“ laida „Atviras pokal-
bis“, 2013 m. gruodžio 31 d.

„Nesiginčiju, kad Lietuvoje nėra 
„progresyvumo“, aš teigiu, kad Lietu-
vai reikia ne „progresyvumo“, o pro-
gresinių mokesčio tarifų visoms pa-
jamoms. (...) Taip yra senose Europos 
valstybėse ir JAV, bet ne į Rytus nuo 
Lietuvos. Kodėl ekspertai pabrėžtinai 
rekomenduoja lygiuotis ir mokytis iš 
Vakarų, tik mokesčių sistemą siūlo 
„rytietišką“?“ 

„Delfi.lt“, 2013 m. birželio 27 d.

„Nei iš konservatorių, nei libera-
lų neišgirdau rimtų racionalių argu-
mentų prieš didesnį MMA ir progre-

sinius mokesčius. Jų pasisakymai al-
suoja arogancija vargingiau gyvenan-
čiųjų atžvilgiu. Jie leidžia suprasti, kad 
skurstantieji patys kalti dėl savo skur-
do, ir turtingesnieji čia nieko dėti, kad 
socialinio solidarumo Lietuvos visuo-
menei nereikia. (...) Kategoriškas pasi-
sakymas prieš progresinius mokesčius 
yra pavydo ženklas. Tai būdinga neiš-
sivadavusiems iš skurdo kultūros, pro-
vincialaus mąstymo ir siauro socialinio 
intelekto, kai žmogų apima pavydas ir 
baimė, kad kitas, gyvenantis skurdžiau, 
ims gyventi geriau.“

„Delfi.lt“, 2012 m. spalio 11 d.

„Europoje kuriamos priemonės, 
kaip steigti naujas darbo vietas; svars-
toma, kaip minimalų mėnesio atlygi-
nimą įtvirtinti europiniu lygiu, kad 
nebūtų eksploatuojami žmonės, ypač 
jauni. O Lietuvoje – konservatorių ir 
liberalų be paliovos kuriamos priemo-

nės, kaip dar labiau liberalizuoti darbo 
santykius. (...) Manuelis Barroso nuo-
latos kalba apie socialinę Europą ir ge-
rovės valstybės kūrimą bei stiprinimą. 
Lietuvoje, kur vyrauja didžiausia socia-
linė atskirtis Europoje, premjeras dau-
giausia kalba apie darbo santykių libe-
ralizavimą.“

„Delfi.lt“, 2012 m. rugsėjo 20 d.

„Konservatorių ir liberalų vyriau-
sybė, bekovodama su krize, pamiršo 
ŽMOGŲ. Ji ir toliau dirba, kad geriau 
būtų valstybei, verslui, rinkai, ekono-
mikai, bet ne ŽMOGUI.“

„Balsas.lt“, 2011 m. rugsėjo 28 d. 

„Konstitucinio teismo sprendimas, 
kuriuo Šeimos politikos koncepcija 
pripažinta prieštaraujančia Lietuvos 
Konstitucijai, padėjo, tikiuosi, galuti-
nį tašką bandymams už pačią visuo-
menę nuspręsti, kas yra šeima, skirstyti 

šeimas į geras ir blogas, mylimas valsty-
bės ir nemylimas, leisti diskriminuoti 
vaikus ir iš jų tyčiotis.“

„Delfi.lt“, 2011 m. spalio 11 d.

 „Progresiniai mokesčiai yra ne pavy-
do, o solidarumo mokestis, ir mokestis 
už civilizaciją. (...) Labai keista, kad, kai 
kalbame apie progresinius mokesčius, 
lietuviai pirštu rodo į neturtingesnes 
valstybes su plokščiuoju mokesčiu, o ne 
į turtingesnes, kuriose vyrauja progre-
siniai mokesčiai. Juk iš Lietuvos emi-
gruojama į D. Britaniją, Airiją, Skandi-
naviją ir kitas šalis, kur galioja progresi-
niai mokesčiai, o ne į Rumuniją ar Bul-
gariją. (...) Jei progresiniai mokesčiai yra 
anachronizmas, tuomet Kazachstanas 
ar Rumunija mums turėtų būti sektinu 
pavyzdžiu. Jei tai yra socializmo šmė-
kla, tuomet JAV yra socialistinė šalis.“ 

 „Delfi.lt“, 2011 m. balandžio 15 d.

„Dėl Lietuvos pasiekimų dirbo vi-
si Lietuvos žmonės, ne tik valdžia. Juk 
būtent jie veržėsi diržus per ekonomi-
nę krizę, juk būtent mažiausias paja-
mas gaunančių gyventojų sąskaita, de-
ja, buvo kovojama su krize. (…) Jei no-
rime, kad Lietuva būtų panaši į Skan-
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Pilietinė akcija „už moterų teisę 
spręsti pačioms“

tarptautinė moterų solidarumo diena 
paminėta šventiškai

Kovo 8-ąją – Tarptautinę moterų solidarumo dieną – prie LR Seimo rū-
mų surengta pilietinė akcija „Už moterų teisę spręsti pačioms“. Akciją or-
ganizavo Lietuvos piliečių iniciatyva „Už teisę į saugų ir legalų abortą“, pa-
dedant Lietuvos žmogaus teisių centrui.

Lietuvos socialdemokratų partija Tarptautinę moterų solidarumo dieną 
paminėjo šventės išvakarėse Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. 

Bičiules pasveikino Ministras Pirmininkas ir LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, Europos Parlamento narys ir kandidatas į Lietuvos Respublikos 
Prezidento postą Zigmantas Balčytis bei Lietuvos Respublikos Seimo narė 
ir Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininkė Birutė Vėsaitė. 

Po LSDP vadovybės sveikinimų bičiulės, susirinkusios iš visos Lietuvos, 
gėrėjosi Léo Delibes baletu „Kopelija“ (Mihailo Šemiakino libretas pagal 
E. Th. A. Hoffmanno pasaką „Smėlio žmogus“). Pasak teatro istorikų, bū-
tent L. Delibes „Kopelija“ 1925 m. gruodžio 4 d. Lietuvoje prasidėjo pro-
fesionalaus baleto istorija.

„Socialdemokrato“ redakcija

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius,
kandidatas į LR prezidentus Zigmantas Balčytis ir
LNOBT generalinis direktorius Gintautas Kėvišas

Valdo Šereikos nuotr.

Valdo Šereikos nuotr.


