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LSDP centrinio štabo vadovas
J. Bernatonis: „Kiekvieno bičiulio
indėlis į laimėjimus gali būti didžiulis“

Lietuvoje

Fausto Latėno muzikos sodas

Aktualijos

Sausio 18 d. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) XXXII
suvažiavimo dalyviai patvirtino
Zigmantą Balčytį LSDP kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir partijos 22 kandidatų
į Europos Parlamentą (EP) sąrašą (jį spausdiname pranešimo
pabaigoje) bei rinkimų į EP programą.
LSDP pirmininkas, Premjeras Algirdas Butkevičius vykusiame suvažiavime akcentavo, kad partija labai
rimtai žiūri į Lietuvos Prezidento rinkimus, siekdama užtikrinti socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės

iškeltus gerovės valstybės kūrimo, užimtumo didinimo bei socialinės nelygybės ir atskirties mažinimo tikslus.
„Svarbiausia išlaikyti politinį stabilumą ir darnų Vyriausybės darbą,
vadovaujantis Lietuvos interesais ir
ekonomine logika. LSDP – ne populistai, o partija, prisiimanti atsakomybę už Lietuvos ateitį ir dirbanti kaip vieninga komanda“, – pabrėžė
A. Butkevičius.
Zigmantas Balčytis savo dalyvavimą Lietuvos Prezidento rinkimuose
vertina kaip didelę atsakomybę prieš
Lietuvos žmones ir partijos bičiulius
bei pabrėžia, kad LSDP pirmininko
A. Butkevičiaus atsisakymą dalyvauti

tiesioginiuose valstybės vadovo rinkimuose vertina kaip atsakingą Ministro Pirmininko požiūrį į valstybės reikalus ir svarbiausius Lietuvos prioritetus, kaip 2015 m. siekį įsivesti eurą bei
užtikrinti darbo vietų kūrimu paremtą šalies ekonomikos ir jos gyventojų
pajamų augimą.
Europos Parlamento rinkimus
LSDP vertina kaip bendrą iššūkį, kylantį visoms Europos socialdemokratų ir socialistų politinėms partijoms,
priklausančioms Europos socialistų
partijai. Per šiuos europinius rinkimus visiems ES piliečiams Europos
socialistų partija siūlo bendra rinkimine platforma paremtą programą,

kuria siekiama, kad „mažėtų nedarbas, augtų užimtumas, būtų užtikrintos socialinės garantijos neįgaliesiems,
didėtų vyrų ir moterų lygybė, atsivertų geros perspektyvos jaunimui, būtų
investuojama į švietimą, mokslą, kultūrą ir sveikatos apsaugą“.
Europos Parlamento Socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso frakcijos vadovas Hannesas Swoboda pasveikino LSDP, jog ji savo EP rinkimų
programa pabrėžia savo buvimą Europos kairiųjų šeimoje, akcentuodama,
kad „socialdemokratai visada siekė gerovės, kokybiško užimtumo ir geresnio gyvenimo visiems, gyvenantiems
socialiai teisingose visuomenėse“.
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Ar pavyks konservatoriams
parklupdyti Europos moteris?

Regionai
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D.Paluckas: „LSDP Palangos skyriaus
stiprybė – gera komanda“

Išnaudokime istorinę galimybę
Zigmantas Balčytis, kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus,
2014 01 18, Vilnius, Lietuvos socialdemokratų partijos XXXII suvažiavimas

Mieli bičiuliai,

Dėkoju visiems už pasitikėjimą ir
palaikymą būsimuose Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose.
Daugumą jūsų pažįstu asmeniškai. Priimu man suteiktą atsakomybę, nes tikiu jumis ir pasitikiu savimi.
Esame tie, kurie gali ir privalo priimti sprendimus vesti Lietuvą gerovės
valstybės link.
Daugiau kaip prieš dvidešimt metų
Lietuva iškovojo nepriklausomybę. Ir
mus nuolat tikino, mes ir patys buvome patikėję, kad visas problemas išspręs visagalė laisvoji rinka.
To neįvyko. Tai buvo naivus tikėjimas, kuris atnešė ir didelį žmonių
nusivylimą valdžia.

Nežinojimas, kaip reikės gyventi po savaitės ar po mėnesio, žlugdo
Lietuvos žmonių tikėjimą ateitimi.
Netikėti rytojumi dažnai reiškia
netikėti ir savo valstybe.
Prieš netikėjimą ir netikrumą galime pastatyti tik kitą jėgą – visų mūsų vienybę.
Per krizės įkarštį nemačiau tos vienybės. Nemačiau ir solidarumo. Niekada nesutiksiu, kad valstybė iš krizės būtų gelbėjama skurdžiausiai gyvenančių žmonių sąskaita.
Kur nueisime, kai rinkėjų balsai
arba reitingai tampa svarbesni už pačius žmones?
Turime keistis. Užtenka gandų ir
gąsdinimų. Lengviausia viską neigti. Įvesime eurą – bus blogai. Pasta-

tysime dujų terminalą – nieko gero. Strateginiai projektai – apskritai tragedija.
Nieko neveikti ir laukti, kol didžioji dalis Lietuvos žmonių išvažiuos iš
Lietuvos, reiškia susinaikinimą. Stop,
man tai nepatinka.
Mes turime rasti savyje jėgų suremti pečius, pakilti aukščiau vidinių rietenų bei asmeniškumų ir dirbti kartu, bendromis jėgomis, vienas kitą
palaikydami.
Mano tikslas – dirbanti, uždirbanti, vieninga ir sutarianti Lietuva.
Valstybė, kurioje problemos sprendžiamos atsakingai, greitai, racionaliai, nekiršinant tarpusavyje žmonių ir padedant tiems, kuriems pagalba būtina. 3p.
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LSDP centrinio štabo vadovas J. Bernatonis: „Kiekvieno

bičiulio indėlis į laimėjimus gali būti didžiulis“
Asmeninio archyvo nuotr.

LSDP centrinio štabo vadovas Juozas Bernatonis su šia rinkimų kampanija
sieja dideles viltis

2014-ieji – ypatingi metai: gegužės mėnesį mūsų piliečių laukia Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą. Bendrą politinę
situaciją ir Lietuvos socialdemokratų partijos pasirengimą rinkimams pakomentuoti paprašėme LSDP centrinio rinkimų štabo
vadovą Juozą Bernatonį.
„Socialdemokrato“ redakcija
Kokias aktualiausias politines
problemas išskirtumėte?
Šiemet aktualiausios politinės problemos siejasi su rinkimais. Būtent artėjantys Europos Parlamento ir Prezidento rinkimai gimdo naujas politines problemas, o kartu verčia ieškoti, kaip jas spręsti. Mano manymu,
eskaluojama įtampa tarp valdžios šalių, padažnėję nesusipratimai tarp
valdančiosios koalicijos partnerių,
politizuotų referendumų iniciatyvos – tik priemonės ar instrumentai
siekiant užimti geresnę padėtį rinkimuose.
Kita Lietuvos politinė problema –
mūsų provincialumas. Susipažinęs
su gyvenimu kitose ES valstybėse,
drįstu teigti, kad mes, lietuviai, mažiau jaučiamės europiečiai, nei estai
ar čekai. Tai atspindi ir skurdus užsienio žinių srautas, ir vietos skandalų eskalavimas žiniasklaidoje. Mūsų vadinami patriotai nacionalinius
interesus tapatina su saviizoliacija ir
priešinimusi integracijos bei globalizacijos procesams. Tikiuosi, kad sėkmingas Lietuvos pirmininkavimas
ES Tarybai, prie kurio svariai prisidėjo socialdemokratų vadovaujama
Vyriausybė, padeda išsklaidyti provincialumo rūką.
Kokio tikitės rinkėjų aktyvumo?
Kaip būtų galima piliečius paskatinti aktyviau dalyvauti rinkimuose? Ar rinkėjams nestinga informacijos apie kandidatus?
Šiuose Europos Parlamento rinkimuose tikrai bus didesnis aktyvumas
nei praeitą kartą. Nenormalu, jei į Europos Parlamentą išrenkami atstovai,
kai dalyvauja mažiau nei ketvirtadalis rinkėjų. Tuomet atsiranda vietos
ir radikalams, kurie juodina, diskredituoja Lietuvą. Geresnes viltis sieju
su įtaka, kurią padarė mūsų pirmininkavimas ES Tarybai. Dabar mū-

sų piliečiai turi daugiau informacijos
apie ES ir Europos Parlamentą, todėl
galime tikėtis ir didesnio jų aktyvumo rinkimuose. Žinome, kad po Lisabonos sutarties Europos Parlamento vaidmuo gerokai išaugo. Teigiamos
įtakos turi ir dabartinių mūsų atstovų Zigmanto Povilo Balčyčio, Vilijos
Blinkevičiūtės bei Justo Vinco Paleckio atlikti darbai. Priklausymas vienai iš dviejų galingiausių EP frakcijų
– socialistams – padeda mūsų partijos atstovams efektyviai spręsti Lietuvos problemas. Žinoma, svarbi ir informacija apie kandidatus bei apie rinkimines programas.
Koks Jūsų požiūris į rinkimų kultūrą Lietuvoje? Turbūt pasitaiko
manipuliacijų rinkėjų nuotaikomis,
gandų, mitų...
Mano manymu, rinkimų kultūra
Lietuvoje atspindi mūsų bendrą kultūrą, jos teigiamus ir neigiamus bruožus.
Jau paminėjau didelę mūsų politikos
bėdą – provincialumą. Prisiminkime,
kaip prieš praeitus Seimo rinkimus buvo paskleista daugybė gandų, tragiškų
mitų, pseudoakcijų ir vidinių rietenų.
Tuo naudojosi populistinės bei radikalios politinės jėgos. Praėjo pora mėnesių po rinkimų, prasimanymai nepasitvirtino ir reitingai kardinaliai pasikeitė. Jei ne tos juodosios technologijos,
šiandien turėtume darnesnį parlamentą ir tvirtą socialdemokratų daugumą.
Ir dabar situacija kartojasi. Laužydami koalicinius susitarimus, mūsų partneriai griebėsi diskusijos dėl euro įvedimo. Naudodamiesi vadovaujančiais
postais Seime, „darbiečiai“ manipuliuoja procedūromis, kad pavyktų surengti antieuropinį referendumą su Europos Parlamento rinkimais. Tikimasi
surasti euroskeptikų bei radikalų palaikymą, gauti daugiau balsų. Manyčiau,
jei gerbiame mūsų piliečius, referendumai ir rinkimai neturėtų būti sutapatinami. Tokios manipuliacijos gali ženkliai iškreipti piliečių valią.
Prezidento svarba paprastiems rinkėjams gal aiškesnė nei Europos Parlamento narių. Kaip žmonėms paaiškinti, koks Europos Parlamento
narių indėlis į kasdienį piliečių gyvenimą?
Pirmiausia, turėtume plačiau parodyti esamų Europos Parlamente Lietuvos atstovų nuveiktus darbus. Žinoma,
ne visiems tai naudinga. Europos Parla-

mento sprendimus lemia ne atskirų
valstybių atstovai, o europinės partijos. Galiu pasakyti tiksliau: dvi partijos – socialistų ir liaudies. Todėl ir
mes girdime tik apie socialdemokratų bei konservatorių nuveiktus darbus. Kitų partijų atstovų galimybės
ginti Lietuvos interesus labai ribotos. Galbūt todėl ir griebiamasi populistinių žingsnių. Tokia yra realybė, kurią turėtų žinoti mūsų rinkėjai. Tik balsuodami už socialdemokratų ir konservatorių kandidatus į
Europos Parlamentą, jie gali tikėtis
efektyvaus atstovavimo Lietuvos interesams.
Kokiais rūpesčiais dabar gyvena
LSDP centrinis rinkimų štabas?
Kokius uždavinius partija kelia
šiuose rinkimuose?
LSDP rinkimų štabas jau baigė
paruošiamuosius rinkimų darbus
– buvo pasiūlyti kandidatai, parengtos programos ir rinkimų strategijos. Dabar pagrindinis rūpestis
– rinkimų organizavimas ir pasirengimas tiesioginei rinkimų kampanijai. Vasario mėnesį surengsime
skyrių štabų bendrus pasitarimus.
LSDP prezidiumas ir taryba artėjančiuose rinkimuose iškėlė pačius aukščiausius uždavinius – laimėti Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimus. Tai ne
tik ambicingi, bet ir sudėtingi uždaviniai. Manyčiau, būtų didžiulis laimėjimas, jei Prezidento rinkimuose būtų antrasis turas ir į jį patektų
mūsų kandidatas Zigmantas Povilas Balčytis. Jo dalyvavimas Prezidento rinkimų antrajame ture ir
Europos Parlamento rinkimų sąraše pirmuoju numeriu sukurtų tam
tikrą sinergiją. Tai vyktų vienu metu ir padėtų partijai įgyvendinti abu
uždavinius.

LSDP iškėlė pačius
aukščiausius uždavinius
– laimėti Respublikos
Prezidento ir Europos
Parlamento rinkimus.

Turime apsibrėžti, koks rezultatas
reikštų pergalę Europos Parlamento
rinkimuose. Mano manymu, sumažėjus Lietuvos atstovavimui Europos
Parlamente nuo 12 iki 11 narių, padidinti LSDP atstovų skaičių nuo trijų
iki keturių būtų didelė pergalė, o penki mūsų atstovai – tiesiog fantastika.
Tie didžiuliai uždaviniai iškelti ne
tik rinkimų štabui, bet visai mūsų partijai. Rinkimų rezultatai priklausys
nuo mūsų visų vieningumo, pastangų,
bendro darbo. Todėl negaliu nutylėti
apie kai kurių mūsų bičiulių skaldomuosius veiksmus prisidengiant pseudodemokratija. Iki LSDP tarybos posėdžio kai kurie bičiuliai viešai kritikavo mūsų kandidatą ir tuo pačiu apsunkino jo kelią į pergalę. Tikiuosi,
daugiau tai nepasikartos, nes tai naudinga tik mūsų konkurentams.
Ko Jūs, kaip štabo vadas, labiausiai tikitės iš šios rinkiminės kampanijos?
Kaip štabo vadovas su šia rinkimų kampanija sieju dideles viltis. Pirmiausia, tikiuosi, kad bendras darbas
dėl pergalės padės suvienyti partiją.
Rinkimų štabo veikloje stengiuosi
diegti toleranciją, skaidrumą ir solidarumą. Mes dėl visų klausimų randame kompromisų, bendrų sprendimų.
Siekiame išgyvendinti kandidatų egoizmą ir ambicijų saviraišką. Norime,
kad pirmiausia būtų girdimas skyrių
žodis. Siekiu įtikinti bičiulius, kad jie
yra svarbūs ne tik organizuojant rinkimus. Surengėme labai skaidrų Europos Parlamento sąrašo reitingavimą,
rekomendavome kandidatams nedaryti įtakos skyrių sprendimams. Žinoma, ne viskas pavyko. Per kelis mėnesius sunku išgyvendinti įsisenėjusias
ydas. Tačiau kai tai mums pavyks, tapsime nenugalima jėga ir tvirtai laimėsime ne tik artėjančius, bet ir savivaldos bei kitus parlamento rinkimus.
Tikiuosi, kad šios rinkimų kampanijos metu atsiskleis nauji jauni žmonės. Todėl ir LSDP centrinį rinkimų
štabą papildžiau socialdemokratų jaunimo atstovais. Jau šiandien privalome galvoti apie ateitį, apie mūsų darbų tęstinumą. Turime daug gabaus ir
aktyvaus jaunimo. Sudarykime sąlygas jam atsiskleisti.
Eltos nuotr.

Juozas Bernatonis darbavosi dar Algirdo Brazausko rinkimų kampanijoje
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LSDP suvažiavimu pradėjo
ryžtingą rinkiminę kampaniją
Atkelta iš 1p.

Suvažiavime patvirtintas LSDP
„Kad įgyvendintume
šį siekį, kad pažabotume kandidatų į Europos Parlamentą
skurdą, mažintume emi- sąrašas:
1. Zigmantas Balčytis
graciją, skatinsime eko2. Vilija Blinkevičiūtė
nominį augimą, kurda3. Juozas Olekas
mi kokybiškas darbo vie4. Gediminas Kirkilas
tas ir užtikrindami vie5. Birutė Vėsaitė
nodas galimybes visiems,
6. Juras Požela
įgyvendindami jaunimo
7. Remigijus Motuzas
programas, plėsdami pra8. Juozas Bernatonis
monę, pritraukdami už9. Irena Šiaulienė
sienio investicijas, remda10. Marija Aušrinė Pavilionienė
mi ir skatindami moksli11. Algirdas Sysas
nius tyrimus, informaci12. Justas Pankauskas
jos ir komunikacijos tech13. Julius Sabatauskas
nologijas, skaitmenizaci14. Auksė Kontrimienė
ją“, – tvirtinama LSDP
15. Rimantė Šalaševičiūtė
rinkimų į Europos Parla16. Bronius Bradauskas
mentą programoje „Gero17. Algimantas Salamakinas
vės Europa“.
18. Artūras Skardžius
LSDP suvažiavimas
19. Giedrė Purvaneckienė
pirmą kartą buvo tiesio20. Vitalija Kliukienė
giai transliuojamas inter21. Rimantas Sinkevičius
netu.
22. Arūnas Dudėnas

Kiekvieno bičiulio indėlis
į laimėjimus gali būti
didžiulis. Jei kiekvienas
LSDP narys įtikintų
už mūsų kandidatus
balsuoti dvidešimt
žmonių, mes Lietuvoje
laimėtume visus
rinkimus.
Kaip kiekvienas galėtume prisidėti prie mūsų bendros pergalės Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose?
Kiekvieno bičiulio indėlis į laimėjimus gali būti didžiulis. Jei
kiekvienas LSDP narys įtikintų už mūsų kandidatus balsuoti dvidešimt žmonių, mes Lietuvoje laimėtume visus rinkimus.
Visi sutinkame, kad žiniasklaida
ir kitos reklamos priemonės turi didelę įtaką rinkimų rezultatams. Kokią formą įgaus reklama
ir kuo užpildysime jos turinį, rinkimų štabų rūpestis. Manau, kad
jau dabar sukūrėme sąlygas mūsų idėjų ir kandidatų kokybiškai
reklamai. Tačiau jokia nuotolinė
reklama negali persverti tiesioginį
bendravimą, gyvą žodį. Prisimenu, kaip organizavome prezidento Algirdo Brazausko prezidentinę kampaniją 1993 m., kuomet
nepaisant skeptiško žiniasklaidos
ir oponentų požiūrio į mūsų galimybes mes nugalėjome, nes ėjome
pas rinkėjus ir aktyviai su jais bendravome. Jei kiekvienas pasikalbėsime su savo artimaisiais, draugais, gerais pažįstamais – pergalė
ne už kalnų.

LSDP kandidatai į Europos Parlamentą

Išnaudokime
istorinę galimybę
Atkelta iš 1p.

Gediminas Kirkilas,

LR Seimo Pirmininko pavaduotojas,
Europos reikalų komiteto pirmininkas

Info JUOZAS BERNATONIS
Gimęs 1953 m. Kaune. Baigęs
Kauno politechnikos instituto cheminės technologijos
fakultetą ir Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Prahoje
apsigynė filosofijos daktaro
disertaciją. Ėjo vidaus reikalų ministro, ambasadoriaus
Estijoje pareigas. Jau ketvirtą kadenciją išrinktas Seimo
nariu, dirba teisingumo ministru.
Partijos rinkimų štabų veikloje dalyvauja nuo 1991 metų. 1993 m. Algirdo Brazausko Prezidento rinkimų štabe
buvo jo vadovo Gedimino
Kirkilo pavaduotoju. 2000 m.
buvo vienu iš LSDP ir LDDP
jungtinio rinkimų štabo vadovų. Tais pačiais metais vedė derybas dėl abiejų socialdemokratinių partijų susijungimo, rengė bendrą statutą
ir teisinius apsijungimo dokumentus. Ilgametis LSDP vicepirmininkas, dabar – LSDP
rinkimų štabo vadovas.

Lietuvos užsienio politika
pirmininkavimu ES Tarybai
nesibaigia
Baigusi pusmečio pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai, Lietuva
imasi mėnesio pirmininkavimo Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, dvejiems
metams tapusi nenuolatine jos nare.

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius, EP narė V. Blinkevičiūtė, EP Socialistų ir demokratų
frakcijos pirmininkas H. Swoboda ir kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus Z. Balčytis

Mano siūloma programa – Lietuvos ekonominės ir politinės galios didinimo, Lietuvos piliečių interesų ir vienybės programa.
Pasisakau už Lietuvą, kuria pasitikime, kuri yra mus visus vienijantis tikslas, kurioje gera
gyventi, dirbti, kurti šeimas, gimdyti ir auginti vaikus. Valstybę, kurioje dirbama, o už darbą sumokamas teisingas atlygis.
Pasisakau už valstybę, kurios ateitimi tikime.
Visi, kurie prisideda savo sąžiningu darbu, mokėdami mokesčius ar kitaip sąžiningai pelnydami sau duoną, turi būti gerbiami ir vertinami.
Pasisakau prieš neįvykdomus pažadus, prieš
asmeninių interesų išaukštinimą, prieš socialinę ar kitokią atskirtį, prieš politinę demagogiją, melą ir neteisybę.
Kovosiu visomis priemonėmis su tais, kurie
bando gyventi kitų sąskaita, sukčiauja ar kitaip
kenkia Lietuvai bei jos žmonėms, trukdo gyventi sąžiningai, trukdo eiti į priekį.
Laimėkime rinkimus ir kartu pradėkime
kurti dirbančią, uždirbančią ir vieningą Lietuvą.

Valstybę, kurioje niekas, joks politikas, neturi teisės nepagrįstai kištis, įtakoti teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų veiklos, o valdžių atskyrimo principo – griežtai laikomasi.
Kurkime valstybę, kurios Prezidentas kartu su Vyriausybe ir Seimu užtikrina, kad būtų
vykdomi įsipareigojimai piliečiams – didėtų
visuomenės solidarumas ir socialinis teisingumas, mažėtų atskirtis.
Kurkime gaminančią ir savo produkciją bei
paslaugas parduodančią valstybę.
Tik tokiu būdu žmonės ir valstybė turės
daugiau pajamų, kurias skirs švietimui, sveikatos apsaugai, mokslui, kultūrai, sportui. Tik
augant ekonomikai didės socialinė pagalba,
pensijos ir atlyginimai.
Esu pasiryžęs ir pasiruošęs kovoti dėl Prezidento posto. Ne tik kovoti, bet ir nugalėti.
Kviečiu išnaudoti istorinę galimybę kartu
su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi ir jo vadovaujama Vyriausybe kurti socialiai atsakingą, dirbančią, uždirbančią ir vieningą Lietuvą.

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai buvo sėkmingesnis nei tikėjomės, nepaisant nesėkmės dėl Ukrainos Asociacijos sutarties.
Ryškiausi mūsų pasiekimai – Lietuvai vadovaujant deryboms tarp 28 ES valstybių narių,
pasiekti susitarimai dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės perspektyvos su 6 mlrd.
eurų Jaunimo užimtumo iniciatyva ir dėl
bankų sąjungos kūrimo, kurie padės užkirsti kelią krizėms. Priimtos atsakingos finansų politikos rekomendacijos valstybėms narėms, sustiprinta socialinė ekonominės ir pinigų sąjungos dimensija. Susitarta dėl pajamų
iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo bei
baudžiamosios atsakomybės už euro padirbinėjimą direktyvų.
Vilniuje lapkritį parafuoti ES Asociacijos
ir laisvosios prekybos susitarimai su Gruzija
ir Moldova, pasiektas susitarimas dėl bevizio
režimo su Moldova. Ne be Lietuvos ilgamečių
pastangų įžiebta naujosios revoliucijos kibirkštis Ukrainoje. Lietuva sėkmingai protegavo
Turkiją – po trejų metų pertraukos susitarta
dėl naujo derybinio skyriaus stojimo derybose atidarymo. Tačiau Lietuva išliko principin-

ga Serbijos atžvilgiu, kad ši vykdytų demokratines reformas. Su Juodkalnija atidaryti
penki derybiniai skyriai. Įsibėgėjo derybos
su JAV dėl laisvos prekybos sutarties bei pasiektas galutinis sutarimas dėl laisvos prekybos sutarties su Kanada. Nepamirškime
ir Europos piliečių metų, kuriuos Lietuva
sklandžiai užbaigė.
Lietuvos pirmininkavimas išsiskyrė ne tik
aukšta kokybe, bet ir kiekybe: susiderėta dėl
triskart daugiau ES teisės aktų nei paprastai
susiderama per pirmininkavimą. Mūsų ministrai, diplomatai ir valstybės tarnautojai
pakėlė Lietuvos prestižą.
Pirmininkavimo sėkmė padėjo mūsų visuomenei įveikti daugybę istoriškai sąlygotų
kompleksų. Ne tik Europą padarėme atviresne, labiau patikima ir augančia – tokia
tapo ir Lietuva.
Tačiau pirmininkavimais, kad ir kokie
prestižiniai jie būtų, Lietuvos užsienio politika nesibaigia. Pirmiausia, būtina užtikrinti
pirmininkavimo ES Tarybai pasiekimų tęstinumą, ypač Rytų partnerystėje.
Dėl savo neįkainojamos europinės integracinės patirties Lietuva privalo rūpintis
Ukrainos, Gruzijos, Moldovos, Armėnijos,
Azerbaidžano, Baltarusijos ir Rusijos, kurioms iš karto nepavyko eiti tiesiu demokratijos keliu, likimu bei padėti joms priimti teisingus sprendimus ir integruotis į Europą.
4p.
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Lietuvoje

socialdemokratas

Linkėkime kairei sėkmės
ir rinkime geriausius
Vytautas Plečkaitis,

ambasadorius,
Kovo 11-osios Nepriklausomybės
akto signataras

Lietuvoje ir visose Europos Sąjungos šalyse prasideda rinkiminė kova dėl vietų Europos Parlamente. Mūsų šalyje šie rinkimai
sutampa ir su eiliniais Prezidento
rinkimais. Gegužės mėnesį rinksime naują prezidentą ir vienuolika atstovų į ES Parlamentą. Tiek
vietų yra skirta Lietuvai apie 750
vietų turinčiame visų, t. y. 28 Europos Sąjungos šalių, Parlamente. Kuo didesnė šalis, tuo daugiau
ji turi parlamentarų, tuo didesnė
jos įtaka tiek Parlamente, tiek visose ES struktūrose.

Vienuolika Lietuvos atstovų ES Parlamente neturės didesnės įtakos. Tačiau
į Parlamentą išrinkti asmenys asmeninių gebėjimų, kompetencijos, pažinčių,
aktyvumo ir partinės paramos dėka gali nemažai padaryti savo krašto gerovei.
Dabar esantys ES Parlamente deputatai
socialdemokratai – Vilija Blinkevičiūtė,
Zigmantas P. Balčytis, Justas V. Paleckis
neapvylė nei partijos, nei mūsų šalies rinkėjų, parodydami aukštą kompetenciją,
bendravimo kultūrą ir Lietuvos valstybės interesų suvokimą.
Lietuvos socialdemokratai savo kandidatu į prezidentus iškėlė žinomą Lietuvos politiką, buvusį ministrą ir Europos parlamentarą Zigmantą P. Balčytį.

Neverta pamiršti, kad Lietuva
yra labiau parlamentinė, o ne
prezidentinė šalis, kurioje Seimas
ir jo renkamas premjeras turi
daugiau galių nei prezidentas.

Tai geras pasirinkimas, turint omenyje, kad partijos pirmininkas ir
premjeras atsisakė dalyvauti prezidento rinkimuose. Tiek mūsų partijoje, tiek visuomenėje būta nemažai
raginimų Algirdui Butkevičiui kandidatuoti į prezidentus. Manau, kad
premjeras pasielgė teisingai. Ko gero,
nė vienas Lietuvos premjeras, išbuvęs
daugiau kaip metus valdžioje, neturėjo tokio didelio mūsų valstybės žmonių pasitikėjimo kaip Algirdas Butkevičius. Todėl rinktis kitą, sakyčiau,
mažiau įtakingą postą valstybėje nėra protinga.
Neverta pamiršti, kad Lietuva yra
labiau parlamentinė, o ne prezidentinė šalis, kurioje Seimas ir jo renkamas premjeras turi daugiau galių nei
prezidentas. Yra įtakingų politikų,
kurie tokį faktą norėtų ignoruoti.
Net kai kurie politologai sako, kad
Lietuva yra, galbūt, pusiau prezidentinė, pusiau parlamentinė. Tačiau jei
pažiūrėsime į Konstitucijoje išvardytas galias, nusvers premjero ir Seimo
(tiksliau Seimo daugumos), o ne prezidento galios.
Kai kada gali susidaryti nuomo-

nė, kad prezidentė D. Grybauskaitė
turi daugiau galių už premjerą. Tačiau
taip nėra. Dėl savo valdingo charakterio, linkusio į autoritarizmą, savybių ji
visuomenei pateikia save kaip niekada
neklystančią ir visagalę politikę. Tai atsitinka todėl, kad kitos valdžios institucijos ir net Konstitucinis Teismas nesijaučia pakankamai stiprūs ir savarankiški, nenori ar bijo tokiais būti. Nėra
gerai valstybei, kai viena lygiavertė valdžios institucija primeta savo valią kitai, o kita nėra linkusi už savo teisėtas
pakovoti. Tai tų institucijų valdininkų pilietiškumo trūkumo rezultatas.
Žinoma, Prezidento pozicija yra
svarbi valstybėje. Jis yra vadinamas
valstybės vadovu, atstovauja šalį užsienyje, yra Lietuvos ginkluotųjų pajėgų
vadas, skiria teisėjus ir ambasadorius,
jam atsiskaito kitos teisėsaugos ir jėgos struktūros. Tačiau jo veikla tampa efektyvi tik tuomet, kai jis glaudžiai
bendradarbiauja su premjeru ir yra moralinis šalies autoritetas.
Manyčiau, kad Zigmantas P. Balčytis galėtų būti geresniu prezidentu už
dabartinę prezidentę: nestokoja vadovui reikalingų savybių ir, skirtingai nei
prezidentė, turi ne tik ministro, bet ir
parlamentaro, dirbusio tiek savo šalyje, tiek užsienyje, darbo patirtį, kuri
leidžia geriau suvokti skirtingus interesus ir juos atstovauti. Mūsų kandi-

datui reikėtų ne kuklintis, o žvelgti į
prezidentę kaip į lygiavertę partnerę,
nebijoti kritikuoti esamų blogybių,
jos stiliaus valdymo ir siūlyti receptus,
kaip jas ištaisyti. Svarbiausia, derėtų
parodyti save kaip visos Lietuvos, neišskiriant silpniausių ir skurdžiausiai
gyvenančių žmonių, kandidatą į prezidentus. Jis neturėtų bijoti tapti socialdemokratinių pažiūrų skleidėju, nepataikaujantis neoliberalizmo doktrinai, kurios, mano galva, laikosi dabartinė prezidentė, iš esmės atstovaujanti
turtingiausiam visuomenės sluoksniui.
Palinkėkime jam sėkmės, drąsos ir geros sportinės formos nelengvoje rungtyje dėl prezidento posto.
Mūsų gausiam būriui kandidatų į
Europos Parlamentą linkėkime korektiškos kovos tarpusavyje dėl pirmųjų vietų sąrašo pradžioje, pagarbos
vienas kitam ir bičiuliško solidarumo.
Socialdemokratų partijos rinkėjams ir
partijos bičiuliams linkėkime išrinkti
geriausius, turinčius neabejotiną kompetenciją, gebėjimus bendrauti su įvairių pažiūrų žmonėmis, suvokti savo šalies interesus ir mokėti tinkamai jiems
atstovauti, pasitelkiant į pagalbą socialdemokratų deputatus iš kitų ES šalių.
Socialdemokratų partija, turinti dabar didžiausią pasitikėjimą Lietuvoje,
yra verta bent dvigubai padidinti savo
atstovų skaičių Europos Parlamente, o
gal net ir daugiau. Nemažai priklausys
nuo mūsų bičiulių ir simpatikų aktyvumo, ateinant į rinkimus ir raginant
balsuoti už Lietuvos kairę – paprastų,
eilinių žmonių partiją ir jos atstovus.

Laisvės gynėjų diena pažymėta
Sausio 13-osios mokykloje

socialdemokratas

Vilnius-Briuselis-Strasbūras

Europos Parlamente turi būti
daugiau socialdemokratų
Vilija Blinkevičiūtė

Europos Parlamento narė,
LSDP pirmininko pavaduotoja

Rinkimus į Europos Parlamentą
reikėtų vertinti kaip svarbiausią šių
metų Europos Sąjungos įvykį, kuris
yra reikšmingas ir Lietuvos žmonėms.
Europos Parlamento galios dabar išaugo, europarlamentarų balsas yra lemiamas priimant daugelį Europos Sąjungos ir Lietuvos žmonėms svarbių
sprendimų. Be Europos Parlamento
pritarimo negali būti priimtas Europos Sąjungos biudžetas, iš kurio Lietuva per ateinančius 7 metus turėtų
gauti net 45 mlrd. litų. Europos Parlamentas taria svarų žodį, kai reikia
mažinti ekonomikos krizių grėsmes,
spręsti nedarbo, skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo, jaunimo, pensininkų, neįgaliųjų problemas, užtikrinti švaresnę aplinką ir sveikesnį
maistą, palengvinti keliavimą, užtikrinti pigesnius telefono skambučių tarifus ir t. t. Apie visą tai reikia

nuolat aiškinti žmonėms, kurie dar
dažnai mano, jog Europos Parlamentas yra kažkur toli ir nedaro įtakos jų
gyvenimui.
Ne mažiau svarbu yra aiškinti, jog
sprendimai priklauso ir nuo politinių jėgų Europos Parlamente santykio. Istorija parodė, jog kuo daugiau

Vilniaus Sausio 13-sios mokykla,
esanti TV bokšto papėdėje, šią dieną
pradėjo uždegdama atminimo žvakutes languose, pirmąją pamoką skirdama Laisvės Gynėjų atminimui ir pilietiškumo ugdymui. 1991-ųjų sausio 13-ąją prie TV bokšto žuvo mokyklos abiturientas I. Šimulionis, du
buvę mokiniai – R. Jankauskas ir V.
Maciulevičius, dviejų mokinių tėveliai
– A. J. Povilaitis ir V. Vaitkus.

Lietuvos užsienio politika
pirmininkavimu ES Tarybai nesibaigia
Atkelta iš 3p.

Antra, kaip ne kartą esu pabrėžęs, esminio politinio konsensuso
tarp parlamentinių politinių partijų svarbiausiais užsienio politikos klausimais tradicija turi būti
puoselėjama. Jei konsensusas jau
yra, kaip dėl Lietuvos politikos
ES, Rytų partnerystės ar NATO,
reikia jį išlaikyti.
Jei nėra, konsensuso reikia siek-

ti. Jis ypač reikalingas santykiuose su Rusija, Lietuvos energetikos ir transporto politikoje, kuri
dėl strateginių projektų yra tarptautinė.
Politinio elito konsensusas turi
būti Lietuvos, kaip mažos valstybės, užsienio politikos pagrindas,
užtikrinsiantis ilgalaikę Lietuvos
politinę ir ekonominę sėkmę bei

prestižą tarptautiniu mastu, o kartu turėsiantis realią įtaką kasdieniam žmonių gyvenimui.
Trečia, politikai privalo suprasti, kad valstybės užsienio politika
XXI amžiuje yra neatsiejama nuo
vidaus politikos. Šiandien Lietuvai ypač aktualūs šie klausimai:
(1) euro įvedimo politika, viešųjų
finansų ir makroekonomine poli-

tika; (2) ekonomikos ir verslo politika, įskaitant skaitmeninę darbotvarkę ir jaunimo užimtumo politiką; (3) žmogaus teisių politika
(tai ir abortų klausimas, ir moterų apsauga nuo smurto šeimoje, ir
nediskriminacinė politika rasės,
etninių mažumų, gėjų atžvilgiu).
Kiekvienas politikas, net ir besimurkdydamas tik vidaus poli-

Renginio metu mokyklos direktorė B. Rudzinskienė pabrėžė, kad „turime didžiuotis savo mokiniais, kurie
suvokė, kad laisvės niekas neatneš rieškutėse, ją reikia išsikovoti. Nebūtinai
ginklu. Lietuviai tuo metu kaip niekada buvo vieningi, ryžtingi, drąsūs.“
Premjeras A. Butkevičius kalbėjo
apie pagarbą kiekvienam žmogui, toleranciją, mokymosi svarbą. Pasidalijęs asmeniniais prisiminimais apie tų
dienų įvykius, akcentavo pilietiškumo, vienybės, meilės Lietuvai puoselėjimą, pabrėžė sausio įvykių svarbą šalies valstybingumo įsitvirtinimui. Meninė mokinių ir mokytojų kompozicija grąžino mintimis visus į 1991-ųjų
sausio įvykius. Svečiai taip pat lankėsi Sausio 13-osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejuje.

tikos intrigose, turi suvokti, kad
savo neatsakingais žodžiais gali
pakenkti Lietuvos valstybės reputacijai.
Todėl visus savo kolegas kviečiu išsaugoti politinį konsensusą
ir atsižvelgti į Lietuvos interesus.
Straipsnis buvo publikuotas
„Lietuvos žiniose“.
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reitingų agentūrų veiklą bei bankų
viršpelnius, sukurti bankų veiklos
priežiūros mechanizmą, panaikinti
„mokesčių rojus“, įtakojome Europos centrinį banką sumažinti skolinimosi palūkanas, palaikėme finansinio tarpininkavimo mokesčio bankams įvedimą.
Socialdemokratai nuolat kėlė aktualias socialines problemas bei siūlė jų sprendimo būdus. Raginome
valstybes nares pasirašyti socialinių
investicijų paktą, kuriame būtų nustatyti investicijų tikslai ir sukurtas
griežtesnės kontrolės mechanizmas.
Biudžetinė drausmė euro zonoje turėtų būti vertinama ir pagal užimtumo bei socialinius rodiklius. Taip
būtų užtikrintas tinkamas socialinių investicijų lygis bei Europos Sąjungos socialinio modelio tvarumas.
Pasiekėme, kad būtų įteisinta jaunimo garantijų iniciatyva, kuriai ES
biudžete skirta 6 mlrd. eurų. Nuolat
reikalavome geriau spręsti skurdo bei
socialinės atskirties problemas, užtikrinti visiems galimybes gauti tinkamas minimalias pajamas bei socialinę
apsaugą. Mūsų frakcija palaikė ir Lietuvai aktualius sprendimus, susijusius
su tiesioginėmis išmokomis žemdirbiams, Ignalinos AE uždarymo finansavimu, Lietuvos vežėjų ir pieno
gamintojų problemomis.
Esu įsitikinusi, jog rinkimų kampanijos metu sugebėsime žmonėms
pateikti daug argumentų, kodėl reikia balsuoti už socialdemokratus.

Svarbiausia – mažinti
socialinę atskirtį

Ko siekiama naujomis ES
viešųjų pirkimų taisyklėmis?

2013-ieji metai Europos socialdemokratams ir socialistams buvo geri, nes jautėme didėjantį žmonių pasitikėjimą. Rinkimai įvairiose ES šalyse dažniausiai buvo
sėkmingi kairiosioms partijoms. Jei prieš dešimtmetį socialdemokratai valdžioje buvo tik penkiose Europos Sąjungos valstybėse, tai dabar – net septyniolikoje iš 27 ES
šalių. Daugumoje naujųjų ES šalių Rytų Europoje valdžioje irgi kairieji – Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje.
Ne iš karto, bet pamažu rinkėjai Europoje suvokė, kad
krizę sukėlė dešiniųjų partijų politika, pasikliaujanti nežabota rinkos stichija, tų partijų globojamų stambiųjų verslininkų ir finansininkų godumas, besaikis pelno troškimas. Žmonės įvairiose ES valstybėse matė ir tai, kad konservatorių ir krikščionių demokratų valdomose šalyse iš
krizės buvo bandoma bristi didžiausią naštą užkraunant
ant nepasiturinčiųjų pečių, apsaugojant turtinguosius.
Krizės metu bankai, kuriems tenka didelė atsakomybė
už jos įsisiūbavimą, padidino savo pelnus, nors Lietuvoje
ir Graikijoje buvo nuskriausti net pensininkai.
Europos Parlamento socialistų ir demokratų frakcija
kartu su Europos Komisijos blaiviai mąstančiais politikais inicijavo Europos Sąjungos teisinius aktus, kurie turėtų apsaugoti mūsų žemyną nuo tokių finansinių ir ekonominių griūčių, kurias patyrėme prieš šešerius metus.
Apynasris uždedamas ir ant bankininkų apetitų – ateityje šio sektoriaus finansinius įsipareigojimus turės padengti ne indėlininkai ir mokesčių mokėtojai, o patys bankai.
Pagrindinė krizės laikotarpio pamoka – reikia mažinti
atskirtį tarp turtingų ir neturtingų žmonių, tarp turtingų ir neturtingų valstybių. Deja, pastaraisiais metais toji atskirtis didėjo. Šią tendenciją reikia žūt būt sustabdyti
ir mažinti socialinę atskirtį. Tai daryti reikia ir pasaulio
mastu, tačiau ES gali ir privalo rodyti pavyzdį. Kitaip –
sukrėtimai, konfliktai, revoliucijos, katastrofos.
Neseniai lietuviškai išleista Timo Džeksono (Tim Jackson) knyga „Gerovė be augimo“. Britų ekonomistas tvirtina: visuomenėse, kur nelygybė didesnė, aukštesnis ir skur-

Sausį EP išreiškė aiškų norą reformuoti viešųjų pirkimų taisykles. Naujos Europos Sąjungos (ES) viešųjų pirkimų direktyvos numato daugiau aiškumo ir skaidrumo, daugiau galimybių konkursuose dalyvauti mažoms ir
vidutinėms įmonėms bei daugiau elektroninėje erdvėje vykdomų pirkimų.
Viešieji pirkimai ES sudaro apie 19
procentų ES bendrojo vidaus produkto. Naujoji viešųjų pirkimų tvarka numato tam tikras naujoves, kurioms siekiama užtikrinti veiksmingas ir socialiniu požiūriu tvarias viešųjų pirkimų
procedūras, efektyvesnį viešųjų lėšų
panaudojimą.
Nuo mažiausios kainos principo
pereinama prie ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo principo. Taip siekiama užtikrinti kokybiškų paslaugų ir prekių pirkimą. Numatoma skatinti ir inovatyvių prekių bei paslaugų pirkimą.
Didelės apimties viešieji pirkimai
bus skaidomi į mažesnes dalis, kad juose galėtų dalyvauti kuo daugiau mažų
ir vidutinių įmonių. Metinio kapitalo
reikalavimai įmonėms negalės būti didesni nei dviguba kontrakto vertė. Tai
užtikrins, kad mažoms ir vidutinėms
įmonėms nebūtų keliami pernelyg dideli kapitalo reikalavimai.
Visose ES valstybėse narėse turės
būti skelbiami viešųjų pirkimų konkursai, kai sutarties suma viršija 134
tūkstančius eurų paslaugoms ir tiekimo sutartims bei dizaino projektams,
5,186 milijono eurų darbams atlikti,
750 tūkstančių eurų socialinėms ir

Justas Vincas Paleckis
Europos Parlamento narys

Daiva Mikulskienė

Sausio 13-osios rytą LR Vyriausybės Ministras Pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos
Pirmininkas Algirdas Butkevičius Laisvės gynėjų dieną minėjo drauge su Vilniaus miesto
Sausio 13-osios mokyklos bendruomene.

Europos Parlamente bus kairiųjų pažiūrų politikų, tuo labiau bus rūpinamasi paprastų žmonių problemomis, tuo labiau bus puoselėjamos demokratijos, laisvės, lygybės, teisingumo ir solidarumo vertybės. Dabartinė Europos Parlamento socialistų ir
demokratų pažangiojo aljanso frak-

cija daug padarė, kad sustabdytų pragaištingą dešiniųjų politiką, kai beatodairiškai taupant buvo bandoma
įveikti ekonomikos krizę. Šios politikos pasekmės – rekordiškai padidėjęs
nedarbas, skurdas ir socialinė atskirtis. Tokią politiką laimino ir dešiniosios pakraipos Europos Komisijos nariai. Todėl svarbu, kad Europos Parlamento rinkimų rezultatai įgalintų socialdemokratų atstovą užimti Europos
Komisijos vadovo postą.
Tik Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos dėka daugiametis 2014–2020 m. Europos Sąjungos biudžetas yra toks lankstus ir socialiai orientuotas. Tik atsižvelgiant
į mūsų pasiūlymus jis buvo pakeistas
taip, kad labiau atitiktų Europos piliečių lūkesčius. Mūsų frakcija buvo aktyviausia ieškant efektyviausių
ekonomikos krizės prevencijos būdų.
Mes inicijavome parlamentinį ekonomikos krizės priežasčių ir pasekmių
tyrimą, pasiūlėme atviresnę ir atskaitingesnę ekonominių sprendimų priėmimo sistemą, raginome reguliuoti
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do lygis. Ten, kur atskirtis mažesnė, ilgesnė gyvenimo
trukmė, didesnis raštingumas, socialinis mobilumas
ir pasitikėjimas, geriau jaučiasi vaikai ir seneliai. Šalyse ir visuomenėse, kur lygybė mažesnė, didesnis kūdikių mirtingumas, paauglių nėštumas, žmogžudysčių
skaičius, daugiau nutukusių ir sergančių psichinėmis
lygomis žmonių. Timo Džeksono pastebėjimai aktualūs ir Lietuvai.
Neatsitiktinai Europos Parlamento pirmininkas,
Europos socialistų partijos (ESP) kandidatas į EK pirmininkus Martinas Šulcas paskutiniame 2013 m. ESP
posėdyje pareiškė: jei aš būsiu išrinktas Europos Komisijos pirmininku, mano pagrindinis tikslas bus socialinės atskirties, atotrūkio tarp turtingų ir neturtingų
žmonių bei valstybių mažinimas. Tai svarbūs žodžiai.
Kai kas Europoje (ir Lietuvoje) kiek nusivylė M.
Šulcu, nes jis, tapęs EP pirmininku, ne kartą teigiamai atsiliepė ir apie dešiniuosius politikus, jų vykdomą politiką. Reikėtų suprasti, kodėl jis taip darė. Vadovaudamas socialistų ir demokratų frakcijai Europos
Parlamente M. Šulcas išgarsėjo kaip aštrus, kovingas
oratorius, atkaklus kairiųjų politikos ir kairiųjų vertybių gynėjas. Tapęs EP pirmininku, jis neteko teisės reikšti tik kairiesiems priimtinas mintis. Reikėjo
parodyti, kad jis nėra kairysis radikalas, kad jis tinkamai atstovauja visas parlamento frakcijas. Jei po Europos Parlamento rinkimų M. Šulcas taptų EK pirmininku, jis, derindamas visų europinių partijų interesus, suvokdamas žmonių lūkesčius, stengtųsi vykdyti
kairiąją politiką.
Dar kartą norisi pabrėžti gegužės 25-osios rinkimų
svarbą. Lietuvoje nedaugelis supranta, kad, dalyvaudami EP rinkimuose, balsuosime ne tik už vieną ar kitą
partiją, išskirsime vieną ar kitą politiką sąrašuose. Europos rinkėjų balsai lems, kokia kryptimi plauks Europos laivas: socialdemokratiniu, konservatyviu, liberaliu, žaliuoju... Ta europinė partija, kuri surinks daugiausiai balsų Europos Parlamento rinkimuose, turės
pirmenybę siūlant savo kandidatą į Europos Komisijos, neoficialios ES vyriausybės, pirmininko postą.
Dauguma Lietuvos ir kitų ES šalių piliečių, neabejoju, balsuotų už tuos, kurie įsipareigojo sumažinti
socialinę atskirtį tarp turtingų ir vargšų visoje Europoje ir atskirose jos šalyse. Mūsų pareiga – per keturis
likusius iki rinkimų mėnesius padėti tai suvokti Lietuvos žmonėms.

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

Zigmantas P. Balčytis

Europos Parlamento narys,
lsdp pirmininko pavaduotojas

kitoms specifinėms paslaugoms (sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ar religinės paslaugos).
Numatomas privalomas pranešimų
perdavimas elektronine forma, privalomas pirkimo dokumentų prieinamumas
elektronine forma. Valstybėms narėms
suteikiamas 2 metų laikotarpis pereiti
prie visiškai elektroninio susirašinėjimo,
pirmiausia – prie elektroninių pasiūlymų teikimo visose pirkimų procedūrose.
Viešųjų pirkimų taisyklės bus supaprastintos, sumažinta administracinė
našta konkursų dalyviams. Bus nustatytas vieningas visoje ES galiosiantis dokumentas – Europos viešojo pirkimo dokumentas, prieinamas visomis ES kalbomis.
Atsakingos institucijos bus įpareigotos
dalintis nacionalinėse duomenų bazėse
laikomais duomenimis apie konkursuose dalyvaujančius subjektus, taip užtikrinant, kad konkursų dalyviams tik vieną
kartą reikėtų pateikti informaciją.
Viešųjų pirkimų sistema bus grindžiama deklaracijų principu – tik konkurso
laimėtojas turės pateikti originalius dokumentus. Tai leis apie 80 proc. sumažinti administracinę naštą įmonėms, dalyvaujančioms konkursuose. Bus neleidžiama konkursuose dalyvauti suinteresuotiems subjektams, jei iškils interesų
konflikto klausimas. Įmonei, anksčiau
laimėjusiai konkursą, bet nepatenkinamai vykdžiusiai savo įsipareigojimus, nebus leidžiama dalyvauti konkurse.
Įvedamas draudimas dalyvauti konkurso procedūrose, jei aptinkami ES teisės aktų pažeidimai socialinės, darbo ar
aplinkos teisės srityse. Bus sumažintos galimybės keisti sutarčių sąlygas jau laimėjus konkursą: sąlygas bus galima keisti tik
vėl skelbiant naują konkursą.
Naujosios taisyklės neatveria kelio vandens tiekimo ūkių privatizavimui. Taigi
ir Lietuvos vandens tiekimo įmonės turėtų likti savivaldybių nuosavybe.
Ypatinga užduotis tenka Europos Komisijai, kuri prižiūrės, kaip valstybės narės perkels naujas viešųjų pirkimų direktyvas į nacionalinę teisę ir jas įgyvendins.
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Lietuvoje

socialdemokratas

Fausto Latėno muzikos sodas
Dmitrijaus Matvejevo nuotr. iš VVMT archyvo

Tarp Kultūros ministerijos paskelbtų 2013 m. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos 6 laureatų – ir kompozitorius
Faustas Latėnas, įvertintas „už
Lietuvos teatro skambesį, už
muziką, kaip visavertę teatrinio vyksmo dalyvę“. Sveikiname mūsų bičiulį!
Kompozitorius F. Latėnas yra
sukūręs muziką daugiau kaip
200 dramos ir lėlių teatrų spektaklių, 9 meniniams filmams, 20
dokumentinių filmų, 5 TV spektakliams.
Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatą Faustą Latėną, einantį Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjo kultūros klausimais pareigas,
kalbino Ridas Viskauskas.
Pradėkime pokalbį nuo pradžių
pradžios – Jūsų vaikystės. Kokia
muzika skambėjo Jūsų namuose?
Gimėte Dusetose, Zarasų rajone...
Mano tėveliai – kaimo žmonės.
Kai XX a. 6-o dešimtmečio pabaigoje
persikėlėme gyventi į Zarasus, klausėmės liaudiškos, to meto populiariosios muzikos. Kaime pas senelius širdį
glostė liaudies dainos, kurias dainuodavo iš aplinkinių vienkiemių suėję
žmonės, kaimynai. Liaudiškas giedojimas per šventes, per šermenis paliko didelį įspūdį. Liaudiška muzika –
mano muzikinės saviugdos pamatas.
Tuo metu daug vaikų lankė muzikos mokyklas, ne išimtis – ir aš. Zarasų muzikos mokykloje pirmą kartą susidūriau su klasikine muzika,
populiariomis aranžuotėmis. Metus
mokiausi fortepijono specialybės, vėliau – akordeono. Akordeonas atrodė
kitoks instrumentas, mobilus, be to,
jį buvo lengviau įsigyti. Mūsų šeima
gyveno komunaliniame bute dar su
dviem šeimomis, net ir pianinas būtų netilpęs...

Likimo dovana: Eduardas
Balsys mokinių „nemaudavo
ant savo kurpalių“, leisdavo
studentų galimybėms
skleistis ir plėtotis natūraliai.
Kaimynai nesibarė dėl muzikavimo?
Naktimis negrojau. Gal gamos jiems
ir nelabai patikdavo, bet valsų, čekišką
polką pagroti per šeimų šventes prašydavo...
Tėvelis dirbo vairuotoju, nusiveždavo mane į kaimą vasaros vakarais
pagroti kokio nors „Ko liūdi, berželi“ taip, kad girdėtųsi ir kitame vienkiemyje...
Ilgainiui akordeono repertuaras darėsi sudėtingesnis: atsirado ir Bacho,
ir Mocarto muzika. Grojau ir tuo metu madingą populiarią muziką – tango, itališkus šlagerius. Ūgtelėjęs grojau
„Jonika“ Zarasų kultūros namų estradiniame ansamblyje, atlikome „Bitlų“, lietuviškos estrados repertuarą;
čia prasidėjo mano pirmosios improvizacijos...
Taigi muzikinė terpė, kurioje augau, buvo labai įvairiapusė ir kakofoniška pagal savo stilius ir žanrus. Klasikinio muzikinio auklėjimo vaikystėje nepatyriau.

Po aštuonių klasių įstojau į tuometinį Kauno muzikos technikumą (dabar – J. Gruodžio konservatorija) tęsti
akordeono specialybės studijų. Improvizacijos peraugo į rimtesnius kūrybinius bandymus, kuriuos parodžiau pedagogui ir tuo metu jaunam kompozitoriui Giedriui Kuprevičiui. Jis paskatino, pasiūlė pereiti į Muzikos teorijos
ir kompozicijos skyrių. Svyravau, bet
sutikau, nors tėveliai jau buvo nupirkę gerą akordeoną „Weltmeister“. Bet,
matyt, taip jau buvo lemta... Ir mano akordeono specialybės dėstytojas
Valentinas Pliskus irgi skatino kurti.
Taip tapau jaunu pradedančiu kompozitoriumi.
Studijas technikume baigiau raudonu diplomu ir įstojau į tuometinę Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar
Lietuvos muzikos ir teatro akademija)
pas prof. Eduardą Balsį mokytis kompozicijos. Likimo dovana: Eduardas
Balsys mokinių „nemaudavo ant savo
kurpalių“, leisdavo studentų galimybėms skleistis ir plėtotis natūraliai. Todėl tarp jo mokinių – ir akademinės, ir
populiarios muzikos kūrėjai.
Kaip Jus pastebėjo teatras?
Brolis Algirdas tuo metu jau mokėsi šviesaus atminimo režisierės ir pedagogės Dalios Tamulevičiūtės kurse,
kuris vėliau tapo Jaunimo teatro pasididžiavimu. Atvažiuodavau žiūrėti
kurso studentiškų spektaklių. Mokomasis teatras tuo metu buvo labai gyvybingas ir aktyvus.
Kai studijavau, teko ieškoti, kaip
prisidurti pinigėlių. Pradėjau dirbti
Konservatorijoje akompaniatoriumi:
akompanavau per judesio, šokio paskaitas būsimiems artistams. Pamažu
bendrų muzikinių improvizacijų su
vaidybos studentais daugėjo. Ypač suartėjau su Vitalijaus Mazūro surinktu
kursu lėlių teatrui (Elvyra Piškinaitė,
Almira Grybauskaitė, Vilnius Kirkilionis, Juozas Marcinkevičius ir kiti).
Daug vakarų praleista kartu... Taigi
mano kūrybinė draugystė su teatru
„Lėlė“, kuriame 1979–1990 m. dirbau muzikinės dalies vedėju, užsimezgė natūraliai.
Mano, kaip kompozitoriaus, debiutas dramos teatre įvyko šviesios atminties režisierės Irenos Bučienės spektaklyje vaikams „Piteris Penas“ (pagal
škotų rašytojo Džeimso Bėrio kūrinį,

Ne visada pati geriausia
muzika pakliūva į spektaklį.
Bet ji niekur neprapuola –
kaupiu savotišką „muzikinį
banką“.
Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras, 1976). Režisierė jau buvo
girdėjusi mano improvizacijas, pasitikėjo manimi. Spektaklį „Piteris Penas“,
kuriame skambėjo mano dainos, mėgo ir vaikai, ir tėveliai. Iš karto po to,
1977-aisiais, Irena Bučienė pakvietė
mane kurti muziką spektakliui „Ančių
medžioklė“ pagal Aleksandro Vampilovo pjesę. Taip mažytė teatro muzikos
„sniego gniūžtė“ pradėjo riedėti ir pildytis... Tada, baigę režisūros studijas, iš
Maskvos į Vilnių grįžo jauni režisieriai
Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas,
su kuriais daug bendradarbiavau. Ilgainiui „gniūžtė“ virto dideliu „sniego kalnu“. Svarbus buvo ir Henriko
Vancevičiaus pasiūlymas kurti muziką, dainas jo režisuotam spektakliui
„Komediantas“ (pagal Džono Osborno pjesę, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras 1983).
Per beveik 40 metų teko dirbti su
dauguma mūsų teatro ryškiausių režisierių (keliai nesikirto tik su Jonu
Jurašu, Jonu Vaitkumi, Oskaru Koršunovu...).
Turbūt kompozitoriaus darbas su
kiekvienu režisierium individualus.
Bet bendra schema – panaši: pjesės
skaitymas, pokalbiai su režisieriumi, repeticijų stebėjimas...
Spektaklio muzikos perklausa su
režisieriumi ir trupe – rimtas egzaminas, kurio metu paaiškėja, ar kompozitorius ir visa kūrybinė komanda
spektaklį girdi panašiai.
Kompozitorius, ypač dirbdamas
su Nekrošiumi ar Tuminu, sustiprina ryškiai literatūrinę medžiagą interpretuojančio ir savo teatrinę viziją
kuriančio režisieriaus pasaulį.
Mano biografijoje – didelis blokas muzikos, skirtos teatrui vaikams.
Kūriau muziką Kauno valstybinio
lėlių teatro, Vilniaus teatro „Lėlė“
vaidinimams. Labai vertinu kūrybi-

nę draugystę su Vitalijum Mazūru
– tai didžiulė teatrinė mokykla, savaip drausminanti. Lėlių teatre pagrindinis personažas – lėlė. Kitas teatrinis pasaulis – kitas skambesys.
Tenka ieškoti kitokių tembrų, subtilesnio muzikavimo, nes lėlė gali
būti ir sprindžio, ir kelių metrų dydžio, kaip fantasmagoriškos būtybės Mazūro teatre. Visa ši praktika
ugdė mano kūrybinę fantaziją. Po
muzikinių eksperimentų lėlių teatre (Mazūras praktiškai priimdavo
visą mano sukurtą muziką), reikštis dramos teatre buvo drąsiau. Jau
nebekreipdavau dėmesio į remarkas
„skamba muzika“ – dramos spektakliuose mano muzikos skambėjo vis
daugiau. O kai kuriuose Rimo Tumino spektakliuose muzika skambėdavo net pertraukų metu.
Tai, ką norėjosi paradoksaliai daryti teatre, realizavau vokalinėje muzikoje – „Iš Helen Blinkevičienės rankraščių ir Prano Blinkevičiaus poezijos sąsiuvinių“ (1980), pasitelkęs Juozo Erlicko kūrinį. Šis vokalinis ciklas
buvo atliktas mano autorinių vakarų
metu, keliuose koncertuose. Bet originali koncertinė muzika mažiau vilioja – gaila laiko ir kūrinių, kurie galėtų
skambėti žymiai dažniau. Deja, mūsų
koncertinis gyvenimas nėra palankus
kompozitoriams. M. K. Čiurlionio styginių kvarteto dėka kvartetą „...In extremis“ (1982) išgirdo beveik visos Lietuvos ir praktiškai visų žemynų klausytojai. Beje, šį kūrinį pirmas atliko
Eugenijaus Paulausko vadovaujamas
Lietuvos kvartetas; esu dėkingas Eugenijui, pastebėjusiam mano muziką.

Man svarbu, kad teatro muzika gyvuotų ir tada, kai spektaklis jau nevaidinamas. Todėl dar sovietmečiu rūpinausi, kad būtų išleistos dvi kasetės
mano muzikos teatrui. O 1997-aisiais
pasirodė ir diskai „Teatras 1“ bei „Teatras 2“. Jei sudėčiau visas vertingesnes
temas, susidarytų 6–8 kompaktiniai
diskai muzikos teatrui.
Gaila, ilgaamžių spektaklių, kaip
kuria Nekrošius ar Tuminas, labai reta. Štai Nekrošiaus spektaklis „Hamletas“ („Meno fortas“), su kuriuo gruodžio mėnesį atsisveikinome, buvo vaidinamas 16 metų! Vadinasi, būta tikro
meno reiškinio! Žiūrovai ateidavo ne
siužeto pamatyti, o pasisemti dvasinių
vertybių, stiprybės ir jėgų, o gal ir pasiguosti, pasiginčyti su herojais ar dėl
traktuotės... Žiūrovų reakcijos suteikdavo spektakliui papildomos energijos, pratęsdavo jo gyvenimą. O Tumino „Vyšnių sodas“ Valstybiniame mažajame teatre, režisuotas 1990-aisias –
tikra teatro legenda! Spektaklis buvo
vaidinamas daugybę metų!
Gaila, spektaklio gyvenimą kartais nutraukia... aktoriaus mirtis.
Netekome Vytauto Grigolio (1951–
2006) – nebevaidinamas ir Tumino
su talentingais aktoriais (Grigoliu,
Gediminu Girdvainiu, Sigitu Račkiu, šviesaus atminimo Vytautu Šapranausku ir kitais) sukurtas spektaklis „Nusišypsok mums, Viešpatie“
(1994, Valstybinis Vilniaus mažasis
teatras). Puoselėjame viltį kartu su
Tuminu „Nusišypsok mums, Viešpatie“ naujam gyvenimui prikelti J.
Vachtangovo valstybiniame akademiniame dramos teatre, Maskvoje.

Spektaklio „Hamletas“ akimirka. Muziką šiam legendiniam spektakliui
sukūrė Faustas Latėnas.
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Ar pavyks konservatoriams
parklupdyti Europos moteris?

Marija Aušrinė Pavilionienė,
LR Seimo narė,
Vystomojo bendradarbiavimo,
reprodukcinės sveikatos ir teisių
parlamentinės grupės pirmininkė

Europos Parlamentas nepriėmė Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto parengtos rekomendacinio pobūdžio rezoliucijos „Dėl lytinės ir reprodukcinės
sveikatos ir teisių“ (2013/2040 (INI),
pranešėja Edita Estrela). 2013 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamentas priėmė kitą, Europos liaudies ir Europos
konservatorių ir reformistų partijų parengtą, Rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių. Pastaruoju dokumentu teigiama, kad sveikatos
politika, sveikatos paslaugų organizavimas yra valstybių narių kompetencija. O tai reiškia, kad Europos Sąjungoje
išlieka skirtingos lytinės, reprodukcinės sveikatos strategijos, skirtingas lytinio švietimo ir ugdymo organizavimas. Taigi tam tikrose valstybėse narėse šios strategijos ir lytinio ugdymo
nėra bei gali nebūti. Išlieka mergaičių,
moterų, jaunimo diskriminacija, nes
iki šiol pažeidžiamos žmogaus teisės lytinės ir reprodukcinės sveikatos srityje.

10p.
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Aktualijos

socialdemokratas

Bažnyčios siekis kontroliuoti
moters kūną ir protą, šeimos
gyvenimą yra šios institucijos
nevilties įrodymas.
Organizuotas pasipriešinimas E. Estrelos rezoliucijai atskleidė katalikų
bažnyčios ir jos sekėjų, konservatyviai
mąstančiųjų ryžtą nesuteikti moteriai sprendimo teisės reguliuoti asmeninį gyvenimą, pačiai spręsti gimdyti
ar negimdyti, kada ir kiek vaikų turėti. Nenaikinti patriarchalinio pasaulio
tautinių tradicijų, kurios pripažįsta tik
moters gimdytojos ir šeimos prižiūrėtojos vaidmenis, paliekant vyriškai lyčiai teisę spręsti, kaip moterys turėtų
tvarkyti savo privatų gyvenimą. Bažnyčios siekis kontroliuoti moters kūną ir protą, šeimos gyvenimą yra šios
institucijos nevilties įrodymas, mėginant šiuolaikiniame pasaulyje išsaugoti bažnyčios galią ir valdžią, manipuliuoti visuomene.
E. Estrelos rezoliucijos tekstas parengtas profesionaliai, remiantis 36
pozicijomis – pasaulio, tarptautiniais,
Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos,
Europos Parlamento dokumentais,
tarptautinių konferencijų programomis, lyčių nelygybės ir smurto prieš
moteris tyrimais. Rezoliucijoje teigiama (84), kad Europos Sąjungos ir pasaulio valstybių pažanga priklauso nuo
lytinių ir reprodukcinių teisių, kaip esminių žmogaus teisių, įgyvendinimo.
Nuo pagarbos kiekvieno individo teisei realizuoti savo lytines, reprodukcines teises nepaisant socialinės padėties,
amžiaus, lytinės orientacijos, lytinės
tapatybės, rasės, etninės kilmės, negalios, religijos ar tikėjimo. Nuo to, ar

Dreamstime.com nuotr.

tovių gyventojoms, nepasiturinčioms
moterims, migrantėms, pabėgėlėms
ir jaunimui. Jie nenori matyti Pasaulio sveikatos organizacijos statistinių
duomenų, jog kasmet nuo nėštumo
ir gimdymo komplikacijų miršta 287
000 moterų, o 5 milijonai žmonių 15–
24 m. amžiaus ir 2 milijonai paauglių
10–19 m. amžiaus gyvena kaip ŽIV
nešiotojai, negaudami kokybiško gydymo ir lytinės, reprodukcinės sveikatos paslaugų.
Rezoliucijos siūlymai

Europos bendrija lytinių ir reprodukcinių teisių tema kalbės vienu balsu ir
formuos vieningą Europos Sąjungos
lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir
teisių politiką.
ES valstybių vienybės siekis formuoti vienodą lytinės ir reprodukcinės sveikatos politiką ir yra didžioji
grėsmė konservatoriams, norintiems
XXI a. laikyti moteriškąją lytį prigimties vergovėje ir dievo baimėje, o
vaikus – informacijos apie lytiškumą
nežinomybėje. Siekiant blokuoti šią
galimą ES valstybių vienybę, buvo sąmoningai iškreipiamas Rezoliucijos
turinys, skleidžiamos išgalvotos nesąmonės apie mažamečių lytinį mokymą, kurio tekste iš viso nėra, ir jaunimo amoralumą, kurį, neva, skatintų
žinios apie žmogaus lytinę prigimtį ir
šeimos planavimą.
Devintasis Dievo įsakymas

Devintasis įsakymas draudžia meluoti,
tačiau dievo mylėtojai ir vaikų „gelbėtojai“ sąmoningai kurpė melą ir kurstė
isteriją dėl Europos Parlamento iniciatyvos. Išpešę vieną mintį iš kito dokumento – „Lytinio švietimo standartai
Europoje“, parengto 2010 m. Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos
skyriaus, kuris subūrė politikos, švietimo ir sveikatos specialistus ES lytinės ir reprodukcinės sveikatos politikai rengti, jie iškreipė Standartuose
pateiktą vaiko savo kūno pažinimo
idėją, pristatydami ją kaip E. Estrelos
rezoliucijos dalį.
E. Estrelos Rezoliucija yra pažangi,
aiškiai parašyta, su rekomendacijomis Europos Sąjungos ir šalių kandidačių vyriausybėms: pertvarkyti nacionalinius įstatymus taip, kad moterys ir vyrai, lytinės mažumos nebūtų
diskriminuojami dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių. Kad jaunimas, poros sąmoningai ir atsakingai
reguliuotų savo lytinį ir reprodukcinį
gyvenimą, kurio neturėtų varžyti jokios religinės nuostatos ir sutartys su
Šventuoju sostu (25). Kad sukūrę šeimą žmonės sąmoningai planuotų šeiminį gyvenimą, derindami jį su švietimo, mokslo ir darbo galimybėmis.

Nes sąmoninga tėvystė ir motinystė
reiškia, kad tėvai turėtų būti pajėgūs
investuoti į kiekvieno vaiko sveikatą
ir išsilavinimą (26).
Rezoliucija skatina nacionalines vyriausybes vienyti švietimo, sveikatos
apsaugos ir finansų sektorių pastangas,
kuriant ir finansuojant privalomas lytinio švietimo programas pradinėse ir
vidurinėse mokyklose, palankias jaunimui lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugas.
Siūlomas vieningas privalomas lytinis švietimas, grįstas naujomis mokslo teorijomis, nesutampa su tradiciniu,
konservatorišku, kupinu gąsdinimų,
stigmų ir netiesos katalikišku mokymu apie lytiškumą, lyčių vaidmenis ir
šeimą. Štai todėl ir griebiamasi melo,
gąsdinama dievo prakeiksmu, imamasi psichologinio smurto prieš konservatorių oponentus.

Siūlomas vieningas
privalomas lytinis švietimas,
grįstas naujomis mokslo
teorijomis, nesutampa su
tradiciniu, konservatorišku,
kupinu gąsdinimų, stigmų
ir netiesos katalikišku
mokymu apie lytiškumą,
lyčių vaidmenis ir šeimą.
Kai įsigali teisė ir griūva
konservatoriška galybė

Kai Europos Sąjungoje mėginama
įveikti proto atsilikimą ir žmonių diskriminavimo bei žeminimo dėl lyties
praktiką, kai Europos Parlamento Rezoliucija siekiama diegti pagarbą lyčių
lygybei, moters kūno vienovei, saugoti
moters ir vyro lytinę sveikatą, stabdyti
smurtą prieš mergaites, moteris, lytines

mažumas, teigti lytinio švietimo būtinybę, kaip vieną iš žmogaus asmenybės
formavimo ir sveiko gyvenimo būdų,
aiškinti, kad lytinės ir reprodukcinės
teisės yra esminės žmogaus teisės, sukyla religiniai fanatikai, saugantys patriarchalinės visuomenės žmonių diskriminavimo pamatus, bažnyčios dominavimą, nes konservatoriškai mąstančius baugina žmogaus proto ir kūno
laisvėjimas, atsisakymas besąlygiškai
paklusti religinėms dogmoms, kurios
iki šiol priešina ne vien Europos valstybių, bet ir arabų pasaulio, Afrikos žemyno žmones, įžiebia religinį kerštą ir
žmonių skerdynes.
Ko bijo moralizuojančios davatkos ir moters kūną bei šeimą
siekiantys valdyti vyrai

Jie bijo, kad Europos Sąjungoje bus kuriamas holistinis, pozityvus, mokslu ir
švietimu grįstas požiūris į žmogų (42),
kad žmogus nebus kaltinamas dėl lytinės prigimties. Kad toks požiūris diegtų pagarbą savo ir kitų lytiškumui. Kad
tėvai ir vaikai, atsižvelgiant į vaikų amžių, būtų skatinami gauti tinkamas žinias apie lytiškumą, apie neatsakingo
lytinio elgesio grėsmes, lytines infekcijas, ŽIV/AIDS; apie neplanuotą nėštumą, kuris gali sugriauti moters asmeninį gyvenimą; apie pornografijos,
prostitucijos, prekybos žmonėmis lytinio išnaudojimo tikslais žalą asmenybei ir visuomenei (52). Mokslinis požiūris ir priimti nacionaliniai įstatymai
garantuotų, kad moters lytiškumas, reprodukcinis apsisprendimas, moters
kūno vienovė nebūtų kontroliuojami
valstybės ir vyriškosios giminės (62).
Konservatoriai, matyt, nenori, kad
būtų šalinamos tautinės tradicijos, leidžiančios žaloti moters lytinius organus ir priverstinai ištekinti mergaites,
kad būtų stabdomas sutuoktinio, partnerio lytinis smurtas prieš moterį ir fizinis smurtas prieš nėščiąsias.
Jie bijo, kad Europos Sąjungos valstybių vyriausybės ir nevyriausybinės
organizacijos įsipareigotų teikti kokybiškas lytinės, reprodukcinės sveikatos
paslaugas ir informaciją apie šeimos
planavimą moterims, ypač kaimo vie-

Rezoliucija siūloma grąžinti moteriai
orumą, pasitikėjimą savimi ir savo gyvenimu. Mažinti moterų mirtingumą,
moterų skurdą ir neraštingumą. Rezoliucija skatinama raginti moteris gyventi aktyvų visuomeninį gyvenimą,
kuriant lyčių lygybę visuomenėje, nes
be moterų įgalinimo, šeimos planavimo ir vyrų švietimo, vyrų atsakomybės
už moterų ir vaikų sveikatą demokratija Europos Sąjungoje nebus sukurta.
Rezoliucijoje pabrėžiama, kad ginekologo atsisakymas dėl vidinių įsitikinimų nutraukti nėštumą yra tik individo teisė, bet ne valstybės politika
(34), nes Europos Sąjungos bendrijai
rūpi visuomenės sveikata, moters sveikata, todėl moteris neturi būti terorizuojama gydytojo moralais, delsimu
nutraukti nėštumą ir prievartinėmis
psichologo konsultacijomis. Lietuvos
Seime ketvirtą kartą svarstomas nėštumo nutraukimo ribojimo projektas,
prisidengiant negimusios gyvybės saugojimo teise, yra Lietuvos visuomenės
atsilikimo ir moters diskriminacijos
įrodymas. Valstybėje turi būti sukurta
nepriekaištinga, daugialypė neplanuotų nėštumų prevencijos sistema. Be jos
amoralu mėginti įstatymu persekioti
moteris ir ginekologus, padedančius
moteriai. Amoralu apgaudinėti ir gąsdinti Lietuvos žmones psichinio smurto prieš moterį projektais, kurie pažeidžia moters teises.
Rezoliucija siūlo Europos Komisijai lytinę, reprodukcinę sveikatą ir teises įterpti į Europos Sąjungos sveikatos strategiją, o po 2015 metų Europos
bendrijos visuomenės raidą sieti su lytinės. reprodukcinės sveikatos ir teisių
įgyvendinimu. Siūloma Europos lyčių
lygybės institutui Vilniuje stebėti, kaip
įgyvendinamos nacionalinės lyčių lytinės, reprodukcinės sveikatos teisės.
Europos Parlamentui nepavyko priimti pažangios, žmonių diskriminaciją naikinančios, visuotinį lytinį švietimą ir bendrą Europos Sąjungos sveikatos lygį teigiančios Rezoliucijos, nes
jai įnirtingai priešinosi konservatorių
jėgos. Tikiu, kad šią Rezoliuciją priims
kitas, 2014 m. išrinktas Europos Parlamentas, nes Europos bendrijos erdvėje,
Europos kultūroje negali laimėti atsilikimas. Priešinimasis Rezoliucijai parodė siaurą mąstymą, atsilikusias pažiūras, melą ir šmeižtą siekiant išsaugoti
nekintančią patriarchalinio pasaulio
tvarką, kuri pagražinama religinėmis
dorybėmis.
Visuomenės išlieka tik visapusiškos pažangos dėka. Kelio atgal nėra ir
būti negali, nes žmonių nelygybė yra
šiuolaikinė vergovė ir visuomenės gėda. Ar šiuolaikinę moterų vergovę ir
visuomenės gėdą ir toliau gins Lietuvos šventeivos ir dogmatiškai mąstantys politikai?
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Danas Paluckas: „LSDP Palangos
skyriaus stiprybė – gera komanda“
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Klaipėdos socialdemokratų šventinės akimirkos

Kalėdinė akcija Biržuose

2

B

013 m. pabaigoje Klaipėdos
socialdemokratai aplankė VšĮ
Informacijos ir paramos gausiai šeimai centrą. LSDP Klaipėdos
miesto skyriaus „Pajūrio“ ir „Žuvėdros“ partinių grupių bičiuliai pradžiugino dovanėlėmis daugiavaikes
šeimas. Gerumo akcijos metu buvo išdalinti kalėdiniai maišeliai su
saldainiais ir pačių pagamintais bei
užrašytais atvirukais. Centro darbuotojoms įteikti kalendoriai. Bičiuliai, nuoširdžiai bendraudami su
centre buvusiais žmonėmis, linkėjo
gausioms šeimoms šventinės nuotaikos, vilčių išsipildymo bei sveikatos.
O š. m. sausio 3 d. LSDP Klaipėdos miesto skyriaus būstinėje
LR Seimo narė Irena Šiaulienė įteikė kalėdinę dovaną KU Socialinių
mokslų fakulteto studentei Evelinai
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iržų socialdemokratų organizuotoje kalėdinėje gerumo akcijoje „Šilumos ir ramybės visiems!“ aktyviai dalyvavo skyriaus jaunieji socialdemokratai, vadovaujami Andriaus Gailiūno, grupių vadovės Sonata Paliukienė ir Vida Pavydienė, bičiuliai
Janina Jašinskienė, Giedrius Mociūnas, Leopoldas Liutikas. Apsilankyta viešojoje įstaigoje „Šv. Vincento Pauliečio globos namai“ ir
Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje, pradžiuginti Nemunėlio Radviliškio miestelio ir Ramongalių kaimo vieniši žmonės, sveikinti praeiviai Biržų miesto J. Janonio aikštėje. Akcijos pabaigoje apsilankyta pas Rovėjos kaimo bendruomenės vaikučius. LSDP tarybos nariai – Audronė Garšvaitė, skyriaus pirmininkė, ir Alfridas
Jozėnas, skyriaus pirmininko pavaduotojas, kartu su vaikais šoko,
dainavo, vaidino, „lipdė“ skulptūras, kūrė improvizuotą muzikinę
pasaką, pradžiugino vaikučius saldžiomis dovanėlėmis. Bendruomenės pirmininkei Janinai Pajedienei nuo Seimo nario socialdemokrato Aleksandro Zeltinio buvo įteikta saldi eglė ir palinkėta ne
tik naujų, bet ir sėkmingų metų.

Būtaitei, šiuo metu studijuojančiai Austrijoje pagal Erasmus programą. Šią kalėdinę stipendiją studentei skyrė europarlamentaras Justas Vincas Paleckis. Jau ne

pirmus metus gaunanti Seimo narių kalėdinę stipendiją Evelina Būtaitė širdingai padėkojo už paramą, dėmesį ir nuoširdumą.

Joniškis
Biržai

LSDP Palangos skyriaus pirmininkas Danas Paluckas ir skyriaus bičiuliai (nuotr. iš asmeninio archyvo)
Ridas Viskauskas

vau išrinktas LSDP Palangos skyriaus pirmininku.

Mieli „Socialdemokrato“ skaitytojai, toliau tęsiame pažintį su
mūsų bičiuliais, gyvenančiais
įvairiuose Lietuvos regionuose. Šiame numeryje kalbiname
LSDP Palangos skyriaus pirmininką Daną Palucką.

Kaip į Jūsų narystę LSDP žiūri
Jūsų artimieji?
Artimieji džiaugiasi ir palaiko,
kad radau sferą, kurioje galiu save
aktyviai išreikšti. Žinoma, kartais
priekaištai reiškiami dėl to, kad prarandu laiko nuovoką, besirūpindamas bičiulių reikalais, ir mažiau dėmesio skiriu šeimai.

Kiek metų esate LSDP narys?
Kaip klostėsi Jūsų, kaip politiko,
biografija?
Į partiją įstoti paskatino mano brolis Gintautas (dabar einantis LSDP atsakingojo sekretoriaus
pareigas) ir Juras Požela, kurie aktyviai dalyvavo LSDP Vilniaus skyriaus veikloje. Man socialdemokratinės idėjos pasirodė artimos, be to,
norėjosi dalyvauti visuomeninėje
bei politinėje veikloje. Taigi 2006
m. įstojau į socialdemokratų gretas.
O kadangi gyvenau pajūryje, tapau
Klaipėdos skyriaus nariu.
Nuo pat pradžios buvau aktyvus
narys. Dalyvaudavau ir padėdavau
organizuoti įvairius renginius bei
akcijas, siūlydavau savo pagalbą ir
idėjas rinkiminių kampanijų metu.
2008 m. su iniciatyviu Klaipėdos
jaunimu atkūrėme Lietuvos socialdemokratinio jaunimo Klaipėdos
skyrių. Buvau išrinktas jo pirmininku ir šias pareigas ėjau iki 2011 metų.
2010 metais grįžau gyventi į Palangą, todėl perėjau į LSDP Palangos skyrių. Nepraėjus metams, bu-

Kokios LSDP Palangos skyriaus
realijos?
2010 m. pabaigoje, kai pradėjau
pirmininkauti, situacija buvo sudėtinga. Skyriuje buvo apie 30 aktyvių žmonių, kurie buvo pasidalinę į
atskiras stovyklas, nesistengė kalbėtis ar ieškoti kompromisų dėl iškilusių klausimų. Finansinė padėtis taip
pat buvo nepavydėtina – skyrių slėgė
didelės skolos žiniasklaidai. Be to, ir
skyriaus padėtis visuomenėje nekėlė
didelio pasitikėjimo.
Šią situaciją stengiausi pakeisti ir,
manau, man pavyko. Šiandien Palangos skyrius vienija jau per 130 bičiulių ir mūsų gretos toliau didėja.
Prie mūsų prisijungia aktyvus išsilavinęs jaunimas bei patirties turintys vyresnio amžiaus žmonės. Aktyviai dalyvaujame įvairiuose miesto renginiuose, akcijose. Energingai
organizuojame savo šventes ir susirinkimus.
Tarp savo gretų turime 3 Palangos
savivaldybės Tarybos narius, kurie

atstovauja LSDP Palangos mieste.
Prieš kiekvieną posėdį miesto Tarybos nariai tariasi su skyriaus Taryba, išklauso jos nuomonės bei įpareigojimų.
Šiuo metu Palangos skyriui priklauso 132 nariai. Vyrų yra šiek tiek
daugiau – 60%, o moterų – 40%.
Žmonių, turinčių aukštąjį išsilavinimą, nestokojame. Net 70 % skyriaus narių turi aukštąjį arba jam
prilygintą išsilavinimą. Pastebėjau,
kad į partiją dažniausiai nori įstoti
žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą. Palangos skyriuje jaunimas (iki
35 m.) sudaro 30%.

į partiją dažniausiai nori
įstoti žmonės, turintys
aukštąjį išsilavinimą.
Kaip organizuojate savo skyriaus
veiklą? Gal vykdote kokius nors
tradicinius projektus, akcijas? Ar
lengva rasti ryšį su Palangos bendruomene? Kokios komunikacijos tarp partijos narių formos Jūsų krašte populiariausios?
Pagrindinis veiksnys, įtakojantis
teigiamus rezultatus, yra stipri komanda. Aš turiu tris atsakingus ir
veiklius pavaduotojus: Jūratę Pocienę, Mindaugą Jonušą ir Alvy-

dą Vadeiką. Mūsų skyriaus Tarybą
sudaro 15 aktyvių, protingų, kūrybingų žmonių. Su jais ir dalinamės
pagrindiniais darbais. Be to, dauguma eilinių skyriaus narių mielai
prisijungia, kai reikia pagalbos. Jie
ne tik aktyviai siūlo savo idėjas, bet
yra pasiruošę įgyvendinti tai, ką suplanavę. Tai ir yra pagrindinė mūsų
skyriaus stiprybė.
Į partijas žmonės stoja ne dėl to,
kad yra pasyvūs, o todėl, kad yra
aktyvūs visuomenės nariai ir nori
prisidėti formuojant mūsų valstybės, mūsų miesto gyventojų gerovę. Todėl mielai dalyvaujame regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Patys rengiame akcijas Palangos miesto gyventojams. Pvz.,
mūsų skyrius organizuoja tradicinę Kalėdinę akciją, kurios metu važiuojame į senelių namus, į vieną iš
Palangos darželių, kuriame rūpinamasi negalią turinčiais vaikais, bei
pas daugiavaikes šeimas. Aplankome
juos, teiraujamės, kaip sekasi, linkime gražių švenčių ir, žinoma, nuvežame dovanų. Skyriuje organizuojame ne vieną renginį, į kurį renkasi partijos bičiuliai, bendrauja vieni
su kitais, susibičiuliauja. Visada rudenį, kai baigiasi pašėlusi ir kupina
darbų vasara, rengiame skyriaus sąskrydį. Susitinkame ir per naujametinę vakaronę, kur kartu pažymime
žiemos šventes, naujų metų pradžią.
Nepamirštame paminėti ir skyriaus
narių jubiliejus.
Sunku pasakyti, ar ryšį su savo

miesto bendruomene rasti keblu,
ar lengva, bet bendraujame gražiai
ir betarpiškai. Į mane, kaip į miesto
Tarybos narį, nuolat kreipiasi įvairių visuomeninių organizacijų, bendruomenių atstovai. Stengiuosi, kad
LSDP ir aš pats būčiau kuo naudingesnis jiems.
Kiekvieną trečiadienį nuo 14 val.
būnu skyriaus būstinėje. Ten mane gali rasti ir skyriaus bičiuliai, ir
miesto gyventojai. Todėl dažniausia ir bendraujame „akis į akį“. Kai
reikia pasiekti visus skyriaus narius,
populiariausia priemonė – SMS žinutės, o kai norime kreiptis į miestiečius, renkamės spaudą.
Kokios didžiausios socialinės –
ekonominės problemos jūsų mieste? Kaip sekasi jas spręsti?
Mūsų mieste daug smulkaus verslo atstovų, todėl didelių socialinių
problemų neturime. Vasarą nedarbas sumažėja iki minimumo, tik
žiemą pakyla (taip yra dėl sezoniškumo problemos, kurią sprendžiame savivaldybės Taryboje). Kai pastatysime daugiau traukos objektų,
veikiančių ir žiemą, socialinės problemos sumažės. Žinoma, galėtume
turėti daugiau socialinių būstų nepasiturinčioms didelėms šeimoms.
Ko paklaustumėte ir palinkėtumėte savo kolegai, dirbančiame kitame Lietuvos pakraštyje?
Palinkėčiau augti, stiprėti ir bičiuliškai bendrauti su kitais skyriais.

Užsienyje

Valdas Lukoševičius: „Norime dirbti savo krašto labui“
Ridas Viskauskas

2013-ųjų pabaigoje Lietuvoje
viešėjo LSDP Jungtinėje Karalystėje atstovybės pirmininkas
Valdas Lukoševičius. Su bičiuliu kalbėjome ne tik apie LSDP
veiklą Didžiojoje Britanijoje,
bet ir emigrantų kasdienybės
džiaugsmus bei lūkesčius.
Papasakokite apie save: kokios
aplinkybės gyvenimo kelią pakreipė Londono link?

sxc.hu nuotr.

Gimiau Kaune, baigiau 4-ą vidurinę mokyklą. Studijavau Kauno politechnikos instituto (dabar KTU)
Mechanikos fakultete, dirbau... Kai
atsivėrė sienos, panorau pamatyti,
kaip Anglijoje gyvena žmonės. Išvažiavau. Šiek tiek užtrukau... Nuo
Lietuvos niekada nenutolau: seku
naujienas, domiuosi mūsų šalies
reikalais.
Kai prieš beveik ketverius metus
rudenį Londone susibūrė LSDP grupė, mane išrinko atstovybės pirmininku. Į pirmą LSDP susirinkimą

atėjo daugiau kaip 70 žmonių. Dabar aktyviau
LSDP gyvenime dalyvauja apie 50 žmonių.
Mūsų santykiai nėra griežtai reglamentuoti
ir formalizuoti. Biuro neturime. Renkamės
nedidelėse lietuviškose kavinukėse. Atstumai
Londone milžiniški, kelionė metro gali trukti iki 2 valandų. Susiburti nėra paprasta, ypač
jei žmogus turi vieną išeiginę – sekmadienį.
O aptarnavimo sferoje dirbantys savaitgalių
planuotis negali...
Į Angliją žmonės aktyviau pradėjo važiuoti
2004 metais. Buvo daug entuziazmo. Žmonės
jautė poreikį bendrauti, dalintis mintimis apie
10p.

Klaipėda

Panevėžys

Vaikiška šiluma ir kūrybiškumas
sušildė 500 senjorų širdis!

jurbarkas

VILNIUS

LSDP Jurbarko skyriaus naujametinė
vakaronė ,,Šilumos ir ramybės visiems“

G

ruodžio 21 d. V. Kuncienės kaimo turizmo sodyboje Raudonėje vyko LSDP
Jurbarko skyriaus naujametinė vakaronė ,,Šilumos ir ramybės visiems‘‘. Renginyje
viešėjo LR Seimo narys Bronius Pauža. LSDP
Jurbarko skyriaus pirmininkas Kazimieras
Šimkus aptarė skyriaus metų veiklą. Renginio
vedėja bičiulė Birutė Jurkšienė, poetiniais posmais palydėdama senuosius metus, pakvietė svečius išsakyti šventinius linkėjimus draugams. LSDMS Jurbarko rajono Moterų klubas,
vadovaujamas Vidos Rekešienės, įsteigė 10
nominacijų: metų ,,maestro“, metų ,,moderatorius“, metų ,,kuratorius“, metų ,,frazės autorius“, metų ,,egzodas“, metų ,,degustatorius‘‘, metų ,,džentelmenas“ ir kitas. Jas renginio metu įteikė nominantams. Bičiulė Kristina Džiaugienė, skambant nuotaikingai muzikai, įtraukė vakaronės dalyvius į naujametinių
žaidimų šurmulį.

Padėka

L

SDP Vilniaus miesto skyriaus Naujamiesčio poskyrio pirmininkas Vidmantas Romualdas Striška prašo paskelbti padėką socialinės akcijos dalyviams:
„Mieli bičiuliai, mūsų visuomenę sudaro ne tik jauni, intelektualiai ir fiziškai pajėgūs žmonės, bet ir neįgalūs, senyvo amžiaus, benamiai. Nėra paprasta valstybei
integruoti socialiai jautrių žmonių grupes į
visuomenę. Deja, nėra paprasta pakeisti ir
visuomenės požiūrį į šias grupes. Prie integracijos proceso prisideda ne tik valstybinės institucijos, bet ir įvairios visuomeninės
organizacijos.
Socialinės akcijos koordinatoriai jau
daug metų globoja ir remia Vilniaus miesto
neįgaliųjų draugiją, kuriai vadovauja nepailstanti Jadvyga Rasovskaja.
Šią gražią iniciatyvą palaikė ir LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Juozas
Olekas. Didelę bei visokeriopą pagalbą teikė ir LR Seimo narys Juras Požela.
2013-ųjų metų pabaigoje visi Vilniaus m.
partijos bičiuliai buvo raginami prisidėti prie
labdaringos akcijos ir aukoti ne tik pinigines
lėšas, bet ir įvairius daiktus, kuriuos buityje galėtų panaudoti draugijos nariai. Į organizatorių prašymą atsiliepė grupė bičiulių, kurie paaukojo buities rakandų ir knygų,
maisto produktų, pinigų.
Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie
šios akcijos, tiek mūsų, organizatorių, tiek
ir Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos vardu.“

Sukaktuvininkas

S

ausį LSDP Joniškio skyriaus pirmininkas Liudas
Jonaitis šventė 60-metį.
Sveikiname! Linkime sėkmingų darbų ir sveikatos!

S

eimo narys Domas Petrulis katu su Panevėžio rajono savivaldybės
švietimo, kultūros ir sporto skyriumi per Kalėdas pasveikino vienišus
senjorus, gyvenančius Panevėžio mieste bei rajone. Įgyvendinti šią
misiją padėjo Panevėžio rajono mokiniai. Vyko konkursas-akcija „Sukurk
kalėdinį atviruką“. Pasak seimūno, šis konkursas-akcija – puiki galimybė
sujungti dvi kartas – mokinius ir pagyvenusiuosius, formuoti mokinių pozityvų požiūrį į vertybes, į pagyvenusį žmogų.
Konkurse-akcijoje buvo kviečiami dalyvauti 6–14 metų Panevėžio rajono švietimo įstaigų ugdytinių. Į kvietimą atsiliepė 392 vaikai iš 19 ugdymo
įstaigų bei kultūros centrų, o buvo pateikti 523 darbai. Visi atvirukai kelioms dienoms papuošė rajono savivaldybės antrojo aukšto fojė.
Sunku buvo išrinkti 10 laureatų, kurių pavasarį lauks kelionė į Seimą ir
į pramogų parką. Gruodžio 19 d. buvo išrinkti 10 laureatų. Jais tapo pirmokai Kristijonas Brazdžiūnas iš Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriaus ir Urtė Lukoševičiūtė Velžio gimnazijos, antrokės Miglė Tamošiūnaitė iš Ramygalos gimnazijos Ėriškių Juozo Balčikonio
skyrius ir Gabija Vingilytė iš Raguvos gimnazijos, trečiokė raguviškė Saulė
Lukšaitė, ketvirtokai Viktorija Žaludaitė iš Naujamiesčio vidurinės mokyklos, Jonas Varuškevičius iš Bernatonių mokyklos-darželio, Gustė Tomkevičiūtė iš Piniavos mokyklos-darželio ir šeštokės Neda Stapulionytė iš Geležių pagrindinės mokyklos bei Augustė Nikitinaitė iš Dembavos progimnazijos. Specialius Seimo nario Domo Petrulio prizus gavo 3 metų dailininkė Svajūnė Striukaitė iš Kurganavos pagrindinės mokyklos ir Bernatonių
mokykloje-darželyje dirbantis savanoris Samuelis Lawekas.
Gruodžio 27 d. rajono savivaldybės salėje įvyko laureatų ir mokytojų pagerbimo šventė. Seimo narys Domas Petrulis pasidžiaugė antrą kartą vykusiu konkursu-akcija, mokinių aktyvumu, puikiu bendradarbiavimu su
švietimo skyriumi. Mokytojams už vaikų paruošimą konkursui, jų paskatinimą piešti Seimo narys įteikė padėkas bei kuklias dovanėles.
Atsisveikindamas iki pavasarinio Velykų konkurso, Seimo narys Domas
Petrulis vylėsi, kad „mokykliniame suole ar net daželyje ugdydami vaikus,
skiepydami jiems pagarbą, meilę silpnesniems, vienišiems, mes užauginsime, pozityviai mąstančius, mokančius paguosti žmones – tikrus lietuvius, savo šalies patriotus“.

Lietuvoje
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socialdemokratas

Paminėtas Stepono Kairio 135-metis
Sausio 15 d. Signatarų namuose Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) paminėjo 1918 m. vasario
16-osios Nepriklausomybės Akto
signataro, socialdemokratų lyderio
Stepono Kairio (1879(–1964) 135
metų jubiliejų.
„S. Kairys – ilgametis istorinės
LSDP politinis lyderis ir lietuviškos socialdemokratijos ideologas. Jis
– vienas žymiausių Lietuvos valstybingumo (at)kūrimo veikėjų ir ryškiausių tarpukario Lietuvos politikųpraktikų. Jis pasisakė už nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą, laisvą
nuo išorinių jėgų. S. Kairys buvo įsitikinęs socialistas, gynęs socializmo
idealą, kurio centre – žmogus, išsilaisvinimas nuo bet kokios priespaudos,
prievartos ar išnaudojimo. Jis buvo
griežtas bolševizmo kritikas, aiškiai
atskyręs jį nuo socializmo“, – pranešime „Steponas Kairys: už laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą“ pažymėjo Mykolo Riomerio universite-

to lektorius Gintaras Mitrulevičius.
Sveikatos apsaugos ministras Vytenis P. Andriukaitis, Kovo 11-osios
Nepriklausomybės akto signataras,
pabrėžė, kad „S. Kairys, gyvenęs carinėje Rusijoje, po to – nepriklausomoje Lietuvoje didžiulės bolševikinės agresijos fone, naudojo sąvoką
„demokratinis socializmas“, oponuodamas Lietuvos komunistų partijai,
prie kurios jį kartu su kitais Lietuvos
socialdemokratais bandė priskirti jo
politiniai oponentai. Atkuriant Nepriklausomybę ir Socialdemokratų
partiją, 1988–1992 m. siekėme, kad
žodis „socializmas“ nebūtų išmestas
su visu indu purvino vandens, t. y.,
tuo, kas yra sovietinis „socializmas“.
Mes nesteigėme naujos partijos, o parodėme, kad LSDP grįžta iš emigracijos, kur visą laiką veikė kovodama
už Lietuvos Nepriklausomybę su S.
Kairio vardu lūpose.“
S. Kairio fondo pirmininkas prof.
Dobilas Kirvelis tvirtino, jog „S. Kai-

rio indėlis į Lietuvos valstybės atkūrimą yra per mažai žinomas ir įvertintas, nors čia jis griežė pirmu smuiku. Buvo galima kritikuoti tautininkus ir krikdemus, bet nė vienu žodžiu nebuvo galima užsiminti apie
S. Kairį ar lietuvišką socialdemokratiją. Buvo sukurta absoliuti tyla, kad socialdemokratijos indėlis
būtų ištrintas iš žmonių istorinės
atminties.“
S. Kairys, kaip LSDP atstovas,
1905 m. dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, išrinktas jo vicepirmininku. 1917 m. Vilniaus Lietuvių
Konferencijoje išrinktas į Lietuvos
Tarybą, buvo jos vicepirmininku iki
1918 m. vasario 16 dienos. S. Kairys
Lietuvos Tarybai pareiškė, kad 1917
m. gruodžio 11 d. pareiškimo antroji
dalis apie Lietuvos suvereniteto atidavimą Vokietijai yra pragaištinga
ir siūlė priimti Lietuvos nepriklausomybės deklaraciją be įsipareigojimų Vokietijai ir šaukti Steigiamąjį

Minėjimo Signatarų namuose akimirka

Seimą. Jis buvo Vyriausiojo Lietuvos
išlaisvinimo komiteto organizatorius
ir pirmasis pirmininkas.
Minėjime taip pat dalyvavo Seimo
LSDP frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, Seimo Pirmininko pavaduotojas

Algirdas Sysas, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, LSDP Garbės
pirmininkas Aloyzas Sakalas, kiti socialdemokratų bičiuliai.
„Socialdemokrato“ redakcija

Fausto Latėno muzikos sodas
Atkelta iš 6p.

Puiki Grigorijaus Kanovičiaus
literatūrinė medžiaga! Be to, Grigorijus Kanovičius birželio 18-ą
dieną minės gražią 85 metų gyvenimo sukaktį. Norime pavasarį pakviesti Maskvos žiūrovus
į premjerą, kuri būtų svarbi ir
kaip Lietuvos vardo garsinimas
pasaulyje.
2011–2012 m. dirbote Lietuvos Respublikos kultūros atašė
Maskvoje. Kokie buvo asmeniški atradimai dirbant šiame megalopolyje?
Įspūdingi Maskvos miesto
masteliai, bet miesto atmosferoje jaučiama įtampa, agresyvumas.

Žmonės amžinai skuba, lekia...
Vieni siekia įsikabinti į gyvenimą,
kiti išsilaikyti... Daug beprotiško
išlaidavimo pavyzdžių. Miestas
– pragaras...
Bet Maskvoje gausu ir inteligentiškų, išsilavinusių žmonių,
kurie myli Lietuvą, domisi jos kultūra. Inteligentiški žmonės visame pasaulyje – savotiška bendruomenė, suprantanti subtilius
dalykus, tolerantiška, ieškanti
naujų idėjų. Mūsų organizuoti
renginiai J. Baltrušaičio namuose
jiems būdavo kaip atgaiva, laisvo
oro gurkšnis. Maskviečiams imponavo draugiška ir šilta J. Bal-

trušaičio namų atmosfera. Laikraščiai gąsdina politiniais nesutarimais, o, pavyzdžiui, poetas
ir vertėjas Georgijus Jefremovas
pristato savo sudarytą ir išverstą
Lietuvių poezijos antologiją... Surengėme ir aktoriaus Regimanto
Adomaičio kūrybos vakarą. Kartu su vietos lietuvių bendruomene
minėjome Lietuvai svarbias datas.
Visa tai neužmirštama... Žmonės
iš Maskvos ir dabar dar skambina, ieško informacijos, dėkoja...

Kokie Jūsų rūpesčiai nuo
2013 m. pradžios einant Ministro Pirmininko Algirdo Butke-

vičiaus patarėjo kultūros klausimais pareigas?
Beveik kiekvieną dieną – darbas su dokumentais, naujai ruošiamais teisės aktais. Dalyvauju
įvairių komisijų darbe. Pavyzdžiui, Lietuvos valstybės atkūrimo istorijos tyrimo ir atmintinų datų paminėjimo komisijoje
svarstome, kaip 2018 metais minėsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmų
atkūrimo ir paskirties klausimų
komisijoje sprendžiame šios visai šaliai svarbios kultūros įstaigos reikalus.
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Europos Parlamento rinkimai
2014-aisiais: kokios Europos norime?
Ligita POŠKAITĖ

Steponas Kairys

Jaunimas

socialdemokratas

Nuo 2014 m. pradžios skaičiuojame dienas, likusias iki gegužės 25 d., kai milijonai europiečių iš 28 Europos Sąjungos
valstybių, tarp jų ir Lietuvos, eis
prie balsadėžių išreikšti valią,
kokį naująjį Europos Parlamentą 2014–2019 m. jie nori matyti.
Europai sunkiai tebekovojant
su krize, socialdemokratai turi ką pasiūlyti. Apie artėjančius
EP rinkimus ir visos ES ateitį kalbame su Seimo nariu, Jaunimo
ir sporto reikalų komisijos pirmininku bei Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos
garbės pirmininku Juru Požela.
Artėjant Europos Parlamento
rinkimams, įprasta iškelti aktualiausias problemas, kurias sprendžia politinės partijos. Kokius iššūkius įžvelgiate?
Iššūkių, deja, yra nemažai. Ekonominė krizė nesibaigė. Rimtos socialinės problemos – didelis nedarbas,
socialinė atskirtis – liudija, kad žmonės žymesnio pagerėjimo, apie kurį

tiek kalbama, dar kantriai laukia.
Visa tai aktualu ne tik Lietuvai, bet
ir visam žemynui. Todėl yra svarbu,
jog žmonės suprastų Europos Parlamento rinkimų reikšmę, aktyviai
įsitrauktų ir išsakytų savo poziciją.
Manau, šiandieninė Europa kelia
nusivylimą daliai piliečių, nes neatitinka jų lūkesčių. Pati ES netenka anksčiau turėtos lyderystės pasaulyje. Europa konkurencingumo
aspektu pradeda atsilikti nuo kitų
kontinentų. Konservatorių ir liberalų koalicija ligi šiol kūrė Europą, kupiną baimės, savanaudiškumo, ekonominio griežtumo priemonių. Nusivylimas įgauna vis radikalesnes formas, kurios kelia naujas problemas. Į kai kurių Europos
šalių – Prancūzijos, Vokietijos, net
kaimyninės Lenkijos – vyriausybes
renkamos radikalios, ksenofobiškos
politinės jėgos, kurios kelia didelę
grėsmę tų šalių demokratijai, žmogaus teisėms.
Šių problemų kontekste mes, socialdemokratai, kaip visos Europos
kairiųjų politinės jėgos dalis, norime kviesti žmones siekti permainų
– progresyvios ir socialiai teisingesnės, solidaresnės Europos.

LSDP yra didelės Europos socialdemokratų bendruomenės dalis.
Kokių veiksmų Europos socialdemokratai yra numatę imtis per būsimą EP kadenciją?
Kaip atsaką į minėtus iššūkius,
ypač į didelio nedarbo problemą,
savo programoje esame numatę sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų. Per būsimą Užimtumo progra-

mą ir Jaunimo garantijų iniciatyvą,
sukurtą, beje, socialdemokratų dėka, suteiksime europiečiams darbo
vietų, kurios leistų oriai pragyventi. Tai pasiekti padės suplanuoti 6
mlrd. eurų ES biudžete. Norime užtikrinti darbuotojams didesnę jų teisių apsaugą bei siekiame, kad visoje
ES minimalus užmokestis būtų panašaus dydžio (dabar, deja, įvairiose
ES šalyse ryškūs dideli minimalaus
užmokesčio skirtumai).
Tai tik keletas konkrečių priemonių, kurios atlieps esamus iššūkius. Socialdemokratai yra numatę priemones ir ekonomikos gaivinimui, keičiant esamas griežtas
politikas bei labiau skatinant ekonomiką. Turime mažinti socialinę
atskirtį, užtikrinti tinkamą švietimą ir sveikatos apsaugą, prieinamą
būstą, orias pensijas. Ginsime visų
Europos piliečių teises, sieksime demokratiškesnės Europos.
Tai tik dalis priemonių ir tikslų,
kuriuos įgyvendinti yra numačiusios
kairiosios partijos neseniai priimtoje Europos socialdemokratų programoje. Svarbu, kad kuo daugiau kairių pažiūrų žmonių dalyvautų rinkimuose. Jei ne mes, tai kiti išrinks at-

stovus, kurie nulems Europos Sąjungos ateitį. Tai pernelyg svarbus klausimas, kad jis būtų paliktas spręsti
kitiems, kitaminčiams. Esame pajėgūs keisti padėtį. Todėl ir kviečiu
visus kartu siekti tokios Europos,
kokią iš tikrųjų norėtume ją matyti.

Esate vienas jauniausių LSDP
kandidatų Europos Parlamento
rinkimuose. Ar esate pasiruošęs
įgyvendinti visus šiuos įsipareigojimus?
Dar kartą norėčiau pasidžiaugti
puikiu bendru darbu mūsų partijoje tarp skirtingų kartų. Esu įsitikinęs, kad geriausia yra ta komanda,
kurioje žmonės papildo vienas kitą,
kurioje dera jaunatviškas entuziazmas, maksimalizmas ir vyresniųjų
patirtis bei išmintis. Europos socialistų partija kviečia ES šalių narių
socialdemokratus labiau pasitikėti savo jaunais žmonėmis, įtraukti
juos į rinkiminius sąrašus. Esu tikras, kad socialdemokratų partijos
atstovų bus daugiausiai tarp Lietuvoje išrinktų politikų. Ir tai bus stipriausia bei geriausia komanda, kuri papildys Europos socialdemokratinių jėgų šeimą.

Pagarbos vakare apdovanoti metų geriausieji

K. Janulaitytės nuotr.

Kompozitorius Faustas Latėnas ir režisierius, Valstybinio Vilniaus mažojo teatro įkūrėjas Rimas Tuminas

Užsienyje

Valdas Lukoševičius: „Norime dirbti savo krašto labui“
Atkelta iš 8p.

Lietuvą. Norint įsitvirtinti svečioje
šalyje, reikia daug dirbti. Kiti vyrai
atsivežė ir šeimas. Padedame naujai atvažiavusiems spręsti socialines
problemas, teikiame informaciją.
Mūsų bičiuliai gyvena tiek Londone, tiek kituose miestuose. Žmonės
važiuoja šimtus kilometrų, kad susitiktų, pabendrautų. Daug naujos patirties, įspūdžių; išmokstame anglų
kalbos. Londonas siekiantiems karjeros ir ambicingesnių tikslų – atviras miestas. Jei iš pradžių jame veikė 5 lietuviškos parduotuvės ar kitos
smulkios įmonės, vėliau – 50, tai dabar pametėme skaičių...
Užsienyje mums svarbios pačios
socialdemokratijos idėjos: siekti politinės valdžios juk neturime galimybių. Mes tampame tiesiogine prasme
bičiuliais, dalinamės mintimis: grįžti ar negrįžti į Lietuvą, ko mes tikimės ir laukiame? Daug lietuvių dirba jau geriau apmokamus darbus.
Mūsų Anglijoje įgyta patirtis
anksčiau ar vėliau bus naudinga
Lietuvai. Gerai apmokamos darbo

vietos – pagrindinis motyvas, kuris
paskatintų žmones grįžti į Tėvynę.
Kita vertus, daugėja tarpvalstybinių
verslo ryšių, kurių pagrindas – lietuvybė. Tarkime, baldų dalys gaminamos Lietuvoje, o surenkamos lietuvio įkurtoje įmonėje, Anglijoje. Pasaulis tampa globaliu.

Sigitos Mykolaitytės nuotr.

Kaip pelnote duoną?
Dirbu statybų sektoriuje. Teko
dirbti įvairiose pozicijose, statyti didelius objektus Londone. Smagu važiuoti per miestą ir matyti savo statinius... Mano biografijos ženklai –
miesto statiniai.
Mūsų regiono realija – Rygoje
sugriuvęs vieno prekybos tinklo
statinys, pareikalavęs žmonių aukų... Ar dideli reikalavimai keliami naujų visuomeninių objektų
statyboms Londone?
Labai... Turbūt po 2001 metų įvykių JAV Anglijoje saugumo reikalavimai pastatams labai sugriežtinti.
Daug dėmesio skiriama priešgais-

Valdas Lukoševičius

rinei saugai, evakuacijos galimybėms (svarbus laiko, per kurį iš visuomeninio pastato iki jo galimos
griūties reikia išvesti žmones, faktorius). Pinigų objekto perstatymui, jei įvyko projektavimo ar kitokių klaidų, Anglijoje negailima.
Net žemiausiose statybos grandy-

se dirbantys žmonės puikiai žino, ką
dirba ir kodėl, atsakomybe dalinasi
visi (daug specialistų pasirašo atsakomybę liudijančius raštus). Jei dirbsi nekokybiškai ir neatsakingai, būsi
pakeistas. Kiekvienas brangina savo
darbo vietą.

metu ar už viršvalandžius kai kurios
kompanijos taiko tą patį apmokėjimo tarifą. Algos įšaldytos, nors visuomeninio transporto kainos Londone kiekvienais metais kyla, deja...
Londone pamažu brangsta ir būsto
nuoma, ir maistas.

Ar darbdaviai sąžiningai vykdo
darbuotojų darbo laiko apskaitą?
Pasitaiko visko. Kuo didesnė ir solidesnė kompanija, tuo pažeidimų
mažiau. Reikia mokėti apginti savo
teises. Profsąjungos Anglijoje nėra
tokios populiarios ir galingos kaip
Prancūzijoje ar Portugalijoje. Anglija – senos demokratijos šalis, todėl
amoralūs darbdavių ir darbuotojų
santykiai netoleruojami. Save ir kompanijos vardą gerbiantys vadovai nesukčiauja darbuotojų sąskaita. Kitas
požiūris į žmogų...
Aišku, krizės padariniai jaučiami:
dabar darbdavių spaudimas darbuotojams didesnis nei tas, kuris buvo
iki 2008-ųjų. Reikalaujama didesnio darbo našumo, už darbą švenčių

Ką lietuviai vieni kitiems dovanoja per šventes? Ar dar nepamiršta knyga? Ar lieka laiko skaitymui?
Teko matyti, kaip vienoje lietuviškoje parduotuvėje žmonės atneša ir
palieka perskaitytas lietuviškas knygas. Ir bet kas gali jas pasiimti. Vyksta tokie knygų mainai. Šiaip knyga
– brangus malonumas. Emigrantai
vertina albumus apie Lietuvą, juos
dovanoja savo viršininkams – anglams, kai nori šiuos supažindinti
su nepažįstama šalimi ir jos kultūra. Populiarėja elektroninės knygos.
Žinoma, norisi dirbti savo krašto labui. Ne visi, bet gal dauguma
grįšime į Lietuvą... Dabar atvykęs
pastebėjau, kad žmonių optimizmo daugėja.

LSDJS valdybos nariai Modesta Petrauskaitė, Tomas Šileika, Ramūnas Burokas (pirmininkas),
Ligita Poškaitė, Domas Griškevičius.

2013 gruodžio 13-15 dienomis,
metams einant į pabaigą, jaunieji socialdemokratai iš visos Lietuvos rinkosi Nidoje, kad tradiciniame renginyje – Pagarbos vakare – paskelbtų
2013-aisias labiausiai pasižymėjusius
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) narius ir partnerius. Gruodžio mėnesį vykdytoje el. apklausoje jaunimiečiai galėjo
nominuoti, o vėliau ir išrinkti metų
geriausiuosius. Gautus balsavimo rezultatus patvirtino LSDJS valdyba.
Vieni iš 2013 m. LSDJS geriausiųjų - metų skyriaus vardą pelnęs Šiaulių skyrius (pirmininkas Malik Agamalijev), metų pirmininkė Mavliuda Melibajeva (Vilkaviškio skyrius),

taip pat ir LSDJS Šiaulių skyriaus
narys Domas Griškevičius, gavęs
metų publicisto apdovanojimą. Metų pasiekimą pelnė marijampolietis
Povilas Isoda už laimėtą konstitucijos egzaminą, o aktyviausiai komunikuojančio skyriaus vardą pelnė Panevėžio r. skyrius (pirmininkė – Mosdesta Petrauskaitė). Jaunieji
socialdemokratai sąjungos metų įvykiu išrinko Pakruojo dvare įvykusią
LSDJS Vasaros akademiją.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga nepamiršo paminėti
ir organizacijos bičiulius - metų socialdemokratu paskelbtas –Europos
Parlamento narys Justas Vincas Paleckis, o metų partneriu įvardintas

Europarlamentaras Zigmantas Balčytis sveikina LSDJS 2014 metų
skyriaus pirmininkę Mavliudą Malibajavą

Friedricho Eberto fondas.
Šeštadienio rytą prasidėjusio
LSDJS Pagarbos savaitgalio atidarymas įvyko Neringos savivaldybės tarybos posėdžių salėje, kurioje iš socialdemokratinės perspektyvos žvelgta į praėjusiais metais svarbią temą –
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pamokos ir galimybės. Džiugu,
kad renginio dalyvius pasveikino ir
Neringos savivaldybės meras socialdemokratas Darius Jasaitis. Jis kvietė
susipažinti arba atnaujinti pažintį su
vienu iš gražiausių Lietuvos kampelių – Nida. LSDJS pirmininkas Ramūnas Burokas ragino dalyvius kuo
daugiau bendrauti, dalintis įspūdžiais
apie nuveiktus darbus ir pasiekimus,

ieškoti naujų bendradarbiavimo formų. LSDJS alumnis Seimo narys Juras Požela, atsiliepdamas į europarlamentaro Zigmanto Balčyčio žiniasklaidoje išsakytą mintį, kalbėjo, kad
atėjo ir „mūsų laikmetis“.
Sveikinimo kalboma pasibaigus
jaunimiečiai turėjo galimybę apsilankyti Neringos mero darbo kabinete, užduoti jam klausimų. Vėliau
sekė ekskursijos po Nidą, kurių metų buvo galima išgirsti išsamių profesionalios gidės pasakojimų, pasigrožėti jūros, vėjo ir kopų sukurtu
gamtovaizdžiu, aplankyti rašytojo
Thomo Manno muziejų. Po pietų
dalyviai gilinosi į aitvarų subtilybes,
vadovaujami aitvarų sporto meistrų,

gamino, puošė, skraidino savo aitvarus. Toliau sekė pramoginių šokių
pamoka su choreografu, “Vilniaus
baleto” meno vadovu Jurijum Smoriginu. Savaitgalį vainikavo iškilmingas Pagarbos vakaras, kurį vedė Tomas Šileika, sveikinamąjį žodį tarė
europarlamentaras Zigmantas Povilas Balčytis bei miesto šeimininkas
Darius Jasaitis.
Renginio metu skambant instrumentinio kvarteto „Retired musicians social club“ muzikai ir Kamilos Bovševič dainoms, apdovanoti
2013-aisias labiausiai LSDJS nusipelnę nariai ir partneriai.
LSDJS informacija
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Svarbiausia – žmogus

socialdemokratas

Studentams iš daugiavaikių šeimų
– socialdemokratų stipendijos

Studentų apdovanojimo ceremonija pirmą kartą vyko Lietuvos Respublikos Seime
Ridas Viskauskas

2013-ųjų pabaigoje Lietuvos
socialdemokratų partija dešimtą kartą organizavo kalėdinę gerumo akciją „Šilumos ir ramybės
visiems!“. Akcijos metu buvo paremti 44 talentingi bei gerai besimokantys valstybinių universitetų studentai iš daugiavaikių
šeimų. Tarp paskatintų jaunuolių buvo ir studijuojantys politikos mokslus, ir kinų kalbą, ir būsimi kariūnai bei profesionalūs
menininkai... Stipendijas skyrė
socialdemokratai – Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento nariai.
Gruodžio 19 d. studentų apdovanojimo ceremonija pirmą kartą vyko

Lietuvos Respublikos Seime. Šventiškai nusiteikusius jaunuolius pasveikino
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Sveikinimo kalboje Premjeras pažymėjo: „Vyriausybė pradeda antruosius darbo metus. Per pirmus darbo metus mums teko įveikti didžiulius
iššūkius: reikėjo paruošti naujos Vyriausybės darbo programą, įgyvendinti
reformas ekonomikos, socialinių reikalų, sveikatos srityse. Jūs, studentai, turbūt pastebėjote permainas ir švietimo
srityje: atsižvelgę į situaciją darbo rinkoje ir specialistų poreikį, pradėjome
planuoti studentų priėmimą į kai kurias specialybes (inžinierių, informacinių technologijų, agronomų ir kt.). Atlikus analizę, tapo žinoma, kiek valstybei reikės maždaug vienų ar kitų specialistų po metų ar kelerių.
XVI Vyriausybės tikslas – sukurti
tvarią ekonominę situaciją mūsų šaly-

je. Stabili ekonominė padėtis laiduoja
užsienio investicijas, piliečių pasitikėjimą savo valstybe. O pasitikėjimas valstybe svarbus ir politikams, ir žmonėms,
gyvenantiems Lietuvoje.
Tikimės, kad ekonominė ir socialinė padėtis 2014 metais gerės. 2013-ųjų
pabaigoje Seime vyko emocingos diskusijos dėl pensijų kompensavimo. Šis
klausimas iškilo tada, kai Konstitucinis teismas pripažino, kad buvusi Vyriausybė pažeidė Konstituciją, mažindama pensijas ir teisėjų, valstybės tarnautojų bei statutinių pareigūnų atlyginimus. Mūsų Vyriausybė turi elgtis
labai atsakingai. Kiekvienas emocijomis pagrįstas sprendimas dėl kompensavimo po tam tikro ilgesnio laiko gali sukelti neigiamas pasekmes. Mūsų
vyriausybės tikslas – sudaryti sąlygas
naujų darbo vietų atsiradimui Lietuvoje, žmonių pajamų augimui. Žings-

nis po žingsnio įgyvendinsime visus
įsipareigojimus.“
Ministrui Pirmininkui apžvelgus
padėtį Lietuvoje, jaunuolius pasveikino Seimo ir Europos Parlamento nariai. Europos Parlamento narys, LSDP
pirmininko pavaduotojas Zigmantas
P. Balčytis siūlė studentams aktyviai
domėtis politika: „Laikui atėjus, jūs
turėsite mus pakeisti. Valstybės ateitį nulems daug veiksnių, bet politinių
partijų įtaka – neabejotina.“
Sveikinimo žodį taręs Seimo Pirmininko pavaduotojas, LSDP pirmininko pavaduotojas Gediminas Kirkilas
atkreipė dėmesį: „2013-aisiais Lietuva pirmą kartą pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Ar žinote, po
kiek laiko Lietuva vėl pirmininkaus?
Po 14 metų. Tikėtina, kad kai kurie iš
jūsų ir būsite antrojo pirmininkavimo
ES Tarybai dalyviais. Linkiu sėkmės!“

Europos Parlamento narė, LSDP
pirmininko pavaduotoja Vilija Blinkevičiūtė džiaugėsi jaunimu: „Tenka
daug keliauti, daug matyti... Mūsų jaunimas nė kiek nenusileidžia Vakarų
Europos jaunuoliams – jis yra toks pat
gabus, smalsus ir atsakingas. Ir toks pat
gražus. Negali būti visi prezidentais ar
Europos Parlamento nariais. Svarbu,
kad jūs būtumėte žmonės, kuriais galima pasitikėti ir eiti į žvalgybą, kurie
nepamiršta savo tėvų, kurie išaugins
dorais jau savo vaikus. Būkime visada
kaip viena didelė graži šeima!“
Po apdovanojimų ceremonijos Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pakvietė visus fotografuotis prie šventiškai papuoštos eglutės. O Danutė Karaliūnienė, Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo patarėja,
studentams surengė pažintinę kelionę po Seimo rūmus.

mybė gauti gerą pasiūlymą dirbti,
toliau mokytis, atlikti praktiką arba stažuotę. Šiai iniciatyvai Lietuvoje suburtas partnerių tinklas, kurį
sudaro Socialinės apsaugos ir darbo,
Švietimo ir mokslo, Ūkio bei Žemės
ūkio ministerijų pareigūnai, verslo,

darbdavių, darbuotojų bei jaunimo
organizacijų atstovai. Algirdas Butkevičius džiaugėsi, kad gerai vertinamas Lietuvos pirmininkavimas
ES Tarybai liudija Lietuvos žmonių darbštumą, kompetentingumą
ir principingumą.

„Atsinaujinanti Europa“:
darbai jauniems žmonėms
Simona Jakubynaitė

Sausio 17 d. Vilniaus universitete aptartos jaunimo nedarbo
ir emigracijos iš Lietuvos mažinimo galimybės. Renginio iniciatorė – Europos Parlamento Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, organizuojanti „Atsinaujinanti Europa“ susitikimus įvairiuose ES valstybių
miestuose. Pagrindinė diskusijos Vilniuje tema – darbai jauniems žmonėms.

Sveikinimo žodyje Vilniaus universiteto rektorius prof. Jūras Banys
sakė, jog labai svarbu, kad baigę studijas jauni žmonės rastų tinkamus
darbus.
Europos Parlamento Socialistų
ir demokratų frakcijos pirmininkas
Hannesas Swoboda padėkojo Lietuvai už sėkmingą pirmininkavimą ES
Tarybai, parodžiusį, kad Lietuvos valdžios atstovai ir pareigūnai sugeba vadovauti Europos Sąjungai. Pasak jo,
jaunimo nedarbo lygis, kai kuriose ES

socialdemokratas

narėse svyruojantis net nuo 40 iki 60
proc., yra skandalingas. Todėl Europos socialdemokratai pradėjo judėjimą ES lygiu, reikalaujantį užtikrinti
galimybes visiems jauniems žmonėms
gauti darbą arba pasiūlymą dar pasimokyti, įkėlė šį klausimą į ES darbotvarkę ir pasiekė, kad 2014–2020
m. ES valstybėse būtų įgyvendinama
Jaunimo garantijų iniciatyva. Pastebėdamas, kad Baltijos šalyse gausu ne
tik jaunų bedarbių, bet ir laisvų darbo vietų, H. Swoboda ragino Lietuvą kuo skubiau įgyvendinti Jaunimo
garantijų iniciatyvą, skatinti darbo jėgos kvalifikaciją, kad būtų išspręstos
darbuotojų trūkumo ir jaunimo nedarbo problemos. Kalbėdamas apie
Austriją, pasižyminčią vienu mažiausiu jaunimo nedarbu (8–9 proc.) Europoje, H. Swoboda pabrėžė, jog toks
rezultatas pasiektas ne atsitiktinumo, o nuolatinio valdžios institucijų darbo ir pastangų dėka: „Turime
skatinti augimą ir darbo vietų kūrimą Lietuvoje tam, kad jauni žmonės

turėtų patikimas ateities perspektyvas. Visi europiečiai, įskaitant lietuvius, turi teisę į nemokamą aukštos
kokybės ugdymą nuo vaikystės iki
senatvės. Kvalifikuotų darbuotojų
užimtumas – pagrindinis šaltinis.
Tikime kvalifikuota darbo jėga, solidarumu, socialiniais ir aplinkosauginiais standartais pagrįsta Europos
Sąjunga, kurioje laisvas judėjimas yra
kiekvieno teisė.“
LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius sakė suprantantis
jaunų žmonių nuoskaudas dėl darbų, nes finansų ir ekonomikos krizė jiems smogė skaudžiai. Jei anksčiau jaunuoliai savarankišką gyvenimą Lietuvoje pradėdavo vidutiniškai
nuo 25-erių, tai ekonominiu sunkmečiu šis amžius pailgėjo iki 29-erių
metų. Jis pažymėjo, kad Europos
jaunimo garantijų iniciatyva yra istorinis šansas – visiems jaunuoliams
iki 25 m. (Lietuvoje iki 29 m.!) per
4 mėn. nuo darbo netekimo arba
mokslų baigimo bus suteikta gali-
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