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ietuviai visuomet gyveno
sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje tarp stipresnių
kaimynų,
todėl diskusijos apie

saugumą
nėra naujiena nuo karaliaus
Mindaugo laikų. Tapusi NATO nare Lietuva įsiliejo į Vakarų
kolektyvinio saugumo
bendruomenę, tačiau
baimių nė kiek nesumažėjo – taip nutiko ir dėl realių aplinkybių, ir dėl nuolatinio
„vanagų“ gąsdinimo. Vis tik baimė
nėra geriausias patarėjas, net esant
sudėtingoms aplinkybėms.

NAUJIENOS

XXI amžiuje saugumas nėra vien tik
investicijos į ginkluotę ir karinių pajėgų
stiprinimą. Tai kur kas platesnė sąvoka,
apimanti ir vidinius procesus valstybėje:
kiek piliečiai pasitiki valstybės institucijomis, ar jie pakankamai tiki savo valstybe,
kad krizės atveju eitų ją ginti, ar jie žino,
ką tiksliai daryti, jeigu nutiktų kas nors
netikėto. Visuomenės parodyta valia priešintis, neabejingumas pavojaus signalams
yra vienas svarbiausių valstybės gynybos
elementų, gal net svarbiausias iš visų. Tai
vadinama valstybės atsparumu grėsmėms.
Kokia visuomenė gali būti vadinama
atsparia grėsmėms? Izraelio Nacionalinio saugumo studijų instituto analitiko Meiro Elrano teigimu, atspari visuomenė tai tokia, kuri yra aktyvi ir kurios
piliečiai yra įsitraukę į viešąjį gyvenimą,
ji yra informuota apie grėsmes, tokioje visuomenėje vyrauja atvira diskusija
ir glaudūs ryšiai tarp lyderių ir piliečių,
vyrauja pasitikėjimas vieni kitais ir lyderiais. Grėsmėms atsparios visuomenės
nariai turi jaustis ekonomiškai ir socialiai saugūs, jie turėtų jausti optimizą dėl

asmeninės ir kolektyvinės ateities, jausti bendrą tikslą, būti pasiruošę tinkamai
reaguoti, jei iškiltų kokia grėsmė. Tik paskutiniu punktu minima, kad pirmieji
reaguojantieji į grėsmę turi būti ypatingai profesionalūs.
Kokia situacija yra Lietuvoje? Lietuvos visuomenę sociologai apibūdina kaip individualizuotą, kur sunku susitelkti bendram veikimui. Tai puikiai
iliustruoja profesinių sąjungų pasyvumas ir neaktyvi kova dėl darbo užmokesčio didinimo. Ar Lietuvoje vyrauja atvira
diskusija apie grėsmes? Tiesą sakant, nelabai – pas mus greičiau vyrauja neadekvatus visuomenės gąsdinimas ir kitaip
manančių demonizavimas. Mūsų šalyje
žmogus gali būti apšauktas vatniku vien
dėl to, kad suabejoja, jog už kiekvienos
nelaimės slypi pikti kaimynai.
Ar Lietuvos piliečiai jaučiasi ekonomiškai ir socialiai saugūs? Atsakymas
gana aiškus, jei net 184 tūkst. visų dirbančiųjų gauna iki 400 eurų per mėnesį, o žemiau skurdo rizikos ribos, Statistikos departamento duomenimis, gyvena penktadalis šalies gyventojų.
Ar mūsų visuomenėje vyrauja pasitikėjimas lyderiais ir tarp visuomenės
narių? Nors pilietinės galios indeksas
2016 m. kiek paaugo ir siekė 37 balus, bet
paprastų žmonių įtaką sprendimų priėmimui visuomenės nariai įvertino 3,33
balo skalėje nuo 0 iki 10. Net 46,5 proc.
respondentų manė, kad tikėtina ir labai
tikėtina Lietuvoje susilaukti grasinimų,
jei dalyvaujama pilietinėse akcijose, 49,7
proc. apklaustųjų manė, jog dėl to galima prarasti darbą, o 54,4 proc. teigė, kad
dalyvavimas akcijose gali užtraukti viešą
užsipuolimą.
Piliečiai taip pat nelabai pasitiki partijomis, Seimu, Vyriausybe, gausiai emigruoja, Lietuvoje fiksuojama viena didžiausių pajamų nelygybių visoje Europos Sąjungoje.
Sunku manyti, kad esame atsparūs
grėsmėms, jei nepakankamai išpildėme
piliečių lūkesčius, neįgalinome jų veikti
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ir vienytis bendro tikslo vardan.
Pabandykite įsivaizduoti kritinę
situaciją Lietuvoje: didžiuosiuose
šalies miestuose prasideda neaiškūs kažkieno organizuoti mitingai, kurio dalyviai pareiškia norintys Vladimiro Putino valdžios.
Mitingai nedideli, juose dalyvauja įvairiausi marginalai, bet tai vis
tiek pavojaus ženklas. Ženklas apie
dirvos rengimą galimai agresijai.
Lietuvos valstybės institucijos
pradeda pasiruošimą gynybai, pilietiški žmonės ima organizuoti
akcijas už Lietuvos valstybę, kad
parodytų pasauliui – marginalai
neatspindi visuomenės nuotaikų.
Tačiau, ar šiuo metu esame tikri, kad į tokio pobūdžio akcijas už
Lietuvą sukviestume tiek žmonių,
kiek dalyvavo Sąjūdžio mitinguose Nepriklausomybės pradžioje?
Atsakymo prognozuoti neįmanoma, bet, esant sudėtingai situacijai,
visuomenės paramos labai reikėtų.
Ją užtikrinti gali tik mūsų padaryti namų darbai.

Visuomenės parodyta
valia priešintis,
neabejingumas pavojaus
signalams yra vienas
svarbiausių valstybės
gynybos elementų, gal
net svarbiausias iš visų.
Esame viena iš nedaugelio NATO šalių, kuri įgyvendina įsipareigojimus ir gynybos reikalams
skiria sutartą 2 proc. finansavimą nuo bendrojo vidaus produkto. Tai tikrai teigiamas aspektas,
todėl šiuo metu būtų pats laikas
apsiriboti esamu finansavimu ir
susitelkti į visuomenės atsparumo didinimą.
Norint tai padaryti reikia investuoti ne į ginkluotę ar kviesti kuo
daugiau šauktinių, bet stiprinti
valstybės socialinės apsaugos ir
švietimo sistemas, didinti gyventojų pasitikėjimą valstybės institucijomis, parodyti, kad Lietuva rūpinasi savo piliečiais – nuo vaiko
iki dirbančio žmogaus ar senelio.
Jeigu mes siekiame, kad Lietuvos piliečiai nesileistų apgaunami
Rusijos propagandos, turime investuoti į lietuvišką tiriamąją žiniasklaidą, skleisti informaciją ne
tik lietuvių, bet ir rusų ar lenkų
kalbomis, įtraukti į informacinį
lauką tautines mažumas, efektyviai kovoti su korupcija ir valstybės pinigų švaistymu, užtikrinti gerą valstybės institucijų veikimą, reformuoti švietimo sistemą,
kad iš jos išeitų mąstantys žmonės.
Jei norime, kad augtų piliečių
pasitikėjimas valstybe, turime užtikrinti, kad visą gyvenimą dirbusio žmogaus senatvės pensija nebūtų mažesnė nei minimalus poreikių krepšelis ir kad mokesčių sistema leistų kurti prasmingą gyvenimą Lietuvoje ir vidutinių bei ma-

Aktualijos

Kaip apginti Lietuvą?
SVARBU ŽINOTI

1. įsipareigojimai
NATO
2018 m.

5. „minkštasis
saugumas“

2.06 %

Tapdama NATO nare Lietuva įsipareigojo krašto apsaugai
skirti 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto finansavimą. Šį
įsipareigojimą įvykdėme 2018 m., skirdami 2,06 proc.

2. išlaidos gynybai
2016 m.

1,49 %
0,78 %

Lietuva stokoja
„minkštojo saugumo“ elementų: visuomenėje vyrauja neigiamos nuostatos valstybės ir jos institucijų atžvilgiu, neslopsta emigracijos mastai, visuomenės narių tarpusavio pasitikėjimas
silpnas, pilietinė visuomenė itin trapi, dalis gyventojų nėra atsparūs propagandai ir išorės poveikiui, o skurdas kai
kuriuos piliečius yra nustūmęs į ekonominio ir pilietinio
gyvenimo užribį, nes Lietuvoje tinkamai neveikia socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos.

2012 m.

6. investicijos
Socialdemokratai galėtų siūlyti
investuoti į „minkštąjį saugumą“
ir valstybės atsparumą.

Socialdemokratų vadovavimo
krašto apsaugai metu išlaidos gynybai nuosekliai augo. 2012 m.
gynybai buvo skiriama 0,78 proc.
nuo BVP, 2016 m. – jau 1,49 proc.

7. atgrasymas

3. Valstybės saugumas
Valstybės saugumas yra kompleksinė sąvoka, į kurią patenka
ne tik karinis pasirengimas, bet
ir visuomenės atsparumas grėsmėms.

4. Atspari visuomenė
Atspari visuomenė – tokia,
kuri yra aktyvi ir kurios piliečiai yra įsitraukę į viešąjį
gyvenimą, ji yra informuota apie grėsmes, tokioje visuomenėje vyrauja atvira
diskusija ir glaudūs ryšiai
tarp lyderių ir piliečių, vyrauja pasitikėjimas vieni kitais. Grėsmėms atsparios visuomenės nariai turi jaustis
ekonomiškai ir socialiai saugūs, jie turėtų jausti optimizmą dėl asmeninės ir kolektyvinės ateities, jausti bendrą
tikslą, būti pasiruošę tinkamai reaguoti.

žesnių pajamų gyventojams. Deja,
šiuo metu mokesčių sistema užtikrina rojų turtingiesiems, tautinių
mažumų klausimas yra įšaldytas,
kova su korupcija nėra patenkinamo lygmens, švietimo sistema neužtikrina pakankamo mokinių
gebėjimo, o sveikatos apsauga patiria „protų nutekėjimą“, nes medikai emigruoja.
Tokiame fone negalime sau leisti investuoti vien tik į „kietąją“ gynybą ir užmiršti kitas itin svarbias
sritis, nes mūsų piliečiai ir yra šalies gynyba.
Ką siūlome mes, socialdemokratai? Mes gerbiame įsipareigojimus NATO ir siūlome pasiektą
finansavimo lygį išlaikyti. Tai leis
tinkamai apginkluoti mūsų karines pajėgas, kurios užtikrins adekvatų pasipriešinimą agresoriui
karinės intervencijos atveju. Mes

NATO Varšuvos viršūnių susitikime
2016 m. buvo patvirtinta Rusijos atgrasymo strategija, kurios svarbią
dalį sudaro valstybės atsparumo didinimas. Pastaruoju metu ir mokslinėje literatūroje analizuojama, kad reikšmingos įtakos nacionaliniam saugumui turi valstybės ekonominė, demografinė būklė, taip pat socialinė, kritinės infrastruktūros būklė.

8. Atsparumo didinimas
Atsparumo didinimas
pakloja pamatus ryžtingam pasipriešinimui, jeigu tokia valanda išauštų. Atgrasymas
atsparumu reiškia, kad
galimam priešininkui
yra parodoma, jog pulti neverta ne tik dėl būsimo karinio atsako,
bet ir dėl visaapimančio valstybės valdžios ir visuomenės
susitelkimo agresijai atremti.

reikia investuoti ne į
ginkluotę ar kviesti
kuo daugiau šauktinių,
bet stiprinti valstybės
socialinės apsaugos ir
švietimo sistemas, didinti
gyventojų pasitikėjimą
valstybės institucijomis,
parodyti, kad Lietuva
rūpinasi savo piliečiais
– nuo vaiko iki dirbančio
žmogaus ar senelio.
palaikome savanoriškos Šaulių sąjungos plėtrą, pilietiškumo ugdymą bei šaulių integravimą į šalies
karinių pajėgų struktūras.

Tačiau šiuo metu būtų labai
svarbu susitelkti į švietimo, socialinės apsaugos bei sveikatos sistemos reformavimą, pradėti mokesčių reformą, kuri mažintų pajamų
nelygybę, imtis tautinių mažumų
įtraukimo politikos. Tai esminiai
šiandienos kovos dėl piliečių meilės savo valstybei laukai.
Lieka neatsakytas klausimas dėl
visuotinės privalomosios karinės
tarnybos, kuri šiandien nėra nei visuotinė, nei privaloma. Absoliučią
daugumą šauktinių sąrašo vietų
šiandien užpildo savanoriai, o nemaža dalis pakviestųjų dėl įvairių,
įstatyme numatytų išlygų, išvengia tarnybos.
Labai svarbu suvokti ir tai, kad
pasaulis ir konfliktai pasikeitė.
Niekas nebeskelbia karo oficialiai
ir formaliai. Niekas neatvažiuoja
su vėliavomis ir pažymėtais šar-

vuočiais, neužima valstybinės televizijos, pašto ir nesuformuoja savo vyriausybės.
Viskas vyksta lygiai atvirkščiai
– pirma stengiamasi užkariauti
žmonių širdis ir protus, sukelti
nepasitenkinimą savo valstybe,
išryškinamos ir šimtąkart padidinamos problemos, kurių esama
net labiausiai išsivysčiusiose šalyse.
Iš esmės karinės pajėgos į konfliktą įsitraukia paskutiniajame etape,
todėl nors jų pasirengimas turi būti, kone, tobulas, labai svarbūs kiti elementai – tai yra visuomenės
nuostatos, vieno tikslo turėjimas.

Jei norime, kad augtų
piliečių pasitikėjimas
valstybe, turime
užtikrinti, kad visą
gyvenimą dirbusio
žmogaus senatvės
pensija nebūtų mažesnė
nei minimalus poreikių
krepšelis ir kad mokesčių
sistema leistų kurti
prasmingą gyvenimą
Lietuvoje ir vidutinių
bei mažesnių pajamų
gyventojams.
Be to, privalomoji karinė tarnyba retai kada yra tik gynybos reikalas. Tai taip pat ir ekonomikos
bei žmogaus teisių klausimas. Atliekančių tarnybą šauktinių ekonominis potencialas tam laikotarpiui yra užšaldomas, o bendraamžių (neatliekančių karinės tarnybos) profesinis pranašumas didėja.
Būtina pažymėti ir tai, kad, norint įvesti tikrai visuotinį šaukimą, papildomai reiktų 400 mln.
eurų prie dabar skriamų 873 mln.
eurų. O jei norėtume šaukti visus
devyniolikos metų sulaukusius
mokyklas baigusius vaikinus ir
merginas – iš viso tektų skirti 1,5
mlrd. eurų. Ar tikrai pajamų nelygybe ir net dirbančiųjų skurdu regionuose pasižyminti Lietuva gali
tai sau leisti?
Teko girdėti argumentų, jog kariniuose poligonuose šauktiniai atranda meilę tėvynei bei įgyja vyriškumo. Galėčiau atsakyti, jog tai tėra gailus švietimo sistemos ir šeimos
auklėjimo spragų pateisinimas.
Ar aš esu prieš privalomąją karinę tarnybą? Taip. Esu linkęs patikėti krašto gynybą profesionaliai,
gerai aprūpintai Lietuvos kariuomenei, motyvuotiems savanoriškai karinę tarnybą atliekantiems
vyrams ir moterims bei mūsų NATO partneriams. Visuomenę regiu tvirtos valios, pasitikinčią savo
valstybe, okupanto invazijos atveju pasiruošusią pilietiniam pasipriešinimui bei nekoloboravimui.
Turite kitą nuomonę? Džiaugiuosi. Pasikalbėkime.
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Tautinių mažumų politika

L

ietuvos socialdemokratų partija
Seime registravo visiškai naują
Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuriuo norima apibrėžti tautinių mažumų teises, sudaryti sąlygas
puoselėti tautinių mažumų tradicijas,
kalbą, identitetą. Lietuva bus saugesnė ir vientisesnė, jeigu tautinių mažumų atstovai jaus valstybės pagarbą, bus įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. Tautinių mažumų atstovai geriausiai žino, ko jiems trūksta Lietuvoje. Mes siūlome atsižvelgti
į šiuos norus.
Šiuo metu Lietuvoje nėra specialaus įstatymo, reglamentuojančio tautinėms mažumoms priklausančių Lietuvos piliečių
teises.
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Kaip siūloma įgyvendinti tautinių mažumų politiką Lietuvoje?
Tautinė mažuma

Tautinė mažuma –
grupė Lietuvos piliečių,
kurie laiko save kitos
negu lietuvių tautybės
ir kurių tėvai (seneliai,
proseneliai) ar vienas iš
jų yra ar buvo atitinkamos tautybės.

Kultūros
Tautinė ministerija
mažuma
Formuoja politiką

Tautinių
mažumų
Tautinė mažuma
departamentas
Įgyvendina politiką

2011 m. gyventojų surašymas

Tautinių
bendrijų
Tautinė mažuma
taryba
Pataria departamentui ir
kitoms institucijoms

Lietuvoje gyvena

10
8
6
4
2
0

84.2

6.6

Lietuviai

Lenkai

5.8

1.2

Rusai

0.5

0.6

Baltarusai Ukrainiečiai Kitos tautybės

154

tautybių gyventojai

SOCIALDEMOKRATAI TAUTINĖMS MAŽUMOMS SIŪLO:
KREIPTIS Į INSTITUCIJAS GIMTĄJA
KALBA
Savivaldybėje, kurioje tautinės
mažumos atstovai sudaro ne
mažiau nei 1/3 savivaldybės
gyventojų, tautinės mažumos
atstovas į savivaldybės viešojo administravimo subjektus
galėtų kreiptis raštu ir žodžiu
savo gimtąja kalba. Atsakymą
institucija galėtų pateikti pagal
savo nustatytą tvarką – valstybine kalba arba abiem kalbomis.

GAUTI VIEŠĄ INFORMACIJĄ IR
PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ GIMTĄJA
KALBA
Savivaldybėje, kurioje
tautinės mažumos atstovai
sudaro ne mažiau nei 1/3
savivaldybės gyventojų,
vieša informacija ir pirminė
teisinė pagalba galėtų būti
teikiama ir tautinės mažumos kalba, greta lietuvių
kalbos.

Robert Duchnevič, Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas:

„S

ocialdemokratų
siūlomas Tautinių
mažumų įstatymo projektas sudaro asmenims galimybę rinktis. Tai normali daugelio
Europos Sąjungos valstybių praktika, kuria
siekiama tautinių mažumų integracijos ir
pilietiškumo stiprinimo.
Viskas, apie ką kalbame, yra mūsų pažiūros ir vertybės. Vieni nori tautinės valstybės, kiti supranta, kad politinė tauta gali
apimti lietuvius, lenkus, rusus ir kitų tautų

žmones. Kalbos dėl grėsmės lietuvių kalbai
yra nepagrįstos. Minint atkurtos Lietuvos
šimtmetį, prisiminkime, kokią valstybę kūrė
tuometiniai signatarai bei kiti mūsų valstybei nusipelnę veikėjai. Jie kūrė valstybę,
kurioje piliečiais jautėsi visų tautų žmonės.
Tuometinėje atkurtoje Lietuvoje, iki pat
autoritarinės valdžios įsigalėjimo, net Kauno ir Panevėžio gatvių pavadinimus buvo
galima pamatyti užrašytus lenkų ar jidiš
kalba, o Klaipėdoje – vokiečių“.

VIETOVIŲ IR GATVIŲ UŽRAŠAI
RAŠOMI LIETUVIŲ IR MAŽUMOS
KALBA
Seniūnijoje, kurioje tautinės mažumos atstovai
sudaro ne mažiau nei 1/3
seniūnijos gyventojų, gyvenamųjų vietovių, gatvių
ir kiti pavadinimai galėtų
būti rašomi valstybine ir
tautinės mažumos kalba.
Sprendimą priimtų savivaldybė.

Gintautas Paluckas, Lietuvos socialdemokratų
partijos pirmininkas:

„L

ietuvoje iki
šiol vyravo
gana sudėtingas požiūris į tautines mažumas. Vieni nori tautines
mažumas asimiliuoti, priešina jas
lietuviams ir nuolat įtaria valstybės
interesų išdavyste. Toks požiūris
žemina ir atstumia. Joks tautinės
mažumos atstovas negalės visa
širdimi mylėti Lietuvos, jei Lietuvos

valdžia, kad ir netiesiogiai, įtars kitakalbius kokiais nors kėslais. Mes,
atvirkščiai, manome, kad kultūros
turi sugyventi kartu, o tautinės
mažumos turi teisę puoselėti savo
kultūrinę tapatybę. Todėl registravome šį įstatymą, kurio paskirtis – nustatyti daugeliui Europos
valstybių būdingas teises, kuriomis
džiaugiasi tautinės mažumos“.
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Nuomonės

Socialdemokratai Kovo 11-osios akto signatarai
ir partijos garbės nariai patarinės partijai
Justas Vincas Paleckis

Socialdemokratai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos gyvenimo pokyčių

Š

iemet Kovo 11-osios šventė buvo ypatinga, nušviesta šimtmečio šviesa. Atsigręžę į per 28-erius metus
nueitą kelią, galime didžiuotis,
kad socialdemokratai labai ženkliai prisidėjo prie to, kad Lietu-

Vytautas Plečkaitis

Galime būti naudingi
formuojant partijos strategiją

I

dėja kurti Patariamąją tarybą partijoje (beje, tokius
patariamuosius organus turi daugelis Europos partijų)

vos žmonių gyvenimas gerėtų,
didesnę paramą jaustų silpnieji, nyktų tarpusavio susipriešinimas. Kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad mūsų partija praeityje per daug stengėsi
įtikti stambiajam verslui ir bankams, tarsi norėtų atimti duoną
iš liberalų ir konservatorių. Net
Europos Komisijos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijos, galėjusios sumažinti socialinę atskirtį, buvo dedamos į stalčių ir pamirštamos. Tad čia derėtų prisiminti iškilaus socialdemokrato, buvusio Vokietijos
kanclerio Willy Brandt mintį:
„socialdemokratams nėra prasmės eiti į valdžią, jeigu užmokestis už tai yra atsisakymas būti socialdemokratu“. Atsinaujinusi partija mokosi iš praeities
klaidų ir, labai norėčiau tikėti,
nuosekliai vykdys kairiąją socialdemokratinę politiką.

kilo kaip bendra garbės pirmininkų, garbės narių ir signatarų
iniciatyva. Vis dėlto, aktyviausias tokios idėjos propaguotojas buvo Justas Vincas Paleckis,
pasiūlęs, kad į Patariamąją tarybą įeitų ne tik Kovo 11-osios
akto signatarai socialdemokratai, bet ir LSDP garbės nariai.
Pirmasis iniciatyvinės grupės
susitikimas įvyko š. m. vasario 21 d. Grupės nariai sutarė,
kad toks struktūrinis elementas
partijai yra reikalingas ir Patariamosios tarybos nariai prisidės prie partijos strategijos ir
taktikos formavimo, populiarumo didinimo, kels aktualius
visuomenei rūpimus klausimus,
priartindami partiją prie paprasto žmogaus.
Patariamoji taryba į posėdžius
rinksis kartą per mėnesį.

mūsų laisvę“. Norėjau, kad žmonės
suprastų, kol jie engia kitus nelaisMano toks graikiškas charak- vėje, tol jie patys nėra laisvi.
Ne tik aš iš sąjūdiečių važinėjau po
teris – lįsti ten, kur karšta
tuometinę sąjungą, susitikinėjau su
risiminkime 1990 metų menininkais, rašytojais, žinomais
Kovo 11-ąją ir prieš ją vy- žmonėmis, kad jie skleistų tas idėkusius įvykius. Kaip isto- jas. Labai aktyvus buvo ir Kazimierijos mėgėjas aš seniai, dar ras Uoka, ir kiti. Jie irgi važinėjo po
prieš Atgimimą, supratau, kad im- visą Rusiją, stengėsi užmegzti kuo
perijos griūva iš vidaus, nors iš išo- daugiau ryšių.
rės jos būna nepaveikiamos. Taigi,
Kai įvyko pirmasis suvažiavimas,
reikėjo, kad visos tuometinės Tary- jau buvo sukurta šiokia tokia palaibų sąjungos žmonės taip pat tai su- kančiųjų komanda svetur, kuri suprastų. Kai prasidėjo M. Gorbačio- prato, kas dedasi Lietuvoje.
vo „perestroika“, tai, pirmiausia, aš,
Kai Lietuva jau ruošėsi tapti nekaip vienas iš Sąjūdžio aktyvistų ir priklausoma, Lietuva atšaukė besteigėjų, pasistengiau užmegzti ry- veik visus deputatus iš SSRS Aukššius su visais demokratiniais judėji- čiausiosios Tarybos. Paliko tik Egimais Rusijoje, Ukrainoje, Baltaru- dijų Bičkauską, kaip Lietuvos amsijoje, Vidurinėje Azijoje, Kazach- basadorių, ir mane, kaip ryšininstane ir Balkanuose. Tuomet jiems ką su kitais demokratiniais judėpasakiau, kad Lietuvos žmonės va- jimais, atsiradusiais tuometinėje
dovaujasi tokiu šūkiu „Už jūsų ir Tarybų Sąjungoje, kad galima būNikolajus Medvedevas
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K

ovo 11-oji, atšvęsta valstybės šimtmečio fone,
priminė, kad socialdemokratai savo gretose turi
ypač daug drąsių ir iškilių žmonių, kurie 1990-aisiais ėmėsi atsakomybės už naujas Lietuvos
galimybes ir savo parašais pasuko mūsų šalies ir žmonių gyvenimą laisvės ir nepriklausomybės kryptimi.

Socialdemokratai Kovo 11-osios
akto signatarai įrodė, kad buvo ir
yra ryžtingi bei nusiteikę aktyviai
dalyvauti partijos veikloje, būti tam
tikra jos idėjine ir moraline atrama,
todėl, pasitelkę LSDP garbės narius,
steigia Patariamąją tarybą. Jos nariai Justas Paleckis, Vytenis Povilas
Andriukaitis, Nikolajus Medvedevas, Jonas Pangonis, Vytautas Petras
Plečkaitis, Česlovas Juršėnas, Kęstutis Rimkus, Romualdas Rudzys,
Aloyzas Sakalas, Bronislovas Genzelis, Nijolė Tallat-Kelpšaitė, Dobilas Kirvelis. Tarybos vadovu išrinktas Vytautas Plečkaitis.
Minint dvidešimt aštuntąsias
Kovo 11-osios metines kai kurie
šio Akto signatarai socialdemokratai ir partijos garbės nariai pasidalijo mintimis apie 1990 metų įvykius, jų reikšmę ir, kodėl dabar jie
nusprendė steigti Patariamą tarybą prie LSDP.

tų laisvai palaikyti su jais ryšius ir
turėti paramą.
Paskui buvo Kovo 11-oji, aš tuomet buvau išrinktas į Lietuvos
Aukščiausiąją Tarybą ir dalyvavau
pirmajame balsavime. Pirmas balsavimas buvo dėl to, kad išrinktoji
Taryba turi visas galias skelbti nepriklausomybę. Aš jame dalyvavau
ir tada man – skambutis. Skambino Galina Starovoitova. Maskvoje
veikė tokia Tarpregioninė deputatų
grupė. Į ją įėjo visi panašių pažiūrų
deputatai iš įvairių tuometinės sąjungos respublikų. G. Starovoitova buvo viena iš lyderių. Ji pranešė,
kad rengiamasi įvesti Lietuvoje ypatingąją padėtį. Sako man, M. Gorbačiovas galvoja, kad ne tai vyksta Lietuvoje, kas turėtų. Paprašė –
skubiai atvyk.
Aš nuėjau iškart pas Vytautą
Landsbergį, pasakiau, kokie reikalai. Ten buvo V. Landsbergis,
B. Kuzmickas ir K. Motieka. Jie sako, dumk ten kuo greičiau, būdamas ten tu reikalingesnis.
Aš išvykau skubiai į Maskvą. Naktį jau Maskvoje susirinko grupės
nariai. Aš jiems papasakojau, kaip
yra. Ir kai prasidėjo suvažiavimas,
M. Gorbačiovui buvo pranešta, jeigu kels ypatingosios padėties klausimą Lietuvoje, tai daugumos deputatų nesurinks. Man leido pasisakyti. Aš pasakiau, jeigu jūs įve-
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Kaip 1990-aisiais, taip ir
dabar neketiname likti
nuošalėje

P

o prasmingai praūžusių
Vasario 16-osios Valstybės atkūrimo iškilmių,
Kovo 11-oji buvo minima
labiau tradiciškai. Vasario 16-osios
šventė visada išliks mūsų atmintyje, kaip ypatinga šventė – Lietuvos
valstybingumo atkūrimo, po ilgų
pavergimo dešimtmečių, sukilimų
ir kovos už tautinės savimonės išlikimą, šventė.
Tuo tarpu, 1990-ųjų kovo įvykius ir priešistorę galime nesunkiai
prisiminti, kai vis labiau skambant
buvusios tarybinės santvarkos persitvarkymo aidams, bundant piliečių aktyvumui, ryžtui keisti stagnacijos paveiktą bendruomeninį
gyvenimą, man, kaip ir kitiems,

site ypatingąją, bus tiktai blogiau.
Dabar dar galime priimti švelnų
sprendimą, be kraujo.
Ypatingosios padėties buvo išvengta, bet aš nedalyvavau balsavime Vilniuje. Todėl prie mano
pavardės parašyta – vykdė ypatingąją užduotį. O paskui, kai buvo
sprendžiama dėl signataro statuso,
tai mano bičiuliai pasakė: tu, Nikolajau, daugiau signataras negu mes.
Reikia pasakyti, kad labiausiai aš
bijojau jugoslaviško varianto, dariau viską, kad mums nenutiktų
taip, kaip buvusiai Jugoslavijai. Juk
mes turėjome atominę bombą savo teritorijoje – Ignalinos atominę elektrinę. Neduok Dieve, jeigu
kažkam būtų šovę į galvą iš lėktuvo numesti bombą, tuomet Lietuvos, Latvijos, Estijos kaip nebuvę.
Dar labai bijojau, kad nepasikartotų 1941-ųjų ir pokario metų scenarijus. Aš pats dėjau pastangas,
kad tik išvengtume tokių dalykų.

išrinktiems į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, daugeliui Lietuvos
žmonių ypatingą reikšmę ir poveikį turėjo kelių milijonų Lietuvos, Latvijos, Estijos žmonių
susikabinimas rankomis Baltijos kelyje. Taip įkvėpti ir pasiryžę, 1990 m. kovo 11-ąją, vėlyvą
vakarą, balsavome už Lietuvos
Nepriklausomos valstybės atstatymą po jos pakartotinos aneksijos praėjusį šimtmetį.
Tiek Vasario 16-osios akto signatarus, tiek Kovo 11-osios akto
signatarus, vardiniu būdu balsavusius už Lietuvos Nepriklausomos valstybės atkūrimą, nežiūrint skirtingų laikmečių, neabejotinai siejo atsakomybės jausmas, kupinas nerimo dėl valstybės ateities, dėl žmonių, nežiūrint
jų kilmės ar tautybės. Socialdemokratai, reikšmingai atstovavę
ir Vasario 16-ąją, ir Kovo 11-ąją
valstybingumo atkūrimui, išlieka žmonių atmintyje, anų ir dabartinių įvykių dėmesio centre.
Šiandien mes irgi negalime likti nuošalėje, atsiriboti nuo pasaulyje vykstančių įvykių ir politinių
procesų. Valstybės Šimtmečio jubiliejaus skatinami, jausdami atsakomybę už tolimesnę valstybingumo ir demokratijos raidą,
kartu su LSDP garbės nariais susibūrėme į partine demokratija ir
geranoriškumu grįstą Patariamąją tarybą prie LSDP.

Paskutinis atvejis – kai Pakaunėje savanoriai išėjo į mišką. Tuomet A. Brazauskas tiesiog norėjo
duoti komandą juos nuginkluoti.
Aš perspėjau, kad be aukų tai nesibaigs, paprašiau leidimo važiuoti pas tuos žmones ir kad bus ištesėta tai, ką jiems pažadėsiu. Nuvažiavau ir juos atvežiau. Aukų buvo
išvengta.
Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad
Lietuvai šis šimtmetis yra laimingiausias, nes Lietuva vėl atkūrė savo nepriklausomybę, turi Klaipėdą ir Vilnių. Yra daug problemų,
yra daug vargstančių, bet dar niekas badu nenumirė. Tiktai mes ne
visada mokame išnaudoti tai, ką
turime. Mes neišnaudojame visų
savo kaip tranzitinės šalies galimybių. Labiau galėtume išnaudoti neužšąlantį Klaipėdos uostą, nes šiauriau mūsų visi uostai – užšąlantys.
Geležinkelis irgi nevisiškai išnaudojamas. Yra problemų, bet galėjo būti ir blogiau. Pažiūrėkim, kaimynai latviai gyvena taip pat, kaip
mes. Estai truputį geriau, bet jie visada buvo šiek tiek pragmatiškesni.
Na, o kalbant apie Patariamąją
tarybą, jos darbo principas turėtų
būti – padėk ir nepakenk. Bandysime dalyvauti, pasakyti savo nuomonę – nepiktą, bet gal ir nelabai
švelnią, bet būtinai apgalvotą. Reikia labai gerai pagalvoti ir pasakyti,
ką mes galime padaryti, kad Lietuvai būtų geriau.
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Mitai ir faktai.

Naujasis Vaiko teisių įstatymas

Dovilė ŠAKALIENĖ
Seimo narė, Parlamentinės Vaiko
gerovės grupės vicepirmininkė

P

erskirstymas per
mūsų valstybės biudžetą yra nepakankamas, kad turėtume gerovę Lietuvoje visiems jos
žmonėms ir jie norėtų gyventi ir dirbti gimtinėje.
Dėl didelio visuomenės
senėjimo išlaidos švietimui, sveikatos priežiūrai,
pensijoms jau dabar, o
ypač netolimoje ateityje,
turi ženkliai augti.

P

er metus Seime gavau virš
1500 pagalbos prašymų,
pabendravau daugiau nei
su 500 rinkėjų – ir vienas
dažniausių žmonėms rūpimų klausimų yra smurtas prieš vaikus. Nuo
prašymų padėti apsaugoti kenčiantį
vaiką iki išgąsčio dėl galimo vaikų
atėmimo, iki kurioziškų situacijų
su vaikų auklėjimu. Kai prieš porą
dienų eilinį kartą faktiškai atlikau
Tėvų linijos konsultantės vaidmenį,
supratau, kad, matyt, reikia surašyti
apie ką YRA ir apie ką NĖRA naujasis Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymas ir Matuko reforma.
(Beje, žiniai – nuo 2017 gruodžio
mėn. veikia nemokama Tėvų linija
8 800 900 12, kur nuo pirmadienio
iki penktadienio, nuo 17 iki 21 val.,
profesionalūs psichologai-psichoterapeutai konsultuoja vaikų auklėjimo klausimais. Ir jie tai daro tikrai
geriau nei aš. Ką aš galiu padaryti
– ir darau – tai dirbu su Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, kad
jie užtikrintų šios pagalbos linijos
nuolatinį finansavimą ir plėtrą, nes
vaikus auginti be mušimo yra iššūkis labai daugeliui šeimų.)

svarbiausia žinia, kad
visų rūšių smurtas
prieš vaikus – fizinis,
įskaitant fizines
bausmes, seksualinis,
psichologinis ir
nepriežiūra – buvo
uždrausti nuo 2017 m.
vasario 14 dienos.
Taigi, pradedame.
Klausimas Nr. 1. Tai kada
buvo priimtas tas naujas
įstatymas ir nuo kada jis
galioja?
Daugelis painiojasi, nes iš tiesų
kalbame apie du įstatymus. 2017 m.
vasario 14 dieną vienbalsiai Seimas
priėmė mano ir kolegos M. Majausko registruotas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (dabar ga-
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liojančio) pataisas, kuriomis buvo
uždraustas visų rūšių smurtas prieš
vaikus, įskaitant fizines bausmes.
Pirmą sykį buvo įvardintas psichologinis smurtas ir nepriežiūra, dėl
kurių kenčiantys vaikai daugelį metų buvo nematomi ir negavo pagalbos. Tuo tarpu tą pačią dieną buvo
pritarta ir mano registruotam naujam Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto svarstymui.
Jo svarstymas užtruko beveik 8 mėnesius ir 2017 m. rugsėjo 28 dieną
jis pagaliau buvo priimtas, tačiau
įsigalios tik nuo šių metų liepos 1
dienos, nes ministerija ir visos savivaldybės turi labai rimtai pasiruošti jo įgyvendinimui – centralizuojama vaiko teisių apsaugos tarnyba
ir kartu turi būti sukurtas profesionalių, efektyvių ir prieinamų visų rūšių paslaugų bei pagalbos vaikui ir šeimai tinklas, nuo jautrių ir
profesionalių socialinių darbuotojų parengimo iki nemokamų pozityvios tėvystės kursų kiekviename
Lietuvos kampelyje.
Tačiau svarbiausia žinia, kad visų
rūšių smurtas prieš vaikus – fizinis,
įskaitant fizines bausmes, seksualinis, psichologinis ir nepriežiūra –
buvo uždrausti nuo 2017 m. vasario 14 dienos.
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Klausimas Nr. 2. Kodėl
vaiko teisių reforma vadinasi Matuko reforma?
2017 metų sausio 25 dieną Kėdainiuose buvo mirtinai sumuštas
ketverių metų Matukas. Sistemingai smurtą patyręs mažylis keli mėnesiai prieš mirtį pasiguodė darželio auklėtojai, tačiau nei ugdymo įstaigos, nei vaiko teisių apsaugos, nei
teisėsaugos darbuotojai nesugebėjo
laiku, tinkamai ir iki galo apginti
vaiko teisių. Sausio 27 dieną reanimacijoje mirusio mažylio kraupiais
sužalojimais baisėjęsi medikai pažymėjo, kad vaiko kūnas nusėtas įvairaus senumo sumušimų žymėmis.
Paskutinė, daugelį valandų trukusi egzekucija, baigėsi vaiko mirtimi.
Matukas, deja, nebuvo pirmas
taip žiauriai nužudytas vaikas. Nuo
Nepriklausomybės atgavimo Lietuvoje buvo nužudyti daugiau nei
500 vaikų. Tokioje mažoje valstybėje, su tiek mažai vaikų. Daugiau
nei 13 metų kovojau už teisinę ir
praktinę reformą, už smurto atpažinimo, netoleravimo ir neatidėlio-

jo, kad ištisas naktis buvo verčiama
klūpoti kampe, plakama laidais ir
diržu. Kas vyksta su jos broliuku –
niekas nesidomėjo. Taip pat ir po
jo mirties.
Matukas... jo istoriją bent
žinės plikos lovos sušalo mirtinai. jau žinote visi. Ir ji tapo lūTeismo medicinos ekspertai nu- žiu. Nes tapo nebeįmanoma apstatė, kad prieš mirtį Mangirdui bu- simesti, kad viskas gerai, kai „vivo sulaužytas žandikaulis. Taip pat si viską padarė, o vaikai šuliny“.
aptiko daug senų sužalojimų žymių,
Klausimas Nr. 3. Kam iš
nudeginimų. Paaiškėjo, kad berniuviso reikėjo tos reforkas buvo sistemingai žiauriai mušamos?
mas. Po Mangirdo nužudymo paJei perskaičius aukščiau esančias
reigūnai suabejojo, ar moteris gali
rūpintis kitais vaikais, metams laiko istorijas vis dar kyla šis klausimas,
apribotos motinystės teisės, „kad su- apibendrinsiu. Matuko reforma reikalinga todėl, kad tūkstančiai Liesitvarkytų gyvenimo sąlygas“.
tuvos vaikų daugelį metų buvo nematomi, negirdimi ir nesulaukdavo
Antroji istorija. Duonos riekutė
Jis rengėsi eiti į pirmą klasę. Va- profesionalios, kokybiškos pagalbos
lentinui buvo šešeri ir jis dar nemo- laiku – kai dar buvo galima padėkėjo rašyti. Vieną dieną mamytė su ti ir jiems, ir, daugeliu atveju, jų tėdėde Povilu nusprendė pamokyti vams. Kaip rodo ilgametė Paramos
jį gražiai rašyti. Berniukui niekaip vaikams centro, atidariusio Tėvų
nesisekė parašyti raidžių, jos sprū- liniją, praktika – absoliuti daugudo iš po parkerio ir neklausė jo. Už ma tėvų gali tinkamai auginti savo
tai mamytė ir dėdė Povilas jį dau- vaikus, tereikia kokybiškos pagalžė kumščiais, pagaliu, gumine žar- bos. Mes užaugome smurto kulna, daužė į sienas ir baldus. Pavargę tūroje, kur mušti silpnesnį, mažesnuo egzekucijos tėveliai nuėjo mie- nį – buvo norma. Išmokti auginti
goti, o kraujuojančiam Valentukui vaikus be smurto mums yra iššūuždraudė eiti miegoti ir paliko klū- kis, tad tam būtina efektyvi smurto ATPAŽINIMO, tikslios problepėti prie slenksčio.
Naktį Valentukas nebežinojo, ar mos NUSTATYMO, komandinio
labiau skauda sumuštas vietas, ar PAGALBOS teikimo ir efektyvios
raižo pilvą nuo alkio – valgyti jis PRIEŽIŪROS sistema.
Iki šiol teturėjome vaiko teisių apgaudavo nedaug ir ne visada. Tyliai
nuėjęs į virtuvę pamėgino kišeniniu saugos sistemos fasadą – formaliai
peiliuku atsiriekti duonos riekutę. institucijos yra, bet nei KOMPESkausmas, alkis ir baimė nėra geri TENCIJOS, nei ATSAKOMYpagalbininkai, peiliukas išsprūdo BĖS, nei SUSIKALBĖJIMO, nei
iš kraujuojančių rankų, pažadino MOTYVACIJOS nebuvo. Dauvisus. Prabudę dėdė Povilas ir ma- gelį metų mano rengtose ar redamytė tol daužė Valentuką, kol su- guotose Žmogaus teisių apžvalgolaužė jam visus šonkaulius. Paliko se išsakomą kritiką vaiko teisių apjį mirti virtuvėje. Kitą dieną užka- saugai Lietuvoje faktiškai paraidžiui
sė kieme ir papylė ant viršaus kibirą patvirtino aukščiausios audito insšiukšlių. Keletą mėnesių niekas vai- titucijos Valstybės kontrolės atlikti
ko nepasigedo. Apie nužudymą po- kokybiniai sisteminiai auditai.
licijos pareigūnai sužinojo atsitiktinai. Motina pareiškė, kad sapnavusi savo žiauriai nužudytą vaiką ir šis
jai atleidęs. Valentinui buvo šešeri. Nuo Nepriklausomybės
Valentinas buvo nužudytas tuo atgavimo Lietuvoje buvo
metu, kai vyko teismo procesas nužudyti daugiau nei 500
dėl motinystės teisių apribojimo vaikų.
jo sesutei, kurią, sumuštą, sužaloTad reformos mums nepaprastą, kuokštais nurautais plaukučiais,
tai
reikia – kad pagaliau turėtume
vaiko teisių apsaugos specialistai
realų,
praktinį, efektyvų, veikianbuvo prieš aštuonis mėnesius paėtį
pagalbos
teikimo mechanizmą,
mę iš šeimos. Mergytė papasako-
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nuo 2017 gruodžio mėn.
veikia nemokama Tėvų
linija 8 800 900 12, kur
nuo pirmadienio iki
penktadienio, nuo 17 iki
21 val., profesionalūs
psichologaipsichoterapeutai
konsultuoja vaikų
auklėjimo klausimais.
tinos pagalbos teikimą nuo smurto
kenčiantiems vaikams. Parašiau dešimtis straipsnių, sukūriau daugiau
nei šimtą radijo laidų, daviau šimtus
interviu. Ir vis dar naktimis sapnuoju kai kurių bylų istorijas. Nežinomas, nesukėlusias visuomenės gailesčio ir pykčio.
Pasidalinsiu ir su Jumis.
Pirmoji istorija. Sušalęs.
Jį bausdavo dažnai. Per šešerius
gyvenimo metus Mangirdukas suprato nebuvęs laukiamas ir esąs našta mamai. Mama su trimis jo broliukais miegodavo kitame kambaryje, o jis migdydavosi pats vienas
kraštiniame, nešildomame, su išdaužtu langu.
Žinojo esąs blogas vaikas – nes
nuolat sirgo, šlapinosi į kelnytes ir į
lovą, tad mama negadino patalynės
– mažylis miegodavo ant geležinių
spyruoklių, kartais gaudavo užsikloti paltą. Mama dažnai mušdavo,
o gydytojai, kuriuos kartais aplankydavo, neėmė į galvą jo rūpesčių. Ir
tądien mažylis nesuprato, kuo taip
užpykdė mamą, bet nuo smūgių
kažkas sutraškėjo ir mažasis nebegalėjo išsižioti – nors valgyti vis tiek
negavo, tai nesvarbu. Naktis buvo
šalta ir Mangirdukas ant savo gele-
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Socialinė politika

ES ateitis: iš komforto zonos –
į konkrečių sprendimų lauką
Vilija Blinkevičiūtė
LSDP pirmininko pavaduotoja,
Europos Parlamento Moterų teisių ir
lyčių lygybės komiteto pirmininkė

K

okia ateitis laukia Europos Sąjungos? Iš tiesų tai
klausimas, kaip ateityje
gyvensime mes, mūsų vaikai
ir anūkai Europoje.
Esu įsitikinusi: diskutuotini visi
ES ir Lietuvos joje ateities scenarijai, kurie užtikrina taiką žemyne.
Taikos užtikrinimas ES yra scenarijus Nr. 1. O ta taika nėra duotybė ar taip paprastai, rankas sudėjus, pasiekiamas bei išsaugomas
dalykas.
Neįsivaizduoju ES ateities ir be
stiprios socialinės Europos. Daugumą problemų (tarp jų ir skurdo,
saugumo, atskirties) valstybės gali
išspręsti tik veikdamos kartu. Taip
pat ir pateisinti žmonių lūkesčius
gyventi geriau.
Koks scenarijus geriausias
Lietuvai?
Būtent socialinė nelygybė, socialinė atskirtis, lėtas problemų sprendimas ES mastu iššaukia nepasitenkinimą valdančiaisiais bei ES
institucijomis ir tampa lengvu grobiu politinio užribio veikėjams, iš

tikrųjų neturintiems jokių planų,
kaip įveikti problemas, išskyrus vieną – kaip paimti valdžią, sugriauti ES.
Sugriauti ES? O kas toliau? Bus
daugiau taikos ir gerovės?
Praėjusiais metais Europos Komisija pristatė Baltąją knygą dėl Europos ateities – 5 galimus ES vystymosi scenarijus. Nuo scenarijų nieko nekeisti arba gyventi Bendrijoje
tik bendrosios rinkos pagrindu, iki
„dviejų greičių Europos“ (kas nori,
integruojasi labiau, kas nenori – važiuoja lėčiau), arba Jungtinių Europos valstijų modelio.
Koks ES ateities scenarijus geriausias Lietuvai? Visi turi minusų ir pliusų.
Jungtinės Europos valstijos reiškia federaciją: stiprus „centras“,
viršvalstybinės institucijos, bendra gynybos sąjunga, gana didelis
Bendrijos biudžetas. Kyla abejonių,
ar visos ES valstybės atsisakys savo
suvereniteto. Juolab, kad nuomonių skirtumai ir pačioje Lietuvoje
aiškėja bei aštrėja.
Ir kas gali paneigti, kad, Lietuvai
ieškant sprendimo, nebus vėl sukelta visuotinė isterija, kokią stambieji žemvaldžiai sukėlė 2014-aisiais
dėl neva užsieniečiams parduodamos Lietuvos? Supirko žemes, bet

ne užsieniečiai.
Vienas iš priimtiniausių Lietuvai galėtų būti scenarijus „Nuveikti
mažiau, bet efektyviau“. Labai gili,
aiški ir griežta integracija, bet tik labai konkrečiose srityse. Dėl šių, kol
kas neįvardintų sričių (bendra rinka? bankų priežiūra? sienų kontrolė ir saugumas? socialinė politika?
moksliniai tyrimai?) būtinas valstybių susitarimas. Visa kita – valstybių vidaus reikalas.
Bet kas galėtų šiandien Lietuvoje
garantuoti, kad šį scenarijų galima
bus ginti ir apginti kaip Lietuvos
poziciją ir pasiūlymą ES?

Ne tik diskutuoti, bet ir
stiprinti socialinę Europą
ES – unikalus politinis ir ekonominis projektas – yra kryžkelėje. Ir
tai žinia, kad ES savaime nėra neišsenkantis gėrio ir lėšų šaltinis bei
amžina, tobula tarptautinė konstrukcija. Reikia pripažinti: komforto zona baigėsi, ES valstybių ir
institucijų laukia konkretūs sprendimai. Pirmieji iš tokių sprendimų,
galinčių turėti įtakos ES ateičiai –
derybų dėl „Brexit“ su Didžiąja Britanija baigtis, ES valstybių susitarimas dėl 2021-2027 m. ES biudžeto.
Teigiantiems, kad ES yra atgyvenęs politinis projektas, artėja jo
pabaiga, atsakau labai aiškiai: nieko panašaus, Europos Bendrija yra
ir bus. Klausimas tik, kokia bus pasirinkta veiklos forma. Todėl būtinos viešos diskusijos dėl ES ateities ir Lietuvoje. Jei nediskutuosime, neieškosime geriausio Lietuvai scenarijaus, sprendimus dėl
mūsų valstybės ateities priims kiti
– bankai, stambus verslas arba kitos valstybės.
Kita vertus, bet koks ES ateities
scenarijus bus neperspektyvus, jei
nepavyks išspręsti žmonėms aktualių problemų. Todėl reikėtų ne tik
diskutuoti, bet ir esant dabartinei
ES sąrangai, jau šiandien, spręsti

konkrečias problemas.
Būtina kuo skubiau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramsčio iniciatyvą, kuri užtikrintų pagrindinius žmonių gyvenimo poreikius. Tai yra užtikrinti šeimos
ir darbo įsipareigojimų derinimą,
saugesnes darbo sąlygas, motinystės-tėvystės atostogų trukmę, galimybę naudotis kokybiškomis vaikų, senyvų ir neįgalių žmonių priežiūros bei sveikatos apsaugos paslaugomis, apmokamomis slaugytojų atostogomis, kurias darbuotojas galėtų pasiimti šeimos nariui
susirgus. Taip pat plėtoti ne tik Jaunimo garantijų, bet ir Vaiko garantijos iniciatyvą.
Augančios ekonomikos rezultatus turi pajusti ne tik saujelė turtingųjų, bet dauguma ES piliečių. Todėl esu už tai, kad minimalus darbo užmokestis kiekvienoje valstybėje sudarytų ne mažiau kaip 60
procentų vidutinio darbo užmokesčio. Tai sumažintų dirbančių
žmonių skurdą ir toliau paskatintų ekonomikos augimą.
Iš esmės visa tai – kairiosios politikos projektai, kurių įgyvendinimas ateityje priklausys ir nuo
rinkimų į Europos Parlamentą rezultatų. O juk nuosekliausi kairiosios politikos ir ES vertybių gynėjai – socialdemokratai. Todėl labai
svarbu, kad po Europos Parlamento rinkimų socialdemokratų pozicijos ne tik nesusilpnėtų, bet ir sustiprėtų. Nuo to priklausys ES ateitis. Vadinasi, ir Lietuvos ateitis.

Mitai ir faktai. Naujasis Vaiko teisių įstatymas
Atkelta iš > 5 p.

kuriame dirbantys žmonės turėtų praktinių įgūdžių ir aiškias instrukcijas kada, ką, su kuo, per kiek
laiko privalo padaryti, kad išsaugoti vaiką – o jei tik įmanoma, kad išsaugotų vaiką gyvą ir sveiką šeimoje. Realiai ši reforma ir mano Vaiko
teisių apsaugos pagrindų įstatymas
yra pirmasis šeimos politikos įstatymas, nes jame numatyta išsami, visapusiška pagalba kiekvienai šeimai,
kuriai reikia pagalbos ar paslaugų,
nerūšiuojant į socialinės rizikos ir
normalias – nes iki šiol neatleistinai buvo apleidžiamos šeimos, kuriose dar neįvyko tragedija tik todėl,
kad žmonės iš paskutiniųjų stengiasi patys įveikti krizes ir problemas.
Mitas Nr. 1.
Pagal naują įstatymą vaikai
gali nebeklausyti tėvų
Kai susirūpinęs paauglės auklėjimu tėvelis man rėžia „Dėl Jūsų įstatymo nebegaliu su vaiku susitvarkyti!”, tiesiai klausiu – ar norėtumėt
sumušti savo dukrą, pykstate, kad
atėmiau Jūsų įprastinį „auklėjimo“
metodą – smūgis vietoje žodžio?
Tėvelis sutrinka. Abu suprantam,
kad taip ir yra. Bet tuomet pasipiktinęs vyras pareiškia, kad įstatyme
surašytos tik vaiko teisės, kad jiems
leidžiama neklausyti tėvų. Kur taip
parašyta? Kuriame straipsnyje? Prašau ir man parodyti, nes tokių dalykų negalima palikti. Po pauzės tėvelis prisipažįsta neskaitęs įstatymo,
bet „visi taip kalba“. Po ilgo pokal-

Smurto prieš vaiką formos yra šios:

1)

fizinis smurtas – tyčinis fizinis veiksmas ar veiksmai prieš vaiką, taip pat fizinė bausmė, jeigu dėl to vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida, arba buvo sukeltas skausmas ar pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai, arba pažeminta vaiko garbė ir (ar) orumas;
psichologinis smurtas – tyčinis sistemingas vaiko teisės į identiškumą pažeidinėjimas, vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko normaliai raidai
veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena
(veiksmai ar neveikimas), dėl kurios vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida, arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai, normaliai raidai ar pažeminta
vaiko garbė ir (ar) orumas;
seksualinis smurtas – tyčinės nusikalstamos veikos, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje „Nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui“, padaromos vaikui, taip pat pelnymasis iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimas į prostituciją ar
įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas vaikui, vaiko vertimas užsiimti prostitucija, vaiko išnaudojimas pornografijai ar disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, ar vaiko įtraukimas į seksualinę vergovę ir kitos vaiko seksualinio išnaudojimo formos;
nepriežiūra – tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių
netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, dėl kurio vaikas mirė, buvo sutrikdyta jo sveikata ar normali raida, arba sukeltas pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai.

2)
3)

4)

bio paaiškėja, kad elgesio ir emocijų sutrikimų turinčiai jo dukrai
reikia pagalbos, jam pačiam reikia
skambinti į Tėvų liniją ir nueiti į
terapinę grupę paauglių tėvams,
nes didžioji problema – gebėjimo
išgirsti ir suprasti savo vaiką bei
pozityvios (nesmurtinės) tėvystės
įgūdžių stoka. Tad dėl to taip stipriai spaudžiu, kad kuo greičiau atsirastų paslaugų tėvams ir vaikams
kiekvienoje savivaldybėje – ir Jūs
to turėtumėte reikalauti. Prašyti
pagalbos, ypač tada, kai jaučiate,
kad galite peržengti ribą, už kurios – išduoto vaiko akys ir sąžinės graužimas. O įstatyme NIE-

KUR neparašyta, kad vaikai neturi klausyti tėvų – atsakingai pareiškiu. Įstatymas skirtas apsaugoti vaikus nuo smurto – tame tarpe
ir nuo tėvų smurto, kai šie dėl bejėgystės, dėl nežinojimo, o kartais ir
dėl žiaurumo – ne auklėja, o traumuoja vaiką. Ir net tada, kai vaikas
patiria smurtą – įstatymas įpareigoja visų susijusių tarnybų specialistus
fiziškai susirinkti į vieną kambarį ir
labai rimtai įvertinti, ar vaikas gali
likti su tėvais, o jei gali – kokią konkrečiai pagalbą ir kokio intensyvumo priežiūrą turi gauti šeima, kad
pavyktų išsaugoti vaiką GYVĄ ir
SVEIKĄ, ir ŠEIMOJE.

Mitas Nr. 2.
Pagal naują įstatymą nebegali vaiko net paliesti
Paliesti galima ir reikia – reikia vaiką apkabinti, pageidautina
kasdien, ir pasakyti, kad jį mylite ir jis Jums svarbus. O negalima
mušti, daužyti, deginti, spardyti,
prievartauti ir kitaip žaloti. Nes
smūgiai nėra auklėjimas, kaip sako didžiulę patirtį turintys vaikų
psichologai – artimiausių žmonių smurtas sugriauna vaiko pasitikėjimą savimi ir pasauliu; kai
tie, kurie privalo saugoti ir rūpintis, žaloja ir kelia skausmą, vaikas
arba ima nekęsti savęs (iš čia depresijos, priklausomybės, savižudybės ir kiti mažiau pastebimi,
bet labai skausmingi savęs naikinimo būdai) arba kitų (iš čia
agresija, nusikaltimai, negebėjimas užmegzti ilgalaikių santykių ir kitoks priešiškumas), arba ir
tas, ir tas. O kai kitą sykį kils noras vaikui nusukti ausį už dvejetą
– pagalvokite, ar tikrai skausmas
ir baimė skatina efektyvesnį žinių
įsisavinimą, pasitikėjimą savimi,
atsakinėjant prie lentos?
Mitas Nr. 3.
Pagal naują įstatymą privalai pirkti vaikui viską, ko jis
nori
Vis dar gaunu piktų laiškų, kuriuose žmonės piktinasi, kad „nenupirksi vaikui mobilaus – ir atims vaiką“. Kaip paaiškėja, įstaty-

mo neskaitė ir dažnai netgi nėra
tikri, kur yra gandų šaltinis. O
aš žinau. Tie Seimo nariai, kurie
aktyviai priešinosi kokybiškai ir
efektyviai vaiko teisių apsaugai,
dar ne tokių gandų priskleidė. Ir
kad vaiką sučiupus, kad šis nepapultų po mašina, jį atims, ir kad
nenupirkus kompiuterio ar naujausio modelio telefono atims –
nes kuo gi bebuvo argumentuoti, kai visuomenė tapo pakankamai sąmoninga ir nebeveikė argumentai „mane mušė – aš mušu“ ar smurto teisinimas „tradicijomis“? Beliko primityvūs gąsdinimai ir gandai.
Ne, žinoma, kad vaiko niekas
neatims, nenupirkus jam telefono. Atvirkščiai – būtent mano
iniciatyva įdėta ir formuluotė,
kad jeigu vaiko šeima dėl objektyvių aplinkybių negali tinkamai
pasirūpinti būtinaisiais vaiko poreikiais – valstybės ir savivaldybės
institucijos privalo padėti užtikrinti vaiko teisę į gyvenimo sąlygas, būtinas jo fiziniam, emociniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi. Tad kviečiu
ir skatinu visus perskaityti ne tokį ir ilgą įstatymą, kuriame rasite daug naudingos informacijos:
tiek kaip tinkamai elgtis su savo
mylimais vaikais, tiek kokios pagalbos ir paslaugų turite teisę tikėtis ir reikalauti iš valstybės, kurios prioritetas turi būti pagalba
vaikui ir šeimai.

Problemos
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Kur link nuvedė PERMAINOS?!

Povilas Saulevičius
Varėnos rajono savivaldybės
tarybos narys

P

rieš trejus metus, po ištisos virtinės skandalų vaikų globos namuose, prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino šalies institucijas imtis
realios sistemos pertvarkos.
2015-ųjų kovą paskelbta, kad
pradedama institucinės globos, tai yra vaikų globos namų, reforma.
Iki 2020 m. Lietuvoje neturėtų likti (su išimtimis) institucinių
globos namų, o juose gyvenę vaikai
turėtų sugrįžti atgal į šeimas arba
persikelti gyventi į bendruomeninius vaikų globos namus, kuriuose
galėtų gyventi iki 10 vaikų ir tokie
namai nebūtų sukoncentruoti vienoje teritorijoje.
Prieš keletą mėnesių Socialinės
apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis viešai pasidžiaugė,
kad Lietuvos savivaldybės suskubo
įgyvendinti institucinių vaikų globos namų pertvarką. Tokią, mano
nuomone, skubotą iniciatyvą parodė ir Varėnos rajono savivaldybė, kai 2017 metų rugsėjo pradžioje Registrų centre įregistravo Varėnos rajono savivaldybės bendruomeninius vaikų globos namus, o
2017 m. gruodžio mėnesį likvidavo Valkininkų vaikų globos namus
„Spengla“.
Varėnos rajono savivaldybė, po ilgų paieškų, nupirko du pastatus Žilinų kaime ir Varėnos mieste ir ėmėsi atnaujinti Naujuosiuose Valkininkuose esantį ir savivaldybei priklausantį pastatą. Verta pastebėti,
kad nekilnojamojo turto bendruomeniniams globos namams įsigiji-

mo peripetijos vertos atskiros temos
ir išsamesnės analizės. Trumpai pasakysiu, jog nekilnojamojo turto
vietos parinkimas ir įsigijimo kaina sukėlė daug diskusijų tiek Varėnos miesto bendruomenėje, tiek ir
tarp tarybos narių.
Viena įstaiga sukurta, kita likviduota. Įsteigtos trys šeimynos, kuriose vaikai pagaliau galės gyventi
tarsi šeimoje. Norai tikrai geri, popieriuje atrodo viskas gražiai, tačiau,
kaip sako lietuvių liaudies patarlė,
„ne viskas auksas, kas auksu žiba“.
De jure bendruomeniniai vaikų
globos namai veikia, tačiau de facto
jie yra kol kas tik „ant popieriaus“.
Iš trijų pastatų, kuriuose turėtų gyventi šeimynos, šiandien
apgyvendinti
yra tik Žilinų
kaime esantys
namai (beje,
Žilinų kaime
nupirktas pastatas kainavo
37 tūkst. eurų, o už remonto darbus papildomai sumokėta dar 8 tūkst.
eurų). Kitų
dviejų šeimynų, kurios nuo gruodžio pabaigos turėtų gyventi Varėnos mieste ir Naujųjų Valkininkų kaime, vaikai vis dar gyvena jau
likviduotų Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ patalpose. Tame pačiame pastate, kuris neatitinka šiai pertvarkai iškeltų reikalavimų, tuose namuose, apie kuriuos
didžioji dauguma politikų ir valdininkų kalbėjo kaip apie netinkamus gyventi, žalojančius vaikų psichiką ir t. t.
Tačiau tai dar ne viskas. Bendruomeniniai vaikų globos namai šiandien veikia nelegaliai, t. y. dar neturi
licencijos vykdyti tokią veiklą. Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdžių metu, kuomet buvo svarstomi klausimai dėl bendruomeninių

globos namų steigimo ir Valkininkų vaikų globos namų „Spengla“ likvidavimo, socialdemokratų frakcija ne vieną kartą kėlė klausimus, ar
ne per greitai viskas daroma, ar visi
teisiniai reikalai sutvarkyti, ar nereiktų palaukti ir tik viską gerai pasvėrus, pamatavus imtis likvidacinių
veiksmų, ir tik tuomet užbaigti institucinių globos namų pertvarką. Į
šiuos raginimus ir paklausimus Varėnos rajono savivaldybės administracija opozicijoje esantiems socialdemokratams atkirsdavo, kad viskas
yra gerai, viskas daroma nuosekliai
ir pertvarka vyksta sklandžiai.

Norėdamas įsitikinti Varėnos rajono tarybos nariams viešai teikiamos informacijos tikrumu, kelis
kartus apsilankiau vaikų globos namuose ir pabendravau su auklėtiniais. Paaiškėjo, kad Varėnos rajono savivaldybės atstovai žadėjo, jog,
vykdant pertvarką, vaikų bus atsiklausiama, kurioje naujoje šeimynoje jie norėtų gyventi, bus atsižvelgiama, kurią ugdymo įstaigą vaikai
lanko bei, parenkant personalą, bus
atsiklausiama jų. Tačiau, prasidėjus
pertvarkai, Varėnos rajono vadovai
pažadus pamiršo ir į vaikų norus ir
pageidavimus neskubėjo atsižvelgti. Be kita ko, iki pat „Spenglos“ veikimo paskutinės dienos personalas
nežinojo net kur vaikai sutiks Kalėdas: ar žadėtuose įrengti naujuo-

se bendruomeniniuose globos namuose, ar, visgi, uždarytuose globos namuose.
Vėliau, tarybos posėdžio metu,
šią situaciją paviešinus, Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia Stankevičiūtė pasiūlė tarybos nariams neskleisti tiesos neatitinkančios informacijos ir dar kartą pasakė, jog institucinės globos
namų pertvarka vyksta sklandžiai.
Deja, šiandien situacija yra tokia,
kad vos viena šeimyna iš trijų gyvena ten, kur ir turėtų gyventi,
o kitoms teks palaukti. Teks
laukti Varėnos mieste nupirkto namo remonto
darbų pabaigos, nes,
jau besiruošiant juose apgyvendinti vaikus, „netikėtai“ susprogo vandentiekio
vamzdynas.
Gal tai sutapimas, o gal
ir ne, tačiau
tie vamzdžiai sprogo po to, kai norėdamas įsitikinti, ar pastatas yra
tinkamas gyventi, apsilankiau jame ir užfiksavau, kad ten, kur turėtų būti balkonas, buvo tik jo rėmas
be grindų ir turėklų. Kai pagalvoji,
gal ir gerai, kad vandentiekio vamzdžiai sproginėti pradėjo, vaikams
neapsigyvenus naujuose namuose.
Kas žino, gal tai išgelbėjo ir nuo didesnės nelaimės. Bet kur žiūrėjo Varėnos rajono savivaldybės atsakingi
asmenys, pirkdami avarinės būklės
namą už daugiau nei 55 tūkst. eurų, o remonto darbams papildomai
skyrė dar apie 25 tūkst. eurų?
O tiems, kurie kažkada apsigyvens Naujuosiuose Valkininkuose,
teks laukti pastato rekonstrukcijos
darbų, kurie dar nė neprasidėjo,

Vyriausybė siunčia diskriminacinę žinią šeimoms
Justas Pankauskas
LSDP pirmininko pavaduotojas

V

iena iš trijų idėjų Lietuvai yra valstybės parama
jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti pirmą būstą. Vyriausybė siūlosi šią paramą suteikti, tačiau planuoja ją
skirti tik regionuose įsikursiančioms šeimoms.
Verslas tuo tarpu siūlo nediskriminuoti jaunų žmonių pagal jų gyvenamąją vietą ar šeimyninį statusą
ir išnaudoti jau veikiančius mechanizmus, kurie leistų pirmąjį būstą įsigyti lengvatinėmis sąlygomis.
Siekiant paskatinti regionų plėtrą, čia dirbančioms jaunoms šeimoms iki 35 metų ketinama suteikti galimybę gauti lengvatinį kreditą būstui. Toks įstatymo projektas
pateiktas šio pavasario Seimo sesi-

jai. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis siūlo, jeigu
vienas iš sutuoktinių dirba regione,
tačiau šeima gyvena, tarkime, didmiestyje, jie būtų skatinami įsigyti būstą tame regione, kompensuojant 15 proc. kredito sumos, pradinę įmoką.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsakinga už tai, kad būtų
pašalintos bet kokios diskriminacijos apraiškos, bet šiuo atveju šeimos
surūšiuojamos pagal gyvenamą vietą ir amžių. Pavyzdžiui, jeigu 36 metų vyras su sutuoktine nusprendžia
įsigyti Lazdijų rajone būstą, parama
pasinaudoti nebegalės.
Numatoma, jog tik regionuose,
t. y. išskyrus Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, bus kompensuojama
dalis kredito išlaidų. Ar merai apsidžiaugs? Toks siūlymas nėra pagrįstas ir ekonomine logika, jis rodo frag-

mentuotą, bet ne išbaigtą požiūrį į
problemą. Kalbant apie paramą regionuose įsigyjantiems būstą, nepasakoma, o kaip toms šeimoms bus
užtikrinamos užimtumo, pajamų
garantijos, kad jos nebūtų pasmerktos pasismaugti skolų virve.
Daugiausia jaunų šeimų koncentruojasi didžiausiuose Lietuvos
miestuose, kur pagal įgytą išsilavinimą turi geriausias įsidarbinimo

galimybes, tad, pavyzdžiui, jaunų
vadybininkų šeima Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, kur koncentruojasi užsienio kapitalo, eksportu užsiimančios įmonės, lengvatos nebeturės, nors nėra niekuo blogesni už
klasiokus, likusius gyventi regione.
Nekilnojamo turto vystytojai teigia, jog toks sprendimas vers suklusti spekuliantus selektyviai parinktose savivaldybėse ir tikėtinas dirbtinis būsto kainų kėlimas.
Švedijoje VISIEMS, nepriklausomai nuo gyvenamos vietos, sudaromos galimybės gauti lengvatinius,
valstybės remiamus būsto kreditus.
Pilietis turi teisę pasirinkti kurioje
šalies dalyje gyventi ir tikėtis vienodo valstybės požiūrio bei paramos.
Nors įstatymo projekte teigiama,
jog taip bus paskatintas demografinis ir ekonominis aktyvumas regionuose, tačiau akivaizdu, kad eli-
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pabaigos. Visi puikiai suprantame,
kiek laiko užtrunka darbų viešojo
pirkimo procedūros ir kiek laiko
užtruks rangos darbai. Neramiai
laukti teks ir naujajai bendruomeninių globos namų direktorei, kol bus
išduota licencija visų trijų šeimynų
veiklai vykdyti, t. y., kol Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai
vaikų globos namai veiks legaliai.
Paskambinus į Socialinių paslaugų priežiūros departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos man pasakė, jog jie iš Varėnos
rajono savivaldybės yra gavę prašymą licencijai gauti dviems šeimynoms Varėnos mieste ir Žilinų kaime (Naujųjų Valkininkų kaime įsikursiančiai šeimynai kol kas negalima net prašymo teikti licencijos gavimui, kadangi pastatas, kuriame
turėtų gyventi vaikai, dar nepradėtas tvarkyti).
Prašymas pateiktas 2017 metų
gruodžio mėnesį, o iki šiol savivaldybė nepašalino visų trūkumų, kurie stabdo bendruomeninių vaikų
globos namų legalizavimą. Kiek
laiko teks laukti vaikams? Puse metų, metus, o gal ir ilgiau? Juk tokios
apgailėtinos situacijos buvo galima
išvengti. Tiesiog reikėjo viską gerai
pamatuoti ir tik tada pjauti. O ką
dabar pasakys Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija, už institucinių
globos namų pertvarką atsakinga
institucija, kai reali, o ne popierinė
situacija yra viešinama? Ar Lietuvoje dar galioja įstatymai visiems vienodai, ar būna ir išimčių?
Be abejonės visos šios teisinės peripetijos nublanksta prieš kitą problemą, t. y. prieš likimo nuskriaustų vaikų tolesnį psichologinį luošinimą, nes pažadų netesėjimai, skuboti ir nepamatuoti veiksmai sukelia didelį stresą, abejingumą ir dar
didesnį nepasitikėjimą. Jiems yra
būtinas tikėjimas, kad kažkas jais
pasirūpins, kad ministras, meras,
valstybės tarnautojas ar auklėtojas
įvykdys savo pažadus ir įrodys, jog
Lietuvoje dar liko neabejingų ir dorų žmonių, kuriems rūpi kiekvieno
žmogaus likimas.
minavus didžiuosius miestus, bus
stengiamasi būstą įsigyti žiedinėje
savivaldybėje, tačiau į darbą asmuo
važinės didmiestyje, taigi naudosis
ten esančia infrastruktūra, leis ten
didžiąją aktyvaus laiko dalį.
Kita alternatyva, kurią Vyriausybė galėtų svarstyti, yra lengvatinio
PVM tarifo taikymas pirmajam
būstui. Sumažinus PVM tarifą iki
5 procentų, būstas galėtų atpigti 16
procentų. Tai yra tiek, kiek vidutiniškai kainuoja būsto įrengimas, ar
kiek kiekviena šeima turi sukaupti
pradiniam įnašui, kad gautų banko paskolą būstui įsigyti. Taikant
PVM lengvatos modelį asmenims
iki 30 metų, perkantiems pirmąjį savo būstą, lengvatos naudą pajustų visos šeimos, nepriklausomai
nuo gyvenamosios vietos.
Dabar valdančiųjų teikiamas siūlymas visapusiškai neapgalvotas ir
neišbaigtas, diskriminuojantis asmenis pagal gyvenamąją vietą ir
amžių, ir jį reikia keisti.
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Aloyzas Sakalas: linkiu, kad kiekvieno
paskutinė Himno eilutė „Vardan tos

Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

N

uėjęs ilgą kelią nuo
smetoninės iki šiandienos Lietuvos, išgyvenęs
Gulago sunkumus ir sovietų
okupaciją, patyręs Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo
džiaugsmą, matęs beiskeičiančią ir augančią Lietuvą ir aktyviai dalyvavęs jos kūrime, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
narys, Nepriklausomybės akto signataras, vienas žymiausių Lietuvos politikų, profesorius Aloyzas Sakalas teigia, kad
tiesos paieška ir jos vertinimas
yra bendra gija, siejanti skirtingų istorinių tarpsnių Lietuvą,
ir linki Lietuvos žmonėms ne
tik išmokti drąsiai reikšti savo
nuomonę ir vertinti, o jeigu reikia, kritikuoti kitų idėjas ir siūlymus, bet ir išlikti vieningiems
bei siekti, kad Lietuva taptų
draugiška ne tik savo gyventojams, bet ir svečiams.
Daugiau apie patirtus išgyvenimus ir įveiktus sunkumus, istorinių ir politinių procesų vertinimas
bei ateities vizija pokalbyje su profesoriumi Aloyzu Sakalu.
- Šiais metais švenčiame Lietuvos šimtmetį. Per 100 metų mūsų šaliai teko daug patirti: atkūrėme valstybę po daugiau kaip šimtmetį trukusios carinės Rusijos
priespaudos, dar kartą išgyvenome okupaciją, vėl išsilaisvinome
ir paskelbėme Nepriklausomybę.
Atrodo tik 100 metų – o tiek įvykių, išgyvenimų ir patirčių. Ko palinkėtumėte Lietuvai ir jos žmonėms ateinančiu šimtmečiu?
- Linkiu, kad kiekvieno Lietuvos
žmogaus sąmonėje nuolat skambėtų paskutinė Himno eilutė: „Vardan
tos Lietuvos vienybė težydi“. Kad
mes nevadintume patriotais tik tų,
kurie pritaria mūsų pozicijai ir nelaikytume priešais tų, kurių nuomonė yra kita. Mes turime išmokti vertinti ir, jeigu reikia, kritikuoti
oponentų idėjas ir siūlymus, bet ne
jų asmenines savybes. Reikšdami savo nuomonę, mes neturime rodyti
savo bailumo, likdami anonimais.

turimą žemės valdą į 5-6 ha sklypus, nes iš mažesnių sklypų nebuvo įmanoma išgyventi. Kadangi
mano senelis turėjo vaikų daugiau
nei padalintų sklypų, tai mano tėvui buvo pasiūlyta susirasti darbo
mieste. Taip tėvas atsidūrė Kaune ir pradėjo dirbti akcinėje bendrovėje „Maistas“ paprastu darbininku. Nei tėvas, nei mano motina nebuvo lankę jokios mokyklos,
bet mokėjo skaityti ir rašyti. Tėvas
savarankiškai mokėsi namuose ir
eksternu išlaikęs visus egzaminus
gavo vidurinės mokyklos brandos
atestatą. Tada pradėjo dirbti Kauno Veterinarijos Institute buhalteriu, kur ir dirbo iki savo mirties.
Motina, gi, taip ir liko namų šeimininke.
Iš tėvo pasakojimo aš sužinojau,
kad jis savanoriu dalyvavo kovose,
vaduojant Klaipėdą iš vokiečių ir
kad jokioje politinėje veikloje nedalyvavo. Mano tėvai labai vertino išsilavinimą ir reikalaudavo, kad mokyčiaus tik labai gerai.
Jie patys buvo giliai tikintys, todėl
jie mane mokė šventai laikytis 10
Dievo įsakymų. Jie pasirūpino, kad
man leistų patarnauti mišioms ir
labai norėjo, kad tapčiau kunigu.
Ir taip aš tapau „klapčiuku“ ir juo
išbuvau iki tol, kol „Aušros“ (tada
Komjaunimo vardo) gimnazijos
komsorgas pasiūlė man rinktis arba bažnyčią, arba mokyklą. Teko
pasirinkti mokyklą.
Tuo metu mokykloje dirbo daug
labai aukštos kvalifikacijos mokytojų, kurie mums buvo pavyzdžiu,
kaip reikia gyventi ir elgtis. Štai lietuvių kalbos mokytoja Ž. Medekšaitė tiesiog įdegino į mano sąmonę postulatą, kad nieko nėra pasaulyje vertingesnio už pagalbą kitam
žmogui. Šiuo postulatu vadovaujuosi iki dabar. Ji kviesdavosi mane
pas save ir kalbėdavo apie gyvenimą, dėl kurio netektų ateityje raudonuoti iš gėdos. Ir raudona gija
jos filosofijoje buvo tiesos paieška.

- Jūs matėte visokią Lietuvą:
ankstyvoji vaikystė praėjo tarpukario Lietuvoje, paauglystė, studijų metai, mokslinė karjera – sovietinėje Lietuvoje, visa galva panirote į politinę veiklą jau kovose
už Kovo 11-osios nepriklausomą
Lietuvą. Ar yra kokia nors bendra
gija, vienijanti šių skirtingų istorinių tarpsnių Lietuvą, ar tokio bendro vardiklio nėra ir negali būti?
- Yra. Tai tiesos paieška ir jos vertinimas, atsižvelgiant į tuometinę
politinę aplinką.
Mano tėvai buvo kilę iš kaimo, tėvas – iš daugiavaikės šeimos, kurios
galva – mano senelis, sulaukęs gar- Nuo 1934 m. gyvenote Kaubaus amžiaus nusprendė padalinti ne, kuris tuo metu buvo Lietu-

vos sostinė. Nors buvote dar mažas vaikas, visgi, koks ryškiausias prisiminimas apie tarpukario
Kauną, smetoninę
Lietuvą? Kokia buvo to laikmečio dvasia?
- Aš būdavau Kaune tik per
mokslo metus. Visas vasaras praleisdavau kaime pas mano mamos brolį. Ten išmokau dirbti beveik visus
žemės ūkio darbus: arti, akėti, vagoti bulves, šienauti, kulti javus spragilais, melžti karves, sumušti sviestą ir
t. t. Man neleisdavo tik sėti, nes sėja, tai ypatingas veiksmas, nuo kurio labiausiai priklauso derlius. Poilsio dienomis susirinkę kaimynai pasistatydavo degtinės pusbonkį

(0.25 litro) ir daugiausia kalbėdavo
apie kaimo problemas. Kaip tuometinis paauglys aš negalėjau vertinti politinės situacijos smetoninėje Lietuvoje, bet galiu pabrėžti, kad
visuomenėje vyravo Lietuvos istorijos idealizavimas, Tėvynės meilės
skiepijimas kiekvienam piliečiui ir
kova prieš mėginimus polonizuoti Lietuvą.
Tačiau 1940 metų birželio mėn.,
riedant Kauno gatvėse tarybiniams
tankams, mačiau nemažai žmonių,
kurie mėtė gėles į tankus ir šaukė
„ura“. Bet mačiau ir tuos, kurie sėdėjo nusiminę ir kalbėjo apie niūrią ateitį. Mačiau ir siaubą žmonų
akyse, kai po metų prasidėjo Lietuvos žmonių trėmimas. Mačiau ir tą
palengvėjimo atodūsį, kai prasidėjo karas ir bolševikai buvo išstumti.
Mačiau ir žlugusias viltis atgauti nepriklausomybę. Pagaliau mačiau ir
šešiakampėmis geltonomis žvaigždėmis pažymėtų žmonių kolonas,
varomų į nebūtį. Ir buvo tokių lietu-

vių, kurie puldavo į ištuštėjusius žydų butus ir grobdavo svetimą turtą.
Tuo tarpu mano tėvas griežtai uždraudė mums net galvoti apie tai.
- Buvote kalintas už antisovietinę veiklą, iš penkerių nelaisvės
metų ketverius praleidote Rusijos lageriuose. Buvote dar toks
jaunas (nuteistas 11 klasėje), o jau
tokie patyrimai. Dabartiniams
jauniems žmonėms sunku įsivaizduoti, ką tai reiškia. Ką ištverti
tuo metu buvo sunkiau – mėginimus palaužti jauną žmogų psichologiškai, dvasiškai, ar laisvės
apribojimą, fizinį krūvį, prastas
gyvenimo sąlygas?
- Mano areštas buvo man netikėtas, nes nesijaučiau kaip nors pažeidęs įstatymus.
Man buvo inkriminuota antitarybinė agitacija
ir mėginimas sukurti antitarybinę grupę. Kaip
įrodymas buvo
pateiktas mano
laiškas tremtyje
esančiam mano
draugui. Jame aš
rašiau, kad negalima prievarta varyti žmones į kolūkius, kad reikia su tuo kovoti ir
tam reikalinga kovojančių žmonių
grupė.
Toliau viskas vyko pagal atidirbtą
scenarijų: tardymas ryte apytikriai
nuo 9 iki 12 val. ir vakare nuo 21 iki
3 val. nakties. Kameroje miegoti galėjai tik naktį, grįžęs iš tardymo, iki
rytinės komandos keltis.
Buvau paskelbęs bado streiką, aš-

LSDP pagrindinis
tikslas – mažinti
socialinę atskirtį,
pakeičiant iš esmės
darbo ir kapitalo
apmokestinimo dydžius.
tuonias paras nei valgiau nei gėriau
ir pajutau, kad apmirė visi mano
raumenys. Nenorėdamas mirti, devintos dienos ryte apsimečiau, kad
miegu ir negaliu prabusti. Tuoj pat
buvau perkeltas į Kauno kalėjimo
ligoninę, kur mane greitai prabudino ir pasakė, kad mane maitins buljonu prievarta per zondą. Aš jiems
atsakiau, kad apsieisime ir be zondo. Taip buvau maitinamas du kartus per dieną. Bado streiką oficialiai
nutraukiau po mėnesio nuo pirmos
badavimo dienos. Streikas nieko nepakeitė.
Per tą laiką mano byla buvo išsiųsta į Maskvos Ypatingąją komisiją,
kuri man skyrė 8 metus kalėjimo.
Laukdamas tos komisijos sprendimo buvau patalpintas į Kauno kalėjimą. Vis tikėjausi, kad mano skundai, kuriuos rašiau į visas galimas
Maskvos instancijas gali man padėti. Naivus buvau. Kiekvieną atsakymą į mano skundą man perskaitydavo iškvietęs į savo kabinetą kalėjimo viršininko pavaduotojas. Viso
to pasekmė buvo man visai nelaukta. Kameros kolegos pradėjo įtarti,
kad aš vaikštau pas viršininką kaip
informatorius.
Kartą grįžus iš viršininko, jie užmetė antklodę man ant galvos, pra-

VU Fizikos fakultete su kolega docentu Sauliumi Vengriu. Apie 1975 m.
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žmogaus sąmonėje nuolat skambėtų
Lietuvos vienybė težydi“

LSDP turi būti išskirtinė partija,
kurios nariai vertina savo oponentų
idėjas ir veiksmus, o ne jų asmenines
savybes. Socialdemokratai neskirsto žmonių į patriotus ir runkelius ar
„vatnikus“ . Jie iš kiekvieno idėjinio
priešo daro abejojantį, o iš kiekvieno abejojančio – draugą. Pagaliau,
LSDP turėtų kritiškai vertinti ES
siūlymus ir nepriimti tokių siūlymų, kurie naikina mus kaip Nepriklausomą valstybę.
- Kokias, Jūsų manymu, svarbiausias vertybes turėtų puoselėti save socialdemokratu laikantis
žmogus?
- Tiesos paiešką, alkūnės jausmą ir
nuolatinį norą padėti kitam.

Su tėvuku

dėjo mane dusinti ir mušti, reikalaudami prisipažinti, jog esu informatorius. Aš kentėjau ir laukiau,
kada jie mane nustos mušę, bet egzekucija tęsėsi. Ir aš nebemačiau kito kelio kaip pripažinti visus man
mestus kaltinimus. Tada jie nustojo mane mušę, bet visiems apskelbė,
kad manęs reikia saugotis. Tai buvo man didžiulė trauma, nes tokio
kameros draugų elgesio visai nelaukiau. (Vėliau, jau po Kovo 11-osios
akto prokuratūra nustatė, kas buvo tuo tikruoju informatoriumi.)
Jūs klausiate, kas buvo sunkiausia. Sunkiausia ir skaudžiausia buvo ištverti tautiečių kaltinimus nebūtais veiksmais.
Toliau įvykiai klostėsi taip. Kai
mane kartu su kitais vežė į Kazachstano lagerius, naktį, lėtai judant
traukiniui, aš išlaužiau suaižėjusią prekinio vagono sieną, pro atsidariusią skylę išlindau iš vagono,
į mane šovė kelis kartus, bet tamsoje nepataikė, pabėgau. Mane vijosi, kaip vėliau sužinojau apie 12
km, bet aš juos apgavau, pakeitęs
bėgimo kryptį, ir nuo jų ištrūkau.
Bet džiaugtis teko neilgai. Įsėdau į
traukinį, judantį Maskvos link, bet
buvau praradęs kepurę, kuri dengė
mano trumpai nukirptus plaukus.
Vagono palydovei tai pasirodė įtartina ir ji apie įtartiną tipą pranešė
savo viršininkams. Ir kai traukinys
sustojo eilinėje stotelėje, mane išsivedė saugumiečiu prisistatęs asmuo,
kuris mane uždarė milicijos areštinėje. Buvo iškviestas tas pats taukinį lydėjęs konvojus, kuris mane nugabeno į paskirties vietą – Džezkazgano rajono Kengiro griežto režimo
lagerį, kuriame buvau patalpintas į
vidinį kalėjimą, iš kurio vesdavo į
darbą, surakinę rankas.
Įdomi dar tokia detalė. Aš žinojau, kad visi bėgliai yra baudžiami
25-erius metus lagerio už sabotažą. Taigi mane iškvietė tardytojas
ir pradėjo bylą klausimu, kodėl aš
bėgau. Atsakiau, kad norėjau Maskvoje rasti teisybę dėl man primestų kaltinimų. Nemanau, kad dėl šito atsakymo, o greičiau, pasigailėjus vaikigalio, byla buvo nutraukta.
Po kurio laiko atėjo informacija, kad pagal straipsnį, kurį buvau
nubaustas, turiu būti kalinamas
bendro režimo lageryje. Taip buvau permestas į Tolimuosius rytus.

Ten galiojo tokia sistema: jei darbo
užduotį įvykdai 121 proc., tai už
vieną kalinimo dieną užskaito dvi.
O jei tą planą įvykdai 151 proc., tai
užskaito net tris dienas. Betonuotojų brigada, kurioje dirbau pradžioje
ir mechaninių dirbtuvių brigada,
kurioje dirbau vėliau, planus vykdė puikiai. Ir taip aš „uždirbau“
trejus metus ir tris mėnesius ir buvau paleistas.
- Kaip įvykiai klostėsi, grįžus į
Lietuvą?
- Grįžęs į Kauną baigiau mokyklą aukso medaliu. Tai man leido
be konkurso įstoti į KPI. Stalinas
jau buvo miręs ir todėl atėjo atsakymas iš Maskvos generalinės prokuratūros į mano tėvo skundą, kad
man bausmė sutrumpinama iki 5
metų, todėl pagal priimtą amnestijos įstatymą aš turiu būti nedelsiant
paleistas. Šis prokuratūros raštas leido man pasikeisti pasą, kuriame nebeliko specialaus įrašo, kad esi teistas. Tai man leido sėkmingai studijuoti. Galiu pasigirti, kad studijos
man sekėsi, visi egzaminai išlaikyti
penketais, gavau diplomą su pagyrimu. Tuo mano kalinimo ir studijų
epopėja ir baigėsi. Buvau paskirtas
dirbti į Vilniaus Elektrografijos institutą, bet neturėjau leidimo dirbti
su slapta medžiaga, todėl pagal išsilavinimą būdamas radiotechniku
turėjau dirbi tik mechaninius darbus. Mano laimei, institute apsilankė Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto docentas Algirdas Smilga,
kuris mane pakvietė į Universitetą
(yra dar Lietuvoje gerų žmonių). Aš
su džiaugsmu sutikau.
- Daug metų dirbote mokslinį
darbą, esate 16 išradimų ir daugiau kaip 150 mokslinių straipsnių autorius. Kuriuo savo moksliniu pasiekimu labiausiai didžiuojatės?
- Mano visa mokslinė veikla buvo skirta didelės varžos puslaidininkių elektrofizinių savybių tyrimams, kuriuos atlikau kartus su
savo kolegomis R. Baubinu, Z. Januškevičiumi, P. Žilinsku, Čekoslovakijos mokslininke S. Kubalkova. Pavyko nustatyti šių puslaidininkių elektrofizines savybes ir jų
panaudojimo galimybes taikomiesiems darbams.

Su Vaikų dienos centro vaikais

- Visgi, akademinę karjerą pakeitėte politika. Kas lėmė tokį Jūsų sprendimą?
- M. Gorbačiovui paskelbus pertvarką atsirado unikali galimybė
vėl tapti nepriklausoma valstybe,
kurioje mes patys būsime jos šeimininkais. Jaučiau pareigą prisidėti
prie šios galimybės pavertimo tikrove. Vilniaus Universiteto Rektoriui
prof. Jonui Kubiliui laiminant man
buvo patikėtos Vilniaus Universiteto Sąjūdžio pirmininko pareigos,
vėliau buvau pakviestas vadovauti
Vilniaus miesto Sąjūdžio Tarybai,
po to išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, kuri ir atkūrė Lietuvos nepriklausomybę.
- Esate Lietuvos Nepriklausomybės aktos signataras. Daug
skirtingų politinių, istorinių, ekonominių ir žmogiškųjų veiksnių
lėmė tai, kad 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę. Visgi, ką,
Jūs, laikytumėte esminiu, svarbiausiu, kritiniu momentu kelyje į Nepriklausomybės atkūrimą
1990 m.?

Reikšdami savo
nuomonę, mes neturime
rodyti savo bailumo,
likdami anonimais.

didesnio antikomunisto, kaip buvęs
komunistas. Pasižiūrėkite kad ir į
TS-LKD vadovų biografijas.
- 2001 m. dvi kairiosios politinės jėgos, t. y. Lietuvos socialdemokratų partija ir Lietuvos demokratinė darbo partija, susijungė
ir suformavo vieną partiją – Lietuvos socialdemokratų partiją.
Šis susijungimas buvo naudingas
abiems partijoms, nes padėjo konsoliduoti rinkėjus. Ar buvo galimi kiti partijų raidos scenarijai,
ar visgi susijungimas buvo neišvengiamas, siekiant sukurti stiprią kairės politinę jėgą Lietuvoje?
- Aš nepritariau tokiam susijungimui, nes tuometinė LDDP buvo
greičiau neoliberalų nei socialdemokratų partija. Nepritariau, nes
buvau įsitikinęs, kad neoliberalios
tendencijos išstums iš LSDP socialdemokratiją. Taip, beje, ir įvyko. Tačiau reikia sutikti ir su tuo,
kad abiejų partijų susijungimas leido šiai partijai tapti valdžios partija, kuri valdė Lietuvą ne vienerius
metus. Jei partijos nebūtų susijungusios, tai stipri kairioji partija būtų atsiradusi gerokai vėliau. O per
tą laikotarpį mus būtų pastoviai
valdžiusios dešiniosios jėgos, kurioms Lietuvos žmonių gyvenimo
kokybė mažai terūpėjo.

- Šiandien Lietuvos socialdemo- Visuomenės susitelkimą paro- kratų partija atsinaujina, keičiadytą per Baltijos kelio renginį.
si. Kur link, Jūsų manymu, partija turėtų judėti? Kokią ją įsivaiz- Buvote Lietuvos socialdemo- duojate po dešimtmečio ar dvikratų partijos atkūrimo iniciaty- dešimtmečio?
vinės grupės narys, ar galėtumė- LSDP pagrindinis tikslas – mate prisiminti, kaip buvo atkuria- žinti socialinę atskirtį, pakeičiant iš
ma (kuriama) partija, su kokiais esmės darbo ir kapitalo apmokesdidžiausiais iššūkiais tuomet su- tinimo dydžius. Dabar darbas yra
sidūrėte?
apmokestinamas žymiai daugiau
- LSDP atkūrimo iniciatoriai bu- nei kapitalas, o turėtų būti priešinvo prof. K. Antanavičius ir V. An- gai. Tik tada, kai tai įvyks, mes būdriukaitis. Jie mane ir įtikino, kad sime socialdemokratai ne tik pavaLietuvai būtinai reikia partijos, kuri dinimu. Partijai turi būti svetimas
būtų samdinių, smulkių verslinin- paternalizmas, svetima korupcija,
kų ir nesuduriančių galo su galu at- svetima nepagarba įstatymams ir
stovu Lietuvos Aukščiausioje Ta- teismų sprendimams. Socialdemoryboje. O iššūkiai buvo tokie: daug kratų valdininkams ir pareigūnams
kas baidėsi pavadinimo „kairieji“ ir turi būti nepriimtinos jokios privisirgo „dešinumo“ virusu. Jiems atro- legijos. Jie turi nejausti jokio išskirdė, kad kairysis – tai būtinai komu- tinumo ir bendrauti su visais žmonistas. Tačiau gerai žinoma, jog nėra nėmis kaip su sau lygiais partneriais.

- Kokios esminės klaidos buvo daromos politikoje, kad per
28-erius Nepriklausomybės metus mums nepavyko sukurti nieko
panašaus į gerovės valstybę ir šiandien patiriame didžiulę emigraciją, skurdą ir socialinę atskirtį?
- Nenoras ar nesugebėjimas mažinti socialinę atskirtį.
- Visgi, teigti, kad Lietuva per
tuos 28-erius metus nieko nepasiekė taip pat būtų neteisinga. Esame laisva, demokratiška, pilietinę
visuomenę kurianti šalis; NATO
ir ES narė; Vakarų kultūros tradicijų sekėja ir puoselėtoja. Kokius
tris-penkis svarbiausius Lietuvos
pasiekimus galėtumėte išskirti?
- Valstybės saugumo užtikrinimas, įstojus į NATO, Žmogaus teisių atstatymas, įstojus į ES, Demokratinė Konstitucija, Žodžio laisvė,
Nepriklausomi teismai.
- Be to, kad esate garsus politikas ir mokslininkas, Jūs taip pat ilgą laiką vadovavote Lietuvos vaikų
teisių gynimo organizacijai „Gelbėkit vaikus“, o nuo 2004 m. esate šios organizacijos vicepirmininkas ir Garbės pirmininkas; taip
pat esate Lietuvos tradicinio Aikido federacijos Garbės pirmininkas; įkūrėte Nacionalinį žmogaus
teisių gynimo centrą ir esate jo prezidentas. Kaip vienas žmogus aprėpia tiek daug skirtingų veiklos
sričių ir kaip jos, šalia mokslo ir
politikos, atsirado Jūsų gyvenime?
- Garbės pirmininkas – tai tas
pat kas pensininkas, jokių pareigų.
O dirbant „Gelbėkit vaikus“ organizacijoje mes pagrindinį dėmesį skyrėme „Dienos centrų“ steigimui. Juose vaikai po mokyklos gali
pažaisti, pavalgyti, pabendrauti su
suaugusiais. Ir tai saugo vaikus nuo
gatvėje gaunamų žalingų įpročių.
Kitos Jūsų minimos organizacijos skirtos specifinei veiklai ir nėra
visiems įdomios. O Žmogaus teisių
gynimo centras nustojo funkcionuoti dėl to, kad šį darbą atlieka kitos institucijos.
- Kokią Lietuvą norėtumėte matyti ateityje?
- Tokią, iš kurios niekam nekiltų
noras emigruoti. O Lietuva taptų
draugiška ne tik savo gyventojams,
bet ir svečiams.
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Tautinių mažumų politika

Tautinis klausimas: akcija ir reakcija

(Atsakas į kai kurių mūsų oponentų pateiktus „argumentus”)
Robertas Duchnevičius
LSDP Tautinių bendrijų komiteto
pirmininkas, teisininkas
Imantas Melianas
LSDP Tautinių bendrijų komiteto
pirmininko pavaduotojas,
etnokonfliktologas

Š

ių metų vasario 15 d.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
įregistravo Seime Tautinių
mažumų įstatymo projektą
ir atitinkamas Valstybinės
lietuvių kalbos įstatymo pataisas. Apie tai iškart pranešė
pagrindinės mūsų šalies
žiniasklaidos priemonės.

Netrukus po šių pranešimų pasipylė įvairūs komentarai. Vieni sveikino mūsų partiją ir jos ryžtą pagaliau sudėti taškus ant „i“ šiuo mūsų visuomenei ir valstybei svarbiu
klausimu, kiti – kaltino socialdemokratus vos ne išdavyste.
Tačiau anoniminiai (neretai ir
svetimos jėgos dosniai apmokami)
interneto komentuotojai nėra pagrindiniai viešosios nuomonės formuotojai – kur kas svarbesnis atrodytų profesionalių žiniasklaidos
darbininkų žodis. Deja, kai kuriais
atvejais ir čia teko susidurti jei ne su
prastai užslėptu priešiškumu kitataučiams bendrapiliečiams, tai bent
jau su visišku problemos esmės nesupratimu.

Imantas Melianas

„Tautinėms mažumoms – socialdemokratų tūpsnis” – šitaip informavo savo skaitytojus dienraštis „Kauno diena”, kurio žurnalistą (ar redaktorių?), sprendžiant iš
tokio straipsnio pavadinimo, labiau tenkintų mažumoms skirtas „socialdemokratų kirtis” arba
„smūgis”. Neatsiliko ir populiari svetainė „Alfa.lt”, pavadinusi naujienai skirtą publikaciją
dar žiauriau – „Šimtmečio proga socialdemokratai užsimojo sumenkinti valstybinės kalbos vaidmenį“ (nors apie valstybinę kalbą įstatymo projekte praktiškai neužsimenama).

vienas iš kertinių
nacionalinio saugumo
užtikrinimo uždavinių
yra visuomenės vienybės
skaldymo tautiniu
pagrindu prevencija.
Kai šitaip elgiasi profesionalūs
žurnalistai, kurie turėtų siekti pateikti objektyvią informaciją, kurią

skaitytojas galėtų kritiškai vertinti, tikrai negali nustebinti politinių
oponentų „pakryštavimai“. „Kada liausimės
būti vergai?”, – skausmo perkreiptu veidu
aimanuoja Valentinas
Stundys, buvęs dabar
jau rinkimų barjerų nebeįveikiančios Krikščionių demokratų partijos vadovas, iškeitęs
šios partijos savarankiškumą į vietą konservatorių sąraše, duodamas
interviu tautinių fundamentalistų svetainei
„Alkas.lt“ (ir ne tik jai).
Socialdemokratų teikiamo įtatymo projekto aiškinamajame rašte aiškiai parašyta, kad
„atsižvelgiant į pastarųjų metų Lietuvos geopolitinę padėtį, vienas
iš kertinių nacionalinio
saugumo užtikrinimo
uždavinių yra visuomenės vienybės skaldymo tautiniu pagrindu
prevencija. Ypatingai jautrioje situacijoje atsiduria lenkų tautinė mažuma, nesyk kėlusi kalbinio identiteto klausimus. Tinkamas Tautinių mažumų konvencijoje numatytų teisių perkėlimas į
nacionalinę teisę išspręstų nemažai ilgamečių ginčų bei nereikalingų įtampų su kritiškai svarbia saugumo atžvilgiu strategine Lietuvos
partnere Lenkija“. Bet stundžiams
tai – ne argumentas. Viešų užrašų
kompaktiškai gyvenančių tautinių
mažumų kalbomis draudimas išlieka jiems kažkoks savitikslis, nors
tokie užrašai yra vos ne visuotinė
Europos praktika. Juk jei patikėsime tokiais demagogais, turėsime
pripažinti, kad daugumos Europos
valstybių titulinės tautos (tautinės
daugumos) jau seniai „vergauja“ savo tautinėms mažumoms. Kas tai,
jei ne sąmoningas tautinės nesantaikos kurstymas?

Portugalija: gatvės pavadinimas
mirandų ir portugalų kalbomis

„Jei seniūnijoje tokių (tautinių
mažumų atstovų – aut.) ne mažiau kaip 1/3, savivaldybės tarybos sprendimu greta valstybinės
kalbos tautinės mažumos kalba
gali būti užrašomi gyvenamųjų
vietų, gatvių, viešojo administravimo subjektų pavadinimai bei
topografiniai ženklai. Kai tautinei mažumai priklausančių gyventojų mažiau nei 1/3, reikalinga visų tos seniūnijos gyventojų
apklausa. O savivaldybėse, kuriose tautinė mažuma, remiantis
paskutinio visuotinio gyventojų

surašymo duomenimis, sudaro ne
mažiau kaip 1/3 viso gyventojų
skaičiaus, siūloma atskirais atvejais dvikalbystę įteisinti ir viešajame administravime“, – atpasakoja socialdemokratų projekto esmę
V. Stundys. „Ir kas gi čia ne taip?“,
– galėtų paklausti tūlas skaitytojas. Juk visa tai siūloma padaryti
niekaip nesikėsinant į valstybinės
kalbos statusą ir jos atliekamas
funkcijas. Tokiems „nesusipratėliams“ V. Stundys nieko tiesiai
neatsako (o ką gi čia atsakysi?), tačiau neįkyriai sufleruoja: „socdemai įregistravo šį įstatymo projektą Lenkijos prezidento A. Dūdos
vizito Lietuvoje proga“. Kadangi
Lenkija, lenkai ir apskritai viskas,
kas tik gali būti lenkiška, tokiems
kaip V. Stundys yra neabejotinas
blogis, „demaskuoti“ tokiu būdu
lieka ir socialdemokratai.
Minėtas „interpretuotojas“ negali nežinoti, kad kaimyninės šalies vadovas atvyko į Vilnių ne
kažkokiu kitu tikslu, o tik norėdamas pagerbti mūsų valstybės
atkūrimo šimtmetį (ar ir pats Vasario 16-osios jubiliejus yra kokių
nors „želigovskininkų“ bei socialdemokratų bendro sąmokslo padarinys?). Greičiausiai ponas Valentinas žino bei supranta ir tokius svarbius dalykus, kad Lietuva kartu su Lenkija turi mažiausiai penkių šimtų metų bendrą istoriją ir kad Lenkija yra viena pagrindinių Lietuvos strateginių partnerių, o Lietuvos lenkai
yra antra po lietuvių mūsų šalies
tautinė grupė, kuri turi teisę vadintis senaisiais Vilnijos krašto
gyventojais.
Nežiūrint to, mūsų politinis
oponentas bando dezorientuoti Lietuvos žmones ir toliau. Pa-

vyzdžiui, jam pasirodė netinkamas net pats tautinės mažumos
sąvokos apibūdinimas, kuris yra
siūlomas minimo
įstatymo projekte. Anot V. Stundžio, jame „mažumos apibrėžimui tėra taikomi du kriterijai:
savęs identifikavimo ir giminystės patvirtinimo.
(…) Tokia abstrakti samprata
leidžia bet kam
ir bet kaip save
su kuo nors tapatinti. Pasaulio
praktikoje (jokių
konkrečių pavyzdžių V. Stundys
nemini – aut.) yra
kiek kitaip: stengiamasi pagrįstai
klasifikuoti mažumas, (…) aptariant tautinės mažumos gyvenamo-

Robertas Duchnevičius

galėtų, jie įvestų Lietuvoje kažką panašaus į Kitataučių kontrolės monitoringą, kurio metu
tautinių mažumų atstovai būtų
įdėmiai „klasifikuojami” (tikėkimės, nenaudojant slankmačių), o
jų gyvenamos vietos – pripažįstamos „tradicinėmis” arba ne (dar
kartą tikėkimės, kad „netradicinės” tautinių mažumų gyvenvietės (beje, o kas tas yra?) – nebūtų verčiamos getais). Įdomiai nuskambėjo ir pono Valentino siūlymas „apibrėžti tautinės mažumos
santykio su valstybingumo istorija aspektus”, nes brandžiose pi-

valstybės stabilumui
gali pakenkti ne tautinių Austrija: užrašas vokiečių ir vengrų
kalbomis Burgenlande
mažumų kiekybiniai
parametrai, o tarpetninių
lietinėse visuomenėse iš istorijos
santykių šalyje būklė,
mokomasi, gi stundžiai
kuri tiesiogiai priklauso pamokų
(sprendžiant iš konteksto) siūlo
nuo to, kiek adekvati
„pamokyti”, ir dar kolektyviniu
būdu, pačias mažumas.
yra tos valstybės
Dar V. Stundys teigia, kad „valsformuojama ir vykdoma tybės
stabilumui gali turėti įtakos
tautinių mažumų
tautinių mažumų dydis, jų požiūris į valstybingumą, politinis supolitika.
sitelkimas, kaimyninių valstybių
manipuliacijos tautinėmis mažumomis ir pan.”, ir vėl stebina mus
visišku logikos dėsnių nepaisymu.
Juk labiausiai valstybės stabilumui
gali pakenkti ne tautinių mažumų
kiekybiniai parametrai, o tarpetninių santykių šalyje būklė, kuri tiesiogiai priklauso nuo to, kiek
adekvati yra tos valstybės formuojama ir vykdoma tautinių mažumų politika. Jei viskas daroma
žmoniškai ir protingai, nebus sėkmingos ir numanomos svetimos
jėgos manipuliacijos. Ir priešingai – vadovavimasis kvailais stereotipais, nepasitikėjimu, neapykanta ir kitomis panašiomis priemonėmis iš ksenofobų arsenalo
labai palengvina priešo „darbą”.
Rusiškojo revanšizmo „biblijos”
– Aleksandro Dugino „Geopolitikos pagrindų” (kaip teigiama, ši
knyga nuolatos guli ant V. Putino darbo stalo) 373 puslapyje aiškiai parašyta, kad „etninė įtampa
santykiuose tarp lietuvių ir lenkų
yra ypač vertingas elementas, kuUžrašas lenkų ir lietuvių kalbomis rį reikėtų išnaudoti ir, galimybėms
Palenkėje
esant, visokeriopai plėtoti”.

sios vietovės pripažinimo tradicine klausimą, apibrėžiant tautinių mažumų santykio su valstybingumo istorija aspektus ir pan.
Taigi tautinės mažumos sampratos klausimas nėra toks paprastas”. Ir tėškia „galutinį verdiktą”: „socialdemokratų pasiūlytas
variantas yra klastingai pavojingas”. Taip ir įsivaizduojame niekieno nekontroliuojamų Lietuvos
žmonių siautėjimą, kurie iškart
pradės save „tapatinti su bet kuo”
ir masiškai tapti kiborgais, transformeriais ir kitokiais ufonautais.
Kitaip sakant, jei tik stundžiai

Socialdemokratė

Lyčių lygybė – toli nuo realybės?
Orinta Leiputė
Lietuvos socialdemokračių moterų
sąjungos pirmininkė, LSDP
pirmininko pavaduotoja

L

aisvė, lygios galimybės,
socialinis teisingumas bei
solidarumas – socialdemokračių moterų politinės veiklos vertybinės gairės. Lyčių lygybė yra siejama su lygių galimybių užtikrinimu moterims ir
vyrams veikti viešojo ir privataus gyvenimo sferose.
Istoriškai susiklostęs stereotipinis
mąstymas ir patriarchalinės nuostatos lėmė tai, kad visuomenėje vis
dar pastebima diskriminacijos apraiškų lyčių pagrindu: moterų ir
vyrų atlyginimų, pensijų disproporcija, nelygios galimybės įsidarbinant, menkesnis moterų dalyvavimas, priimant sprendimus. Lyčių
lygybės problemos yra akcentuojamos Europos Sąjungoje; strategijoje „Europa 2020” lyčių lygybė įvardijama kaip vienas iš būtinų veiksnių, siekiant užtikrinti vieno iš trijų svarbiausių strategijos prioritetų
– integracinio augimo – įgyvendinimą. Tačiau mūsų šalies politinėje darbotvarkėje ši tema vis dar lieka paraštėje.
Lietuvos socialdemokračių mo-

terų sąjunga, solidarizuodamasi su
Europos socialistėmis, nori atkreipti dėmesį į tai, kad moterys vis dar
gauna nevienodą darbo užmokestį
už tą patį darbą, o tai sąlygoja ir būsimos pensijos dydį. Statistikos departamentas skelbia, jog 2017 metais Lietuvoje vyrai uždirbo 13,4
proc. daugiau nei moterys. Lyginant
su ankstesniu laikotarpiu skirtumas
sumažėjo, tačiau neapsigaukime.
Užmokesčio skirtumas vis dar yra
labai didelis ir iš esmės didžiąją dalį
užmokesčio skirtumo sumažėjimo
faktiškai lėmė sumažėjęs vyrų darbo užmokestis, o ne padidėjęs moterų darbo užmokestis.
Nereikėtų pamiršti, kad atlyginimų atotrūkio skirtumas yra kompleksinė problema. Moterims
dažniau būdingi karjeros pertrūkiai dėl vaikų gimdymo,
vaikų priežiūros atostogų,
nedarbingumo, jiems sergant, o taip pat senyvo amžiaus tėvų slaugos ir kitų
dalykų. Taip pat moterys dažniau dirba nepilną
darbo dieną dėl tų pačių
pareigų šeimai, kurios vis
dar suprantamos kaip moters funkcija. Dėl šių priežasčių moterims tampa sudėtingiau pilnavertiškai konkuruoti darbo rinkoje su
kolegomis vyrais.
Nepamiršti reiktų ir vadinamųjų
vyriškų ir moteriškų darbų: vienose profesijose labiau dirba moterys,
kitose – vyrai. Stebint darbo rinką,
akivaizdu, kad tokias menkiau apmokamas, bet visuomenei gyvybiškai svarbias specialybes kaip mokytojo, darželio auklėtojo, socialinio

darbuotojo, slaugytojo ir kitas dažniau renkasi moterys.
Jaučiamos ir išankstinės darbdavių nuostatos, kad moteris nesugebės eiti tam tikrų pareigų, kad jos
prioritetu laikys ne darbą, o šeimą
ir pan. Galų gale ir pačios moterys dažnai nesiryžta pretenduoti į
naujas pareigas, nepasitiki savimi,
savo įgūdžiais, yra perdėtai savikritiškos.
Mažesnis atlyginimas, menkesnės pajamos
veda link
mažesnių
pensijų,

mažiau užgyvento turto, mažesnių santaupų, todėl
moterys senatvėje susiduria su gerokai didesne skurdo rizika negu vyrai. Štai ES moterų pensijos vidutiniškai yra 39 procentais mažesnės
negu vyrų. Toks fenomenas, kai
nepritekliaus sąlygomis daugiausiai
gyvena moterys, vadinamas skurdo
feminizacija.
Europos sąjungoje stebimi dideli skirtumai tarp vienišų moterų ir
vyrų, kurie yra 65 metų ir vyresni:
vienų gyvenančių vyresnių moterų

dalis (40,1 %) dvigubai didesnė nei
vyrų (19,7 %).
Lietuvoje taip pat fiksuojamas ir
gyvenimo trukmės skirtumas: vyrai gyvena 10,5 metų mažiau nei
moterys. Tai yra dar vienas moterų skurdo rizikos veiksnys: tapę pensininkais, sutuoktiniai kartu dar šiaip ne taip pragyvena, bet
jeigu lieka po vieną – tai jau tampa
problema.
Tiesa, Lietuvoje mokamos
našlio pensijos (21 euras – argi nejuokinga suma), tačiau
nemanau, kad socialiai teisinga skirstyti, ar žmogus našlys, ar
vienišas. Socialdemokratams
derėtų prabilti apie vienišų
žmonių socialinę išmoką. Juk
socialinis
teisingumas yra viena iš solidarumo išraiškų.
Kaip teigia
Lygių galimybių plėtros centro
ekspertė
Margarita
Jankauskaitė, „socialinio teisingumo tikslai nebus pasiekti, jeigu ignoruosime lyčių nelygybės faktą, kuris turi ir ekonominį, ir kultūrinį dėmenį. Viena
vertus, skirtumai, kuriuos esame
įpratę tapatinti su moterų ir vyrų vaidmenimis visuomenėje, yra
susiję su skirtimi tarp apmokamo
(produkcijos) ir neapmokamo (reprodukcijos) darbo, pastarąjį priskiriant moterims, ir gerai apmokamų, vyrų dominuojamų profe-
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sijų, bei mažiau apmokamų, moterų dominuojamų ekonomikos (socialinės srities, paslaugų) sektorių.
Tokiu darbo padalijimu grįsta politinė-ekonominė struktūra palaiko
kasdienes praktikas, kurios skatina
išnaudojimą ir nepriteklių lyties pagrindu: moterims tenka ypač didelė
neapmokamo darbo našta rūpinantis vaikais, senoliais ir pasiligojusiais
šeimos nariais ir skurdesnė pensija.
Dar vienas iš ekonominės neteisybės lyties pagrindu pavyzdžių yra
moterų ir vyrų atlyginimų atotrūkis. Tačiau lyčių sistema yra susijusi
ne tik su ekonomine, bet ir kultūrine-vertybine diferenciacija, todėl
socialinė neteisybė lyties pagrindu
reiškiasi ir kaip pripažinimo stokos
problema. Lyčių nelygybę greta ekonominių veiksnių skatina ir įsišaknijusios normos, kurios įtvirtina
kultūrinį seksizmą – nuvertinimą
visko, kas „moteriška“, bet nebūtinai tik pačių moterų. Jis reiškiasi
kaip daiktinantis ir menkinantis
vaizdavimas žiniasklaidoje, vyriškumo normų primetimas, dėl kurių moterys vertinamos kaip menkesnės, diskriminacinės nuostatos,
atskirtis ar išstūmimas iš viešos sferos, vienodų teisių nepripažinimas,
priekabiavimas ir nepagarba visose
gyvenimo srityse“.
Taigi, socialdemokratės moterys
sieks, kad moterų atlyginimų, pensijų, darbo sąlygų, karjeros galimybių dermės su šeimyniniu gyvenimu, socialinio teisingumo klausimai būtų tarp vienų iš svarbiausių
socialdemokratų politinėje darbotvarkėje. Birželio pradžioje planuojame organizuoti konferenciją, kurioje priimsime rezoliucija dėl lyčių
nelygybės Lietuvoje ir joje suformuluotus siūlymus teiksime Seimo nariams.

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga organizuoja paskaitų ciklą
tema „Smurtas artimoje aplinkoje: kodėl apie tai svarbu kalbėti“

S

tatistikos departamento
duomenimis 2017 metais
policijoje yra registruota
beveik 48 tūkstančiai įvykių,
susijusių su smurtu artimoje
aplinkoje. Statistika taip pat
parodo, kad kas trečia moteris per savo gyvenimą patiria
smurtą.
Lygių galimybių plėtros centro
ekspertės Margaritos Jankauskaitės teigimu, 2017 m. vasarą atlikta
apklausa atskleidė, kad 8 iš 10 respondentų mano, jog moteris bet kada gali palikti smurtaujantį partnerį, jeigu tik to nori; kas antras pritarė
nuomonei, jog nuo smurto nukentėjusios moterys žinojo į kokius santykius veliasi, kad yra linkusios sutirštinti spalvas, kai kalba apie patirtą smurtą ir pačios išprovokuoja

tokius partnerio veiksmus. Beveik
kas trečias manė, kad kai kurioms
moterims patinka, kai prieš jas
smurtaujama. Visi šie atsakymai
rodo, kad esame linkę pateisinti
agresorių ir remiame smurtui palankias kultūrines normas.
Tokios visuomenėje vyraujančios nuostatos diskredituoja pačią visuomenę, todėl moterys socialdemokratės ėmėsi iniciatyvos
šviesti žmones ir keisti jų nusistatymą kaltinti aukas dėl patiriamo
smurto artimoje aplinkoje. Socialdemokratės moterys įvairiuose regionuose organizuoja konferencijas, paskaitas ir mokymus, kurių
tikslas gilinti suvokimą, kuo skiriasi sisteminis smurtas artimoje aplinkoje ir buitinis konfliktas, kodėl apie prievartą šeimoje

kalbama kaip apie smurtą lyties
pagrindu, kokias poveikio strategijas naudoja smurtautojas, siekdamas manipuliuosi nukentėjusiąja ir sistema. Mes siekiame visomis išgalėmis prisidėti, ugdant
visuomenės nepakantumą smurtui, kad visuomenė gebėtų atpažinti smurto apraiškas ir padėti
smurto aukoms.
Mokymai „Smurtas artimoje
aplinkoje: kodėl apie tai svarbu
kalbėti?“ jau įvyko Jonavoje, Alytuje ir Nemajūnuose. Visus, neabejingus smurto artimoje aplinkoje problemai, kviečiame dalyvauti artimiausiuose mokymuose
Švenčionyse (kovo 24 d.),
Joniškyje (balandžio 7 d.),
Vilniuje, (balandžio 20 d.) ir
Kauno rajone (gegužės 12 d.).
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Pamąstymai apie tuštumą
Jonas Kiriliauskas
LSDP Šiaulių rajono skyriaus
pirmininkas

„Ar verta pasikliauti tuštuma, ar ji
pati tavim tekliaujasi? – į šitą klausimą atsakoma galvos linksėjimu“
(Dmitrij Aleksandrovič Prigov,
„Apie tuštumą“)

V

iešojoje erdvėje gali
išgirsti nuomonių,
kad kairiame politinių
partijų spektre yra tuštuma.
Tarkim, galime tam pritarti,
tik keista, kai apie tai kalba
buvę socialdemokratų partijos ideologai – Gediminas
Kirkilas ar Juozas Bernatonis
ir kiti, kurie įsivardija „tikraisiais“ socialdemokratais.
Ką reiškia toks pasakymas, ar
tokie pasvarstymai? Tai reiškia tik
viena, kad žmonės, kurie sukūrė
tą tuštumą kairėje, oportunistiškai nusisuko nuo žmogaus, pragyvenančio iš savo darbo, atsisakė solidarumo, lygybės principų, vykdė
politiką „orveliška“ prasme, kaip
buvo rašoma klasikiniame G. Orvelo kūrinyje „Gyvulių ūkis“: „žiūri
ir negali atskirti, kas yra kas“. Aš dar
pridurčiau – per vykdomų „darbų
ir reformų langą į kairiuosius“.
Ketverius paskutinius metus, iki
ateinant į valdžią naujai „bangai

valstiečių“, buvo vykdoma „kairės
tuštumos politika“ su „tikraisiais
socialdemokratais priešakyje“. Ta
politika buvo tokia „efektyvi“, kad
jos vadovai ir lyderiai galėjo pralaimėti kovoje į Seimą ne tik kokiam
nors kovotojui, bet ir bet kokiai iškamšai iš daržo ar sodo su kokiu
nors skambiu šūkiu. Kaip sakė viena partietė garsioje partijos taryboje „gėda buvo pasakyti per rinkimų
kampaniją, kad esi iš „tos partijos“.
Ar išmokta skaudi politinė pamoka,
ar suvokiama, kas yra
blogai padaryta? O
padaryta milžiniška
žala kairiajam mąstymui, kairiajam politiniui sparnui, po
tokios ketverių metų kadencijos, kokia
buvo. Galima, kalbėti po to ką nori, bet
jei tave šitaip nuteisė rinkėjas, tai gal esi
ne truputį neteisus, ar
dėl kažkokių daugumai nesuprantamų ir nesuvokiamų pasiekimų,
neįvertinimo ir nesupratimo įsižeidęs, bet, paprasčiausiai, žmogiškai esi kaltas. Kaip kairysis juk nepasakysi: esu kaltas, esu kaltas, esu
labai kaltas...
Pagaliau ir per tą ketverių metų
buvimą valdžioje atsirado partiečių, kurie kalbėjo iš įvairių tribūnų, prašė, kritikavo, maldavo atsisukti į žmogų, tačiau, ar tuštumos
kūrėjai klausėsi, ar įsiklausė į tai, ką,
tarkim, pastoviai kartojo A. Brazas
arba A. Vinokuras?
Tai juk tik vidinė demokratija,
kalbėkit, mes nesiklausydami iš-

klausysim ir dirbsime toliau, kad
BVP augtų, o kas iš to augimo kažkur kitame Lietuvos gale, ne Vilniuje, ne Seime, jei viskas pabrango taip, kad gyventi nebeįmanoma, kad staiga prisimeni cinišką
JAV kažkur skelbtą laidojimo biuro
šūkį (iš XX amžiaus pirmos pusės
reklamos istorijos): „kam gyventi,
jei gali už 50 dolerių pasilaidoti?!“.
Štai ir pasilaidojom į tuštumą. O
po to, kai atėjo „tiesos akimirka“?

Svaiginantis smigimas į savo prisidirbtą ramų ketverių metų migį.
Kas tada? Kapstykis, atsiprašyk,
padėk, bet nerėk, kad „aš tikras“, ar
„einu užpildyti tuštumos“. Kuo užpildysi? Pasakaitėmis „iš siaubų rūsio“, kad „mes norėjome, bet mums
neleido“. Ar pasakei kam nors, ar
įvardijai tuos, kurie neleido? Kas
tuo patikės?
Tačiau, gal mes čia per daug ir per
ilgai žiūrime į tuštumą, nes jei tuštuma pradės žiūrėti į mus, kas tada?
Lieka viltis, kad tuštumos rinkėjų tarpe aplink mus nesusidarys,
nes partija bando atsinaujinti, programiškai, idėjiškai ir ideologiškai.

Paprasčiausiai, jei nebus deklaruojama ir daroma tai, kas yra būdinga
socialdemokratams, partijos neliks,
kaip į tuštumą negrįžtamai panėrė
socialdemokratai kitose šalyse, nesugebėję atsiliepti į rinkėjų norus.
Tuštumą užpildys kiti, pavyzdžiui populistai, kalbantys apie permainas, apie pokyčius, naujas lyderystes. Ir sąmoningai neteisūs yra
tie politologai, kurie kalba, kad socialdemokratai atgyveno „sau skirtą laiką“ ir savo ideologiją, kad nebėra proletariato, nebėra darbininkijos, tokios, kokia, būk tai buvusi XIX amžiuje ar XX
amžiaus pirmoje pusėje. Jie neteisūs todėl, kad
samdomo darbo, žmonių pragyvenančių iš savo darbo nemažėja ir jie
turi turėti savo interesus atstovaujančius politinius darinius.
Ideologijos ne tik nemirė, jos patiria savotišką renesansą. Tereikia
tik pasižiūrėti, kokios
idėjos užvaldo šiandienos žmonių protus ir suprasi, kad tai ne naujos ideologijos.
Jos niekuo nesiskiria instrumentine prasme nuo senųjų – socialdemokratijos, liberalizmo ar konservatyvizmo. Jos įvelkamos į naujus
„rūbelius“, reaguojant į globalizacijos ir kitokių reiškinių keliamas
problemas.
Ar gali būti mirusi ar mirštanti socialdemokratinė ideologija,
jei žmonės reikalauja socialinio
teisingumo? Progresiniai mokesčiai, realus kapitalo apmokestinimas ir darbo apmokestinimo mažinimas, solidarus, socialiai teisingas nekilnojamo turto mokesčio įvedimas, ne pirmam būstui,

Kas užtikrins efektyvų energetikos
ūkio veikimą?

Arvydas Vyšniauskas
Elektrėnų savivaldybės mero
pavaduotojas, LSDP Energetikos
komiteto pirmininkas

V

alstybinė energetikos
inspekcija prie Energetikos ministerijos
(VEI) apžvelgė 2017 metų
energetikos įrenginių darbą
ir pateikė vertinimą: esame
stichinių reiškinių spąstuose.
Tik klausimas, ar tikrai pagrindinė energetikos įrenginių darbo trikdžių priežastis
yra vien stichija?

Kaip praneša VEI, „pernai nepertraukiamam elektros energijos
tiekimui tikruoju išbandymu buvo
gamtos šėlsmas – dėl gūsingo vėjo,
sniego, žaibų iškrovų elektros įrenginiuose be elektros 2017 m. buvo
likę per 264,5 tūkst. vartotojų. VEI
viršininko įsakymu sudarytos komisijos per 2017 m. ištyrė 12 sutrikimų ir vieną energetikos įrenginių
avariją, iš kurių keturi sutrikimai ir
avarija įvyko dėl stichinių reiškinių“.

Pranešime taip pat nurodoma,
kad „elektros įrenginių darbo sutrikimai 2017 m. buvo dažnesni
nei užpernai: 2016 m. įvyko devyni sutrikimai ir viena avarija elektros įrenginiuose, 2015 m. – penki
sutrikimai, keturi iš jų elektros energetikos įrenginiuose, vienas šilumos
energijos gamybos įrenginyje, avarijų – neužfiksuota“.
2017 m., švenčiant Velykas, be
elektros buvo palikti daugiau nei 70
tūkst. vartotojų ir buvo nepatiekta
beveik 120 MWh elektros energijos. To priežastimi tapo balandžio
viduryje iškritęs sniegas. Dėl prasto
darbų organizavimo nebuvo laiku
suformuotos remontininkų brigados ir elektros tiekimo atstatymas
užsitęsė. Tačiau vartotojai jokių piniginių kompensacijų už patirtus
nuostolius dėl nutraukto elektros
energijos tiekimo nesulaukė, nes
to nenumato teisės aktai. Avarijos,
įvykusios 2012 m. spalio 6-8 d. ir
2016 m. birželio 17-18 d., buvo dar
didesnės ir sukėlė didelių nepatogumų atitinkamai 269 tūkst. ir 207
tūkst. vartotojų. Kokį patikimumo

Kokį patikimumo lygį
demonstruoja Lietuvos
energetikos sektorius,
jeigu gamtos stichija
visiškai paralyžiuoja
normalų šalies gyvenimą
lygį demonstruoja Lietuvos energetikos sektorius, jeigu gamtos stichija
visiškai paralyžiuoja normalų šalies
gyvenimą, ir kada reikėtų laukti visiško „blackout‘o“ (visos šalies elektros sistemos avarijos)?
2017 metų birželio 5 d. elektros
tiekimas nutrūko ir Vilniaus centre esančioms valstybės institucijoms: kurį laiką neveikė Vyriausybės, ministerijų tinklalapiai. Bir-

želio 15 d., dingus elektrai, buvo
paralyžiuotas Seimo darbas, neveikė liftas, nutrauktas plenarinis posėdis. Ekspertai konstatavo,
kad šie incidentai nebuvo kibernetinių atakų pasekmė. Tai reiškia, kad avarijos/sutrikimai elektros skirstomajame ir perdavimo
tinkle jau vyksta ne tik dėl gamtos stichijų, bet ir dėl elektros tinklų susidėvėjimo bei netinkamos
priežiūros. Šie įvykiai verčia konstatuoti mažėjantį elektros tiekimo
patikimumą šalyje bei sudėtingą
įrangą eksploatuojančio personalo nepakankamą kompetenciją ir
tiesiog nepakankamą kiekį techninių darbuotojų.
Kaip nurodoma jau minėtame
VEI pranešime, ištyrus aplinkybes dėl trijų 2017 m. įvykusių sutrikimų Lietuvos energijos gamybos kombinuoto ciklo bloko įrenginiuose, nustatyta, kad „...šiuos
sutrikimus lėmusios priežastys –
operatyvinių darbuotojų klaida,
įrenginių susidėvėjimas, medžiagų savybių pakitimas, statybos ir
montavimo defektai“.
2018 metai taip pat prasidėjo
elektros tiekimo gedimais. Sausio
2 dieną dėl gedimo tinkle be elek-

o antram ir visiems kitiems, prabangos apmokestinimas yra pagrindas, nuo kurio reikia socialdemokratams atsispirti ir žingsniuoti toliau, kur bus daugiau solidarumo, laisvės, socialinio teisingumo ir elementaraus saugumo bei užtikrintumo savo/mūsų
rytojumi. Vis tik pirminis noras
buvo pamąstyti apie tuštumą, o
išėjo apie politines aktualijas, bet
nors pabaigti norisi tuo, kuo buvo pradėta.
Kas yra tuštuma politikoje?
Mums, socialdemokratams, po
pralaimėtų Seimo rinkimų, nepatenkinus Lietuvos žmonių teisėtų lūkesčių, tuštuma yra buvimo konstruktyvioje opozicijoje
metai. Tik jie nebūtinai turi būti
tylos metai. Tuštumoje, pagaliau,
juk net ir nedidelis, kad ir lašo
vandens sukeltas garsas nuskamba netikėtai garsiai. Tokie „lašai“
turi būti mūsų pasiūlymai Lietuvai, kairieji, ne bet kokie, pagal
kairiųjų manifestą, pagal būsimą
programą savivaldos, Prezidento ir
Europos Parlamento rinkimuose,
pagal mūsų partijos istorines, ideologines vertybes.
Tegu klauso žmonės to mūsų
konstruktyvaus gaudesio iš mūsų
opozicinės būsenos, kuri turi savo ribas. Ir 2019 metais mes tas ribas pasieksime ir peržengsime jas.
O kad nenutiktų taip, kaip kažkada apie tuštumą rašė poetas ir
eseistas A. Balbierius, – „ir kartais
užklumpančios beprasmybės akivaizdoje sugauni save vis dažniau
mąstant apie tuštumos... prasmę“,
– mes mąstykime apie buvimo
kairiaisiais prasmę, apie socialinio
teisingumo ir pasitikėjimo valstybe didinimo prasmę, ir pamąstymai apie tuštumą liks kaip slogus
sapnas ilgą žiemos naktį...
tros liko dalis Vilniaus priemiesčių:
1400 vartotojų Avižieniuose, Bendorėliuose ir kitose gretimose vietovėse. Sausio 29 d., pirmadienį, apie
2000 kauniečių liko be elektros, kai
sugedo pastotė, iš kurios elektra tiekiama daugiausiai Dainavos mikrorajono gyventojams.
Kyla klausiams dėl naujausio Lietuvos elektros energijos gamybos bloko
– ar jis patikimas? O didžioji energetika, kokios jos galimybės?
Lietuvoje energetikos politiką įgyvendina Energetikos ministerija, tačiau energetika apima ir kitų ministerijų, tokių kaip Ūkio ir Finansų,
Aplinkos ir Užsienio reikalų, veiklos sritis. Energetikai atsidūrus keleto ministerijų dėmesio lauke, neišvengiama pilkų zonų, kurių nepasiekia nei vienos ministerijos dėmesys.
Tikriausiai tik tuo ir galima paaiškinti situaciją, kai šalyje išardomos
elektrinės, o jų vietoje naujos nestatomos. Pagrindinis elektros gamybos
flagmanas, Lietuvos elektrinė, teliko
su vienu nauju 9-uoju ir senaisiais
7-uoju ir 8-uoju blokais. Efektyvios,
nors ir dujinės, termofikacinės elektrinės negali dirbti, nes jų gaminamos
elektros kaina yra aukštesnė nei į rinką patenkanti skandinaviška subsidijuojama ir rusiška elektra. Valstybės
parama dujinėms termofikacinėms
elektrinėms būtų su kaupu kompensuojama rinkoje kritusia elektros
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Lenkijos kelias ne Lietuvai
Arkadijus Vinokūras
Aktorius, rašytojas, žurnalistas

Už ką? Už paplitusius teiginius,
esą mirties koncentracijos stovyklos Lenkijoje buvo lenkiškos. Na,
nebuvo jokių lenkiškų koncentracijos stovyklų, ką paneigė ir Vokietijos kanclerė A. Merkel. Tad kam
toks istorijos mokslą politizuojantis
ir žodžio laisvę ribojantis įstatymas?
Esą gindama Lenkijos garbę, dešiniųjų vyriausybė priėmė įstatymą,
numatantį bausti kalėjimu iki trejų
metų tuos, kurie vokiečių Lenkijoje
įkurtas mirties stovyklas viešai pavadins lenkiškomis. Trys metai ir
už teiginį, kad lenkų tauta talkinusi
naciams. Į Izraelio nerimą dėl galimo Lenkijos siekio klastoti istoriją,
Lenkijos Vyriausybę remiantis tinklalapis „wPolityce“ viešina straipsnius, kaltinančius Izraelį, sudarius
sąmokslą su Briuseliu, Vašingtono
žydų lobistais ir Lenkijos opozicija,
idant pakenktų šalį valdančiai Teisės ir teisingumo partijai (TTP).
Valstybinėje televizijoje TVP per
vakarinę žinių laidą pasirodė antisemitiniai užrašai, skelbiantys, jog
Izraelis naudojasi Holokausto tema, siekdamas iš Lenkijos išvilioti milijardus.
Kad mirties stovyklos tikrai nėra lenkiškos (jas įkūrė nacistinė Vokietija, okupavusi Lenkiją) niekas
nesiginčija. Bet, o kaip su faktais,
kad nuo lenkų žudikų rankų nacių okupuotoje Lenkijoje žuvo apie

200 000 Lenkijos žydų? (Szymon
Datner. 1970) Ar už faktų skelbimą, pavyzdžiui, apie 1946 m. lenkų
policijos, civilių pogromą prieš žydus Kielco mieste, kurio metu buvo
nužudyti 42 tik ką iš mirties stovyklų namo sugrįžę žydai, sužeidžiant
dar 40 žydų, ar kalbėdami apie šiuos
įvykius mokslininkai, menininkai,
rašytojai bus sodinami?
Bet juk pogromas prieš žydus,
kaip rodo faktai, įvyko melagingai apkaltinus žydus neva pagrobus lenkų berniuką. Ar bus galima
be baimės rašyti, kalbėti apie Lenkijos katalikų bažnyčios nenorą po
karo stabdyti lenkus nuo pastovių
išpuolių prieš žydus? Ir šiuo atveju,
dar pusę metų prieš Kielcų pogromą, Lenkijos Žydų Taryba kreipėsi į Kielcų vyskupą Czesławą Kaczmareką su prašymu nutraukti Kielcų gyventojų išpuolius prieš žydus.
Vyskupas
atsisakė
tai padaryti sakydamas,
kad „Kol
Lenkijos
žydai užsiima verslu, Lenkija tuo suinteresuota, bet kai
žydai pradėjo kištis į lenkų
politiką ir
viešąjį gyvenimą,
jie įžeidė
Lenkijos
nacionalinius jausmus“ (The
Roman
Catholic
Church
and the Jewish Question in Poland,
1944–1948). Žydai kreipėsi ir į Liublino vyskupą Stefaną Wyszyński,
bet ir tas atsisakė padėti žydams.
Negana to, jis apkaltino žydus dirbant komunistams, pridūręs, kad
dar iki galo nėra išaiškinti kaltinimai žydams naudojant krikščionių
vaikų kraują savo apeigoms (Eli Lederhendler (2005). Jews, Catholics,
and the Burden of History. Oxford
University Press. p. 37). Tai buvo

kaina vartotojams (dėl nuolat veikiančios vietinės elektros generacijos). Veikiantys vietiniai elektros pajėgumai didintų šalies elektros tiekimo patikimumą ir gerintų elektros energijos kokybinius parametrus.
Vilniaus 3-ioji elektrinė yra užkonservuota, nes nuo 2016 m. negauna finansinės paramos. Su problemomis susiduria ir Panevėžio
kogeneracinė elektrinė, kuri teikdama rezervo paslaugą ir gamindama
elektros energiją, negalės parduoti
šilumos, nes turės konkuruoti su
biokuro katilinėmis, kurios šilumą
pagamina pigiau. Su ta pačia problema susidurs naujai statomos Vil-

niaus ir Kauno atliekų deginimo ir
biokuro elektrinės, nes turės varžytis su biokuro katilinėmis. Tuo tarpu, demontavus Elektrėnų blokus,
šalis artėja prie pavojingos ribos, kai
tam tikru momentu pritruks patikimos elektros generacijos.
Lietuvos elektros energetikos sistemos operatorius „Litgrid”, kuris
yra atsakingas už viso energetikos
ūkio patikimą darbą, nurodo, kad
Lietuvoje trūksta pirminio rezervo, kuriuo galėtų būti lankstus asinchroninis 5 –asis agregatas Kruonio HAE, apie kurį jau ne vieną
dešimtmetį yra kalbama, ir dujinės
manevringos elektrinės, kuriai geriausia būtų stovėti Vilniuje. Sie-

N

e vien tik Lietuva turi
problemų su Holokausto tragedijos
emocine patirtimi ir istorijos
traktuote. Tačiau kitaip nei
Lietuva, kuriai nekyla mintis
įstatymais drausti su istoriniais faktais nieko bendro
neturinčius pareiškimus, kaip
antai „lietuviai – žydšaudžių
tauta“, Lenkijos dešiniųjų
vyriausybė pasirinko bausmės kelią.

1945–1946 metai.
Taip, Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda savo emocingoje, įstatymą ginančioje kalboje pabrėžė,
kad nebus imamasi jokių persekiojimų prieš menininkus, rašytojus,
mokslininkus, norinčius kalbėti šia
tema. Jis taip pat savo kalboje pripažino, kad dalis lenkų dalyvavo žydų
žudynėse, žydų išdavime naciams,
žydų turto plėšime ir jis, prezidentas, šito niekaip neneigia. Bet, anot
A. Dudos, vien dėl tokių nusikaltėlių negalima teigti, jog visi lenkai
yra žydšaudžiai. Taigi, šis įstatymas
kaip ir nieko negalėjo užgauti, bet –
užgavo. Užgavo Izraelį ir JAV. Kaip
taip galėjo atsitikti, juk abiejų šalių
vadovybės mažiausiai nori blogų
santykių su Lenkija? Juk abi valstybės sutinka su akivaizdžiais faktais,
kad Lenkijoje, nacių okupuotoje šalyje, nebuvo jokios Kvislingo vyriau-

sybės, kad Lenkijoje veikė antinacistinis pogrindis ir partizaninė kova.
Bet pavojingiausia Lenkijoje priimto įstatymo spraga yra ta, kad
bus galima bausti už teiginius, esą
lenkai prisidėjo prie žydų žudynių.
Radikali dešiniųjų vyriausybė ir
jos rėmėjai gali bet kada ir bet kam
pritaikyti BK, nepaisant prezidento A. Dudos patikinimo. Jau dabar garsus Lenkijos istorikas Janas
T. Grossas už savo straipsnius, at-

Veikiantys vietiniai
elektros pajėgumai
didintų šalies elektros
tiekimo patikimumą ir
gerintų elektros energijos
kokybinius parametrus.
kiant efektyvaus ir patikimo energetikos ūkio, svarbu užtikrinti minėtų energetinių objektų atsiradimą ir veikimą.
Tuo pačiu negalima pamiršti
ir energetikos sektorių aptarnaujančių darbuotojų klausimo. Ar
aukštos kvalifikacijos energetiką,
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skleidžiančius dalies lenkų dalyvavimą žydų persekiojimuose ir
naikinime, buvo apklaustas mažiausiai tris kartus. Jo garsi knyga
„Kaimynai“ aprašo Jedvabno kaimą 1941 metų vasarą, kai kaimo ir
apylinkių lenkai, vokiečiams žiūrint, be jokios prievartos išžudė visus kaimelio ir apylinkės žydus. Jo
nuomone, šio įstatymo tikslas nėra ginti Lenkijos reputaciją, bet istorijos apie Holokaustą Lenkijoje
falsifikavimas. Beje, lazda turi du
galus: kas draudžia Rusijai už teigimą, kad sovietai sušaudė lenkų
karininkus Katynėje, taip pat sodinti į kalėjimą?
Kodėl šis Lenkijos pasirinktas
kelias „tvarkytis“ su istorija Lietuvai netinkamas? Viena priežasčių
– Lietuvos politikai, šviesuomenė,
istorikai, mokytojai pasirinko aiškinamąjį istorijos kelią. Tai buvo
ir yra ilgas,
dvidešimt
septynerius metus
trunkantis
procesas,
su savo suklupimais,
nutylėjimais, bet,
galiausiai,
vis gilėjančiu problemos suvokimu. Politikai jau
nesibodi
pareikšti
kritiką nusikalbantiems Holokausto
tema kolegoms ar
antisemitiniams išpuoliams
visuomenėje. Paskutinis ryškus
pavyzdys – tai Seimo pirmininko V. Pranckiečio siūlymas Akademinės etikos ir procedūrų inspektoriui Virgilijui Sadauskui atsistatydinti už savo antisemitinį
siūlymą sumokėti 1 000 eurų už
įrodytus žydų nusikaltimus. Neigiama reakcija buvo greita.
Kita priežastis – vėlgi, dėl istorinių įvykių – geri santykiai
su Izraeliu. Lietuva remia Izraelį

Europos Sąjungoje. Na, išskyrus tą
nelemtą ir keistą sprendimą dėl visos Jeruzalės, kaip Izraelio sostinės,
nepripažinimo.
Yra pagaliau dar priežasčių, dėl
kurių sąžinę graužia ne vienam padoriam lietuviui. Tai faktai, kad
Lietuvą okupavus nacistinei Vokietijai, Lietuvos Laikinoji Vyriausybė
savo gyvavimo metu, su atskiromis
išimtimis, viešai nesipriešino nacių ir lietuvių žudikų žydų bendrapiliečių skerdynėms. LLV atkurta
lietuvių administracija, veikusi visą
okupacijos periodą, visoje Lietuvoje prisidėjo prie žydų persekiojimo,
plėšimo, žudynių, getų organizavimo. LAF-o kvietimas varyti Lietuvos žydus lauk akivaizdžiai prisidėjo
prie žydų naikinimo. Taip pat, antraip nei Lenkijoje, Lietuvoje neegzistavo lietuvių antinacistinė partizaninė kova.
Lenkija, deja, eilinį kartą pasirinko eiti autoritariniu politiniu
istorijos konstravimo keliu. Siekiu
draudimais ir bausmėmis bausti už
mokslininkų ir visuomenės teisę žinoti neiškreiptus istorinius faktus,
atkuriama nacistinė-sovietinė draudimų „kultūra“, neva siekianti apginti tautos garbę. Todėl nenuostabu, kad Lenkijoje vis aukščiau galvą
kelią neonacistinės organizacijos ir
antisemitizmas, propaguojantis viduramžiškus kaltinimus žydams.
Nenuostabu, kad neonaciai eitynėse remia įstatymą. Matyt, Lenkijos Episkopato 2015 metais priimtas nutarimas paskelbti antisemitizmą nuodėme išgirstas nebuvo.
„Antisemitizmas ir antijudaizmas
yra nuodėmė, nukreipta prieš savo
kaimyną“, – teigiama pastoraliniame laiške. Įdomu, kaip naujasis įstatymas traktuos šią bažnyčios nutartį, pripažįstančią, kad antisemitizmas Lenkijoje yra rimta problema?
Kai kurie mūsų vietiniai tautininkai jau išmoko lenkišką žargoną
„Mes nekalti, kalti vokiečiai“, „Jeigu ne vokiečiai, žydai nebūtų žudomi“. Bet žydai Lietuvoje buvo žudomi dažniausiai ne vokiečių, o lietuvių nusikaltėlių rankomis. Kitaip
tariant, vienas nusikaltimas jokiais
būdais nepateisina kito nusikaltimo ir nuo jo neatleidžia. Manau,
kad toks civilizuotas ir atsakingas
požiūris, kalbant apie tragišką Lietuvai istorinį periodą vis labiau įsivyrauja Lietuvos visuomenėje. Štai
kodėl Lenkijos pasirinktas kelias
Lietuvai netinka.

elektriką, šilumininką ar techninį darbuotoją gali pakeisti vadybininkai? Ar tikrai vadybininkai
yra energetikai? Ar energetikai dar
reikalingi ir kaip jie yra vertinami?
Ar taupydami techninio personalo sąskaita, mes tikrai užtikrinsime patikimą elektros energijos gamybą ir tiekimą?
Visa apimantis optimizavimas,
siekiamybė mažinti techninių
darbuotojų skaičių mažina patikimą elektros energijos gamybą
ir tiekimą kiekvienam vartotojui. Vyksta nepamatuotu taupumu, verslumu grindžiamas darbo organizavimas ir pamirštamas
žmogiškumas. Kainos vartotojui

pokytis techninio personalo darbo užmokesčio sąskaita yra nykstamai mažas.
Specialistai, kurie sugeba eksploatuoti elektros įrenginius, nėra paruošiami per vieną dieną. Net
ir turint atitinkamą išsilavinimą,
atskirų techninių darbuotojų parengimas trunka metus, du ar daugiau. O pastovios kasmet vykstančios reformos energetikoje sukuria
netikrumą joje dirbantiems, o tai
atsiliepia darbo kokybei. Tad pagalvokime apie nesibaigiančių reformų reikalingumą ir, kol nevėlu, atkreipkime dėmesį ir į paprastą energetiką, nes nebeliks kam ir
lemputės išjungti.
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Kairieji – tarpukario savi
Tomas Martinaitis

Akmenės rajono mero patarėjas, Socialdemokratinio jaunimo sąjungos
valdybos narys

Š

iame savo straipsnyje
norėčiau žengti žingsnį
modernių laikų Lietuvos
istorijos formavimosi supratimui pagerinti. Rašysiu apie
vieną, turbūt esminę demokratijos dalį – vietos savivaldą, jos formavimosi procesą
mūsų atkurtoje valstybėje,
išskirsiu kairiųjų demokratų
požiūrį ir darbus šioje srityje,
pasiremdamas Šiaulių savivaldos pavyzdžiu.

A

PIE SAVIVALDĄ IKI
VASARIO 16 D.
Pirmoji Lietuvos politinė partija
– Lietuvos socialdemokratų partija,
susikūrusi 1896 m., yra pirmoji Lietuvos politinė jėga aiškiai savo programoje suformulavusi laisvos Lietuvos siekį, pasakydama: ,,kiekvienai tautai turi būt leista savo gyvenimas pagal savo noro susitaisyti‘‘ (ištrauka iš 1905 m. Socialdemokratų
partijos manifesto). Kaip vėliau rašė
partijos idėjinis lyderis ir Nepriklausomybės akto signataras Steponas

Pirmoji Lietuvos politinė
partija – Lietuvos
socialdemokratų
partija, susikūrusi
1896 m., yra pirmoji
Lietuvos politinė jėga
aiškiai savo programoje
suformulavusi
laisvos Lietuvos siekį,
pasakydama: ,,kiekvienai
tautai turi būt leista
savo gyvenimas pagal
savo noro susitaisyti‘‘
Kairys, jis beje būdamas tik 26 m.
amžiaus jau pirmininkavo pirmajam ir pačiam sunkiausiam 1905
m. Didžiojo Vilniaus Seimo posėdžiui, aiški socialdemokratų politinė programa leido jos atstovams formuoti poziciją Didžiajame Vilniaus
Seime, žinoti ko siekti šiuo Seimu.
Kitų visuomeninių organizacijų,
politinių srovių atstovams, dar aiškiai nesuformulavus savo būsimos
laisvos Lietuvos vizijos, Didžiajame
Vilniaus Seime vieningai siekti atitinkamo rezultato buvo nelengva.
Minėtame manifeste taip pat rašoma: ,,Mes sakome, kad pašalinimui tų neteisybių reikalinga idant
pabrikai, žemė, visi įnagiai darbui
dirbti, keliai ir važiuojamieji prietai-

sai paliktų visų mūsų krašto gyventojų nuosavybe‘‘. Ši nuostata galėtų
pasirodyti grėsminga, prisiminus
komunistų siekius, bet čia vis dėlto
nekalbama apie visos nuosavybės
perdavimą darbininkų klasei, išsireiškiama, kad nuosavybė paliktų
visų krašto gyventojų nuosavybe, ši
nuostata manau yra pirmasis aiškus
politinės partijos demokratinės savivaldos poreikio identifikavimas.

S

AVIVALDA PO
VASARIO 16 D.
Kairiajai opozicijai Lietuvos Taryboje atsilaikius ir Tarybos daugumai pasidavus mažumai 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akte
buvo paskelbta: „Lietuvos Taryba,
kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų
apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir
tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.
Jau 1918 m. vasario 27 d. socialdemokratų idėjinio laikraščio ,,Darbo Balsas‘‘, kurio pagrindinis redaktorius 1918 m. buvo Steponas
Kairys, numeryje, pirmajame puslapyje, straipsnyje pavadinimu ,,Būsimojo valsčiaus reikalu‘‘ Steponas
Kairys rašo: ,,Valsčių sudarymas tai
bus pirmutinis žingsnis valstybinio
mūsų tvarkymos, jis mūsų laukia artimiausioj ateityje. Antra dėl to, kad
valsčiaus klausimas yra pamatinis,
svarbiausias mūsų vidujinio gyvenimo dalykas. Valsčius – tai pamatinė plyta, iš kurios bus statomas,
demokratingos Lietuvos valstybinis rūmas; bus gera, sveika, tvirta
plyta – bus tvirtas ir pats rūmas.‘‘
1918 m. kovo 28 d. ,,Darbo Balso‘‘ numeryje, vėlgi pirmajame puslapyje pasirodžiusiame straipsnyje ,,Kuo būsimasis valsčius privalo
rūpintis‘‘, plačiai aprašomos valsčiaus funkcijos. Pateiksiu keletą pagrindinių minčių: ,,Sutaisyta gera liaudies mokykla Lietuvoje, visiems prieinama ir privaloma, darosi svarbiausiu mūsų, o tuo pat ir
būsimojo valsčiaus uždaviniu <...>
Valsčiaus reikalingo mokyklų skaičiaus nustatymas, paskyrimas mokykloms vietos, visas mokyklų ūkio
vedimas ir priežiūra, paties mokslo
nustatymas, jo priežiūra, mokyklos
programos papildymas, mokytojo
pasirinkimas, priežiūra ir jo atstatymas, – tai viskas turėtų būti valsčiaus teisėje. <...> Trečias valsčiaus
uždavinys turėtų būti valsčiaus keliai <...> blogi keliai pigina kaimiečiui pardavėjui jo javus, pašarą jo padarus, jo mišką, pačią žemę. Ir kartu brangina jam pačiam jo darbą
namie. <...> Pridėkim dar prie būsimojo valsčiaus uždavinių rūpinimos valsčiaus pavargėliais, sveikatos
reikalus, paskirstymą ir surinkimą
valsčiaus reikalams privalomų mokesčių, – tai ir bus, aplamai imant
aprėpta vietinių reikalų sritis, kurio-

je valsčius turi būti pilnas, savarankiškas šeimininkas‘‘. Straipsnis pabaigiamas atsikuriančiai Lietuvai
labai gražiai skambančia ir svarbia
mintimi: ,,Viena turime giliai įsidėmėti ir kietai už tai stovėti, – būtent,
kad ne tik Lietuva – valstybė, bet ir
mūsų valsčius būtų sutvarkytas demokratingai ‘‘.

P

IRMŲJŲ SAVIVALDYBIŲ
KŪRIMASIS
1918 metų pabaigoje Vokietija
pripažinusi, kad karą jau pralaimėjo, bandė išpešti kiek galima daugiau naudos iš susiklosčiusios situacijos. Todėl 1918 metų lapkričio 3
dieną kaizerio įsakymu, Vokietijos
kariuomenei vis dar esant Lietuvoje, buvo pranešta, kad planuojama

ir sudaryti iš jų miliciją. Milicijos
darbas yra saugoti ramius žmones
nuo visokių grobikų ir užpuolikų
ir palaikyti viešąją tvarką. Komitetai tegu susižino su kaimyninių parapijų komitetais ir bendrai testeigia
Apskričių (Kreizų) Komitetus. Šitieji teužmezga nuolatinius ryšius su
Lietuvos Vyriausybe‘‘. Taigi Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, reaguodama į laiko dvasią ir duotąjį momentą, ryžosi kaip galima staigiau
formuoti vietos valdžios struktūras,
o, nesant laiko demokratiniams rinkimams ir neturint aiškios atstovavimo struktūros, vietos valdžią nuspręsta formuoti aplink parapijų
komitetus.
Socialdemokratai visą šį laikotarpį buvę įvykių sūkuryje ir reaguo-

mas, tvarkos užlaikymas, viešo turto apsaugojimas, mokyklų sutvarkymas, karo nuostolių suskaitymas,
laikinojo teismo sudarymas.
Vis dar trūkstant aiškumo dėl
valsčių kūrybos, kiek vėluojant pagaliau gruodžio 17 d. pasirodė jau
Vidaus reikalų ministro Cirkuliatas Nr. 1 ,,Dėlei savivaldybių Lietuvoje’’: čia jau aiškiau suformuluotos
reikalingos tvarkos ir nuostatai. Visų jų šiame straipsnyje neišvardinsiu, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį
į 7 punktą: ,,Pilnateisiais piliečiais,
bet kokios valsčiaus ar gminos laikomi visi prie jų prisirašiusieji, turį
nemažiau kaip 21 metus, be skirtumo lyties, išskyrus tuos, kurie yra savo teisių netekę teismų nutarimu,
arba kurie yra pripažinti nepilna-

Fotografas nežinomas. Nuotrauka priklauso Šiaulių Aušros muziejui.

Šiaulių miesto valdyba, 1931 m. Viduryje burmistras Jackus Sondeckis,
jam iš kairės pavaduotojas Samuelis Petuchauskas.

Lietuvai perduoti įstatymų leidžiamąją valdžią Lietuvos Valstybės Tarybos suformuotai Laikinajai Vyriausybei. Vokiečių karinę okupacinę valdžią nuspręsta pakeisti civiline administracija ir, nors tarsi buvo pripažinta lietuvių teisė tvarkytis patiems, tačiau Lietuvai paskirtas generalinis valdžios įgaliotinis
Lietuvoje, turėjęs padėti tai daryti
– vokietis E. Zimmerle.
Esant neaiškiai politinei situacijai, gausybei skirtingų karinių jėgų siaubiant kraštą ir plėšiant ūkį,
Lietuvai reikėjo pristabdyti beatodairišką krašto niokojimą, suskaityti vokiečių padarytą žalą ir plėšimus, ruoštis vietos policijai prižiūrėti vietos tvarką, pasitraukus
okupantų jėgos struktūroms. Tai
supratusi Lietuvos Taryba ir Laikinoji Lietuvos Vyriausybė, lapkričio
11 d. paskelbtame atsišaukime ,,Lietuvos Piliečiai‘‘ pranešė: ,,Negaišdami nė dienos, kiekvienoje parapijoje susirinkite visi vyresnieji, be kalbos ir tikybos skirtumo, ir išsirinkite Parapijos Komitetą iš penkių
arba septynių žmonių. Išrinktasai
Komitetas turi tuojau paimti į savo rankas tvarkyti apylinkės gyvenimą. Tasai Komitetas tuojau turi
pasikviesti stiprius ištikimus vyrus

dami į vokiečių suteiktas laisves,
jau lapkričio 10 – 17 dienomis susirinko į partijos konferenciją tam,
kad einamuoju momentu aptartų
tolimesnius valstybės formavimosi
žingsnius, savo poziciją tuometinių
įvykių atžvilgiu, būsimąją partijos
veiklos strategiją. Po šio konferencijos lapkričio 26 d. pasirodžiusiame
,,Darbo Balso’’ numeryje, jau daug
aiškiau nei Vyriausybės atsišaukime
suformuluoti Valsčiaus sutvarkymo
klausimai. Laikraštyje rašoma, kad
„valsčiaus taryba susidaro iš seniūnijų (starostijų, šaltyšijų) ir mažesniųjų meisčiukų (iki 2000 gyventojų) delegatų. Seniūnijų delegatai
renkami visuotiniam seniūnijos susirinkime demokratiniu būdu, dalyvaujant jame kaimo ir dvarų darbininkams, ūkininkams ir kitiems
seniūnijos gyventojams, vyrams ir
moterims nuo 18 m. amžiaus. Delegatų skaičius nuo vienos seniūnijos nustatoma vietoj, vadovaujantis
tuo, kad valsčiaus taryboj būtų 3050 narių. Valsčiaus taryba svarsto ir
taria visus svarbiuosius valsčiaus reikalus ir prižiūri valsčiaus komiteto
veikimo“. Toliau išskirti artimiausi
ir svarbiausi valsčiaus darbai, iš viso
11 punktų tarp kurių: valdžios iš vokiečių perėmimas, pavargėlių šelpi-

Steponas Kairys rašo:
,,Valsčių sudarymas tai
bus pirmutinis žingsnis
valstybinio mūsų
tvarkymos, jis mūsų
laukia artimiausioj
ateityje. Antra dėl to,
kad valsčiaus klausimas
yra pamatinis,
svarbiausias mūsų
vidujinio gyvenimo
dalykas.
pročiais’’. Taigi Vidaus reikalų ministras pasirinko konservatyvesnį
pilnateisio piliečio apibrėžimą, juo
asmenys pilnateisiais buvo laikomi
nuo 21 metų amžiaus. Socialdemokratai šiuo atveju išskyrė asmenis jau
nuo 18 metų amžiaus. Vis dėlto kaip
pastebi to laikotarpio savivaldybių
steigimą plačiau analizavusi akademikė Aistė Morkūnaitė-Lazauskienė, ,,1919 metais rinktos miestų savivaldybės nelabai vadovavosi 1918
gruodžio 17 d. aplinkraščiu <...>
Rinkimų taisyklės buvo derinamos
su VRM ar bent apskrities viršinin-

Istorija

valdos kūrėjai
ku. Tačiau kartais to nebuvo paisoma, o rinkimų taisyklės parengtos tik ,,iš vakaro‘‘ .
Kadangi, kaip rašė Steponas
Kairys, stiprios valstybės pamatas yra stiprus valsčius, po lapkričio 10 – 17 d. konferencijos, socialdemokratų atstovai iškeliavo į Lietuvos regionus kurti pirmųjų savivaldybių ir, anot K. Bielinio, pagal
konferencijoje parengtus savivaldybių kūrimo nuostatus buvo sukurtos Šiaulių, Utenos, Rokiškio
apskričių savivaldybės. Prieš tai
aptarėme, kaip socialdemokratai
įsivaizdavo vietos savivaldą, o kitame skyriuje būtent ir pamatysime, kaip jų idėjos buvo įgyvendintos realybėje.
Socialdemokratinė Šiaulių
miesto savivaldybė
Po 1918 m. lapkričio nebuvo
taip, kad valstybė galėtų ramiai
kloti demokratinius pamatus.
1918 metų pabaigoje iš rytų atkeliavusi Rusijos bolševikų armija privertė vokiečių kariuomenę
trauktis, vėliau metų pradžioje šalį
jau siaubė bermontininkai, o kur
dar lenkų ambicijos mūsų krašte.
Todėl turbūt nekeista, kad valstybingumui mūsų šalyje iškovoti
ir užtikrinti reikėjo labai didelių
pastangų, o 1925 metų sausio 24
– 25 d. vietos savivaldos rinkimai
Šiaulių mieste, atgavus nepriklausomybę, jau buvo net septintieji.
Šiuose rinkimuose Šiaulių mieste balsavo 8373 asmenys ir socialdemokratų sąrašas gavo virš 43 %
balsų, t. y. 3658 balsus (Peliksas
Bugailiškis, ,,Gyvenimo vieškeliais‘‘, 238 p.). Miesto burmistru
tarybos sprendimu buvo išrinktas
jaunas 31 metų socialdemokratas
Jackus Sondeckis. Manau svarbu
atkreipti dėmesį į tai, kad viceburmistru Šiauliuose buvo patvirtintas žydų socialistų atstovas S. Petuchauskas.
Burmistro J. Sondeckio atsiminimuose apie tuos laikus rašoma:
„Naujoji valdžia turėjo atlikti nemažai atidėtų ir pradėtų, bet neužbaigtų darbų. Savivaldybės paramos laukė šimtai bedarbių. Netvarkingi, naktį neapšviesti buvo
nuo miesto centro nutolę rajonai.
Reikėjo tvarkyti ūkį, rūpintis sveikatos apsauga ir švietimo bei kultūros reikalais. Nebuvo pabaigti
ir miesto atstatymo darbai. Reikėjo su taryba ne žodžiais (jie nieko nereiškė), bet konkrečiais darbais įrodyti, kad atėjome ne turtų atimti, ne bažnyčių griauti, bet
miestą iš griuvėsių prikelti, jį taip
tvarkyti, kad visi jame būtų patenkinti, ypač, kad darbo žmogus pajustų esąs miesto šeimininkas“ (Jonas Sireika, ,,Gyvenimas
Lietuvai: knyga apie Jackų Sondeckį (Sondą), Šiaulių burmistrą,
VLIK‘o vadovybės narį, Lietuvos
patriotą‘‘, p. 144 ).
Kalbant apie konkrečius Šiaulių
socialdemokratų darbus, norėčiau
išskirti rūpestį sunkiai besiverčiančiais, bedarbiais ir pagyvenusiais, švietimo reikšmės pajautimą;

pasiremsiu ir jų oponentų išreikšta
kritika. Svarbu išskirti, kad atėję į valdžią socialdemokratai nesiėmė kadrų valymo. Kaip jau minėta, bedarbystė 1925 metais Šiauliuose buvo tikra rykštė. Apie ją J. Sondeckis rašė:
„Paruošėme smulkias taisykles, kas
ir kaip gali gauti darbo. Kad į miestą
neplūstų bedarbiai iš apylinkės, nustatėme terminą, kurį bedarbis turėjo būti išgyvenęs mieste, jei nori gauti
darbo. Kaune taip nebuvo, todėl ten
iš tolimiausių vietovių važiavo darbo
ieškantieji. Užsiregistravusieji bedarbiai buvo pareigūnų tikrinami. Buvo tikrinama, kada bedarbis apsigyveno Šiauliuose, kokia šeimos padėtis. Niekas nenorėjo išsunkti bedar-

Steponas Kairys

bio paskutinio lašo. Stropiai žiūrėta,
kad atėjęs į darbą ne tik užsiregistruotų, bet ir dirbtų, o ne pradingtų ir tik
darbo dienos gale sugrįžtų, kad tabely būtų pažymėta jį dirbus visą dieną.
Vėliau savivaldybių departamentas išleido viešųjų darbų taisykles, į jas kai
ką įtraukė ir iš mūsų nustatytų taisyklių“ (ten pat, p. 156).
Socialdemokratų valdymo metais
Šiauliuose neturtingųjų tėvų besimokantiems vaikams buvo teikiama
visokeriopa parama ir pagalba. Vaikams buvo skiriama drabužių, avalynės, vadovėlių. Naujovė – vaikai
gavo nemokamus pusryčius. Vaikai,
neturintys sąlygų namuose maudytis, valdybos iniciatyva gavo pašalpą
nemokamai praustis miesto pirtyje.
Kaip rašoma literatūroje, vienas iš
LSDP siekių buvo privalomas nemokamas pradinis mokymas. 1928 m.
kovo 13 d. Lietuvos tautinės valstybės
10-mečio proga burmistras Miesto
tarybai pasiūlė kreiptis į Vyriausybę.
Buvo priimtas nutarimas, kuriame
sakoma: „Prašyti švietimo ministeriją
įvesti Šiauliuose nuo šių metų rugsėjo 1 d. privalomą pradžios mokyklos
lankymą“. Miesto taryba šiam sumanymui pritarė (Vyriausybės nutarimu perėjimas prie visuotinio pradinio mokymo 1928 m. prasidėjo visoje
Lietuvoje, o užsibaigė 1939 metais).
Be vaikų didelis rūpestis buvo teikiamas ir pagyvenusiems žmonėms.
Miesto valdžia globojo senelius, ku-

rie buvo vieniši ir beglobiai. Miesto valdžia turėjo senelių prieglaudą, iki 1930 m. tris namus, o nuo
1931 m. – keturis namus, kuriuose
gyvenantys seneliai nemokėjo mokesčių už butą. Tuose namuose buvo 60 vietų.
Na, o nuveiktus darbus tikriausiai geriausiai apibendrina vietinėje to meto spaudoje išreikšta kritika valdžiai. „Įmonių gi ir nekilnojamojo turto savininkai, aišku savaime, kaip giedros laukė, kada pasibaigs socialdemokratų valdymo kadencija. Užkimšę būtinas spragas
švietimo, sanitarijos, apsaugai nuo
gaisrų, apsimokėję gana skaitlingam miesto valdybos tarnautojų
skaičiui nemažas algas, visa metinės
sąmatos didžiąją dalį skiria neribotam šelpimui tariamos bendruomenės. Tas šelpimas eina keliomis
kryptimis: dalijama pinigais ir produktais, betarpiai šelpiama, šelpiama pavidale bedarbių, mokama už
vaistus, už ambulatorinį gydymą,
šelpiama per prieglaudas ir taip be
galo ir krašto, žodžiu, miesto valdyba išsigimė į kokį tai globos komitetą – nuolat globoja plaukiančias
į miestą armijas dvasios ir kūno invalidų bei ieškančius lengvo darbo
žmones…“ (ten pat, p. 29).
1926 metų pabaigoje, tautininkams valstybėje įvykdžius perversmą, Šiauliuose valdžią demokratiškai iškovojusiems socialdemokratams dirbti buvo nelengva. Oponentai iš Kauno kišo pagalius į ratus, o kiekvienas šiauliečių sėkmingas žingsnis tarsi bėrė druską ant
žaizdos. Galiausiai buvo pakeistas vietos savivaldos įstatymas ir
juo burmistrus miestų valdymui
šešerių metų kadencijai pradėjo
skirti centrinė valdžia. Dėl visų šių
priežasčių 1931 m. vykusius rinkimus socialdemokratai boikotavo.
1935 m. savo nusistatymą jie pakeitė, rinkimų boikotą atšaukė. Demokratiniu būdu buvo sudarytas
vienas bendras sąrašas, kuriame
greta socialdemokratų buvo liaudininkų ir šiek tiek dešinesnių pažiūrų asmenų. Kas dar įdomiau
tuometinis apskrities komiteto
pirmininkas, tautininkų atstovas
A. Vaišnys gavo tik 401 balsą, o
tuo tarpu socialdemokratų atstovai J. Sondeckis – 3201, inžinierius V. Bielskis – 2651, advokatas
K. Venclauskis – 2645 balsus (ten
pat, p. 164). Taigi šiauliečiai teigiamai įvertino socialdemokratus
ir savo balsavimo rezultatais aiškiai pasisakė už demokratiją prieš
diktatūrą!
Ko galima pasimokyti iš tarpukario istorijos pamokų šiandienos Lietuvai? Aš pats, asmeniškai,
žvelgdamas į nepriklausomos Lietuvos kūrėjų žingsnius, matau politikus, nebijojusius imtis ryžtingų veiksmų, nepaisant nepalankių
aplinkybių ir kritikos, sugebėjusius
išsaugoti savo politinį vertybinį stuburą, nesivaikiusius politinių postų ir, kas svarbiausia, savo darbais,
o ne žodžiais užsitarnavusius žmonių pasitikėjimą.
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Socialdemokratai
ir lenkų tautinė
mažuma Lietuvoje
Vytautas Plečkaitis

Diplomatas, istorikas, Lietuvos politinis veikėjas

S

ocialdemokratų požiūris
į tautines mažumas,
įskaitant lenkų tautinę
mažumą, visada buvo
palankesnis nei kitų,
ypač dešiniųjų Lietuvos politinių
jėgų. Bent taip buvo LSDP veiklos
pradžioje, 19 a. pabaigoje – 20 a.
pradžioje, kai dauguma darbininkų Vilniuje ir kituose didesniuose
miestuose buvo lenkai.

T

arpukario Lietuvos respublikos metais socialdemokratai, vadovaujami
S. Kairio, tapo grynai lietuviška
kairiąja partija ir dėl įtemptų
Lietuvos santykių su Lenkija,
kuri buvo užėmusi Vilnių
1920 m. spalį, lenkų atžvilgiu
laikėsi atsargesnės politikos.
Lietuvos respublikos metais
pagrindinės tautinės mažumos
buvo žydai, lenkai ir vokiečiai.
Visos jos turėjo atstovus Lietuvos seimuose iki 1927 m. Po
valstybės perversmo seimai ilgą
laiką nebuvo renkami.
avyzdžiui, Steigiamajame
Seime žydai turėjo 6 atstovus, lenkai – 3 atstovus,
vokiečiai – 1. Trečiajame Seime
buvo trys žydų atsovai, o lenkai
turėjo keturis atstovus, pirmą
kartą pralenkę žydus.
ocialdemokratų požiūrį į
lenkų mažumą geriausiai
atspindi žinomo socialdemokrato bei žymaus mokslininko Vinco Čepinskio veikla,
kai jis 1926 m. XIII-oje Mykolo
Sleževičiaus vyriausybėje užėmė
Švietimo ministro pareigas.
Jis atsižvelgė į lenkų bendruomenės prašymus ir leido
jiems įsteigti daugiau privačių
mokyklų nei jie turėjo anksčiau.
Toks sprendimas papiktino
dešiniąsias partijas, kurios jį kritikavo. Tačiau tuo pačiu parodė
ir socialdemokratų demokratinį
bei humanišką požiūrį į tautines
mažumas.
lgą laiką šiuolaikiniai socialdemokratai neturėjo tvirtos
nuostatos tautinių mažumų
atžvilgiu, nors jų neignoravo, o
kai kurie pavieniai socialdemokratai net propagavo europinį
požiūrį į tautines mažumas
Lietuvoje. Vis dėlto A. Butkevičiaus vyriausybė nerodė didelės
iniciatyvos dėl tautinės lenkų
mažumos poreikų patenkinimo,
nesugebėjo Seime sudaryti
tokios daugumos, kuri patenkintų lenkų mažumos pageidavimą
išplėsti lietuvišką alfabetą bent
trimis lotyniškomis raidėmis ir
leisti lenkams savo pavardes
rašyti originalo kalba.
ai kurie socialdemokratų
atstovai savivaldoje buvo
itin antilenkiški ir „kariavo“

P
S

I

K

su Vilniaus krašto lenkų bandymais įteisinti dvikalbes lenteles
ant savo namų, iš esmės buvo
pataikaujama nacionalistiniams
radikalams. Toks perdėtas
entuziazmas tik atstūmė nuo
socialdemokratų lenkų bendruomenę, kurią sudaro apie
du šimtai tūkstančių Lietuvos
piliečių. Todėl itin menkai už socialdemokratus balsuota Viniaus
ir Šalčininkų rajonuose. Beje,
konservatorių politika, nors taip
pat nesėkminga, bet vis dėlto
buvo efektyvesnė viešųjų ryšių
prasme.
ita vertus, A. Brazauskui
tapus prezidentu, Lietuvos
santykiai su Lenkija kaip
niekada buvo geri. 1994 m.
tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo
pasirašyta Draugiškų santykių
ir kaimyninio bendradarbiavimo sutartis, kurioje be kita ko
sakoma: „Niekas negali būti
verčiamas įrodinėi savo tautybę
ar jos atsižadėti“. Sutarties 15 str.
sako, kad šalys „nustatys tautinių mažumų kalbų vartojimą
savo įstaigose, ypatingai tuose
administraciniuose-teritoriniuose vienetuose, kuriuose didelę
dalį gyvenojų sudaro tautinė
mažuma“.
ių metų vasario 15 d.
Socialdemokratų partijos
frakcija pagaliau ryžosi
pataisyti savo nusistatymą lenkų
mažumos atžvilgiu. Jie pasiūlė
naują Tautinių mažumų įstatymo projektą, kuriuo tautinės
mažumos savivaldoje įgautų
daugiau teisių, puoselėjant savo
kalbą ir kultūrą. Šiuo įstatymu,
jeigu jis tik bus priimtas, savivaldybėse, kur gyvena ne mažiau
30 proc. tautinės mažumos atstovų, tautinės bendrijos galėtų
naudotis ne tik valstybine, bet ir
tautinės mažumos kalba.
ie galėtų kreiptis į savivaldos įstaigas, įmones ir kitas
valdžios institucijas tiek
valstybine, tiek ir mažumos
kalba. Socialdemokratų siūlomu
projektu būtų leidžiama įteisinti
nelietuviškų gatvių, vietovių,
įstaigų pavadinimus šalia lietuviškų.
ocialdemokratų frakcija
Seime pagaliau pasirinko
europinį požiūrį į tautines
mažumas, tokį kelią, kuris jau seniai įgyvendintas ir kaimyninėje
Lenkijoje, ir Vengrijoje, ir Čekijoje ir kitose Europos Sąjungos
šalyse. Svarbiausia, dabar įtikinti
oponentus ir visuomenę, kad
toks įstatymas ne tik pagerins
lenkų mažumos teises, bet ir
sustiprins Lietuvos valstybę,
pagerins santykius tarp lietuvių
ir lenkų bei užtikrins mums
didesnį saugumą.
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Skyriai

Vilnius

VILNIUS
Valdovų rūmuose vasario
23 d. paminėtos Algirdo Mykolo
Brazausko
25-osios
inauguracijos metinės

P

rieš 25-erius metus, 1993 metų vasario 25 dieną, Algirdas Mykolas Brazauskas inauguruotas Lietuvos Respublikos Prezidentu. Tuomet už šį prezidentą rinkimuose balsavo
1,2 mln. rinkėjų.
25-ųjų pirmojo atkurtos Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos metinių proga Lietuvos socialdemokratų partija sukvie-

tė bičiulius ir bendražygius į Prezidento inauguracijos metinių minėjimo renginį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.
Partijos pirmininkas Gintautas Paluckas sveikino susirinkusiuosius, kartu su bendražygiais, partiečiais ir artimaisiais dalinosi prisiminais apie prezidentą A. M. Brazauską ir jo lemtingą
indėlį į mūsų valstybės raidą.
Iškilmių proga buvo surengta konferencija, kurią moderavo
partijos garbės pirmininkas Česlovas Juršėnas, svečiams buvo
parodytas režisieriaus Sauliaus Vosyliaus trumpametražis filmas
apie prezidentą A. M. Brazauską „Žingsnis po žingsnio“, skambėjo tenoro Paulius Bagdonavičius bei pianistės Gražinos Zalatorienės atliekami muzikos kūriniai.
Ligi šiol Lietuvos gyventojai A. M. Brazausko veiklą vertina geriausiai iš visų prezidentų. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga atliktoje šalies gyventojų apklausoje prezidentas A. M.
Brazauskas buvo įvardintas vienu iš žymiausių šimtmečio žmonių.

KLAIPĖDA
KLAIPĖDA

VILNIUS
PRIENAI

Klaipėdos socialdemokratai surengė išskirtinį piešinių
konkursą-parodą po
atviru dangumi

K

ovo 11-ąją Klaipėdos socialdemokratai jau penktus
metus minėjo surengdami piešinių konkursą,
šį kartą išskirtinai skirtą
Valstybės atkūrimo šimtmečiui, – „NUPIEŠKIME VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMETĮ ŠVENČIANČIĄ KLAIPĖDĄ“.
Šiemet piešinių konkurse-parodoje dalyvavo
apie 100 vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų. Dalyviai ne tik iš Klaipėdos
miesto ar apskrities,
Gargždų, Skuodo ir Šilutės rajonų.
Klaipėdos senamiestyje
po atviru dangumi žiū-

rovų „teismui” buvo pristatyta kone 7000 piešinių, suverti ant virvių.
Kovo 2-ąją buvo išrinkti
nugalėtojai.
Pirmų vietų nugalėtojams buvo įteiktos išskirtinės dovanos – profesionalaus dailininko,
Meno galerijos „Pėda”
bendrasavininko Vytauto Karčiausko kūriniai,
antrų vietų nugalėtojams – bendrovės „Tilžės turgus” įsteigti prizai, trečių vietų nugalėtojams prizus ir net 86
paguodos dovanas skyrė Klaipėdos socialdemokratai bei Klaipėdos
m. skyriaus pirmininkė,
Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narė Lilija
Petraitienė.

TRAKAI

K

ovo 10 d. LSDP Trakų skyriaus bičiuliai sukvietė bendražygius į šeimų žiemos
šventę. Bičiuliai iš Elektrėnų, Vievio, Vilniaus miesto ir Vilniaus raj.
skyrių rinkosi į Trakus pabendrauti, draugiškai pasivaržyti, išmėginti jėgas kūjo laikymo, vir-

LSDP Klaipėdos m. skyriaus informacija

V

ilniaus socialdemokratų
palapinė nepasimetė margoje Kaziuko mugės prekybininkų ir amatininkų virtinėje. Vilniečių ir miesto svečių dėmesį traukė ryškia atributika
viliojanti ekspozicija, joje įsikūrę
socialdemokratai bendravo su
apsipirkti ir pasižvalgyti susirinkusiais miestelėnais.
Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė tikino,
kad idėja vėl dalyvauti mugėje pasiteisino. „Geresnės progos
susitikti su įvairaus amžiaus
žmonėmis ir būti negali. Norime
paskatinti žmones domėtis socialdemokratinėmis idėjomis bei
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
procesais, suteikti žinių trokšinformacija

PRIENAI

TRAKAI
Trakuose vyko LSDP šeimų
šventė

Kaziuko mugėje – socialdemokratų palapinė

tantiems į juos įsitraukti“, – sakė
politikė.
Su mugės lankytojais aktyviai
bendravęs Vilniaus miesto vicemeras, LSDP
pirmininkas Gintautas Paluckas
džiaugėsi, kad Kaziuko mugė
tęsia senąsias tradicijas, tačiau
kasmet įpučia ir gaivaus naujovių vėjo, suburia rekordinį skaičių lankytojų.
Palapinėje sukosi ir sukosi laimės ratas, „išsukdamas“
mielas dovanėles ir daug juoko. Sužvarbusius ir sušalusius
socialdemokratai vaišino karšta arbata, naujausias „Socialdemokrato“ numeris operatyviai persikėlė į mugės lankytojų
rankas. Socialdemokratų frakcijos Seime ir savivaldybėje nariai, būsimi 2019 m. savivaldos
rinkimų kandidatai diskutavo
apie saugesnį, šviesesnį Vilnių
ir toliau besitvarkančią Lietuvą.

vės traukimo, rąsto pjovimo ,,senoviškai“ rungtyse. Grikių košės
virimas, laužo kūrimas, poledinė
žūklė ir kitos pramogos džiugino
bičiulius ir jų šeimos narius. Renginį vainikavo Vytauto Šiškausko
koncertas.
LSDP Trakų skyriaus
informacija

Prienų socialdemokratai jau
13 kartą apdovanojo Metų
moteris

J

au nuo 2006 metų Kovo 8-ąją Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų
skyriaus vyrai nominuoja Metų moteris. Jos apdovanojamos
už nuopelnus Prienų krašto bendruomenei, pasiekimus darbe,
visuomeninę veiklą, darnios šei-

mos puoselėjimą. Metų moters
apdovanojimas iš viso jau įteiktas
penkiasdešimt aštuonioms mūsų
krašto moterims.
2018 m. Kovo 8-osios šventės
metu buvo apdovanotos šios Metų moterys: Danutė Vaičiūnaitė,
Ona Trakymienė, Aušra Balkūnienė, Aurelija Urbonienė.
LSDP Prienų skyriaus
informacija

Skirkite 1 proc. Lietuvos socialdemokratų partijai

L

ietuvoje egzistuoja galimybė skirti 1 proc.
paramos politinėms
partijoms nuo jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tokia galimybė
įstatymuose numatyta, stiprinant
politines partijas. Ši parama nieko
nekainuoja papildomai, nes gyventojų pajamų mokestis už praėjusius
metus jau sumokėtas.

Skirti paramą labai paprasta! Tereikia nuo sausio 1 d. iki gegužės
1 d. užpildyti gyventojų pajamų
mokesčio deklaraciją.
1 proc. pajamų mokesčio suma politinėms partijoms nėra tas pats
kaip 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio kitiems paramos gavėjams, tačiau rekomenduojama
abi paramas skirti vienu metu.
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