
Taigi, norėčiau pradėti nuo 
pamatinių dokumentų, kuriais 
remiasi nepriklausomybės atstaty-
mas: pirmasis aktas tai yra Vasario 
16-osios aktas, paskutinysis arba 
trečiasis yra Kovo 11-osios aktas, 
bet yra ir 1920 m. gegužės 15 d. 
aktas. Ir į visus tris reikia žiūrėti 
kaip į vieną kompleksą, kadangi 
kiekvienas jų svarbus. 

Pirmiausia, Vasario 16-osios do-
kumentas buvo nuo lietuvių tautos 
atstovybės. Šitą svarbu pabrėžti, ka-
dangi Steigiamojo Seimo deklaraci-
ja priimta laisvai išrinkto parlamen-
to, o tą parlamentą rinko visa Lietu-
va (tiek, kiek buvo Lietuva neoku-
puota, neskaičiuoju Vilniaus krašto 
ir Klaipėdos krašto). 

Taigi, visa Lietuva.  
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Apie LSDP kandidatus į Seimą, Šakių 
ir Jonavos merus

15p.Lietuva ir pasaulis
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Balandžio 6–8 d. visuose 
Lietuvos socialdemokratų 
partijos (LSDP) skyriuose 
vyks pirmųjų visuotinių, tie-
sioginių LSDP pirmininko rin-
kimų pirmas turas, kuriame 
susirungs penki kandidatai 
(abėcėlės tvarka): Seimo na-
rys Andrius Palionis, Vilniaus 
vicemeras Gintautas Paluc-
kas, ūkio ministras Mindau-
gas Sinkevičius, Seimo narys 

Artūras Skardžius ir partijos 
narys Mantas Varaška. 

Iš rinkimų kovos netikėtai pasi-
traukė europarlamentaras Zigman-
tas Balčytis, kuris netrukus paliks 
Europos Parlamentą ir pradės dar-
buotis su Tarptautiniu valiutos fon-
du susijusioje  organizacijoje. Palin-
kėkime jam sėkmės! Tikėkimės, kad 
jis prisidės prie to, kad galingos tarp-
tautinės finansų ir ekonomikos or-
ganizacijos perims labiau socialde-

mokratinį požiūrį ir socialinės lygy-
bės tikslus.

Iš pirmo turo taip pat pasitraukė 
savo gimtojo Šakių r. skyriaus iškel-
tas Seimo narys Mindaugas Bastys. 

Nuoširdžiai dėkojame Druskinin-
kų skyriui, kuris, nepaisant pernai pa-
tirtų milžiniškų išbandymų ir pra-
radimų, į kandidatus iškėlė savo pir-
mininkę Kristiną Miškinienę. Dė-
kojame jai ir didžiuojamės ja, kad ji 
sutiko simboliškai kandidatuoti dėl 
moteriško solidarumo. Tačiau ji jau 

įėjo į istoriją – tapo pirma ir, deja, 
vienintele moterimi, kandidatavu-
sia istoriniuose LSDP pirmininko 
rinkimuose. 

Kas dalyvaus antrame ture balan-
džio 28–29 dienomis, nuspręsime 
tik mes. Todėl būkime atsakingi ir 
aktyvūs, atvykime į partijos skyrius 
balsuoti už savo pasirinktą kandida-
tą LSDP pirmininko rinkimuose ba-
landžio 6–8 dienomis. 

„Socialdemokrato“ redakcija 
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Kairiųjų indėlis atkuriant demokratiją Lietuvoje 
Kaip Lietuvos Nepriklauso-

mybės Akto signataras Lietu-
vos didžiosios politikos epi-
centre buvote nuo pat mūsų 
šalies demokratinio perėjimo 
pradžios 1989-aisiais iki 2012 
metų, kai nusprendėte neda-
lyvauti Seimo rinkimuose. Ta-
čiau iki šiol parlamentarai (ne 
tik socialdemokratai) ir LSDP 
vadovybė konsultuojasi su 
Jumis svarbiais klausimais. 

Artėjant pavasariui, kasmet 
švenčiame abi Lietuvos Respu-
blikos nepriklausomybės dienas 

Pokalbis su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, LSDP Garbės Pirmininku Česlovu JurŠėNu 
riųjų indėlis į Lietuvos demokra-
tijos atkūrimą ir konsolidaciją, 
atkuriant ir atkūrus nepriklau-
somybę po sovietmečio?

Šį klausimą skirčiau į dvi da-
lis. Norisi išryškinti ir Vasario 
16-osios aktą, ir jį pratęsusią arba 
jį vykdančią 1920 m. gegužės 15 
d. Steigiamojo Seimo rezoliu-
ciją, nes pirmiausiai „smetoni-
ninkai“ nuvertindavo šį aktą. Ir 
mūsų laikais kai kas nuvertina, 
kad maždaug pakartotas ne-
priklausomybės paskelbimas, 
o iš tikrųjų čia – du skirtingi ir 
skirtingos paskirties aktai.  Ir 

trečia, dalykas tas, kad tiek Va-
sario 16-osios aktu, tiek Gegu-
žės 15-osios aktu remiasi  Kovo 
11-osios aktas. 

Lietuvos Tarybos priimtas 
Nepriklausomybės aktas ir 1920 
m. gegužės 15-osios Steigiamojo 
Seimo rezoliucija dėl atstatytos 
Lietuvos demokratinės valstybės 
niekada nebuvo nustoję galios. 
Kalbant apie Kovo 11-osios aktą, 
pažymėtinas vienas niuansas: ne-
paminėta Lietuvos respublika. 
Gal čia nesąmoningai tas įvyko, 
gal specialiai taip buvo sumanyta 
daryti šitaip, o ne kitaip.

– Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. 
Praėjus daugiau nei ketvirčiui 
amžiaus, kaip vertinate politinį 
susitarimą tarp savarankiškos 
Lietuvos komunistų partijos ir 
Sąjūdžio dėl nepriklausomos 
demokratinės Lietuvos Respu-
blikos atkūrimo? 

Lietuvos dešinieji politikai ir 
partijos linkę labiau akcentuo-
ti tik nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimą, o social-
demokratai, – ir demokratinės 
Respublikos. Taip buvo ir is-
toriškai, – tiek 1918, tiek 1990 
metais. Koks buvo Lietuvos kai-

Balsuokite LSDP pirmininko 
rinkimų pirmame ture  
balandžio 6–8 dienomis!

Romos sutarties jubiliejus: ES ateities 
scenarijus – naujas taikos ir gerovės 
pažadas 

Darnios, atsakingos, saugios ir sveikos 
visuomenės  kūrimas – Seimo pavasario 
sesijos darbai

Lietuvos užsienio politikos tikslai 
nesikeičia – keičiasi niuansai 
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Keičiasi Lietuvos socialdemokratų  
atstovai Europos Parlamente ir Seime 

Didžiausia partija Lietuvoje 
išlieka LSDP 

Europarlamentaras Zigmantas Balčy-
tis šį pavasarį palieka savo pareigas Eu-
ropos Parlamente. Jis informavo partie-
čius, kad nekandidatuos į Lietuvos so-
cialdemokratų partijos pirmininkus dėl 
tarptautinės karjeros pasiūlymų.

 „Gyvenimas pateikė dar vieną netikė-
tą iššūkį: sulaukiau pasiūlymo dalyvauti 
tarptautinės organizacijos veikloje, dalį 
savo darbo laiko praleidžiant ir Europo-
je, ir JAV. Veiklos sritis – pasaulio vals-
tybių ekonomika, finansai, prognozės ir 
modeliavimas“, – teigia socialdemokra-
tas Z. Balčytis.

Zigmantas Balčytis tvirtina, kad ir 
toliau dalyvaus LSDP gyvenime, siūlys 
sprendimus ir kovos už kairiosios politi-
kos idėją.

 „Priėmiau sprendimą trauktis iš par-
tijos pirmininko rinkimų. Esu įsitiki-
nęs, kad naujasis partijos pirmininkas 
sustiprins partiją, sutelks visus bendrai 
veiklai“, – Z. Balčytis pranešė partijos 
bičiuliams. 

Europos Parlamente Z. Balčytį turėtų 
pakeisti Seimo Pirmininko pavaduo-
tojas, Europos reikalų komiteto pirmi-
ninkas, buvęs Lietuvos premjeras Gedi-
minas Kirkilas. Apie savo sprendimą jis 

Su Valstiečių ir žaliųjų są-
junga pasirašę koalicijos 
sutartį socialdemokratai ne-
svarsto jos nutraukimo. Vis 
dėlto, Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos vadovams viešai 
iškėlus klausimą, kodėl jiems 
reikalingi politiniai partneriai, 
su kuriais negali vykdyti Vy-
riausybės programos, LSDP 
taip pat primena koalicinio 
solidarumo principus.

LSDP pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, šiandien klau-
siamas žiniasklaidos, pasakė: 
„Mes ėjome į valdančiąją koa-
liciją gerai žinodami dėl ko – 
siekdami politinio ir ekonomi-
nio stabilumo valstybei.“

Socialdemokratai laikosi Vy-
riausybės programos. Iš koali-
cijos partnerių jie taip pat tikisi 
platesnio klausimų aptarimo, 
aiškiai nusakytų prioritetų ir 
kompromisinių sprendimų. 
Pavyzdžiui, kad urėdijų refor-

ma aptarta ir suderinta koor-
dinacinėje taryboje. Social-
demokratai urėdijų klausimą 
pirmiausiai mato socialinės po-
litikos fone ir nesupranta, ko-
dėl koalicijos partneriai imasi 
reformos, kuri sukels papildo-
mas regionų nedarbo ir demo-
grafijos problemas. 

Koalicija negali būti pagrįsta 
diktatu, tikintis, kad vieni par-
tneriai besąlygiškai priims ir 
puls įgyvendinti visus vieno iš 
partnerių siūlymus. LSDP pri-
mena, kad politinė atsakomybė 
už valdančiųjų sprendimus yra 
abiejų koalicijos partnerių vie-
noda, nežiūrint parlamentinių 
mandatų skaičiaus skirtumo.

Laikydamiesi koalicinio so-
lidarumo principų, socialde-
mokratai ir toliau siekia kons-
truktyviai bendradarbiauti, 
aptarti sprendimus, projektus 
ar pertvarkas kartu su koali-
cijos partneriais bei tikisi, kad 
susitarimų bus laikomasi. 

Kovo 17 d. užgeso Ma-
rijampolės mero, mūsų 
brangaus bičiulio Vidman-
to Brazio gyvybė... 

Suvalkijos krašto žmo-
gus. Darbštus, ryžtingo 
būdo, atviras, bendrau-
jantis, mėgstantis tiesų ir 
paprastą žodį, šeimininkiš-
kai įvertinantis visumą ir 
pastebintis detales – toks 
Vidmantas Brazys yra ir 
lieka bičiulių mintyse ir šir-
dyse.

Deja, jo netekome... Parti-
jos bičiuliai liūdi ir užjaučia 
šeimą – žmoną Birutę, sūnus 
Audrių bei Algirdą.

Ne tik artimiesiems truks 
jo tvirto, bet visada nuošir-
daus žodžio, apgalvotų ir iš-
mintingų jo sprendimų. Mari-
jampolės krašto žmonės įver-
tino savo žemės žmogų. Be-
veik dešimtmetį jis buvo ren-
kamas Marijampolės savival-
dybės meru. Per sunkų Lietu-
vai laikotarpį Suvalkijos sos-
tinė neįtikėtinai suklestėjo, ji 
tapo vienu jaukiausių Lietu-
vos miestų. 

Merui pirmiausia rūpėjo ra-
jono žmonės. Marijampolėje 
per sunkmečius ir po jų bu-
vo mažiausias nedarbas. Vi-
dmantas visuomet skaičiuo-
davo, bet už skaičių matė žmo-
nes ir tai, kaip jie jautėsi.

Gaila, bet dabar nei mari-
jampoliečiai, nei partijos bi-
čiuliai negalės smagiai šūk-
telti horizonte pasirodžiusiam 
stotingajam Vidmantui: „La-

Remiantis naujausiais Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
duomenimis, LSDP išlieka didžiausia 
politine partija Lietuvoje. Šiuo metu 
joje – 20 389 nariai.

Politinių partijų narių sąrašai teikia-
mi ir tikrinami elektroniniu būdu per 

Politinių partijų narių sąrašų informa-
cinę sistemą. Teisingumo ministerijos 
duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra 
registruotos 38 partijos (13 iš jų likvi-
duojama, 2 partijos yra reorganizuoja-
mos). Politinių partijų nariais iki šių 
metų kovo 1 d. buvo beveik 122 tūks-
tančiai asmenų.

turėtų pranešti kovo pabaigoje – ba-
landžio pradžioje. Po jo LSDP Euro-
pos Parlamento rinkimų sąraše – bu-
vęs krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas. O ilgametis Seimo narys Bro-
nius Bradauskas žiniasklaidai jau pra-
nešė grįšiantis į Seimą. Seimo LSDP 
rinkimų sąraše po jo – buvę Seimo 
nariai Marija Aušrinė Pavilionienė, 
Benediktas Juodka, Birutė Vėsaitė. 

Koalicija negali būti 
pagrįsta diktatu

Viso, mere Vidmantai...

ba diena, mere!“, sulaukdami 
šmaikštaus atsakymo.

Šiandien tyliai tariame: „Viso, 
mere Vidmantai“...

„Jis buvo pragmatiškas, ūkiš-
kas žmogus, labai daug yra pada-
ręs dėl Marijampolės miesto ge-
rovės, buvo jautrus socialiniams 
dalykams. Jis pasižymėjo išskir-
tinėmis savybėmis: ką galvodavo, 
tą išsakydavo tiesiai, nesivaržyda-
mas dėl pašnekovo einamų parei-
gų. Jis buvo mylimas, gerbiamas 
žmogus, nepaprastai daug nusi-
pelnęs Suvalkijos kraštui. reiš-
kiu nuoširdžiausią užuojautą jo 

šeimai, artimiesiems ir giminai-
čiams“, – BNS tvirtino LSDP pir-
mininkas Algirdas Butkevičius. 

„Puikus žmogus, puikus vado-
vas, partietis. užuojauta šeimai 
ir artimiesiems. Sūduvos kraš-
tas neteko iškilaus, mylimo, re-
miamo žmogaus“, – BNS sakė 
partijos vicepirmininkas Juozas 
Olekas. 

V. Brazys (1946–2017) Ma-
rijampolės meru renkamas nuo 
2000 metų. Nuo tada savivaldy-
bei politikas vadovavo su viena 
pertrauka: 2007–2008 metais 
jis buvo vicemeras.
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Romos sutarties jubiliejus: ES ateities scenarijus 
– naujas taikos ir gerovės pažadas 

Premjeras Gediminas Kirkilas su Prezidentu Valdu Adamkumi ir užsienio reikalų 
ministru Petru Vaitiekūnu pasirašo Lisabonos sutartį 2007 metais.

Gediminas KirKilAs 
Seimo Pirmininko pavaduotojas, Eu-
ropos reikalų komiteto pirmininkas, 
Lietuvos premjeras (2006-2008), 
LSDP vicepirmininkas  

Šių metų kovo 25 d. Romos 
sutarčiai sukanka 60 metų. Tai 
pačiai sutarčiai, kuria 1957 m. 
Prancūzija, Vokietija, Italija ir 
trys Beneliukso valstybės įstei-
gė Europos Ekonominę Bendri-
ją, pradėjusią veikti 1958-ais ir 
tapusią Europos Sąjungos (ES), 
sukurtos 1992 metais jau pagal 
Mastrichto sutartį, pirmtake. 

Tarp Europos tėvų – iškilusis 
prancūzų diplomatas ir ekonomis-
tas Jeann Monnet bei tuometinis 
Prancūzijos užsienio reikalų minis-
tras robertas Schumanas, kurio va-
dovaujamoje ministerijoje dirbo ir 
Vilniaus Jono Basanavičiaus gatvė-
je augęs rašytojas romain Gary, ku-
rio biografinis romanas “Aušros pa-
žadas”, galima sakyti, prasideda bū-
tent ten... 

unikalios romos sutarties su-
kakties proga kovo 17 d. Seime vy-
ko konferencija “60 metų romos 
sutarčiai: nauja pradžia Europai”, 

kurioje ypatingas dėmesys buvo ski-
riamas penkiems ES ateities scenari-
jams, kuriuos neseniai pristatė Eu-
ropos Komisijos Prezidentas Jean-
ne – Claude Juncker: 1) “ta pačia 
kryptimi”, 2) “nieko išskyrus vie-
ningą rinką”, 3) “tie, kurie nori da-
ryti daugiau, daro daugiau”, 4) “da-
ryti mažiau, bet efektyviau”, 5) da-
ryti kur kas daugiau kartu”. 

Šiandien net tarp euro entuzi-
astų, sakyčiau, madinga būti bent 
mažyčiu euroskeptiku: būtinai kri-
tišku dėl ES migrantų politikos ar 
daugiakultūriškumo tradicijos, šiek 
tiek skeptišku ir galbūt neigiamai 
nusiteikusiu “Europos ateities” at-
žvilgiu, gal šiek tiek ironišku dėl 
pačios Europos Sąjungos, kaip or-
ganizacijos, veikimo mechanizmo.

Daugelis nusiteikę pesimistiškai 
ir kritiškai dėl to, kuo Europos Są-
junga tapo šiandien ir kuo ji gali 
virsti ar kas gali iš jos likti rytoj. Ne 
tik politikai, bet ir pasaulio žinias-
klaida. “The Guardian” baiminasi, 
kad dėl Brexito visos ES ateitis atsi-
duria dideliame pavojuje. “The Eco-
nomist” nerimauja dėl to, kad ES ly-
derės išlieka neapsisprendusios dėl 
Europos ateities vizijos. “The New 

York Times” priekaištauja ES dėl 
nesugebėjimo spręsti tokių esminių 
problemų kaip užsitęsusi ekonomi-
nė stagnacija ar milžiniškas jauni-
mo nedarbas, ar dėl to, kad per tuos 
dešimtmečius ES vis tiek nepavyko 
pakankamai suartinti Europos vi-
suomenių... 

Ar įmanoma tokiame vyraujan-
čio euro pesimizmo kontekste būti 
kritiškais, bet pozityviais ir optimis-
tais? Esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad 

taip. Negana to, tai yra labai svar-
bu – toks požiūris. Šiandien gali-
ma drąsiai kritikuoti (ir tai tapo la-
bai populiaru) tai, kuo šiandien ta-
po ES, be abejonės, kritikuoti, kad 
ji nesusitvarko su daugybę proble-
mų, galima, juk niekas nedraudžia,  
netgi tiesiog juoktis ir šaipytis iš ES 
nesėkmių.

Mano giliu įsitikinimu, nemaža 
dalis to perdėto kritiškumo ir net 
negatyvumo tebekyla iš per dide-

lio komforto – (nepaisant visko) 
taikos, stabilumo ir saugumo – jaus-
mo, kurį Europos integracijos pro-
jekte dalyvaujančių valstybių eli-
tams ir visuomenėms tebeteikia Eu-
ropos Sąjunga. Senbuvės narės tiek 
priprato prie ES, kad laiko ją ir tai, 
ką ji garantuoja, savaime supranta-
mu dalyku. (Kaip bebūtų paradok-
salu, manau, Didžioji Britanija irgi 
išstoja dėl to komforto, nes gali sau 
tai leisti). Naujokės, kaip pokomu-
nistinės valstybės, kurias įstojimas į 
Sąjungą 2004-2006 metais išvada-
vo iš daugybės istorinių komplek-
sų, tiek spėjo priprasti prie ES, kad 
ją ir tai, ką ji garantuoja, jau irgi lai-
ko duotybe.

už Europos Ekonominę Bendri-
ją esu vyresnis keleriais metais, bet 
esu vienmetis su Europos anglių ir 
plieno bendrija, įkurta 1951 metais 
Paryžiuje. Jos pirminis siekis buvo 
suartinti pirmiausia Vakarų Vokie-
tiją ir Prancūziją, jų pramonės šakas, 
ypatingai karines, kad būtų pašalin-
ta bet kokia karo įsiplieskimo tarp 
dviejų Antrojo pasaulinio karo prie-
šininkių galimybė. Fundamentalūs 
romos sutarties tikslai buvo pana-
šūs: Europos valstybių ekonomikos 
atstatymas, karo prevencija ir ilga-
laikės taikos užtikrinimas.  

Ar atsilaikys Europa prieš dešiniojo 
populizmo bangą?
irena ŠiaulieNė 
Seimo Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcijos seniūnė 

Vasario 22–23 d Berlyne įvy-
ko trečiasis Europos Sąjungos 
(ES) šalių parlamentinių social-
demokratų ir socialistų parti-
jų frakcijų vadovų susitikimas. 
Šie susitikimai konferencijos 
pradėti rengti 2016 m. ir vyks-
ta kartą per pusmetį. 

Šįkart konferencijos šeimininkai 
– Vokietijos socialdemokratų parti-
jos frakcija (SPD), tad konferencija 
vyko Berlyne, Vokietijos Federaci-
nės respublikos (VFr) parlamen-
te – Bundestage. Diskusijų tema – 
„Pažangiosios partijos populizmo 
pakilimo metu“. 

Europoje po pernykščio „Brexit“ 
referendumo, per kurį Britanija ap-
sisprendė išstoti iš ES, stebimas po-
pulistinių partijų ir populizmo pa-
kilimas, ypač šiuo metu, kai dauge-
lyje didžiųjų ES valstybių rengia-
masi politinėms kovoms. Jau įvyko 
(Nyderlandai) bei vyks parlamen-
tų ar prezidentiniai rinkimai. Šie-
met prie balsadėžių eis Prancūzijos 
(balandžio 23 d.), Vokietijos (rug-
sėjo pabaigoje), Italijos ir Bulgari-
jos rinkėjai.

 Konferencijos vadovas Vokieti-
jos socialdemokratų frakcijos lyde-
ris Tomas Opermanas įžanginia-
me žodyje akcentavo ES vienybės 
svarbą, demokratiją ir demokrati-
nę kultūrą, saugumą bei kylančius 
nacionalizmo iššūkius, ypač po D. 
Trampo pergalės su šūkiu „Ameri-

ca first“, vykstantį politikos radika-
lėjimą, dešiniųjų populistinių idėjų 
dominavimą, gilėjančią dešinės ir 
kairės poliarizaciją, lydimą kseno-
fobijos, aršiai kritikuojant imigran-
tus, politinį elitą ir europinę vieny-
bę. Kaip turi šiandien veikti, kokią 
taktiką pasirinkti socialdemokrati-
nės partijos?

Vokietijos socialdemokratai jau 
pradėjo rudenį vyksiančių parla-
mento rinkimų politinę kampani-
ją. Į Vokietijos nacionalinę politiką 
sugrįžęs buvęs Europos Parlamen-
to (EP) pirmininkas Martinas Šul-
cas išrinktas Vokietijos socialdemo-
kratų partijos (SPD) vadovu, nomi-
nuotas SPD kandidatu į Vokietijos 
kanclerius.

 Susitikime kalbėjusi SPD genera-
linė sekretorė, partijos rinkimų šta-
bo vadovė Katarina Barley SPD po-
litinį atgimimą, gretų augimą susie-
jo su naujuoju lyderiu. Ji akcentavo, 
jog M. Šulcas yra savimi pasitikintis, 
kovingas, populiarus tarp partiečių, 
susilaukia Vokietijos rinkėjų simpa-
tijų, o socialdemokratų pergalę rin-
kimuose siejo su M. Šulco asmens 
žavesiu, lygindama jį su Holivudo 
žvaigžde ir vadindama jį Vokieti-
jos socialdemokratų G. Clooney.  

Prieš konferencijos pradžią spėjau 
perversti Berlyno „Der Tagesspie-
gel“ ir jame aprašytą M. Šulco  kal-
bą SPD surengtoje darbdavių kon-
ferencijoje. Laikraštyje pateiktos M. 
Šulco kalbos ištraukos: „jei man pa-
vyks SPD padaryti laimingą, tai ir 
aš būsiu laimingas“, „mūsų šalyje 
daug gero, bet ne viskas gerai“, „tu-

rime įvardinti pagrindinius žmo-
gaus rūpesčius“, „reikia drąsos ir 
pasitikėjimo savimi, kad dešinieji 
demagogai ir populistai būtų žmo-
nių atmesti“. 

Kandidato kalboje dominuoja 
sąvokos „kartu“ ir „bendruome-
nė“, solidarios visuomenės idėja, 
kuri ES, sprendžiant daugelį gin-
čytinų klausimų, M. Šulco nuo-
mone,  dažnai yra nutylima.   

Šalių vadovų pranešimai apie 
politinę situaciją liudijo, kad vi-
sų šalių socialdemokratai susidu-
ria su panašiomis problemomis 
– nacionalizmu, populizmu, mi-
gracijos keliamais rūpesčiais bei 
kelių paieška siekiant stabilaus 
ekonominio augimo, visuomenei 
patrauklios socialdemokratinės 
krypties.

 Įveikiant populizmą visi kalbė-
jusieji akcentavo politinio lyderio 
svarbą, jo charizmos reikšmę da-
barties politiniame procese. 

Turbūt išraiškingiausiai tai api-
bendrino romanas Vana, pasako-
damas apie Čekijos politikos aktu-

alijas, visuomenės reakciją, labai 
panašią į Lietuvos. „Gerai, kad pa-
siekti ES geriausi ekonominio au-
gimo rezultatai“, – sakė jis, „bet tai 
nieko nedomina, visi nori naujų 
veidų. Koalicijos partneriai netu-
ri programos, bet turi „viešuosius 
ryšius“, aukštus (per 30 proc.) rei-
tingus, valdo medijos priemones. 
Kaip su tokia jėga kovoti? Čeki-
jos socialdemokratai juokauja, kad 
šalį valdo „japonas“ „Sorrỳ jano“,  
nes jei pasielgiama ne taip – atsi-
prašoma, o visuomenei tai vis dar 
priimtina.“

Po kovo viduryje įvykusių rin-
kimų Nyderlanduose, kuriuose 
populistas Gertas Wildersas per-
galės vis tik nepasiekė, kilo impul-
sas visoms Europos tradicinėms 
partijoms, nors Europą apėmusių 
antiimigracinių nuotaikų ir an-
tipatijų politiniam elitui visiškai 
neužgesins.

Naujausias politinio populizmo 
gyvybingumo išbandymas balan-
džio pabaigoje lauks per preziden-
tinę rinkimų kampaniją Prancūzi-

joje. Čia vyksta varžybos tarp deši-
niojo ir kraštutinio dešiniojo spar-
no kandidatų – E. Makrono, F. Fi-
jono ir Marin Le Pen. Prancūzijos 
Socialistų, Ekologinės ir respubli-
kos parlamentinės grupės lyderis 
Olivje For pateikė rinkimų kovos 
retrospektyvą, apibūdindamas ją 
kaip įstabią, nes yra nenuspėjama, 
nuolat kintanti bei klausimu, ką pa-
sirinkti kairiesiems antrajame rin-
kimų etape, nes socialistų iškeltas 
B. Hamonas daugiau 5 proc. rin-
kėjų balsų nesurinks.

Po rinkimų Nyderlanduose Eu-
ropoje atsirado reali viltis, kad po-
pulizmo banga gali būti susilpnin-
ta, jei sugebama išgirsti žmones, at-
sakyti į jų klausimus. Tik neregėtai 
didelis šios šalies rinkėjų, suneri-
musių dėl britų pasitraukimo iš ES 
ir D. Trumpo išrinkimo JAV pre-
zidentu, aktyvumas leido pasiekti 
proeuropietiškų rezultatų.  

Deja, olandai nusigręžė nuo Dar-
bo partijos, buvusios mažesne koa-
licijos partnere  liberalo  M. rutte 
vadovaujame kabinete. Nors par-
tija stengėsi sąžiningai ir protingai 
tempti šalį iš krizės, bet šie rezul-
tatai nebuvo įtikinamai perteikti 
rinkėjams. 

rinkimai Nyderlanduose – la-
kmuso popierėlis, rodantis, koks 
stiprus yra populizmas Europo-
je. Kita vertus, ši patirtis rodo, jog 
dabar svarbiausia yra ryšys su rin-
kėjais, nusivylusiais ES biurokrati-
ja, ekonomikos sąstingiu, politikų 
sprendimais.

 Visiems reikia pasimokyti iš 
olandų patirties, patvirtinusios 
faktą, kad esant tvirtam tikėjimui 
savimi, savo politika, gebėjimu pa-
aiškinti ir įtikinti rinkėjus priimtų 
sprendimų, ketinimų teisingumu, 
sutelktai veikiant, radikalus įveik-
ti galima.



Nepriklausomybė  4 socialdemokratas

O čia šituo atveju taip ir sakoma 
– lietuvių tautos atstovybė, o ta 
atstovybė, priminsiu, buvo sufor-
muota Vilniaus lietuvių suvažia-
vime 1917 metais. Taigi, Lietuvos 
Taryba veikė jau 1917 m. pabai-
goje, o 1918 m. pradžioje atsirado 
šitas dokumentas, bet jis atsirado 
ne taip paprastai. 

Dar 1917 m. gruodžio mėnesį 
buvo priimtas prastesnis variantas, 
tai yra su įsipareigojimais kaizerinei 
Vokietijai. Tam pasipriešino grupė 
Valstybės Tarybos narių; maža to, 
jie net išėjo iš Tarybos – tai buvo 4 
vyrai, ir paliko spręsti likusiems 16. 
Dauguma buvo daugiau nei pakan-
kama: 16 prieš 4, bet jie suprato, kad 
jei ne visi skelbia, tai yra blogas žen-
klas. Ir tada pradėta ieškoti kontak-
to su išėjusiais. 

Susitarta ir priimta išėjusių kon-
cepcija, kad nebūtų nurodyta jokių 
ryšių su kitomis valstybėmis. Ir pa-
grindinis kovotojas būtent už tokią 
formuluotę, kokią šiandien turime, 
yra mūsų pirmasis lyderis Steponas 
Kairys ir dar trys kiti signatarai. 

 škia, kad prasideda procesas: 
valstybė dar neatkurta, taip ir sako-
ma: „skelbia atstatanti nepriklau-
somą demokratiniais pamatais su-
tvarkytą Lietuvos valstybę“. Atsta-
to, vadinasi, tai yra proceso pradžia, 
„su sostine Vilniuje ir tą valstybę at-
skirianti nuo“ – atskirianti, vėlgi, – 
procesas: „atskirianti nuo visų vals-
tybinių ryšių, kurie yra buvę su ki-
tom tautom“. 

Dabar imame Steigiamojo Sei-
mo, kuris buvo išrinktas demokra-
tiniais pagrindais, aktą. Ir rinkimai 
buvo pakankamai svarbūs, gal net 
sudėtingi: žmonių tiek ėjo balsuoti, 
kad vietoje dviejų dienų balsuojama 
buvo tris dienas. Tris dienas, tarp 
kitko, čia – dažna klaida, kuri net 
istorikų veikaluose praleidžiama, 
rašoma – dvi dienos, taip, kaip buvo 
nutarta, bet paskui buvo papildyta, 
kadangi žmonės ėjo, ėjo, ir pristigo 
laiko, ir padarė trečią dieną. 

Tai štai „Lietuvos Steigiamasis 
Seimas, reikšdamas Lietuvos žmo-
nių valią” (Vasario 16-osios akte 
kalbama apie lietuvių tautos atsto-
vybę, nes Vilniaus konferencija – 
lietuvių konferencija), o čia reiškia 
visų rinkėjų valią. „Proklamuoja 
esant atstatytą” – jau įvyko, jau yra 
valstybė, lyginant su anuo tekstu, 
kur skelbia atstatanti, reiškia pro-
cesą, traukinį paleidžia, o čia atsta-
tyta nepriklausoma Lietuvos vals-
tybė, kaip ir yra pavedimas Vasa-
rio 16-osios akte: „Drauge Lietu-
vos Taryba pareiškia, kad Lietuvos 
valstybės pamatus ir jos santykius 
su kitom valstybėm privalo galuti-
nai nusatyti kiek galima greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas, de-
mokratiniu būdu visų jos gyvento-
jų išrinktas.“

Tai ir buvo padaryta: reiškia, kad 
čia yra įvykdyta, ir valstybės val-
dymo formos nustatymas kaip tik 
buvo Steigiamojo Seimo preroga-
tyva, jis tai padarė – demokrati-
nę respubliką. Priminsiu, kad Ne-
priklausomybės akte kalbama tik 
apie valstybės atkūrimą. Ir tai – ne 
smulkmena, sąmoningai tas pada-

ryta, nes tarp 1918 m. vasario 16 d. 
ir 1920 m. gegužės 15 d. buvo for-
muojama ir monarchija su urachu, 
vokiečių urachu. 

Taigi demokratinė respublika yra 
nuo 1920 metų. Dažnai irgi yra da-
roma klaida: rašoma - yra pirma 
respublika, dabar yra antra res-
publika nuo kovo 11 d. Kada buvo 
pirma respublika? Sako, nuo va-
sario 16-osios. Iš tikrųjų – nebuvo 
respublikos iki 1920 metų, nei kas 
nors mišraus buvo. 

respublika atsirado 1920 m. ge-
gužės 15-ąją. Vasario 16 -ąją pa-
sakyta: „santykius privalo galuti-
nai nustatyti”, o gegužės 15-ąją: „ir 
laisva nuo visų valstybinių ryšių” – 
reiškia jau dabar yra atsiribojusi tiek 
nuo rusijos, tiek nuo Vokietijos ir 
Lenkijos. Nors Lenkija savo nepri-
klausomybę formaliai paskelbė vė-
liau negu mes – 1918 m. lapkritį, 
bet 1920 metais jau buvo abi vals-
tybės, taigi, – nuo visų valstybių.

Esminis dalykas tas, kad Gegužės 
15-osios aktas yra Vasario 16-osios 
akto tęsinys, todėl šitie abu doku-
mentai turi būti minimi kartu. Ir 
ne veltui Kovo 11-ąją mes priėmė-
me dokumentą, kuriame aiškiai už-
rašyta, kad remiamasi Nepriklau-
somybės aktu Vasario 16-osios ir 
1920 m. gegužės 15-osios Steigia-
mojo Seimo rezoliucija dėl atsta-
tytos Lietuvos demokratinės vals-
tybės. Čia yra esmė: trys dokumen-
tai – visa ko pagrindas. 

1918 metais dešinieji ir, visų pir-
ma, Smetona manė, kad reikia, sa-
kykime, gal ne visam laikui, o tam 
tikram momentui pasiremti Vo-
kietija. Juo labiau mes buvome Vo-
kietijos okupuoti, nuo Vokietijos 
priklausomi ir suvaržyti.  Ir čia ar-
ba žaisti reikia su Vokietija, o gal ir 
rimtai tartis priimant atitinkamą 
Konstituciją. Ir toks Konstitucijos 
projektas net buvo parengtas, mo-
narchistinės Lietuvos su hercogu 
urachu priešakyje...

Didysis kairiųjų ir, visų pirma, 
Stepono Kairio nuopelnas tas, kad 
jie kategoriškai priešinosi tam, kad 
pagrindiniame valstybės atkūri-
mo dokumente būtų įrašyta kokia 
nors sąsaja su kokia nors valstybe: 
dėl rusijos visi sutiko, kad – ne, o 
štai dėl Vokietijos dešinieji ir ne-
mažai centristų sutiko – nieko, te-
gul būna. 

Kairys ir kiti paprieštaravo. 
Gruodžio pabaigoje jie išėjo iš Ta-
rybos: pirma – Kairys, po to – dar 
trys. Jie sugrįžo tik tada, kai buvo 

sutikta su šita formule, kurią reda-
gavo Kairys ir kai kurie kiti. Ir kai 
dėl šito buvo sutarta, tada atsirado 
vėl visi 20. Ir visi pasirašė šitą do-
kumentą. 

Tiesa, Smetona įsižeidęs ar, taip 
sakant, iš principo atsistatydino iš 
Valstybės Tarybos pirmininko par-
eigų. Vasario 16-osios posėdžiui 
pirmininkavo Jonas Basanavičius. 
Jis nerimavo, kad ne tas amžius, 
bus sunku, bet visi sutarė, kad jis 
– patriarchas ir kad jis turi pirmi-
ninkauti, kad tai bus simboliška. Ir 
Basanavičius pirmas pasirašė, po to 
– visi kiti abėcėlės tvarka. 

Kitą dieną Smetona vėl tapo 
Valstybės Tarybos pirmininku. 
Taip sakant, pasirašyta buvo ne 
jam vadovaujant, bet darbas buvo 
padarytas. O jis ar įsižeidęs buvo, 
ar pyko, kad neteisinga taktika bu-
vo pasirinkta. Ir laimėjo, sakyčiau, 
įžvalgesni kairieji.  

Išvada: svarbu politikoje, jei lieki 
mažumoje, būti atkakliam ir siekti 
savo, žinoma, protingai, argumen-
tuotai įrodant! Bet dauguma irgi 
turi būti ir supratinga. Kaip sakiau, 
buvo 16 ir 4. Jei dauguma mato, kad 
mažieji (nesvarbu, kokia mažuma, 
šiais laikais – tas pats) siūlo protin-
gą, racionalų sprendimą, tai reikia 
nusileisti ir priimti sprendimą ben-
dram labui. Kaip paskui paaiškėjo, 
buvo padaryta labai teisingai. Tas 
pasiūlymas, ta nuolaida, sakyki-
me, tam tikras kilnumas, sukūrė 
tą rezultatą, kurį turime – valsty-
bė buvo paskelbta: „skelbia atsta-
tanti nepriklausomybę”, o paskui 
vyko procesas. 

Smetonininkai ir kiti dešinieji 
neskubino rinkimų, nors pasaky-
ta Akto pabaigoje (ne visi atkrei-
pia dėmesį): „kaip galima greičiau 
sušauktas Steigiamasis Seimas”. Ką 
reiškia, kiek galima greičiau? Po po-
ros mėnesių? Po pusės metų? Po 
metų? Ar po dvejų metų? Kadan-
gi daugumą turėjo dešinieji, jie ir 
neskubėjo. Buvo sušaukta net dau-
giau nei po dvejų metų – 1920 m. 
gegužės 15-ąją. 

Tai tiek apie tą laikotarpį ir apie 
kairiųjų, visų pirma, Stepono Kai-
rio lemiamą vaidmenį ir jo įžvalgu-
mą, atkaklumą ir Lietuvos naciona-
linio intereso gynimą. 

Dėl mūsų veiklos prieš 1990 me-
tus ir iškart po 1990 metų. Esminis 
dalykas tas, kad buvo istorinis suta-
rimas. Iš tikrųjų – konsensusas, kad 
reikia atkurti nepriklausomą Lietu-
vos valstybę. Atkurti iškart, ne taip, 
kaip latviai ir estai – jie atidėlioda-
mi tai padarė. Kai kas sako, jie dėl 
to ir išlošė, bet bala nematė. Mū-
sų nusiteikimas buvo iškart kirsti, 
o paskui žiūrėti, kas bus. Žinoma, 
dėl to turėjome papildomų nema-
lonumų ir skaudulių, bet darbas bu-
vo padarytas. 

Kovo 11 d. pabaigoje mes visi – 
ir Sąjūdžio, ir savarankiškos kom-
partijos atstovai (tada jau buvo sa-
varankiška LKP), balsavome, t. y. 
124 sąjūdininkai ir savarankiško-
sios kompartijos atstovai su A. Bra-
zausku priešakyje. 

Kai pagrindinis darbas buvo pa-
darytas, kovo mėnesį, balandį ir 
vėliau pereita prie konkrečios at-
kurtos valstybės įtvirtinimo. Nes 
kas yra Kovo 11-osios aktas? Tai 
– labai graži vaza, bet be turinio. 
Savų pinigų neturėjome, sienų ne-
kontroliavome, savos armijos nebu-
vo… Labai daug ko nebuvo. Bet už-
tat buvo svetima kariuomenė, sve-
tima sienų kontrolė ir t. t. reikėjo 
konkretaus turinio.  

O dėl turinio vyko ginčai. Ir mū-
sų nuomonės skyrėsi. Dešinieji ne-
slėpė: pirma – nepriklausomybė, 
po to – demokratija; pirma turime 
sutvirtinti nepriklausomą valstybę, 
paskui galvosime, kaip demokratiš-
kai geriau tvarkytis... Nors Pagrin-
diniame laikinajame įstatyme ir 
kai kuriuose kituose įstatymuose 
normalios demokratijos pagrindai 
buvo padėti, bet praktiškai ne visa-
da buvo to laikomasi. Jautėme deši-
niųjų spaudimą ir, sakyčiau, negra-
žų jų elgesį su kairiaisiais (kairė ta-
da buvo senieji socialdemokratai ir 
savarankiškos kompartijos atstovai, 
nuo 1990-ųjų pabaigos – LDDP). 

Todėl mums kova už demokra-
tiją turėjo dvigubą prasmę. Manė-
me, kad nepriklausoma valstybė iš 
tikro turi būti demokratinė valsty-
bė. Jei norime būti normalūs visos 
Europos fone, jei norime kada nors 
įeiti į Europos tautų šeimą kaip ly-
gūs su lygiais, turime būti demo-
kratinė respublika su atitinkamo-
mis demokratinėmis institucijo-
mis, veikiant demokratinėms pro-
cedūroms. 

už šituos dalykus mes visą laiką 
kovojome. Aš savo pačiose pirmo-
se kalbose kovo 10-ąją (susirinko-
me kovo 10-osios vakare, o visi svar-
biausi sprendimai buvo priimti ko-
vo 11 d.) ir kitą dieną šituos pagrin-
dinius dalykus akcentavau. Praėjus 
vienai dienai vyko uždaras Aukš-
čiausiosios Tarybos posėdis, tarp 
kitko, sąjūdininkų iniciatyva, ku-
rio metu buvo pastebėti ir įvertin-
ti pirmieji naujosios valdžios nede-
mokratiškumo ženklai.

Mums rūpėjo demokratija ir dėl 
to, kad tik demokratinio veikimo 

sąlygomis, mes, kaip partija, galė-
jome gyvuoti. O mus puolė iš vi-
sų pusių (ne tik Brazauską, bet ir 
ir eilinius narius), persekiojo, dau-
žė… Dvejus akinius paaukojau ant 
demokratijos aukuro... Visko bu-
vo. Mums reikėjo kovoti už savo 
egzistenciją. 

Tai buvo gyvybiškai svarbu. Šitą 
mūsų liniją palaikė ir senieji social-
demokratai (mes susijungėme tik 
2001 m. sausio 27 d.), ir centristai. 
Ir kai kurie dešinieji ilgainiui ėmė 
mus palaikyti – jau 1991-ųjų pabai-
goje. O 1992-aisiais susidarė blo-
kas, nukreiptas prieš kraštutinius 
dešiniuosius, kurie prieš tai turėjo 
daugumą. Jie buvo stipresni, susi-
telkę apie Vytautą Landsbergį, no-
rėjo, sakykime, prezidento su labai 
didelėmis galiomis, nesant nuolati-
nės Konstitucijos. 

Tada susiformavo demokrati-
nis blokas: senieji socialdemokra-
tai, mes (savarankiška komparti-
ja/LDDP), centristai ir kai kurios 
frakcijos. Tapome dauguma. Ne-
leidome sudvejinti dviejų referen-
dumų: pirmas buvo dėl preziden-
to be nuolatinės Konstitucijos, o 
kitas referendumas – dėl rusijos 
armijos išvedimo. 

Antras referendumas buvo ne-
reikalingas, nes jau buvo priimti 
atitinkami sprendimai. Buvo aiš-
ku, kad nepriklausomoje valstybėje 
neturi likti jokios svetimos armijos. 
Bet kadangi buvo nutarta sureng-
ti referendumą, balsavome, kad jis 
įvyktų, bet nesutikome, kad refe-
rendumų datos būtų sujungtos, nes 
čia buvo suktas planas. Supratome, 
kad į referendumą dėl armijos išve-
dimo ateis žymiai daugiau žmonių 
nei į referendumą dėl prezidento, 
būtent tokio, kurį pasiūlė dešinieji 
(„Koalicija už demokratinę Lietu-
vą“, santrumpa – KuDLa). 

Tai, ką pasiūlė KuDLa, buvo ne-
priimtina. Visi aktyviai dalyvavo-
me karštoje propogandinėje kovo-
je (tuo laiku tie mano dveji akiniai 
ir buvo sudaužyti) ir televizijoje, ir 
per radiją, ir važinėjome po Lietu-
vą. Balsuojant Aukščiausiojoj Ta-
ryboj pavyko atskirti tuos referen-
dumus: referendumas dėl armijos 
praėjo sėkmingai, o referendumas 
dėl prezidento be nuolatinės Kons-
titucijos buvo sužlugdytas. 

Tada dešinieji, vadovaujami V. 
Landsbergio, paskelbė parlamen-
tinę resistenciją, – išėjo iš posėdžių 
salės ir posėdžiavo Konstitucijos 
salėje, kuri tada vadinosi Prezidi-
umo salė, o mes – toje istorinėje 
salėje, kuri dabar vadinama Kovo 
11-osios akto sale.

Bet darbas nesisekė, nes Aukš-
čiausioji Taryba skilo pusiau... Bu-
vo nutarta paskelbti pirmalaikius 
rinkimus. Nors Aukščiausioji Ta-
ryba turėjo dirbti penkerius me-
tus, ji dirbo kiek daugiau nei pus-
trečių metų. Tada rinkimus (šie-
met bus 25 metai) laimėjo kairieji, 
t. y. LDDP, kuri viena turėjo dau-
giau nei 70 mandatų, tai yra žymiai 
daugiau negu dabar turi „valstie-
čiai“! Mus palaikė senieji socialde-
mokratai ir kiti Seimo nariai, kurie 
nepriklausė jokiai frakcijai. Iš viso 
– per 80 deputatų. 

Užrašė Vilma Vaitiekūnaitė 

Kairiųjų indėlis atkuriant demokratiją Lietuvoje 

ManėME, KaD 
nEPriKLauSoMa 
vaLStybė iš 
tiKro turi būti 
DEMoKratinė 
vaLStybė.

Pokalbis su Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru, LSDP Garbės Pirmininku Česlovu JurŠėNu 

atkelta iš 1 p.
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Darnios, atsakingos, saugios ir sveikos visuomenės 
kūrimas – Seimo pavasario sesijos darbai
irena ŠiaulieNė 
Seimo Lietuvos socialdemokratų 
partijos frakcijos seniūnė 

Kovo 10 d. prasidėjo pirmoji 
valstiečių dominuojamo Sei-
mo pavasario sesija. Metų pra-
džioje vykę viešojoje erdvėje 
debatai dėl valstiečių dekla-
ruoto ir realaus profesionalaus 
valdymo bei gebėjimų priimti 
reikiamus sprendimus, dėl  pe-
ripetijų rengiant Vyriausybės 
programos įgyvendinimo prie-
monių planą bei Vyriausybės 
kanceliarijos ir ministerijų apa-
rato pertvarkos, be abejo, turės 
įtakos artimiausio pusmečio 
darbams.

Manau, ir toliau neišvengsime 
valstiečių rinkimų pažadų sąlygoto 
požiūrio į valstybei svarbių klausi-
mų svarstymą, nestokosime ne tik 
įtempto darbo, bet ir įvairių stai-

gmenų, šou elementų, emocijų, dis-
kusijų ir siūlomų projektų įvairovės.

Didžioji ir svarbiausia įstatymų 
projektų dalis paprastai ateina iš 
Vyriausybės. Šis Ministrų kabinetas 
pavasario sesijos metu siūlo svarsty-
ti 137 įstatymų projektus. Social-
demokratų frakcija pavasario sesi-
jai teikia per 50 įstatymų projektų 
sesijos darbų programai.

Metų pradžia prasidėjo diskusi-
jomis dėl švietimo įstaigų vadovų 
kadencijų toje pačioje švietimo įs-
taigoje įvedimo, ar teigiamai tai pa-
veiks mūsų švietimo sistemą, ar  už-
tikrins mokinių pasiekimų ir švie-
timo sistemos pažangos rodiklių 
kilimą, ugdymo kryptingumą, ko-
kybę ir įvairiapusiškumą. Vyko mo-
kyklų ir gimnazijų vadovų asociaci-
jų, švietimo darbuotojų  profsąjun-
gų, Tėvų forumo ir kitų su švieti-
mu susijusių organizacijų forumai 
bei svarstymai. 

Socialdemokratai remia siekį už-
tikrinti vadovavimo švietimo įs-
taigoms efektyvumą ir aukštą va-
dovų kompetencijos lygį, bet yra 
linkę gerai dirbantiems vadovams, 
kurių vadovaujamos mokyklos yra 
pasiekusios gerų rezultatų, praėjus 
dviem kadencijoms, leisti dalyvau-
ti konkurse, siekiant ir toliau vado-

vauti tai pačiai švietimo įstaigai. Pa-
rengtos Švietimo įstatymo pataisos 
yra įregistruotos ir tikimės, kad jos 
sulauks Seimo narių pritarimo jas 
svarstant Seime. 

Šios sesijos metu vėl daug dėme-
sio bus skiriama Vaiko teisių apsau-
gos gerinimui, vaikų apsaugos nuo 
smurto artimoje aplinkoje įstatymų 
įgyvendinimui. Bus apsispręsta dėl 
centralizuotos Vaiko teisių apsau-
gos skyrių sistemos, toliau tobuli-
nama struktūra ir veikla, visos sis-
temos pertvarka pagal šioje sesijo-
je planuojamą priimti naują Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymą.

Turėtų būti priimti įstatymai, 
griežtinantys administracinę atsa-
komybę už alkoholinių gėrimų var-
tojimą viešose vietose, neblaivaus as-
mens pasirodymą viešose vietose.

Taip pat turėtų būti priimta nau-
ja Miškų įstatymo redakcija, nu-
matanti šiuo metu veikiančias 42 
valstybines miškų urėdijas sujung-
ti į vieną valstybės įmonę „Lietuvos 
valstybiniai miškai“, likviduojant 
Generalinę miškų urėdiją. 

Frakcijos nariai urėdijų pertvar-
kos klausimais diskutavo su aplin-
kos ministru K. Navicku, išsakė sa-
vo požiūrį į siūlomą pertvarką, taip 
pat yra įregistravę pataisas teikia-

mam projektui. Socialdemokratai 
su ministru diskutavo ir dėl valsty-
binę kontrolę vykdančių institucijų 
sujungimo į vieną Valstybinę aplin-
kos apsaugos inspekciją, kaip tai at-
silieps regionams. 

Sesijoje bus svarstoma ir nauja 
Viešųjų pirkimų įstatymo redakci-
ja bei ją lydintys įstatymų pakeiti-
mų projektai, siekiant supaprastin-
ti pirkimo procedūras ir gerinti jų 
lankstumą, mažinant administra-
cinę naštą, didinant viešųjų išlaidų 
efektyvumą, užtikrinant geriau-
sius pirkimų rezultatus pagal kai-
nos ir kokybės santykį. Toliau bus 
gerinamas valstybės įmonių valdy-
mas, suvienodinami valstybės įmo-
nių valdybų sudarymo principai ir 
reguliavimas.

Pavasario sesijos metu turėtume 
grįžti prie Darbo kodekso ir apsi-
spręsti dėl jo įsigaliojimo. 

Valdančioje koalicijoje, Seime, o 
ir visuomenėje daug dėmesio turė-
tų sulaukti Vyriausybės įstatymo 
pakeitimo projektas, numatantis 
nuo 2018 m. sausio 1 d. ministerijų 
atliekamas teisines funkcijas centra-
lizuoti ir įsteigti Vyriausybės teisės 
centrą, kuris vertintų Lr Vyriau-
sybei teikiamų teisės aktų, minis-
trų įsakymų projektus, dalyvautų 

ministerijoms rengiant teisės aktų 
projektus, atstovautų ministerijoms 
teismuose.

Ar šią sesiją grįšime prie nebaigto 
svarstyti Vardų ir pavardžių rašymo 
dokumentuose įstatymo projekto, 
priklausys nuo Valstiečių ir žaliųjų 
frakcijos sprendimo. Jei jis bus po-
zityvus ir palaikantis, tikslinga šį 
klausimą svarstyti, o jei ne – geriau 
svarstymo nepradėti. 

Vardų ir pavardžių rašymas, nau-
dojant lotyniškos abėcėlės raides as-
mens dokumentuose ypač svarbus 
lietuvėms, ištekėjusioms už užsie-
niečių ir susiduriančioms su aibe 
formalių kliūčių dėl sutuoktinio 
ir/ar vaikų skirtingai rašomų pa-
vardžių.   

Seimo pavasario sesijoje Socialde-
mokratų frakcijos nariai teiks pa-
taisas, svarbias atskiromis gyvento-
jų socialinėms grupėms, švietimui, 
sveikatos apsaugai, žemės ūkiui. 

Kovo 10-ąją prasidėjusios pava-
sario sesijos darbų spektras platus 
ir įvairus. Socialdemokratai sieks, 
kad įstatymai Lietuvos žmonėms 
būtų priimti atsižvelgiant į dabar-
ties sąlygas, kuo palankesni, bet ska-
tinantys investicijas, inovacijas, plė-
trą ir užtikrinantys krašto gerovės 
kilimą ir visapusišką darną.

„Socialdemokrato“ redakcija nuoširdžiai atsiprašo mūsų bičiulio, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko Juozo Bernatonio už 
neteisingai nurodytą jo pavardę laikraščio vasario mėnesio numerio rubrikoje „Kur naujajame Seime dirba LSDP frakcijos nariai?“

Po Lisabonos sutarties pasirašymo

Jau prasidėjusio Šaltojo karo kon-
tekste nuo pat pradžių akivaizdžiai 
sėkmingo Europos integracijos pro-
jekto sukūrimas Antrojo pasauli-
nio karo vis dar nualintoje Euro-
poje, fizinio ir emocinio skausmo, 
skurdo ir kitų nelaimių iškankin-
tose europiečių širdyse buvo tikras 
stebuklas, suteikęs žmonėms tai-
ką ir galimybę pradėti normalų ir 
sotų gyvenimą demokratinėse vi-
suomenėse.

Per kelias kartas tai virto tiesiog 
kasdienybe ir savaime suprantamu 
dalyku: taika, stabilumas, saugu-
mas (netgi nepaisant “Islamo vals-
tybės” ir kitų tarptautinio teroriz-
mo grėsmių, Europa išlieka palygi-
nus saugi vieta gyventi), gerovė, ly-
gios galimybės... Tas  komfortas...

Europos Sąjunga šiandien neta-
po tuščiu ir pasmerktu pražūčiai 
projektu. Jis iki šiol garantuoja eu-
ropiečiams labai daug, ne pirmą 
kartą pasikartosiu –  taiką, stabi-
lumą, saugumą. Taip, su kariniu ir 
atgrasomuoju NATO užnugariu, 
bet NATO užnugaris demokrati-
nei Europai buvo garantuotas nuo 
1949 metų, visada, ir pačiais geriau-
siais ES laikais.

Dažnai tiesiog pamirštamas Eu-
ropos Sąjungos sukūrimo pagrin-
das, padėtas romos sutartyje – iš-
vengti karo ir užtikrinti ilgalaikę 
taiką, ir, pabrėšiu, sėkmingai sukur-

tas ir išlaikomas. ES iki šiol tebetar-
nauja taikos tikslui. Tai dažnai pa-
miršta ES kritikai, nors taika ir pa-
ti Europos Sąjunga neturi būti lai-
koma savaime suprantamu dalyku 
ar duotybe.

Mes Lietuvoje nerimaujame dėl 
rusijos grėsmės. Mes nežinome 
ateities. Nežinome, ar  naujasis JAV 
prezidentas Donaldas Trumpas ti-
krai laikysis jau duotų saugumo 
pažadų Lenkijai ir Baltijos valsty-
bėms. Mes dar nežinome ir Euro-
pos Sąjungos ateities scenarijaus. 

Tai, kas tikrai nekelia jokių abe-
jonių, yra tai, kad Europos Sąjunga 
neišvengiamai toliau keisis ir keisis 
taip, kaip sunku numatyti ar pro-
gnozuoti, nepaisant to, koks sce-
narijus bus galiausiai pasirinktas. 
Po Brexito, kurį, kaip prognozavau 
dar vasarį, lengvai ir greitai palaimi-
no Jungtinės Karalystės (JK) Ben-
druomenių ir Lordų rūmai, Euro-
pos Sąjungoje įvyks tas lūžis “it re-
ally happens” (tai vis dėlto vyksta), 
kuris ir pasmerks ES tiems tolimes-
niems pokyčiams. Tiesą sakant, su 
JK  premjerės Theresos May ryž-
tu, toks jausmas, kad tas lūžis jau 
įvyko... 

Tačiau tikrai nebūtinai tokiems 
dramatiškiems pokyčiams, kokius 
įsivaizduoja nuoširdūs euro skepti-
kai ar melancholiškai nusiteikę eu-
ro entuziastai. Manau, staigaus do-

mino efekto nebus: įgalinus dabar 
jau Lisabonos sutarties (kurią tu-
rėjau didelės garbės pasirašyti kar-
tu su Prezidentu Valdu Adamkumi 
2007 m. gruodžio 13 d. Portugali-
jos sostinėje) 50 straipsnio dėl pasi-
traukimo iš ES veikimą, prie ES išė-
jimo tikrai nesusispies Nyderlandai, 
Lenkija, Vengrija ar Prancūzija. Tai, 
beje, įrodo ir ES palankūs rinkimų 
Nyderlanduose rezultatai. 

Netikėtumų bus daug. Vis dėlto, 
istorija mus moko, kad Europos Są-
junga neturėtų žlugti greitai. Ji pa-
sikeis, pavirs į kitokios prigimties 
Europos valstybių organizaciją, gal 
integracija joje taps įvairesnė ir skir-
tingo laipsnio, gal daugiausia sau-
gumo sumetimais sustiprės regio-
ninė integracija tarp geopolitiškai 
artimų valstybių, bet ES tikrai ne-
subyrės vienu ypu kaip kortų name-
lis. Nesvarbu, koks sprendimas dėl 
ES scenarijaus bus priimtas, poli-

tinė praktika ir realybė turės savo 
variacijų... 

Kai 1957 m. kovo 25 d. šešių Eu-
ropos valstybių vadovai romoje tu-
rėjo pasirašyti Europos Ekonominę 
Bendriją įsteigiančią sutartį, vėlavo 
pačios sutarties teksto spausdinimo 
darbai. Signatarams pasirašyti buvo 
pateikti dokumentai, kuriuos su-
darė tik gatavi tituliniai viršeliai ir 
parašams skirti puslapiai, o sutar-
ties dokumentų viduryje buvo tik 
tušti lapai...  

Tačiau romos sutartis nebuvo 
tuščia, ir jos signatarai – Prancū-
zijos Christian Pineau ir  Maurice 
Faure, Vakarų Vokietijos Konrad 
Adenauer ir Walter Hallstein, Itali-
jos Antonio Segni ir Gaetano Mar-
tino, Belgijos Paul-Henri Spaak ir 
Jean-Charles Snoy et d'Oppuers, 
Nyderlandų Joseph Luns ir J. Lint-
horst Homan, Liuksemburgo Jo-
seph Bech ir Lambert Schaus – de 

facto nepasirašė tuščios sutarties.
Kad ir koks ES ateities scenari-

jus bus pasirinktas, vienas iš pen-
kių ar kompromisinis, nuoširdžiai 
tikiu, kad tai bus kaip naujas tai-
kos ir gerovės Europai ir europie-
čiams pažadas. 

O romos sutartyje taikos ir gero-
vės pažadas buvo. Artėjant romos 
sutarties 60-mečiui, nepamirškime, 
kad Europos Sąjunga iki šiol šio pa-
žado laikosi. Nepaisant Brexito (ir 
juo labiau dėl jo).

Galiausiai, nepaisant viso nepa-
sitenkinimo ir nepaliaujamų kriti-
kos strėlių, turime pripažinti, kad 
daugeliui valstybių, kurios dar yra 
likusios už ES sienų, Europos Są-
junga tebeišlieka labai patraukus 
projektas.

Per šiemetinį tradicinį Sniego su-
sitikimą Trakuose sausio viduryje 
Gruzijos užsienio reikalų ministras 
Mikheilas Džanelidzė man kalbė-
jo, kad Gruzijai tapti Europos Są-
jungos nare yra ypatingai siektinas 
dalykas, ir Gruzija savotiškai pavy-
di Lietuvai  šios narystės. Panašiai 
galvoja ir ukrainos, ir Albanijos, ir 
Makedonijos, tos pačios Turkijos ir 
net Baltarusijos lyderiai. 

Nepamirškime to. Ir tikėkime, 
kad tas naujas ES taikos ir gerovės 
pažadas išsipildys ir ateityje, kaip 
kad išsipildė tas romain Gary auš-
ros pažadas ir tas,  duotas Europai 
romos sutartimi 1957 m. kovo 25 
d. po Antrojo pasaulinio karo Va-
karų Europoje. Nepamirškime ir 
tikėkime tuo. 

Atkelta iš 3 p.

Romos sutarties jubiliejus:  
ES ateities scenarijus – naujas taikos  
ir gerovės pažadas 



Seimo ir merų rinkimai 6 socialdemokratas

Raminta Bastytė: „Nereikia vaizduoti, kad viską žinai...“
33 metų Raminta BASTyTė 

– UAB „Agrolina“ vadovė, ak-
tyvi Kriūkų miestelio (Šakių r.) 
bendruomenės narė, Šakių r. 
savivaldybės tarybos narė ir 
LSDP kandidatė į Šakių r. me-
rus. Pokalbis su ja – apie dar-
bą, karjerą, politiką, šeimą ir 
gyvenimą... 

Raminta, kur gimėte, augote, 
mokėtės?  

Gimiau ir augau Kriūkuose. Nuo 
9 klasės pradėjau lankyti Antakal-
nio vidurinę mokyklą Vilniuje, tuo 
metu ji garsėjo stipriais istorijos ir 
užsienio kalbų mokytojais. Man 
tai buvo ypač aktualu, nes norėjau 
išmokti anglų kalbą. Buvo sunku, 
bet pastangos atsipirko su kaupu.

Rajone ir Lietuvoje esate bene 
jauniausia moteris, vadovaujanti 
žemės ūkio bendrovei. Kokios pa-
grindinės Jūsų vadovaujamo ūkio 
veiklos kryptys?

 „Agroliną“ įkurė mano senelis 
Juozas Bastys, vėliau jai vadovavo 
jo sūnus Mindaugas. Susiklosčius 
tam tikroms aplinkybėms, perim-
ti vadovavimą buvo pasiūlyta man. 
Todėl tai vertinu kaip darbų tąsą iš 
kartos į kartą. Į darbą „Agrolino-
je“ žiūriu ne kaip į karjeros šuolį, o 
kaip į išreikštą žmonių pasitikėjimą.

 Mūsų bendrovės pagrindinė vei-
klos sritis buvo ir yra augalininkys-

dijas, sostinėje dirbau viešųjų ryšių 
agentūroje vykdomąja direktore. 
Patiko ir sekėsi, bet tik savaitgaliais 
atvykusi aplankyti tėvų pasijusda-
vau laiminga. Nesigailiu, kad esu 
čia. Kaime daug daugiau nuveikiu, 
negu nuveikčiau dirbdama mieste. 

Apie kryptingą veiklą tikslo 
link? 

Labai vertinu kartų bendrystę, 
bendravimą, todėl su dideliu noru 
ir entuziazmu semiuosi patirties 
bei išminties iš tų sričių profesio-
nalų, kurie yra sukaupę didelį gy-
venimo patyrimą ir tuo noriai da-
lijasi.Niekas neįvyksta savaime, ne-
tikiu atsitiktine sėkme – norint ką 
nors pasiekti reikia daug dirbti. Pa-
tirties semtis važiavau į Vokietiją ir 
Prancūziją, kalbėjausi su daugeliu 
specialistų, konsultavausi su profe-
sionalais, anksčiau pradėjusiais že-
mės ūkio verslą.

 Nereikia vaizduoti, kad viską ži-
nai, nes nežinoti yra normalu. Va-
žiuodama pas žemės ūkio mohi-
kanus susirašydavau, kas man ne-
aišku, jie tik pasijuokdavo, kad esu 
kaip žurnalistė, atvažiavusi daryti 
interviu. Bet džiaugiausi, kad pri-
ima ir padeda.

užsienyje normali praktika iš 
kartos į kartą perduoti šeimos įmo-
nes, jaunimas atranda save stebėda-
mas senelių, tėvų darbą, perimda-

mas jų patirtį. Įmonės ten savo isto-
riją skaičiuoja šimtmečiais.  

Koks svarbiausias Jūsų gyveni-
mo įvykis?

Sūnaus Povilo gimimas.
Teko girdėti, kad priklausote 

Gerdžiūnų medžiotojų būreliui 
ir esate viena taikliausių šaulių ne 
tik rajone, bet ir Lietuvoje? Kokių 
dar turite laisvalaikio pomėgių?

Prieš keleris metus vykusiose Lie-
tuvos medžiotojų ir žvejų draugi-
jos šaudymo varžybose pereinama-
jai „Medžioklės rago” taurei lai-
mėti rungtyje šaudant į „Molinius 
balandžius“iškovojau pirmą vietą. 
Sportinėje veikloje geriausiai seka-
si šaudymas į lėkšteles. 

Taip pat patinka intelektiniai sta-
lo žaidimai - šachmatai ir šaškės. 
Skaitau knygas, patinka bendrau-
ti su įvairiais žmonėmis. Taip, ti-
kiu, vyksta mainai, visada randi ko 
pasimokyti ar galbūt pati patarti.

Aktyviai įsijungėte į Kriūkų 
kaimo bendruomenės veiklą. 
Kokia šios veiklos esmė?

Bendruomenių stiprioji pusė – 
aktyvūs nariai. Bendruomenės 
veiklos organizavimas, Europos 
Sąjungos finansuojamų projek-
tų parengimas, jų įgyvendinimas 
reikalauja nemažai laiko ir kom-
petencijų, o svarbiausia – atsako-

mybės. 
Atsižvelgiant į tai, jog 2014–

2023 metų Šakių krašto vietos 
veiklos grupės (VVG) strategija la-
biausiai bus orientuota į verslumo 
skatinimą, patarčiau visoms ben-
druomenėms kartu su vietos vers-
lo atstovais susitelkti ir kurti pa-
jamas generuojančius ilgalaikius 
projektus. Taip dar labiau susti-
prėtų šių organizacijų pozicija įvai-
riose savivaldos gyvenimo srityse.

Su kokiais ketinimais ir tiks-
lais dalyvaujate Šakių rajono me-
ro rinkimuose?

Aš pasisakau už klestintį Ša-
kių kraštą! Būčiau už tai, kad 
jau šiandien pagrindinės investi-
cijos pirmiausia būtų nukreipia-
mos darbo vietoms rajone kurti, 
verslumui skatinti. Svarbu, kad 
darbo pasiūla ir užmokestis už 
jį bei darbo atlikimo kokybė ati-
tiktų darbdavio bei darbuotojo 
lūkesčius. 

Darbas daugumai žmonių yra 
ne tik galimybė užsidirbti pragy-
venimui, bet ir investicijos į as-
meninę gerovę. Patenkinus šiuos 
lūkesčius bus galima drąsiau kal-
bėti ir apie ilgalaikį jaunų šeimų 
įsikūrimą Šakių rajone. reikia 
ryžtis pokyčiams, kurie turėtų 
teigiamų rezultatų visam rajono 
gyvenimui.

tė. Nuo 2006 metų ūkyje taip pat 
auginami ir veisiami mėsiniai Au-
brakų ir Šorthornų veislės galvijai. 
Kasmet dalyvaujame veislinių gy-
vulių parodose, esame gavę ne vie-
ną padėkos raštą ir diplomą.

Ar po miesto šurmulio nėra 
nuobodu kaime?

Kaime nėra nuobodu, jei nori ką 
nors daugiau nuveikti dėl kitų, ne-
galvodamas tik apie save. Dešimt 
metų gyvenau sostinėje. Baigusi tei-
sės ir valdymo bakalauro bei pro-
gramų ir projektų rengimo, jų val-
dymo specializacijos magistro stu-

Politika prasidėjo nuo žurnalistikos studijų 
Nepriklausomybės priešaušry... 

Šiandien Auksė Kontrimie-
nė – teisingumo ministrės 
patarėja, Vilniaus m. savival-
dybės tarybos narė, jos Svei-
katos komiteto pirmininkė, 
Neišnešiotų naujagimių tėvų 
asociacijos valdybos narė, 
knygos ,,Laukiame naujagi-
mio“ bendraautorė, daugelio 
socialinių projektų iniciatorė 
ir vykdytoja. 

Taip pat – Trijų vaikų mama. 
Vyresnėlė Agnė (26) jau dirba už-
sienio kapitalo įmonėje, Kristupas 
(24) baigė mokslus Škotijoje, grį-
žo į Lietuvą, dirba IT įmonėje, o 
jaunėlis rapolas (18) mokosi gim-
nazijoje. Graži šeima, prasmingi 
darbai ir pasiekimai.

O kas lig tol? Gyvenimo pamo-

kos ir dramos, krizės ir siurpri-
zai, viskas, ko reikia gero siužeto 
filmui. Susipažinkime su Aukse 
Kontrimiene ir jos gyvenimo isto-
rija, kuri prasidėjo atokiame Viz-
giūnų kaime, kur kas iš arčiau... 

Gimėte Kupiškio rajono Viz-
giūnų kaime, kas buvo Jūsų tė-
veliai?

Mano tėtis buvo trečias brolis 
šeimoje, kuriam tradiciškai buvo 
numatyta ūkininko dalia. Norė-
damas tapti agronomu išvyko stu-
dijuoti į Vilnių. Čia sutiko kietą 
žemaitę – mano mamą. Sukūrė 
šeimą ir kartu grįžo į vienkiemį 
Vizgiūnų kaime, kur gimiau aš. 
Po metų tėvai persikraustė į Suba-
čių. Tėvelis dirbo „Panevėžio line“ 
meistru, remontavo audimo maši-
nas. Mama dirbo kadrų inspek-
tore. Kai man buvo trylika metų, 

išsikraustėme į Panevėžį, kur tėvai 
gavo butą.

Šeimoje augote ne viena – tu-
rite aktyvią ir pilietišką seserį 
Deimantę, tačiau gyvenimas 
pateikė ir staigmeną – keturias-
dešimties metų proga dovanų 
,,gaunate“ dar vieną seserį...    

Mano jaunesnė sesuo Deimantė 
gyvena ir dirba Panevėžyje. Ji yra 
veikli, energinga, dirba Panevėžio 
kolegijoje, rotari klubo narė, turi 
gražią šeimą. Esame labai artimos. 

Vieną dieną paskambino mote-
ris, kuri yra rusiškos laidos ,,Ždi 
menia“ atstovė Lietuvoje, klau-
sinėjo apie amžinąjį atilsį tėvelį. 
Paaiškėjo, kad jo ieško duktė... 
iš Moldovos. Tėvo jaunystėje iš 
tiesų buvo tokia istorija: tarnau-
damas sovietinėje armijoje jis 
draugavo su karininko dukra.  

Nukelta į 12 p.
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Kodėl trys socialdemokratai netęsia kovos 
LSDP pirmininko rinkimuose? 

Kokio lyderio šiandien reikia Lietuvos 
socialdemokratams?

Mieli bičiuliai,
Gyvenimas pateikė dar vieną ne-

tikėtą iššūkį: sulaukiau pasiūlymo 
dalyvauti tarptautinės organizacijos 
veikloje, dalį savo darbo laiko pra-
leidžiant ir Europoje, ir JAV. Vei-
klos sritis – pasaulio valstybių eko-
nomika, finansai, prognozės ir mo-
deliavimas. 

Laiko sprendimui priimti turė-
jau nedaug. 

Naują pasiūlymą vertinu ir kaip 
didžiulę atsakomybę, ir kaip ma-
no veiklos pripažinimą, todėl priė-
miau sprendimą trauktis iš partijos 
pirmininko rinkimų. Esu įsitiki-
nęs, kad naujasis partijos pirminin-
kas sustiprins partiją, sutelks visus 
bendrai veiklai. 

Teko patirti ir politinių pergalių, 
ir pralaimėjimų skonį: toks yra po-
litiko gyvenimas. Šios pamokos tel-
pa į vieną žodį – patirtis. Ir ji, mano 
patirtis, niekur nedingsta. Esu pasi-
rengęs ir ateityje dalyvauti partijos 

Mieli bičiuliai socialdemokra-
tai, brangūs druskininkiečiai, 

Kaip ir ketinau, atsisakau to-
liau dalyvauti LSDP pirmininko 
rinkimuose. Sutikau būti iškelta 
kandidate LSDP Druskininkų 
skyriaus bičiulių daugiausia var-
dan moteriško solidarumo, nes 
Druskininkų socialdemokratai 
anksčiau buvo apsisprendę parem-
ti mūsų bičiulės Vilijos Blinkevi-
čiūtės kandidatūrą, kuri dėl svarių 
priežasčių atsisakė pretenduoti į 
LSDP pirmininko pareigas. 

Daugeliui Jūsų, kaip ir man,  
Druskininkų skyriaus spren-
dimas iškelti mane kandidate į 
LSDP pirmininkus buvo netikė-
tas. Skyriaus motyvai ir mane įti-
kinę jų argumentai buvo šie: at-
kreipti V. Blinkevičiūtės dėmesį, 
kad ji vis dėlto sutiktų kandida-
tuoti (Druskininkų skyriaus ta-
ryba vyko dar prieš europarlamen-
tarei paskelbiant savo atsisakymą 

kandidatuoti), iškelti daugiau mo-
terų į LSDP pirmininkus ir su-
stiprinti Druskininkų skyriaus, 
kuris pernai patyrė didelį smūgį, 
pozicijas Druskininkuose ir mū-
sų partijoje. 

Aktyviai vykdoma LSDP sky-
riuose iškeltų kandidatų rinkimų 
kampanija suteikia vilties, kad šio-
je sudėtingoje politinėje situacijo-
je, kai mūsų partijoje pirmą kartą 
vyksta tiesioginiai LSDP pirmi-
ninko rinkimai, mums pavyks 
išsirinkti charizmatišką, bičiulius 
telkiantį lyderį, gebantį suvieny-
ti visus partijos narius ir inicijuo-
ti partijos atsinaujinimą, aktyvią 
veiklą (lyderystę) mūsų valstybės 
politiniame gyvenime, orientuo-
tą į žmogų, jo problemas ir rūpes-
čius, stiprinantį socialdemokratų 
vertybes mūsų visuomenėje, akty-
vų moterų dalyvavimą šalies poli-
tiniame gyvenime, kuriant socia-
linės gerovės valstybę.

gyvenime, siūlyti sprendimus, kartu 
kovoti už kairiosios politikos idėją.

Dėkoju visiems, kiekvienam as-
meniškai, linkėjusiems man perga-
lės partijos pirmininko rinkimuose. 

Ačiū visiems bendražygiams. 

Nuoširdžiai, 
Zigmantas BalčytiS

Nuoširdžiai dar kartą dėkoju vi-
siems Druskininkų socialdemokra-
tams, iškėlusiems mane kandidate, 
už jų pasitikėjimą ir palaikymą, jų 
solidarumą, entuziazmą, susitelki-
mą ir aktyvų siekį sustiprinti Drus-
kininkų skyrių ir socialdemokratiją 
Druskininkuose.  

Pagarbiai, 
Kristina MišKiNieNė

Dėkoju, mieli bičiuliai, už 
pasitikėjimą!

Lietuvos socialdemokratai šian-
dien stovi prie itin svarbių permai-
nų slenksčio – naujojo partijos pir-
mininko rinkimų. Džiaugiuosi ir 
dėkoju, kad, sulaukęs rinkėjų pasi-
tikėjimo per Seimo rinkimus vien-

mandatėje Zanavykų apygardoje, 
dar kartą didžiulio palaikymo su-
laukiau iš savo Šakių skyriaus bi-
čiulių, kurie iškėlė mane kandi-
datu rinkimuose į LSDP pirmi-
ninkus.

Visiems bendraminčiams dėko-
ju už tikėjimą ir pasitikėjimą. rea-

liai įvertindamas savo galimybes ir 
esamą situaciją, turėdamas Šakių 
skyriaus Tarybos pritarimą, priė-
miau sprendimą savo kandidatūrą 
atsiimti ir LSDP pirmininko rin-
kimuose nedalyvauti.

Visiems kandidatams į partijos 
pirmininkus nuoširdžiai linkiu 

kuo didžiausios sėkmės! Visus bi-
čiulius  raginu aktyviai dalyvauti 
rinkimuose, atsakingai balsuoti 
už geriausią ir patikimiausią mū-
sų partijos lyderį!

Pagarbiai,
Mindaugas BaStyS

Dabar mums reikia energingo, kryptingo (tikro kai-
riojo) ir turinčio tvirtą ranką veikėjo, nes reikia par-

tiją ir nukreipti, ir vesti, o kai kada ir kumščiu trenkti į 
stalą, kad būtų daugiau tvarkos, daugiau organizuotumo 
ir aiškiai kryptingai rengtumėmės naujiems rinkimams. 
Tų rinkimų po metų, po kitų bus pakankamai daug.

Česlovas JuRŠėnAS, 
LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos Nepriklauso-

mybės Kovo 11-osios Akto signataras 

Partijos pirmininkas turi būti žmogus, kuris nesistengs 
įsiteikti konservatoriams – jų rinkėjas vis tiek balsuos 

už konservatorius; kuris nemėgins prisigretinti prie libera-
lų – jų rinkėjas irgi balsuos už savus. Jis privalo įsiklausyti 
ir suprasti esamus ir potencialius socialdemokratų rinkėjus, 
Lietuvos žmones, kurie gyvena sunkiai – o jų aiški daugu-
ma!  Ir kartu su partija daryti viską, kad pagerintų jų padėtį.

Justas Vincas PALecKiS,
LSDP Garbės narys, Lietuvos Nepriklausomybės Kovo 

11-osios Akto signataras, ambasadorius 

LSDP reikia jautrios, išmintingos, energingos asmenybės, 
kuri sąmoningai pasišvęstų partijos narių sutelkimui ir jų 

dvasiniam, idėjiniam atgimimui. Tai turėtų būti žmogus ne 
egocentriškas, ne savanaudis, ne garbėtroška, ne prisitaikėlis, o 
regintis partijos gyvavimo perspektyvas ir žinantis konkrečius, 
ne komandinius, bendravimo su žmonėmis būdus. Ir, svarbiau-
sia, partijos lyderis turėtų gerbti žmogaus teises ir laisves, žmo-
nių lygybę ir įvairovę.  

Marija Aušrinė  PAViLionienė,
socialdemokratė, profesorė, akademikė, feministė 

Partijai reikia lyderio arba lyderės, kuri(s) iki kau-
lų smegenų būtų įsitikinęs(-usi) socialdemokra-

tinės ideologijos pranašumu, yra charizmatinė asme-
nybė, galinti uždegti kitus partiečius, juos suvienyti 
bendram darbui. 

Giedrė PuRVAncKienė,
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos  

pirmininkės pavaduotoja 

LSDP pirmininkas turi būti socialdemokratas, o ne 
neoliberalas.  LSDP pirmininkas turi būti autorite-

tingas nepriekaištingos reputacijos asmuo, o ne Pilypas 
iš kanapių. LSDP pirmininkas turi būti ryžtingas, kad 
sugebėtų įtikinti  visus, kad nuo šiol mes atstovausime 
samdomųjų ir nesuduriančių galo su galu interesams.  

Aloyzas SAKALAS,
LSDP Garbės Pirmininkas, Lietuvos 

Nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto signataras 
 

Lietuvoje yra didelis kairiosios politikos poreikis. 
Žmonės pavargo nuo nežabotos konkurencijos, 

skurdo ir turtinės nelygybės. Todėl palaikau tokį 
kandidatą, kuris, sutelktai veikdamas su bičiuliais, 
grąžintų Lietuvai kairiąją politiką, grįžtų prie soci-
aldemokratinių vertybių. Tikiuosi, kad naujasis pir-
mininkas pasitelks visų kartų – tiek jaunimo, tiek 
ir vyresniųjų potencialą ir demokratiškai vadovada-
mas partijai sieks šviesesnės ateities mūsų Tėvynei.  

Birutė VėSAiTė,
Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos 

pirmininkė  
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andrius PalioNis 

Gintautas PalUckas

Partija – mūsų ir visos Lietuvos komanda! 

Aš siekiu tapti Socialdemokratų 
partijos pirmininku, nes:

MYLIu mūsų šalį.
GALIu suburti ir vesti žmones į 

pergalę.
PAŽĮSTu žmones ir suvokiu jų lū-

kesčius.
TIKIu mūsų partijos idealais ir 

Lietuvos ateitimi.
MOKu laimėti rinkimus vienman-

datėje apygardoje.
ŽINAu, kad mes turime didelį po-

tencialą ir geras perspektyvas.
NESu niekada teistas, persekiotas 

įstatymo ar įtartas nešvariais darbais.

Kas yra Lietuvos socialdemokratų 
partija šiandien?

Tai – didžiausia šalies partija, kurią 
sudaro geri, pažangūs ir aktyvūs žmo-
nės, pasižymintys ambicijomis, įžval-
gumu ir patirtimi. Kažkodėl yra pri-
imta manyti, kad šiandien mūsų par-
tija išgyvena vidinę idėjų, vadovybės, 
nuotaikų krizę. O aš matau darnų ir 
susitelkusį kolektyvą, civilizuotais ir 
demokratiškais metodais siekiantį at-
sinaujinti ir tęsti pradėtus darbus.

Kokia turi būti Lietuvos socialde-
mokratų partija ateityje?

LSDP turi atgimti kaip solidarus ir 
įvairiapusiškų nuomonių kolektyvas. 
Per savo istoriją mes nusipelnėme gar-
bingiausios partijos vardo, nes nieka-
da nestokojome ryžtingumo ir asme-
ninės atsakomybės, visada efektyviai 
susitelkdavome bendram tikslui. Bū-
tent mūsų partija vedė Lietuvą į Va-
sario 16-ąją, būtent mūsų partija pri-
ėmė svarbiausius šaliai sprendimus, 
išvedant okupantų kariuomenę, sto-
jant į NATO, jungiantis prie euro zo-
nos valstybių! Tauta žiūri į mus kaip į 
demokratijos, parlamentinės respubli-
kos ir saugumo bei stabilumo garantą 
– tokiais ir turime išlikti.

Kokio pirmininko šiandien reikia 
Lietuvos socialdemokratų partijai?

ryžtingo lyderio ir tvirto vadovo. 
Nesuteptos reputacijos ir neteisto po-
litiko. Vizionieriaus, gebančio moty-
vuoti ir uždegti kitus, deleguoti už-
duotis ir pažadinti savo bičiulių atsa-
komybės jausmą bei kūrybiškumą. Iš-

Kaip aš tapau                      
socialdemokratu

Nežina,  ar šį klausimą sau užduodate. Aš tam 
tikra prasme buvau priverstas jį sau užduoti, nes 
to ne kartą klausė žmonės. Kodėl aš – socialde-
mokratas ir kada tai nutiko? 

Tikrai ne mokykloje. 1997 metais baigiau Pa-
nevėžio J. Balčikonio gimnaziją. Tuo metu, vy-
resni pamena, Lietuvoje vystėsi laisvosios rinkos 
kapitalizmas su visa savo filosofija – kiekvienas 
rūpinasi savimi, laisvę – iniciatyvai, o kam nepa-
sisekė, tas pats kaltas ir panašiai. Aišku, gimna-
zijoje vyravo švelnesnės nuostatos, tačiau jokios 
socialdemokratijos ten nebuvo. O gal tiesiog ne-
jutau. Sunku dabar pasakyti. 

Atvažiavęs į Vilnių (pradėjau studijas Vilniaus 
universiteto Matematikos ir informatikos fakul-
tete 1997 metais) į „šalutines“ veiklas nesivėliau. 
reikėjo rimtai mokytis. Juk baigiau humanitari-
nę gimnazijos klasę, o įstojau į tiksliųjų mokslų 
fakultetą. Lengva nebuvo. Studijų metais akty-
viai sportavau – žaidžiau krepšinį universiteto 
rinktinėje. Tačiau tuo metu apie jokias visuome-
nines veiklas dar negalvojau. 

Turbūt lemtingi buvo 2000 metai. Tada daug 
draugų išvažiavo į užsienį – vieni į JAV, kiti į Di-
džiąją Britaniją. Pamaniau, jog būtų neblogai ir 
man pastudijuoti anglų kalbą bei užsidirbti pini-
gų. Paėmęs akademines atostogas išvykau į Lon-
doną. Praleidau ten beveik metus. 

Darbas statybose visur yra sunkus, bet dirbti po 
12–14 valandų už minimalų atlygį, būti nuolat 
koneveikiamam ir menkinamam dėl to, kad esi 
atvykėlis, klausytis užgauliojimų, jog „vagi“ Vy-
riausybės pinigus pašalpų pavidalu, yra dvigubai 
sunkiau.

Nebuvo lengva ir paauglystėje, kai su tėvu pus-
rūsyje industriniams šviestuvams atšvaitus hi-
drauliniu presu karpėme, tačiau tokio neteisybės 
jausmo tada nebuvo. 

Iš tų Londono statybų neteisybės turbūt ir gimė 
suvokimas, kad man netinka ir nepatinka tokia 
visuomenė ir tokie žmonių santykiai. Iki social-
demokratijos, žinoma, dar buvo toli, bet grūdas 
buvo pasėtas. 

Grįžęs į Lietuvą baigiau studijas ir pajutau, jog 
noriu dalyvauti politinėje veikloje. Pasiskaičiau 
apie politines ideologijas, pasidomėjau šalies par-
tijomis ir nuėjau į socialdemokratų Vilniaus sky-
rių. Pasiprašiau priimamas. Tuometinis skyriaus 
atsakingasis sekretorius pakraipė galvą, paklausė 
– kas čia mane atsiuntė, ir išsiuntė rekomendaci-

jos Garbės pirmininkus bei turinčius 
Garbės nario statusą dirbti šioje ko-
misijoje. Siūlysime nepriekaištingos 
reputacijos bei neginčijamo autorite-
to bičiuliui Česlovui Juršėnui užimti 
Etikos ir procedūrų komisijos pirmi-
ninko postą.

Vyresnio amžiaus bičiulių iniciaty-
vas suvienysime steigiamame Senjorų 
klube, turėsiančiame savo Tarybą, tuo 
užtikrinant girdimą jos balsą partijos 
vadovybei. Skatinsime socialdemokra-
čių moterų, socialdemokratų diskusi-
jų ir kitų klubų veiklą. Spręsime klau-
simą dėl įteisinimo laikinųjų frakcijų 
ar komisijų, kad galėtume operatyviai 
ir demokratiškai spręsti kylančias pro-
blemas bei suteikti naujoms idėjoms 
pagreitį. Išskirtinį dėmesį skirsime 
partijos jaunimui: tiek LSDJS nariai, 
tiek ir „sakaliukai“ privalo nuolat būti 
visų lygių partinių vadovų, visų bičiu-
lių, visos organizacijos akiratyje. Jie – 
mūsų pamaina.

Kaip pažadinti partijos narių susi-
domėjimą aktyvia veikla?

Motyvacija – ambicijos – kompeten-
cija – karjera. Aktyviai partinėje vei-
kloje dalyvaujantys bičiuliai bus dera-
mai motyvuojami, sudarant galimybę 
realizuoti savo sugebėjimus. remsime 
atviras, principingas, dalykines disku-
sijas, asmeniškai domėsiuosi, kad jose 
dalyvautų bičiuliai, einantys atsakin-
gas pareigas valstybinėse institucijo-
se, jei jų veikla susijusi su nagrinėja-
ma tema.

Kiekvienas bičiulis, nepriklausomai 
nuo amžiaus, išsilavinimo, kalbų žino-
jimo, partijoje turi būti vertinamas vie-
nodai: padarysime viską, kad baigtųsi 
žalingas partijos pasidalijimas į nefor-
malias frakcijas bei interesų grupuotes. 
Netoleruosime intrigų, apkalbų, neo-
bjektyvios kritikos, užgauliojimo, pa-
naikinsime susipriešinimą.

Ką mes pasiūlysime Lietuvai?
Mes esame vienintelė partija Lietuvo-

je, kuri siekia, kad mūsų šalies žmonės 
taptų turtingesni. Prezidentas Algirdas 
Brazauskas kadaise sakė: „Aš patikėsiu, 
kad gyvenimas Lietuvoje pagerėjo tik 
tada, kai kiekvieno žmogaus kišenė-
je atsiras papildomas šimtas litų.“ Mū-
sų tikslas vienas – padaryti viską, kad 
žmonės uždirbtų daugiau. O tai reiškia 
ir didesnes pensijas. O tai reiškia ir orią 
senatvę. O tai reiškia ir pasididžiavimą 
geriausia pasaulyje valstybe – Lietuva.

mintingo, supratin-
go profesionalo, ne-
bėgančio nuo pavo-
jų ir iššūkių. Sutel-
kiančios ir rūpestin-
gos asmenybės.

Ką darysiu, tapęs 
Lietuvos socialde-
mokratų partijos 
vadovu?

Pirmiausiai, įvesiu 
tvirtą „dialogo tra-
diciją“. Dialogas bu-
vo, yra ir bus mano 
pagrindinis pasitei-
sinęs darbo įrankis 
tiek dirbant Seime, 
tiek su visais Lietu-
vos žmonėmis, tiek 
su partijos bičiuliais.   

Per ateinančius 
metus iki kito par-
tijos suvažiavimo 
mes, kaip vieninga 

komanda, sukursime naują veiklos 
ir idėjų platformą, kurios pagrindu 
parengsime ambicingą rinkimų pro-
gramą, atnaujinsime partijos Statutą, 
įdiegsime sistemą, skirtą partijos bi-
čiuliams efektyviai ir turiningai ben-
drauti visais partijai aktualiais klausi-
mais. Suformuosime naują rinkimų 
štabą ir Infocentrą, teikiantį visoke-
riopą informaciją apie partijos inici-
atyvas. Aplankysime visus partijos 
skyrius ir, svarbiausia, užtikrinsime, 
kad kiekvienas partijos narys turė-
tų galimybę pareikšti savo nuomonę, 
ir ta nuomonė bus išgirsta. Aš žinau, 
kad „grupė“ yra ta jėga, kurioje gims-
ta idėjos, kur prasmingos veiklos ran-
da mūsų bičiuliai.

Steigsime Stepono Kairio fondo pa-
grindu Socialdemokratinės minties 
institutą, jam pavesime socialdemo-
kratinį švietimą, bendradarbiavimą su 
PES, kairiosios minties populiarinimą 
visuomenėje, bičiulių kompetencijų ir 
savimonės ugdymą, socialdemokrati-
nių švenčių rengimą.

Pavaduotojų komandą formuosime 
taip, kad nuolat būtų girdima kiekvie-
no regiono problematika ir specifika: 
penki pavaduotojai būtų deleguojami 
regionų, dar tris ketiname pasitelkti 
iš miestų, du – vadovaudamiesi savo 
kompetencija ir atsižvelgdami į bičiu-
lių nuomonę. Etikos ir procedūrų ko-
misija bus formuojama vadovaujan-
tis kitais principais: prašysime parti-

seimo narys

Vilniaus vicemeras

A. Palionis su žmona Kristina bei dukromis Monika ir Emilija
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Kodėl aš kandidatuoju į LSDP pirmininkus?

Po Seimo rinkimų visi suvokėme, 
kad buvęs premjeras Algirdas Butke-
vičius tikrai traukiasi iš Lietuvos soci-
aldemokratų partijos (LSDP) pirmi-
ninko posto. Visi supratome, kad bus 
renkamas naujas lyderis. Išgirdau ir aš 
raginimų kandidatuoti. Iššūkis rimtas, 
tačiau ar gali nevilioti galimybė įgyven-
dinti savo idėjas nacionaliniu mastu ir 
taip prisidėti prie partijos stiprėjimo ir 
atsigręžimo į mūsų rinkėjus?

Pasakysiu atvirai: jei būtų kandidata-
vusi Vilija Blinkevičiūtė, bučiau rimtai 
svarstęs galimybę pasitraukti ir visoke-
riopai remti ją. ryškesnės jos lyderystės 
Lietuvai tikrai reikia, manau, kad ji bus 
viena rimčiausių kandidačių per Lietu-
vos prezidento rinkimus 2019 m.

Iššūkį priėmiau. Supratau, kad man 
nebus lengva kandidatuoti į LSDP pir-
mininkus. Pirmiausia todėl, kad LSDP 
tradiciškai vadovauja vyresni, daug po-
litinės ir gyvenimiškos patirties turin-
tys politikai. Iš Jonavos merų į didžiau-
sios Lietuvos partijos pirmininkus? 
„Dar tegu pasitreniruoja“, – neabejoju, 
yra pagalvojęs ne vienas.

Žinojau ir tai, kad man sąmoningai 
prikaišios „naujo nomenklatūrininko“, 
specialiai globojamo, greitu keliu į viršų 
stumiamo politiko etiketę. Buvau tei-
sus. Teko ne kartą aiškintis (ir manau, 
kad dar teks), jog nesu su politine ku-
pra, kad turiu savo poziciją gyvenime ir 
politikoje.

Turiu du argumentus: pirma, aš 
turiu lygias teises su kitais dalyvauti 
politikoje ir nepatirti diskriminacijos 
dėl to, kad mano tėtis buvo ministras. 
O svarbiausia – į merus manęs nie-
kas nepastatė, mane išrinko žmonės 
konkurencinguose demokratiškuose 
rinkimuose. Įrodžiau, kad sugebu pel-
nyti žmonių pasitikėjimą ir laimėti. Ne 
todėl, kad tėvas buvo ministras, ar kad 
esu mokslų daktaras, bet todėl, kad su-
gebu vykdyti savo politinius pažadus ir 
žmonės tą vertina.

Prisipažinsiu, po Seimo rinkimų 
buvau sukrėstas dėl skaudaus rinkėjų 
verdikto partijai. Buvo argumentų, kad 
socialdemokratai turi likti opozicijo-
je ir nesutikti su mažesnių partnerių 
statusu. Bet LSDP Taryba, pakviesta 
mūsų koalicijos partnerių, nuspren-
dė, kad šiandien Lietuvai svarbiausia 
yra stabilios ir darbingos vyriausybės 

jų. rekomendacijas gavau. 
rašiau straipsnius, dalyvavau partiniuose 

renginiuose. Buvau aktyvus. Turbūt tai paste-
bėjęs,  į savo komandą mane pakvietė tuomet 
Europos Parlamente dirbęs Justas Paleckis. Štai 
tuomet socialdemokratijos teorijos ir praktikos 
teko rimtai paragauti: bendradarbiavimas su 
švedų socdemų demokratijos plėtros iniciatyvo-
mis Baltarusijoje, seminarai, stažuotės, Vytenio 
Andriukaičio lekcijos vakarais J. Paleckio biure 
(juokais tuos vakarus vadinome „indoktrinacijos 
seansais“) ir t. t. 

Po 2007 metais įvykusių savivaldos rinkimų 
buvau miesto Tarybos paskirtas eiti Administra-
cijos direktoriaus pareigas. Tuo metu man buvo 
27-eri, o vadovauti teko tūkstančio žmonių ko-
lektyvui ir prižiūrėti daugiau kaip 400 įvairių 
Vilniaus miesto įstaigų veiklą. Nepaisant to, kad 
ankstyva politinė karjera man kainavo biografi-
nę dėmę, išmokau daug, o charakteris tapo tvir-
tesnis. Kaip socialdemokratui išbandymų taip 
pat netrūko. Keičiantis koalicijai atvirai buvo 
siūloma pereiti į kitą partiją ir išsaugoti kėdę, ta-
čiau esu socialdemokratas pagal įsitikinimus, o 
ne pareigas. Tai ir įrodžiau.

2013 m. partija man pavedė eiti atsakingojo 
sekretoriaus pareigas. Turėjau galimybę susipa-
žinti ir įvertinti partijos struktūrą, veiklos meto-
dus, organizacinę kultūrą ir daugelį kitų rašytų 
bei nerašytų mūsų organizacijos taisyklių. Turiu 
prisipažinti – toli gražu ne visos man patinka. 
Tačiau apie tai jau esu ne kartą rašęs ir kalbėjęs 
debatų bei kandidatų į partijos pirmininkus pri-
sistatymų metu skyriuose. 

Po pastarųjų savivaldos rinkimų esu Vilniaus 
miesto Tarybos narys ir vicemeras. Dirbu socia-
linėje ir sveikatos apsaugos srityse. 

Mano kelias į socialdemokratiją nėra nei pats 
lengviausias, nei tiesiausias. Ir, žinoma, ne vie-
nintelis. Vieni socialdemokratais tampa iš patir-
ties ir išjaustos būtinybės keisti tą aplinką, ku-
rioje tarpsta neteisybė. Kiti socialdemokratijos 
išmoksta ar net paveldi per aktyvių socialdemo-
kratų šeimos linijas. Tinka visi ir viskas, kas pa-
deda skleisti mūsų vertybes ir kurti teisingesnę 
bei solidaresnę visuomenę. 

Linkiu, kad mums visiems pasisektų!

darbas, kuris be social-
demokratų būtų buvęs 
neįmanomas.

Tapau šios vyriausy-
bės ministru. Tai buvo 
pirmas LSDP žingsnis 
atsinaujinimo link, ta-
čiau pasipylė klausimai,  
kaip galiu būti loja-
liu ministru Sauliaus 
Skvernelio Vyriausybėje 
ir tuo pačiu kandida-
tuoti į partijos pirmi-
ninkus, kai tiesiog neiš-
vengiamai tenka tarti ir 
kritišką žodį? Atsaky-
mą į šį klausimą turiu: 
jei mūsų koalicijos par-
neriai nenorės įsiklausy-
ti į socialdemokratų bal-
są sprendžiant Lietuvai 
svarbiausius klausimus, 
jokie postai manęs ne-
sustabdys ginant mūsų 
rinkėjų lūkesčius.

Šiandien Lietuvos socialdemokratų 
partijos ateitis – mano viena svarbiausių 
apmąstymų ir politinės veiklos krypčių.

Ar mano pasirinktas kelias pasiteisins 
– parodys laikas, tačiau šiandien turi-
me konstatuoti, kad rinkėjams trūksta 
socialiai jautresnių socialdemokratų. 
Keturis metus valdant LSDP augo eko-
nomika, statistika rodė, kad didėjo gy-
ventojų darbo užmokestis, mažėjo ne-
darbas. Mes tikėjome skaičiais, tačiau ar 
mūsų lyderiai nuvyko pas žmones į kie-
mus ir paklausė: „Kaip sekasi?“ Atsaky-
mą į šį paprastą klausimą išgirdome per 
Seimo rinkimus, tačiau jau buvo vėlu.

Tenka pripažinti, kad socialdemokra-
tai yra aklavietėje. Tiek Lietuvoje, tiek 
Europoje. Tai faktas. Svarbu, kad mūsų 
partijos neištiktų Lenkijos socialdemo-
kratų lemtis – praktinis išnykimas. Ir 
pastebėkime, koks susiskaldymas, kokia 
priešprieša yra ten, kur liberalai kovoja 
tik su konservatoriais, o socialdemokra-
tai palikti paraštėje. Tam, kad tai ne-
vyktų Lietuvoje, socialdemokratai turi 
būti stiprūs. Ir tai yra mano svarbiausia 
misija ne tik partijai, bet ir Lietuvai.

Buvusiems partijos lyderiams neužte-
ko laiko pakankamai dėmesio skirti re-
gionams, tuo pačiu ir partijos skyriams. 
Pažadu, kad bus kitaip. Šios partijos 
stiprybė yra ir bus patyrusių išmintis 
ir jaunesniųjų entuziazmas. Todėl taip 
matyčiau ir naują  partijos vadovybę. 
Atnaujintą, bet patyrusią.

Be to, turiu aiškiai pasakyti, kad par-
tijai ir jos veiklai 
reikės daugiau 
skaidrumo. Par-
tiniai interesai 
nebus aukščiau 
valstybės, kom-
petencija nuga-
lės protekciją.

Sva rbiau sia 
– tiek socialde-
mokratams, tiek 
Lietuvai reika-
linga nauja pro-
grama, naujoji 
kairioji alterna-
tyva. Programa, 
kurios esminė 
idėja: orus at-
lyginimas už 
darbą, socialinės 
garantijos, švieti-

mas ir sveikatos apsauga, leidžiantys gy-
venti čia, savo Tėvynėje, o ne emigruoti 
į kitas šalis. Atlyginimas, pensija, švieti-
mas ir sveikata – pirminiai ir šiuo metu 
svarbiausi uždaviniai.

Todėl nežadėsiu, kaip daro kiti – nei 
amžinai žadamų ir pamirštamų progre-
sinių mokesčių, nei tai, kad stebuklin-
gai sugrąžinsiu išvykusius į vis labiau 
išsiskirstančią Lietuvą. Žmonės grįš, jei 
galės oriai ir saugiai gyventi. Tą ir būti-
na padaryti.

Kairiąją alternatyvą turi formuoti ne 
tik ir ne vien partijos paskirti ir amži-
nai tie patys partinių programų, kurių 
niekas nebeskaito, ruošėjai, bet visi su-
interesuoti diskutuoti ir prisidėti prie 
Lietuvos stiprinimo. Jei tapčiau partijos 
pirmininku, naują kairiosios politi-
kos programą  pradėsime ruošti iškart. 
Tam, kad suspėtume iki savivaldos rin-
kimų.

Neabejotina, kad toli gražu ne visi 
kairiųjų pažiūrų Lietuvos piliečiai yra 
Socialdemokratų partijoje. Todėl turiu 
idėją suburti platesnę koaliciją – kai-
riųjų aljansą, gebantį generuoti idėjas 
ir prisidėti prie jų įgyvendinimo. Tuo 
noriu pasakyti, kad naujoji Socialdemo-
kratų programa bus paruošta ne mano 
padėjėjų, net ne vien partijos elito, bet 
žymiai platesnio ir platesniems intere-
sams atstovaujančio žmonių būrio, ku-
ris prižiūrės ir kontroliuos programinių 
nuostatų įgyvendinimą.

Socialdemokratai pamiršo žmonių 
interesų pažinimą. Jei lyčių lygybės 
principas rinkimų sąraše ar vadovybė-
je kiek ir atsispindi, tai jame turės rasti 
vietą verslininkas ir paprastas darbinin-
kas,  emigrantas ir vietinis, gydytojas ir 
pacientas, lietuvis, lenkas ar rusas. Jei į 
partijos aktyvią veiklą nesugebėsime 
įtraukti skirtingų Lietuvos žmonių su 
skirtingais interesais ir ieškoti ryžto bei 
kompromisų, jei liksime prie tų pačių 
„atsinaujinančių“ veidų, mūsų permai-
nos bus tik tušti pažadai.

Lietuvoje ir Europoje  kairė privalo 
neprasti iniciatyvos ir teigti rimtą at-
saką populistinei dešinei. Demokratija 
negali būti visavertė, jei dalis žmonių 
nejaučia nei laisvės, nei demokratijos 
pranašumų. Globalaus pasaulio netvar-
ka, Sirijos katastrofa, ukrainos oku-
pacija demonstruoja slinktį link naujų 
autoritarizmo apraiškų, kur socialde-
mokratija privalo priešintis. Socialde-
mokratija gali suteikti naują impulsą ir 
ES, kai neišvengiamai ateis prablaivėji-
mas nuo kraštutinės dešinės siautėjimo. 
Ar būsime tam pasiruošę? Tai priklau-
so tik nuo mūsų.

mindaugas siNkeVičiUs 
ūkio ministras

G. Paluckas su žmona Ilma
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mantas Varaška 
LSDP privalo atsinaujinti ir tapti 
modernia, atvira visuomenei partija

Mano esminė vertybė - dirbantis žmogus

Turime pradėti nuo partijos struktūros 
stiprinimo, nuo partijos valdymo pokyčių, 
reikia atverti kelią demokratijos plėtrai. Bū-
tinas kiekybinis ir kokybinis partijos gretų 
atstatymas. Privalome pritraukti visuome-
nės lyderius į partijos gretas, o tai paskatins 
intelektualinį partijos atsinaujinimą. Kaip 
dominuojanti politinė partija privalome 
centrinėje partijos struktūroje turėti perso-
nalo padalinį, atsakingą už partijos kandi-
datų į valstybės valdymo sektorių atranką.

Profesionali vidaus ir išorės komunika-
cija leis operatyviai ir tiksliai reaguoti į poli-
tinius įvykius, juos prognozuoti ir planuoti. 
Vieninga komunikacijos sistema, koordi-
nuojama iš centro, užtikrins informacijos 
pasiekiamumą ir sklaidą skyriuose bei vieti-
nėse žiniasklaidos priemonėse. 

Daugiau galių ir savarankiškumo sky-
riams tuo pačiu stiprinant atsakomybę už 
veiklos rezultatus. Skaitmeninių techno-
logijų pagalba skyrius ar atskiras partijos 
narys galės pareikšti savo nuomonę Seime 
ar Vyriausybėje nagrinėjamais klausimais, 
teikti siūlymus, dalyvauti priimant spren-
dimus. Skyriai patys priims sprendimą dėl 
vienmandatėje keliamo kandidato Seimo 
rinkimuose. Visas nario mokestis ir kitos 
pajamos liks skyriaus reikmėms.

Tikslinis politinės veiklos finansavimas 
bus orientuotas į rezultatą, finansinę draus-
mę bei atskaitomybę. 

Profesionali vadyba bus paremta kompe-

2008–2012 m. dirbote 
Seimo nariu, rinkimus lai-
mėjęs kaip nepriklausomas 
kandidatas gimtojoje Su-
valkijoje. LSDP nariu tapo-
te 2013-aisiais. Kokius parti-
jos trūkumus pastebite?

Dalyvaujant LSDP veiklo-
je ir agituojant paskutiniuo-
siuose rinkimuose (2015 m. 
savivaldos ir 2016 m. Seimo), 
įsitikinau, jog partijos veikla 
ir kairiųjų rinkėjų poreikiai 
vis labiau skiriasi. Lietuvoje 
užaugo jauna, moderni karta. 
Jai nebeįdomi pašalpų, lengva-
tų politika. Ji nori naujovių, 
pažangios, „žalios“ gyvense-
nos, kokybiško komunalinio 
būvio. 

Kodėl nusprendėte siek-
ti LSDP pirmininko posto? 
Ar Jūsų ketinimai rimti, ar 
dalyvaudamas rinkimuose 
tiesiog norite būti labiau ma-
tomas partijoje ir Lietuvoje?

 LSDP kol kas neprilygsta 
rinkėjams savo siūlymais, ne-
siima ryžtingų, konkrečių po-
kyčių. Tarkime, šildymo len-
gvatos naikinimas ir paramos 
didinimas daugiabučių nau-
jinimui yra nenaudingas ši-
lumos gamintojams. Bet mes 
neturime kito kelio. Nebega-
lime dėl pavienio verslo inte-
resų aukoti bendros komuna-
linės gerovės. 

Kitas pastebėjimas – LSDP 
vadovybė vengia lygiaverčiai 
bendrauti su skyriais. Parti-
jos lyderiams bičiuliai į akis 
kalba viena, už nugarų – ki-
ta. Vyrauja baimės ir įsiteiki-
mo nuotaikos. Skyriai prisi-
menami per Seimo rinkimus 
ir vėliau tik aplankomi iš es-
mės nesprendžiant jų proble-
mų. Partijos komitetai neats-
tovauja skyriams, nekontro-
liuoja Vyriausybės ir LSDP 
programos vykdymo. 

Todėl drauge su idėjiš-
kais partiečiais esu pasiren-
gęs spręsti minėtas problemas 

kaip LSDP pirmininkas. Šie 
ketinimai yra tvirti ir pagrįs-
ti skyrių bičiulių palaikymu.

Būdamas Seimo nariu, pri-
klausėte Tautos prisikėlimo 
(vėliau – Krikščionių par-
tijos) frakcijai, t. y. dešinio-
sioms politinėms jėgoms. 
Kodėl?

Atsakau kaip ir žiniasklai-
dai prieš 8 metus: kandida-
tuodamas kaip nepartinis, 
prieš rinkimus ieškojau ben-
draminčių. Išskyrus tuome-
tinę Tautos prisikėlimo par-
tiją (TPP), jokia kita politinė 
jėga neparodė dėmesio. Todėl 
po rinkimų prisijungiau prie 
TPP frakcijos. Vėliau ji pakei-
tė pavadinimą į Krikščionių 
partijos. Asmeniškai nebuvau 
nei šios, nei TP partijos nariu. 

Savo LSDP pirmininko 
rinkimų programoje dau-
giau šnekate apie ekonomi-
nius, o ne vertybinius, kaip 
žmogaus teisių ir pan., da-
lykus. 

Seime dirbau Žmogaus tei-
sių komitete. Iš jo ir mano kaip 
Seimo nario priėmimo biurų 
veiklos tapo aišku, kad asme-
nų teisės bus pažeidžiamos tol, 
kol jie stovės ant skurdo ribos. 
Manau, žmogaus gyvenime 
viskas prasideda nuo jo per-
kamosios galios ir pridėtinės 
vertės. Materialiai 
savarankiškas as-
muo pats apgins 
savo teises ir lais-
ves, nuspręs, kokį 
švietimą ar svei-
katos paslaugas 
jis rinksis. 

Gal galėtumė-
te aiškiau apibū-
dinti savo  idė-
jines nuostatas ir 
vertybes. 

Pakartosiu 
prieš 8 metus vie-
šai išsakytą teigi-

artūras skardžiUs
tencija, atsakomy-

b e ir atskaitomybe. 
Partijos veiklos or-
ganizavimas vyks 

re- gioniniu principu. 
Partijos komitetai 
taps realiais parti-
jos politikos for-
muotojais. Partijos 
narių motyvacijai 
sustiprinti bus nu-
statyti aiškūs parti-
nės ir profesinės 
karjeros kriterijai. 

Partijos misija 
LSDP kaip do-

m i n u o j a n č i o s 
kairiosios politi-
nės jėgos pareiga 
Lietuvoje įgyven-
dinti socialinės tei-

si- nės valstybės mo-
delį, grindžiamą 
socialinio teisingu-

mo ir visuomenės solidarumo 
principais. Sektinas pavyzdys 
– Skandinavijos valstybės, su-
kūrusios socialinio solidarumo 
sistemą, paremtą lygių galimy-
bių principu.

Vizija – bazinės pajamos vi-
siems

Bazinės pajamos visiems 
privalo tapti LSDP vykdomos 
valstybės politikos ir ekonomi-
kos prioritetiniu tikslu. Bazinės 
pajamos kiekvienam šalies gy-
ventojui – tai bazinis žmogaus 
saugumas, efektyvi socialinės 
sanglaudos priemonė, spren-
džianti skurdo, nelygybės, soci-
alinės atskirties problemas bei 
padedanti formuotis vidurinei 
klasei. 

Turime atsitiesti, persitvar-
kyti ir susigrąžinti visuomenės 
pasitikėjimą valstybe bei social-
demokratijos idėja. Privalome 
prisiimti politinę lyderystę at-
statant mokesčių pusiausvyrą 
visuomenėje (įvesti progresi-
nius mokesčius), subalansuo-
jant darbo santykius, suvaldant 
korupciją ir šešėlinę ekonomi-
ką, įtvirtinant skaidrų ir efek-
tyvų valstybės turto ir viešųjų 
finansų valdymą.

Šių prioritetų įgyvendinimas 
atstatys socialinį teisingumą, 
sudarys galimybę papildomas 

biudžeto  pajamas nu-
kreipti socialinių investi-
cijų (švietimas, sveikatos 
apsauga, socialinė gerovė) 
didinimui bei skurdo ir 
socialinės atskirties maži-
nimui.

Būtina stiprinti bendra-
darbiavimą su profesinė-
mis sąjungomis ir kitomis 
nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis, veikiančiomis 
socialinėje srityje.

Kartu su Jumis tai gali-
me padaryti!

nį: esu nuoseklus tautiškas kairy-
sis. Šeimoje nebuvo viršininkų ir 
turtuolių. Niekada neturėjau glo-
bėjiško užnugario. Seneliai patyrė 
tremtį ir stribų persekiojimą. Tai 
nusako šių idėjinių nuostatų pri-
gimtį ir raidą. 

Mano esminė  vertybė – dirbantis 
žmogus, net jei jis yra aukšto lygio 
specialistas ar samdomas vadovas. 
Socialdemokratai turi kovoti už įsi-
tikinimą, jog legaliai dirbti, uždirb-
ti ir siekti karjeros Lietuvoje verta.

Koks Jūsų požiūris į tautybes, 
imigrantus?

Jau LDK laikais mūsų miestuo-
se puoselėtos užsieniečių bendri-
jos. Tradicijų, kultūrų įvairovė tur-
tina visuomenę. Bet Lietuvoje apsi-
sprendęs gyventi kitatautis privalo 
priimti lietuviško žodyno, abėcėlės 
sąlygas. Valstybė neturi remti kito-
mis kalbomis grindžiamo pagrin-
dinio lavinimosi. 

Kokie būtų svarbiausi Jūsų tiks-
lai kaip LSDP ir Lietuvos vadovo? 
išvardinkite po tris.

Apie vadovavimą Lietuvai kol kas 
negalvoju. Visai LSDP reikia įveikti 
išlikimo iššūkį, o ne matuotis būsi-
mus postus. Jei kalbėtume apie tris 
esminius tikslus valstybės labui, jie 
yra trumpi ir aiškūs: 1) dirbančio-
jo žmogaus skatinimas, įskaitant 
GPM lengvatas pridėtinei vertei ir 
vartojimo technologijoms, 2) kova 
su minimalia alga ir vokeliais, nusta-
tant net dvigubai mažesnę darbda-
vio „Sodros“ įmoką, kai darbuoto-
jui mokamas 500 eurų ar didesnis 
atlyginimas, 3) visuotinis, progresy-
vus turto (ne pajamų) apmokestini-
mas, šias lėšas surenkant ir naudo-
jant pačioms savivaldybėms.

o partijos? 
Pirma, skyrių įtaka partijos vei-

klai: kiekviena apskritis turės po 
vieną savo pasiūlytą ir už ją atsakin-
gą pavaduotoją, o skyriai – bent ke-
lis narius partijos komitetuose. Sky-
riai taip pat turės lemiamą balsą dėl 
vienmandačių Seimo rinkimų apy-
gardų kandidatų.  

Antra, partijos rinkimų progra-
mos paprastumas: remsimės verslo 
patirtimi, kursime trumpus, įdo-
mius pasiūlymus visuomenės gru-
pėms. 

Trečia, partijos virtualus aktyvu-
mas: Facebook, LSDP elektroninis 
forumas yra jos ateities būtinybė ir 
galimybė.

„Lietuvos žmonių lūkesčiai gyventi teisingoje valstybėje privalo 
tapti socialdemokratų partijos veiklos prioritetu“, – A. Skardžius

seimo narys

Partijos narys
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Daugiau ekonominių galių moterims
Vilija BliNkevičiūtė
Europos Parlamento Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto pirmininkė 

Tarptautinei moters dienai 
skirtus renginius Seime, Euro-
pos Parlamente ir Jungtinėse 
Tautose šiemet jungė bendra 
tema – „Moterų ekonominės 
galios stiprinimas: veikime kar-
tu!“. Kas atsitiko, kad mums pri-
reikė ekonomiškai aktyvesnių 
moterų, ir kodėl turime veik-
ti kartu?

Pradėkime nuo geros žinios –  
mes gyvename vis ilgiau. O gau-
sėjant vyresnio amžiaus žmonių, 
vis daugiau lėšų teks skirti jų rei-
kmėms, sveikatos ir socialinei ap-
saugai. Tik didindami produktyvų 
užimtumą, mes galime užtikrinti 
ekonominį augimą, žmonių gyve-
nimo gerėjimą bei socialinių pro-
blemų sprendimą. Todėl ES užsi-
brėžė tikslą iki 2020 m. pasiekti 75 
proc. užimtumo lygį. 

Bloga žinia – užimtumo lygis 
didėja ne taip sparčiai, kaip norė-
tume. Ir ypač darbo rinkoje trūks-
ta moterų. Jų užimtumo lygis net 
10.4 proc. žemesnis už vyrų. Kita 
vertus, negalima džiaugtis ir tuo, 
kad beveik kas trečia moteris ES 
dirba ne visą darbo dieną. Mote-

rys vidutiniškai uždirba 16.7 proc. 
mažiau už vyrus, gauna mažesnes 
senatvės pensijas bei patiria dides-
nę skurdo grėsmę.  

Lietuvoje moterų užimtumas 
mažesnis tik 2.5 proc., atlyginimai 
skiriasi 13,3 proc., o ne visą darbo 
dieną moterys dirba beveik tris kar-
tus rečiau už kitas europietes. Gal 
tai dėl to, kad mūsų moterys vienos 
geriausiai išsilavinusių ES? O gal ir 
dėl kitų priežasčių? 

Moterys vis dar prisiima pagrin-
dinę atsakomybę už šeimą, vaikus 
ir namų ūkį. Nepakankamos gali-
mybės derinti darbą, šeimos ir as-
meninį gyvenimą kenkia ne tik 
moterų ekonominiam aktyvumui, 
bet ir mažina paskatas gimdyti. O 
tai labai aktualu senėjančiai Eu-
ropai.

Paskaičiuota, kad dėl lyčių nely-
gybės darbo rinkoje ES praranda-
ma iki 10 proc. BVP vienam gyven-
tojui. Šalys, kuriose moterys verti-
namos ir joms suteikiamos galios 
visapusiškai dalyvauti darbo rinko-
je ir priimant sprendimus, yra stabi-
lesnės, labiau klestinčios ir sauges-
nės. Visavertis moterų dalyvavimas 
ekonominiame gyvenime vis labiau 
tampa ne tik lygių galimybių įgy-
vendinimo, diskriminacijos maži-
nimo, bet ir mūsų ekonominės bei 
socialinės raidos problema. 

Jei ir  toliau pažanga lyčių lygy-
bės srityje vyks tokiais pat tempais, 
tikėtina, kad 73 proc. moterų už-
imtumo lygį pasieksime  2038 m., 
darbo užmokesčio lygybę – 2084 
m. Todėl neturėtų stebinti, kad 
šiai problemai skiriama tiek daug 
dėmesio.

Europos Parlamente šios kaden-

teko ir mano rengti siūlymai dėl ge-
resnio darbo ir asmeninio gyveni-
mo suderinimo. Balandį Komisija 
turėtų pateikti ES teisės aktų pro-
jektus, kurie turėtų nustatyti mini-
malias garantijas nėštumo, gimdy-
mo ir vaiko priežiūros atostogoms, 
įteisintų vaiko gimimo atostogas 
tėvui, o taip pat atostogas senyvų, 
sergančių ar neįgalių šeimos narių 
priežiūrai. Pastaroji naujovė būtų 
ypač aktuali Lietuvai. 

Mes taip pat pasiūlėme pareng-
ti direktyvos projektą dėl deramų 
darbo sąlygų, kurios būtų taiko-
mos visų formų užimtumui. Šis tei-
sės aktas turėtų garantuoti pagrin-

su tokia nuomone. Taip pat mano 
ir dauguma mano kolegų. Jau vien 
tai, kad moterys yra labiau išsila-
vinusios už vyrus, paneigia tokius 
niekuo nepagrįstus vertinimus.

Žinoma, visų moterų ekonomi-
nės galios stiprinimo problemų ES 
neišspręs. Daugelio jų sprendimų 
reikia ieškoti valstybėse narėse. Na-
cionaliniuose teisės aktuose dar yra 
pakankamai erdvės moterų užim-
tumo gerinimui. Svarbu, kad mote-
rys nebūtų  ekonomiškai baudžia-
mos už tai, kad turi vaikų ar įsipa-
reigojimų šeimai, o šeimos narių 
priežiūra būtų vertinama kaip pro-
duktyvus darbas.

Motinystės, tėvystės ir vaiko 
priežiūros atostogos bus veiksmin-
gos tik tada, jei sykiu bus taikomos 
ir kitos priemonės, įskaitant ko-
kybiškas ir įperkamas vaiko ir ki-
tų šeimos narių priežiūros paslau-
gas, motinystei ir šeimai draugiš-
kos aplinkos kūrimą darbovietėse.

Tačiau įstatymai sprendžia ne vi-
sas problemas. Daug kas priklauso 
ir nuo susiformavusių lyčių stereo-
tipų bei tradicijų. Tai – ir profesijų 
pasiskirstymas į moteriškas ir vy-
riškas, „stiklinių lubų“ problema 
moterų karjeroje, atsakomybės už 
vaikų priežiūrą ir namų ruošą pa-
sidalinimas šeimoje ir pan. O šios 
nuostatos ir stereotipai formuojasi 
jau ankstyvoje vaikystėje – šeimo-
je ir mokykloje. 

Tad akivaizdu, kad moterų eko-
nominę galią pajėgsime padidinti 
tik veikdami kartu – Europos Są-
jungoje ir valstybėse narėse, ben-
dradarbiaudami su socialiniais par-
tneriais, visuomeninėmis organiza-
cijomis, mokymo įstaigomis ir dar-
bo rinkos institucijomis.

Kad galėtume jaustis orios, laisvos ir saugios 
Birutė vėsaitė
Lietuvos socialdemokračių moterų 
sąjungos pirmininkė 

Kiekvienais metais mes pa-
žymime Kovo 8-ąją – Tarptau-
tinę moterų solidarumo ir ko-
vos už savo teises dieną. Ar di-
delė pažanga pasiekta moterų 
teisių srityje? Atsakymas būtų 
– ir taip, ir ne. 

Prisiminkime antikinės Graiki-
jos filosofą Aristotelį, turėjusį le-
miamos reikšmės Vakarų Europos 
raidai. Žmogaus pasaulėvokai jo 
įžvalgos teigė, kad moteris yra gam-
tos klaida, nevisiškai išsivystęs vy-
ras. Vakarų kultūroje moterys netu-
rėjo visuomeninio balso ir galimy-
bių išreikšti savo patirtį. Visą kul-
tūrą – filosofaiją, literatūrą, dailę – 
vyrai kūrė vyrams. Moters pasaulis 
čia buvo pateikiamas vyrui patogiu 
požiūriu, todėl ji čia dažniausiai ma-
toma kaip motina ar meilužė. 

Kol neišsikovojo teisės kalbėti 
apie tikrąsias savo patirtis, mote-

rys visada buvo vaizduojamos kaip 
absoliučiai priklausomos nuo vyrų 
ir sutvertos jiems tarnauti buitine, 
emocine ir seksualine prasme. 

XX a. moterų judėjimų dėka pa-
dėtis kardinaliai pasikeitė, o XX a. 
antrąją pusę  pavadinčiau net mo-
terų teisių aukso amžiumi, nors iki 
faktinio lyčių lygių galimybių įgy-
vendinimo buvo dar labai toli. 

Tačiau pastaruoju metu stebime 
tam tikrą žengimą atgal. Štai nese-
niai įvyko skandalas Europos Par-
lamente. Svarstant raportą „Lygus 
užmokestis už tą patį darbą“ euro-
parlamentaras iš Lenkijos „Teisės ir 
teisingumo“ partijos pareiškė, kad 
visiškai teisinga, jog moterys uždir-
ba mažiau, nes jos yra silpnesnės, 
ne tokios intelektualios ir protin-
gos, nėra padariusios jokių atradi-
mų ar sukūrusios šedevrų. Lenki-
jos feministės šio parlamentaro vos 
nesudraskė. 

Tačiau panašios tendencijos pas-
tebimos ne tik Lenkijoje, bet ir ki-
tose pasaulio šalyse. Štai rusijo-
je pataisytas smurto prieš moteris 
įstatymas, kai smurtu nelaikomi 
veiksmai, jei nėra padaryta ženkli 
žala moters sveikatai. D.Trumpo 
išrinkimas JAV prezidentu taip pat 
sukėlė masinius Amerikos moterų 
protestus. 

Kodėl moterys praranda savo tei-
ses? Todėl, kad mūsų – socialdemo-

kratų ir socialistų – 
partijos pralaimi rinkimus, jos 

yra šiuo metu susilpnėjusios, o rin-
kėjai patenka į populistų ir deši-
niųjų spąstus. Žmonės yra pavargę 
nuo nežabotos konkurencijos, nuo 
vadinamų „žiurkių lenktynių“. To-
dėl mes turime atstatyti pasitikėji-
mą socialdemokratija ir grįžti prie 
socialdemokratinių vertybių. 

Nepaisant ekonominio išsivysty-
mo, Europos moterys iki šiol patiria 
diskriminaciją ir ekonominėje sri-
tyje. Atotrūkis tarp vyrų ir moterų 
atlyginimų yra 16,3 proc. Lietuvoje 
jis kiek mažesnis – 13,3 proc. Skai-
čiai kalba, kad moterys turi dirb-
ti apie 10 metų ilgiau ar pradeda 
dirbti 10 metų anksčiau, kad gau-
tų tą patį atlyginimą. 

ES komisarė Vera Jourova, atsa-
kinga už teisę, vartotojų ir lyčių ly-
gybę, įvardijo keturias priežastis, 
dėl ko vyrų ir moterų atlyginimai 
skiriasi. 

Pirma priežastis – paprastoji dis-
kriminacija, nors ji visose ES šalyse 
uždrausta įstatymais. Todėl reikia 
daugiau skaidrumo, skiriant atlygi-
nimą už tą patį darbą tiek vyrams, 
tiek moterims. Lietuvoje pasitikrin-
ti gaunamą atlyginimą galime pagal 
įmokas „Sodrai“. 

Antra priežastis – darbo veiklos 
ir šeimos gyvenimo derinimas. Dir-
bančios moterys turi daugiau par-

eigų namuose nei vyrai. Tai – ir 
vaikų bei vyresnio amžiaus tėvų 
priežiūra, neapmokami buities dar-
bai. Sprendimas – daugiau ir labiau 
prieinamų socialinių paslaugų dir-
bančioms šeimoms, pareigų dalini-
masis namuose.

Trečia priežastis – atlyginimų se-
gregacija. Profesijos, kurias renkasi 
moterys, yra mažiau apmokamos 
nei tos, kurias renkasi vyrai. Mo-
terys dažniau dirba slaugytojomis, 
mokytojomis, socialinėmis darbuo-
tojomis, o šiuose sektoriuose atlygi-
nimai yra mažiausi. Sprendimas – 
daugiau moterų inžinierių, techno-
logių, programuotojų, mokslinin-
kių. Tačiau ne visos moterys nori 
būti inžinierėmis ar vairuotojomis, 
todėl reikia kelti atlyginimus tose 
srityse, kuriose dominuoja moterys. 

Jei dirbi už mažesnį atlygį, gausi ir 
mažesnę pensiją. Moterų pensinin-
kių pajamos ES yra 40 proc. mažes-
nės nei vyrų. Dar graudesnėje padė-
tyje atsiduria vienišos pensininkės 
našlės. Pastarosios, kol sutuoktinis 
yra gyvas, paprastai juo rūpinasi, 
slaugo ir pragyventi iš dviejų pensi-
jų yra lengviau. Tačiau, kai sutuok-
tinis palieka šią ašarų pakalnę, naš-
lei atsiveria tikras skurdas. Todėl 
reiktų pagalvoti ir apie našlių pen-
sijų didinimą. 

Ketvirta priežastis – moterų 
nepasitikėjimas savimi, mažesnė 

moterų savivertė. Tai – visuome-
nės stereotipų naikinimas, auklė-
jimas, kad mergaitės yra tokios 
pačios šaunios, kaip ir berniukai.

Europos Komisijos siekis – kie-
kvienais metais sumažinti atlygi-
nimų skirtumą tarp vyrų ir mo-
terų 2 procentais. Tam, kad vyrų 
ir moterų atlyginimai susilygintų, 
Lietuvoje, skaičiuojant aritmetiš-
kai, prireiktų 6–7 metų, aišku, 
jei bus imtasi objektyvių priemo-
nių atlyginimų atotrūkio mažini-
mui. Neseniai pristatyta Europos 
Komisijos ataskaita skelbia, kad 
Lietuva išsiskiria viena didžiau-
sia turtine nelygybe bei skurdo 
lygiu. Paprastai skurdas būdingas 
moterims.

Mūsų, Lietuvos moterų social-
demokračių, veiklos tikslas – kuo 
greičiau nuplauti šią gėdą nuo mū-
sų valstybės veido. Grįžkime prie 
socialdemokratinių vertybių. Lie-
tuvoje yra didžiulis kairiosios poli-
tikos poreikis. Gėda, kad dirban-
čios moterys tam, kad išgyventų, 
turi prašyti socialinės išmaldos. 
Gėda, kad mūsų pensininkės, iš-
auginusios ir išauklėjusios savo 
Tėvynei sūnus ir dukras, dirbu-
sios visą gyvenimą, likusios našlė-
mis gyvenimą turi baigti skursda-
mos. Tik ekonomiškai nepriklau-
somos moterys gali jaustis orios, 
laisvos ir saugios.

cijos metu priėmėme net 18 rezo-
liucijų, kurios tiesiogiai susijusios 
su moterų ir lyčių lygybės tematika, 
taip pat – ir moterų ekonominės 
galios stiprinimu. Paskutinė mū-
sų rezoliucija buvo skirta Europos 
socialinių teisių ramsčio projektui, 
kuris apjungia svarbiausias ES soci-
alinės politikos iniciatyvas.

Džiaugiuosi, kad į šį projektą pa-

dines darbo teises, įskaitant teisę į 
vienodą požiūrį, saugą ir sveikatą 
darbe, apsaugą motinystės atosto-
gų metu, nuostatas dėl darbo ir po-
ilsio laiko, profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyros, mokymosi 
galimybių ir kt.

Nauja įgūdžių garantijos inicia-
tyva būtų svarbi ne vien moterims, 
kurioms dažniau tenka sugrįžti į 

darbą po vai-
ko priežiūros 
atostogų. Ji 
būtų taikoma 
visiems, ku-
rie siekia įgy-
ti pagrindi-
nių įgūdžių, 
kurių reikia 
sparčiai kin-
tančioje dar-
bo rinkoje. Į 
Europos so-
cialinių teisių 
ramsčio pro-
jektą pateko 
mūsų pareng-

ta vaikų garantijos iniciatyva, kuri 
turi padėti apsaugoti mūsų vaikus 
nuo skurdo. Juk ES vis dar apie 20 
mln. vaikų gresia skurdas. 

Iš Komisijos laukiame pasiūly-
mų, kaip sumažinti atotrūkį tarp 
vyrų ir moterų atlyginimų. Deja, 
bet vis dar gaji nuomonė, kad pa-
grindinis šeimos išlaikytojas turė-
tų būti vyras. Praėjusią savaitę dis-
kutuojant apie atlyginimų skirtu-
mus Europos Parlamente vienas 
europarlamentaras „sužibėjo“ pa-
reikšdamas, kad moterys yra ma-
žesnės, silpnesnės ir ne tokios pro-
tingos kaip vyrai, tad ir turi uždirb-
ti mažiau. Kategoriškai nesutinku 
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Didžiausia svajonė – išlaikyti vietos gyventojus
Kandidatas į merus Jonavoje, 

dabartinis laikinasis rajono me-
ras Eugenijus SABUTIS sako, 
kad labiausiai norėtų, jog jau-
nimas iš Jonavos neišvažiuotų, 
o sukurta ir kasmet tobulinama 
infrastruktūra džiaugtųsi vis di-
denis rajono gyventojų skai-
čius. Visą gyvenime praleidęs 
Jonavoje jis ir šiandien lieka iš-
tikimas šiam miestui. „Jonava 
– svajonių miestas“, - sako jis. 

Artėjant pirmlaikiams mero 
rinkimams, žmonėms rūpi ne tik 
Jūsų politinė patirtis, bet ir Jūsų 
asmenybės kelias. Kas yra euge-
nijus Sabutis?

Gimiau 1975 m rugsėjo 10 d., Jo-
navoje, kurioje visą laiką gyvenau ir 
gyvenu iki šiol. Mano tėvas kilęs iš 
Jonavos rajono, o mama atvykusi 
iš Baltarusijos dirbti pagal pasky-
rimą į tuometį „Azoto“ gamybinį 
susivienijimą. Mano gyvenimas – 
tipiškas: darželis, mokykla, aukš-
toji mokykla. Nors mokykloje dar 
nemačiau savęs kaip politiko, tačiau 
klasės draugai visuomet sakydavo, 
kad mano ateitis – būtent politiko-
je, nes mėgau pasisakyti ir aktyviai 
reiškiau savo nuomonę. 

Studijavau Vytauto Didžiojo uni-
versitete, bakalauro studijoms pa-
sirinkau filosofiją. Būtent ji padėjo 
man suvokti save, padėjo ir padeda 
pasaulį pamatyti kitokiu kampu, 
netradiciškai žvelgti į problemas. 
Magistro studijoms tame pačiame 

universitete pasirinkau tuo metu la-
bai populiarią teisės kryptį. 

Po studijų dirbau AB „Ache-
ma“ personalo skyriuje. Po penke-
rių metų darbo perėjau dirbti į kitą 
koncerno „Achemos grupė“ įmo-
nę Kaune kaip personalo vadovas. 
2011 metais grįžau dirbti į Jonavą.

Laimėjęs konkursą, Jonavos ra-
jono savivaldybės tarybos sprendi-
mu buvau paskirtas Jonavos grei-
tosios medicinos pagalbos stoties 
direktoriumi. Man tai buvo nau-
ja, jaudinanti sritis, kurioje atradau 
save ir realizavau norą padėti žmo-
nėms. Supratau, kad įsitraukęs į po-
litinį gyvenimą galiu ne tik šioje sri-
tyje, bet ir kitur realizuoti savo sie-
kius ir idėjas.

nuo ko prasidėjo Jūsų politinė 
veikla, kuri leido Jums pasiekti 
dabartinę poziciją?

Niekada neslėpiau savo kairiųjų 
pažiūrų. Savo veiklą pradėjau įsto-
jimu į Lietuvos socialdemokratų 
partijos gretas. Ypač imponavo jau-
niausio Lietuvos mero – Mindaugo 
Sinkevičiaus – veikla ir asmenybė. 

Visada maniau ir dabar manau, 
kad laisvės, lygybės ir socialinio tei-
singumo principai turi būti pama-
tinės vertybės, kurių laikytis ir ku-
rias diegti turi ir vietos, ir centrinė 
valdžia. Artėjant 2015 metų vietos 
savivaldos rinkimams aktyviai įsi-
traukiau į LSDP Jonavos skyriaus 
rinkimų štabo veiklą. rinkėjai Jo-
navos rajono savivaldybėje mums 
patikėjo ne tik pirmą kartą tiesio-
giai renkamo mero poziciją, bet ir 
keturiolika tarybos narių mandatų. 
Džiaugiuosi, kad manimi buvo pa-
sitikėta ir tapau mero pavaduotoju. 

Einant šias pareigas veiklos ne-
trūko, kuravau švietimą, kultūrą, 

Politika prasidėjo nuo žurnalistikos studijų 
Nepriklausomybės priešaušry... 

atkelta iš 6 p.

Kai baigęs tarnybą tėvas sugrįžo, 
paskui jį atvyko ir nėščia mergina. 
Seneliai neapsidžiaugė, santykiai 
nesusiklostė, tad jai teko grįžti atgal. 

Mano vyresnioji sesuo Aelita gi-
mė ir augo Moldovoje, jos motina 
ištekėjo, ji augo šeimoje. Ir, ma tyt, 
atėjus tam tikram laikui, nutarė su-
sirasti savo biologinį tėvą. Deja, per 
vėlai. Su Deimante vis žadame nu-
važiuoti jos aplankyti. 

Mokėtės mažo miestelio Suba-
čiaus vidurinėje mokykloje, vėliau 
Panevėžio mokykloje ir štai koks 
startas – studijos universitete, žur-
nalistika, ten konkursas būdavo 
dešimt į vieną vietą...

Baigiau Panevėžio antrąją viduri-
nę mokyklą, kuri buvo su sustiprin-
tu humanitariniu profiliu. Mokė-
mės net lotynų kalbos. Mano klasė-
je buvo surinkti geriausi mokiniai, 
todėl nenuostabu, kad klasės baigi-
mo rezultatai: du aukso medaliai ir 
penki sidabro. 

Daug klasės draugių rinkosi lie-
tuvių kalbos ir literatūros studijas – 
mes visi buvome užsidegę lituanisti-
ka. Mėgdavau parašyti į mokyklos 
laikraštuką, mano rašinius spausdi-
no ,,Panevėžio balsas“, o vieną iš jų 
– ,,Literatūra ir menas“. 

Paskutiniais metais klasės au-
klėtoja pasiūlė stoti į žurnalistiką. 
ėmiau rimtai apie tai galvoti. Kai 

važiavau laikyti stojamųjų į žurna-
listiką, buvo ir kūrybinis konkursas 
– rašėme rašinius, vyko pokalbiai. 
reikėjo užpildyti apie save anketą, 
kur buvo klausimas apie šeimyninę 
padėtį. Parašiau: ,,nevedusi“. Taip 
sako aukštaičiai. Komisijos nariai 
pasišaipė, kad neva aš vesiu vyrą... 
Iškaitau lyg rožė. 

Kadangi turėjau sidabro meda-
lį, man užteko išlaikyti vieną egza-
miną penketui (5 balų sistema). Ta-
pau studente anksčiau už kitus ir iš-
važiavau namo vasaros atostogoms.

Studijos, jaunystė, laisvė ir 
anksti sukurta šeima?

Mūsų studijos buvo ypatingos, 
įstojome 1987 metais, tad netrukus 
prasidėjo nepriklausomybės idė-
jų judėjimai. Didžioji dalis studijų 
prabėgo Sąjūdžio mitinguose. Bu-
vo labai įdomu, pakili nuotaika, ta-
čiau kartu sklandė ir nežinomybės 
dėl ateities nerimas. 

Taigi, pasaulis sukosi aplink mus, 
kitaip sakant, – revoliucija, jaunys-
tė ir meilė. Trečiame kurse įsimylė-
jau bendrabučio kaimyną istoriką 
ir sukūrėme šeimą. 

Gimus dukrai gyvenimas įgavo 
naujų spalvų. Jei ne kūdikis namuo-
se, taip gerai neatsiminčiau ekono-
minės blokados. Auginti vaiką stu-
dentų bendrabutyje be karšto van-
dens buvo tikras iššūkis. Vystyklus 

virindavome bendrabučio virtuvė-
je, o džiaustydavome mažame gy-
venamajame kambarėlyje. 

Studijas tęsėme abu: ir aš, ir vy-
ras, vienas kitą išleisdavome į pas-
kaitas. Diplominį darbą rašiau 
laukdamasi jau antrojo vaiko. 

Diplomas apgintas, regis, telie-
ka džiaugtis motinyste. ir štai gy-
venimo išbandymas – anksčiau 
laiko gimęs sūnus.

Tai buvo sunkiausias gyvenimo 
laikas. Diplomas rankose ir anks-
čiau laiko (28-ą nėštumo savaitę) 
gimsta sūnus. Baimė, nežinomybė 
ir gydytojų prognozės nedžiugino. 
Gimdymas iki 26-os nėštumo sa-
vaitės buvo prilyginamas persileidi-
mui. Vaikelis svėrė vos kilogramą... 

Kadangi Kristupas išgyveno pir-
mąją savaitę, jį pervežė į Vilniaus 
Santariškių klinikas, kur buvo 

slaugomas tris mėnesius. Namo 
parsivežėme jau 2,756 kilogra-
mo kūdikį. Puikiai atsimenu šį 
svorį, nes kiekvienas priaugtas 
gramas teikė vilties. 

Kai dirbau žurnaliste leidi-
niuose tėvams, savo patirtį ap-
rašiau straipsnyje ,,Kodėl pasku-
bėjai mažyti?“. Tai buvo vilties is-
torija, kuri sklandė tarp mamų ir 
jas paguosdavo. Straipsnis vėliau 
mane suvedė ir su besikuriančios 
asociacijos ,,Neišnešiotukas“ na-

rėmis, tapau valdybos nare. 
Bendra patirtis žmones suartina, 

širdimi jaučiu jų išgyvenimus, sie-
kius. Visuomenė jau puikiai žino 
apie ankstukų problematiką, vy-
ko ne viena akcija, surinktos lėšos, 
kurių pagalba naujais įrenginiais 
remiami neišnešiotų naujagimių 
skyriai visoje Lietuvoje. 

Grįžkime prie Jūsų gyvenimo. 
išbandymai nesibaigia. Likimas 
meta dar vieną – išyra šeima.

Kai žmonės skiriasi, kaltų ieško-
ti, tikriausiai, nereikia. Taip buvo 
lemta. Mūsų šeima patyrė labai di-
delių išbandymų. Jautėsi pastovus 
nuovargis – sūnus labai sirgo – tai 
būdinga ankstukams. Dvi savaites 
guli ligoninėje, dvi savaites namie 
su stipriais antibiotikais. O dar vy-
resnėlė dukra – jai irgi reikia daug 
dėmesio. 

Tuo metu aš nedirbau – buvau su 
vaikais namuose. Matyt, buvome per 
jauni, kad išsaugotume šeimą. Vyras 
pasirinko lengvesnį kelią. Likau su 
dviem mažais vaikais... 

Bet gyvenimas nesustojo, susipaži-
nau su dabartiniu savo vyru Liutau-
ru, kuris nepabijojo vesti moterį su 
dviem vaikais. Mums gimė ir mūsų 
bendras sūnus rapolas Benediktas. 

Kaip sekėsi derinti asmeninį gy-
venimą su politine karjera, kai vai-
kai dar buvo jaunesni? Ar dabar len-
gviau? Kaip Jus palaiko Jūsų vyras 
Liutauras?  

Mano politinė karjera ir prasidėjo 
gana vėlai, kai vaikai jau buvo ūgte-
lėję. Visada buvau mama, kuriai svar-
bu prieš miegą paskaityti vaikams pa-
saką, o savaitgalį kartu nueiti į „Keis-
tuolių“ ar kitą vaikišką spektaklį. Bet 
dirbdama partijos atstove spaudai 
tarsi netyčia ir pati įsijungiau į poli-
tinę veiklą. Pirmieji mano rinkimai 
buvo 2007 m. į Vilniaus miesto savi-
valdybės tarybą. Jie nebuvo sėkmin-
gi, pasisekė tik 2015 m. Buvau išrink-
ta į tarybą, tapau sveikatos komiteto 
pirmininke.

Mano vyras Liutauras mane pa-
laiko tyliai. Kažkada pats buvo gana 
gerai žinomas žmogus tuometinia-
me šou pasaulyje, šiuo metu nenori 
jokio viešumo, kategoriškai atsisako, 
kad būtų minimas žiniasklaidoje ar 
publikuojamos jo nuotraukos. Ger-
biu tokį jo norą, namuose mes gyve-
name labai kukliai, gana uždarai. Ir 
man visai patinka, kad namai yra ra-
mybės oazė, kur gali jaustis saugiai, 
būti pačia savimi. 

sportą, jaunimą ir bendruomenes. 
Nepaisant to, stengiausi domėtis 
viskuo. Visada aktyviai ieškojau są-
lyčio taškų su miesto ir rajono gy-
ventojais, verslo atstovais, kitų par-
tijų kolegomis. 

M. Sinkevičiui tapus ministru, 
laikinai vykdyti mero pareigas Jo-
navos rajono savivaldybės taryba 
patikėjo man.

Papasakokite apie savo šeimą, 
pomėgius, laisvalaikį.

Su žmona rasa turime paau-
glį sūnų Tomą, kuris mokosi pro-
gimnazijoje. Žmona, kaip ir aš, – 
jonavietė. Esame tradicinė šeima: 
gyvename kaip ir dauguma rajono 
gyventojų eiliniame daugiabutyje, 
laisvalaikį mėgstame leisti kartu: 
keliaujame po Lietuvą, skaitome 
knygas, žiūrime filmus. Neturi-
me išskirtinių pomėgių, tačiau 
kiekvienais metais taupome pini-
gus atostogoms ir stengiamės ap-
lankyti įvairias užsienio šalis. Įsi-
minė 2016 metų atostogos, nes ry-
žomės su automobiliu apvažiuoti 
Lenkiją, Austriją, Čekiją. 

Tenka apgailestauti, kad mažai 
laiko galiu skirti knygoms, kurių 
didžiąją dalį saugo mano mama. 
Nuo mažens knygos man buvo 
didelė vertybė, ši aistra neblėsta.

Ar sportuojate?
Galvoju vėl pradėti bėgioti ar 

net lankytis sporto salėje, kurių 
– nors ir nedidelių – mūsų mies-
te netrūksta. Po vaikystėje patir-

tos akies traumos niekada labai 
nesidomėjau sportu, tačiau mūsų 
mieste esanti sporto infrastruktū-
ra skatina sportuoti. Vien miesto 
teritorijoje turime dešimt kilome-
trų dviračių takų, todėl vasarą su 
šeima važinėjame dviračiais, o jei 
norime ramesnio laisvalaikio – ei-
name pasivaikščioti. Džiaugiuosi, 
kad mieste turime ne vieną mo-
dernią vaikų žaidimų aikštelę, ku-
rių skaičių kiekvienais metais di-
diname. Šalia miesto stadiono Jo-
ninių slėnyje kiekvieną vasaros sa-
vaitgalį miesto gyventojams ir sve-
čiams organizuojame nemokamus 
sporto, kultūros ir kitus renginius. 
Šalia esantis Varnutės tvenkinys – 
mėgstama vandens pramogų mė-
gėjų vieta. 

Apie ką svajojate?
Didžiausia mano svajonė susiju-

si su gimtuoju miestu. Noriu, kad 
mano ir mūsų visų pastangomis 
miestas toliau gražėtų, kad turėtu-
me ne tik laisvalaikio, bet ir kultū-
rines erdves, kad bet kuris miesto, 
rajono gyventojas ar svečias čia ras-
tų sau malonų užsiėmimą. Svajoju 
apie tai, kad, matydami tiek daug 
galimybių, jaunieji miesto gyven-
tojai galvotų, jog Jonava – jų svajo-
nių miestas. Jei nors dalis galvojan-
čių apie vidinę ar išorinę emigra-
ciją persigalvotų ir liktų čia – bū-
tų didžiulis pasiekimas, kuriuo aš 
didžiuočiausi.

Kalbino Birutė Gailienė
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Marijampolėje  kandidatų į LSDP pirmininkus 
debatai vyko kovo 14 d. 

D
evyniasdešimt šeši LSDP Kelmės skyriaus nariai vasario 25 
dieną rinkosi į skyriaus ataskaitinę – rinkiminę konferenciją 
Užventyje. Skyriaus pirmininkas Vaclovas Andrulis, pavaduo-
toja Lina Balčiūnienė, atsakingas sekretorius Ramūnas Bara-

nauskas įteikė partijos pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėkas bičiu-
liams už nuoširdų darbą Seimo rinkimų kampanijoje, įteikė nario pažy-
mėjimus naujiems partiečiams.

V
asario 27 d. Radviliškio 
kultūros centre įvyko LSDP 
Radviliškio skyriaus atas-
kaitinė –rinkiminė konfe-

rencija, kurioje išrinktas naujas 
Radviliškio skyriaus pirmininkas 
Kazimieras Račkauskis. Skyriaus 
pirmininko posto dar siekė sky-
riaus garbės pirmininkas Vytau-
tas Simelis.  

K
ovo 18 d. Gintautas Paluckas išrink-
tas LSDP Vilniaus miesto skyriaus 
pirmininku. Be jo dėl LSDP Vilniaus 
miesto skyriaus vadovo posto var-

žėsi dar trys kandidatai – laikinai skyriaus 
pirmininko pareigas ėjęs Algirdas Markevi-
čius, Seimo narys Artūras Skardžius bei il-
gametis partijos narys Alfonsas Brazas.

V
asario 18 d. įvyko pirmieji kandidatų į LSDP pirmi-
ninkus debatai Vilniuje. Juose dalyvavo 4 kandi-
datai: Zigmantas Balčytis, Andrius Palionis, Min-
daugas Sinkevičius ir Artūras Skardžius. 

V
asario 23 d. kandidatų į LSDP pirmininkus deba-
tai vyko Alytuje, kuriuose dalyvavo Vilniaus miesto 
vicemeras Gintautas Paluckas ir Seimo narys Ar-
tūras Skardžius. Renginį organizavo LSDP Alytaus 

miesto skyrius. Kandidatai sulaukė nemažai klausimų 
apie dabartinę Dzūkijos sostinės situaciją. 

V
asario 27 d. kandidatų į LSDP pirmininkus de-
batai persikėlė į Birštoną, kur vyko Kauno aps-
krities LSDP skyrių aktyvų pasitarimas. Aptar-
ta Kauno apskrities LSDP skyrių organizacinė 

veikla 2016 metais, tiesioginių LSDP pirmininko rinki-
mų aktualijos. 
Debatuose dalyvavo šįkart dalyvavo daugiausia kandi-
datų: Mindaugas Sinkevičius, Gintautas Paluckas, Ar-
tūras Skardžius, Andrius Palionis ir Mantas Varaška. 
Diskusiją vedė Tomas Šileika.

V
asario 18 d., Jonavoje įvyko jau 
tradicinėmis tapusios Poledinės 
žūklės varžybos LR Seimo nario 
Rimanto Sinkevičiaus taurei lai-

mėti.
Pagrindinė varžybų taurė, diplomas ir 70 
eurų čekis atiteko Nerijui Budriui. Jo pa-
gautas laimikis svėrė net 2,5 kg. Antrojo-
je vietoje liko ir 50 eurų čekiu, taure bei di-
plomu apdovanotas Vilmantas Kurgonas 
(laimikio svoris - 1,08 kg). Garbinga trečioji 
vieta ir 30 eurų čekis bei taurė atiteko Gin-
tautui Balsevičiui (laimikis - 1,025 kg). Jis 
laimėjo ir specialų prizą už didžiausią pa-
gautą žuvį (125 g).
Visiems žūklėje dalyvavusiems žvejams 
įteikti atminimo medaliai.

Gertrūda Bučiūtė, LSDP Jonavos skyrius 



Jaunimas14 socialdemokratas

Socialdemokratai, baimės ir ateitis

Jaunimiečiai išrinko naują pirmininkę 
ir valdybos narius

tomas Bilevičius
LSDJS valdybos narys  

Jei Jus trikdo sąvoka „soci-
aldemokratas“, šis straipsnis 
– Jums. Šio straipsnio autorius 
yra jaunasis socialdemokra-
tas, kuris džiaugiasi juo esąs. 
Kita vertus, jis nuolat sau kelia 
klausimą, kas gi ta socialdemo-
kratija šiandien? Ir ne tik soci-
aldemokratija, bet ir liberaliz-
mas, konservatizmas ar krikš-
čioniškoji demokratija? Gy-
venant populizmo renesan-
so epochoje, tokie ir panašūs 
klausimai, matyt, bus gvilde-
nami dar ilgai, kol nebus įveik-
tas bendras priešas.

Sovietmetis ir kairieji
Greičiausiai, socialdemokratijos 

oponentus labiausiai Lietuvoje erzi-
na šios politinės doktrinos ir sovie-
tmečio santykis. Dažnai mes – soci-
aldemokratai – esame pavadinami 
komunistais ar tos senosios totalita-
rinės sistemos gerbėjais. Nieko pa-
našaus, nes kas gali ilgėtis laikų, kai 
nebuvo nei laisvės, nei tikro teisin-
gumo ar solidarumo, o tik lozungai 
ir pompastinė valstybė, primenanti 
nusavinamo darbo stovyklą? 

Gali būti, kad kažką erzina rau-
dona spalva. Juk ji erzina ne tik įsiu-
tusį jautį? Bet ten, kur tikra kairė, 

Kovo 18 d. Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijoje 
rinkosi Lietuvos socialdemo-
kratinio jaunimo sąjungos na-
riai. Delegatai rinko naują or-
ganizacijos vadovybę. Konfe-
rencijoje dalyvavo daugiau nei 
120 jaunųjų socialdemokratų.

Pristatė metines veiklas
LSDJS pirmininkas ramūnas 

Burokas delegatams pristatė atas-
kaitą apie 2016-ųjų metų veiklas 
bei finansus. ryškiausiais metiniais 
akcentais r. Burokas pažymėjo to-
limesnę organizacijos struktūrinių 
tinklų plėtrą bei aktyvią jaunųjų 
socialdemokratų veiklos plėtrą re-
gionuose.

„Pernai buvo labai svarbūs metai 
Lietuvai, ne tik dėl eilinių Seimo 
rinkimų rudenį. Tačiau pasiren-
gimas jiems, rinkimų kampanija ir 
rinkimų rezultatai dar kartą patvir-
tino, kaip Lietuvai reikia socialde-
mokratinės ideologijos ir kairiosios 
politikos, kurios pagrindiniai tiks-
lai būtų socialinės lygybės ir solida-
rumo tarp žmonių užtikrinimas.

Kairiosios politikos būtinybė 
2016 metais tapo ypač akivaiz-
di ir Europos, ir JAV politikoje. 
Nors čia kairieji patyrė nemažai 
pralaimėjimų, tačiau būtent jie 
paskatino mus susitelkti ir ryž-
tingiau siekti socialdemokratinių 
principų įgyvendinimo“, – teigė 

ten ir raudona spalva. Tai – kovos 
prieš išnaudojimą spalva. Juk ji yra 
ir mūsų trispalvėje, o joje įprasta ma-
tyti mūsų kovotojų už laisvę kraują. 
Išsilaisvinimas nuo bet kokios prie-
vartos ir yra kairiosios, taip pat ir so-
cialdemokratų, idėjos varomoji jėga.  

Beveik visus 27-erius metus ste-
bime išsilaisvinimo kovą nuo so-
vietmečio įkaltų dogmų ir gyveni-
mo tiesų. Vieniems pavyko geriau, 
kitiems blogiau, kitiems nepavyko 
išsilaisvinti visai. Bet visi dar daug 
ko bijo, ypač pasakyti tai, ką galvo-
ja, nes sveria kiekvieną žodį. Todėl 
esama daug pykčio, o jį išliejame 
aplinkai, kaltindami nenusisekusį 
gyvenimą, peikdami valdžią, kurią 
patys ir išrenkame, burbėdami ant 
savos demokratinės valstybės. Sa-
vaime suprantama, pasakysite, kad 
gyvenime viskas daug sudėtingiau 
nei žvelgiant į jį jaunuolio akimis. 

Bet leiskite tikėti, kad mums ga-
lutinai įveikti sovietmetį gali tik kai-
rioji socialdemokratija, kuri leidžia 
atrasti laisvę būti tuo, kuo nori, ne-
bijoti ir niekam nepataikauti. Todėl 
turime būti principingi. Tiek mūsų 
požiūris, tiek ir sprendimai turi būti 
grindžiami solidarumo, demokrati-
jos, socialinio teisingumo, žmogaus 
teisių ir lygybės principais. 

Drąsa išsilaisvinti
Pokalbiuose su vyresniais mane 

LSDJS pirmininkas r. Burokas.
Sąjungos kontrolės komisijai pri-

stačius veiklos vertinimo ataskaitą, 
konferencijos delegatai LSDJS vei-
klos ir finansinę atskaitomybę pa-
tvirtino balsų dauguma.

Kandidatų kovoje – net 9 jau-
nimiečiai

Popiet prasidėjo kandidatų į 
LSDJS pirmininko, valdybos bei 
kontrolės komisijos narių pozici-
jas prisistatymai. Tapti LSDJS pir-
mininkus kandidatavo LSDJS Vil-
niaus miesto skyriaus narė Agnė 
Goldbergaitė, Šiaulių vicemeras 
Domas Griškevičius bei Panevė-
žio rajono tarybos narė Modesta 
Petrauskaitė.

Valdybos nariais tapti siekė net 
šeši kandidatai: panevėžietis To-
mas Bilevičius, vilnietė Jovita Bisly-
tė, šiaulietis Vaidas rusys, vilnietė 
Liucija Mininaitė, alytiškis Darius 
Šalaševičius bei akmeniškis Tomas 
Martinaitis.

Delegatai domėjosi, kaip kandi-
datai suderins savo darbus su vado-
vavimu sąjungai bei ar nebuvimas 
Lietuvos socialdemokratų partijos 
nariu neužkirs kelio bendradarbiau-
ti su partija. Taip pat delegatus do-
mino, kaip keliamos problemos ga-
lėjo būti sprendžiamos dar iki prasi-
dedant rinkimų maratonui.

Kandidatuojantiems atsakius į 
visus klausimus ir išklausius dele-

gatų pasisakymus vyko slaptas bal-
savimas. Paaiškėjo, jog organizacijai 
vadovaus daugiau nei pusę delegatų 
balsų surinkusi Agnė Goldbergaitė. 
LSDJS valdybos komandą delegatų 
sprendimu papildė Tomas Bilevi-
čius, Tomas Martinaitis bei Liuci-
ja Mininaitė.

„Jaunieji socialdemokratai šian-
dien turi būti atviri ir dinamiški. 
reikia ne tik dalyvauti visuomeni-
niuose procesuose, žengti koja ko-
jon su permainomis, bet ir patiems 
būti pokyčių iniciatoriais. Šiandien 
pagrindinė jaunųjų socialdemokra-
tų užduotis – principingai stovė-
ti už mus vienijančias vertybes bei 
prisidėti prie šalies jaunimo gerovės 
kūrimo“, – už pasitikėjimą dėkojo 
A. Goldbergaitė. 

Kontrolės komisijos rinki-
muose nuomonės skyrėsi

Tik prasidėjus Kontrolės ko-
misijos narių kandidatų kėlimui, 
delegatai jų pasiūlė net 11. Įvykus 
pirmajam turui, daugiausiai dele-
gatų palaikymo susilaukė du kan-
didatai – Inga Možeiko bei Ma-
lik Agamalijev. Šie du kandidatai 
iš pirmojo turo, surinkę daugiau 
nei pusę delegatų balsų, buvo iš-
rinkti LSDJS kontrolės komisi-
jos nariais.

Organizuojant tolimesnį bal-
savimo procesą, delegatų nuo-
monės, kas turėtų stebėti sąjun-
gos veiklą bei procesus, išsiskyrė. 
Po daugiau nei valandą vykusių 
balsavimų į Kontrolės komisiją 
taip pat išrinkti buvo Erlandas 
Andrejevas, Dovilė Burbaitė bei 
Mantas Karanauskas.

Pristatytos LSDJS įstatų 
pataisos

Prieš konferenciją į darbotvar-

kę buvo įtrauktos svarstyti ir val-
dybos narių pateiktos LSDJS įs-
tatų pataisos. Naujoje įstatų re-
dakcijoje buvo siūlomi narių de-
legavimo į konferencijas pakeiti-
mai. Delegatams susipažinus su 
pakeitimais nutarta juos perduo-
ti LSDJS valdybai. Jos nariai ar-
timiausioje konferencijoje, atsi-
žvelgę į siūlomas pataisas, turėtų 
pateikti galutinį LSDJS įstatų pa-
taisų projektą.

Lietuvos socialdemokratinio 
jaunimo sąjunga – nevyriausy-
binė jaunimo organizacija, kuri 
palaiko politines kairiąsias pa-
žiūras ir savo veiklą pradėjo dar 
1922 metais.

LSDJS skatina Lietuvos jau-
nus žmones veikti, prisideda prie 
įvairių veiklų, skleidžia kairiosios 
politinės krypties idėjas Lietuvos 
bei Europos lygmenimis, aktyviai 
veikia jaunimo politikos formavi-
mo bei įgyvendinimo srityse visos 
Lietuvos savivaldybėse.

visada trikdo vienas teiginys, - „vai-
kine, kalbi per drąsiai“. Įsivaizduo-
jate, jie tą sako lyg būtų autoritari-
nis ar totalitarinis režimas. Bet juk 
esame  demokratinės valstybės pi-
liečiai. O gal aš klystu? 

Bet demokratiją ginti reikia nesi-
kuklinant. Nesvarbu, ką mums at-
sakys tie, kurie nenori jos. Tik nesu-
prantu, kodėl reikia prilaikyti liežu-
vį už dantų tiems, kurie skelbiasi esą 
demokratais? Žinoma, kalbėdamas 
apie drąsą, neturiu mintyje įžūlumo 
ar keiksmažodžių, patyčių, prasivar-
džiavimo ar oponento menkinimo, 
tik orią diskusiją. Nes socialdemo-
kratija neįmanoma be demokrati-

jos ir laisvo žodžio. Ir šiaip, demo-
kratijoje sakome, ką norime, daro-
me, kaip norime ir susirenkame, ka-
da norime. ribojame save tik tiek, 
kiek tai nekenkia kitiems. 

Keiskimės!
Lietuvą keisime tik pasikeitę pa-

tys, suvokę, kad niekas kitas, o mes 
esame JI. Kad ne tik privatieji, bet 
ir viešieji interesai yra svarbūs, o gal 
net ir svarbesni.  Ir pokyčiams rei-
kia laiko, tik žingsnis po žingsnio, 
o ne iškart, galime pradėti eiti geres-
nės visuomenės link. 

Socialdemokratai buvo ir yra ko-
votojai, bet kovoja tik tada, kai ne-
bėra kito pasirinkimo rasti kompro-
misą. Todėl jie yra net ne dialogo, o 
polilogo šalininkai. Kalbėkimės ir 
raskime sprendimus drauge. Ne dėl 
įtakos ar politinių dividendų, o dėl 
to, kad to reikia pokyčiams.

Deja, šiandien Lietuvos  socialde-
mokratai nieko nesiūlo, o tik atsi-
šaudo komunikacijos salvėmis. Bet 
kritika atskiriems politikams ar jų 
sprendimams neturėtų būti suta-
patinta su visa socialdemokratijos 
politine doktrina ir jos siūlomais 
sprendimais. Deja, taip nutinka itin 
dažnai, kai nuomonę formuoja de-
šinieji nuomonės lyderiai. 

Atrodo, kad dalis politikų patai-
kauja viešajai nuomonei ir bijo pri-
imti reikalingus sprendimus, ma-

nydami, kad tai atsisuks prieš juos 
pačius.

Baltijos ir Skandinavijos šalių 
socialdemokratija

Kodėl lietuvių emigrantų paža-
dėtąja žeme tapo Skandinavijos ša-
lys? O ar žinojote, kad tokios Šiau-
rės Šalys tapo tik todėl, kad ten ilgus 
dešimtmečius ieškota polilogo, kad 
ten solidarūs ir svarbūs visi. Tokią 
erdvę kalbėtis ir išgirsti vieni kitus 
pasiūlė tų šalių socialdemokratai, 
valdę ilgus dešimtmečius.  Štai ko-
dėl ten galingas ir verslas, ir darbuo-
tojai jaučiais neišnaudojami bei ats-
tovaujami stiprių profesinių sąjun-
gų. Be to, ten žmonės jaučiasi esą 
laisvi, solidarūs, lygūs, svarbiausia, 
laimingi, net ir mokėdami žymiai 
didesnius mokesčius nei Lietuvoje. 

Esu įsitikinęs, kad ir Lietuvai lai-
kas išmokti šiaurės sesių iš Skandi-
navijos pamokas. Mes galime tapti 
sėkmingi, kaip ir jie, jei pradėsime 
kitaip vertinti žmogų ir jo porei-
kius, o valstybė pradės paisyti įvai-
rių interesų. 

Kairiąja socialdemokratine idėja 
vedini galime Lietuvoje sukurti ge-
rovės valstybę.  Bet laisvė, lygybė ir 
solidarumas neturi būti tik lozungu 
ar tuščiomis frazėmis ir lydėti mus 
sprendimuose. Tuo tarpu, būti pi-
liečiu reiškia aktyvią kovą ne tik už 
savo, bet ir kito žmogaus šviesesnį 
rytojų. Ir patikėkite, socialdemo-
kratams išties turėtų būti „svarbiau-
sia – žmogus“.

Agnė Goldbergaitė
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Lietuvos užsienio politikos tikslai nesikeičia – 
keičiasi niuansai 

Jus, įvairiu metu ėjusį vidaus 
reikalų ministro ir teisingumo 
ministro pareigas, daugelis pir-
miausia žino kaip teisininką, 
teisės ir teisėtvarkos sistemos 
žinovą. Tačiau esate ir patyręs 
diplomatas; be to, dirbdamas 
premjero Gedimino Kirkilo 
(2006–2008) vyriausioju pata-
rėju susidurdavote su svarbiais 
užsienio politikos klausimais. 
Todėl Jūsų išrinkimas Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir-
mininku yra rimtas pastiprini-
mas ir LSDP frakcijai Seime, ir 
partijai. Kokius svarbiausius 
Lietuvos užsienio politikos tiks-
lus kelia Jūsų vadovaujamas 
Seimo komitetas? 

Šis posūkis, tiksliau – sugrįžimas, 
man buvo gana netikėtas. Kai par-
tijos vadovybė atsisakė mano, kaip 
teisingumo ministro, paslaugų, pa-
siūlė sutelkti dėmesį į užsienio poli-
tiką. Nedvejodamas sutikau, nes tai 
labiau politiška sritis, dar nepamirš-
ta iš diplomatinio darbo. Be to, už-
sienio politika yra ta sritis, kurioje 
svarbiausia – užtikrinti tęstinumą. 
Todėl nenuostabu, kad ir po pralai-
mėtų rinkimų svarbiausios pozici-
jos užsienio politikoje išliko social-
demokratų rankose. 

Dar viena aplinkybė atspindi šios 
veiklos svarbą. Gaji nuomonė, kad 
lietuviams nelabai svarbu, kas vyks-
ta Europoje, ypač kituose žemynuo-
se. Todėl ir žiniasklaidoje šios infor-
macijos nėra gausu. Pagal šį požy-
mį kartais esame pavadinami pro-
vincialais. Tačiau šiandien pasaulis 
kaip niekada globalus. Jei norime 
gerai ir turiningai gyventi, turime 
keistis, turime žinoti kitų patirtį ir 
kitų klaidas. Didinti informacijos 
apie užsienį sklaidą – taip pat svar-
bus uždavinys. 

Norėtųsi, kad ir partijoje diskusi-
jos šiomis temomis būtų dažnesnės. 
Bent jau pasidomėtume, kuo gyve-
na kitų valstybių socialdemokratai.

Mūsų komitete jau kelis dešim-
tmečius keliami tradiciniai užsie-
nio politikos uždaviniai, o šiandie-
nos aktualijos jiems suteikia naujus 
atspalvius. Po naujo prezidento iš-
rinkimo JAV turime rūpintis, kaip 
išlaikyti šios galingos valstybės dė-
mesį mūsų regionui, nes nuo to ne-
maža dalimi priklauso ir Lietuvos 
saugumas. 

doma rytų ukrainoje. 
Neretai nuskamba ir retoriniai 

pagrasinimai Baltijos valstybėms. 
Ir ne tik pagrasinimai –  sistemin-
gai rengiamos didžiulės karinės pra-
tybos, repetuojančios agresijos pla-
nus. Išpopuliarėjo hibridiniai ka-
rai – pradedant „žaliaisiais žmoge-
liukais“ ir baigiant kibernetinėmis 
atakomis. Kai kurie ekspertai ir As-
travo branduolinį monstrą laiko hi-
bridinių grėsmių apraiška. 

Kai tuo pačiu metu didėja mū-
sų gynybinės galios ir auga grėsmės 
mūsų saugumui, sudėtinga atsaky-
ti, ar šiandien esame saugesni nei 
vakar. Tačiau esu įsitikinęs, kad nė 
vienas agresorius nebandys kėsintis 
į mūsų Nepriklausomybę tol, kol 
mūsų piliečiai bus vieningai nusi-
teikę ginti Tėvynę.

europos Sąjunga, po Antrojo 
pasaulinio karo sukurta pirmiau-
sia kaip taikos ir gerovės europoje 
projektas, šiandien išgyvena kri-
zę, kurią sukėlė ir pirminis ne-
sugebėjimas susitvarkyti su gau-
siais emigrantų iš Šiaurės Afri-
kos ir Artimųjų Rytų srautais, ir 
dešiniųjų radikalų kilimas į val-
džią eS valstybėse narėse, ir, ži-
noma, Brexit‘as. Kokią ateitį pro-
gnozuotumėte europos Sąjungai? 
Kokios pozicijos Brexit‘o atžvilgiu 
turėtų laikytis Lietuva? 

Europos Sąjunga šiandien sto-
vi kryžkelėje. Žano Klodo Junke-
rio pasiūlytas tolimesnis kelias ap-

Antras uždavinys – stiprinti Eu-
ropos Sąjungos vienybę po Brexit‘o. 
Vienas iš mūsų politikos prioritetų 
buvo rytų Partnerystė, kuri šian-
dien pergyvena tam tikrą atoslū-
gį. rusijai pavyko keletą šio regio-
no valstybių, pasitelkus savo įtaką, 
nutolinti nuo ES. Tačiau ukraina, 
Gruzija ir Moldova išlieka orien-
tuotos europine linkme. Mes pri-
valome joms padėti. Ypač ukrai-
nai, kurioje vykdoma nepaskelbta 
rusijos remiama agresija. 

Bene svarbiausias šiandienos Lie-
tuvos siekis – stojimas į Europos 
bendradarbiavimo ir plėtros orga-
nizaciją  (EBPO), vienijančią tur-
tingiausias šalis ir diktuojančią mo-
derniausius gyvenimo standartus. 
Taip pat svarbus uždavinys – telkti 
tarptautines pastangas branduoli-
niam monstrui Astrave sustabdyti. 
Taigi, uždaviniai – ir žemiški, ir la-
bai pakylėti, tačiau visi nulemsian-
tys mūsų ateitį.

Saugumo atmosfera europoje 
ir pasaulyje pastaraisiais metais 
akivaizdžiai pasikeitė, kai 2014 m. 
Rusija įsiveržė į ukrainą, o 2015 
m. paaštrėjo pabėgėlių krizė, „is-
lamo valstybei“ rengiant teroris-
tines atakas neįprastose valstybė-
se ar vietose. nors JAV užsienio 
politikos mechanizmo saugikliai 
jau įsijungė, naujajam prezidentui 
pradėjus savo darbą, tačiau Do-
naldo Trampo atėjimas į valdžią 
tebekelia šiek tiek nerimo. Kaip 
tokiomis tarptautinėmis aplinky-
bėmis įvertintumėte bendrą Lie-
tuvos saugumo situaciją? Ar esa-
me saugūs? Ką turime padaryti, 
kad būtume saugesni? 

Klausimas sudėtingas. Pirma, 

galias, kurias sumenkino per sun-
kmetį valdę konservatoriai. Dauge-
lis piliečių pritaria sparčiam krašto 
apsaugos finansavimo didinimui, 
nes tik vykdydami savo įsipareigo-
jimus turime moralinę teisę reika-
lauti partnerių paramos. 

Dėl NATO partnerių karinio 
dalyvavimo ženkliai išaugo mūsų 
valstybės apginamumas. Vieningą 
padėties suvokimą parodė ir Seimo 
narių balsavimas, ratifikuojant JAV 
ir Lietuvos vyriausybių susitarimą. 
Nuliūdino tik kai kurių buvusių 
politikų teisiškai nepagrįsti bandy-
mai sutrukdyti. Tai rodo, kad ne vi-
si bičiuliai jaučia šiandienos atsako-
mybę už mūsų ateitį. 

Antra, išaugo grėsmės. Jau de-
šimtmečius stebime agresyvią 
rusijos dabartinės valdžios poli-
tiką Kaukaze, ukrainoje... Nuo 
Gruzijos atplėšta Pietų Osetija ir 
Abchazija, ukrainoje okupuotas 
Krymas ir neskelbta agresija vyk-

desnis jų suvereniteto ribojimas ne-
išvengiamai vestų į supervalstybės 
žlugimą. Galbūt kam nors tai at-
rodo paradoksaliai, bet jau ne kar-
tą tai matėme Europos istorijoje.

Ši diskusija sukėlė samprotavi-
mus apie kelių greičių Europą. Vals-
tybės, norinčios greičiau vystytis, 
labiau integruotis ir imtis dides-
nės atsakomybės už vienybę, galė-
tų lenkti kitas, atsiliekančias, ne-
pasirengusias ir prieštaraujančias. 
Toks požiūris sukeltų dezintegra-
ciją, ateityje galbūt ir tolesnį byrė-
jimą. Tuomet koks būtų tikslas: ar 
išsaugoti stipriausių valstybių bran-
duolį (kaip kokį „turtingųjų klu-
bą“), ar vienyti visą demokratinę 
Europą, siekiant įveikti globalaus 
pasaulio iššūkius?

Jau dabar turime skirtingus grei-
čius – tik dalis valstybių įsivedė 
bendrąją valiutą, ne visos valstybės 
įsijungė į Šengeno zoną. Mano su-
pratimu, tos valstybės, kurios prisi-
ima daugiau bendros atsakomybės, 
turėtų tikėtis ir daugiau galimybių.

Kokia bus Lietuvos pozicija dėl 
pasiūlytų scenarijų, paaiškės vė-
liau. Dabar visos užsienio politi-
ką formuojančios ir įgyvendinan-
čios institucijos diskutuoja dėl šių 
pasiūlymų. Tačiau akivaizdu, kad 
neturėtume būti pasyvūs stebėto-
jai. Lietuvos pozicija turi būti su-
formuluota tokia, kuri geriausiai 
atitinka mūsų interesus. Pirmiau-
sia turime išsiaiškinti, ko norime, 
o po to ieškoti sąjungininkų, ku-

Pokalbis su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Juozu Bernatoniu 

ima penkis variantus, apie kuriuos 
bus diskutuojama visus šiuos me-
tus. Pasiūlyti bene visi galimi vari-
antai – nuo apsiribojimo tik ben-
drąja rinka iki didesnio centrali-
zavimo, dar daugiau nacionalinių 
valstybių kompetencijos perdavi-
mo Briuseliui. 

Man susidaro įspūdis, kad Euro-
pos Komisija, paskelbdama šiuos 
variantus, norėjo sukelti diskusiją 
tam, kad dar labiau paryškintų su-
brendusias problemas, skirtumus, 
keliančius grėsmę vienybei. Šios 
diskusijos vėl atgaivino federaliza-
cijos šalininkų ir skeptikų ginčus. 

Kai kurie ir mūsų žinomi bičiu-
liai pasisako už ES transformavi-
mą iš tarptautinės organizacijos į 
supervalstybę kaip konfederaciją 
ar net federaciją. Esu įsitikinęs, kad 
toks kelias būtų klaidingas ir var-
giai realus. Nepamirškime, kad ES 
vienija nacionaliniu pamatu susi-
formavusias valstybes, todėl dar di-

rie laikosi panašios pozicijos. Kar-
tais padarome atvirkščiai. Beje, šiuo 
atveju ir atskirų mūsų regiono vals-
tybių lūkesčiai gali būti skirtingi. 

Trumpai – apie Brexit‘o pase-
kmes ir kokia turėtų būti Lietuvos 
pozicija. Daugelis politikų akcen-
tuoja mūsų emigrantų Jungtinėje 
Karalystėje teises ir problemas, ta-
čiau, mano manymu, daugiau dė-
mesio turėtume skirti Lietuvos ir 
čia gyvenančių piliečių interesams. 

Privalome išsaugoti puikius dvi-
šalius santykius su Jungtine Kara-
lyste, kaip mūsų strateginiu partne-
riu saugumo srityje. Kita vertus, iš 
ES išstojanti valstybė neturėtų tikė-
tis, kad ji ir toliau galės naudotis to-
mis pačiomis teisėmis ir tuo pačiu 
mūsų bendru gėriu. Jei išeinantieji 
spręstų, ko atsisakyti ir ką pasilikti, 
tai neatitiktų nei vienybės, nei soli-
darumo principų. 

Kalbėjosi Morta Skomantienė

DėL nato PartnErių 
Karinio DaLyvaviMo 
žEnKLiai išaugo 
MūSų vaLStybėS 
aPginaMuMaS.
šiandien Lietuva kaip niekad yra 
sustiprėjusi gynybiniu aspektu. So-
cialdemokratų vadovaujama 16-oji 
vyriausybė atkūrė mūsų karines 



Reikia pateikti prašymo 
FR0512 formą Valstybinei 
mokesčių inspekcijai (VMI).

 Tai galite padaryti iki gegu-
žės 1 dienos:

1. El.būdu deklaruodami pa-
jamas.

2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei 
mokesčių inspekcijai.

3. Nusiųsti Valstybinei mokes-
čių inspekcijai paštu.

 Jei FR0512 formą pildote ran-
ka:

Forma turi būti pildoma juodu 
arba tamsiai mėlynu rašikliu (ra-
šalu). Pildyti didžiosiomis spaus-
dintinėmis raidėmis

raidės ir skaičiai turi būti įra-
šyti tiksliai į jiems skirtas vietas.

Brūkšneliai tarp raidžių ar skai-
čių turi būti įrašyti atskiruose 
langeliuose.

Nepildomuose laukeliuose nie-
ko nerašykite.

Jeigu savo pajamas dekla-
ruojate internetu: Fr0512 for-
mos užpildymas yra itin papras-
tas – tereikia suvesti Lietuvos 
socialdemokratų partijos kodą 
(191362889). Tai galite padary-
ti prisijungę prie elektroninio de-
klaravimo sistemos (EDS) per sa-
vo elektroninę bankininkystę.

 Daugiau informacijos VMI in-
ternetinėje svetainėje www.vmi.lt

Kaip skirti 1 % savo gyventojų 
pajamų mokesčio partijai?

vilniaus knygų mugė 2017!

Kovo 8-oji: pirmiausia lygios teisės moterims, 
tik po to – tulpės 
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Užgavėnių kaukės: ką jos kalba apie mus?
Kokią įtaką Užgavėnių per-

sirengėliai turi visuomenės 
santykiui su tautinių bendrijų 
nariais ir požiūrio į juos for-
mavimui? Kokią žinutę jaunoji 
karta gauna iš Užgavėnėms 
skirtų kaukių (vaidmenų) su 
išryškintais neigiamais stere-
otipais? 

Ar paskiriant vaidmenis šventi-
nėse programose nėra formuoja-
mas stereotipinis žydų, romų ir ki-
tų etninių grupių įvaizdis? Ar žy-
do ir romo įvaizdžių eskalavimas 
folklorinėje kūryboje neperžengia 
tolerancijos sampratos ribų? 

Atsakymų ieškojo vasario 21 d. 
Valstybinio Vilniaus Gaono žy-
dų muziejaus Tolerancijos centre 
surengtos diskusijos ,,Kitataučių 
įvaizdis lietuviškose užgavėnių 
tradicijose“ dalyviai. 

renginį pradėjęs muziejaus di-
rektorius, rašytojas Markas Zin-
geris atkreipė dėmesį, kad „fol-
kloras – kaip nevaldoma, nekon-
troliuojama stichija“. Vis tik rei-
kalinga intelekto distancija, ir 

negalima pamiršti istorinių pre-
cedentų, kai politikams manipu-
liuojant specialiai buvo kuriamos 
tautinių mažumų karikatūros, es-
kaluojamas „kito“ ir „svetimo“, 
kurį reikia pašiepti ir pažemin-
ti, įvaizdis. 

Lietuvos edukologijos universi-
teto profesorius, etnologas Liber-
tas Klimka klausė, ką užgavėnių 
šventėmis aktualizuojame šian-
dien, koks pasitelkiamų kaukių 
turinys? Švenčių tradicijoms įta-
ką daro ir istorijos raida, sociali-
nės aplinkybės. Jei senovėje kau-
kės išreiškė agrarinę magiją, san-
tykį su mirusiųjų pasauliu, tai da-
bar jomis tiesiog linksminamasi. 
Ir per užgavėnes kartais pasiro-
dantys šaržuoti politikų atvaizdai 
– normalu. Tik daugeliui lietuvių 
dar stinga humoro, saviironijos... 
Dabar užgavėnių šventės organi-
zuojamos pagal bendrą scenarijų, 
sukurtą po 1990 metų.

Knygos „Kitataučių įvaizdis 
lietuvių folklore“ autorė, Vytauto 
Didžiojo universiteto Etnologijos 
ir folkloristikos katedros docentė 

dr. Laima Anglickienė pažymėjo, 
kad kultūros reiškinių vertinimą 
ypač nulemia politinis konteks-
tas. Tarpukario Lietuvoje persi-
rengėliai – tai 15-20 jaunų vai-
kinų grupės, lankiusios netekė-
jusių merginų trobas ir pašaipiai 
joms primindavusios, kad laikas 
tekėti... Paprastai pusė jų būdavo 
persirengę „žydais“... XIX–XX a. 
kaimiškose vietovėse švenčių da-

lyviai nevengdavo „pasidyvinti“ 
iš kitaip atrodančių, nesupranta-
ma kalba kalbančių žydų ir romų. 
Žydai per užgavėnes nesirodyda-
vę viešumoje...

Atkūrus Nepriklausomybę, 
užgavėnes populiarino švietimo 
ir kultūros įstaigos. Šiuolaikiniai 
miestiečiai linksminasi, vaišinasi 
blynais, tačiau pasigaminti kau-
kių jau nemoka, todėl išsiverčia 

kailinius, pasidabina karoliais, 
ryškesniais aksesuarais – ir jau 
„čigonai“...

Žurnalo „Liaudies kultūra“ vy-
resnysis redaktorius ir Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos instituto 
mokslininkas Dainius razaus-
kas, suprasdamas diskusijos jau-
trumą, kvietė: „Neįmanoma vie-
niems iš kitų nieko išsireikalau-
ti – reikia atverti širdis! O tar-
pusavio reikalavimai tik užaštri-
na santykius. Širdimi šitą klausi-
mą reikia spręsti. Tarpusavio ba-
dymasis niekada nesibaigia ge-
ruoju...“ Ir pasidalino šia įžvalga: 
„Kai /probleminius klausimus/ 
pradedame ideologizuoti, atsidu-
riame fantazijos valdose...“

Publicistas Donatas Puslys pri-
siminė, kaip dar vaikystėje gir-
dėjęs skaičiuotę „Imkit, vaikai, 
pagaliuką ir užmuškit tą...“. Tie-
sa, turinio tada neįsisąmoninęs... 
Vis dėlto klausimas, į ką švenčių 
metu persirengiame – į „kitą“ ar 
į „kito“ stereotipą – dar aktualus. 

Parengė Ridas Viskauskas

Kovo 8-ąją šiais metais LSDP 
Vilniaus m. skyriaus Žmogaus 
teisių ir lygių galimybių komi-
sija (ŽTLGK) minėjo kitaip.

 2016 m. kovo 8-ąją Tarptauti-
nės moterų dienos proga rengė ei-
tynes, kurios vyko Vilniuje. O šie-
met, bendradarbiaudama su Tole-
rantiško jaunimo asociacija (TJA) 
ir Lygių galimybių plėtros centru 
(LGPC) surengė diskusiją „Žmo-
gaus teisių revoliucija Lietuvoje: ar 
gindami vienus, nepamirštame ki-
tų?“ 

Vilniaus apskrities Adomo Mic-
kevičiaus viešojoje bibliotekoje dis-
kusiją vedė LGPC ekspertė Marga-
rita Jankauskaitė, o joje dalyvavo 
Tomas Vytautas raskevičius, Na-
cionalinės LGBT* teisių organi-
zacijos Lietuvos gėjų lygos (LGL) 
Žmogaus teisių politikos koordina-
torius, Vilana Pilinkaitė Sotirovič, 
Lietuvos socialinių tyrimų centro 
mokslo darbuotoja, Erika Leonaitė, 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto 
Teisės programų koordinatorė, Ieva 
Daniūnaitė, Paramos vaikams cen-
tro psichologė, programos „Vaikys-
tė be smurto“ vadovė. 

Pagrindinės renginio iniciato-
rės ir organizatorės, LSDP Vil-
niaus m. skyriaus ŽTLGK pirmi-
ninkės Vilma Vaitiekūnaitė tei-
gia: „Pastaruoju metu daug kalba-
ma apie smurtą šeimoje. Tai – vie-
na labiausiai paplitusių žmogaus 
teisių pažeidimo formų. Smurto 
artimoje aplinkoje objektais gali 
būti bet kuris šeimos narys, tačiau 
absoliuti dauguma smurto šeimo-

je aukų yra moterys ir vaikai. 
Smurtinio  elgesio tikslas daž-

niausiai yra pademonstruoti jėgą 
ir galią kito asmens atžvilgiu. Pri-
ėmus Apsaugos nuo smurto arti-
moje aplinkoje įstatymą, statistika 
rodo, kad vienas iš dešimties užre-
gistruotų nusikaltimų – smurtavi-
mas artimoje aplinkoje. 

Tai atskleidžia, kad smurto atve-
jų, kai yra smurtaujama šeimoje, 
nemažėja. Daroma didžiulė fizi-
nė, psichologinė, socialinė ir ma-
terialinė žala visiems šeimos na-
riams. Ypač tai atsiliepia vaikams. 

Daugelis moterų, patiriančių 
smurtą šeimoje, dažnai nedrįsta 
nutraukti santykių su smurtauto-
ju, nes baiminasi dėl smurtautojo 
sankcijų, nežino, kur kreiptis pa-
galbos, arba patiria išorinį spau-
dimą neardyti šeimos. 

Kaip teigia dauguma autorių, 
smurto prieš moteris kilmė slypi 
socialinėje struktūroje, kurioje ly-
čių nelygybę lemia vertybių, tra-
dicijų, papročių, įpročių ir pažiū-
rų visuma. Daugelis smurto prieš 
moteris atvejų neviešinami, nes 
moterys dėl visuomenėje egzistuo-
jančios stigmos bijo gėdos ir paže-
minimo, nenori kalbėti apie savęs 
skriaudimą. Todėl tiksli smurto 
statistika nežinoma tiek pažan-

giose, tiek besivystančiose šalyse.“
Kovo 8-ąją šiemet taip pat minė-

jome šokių grupės „SpokŠok”  šo-
kiniu–memorialu  „Debora“. De-
bora ir Jaelė – vienos seniausių ka-
da nors giesmėse apdainuotų kovo-
jančių moterų žmonijos istorijoje. 
„Spokšok“ šokinyje – memoria-
le, kaip ir senovinėje giesmėje, ko-
vojančios moterys vaizduojamos 
kaip šlovingos galiūnės, išvadavi-
mo ir gerovės nešėjos, vertos atmi-
nimo ir sekimo. Spektaklyje palie-
čiamos smurto ir kūrybiškų pasi-
priešinimo būdų temos. Pats me-
morialas – tokių būdų rinkinys; 
šokinyje ryškus konvenciškumo, 
stiliaus vienovės nepaisymas, ato-
trūkis tarp „formos“ ir „turinio“. 
Tikslas – pažadinti šiuolaikines 
deboras, pabudinti jaeles...

„Spokšok“ šokėjos: Birutė Saba-
tauskaitė, Daina Saulytienė, Sigita 
Mykolaitytė, Vitalija Veževičienė, 
Gilija Žukauskienė. Choreogra-
fė Gilija Žukauskienė, dailinin-
kė Jurgita Parnarauskienė, dainų 
melodijų autorė Ieva Marija Žu-
kauskaitė, garso režisierius Algir-
das Veževičius. 

lSDP Vilniaus m. skyriaus 
Žmogaus teisių ir lygių galimy-

bių komisija 


