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PASITIKĖJIMO
KRIZĖ
Kaip ją spręsti?
Gintautas PALUCKAS,

LSDP pirmininkas

Kasmet nepasitenkinimą reiškiantys
mokytojai, dėstytojai, medikai, ugniagesiai, kultūrininkai ir kitos visuomenės grupės liudija, kad valdančiųjų ir
visuomenės pasitikėjimo saitai yra
suplėšyti. Mes Lietuvai siūlome rinktis kitą kelią: spręsti žmonių problemas sąžiningai ir iš tikrųjų, nes tik tai
gali sugrąžinti pasitikėjimą.
Pagarbos deficitas
Iki rinkimų likus mažiau nei metams, vis daugiau sumaišties,
populizmo ir keisčiausių valdžios pasiūlymų. Tokia situacija nestebina, nes valdantieji pažadėjo daugiau, nei gali įgyvendinti.
Juolab savo galimybes tai padaryti sumažino nevykusia mokesčių reforma. Rinkimų triukas nesuveikė, o dabar, kai reikia įgyvendinti pažadus, daugybė žmonių lieka nusivylę.
Valdančiųjų atstovų garsus „ne“ viešojo sektoriaus darbuotojams raštu duotiems pažadams pagrįstai kelia žmonių pyktį –
juk įsipareigojimai duoti valstybės vardu. Tad kuo pasitikėti? Ir
įtampa visuomenėje dabar tvyro dar ir dėl to, kad pagarbos nepadaugėjo, o sumažėjo. >2 p.

V. Navickas: „Mano misija – padėti
tempti mūsų valstybės vežimą iš
griovio, kuriame esame įklimpę“

9 p.

R. Popovienė: „Trys ministerijos
– nulis veiklų“

11 p.

14 p.
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Politika 3
Rudens sesijos projektai Seime

Išbandymo ugnimi
valdantieji neišlaikė

A

lytaus gaisras
– tragedija ne
tik šio miesto ir
rajono gyventojams. Susiklosčiusi situacija atskleidė ir paryškino labai rimtas problemas valstybėje, o valdančiųjų viršūnėlių
elgesys ekstremalios situacijos metu pademonstravo, kad
blogiausios valdymo tradicijos
– vis dar gyvos.
Aklai vadovautis taisyklėmis,
daryti ne taip, kaip reikia, o kaip
kažkur parašyta, o vėliau – kaltųjų paieškos. Maždaug taip elgėsi ir tebesielgia valdantieji ir dalis jiems pavaldžių institucijų atstovų.
Dešimt gaisro dienų sukrėtė
ne tik Alytų. Visa Lietuva suprato, kad dabartinei valdžiai, mažų mažiausiai, trūksta valdymo
gebėjimų. Po penkių dienų mūsų visų bendros nelaimės vietoje pasirodę ministrai tesugebėjo
paskelbti „oficialią“ gaisro pabaigą bei griežtai pamokyti vietos
merą, kuris ir toliau nuoširdžiai
dėjo visas pastangas užgesinti
šį net aukščiausios valdžios norams nepaklususį ir toliau vykusį gaisrą. Taigi valdžiai beliko patarti gyventojams „tiesiog nedeginti lapų“.

Julius SABATAUSKAS,

Seimo opozicijos
lyderis

nelaimių likvidavimui bei saugos
priemonėms.
Kai alytiškiai rinko pinigus savo gelbėtojams, centrinė valdžia,
ieškodama atpirkimo ožių, gręžėsi į Alytaus ugniagesių vadą. Dar
daugiau: po tragedijos paaiškėjo, kad tokio lygio gaisro atveju
vadovavimo gelbėjimo darbams
ir atsakomybės turėjo imtis pats
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas. Ir vėl
iškilo daug klausimų.
Socialdemokratų frakcija Seime pateikė klausimus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovui. Po gauto atsakymo tapo aišku, kodėl viskas vyko būtent taip, kaip vyko, ir kodėl
Alytaus žmonių gelbėjimas buvo
toks, koks buvo. Departamento
raštu pateikti atsakymai buvo patvirtinti solidžiais autografais: „Direktorius, vidaus tarnybos generolas Saulius Greičius“. O kaip būtų galima apibūdinti pačius atsakymus? Spręskite jūs. Pavyzdžiui:
„Kiekvienas valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesys gelbėtojas yra aprūpintas

Dešimt gaisro
dienų sukrėtė ne
tik Alytų. Visa
Lietuva suprato,
kad dabartinei
valdžiai, mažų
mažiausiai,
trūksta valdymo
gebėjimų.

Valdančiųjų reakcija, požiūris į
viename, konkrečiame Tėvynės
kampe įvykusią nelaimę ir jos
sprendimo būdai – nieko gero
nežadantis reiškinys.
Antai žadama, kad bus kompensacijos ūkininkams, kurie negali parduoti teršalais užkrėsto pieno. Tačiau Lietuvoje pieno
niekas nenori pirkti net ir iš neužkrėstos zonos ūkininkų. Ne tik
pieno pardavėjai, bet ir javus ar
daržoves auginantys gyventojai nežino, ką darys toliau, kaip
jie gyvens. Savo sveikata, aplinka
yra susirūpinusios visos alytiškių
šeimos. Ar gyvendami čia jų vaikai liks sveiki? Klausimų yra daug.
Valdantieji neišlaikė išbandymo Alytaus ugnimi. Drįstu teigti,
kad iš tragedijos nepasimokyta,
išvados nepadarytos. Vyriausybės parengtas biudžeto projektas rodo, kad ugniagesiams pinigų ir vėl neskiriama pakankamai
– trūks ir žadėtoms algoms, ir

„Pagarba“ ir
„pasitikėjimas“ čia yra
raktiniai žodžiai. Lietuvos
ekonomika auga, tačiau
tai nevirsta didesnėmis
visų Lietuvos žmonių
galimybėmis. Pavyzdžiui,
švietimo ir sveikatos
apsaugos sistemos seniai
nustojo būti nemokamos.

asmeninėmis apsaugos priemonėmis (apsauginė apranga, šalmas, pirštinės, apsauginiai batai
bei kvėpavimo organų apsauginiai aparatai ir t. t.)“. Viskuo pasirūpinta, viskas padaryta. Nes
taip parašyta.
Formalus valdžios požiūris į
šalies skaudulį ar formalūs atsirašinėjimai į adekvačių situacijos
sprendimų ieškančių parlamentarų klausimus, biurokratinis raidžių ir žodžių dėliojimas neužgesina gaisro, kaip tai skuba paskelbti Vidaus reikalų ministerija.
Tai negelbėja žmonių, neišvalo
nuodų iš jų gyvenamųjų vietų.
Taškas Alytaus tragedijoje nepadėtas. Dar laukiami valdžios
sprendimai. Dar reikia informacijos ir pagalbos. Sveikatos apsaugos, Žemės ūkio, Aplinkos
ministerijos dar turi ką pasakyti
žmonėms ir daug dėl jų padaryti. Žmonės vis dar gyvena nelaimės zonoje.

kaip ją spręsti?

Pasitikėjimo krizė:
Atkelta iš >1 p.

„Pagarba“ ir „pasitikėjimas“ čia
yra raktiniai žodžiai. Lietuvos ekonomika auga, tačiau tai nevirsta didesnėmis visų Lietuvos žmonių galimybėmis. Pavyzdžiui, švietimo ir
sveikatos sistemos seniai nustojo
būti nemokamos. O valdančiųjų
mėginimai visa tai „paslėpti“ virsta raganų medžiokle, keisčiausiais
pasiūlymais. Suprantama, kad jie
taip elgiasi mėgindami uždengti savo politinės veiklos rezultatų
trūkumą.
Kai kuriuos pasiūlymus išgirdo
Didžiuliai pažadai ir dideli valdančiųjų planai sveikatos apsaugos sektoriuje subliuško. Kaip žinome, Sveikatos apsaugos ministerija atsisakė rengti ligoninių pertvarkos planą. Tą daro pačios gydytojų bendruomenės, mažosios ligoninės. Ir šie planai rengiami mūsų
pasiūlymų pagrindu. Pavyzdžiui,
dėl to, kad mažųjų ligoninių uždaryti nereikia.
Lig šiol neišspręstos problemos,
kai atskiros visuomenės grupės, vadinkime tai elitu, turi privilegijas
gauti nemokamas medicinos paslaugas, kurios priklauso pagal įstatymą. Kai kiti, pinigų turintys mažiau, verčiami laukti eilėse.
Švietimo sektoriuje situacija ne
ką geresnė. Link idėjos Lietuvai
„Mokytojas – prestižinė profesija“
įgyvendinimo nepasistūmėta nė
per žingsnį. Tiesa, galima džiaugtis, kad Vyriausybė ir Prezidentas
išgirdo mūsų siūlymą dėl nacionalinio susitarimo. Jame būtų fiksuoti svarbiausi dalykai, dėl kurių
pagrindinės politinės jėgos gali ir
turi sutarti.
Kalbant apie švietimą, mūsų
nuostatos yra aiškios. Pirmiausia,
mokesčių mokėtojų pinigai negali
virsti pelnu kai kurių politikų verslo
įmonėms, t. y. privačioms mokykloms. Mokesčių mokėtojų pinigai
turi tenkinti visuomenės poreikį.
Galiausiai, siūlome principinį
sprendimą – peržiūrėti švietimo

sistemos finansavimą ir administravimą: daugiau galių suteikti savivaldybėms, mokyklų bendruomenėms. Tai didintų pasitikėjimą. Tuo
metu situacija, kuomet švietimo
sistema finansuojama ir administruojama, pasidalinus atsakomybę
tarp ministerijos, Vyriausybės ir savivaldybių, tęstis nebegali. Juk tarp
dviejų auklių – vaikas be galvos.
Regionų trupinimas
Pasitikėjimo nekelia, priešingai,
jį tik mažina ir nacionalinių lyderių,
kalbančių apie didelę socialinę atskirtį, tyla, kuomet dėl siaurų politinių pažadų yra plėšomas ir draskomas šalies administracinis suskirstymas. Kalbu apie svarstybas prie
Kauno miesto ūmai prijungti dalį
Kauno rajono teritorijų.
Daugelis situaciją mėgina supaprastinti ir visa tai pateikti tik kaip
dviejų merų konfliktą, tačiau taip
nėra. Teritorijoje, dėl kurios vyksta ginčas – laisvoji ekonominė zona, oro uostas, galiausiai naujų namų kvartalai. Ir visa tai gali būti atplėšta nuo Kauno rajono. Be to, tai
ir didžiulis pajamų netekimas. Kokios gali būti pasekmės? Rajono pakraščiuose atskirtis, tikėtina, bus tik
dar didesnė. „Valstiečių“ pažadas
Nr. 1, einant į rinkimus, buvo regionų stiprinimas, dabar šiuo klausimu jie tyli.
Tad lūkesčiai, kalbant apie regionų politiką, yra menki. Valdantieji
savo veiksmais parodė, kad vykdo
antiregioninę politiką. Naujausias
pavyzdys – Varėnos rajone buvo
uždaryta beveik pusė ambulatorinių punktų. Sveikatos apsaugos
ministerija šiuo klausimu nepasakė nė žodžio. Tarsi viskas yra gerai, nors mirtingumas ir sergamumas, kaip liudija statistika, nutolusiuose rajonuose daug didesnis nei
centruose.
„Milijardo milijonui“ pasekmės
Visuomenės pasitikėjimas ir pagarba sprendimams – visa tai ne-

Prieinamą būstą dirbančioms
šeimoms

Ką siūlome?
Teisingą ir visiems prieinamą
švietimą
• Mokesčių mokėtojų pinigai – tik valstybinėms
mokykloms. Privačios turėtų būti finansuojamos
privačiomis įmokomis.
• Atsisakyti atrankų į
valstybines ugdymo įstaigas – nutraukti mokinių
rūšiavimą.

15 %

• Švietimui skiriami pinigai – Europos Sąjungos
vidurkio nuo BVP dydžio.

perkamo būsto vertės
parama didesniam būstui įsigyti,
kai gimsta antras vaikas.

30 %

• Švietimo sistemos reformos – tik
demokratiniu keliu, pasiekus platų
sutarimą.

– kai gimsta trečias ir
daugiau vaikų.

• Vadovėlių ir pratybų mokyklose
skaitmenizavimas – visiems prieinamos ir nemokamos priemonės.

Teisingus ir sąžiningus
mokesčius

Iš tiesų nemokamą sveikatos
apsaugą

• Vienodas visų gyventojų gaunamų
pajamų apmokestinimas, nepriklausomai nuo pajamų kilmės šaltinio.

• Nemokama būtinopagalba turi būti
prieinama visiems
be išimties gyventojams.

ji

• Šeimos gydytokomanda – sveikatos sistemos „ašis“
sprendžia
sveikatos problemų.

jo

80 %

• Apmokestinamos turėtų būti visos
šeimos (namų ūkio) pajamos kartu
sudėjus, o ne jos narių pajamos
atskirai.
• Šeimoms, turinčioms vaikų, prižiūrinčioms senelius ar neįgaliuosius,
patiriančioms dideles medicinines
išlaidas ir pan., turėtų galioti didesni
neapmokestinamų pajamų dydžiai.
• Metinių šeimos pajamų mokesčių
tarifai turėtų būti progresiniai: kuo
didesnės pajamos, tuo didesni tarifai.

• Šeimos medicinos
plėtra regionuose,
kuriuose blogas
sveikatos paslaugų
prieinamumas.
• Mažosios ligoninės nebus uždaromos.
• Sveikatos apsaugos sistemos
finansavimas turi pasiekti bent
nuo BVP.

8%

• Didinti vaistų kainos kompensuojamos dalies dydį, nes Lietuvoje
maždaug du trečdalius išlaidų vaistams žmonės dengia iš savo kišenės.

Tai – tik dalis mūsų siūlymų. Daugiau
apie tai – Socialdemokratų vizijoje
Lietuvai iki 2024 metų: lsdp.lt/vizija

atsiejama ir nuo mokesčių klausimo. Proginiai, fragmentuoti ir nepamatuoti valdančiųjų pasiūlymai
mokesčių sistemos srityje yra žalingas reiškinys.
Tiesa, po priekaištų, kurie tęsiasi jau dvejus metus, valdantieji ir jų
deleguotas finansų ministras, atrodo, pagaliau praregėjo ir suprato, kad įvykdyta mokesčių reforma „milijardas-milijonui“ nieko gero neatnešė.
Kaip ir prognozavime, tai sumažino
valstybės galimybes teikti kokybiškas
ir visiems prieinamas švietimo, sveikatos, socialines, kultūros ir kitas paslaugas. Teisingumo ir sąžiningumo
šiuose sektoriuose sumažėjo.
Bankų ir kitų ūkio subjektų puldinėjimas; valdančiųjų „kova“ su kainų kilimu ir monopolijomis irgi neįvyko. Tai, panašu, buvo ir tebėra
viešųjų ryšių triukas, kurio paskirtis – sužadinti žmonėms emocijas,
kad šie palaikytų vieną ar kitą politinę jėgą. Tik tiek.
Jei valdantieji turėtų valios realiai spręsti egzistuojančias problemas, jie svarstytų apie sąžiningesnį progresinį mokesčių tarifą tiems
žmonėms, kurie gauna labai dideles pajamas. Arba teisingiau apmokestintų didelį kapitalą. Nes pajamų
ir galimybių skirtumas Lietuvoje išlieka dramatiškas – į mūsų visų bendrą piniginę sunešę nesolidariai ir
neteisinga jaučiame to pasekmes.
Išklausyti, tartis, gerbti
Neatliepti žmonių lūkesčiai, neišspręstos skaudžiausios problemos
skatina dar didesnį žmonių nusivylimą. Kita vertus, tai yra milžiniškas
įpareigojimas mums. Žmonės tiki,
kad atsinaujinę socialdemokratai,
būdami atsakingi ir kompetentingi,
minėtas problemas pavers užduotimis ir išspręs ne populistiškai, o iš
tikrųjų. Kaip rodo „valstiečių-žaliųjų“ pavyzdys, be dialogo, be išklausymo, be pagarbos kitai nuomonei,
galima tik sugriauti, bet pastatyti
neišeina.

Socialdemokratų siūlymai –
nuo vaikų skiepijimo iki
laiku pristatomų pensijų

S

ocialdemokratai Seimo
rudens sesijai, startavusiai rugsėjo 10 d., pateikė svarstyti 29 siūlymus, daugiausiai susijusius su labiausiai
pažeidžiamų visuomenės grupių – pensininkų, vaikų, neįgaliųjų, socialiai remtinų žmonių
– gyvenimo gerinimu, taip pat
šeimų ir gyvūnų gerove.
Lietuvoje grėsmingai plintant
tymų infekcijai, socialdemokratai
užregistravo Užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės įstatymo
pataisą, kuria remiantis būtų nustatyta, kad skiepai nuo raudonukės,
poliomielito ir tymų yra privalomi,
išskyrus tuos atvejus, kai vaikas negali būti skiepijamas dėl kontraindikacijų. Seimas nusprendė svarstyti šią socialdemokratų pataisą dėl
vaikų skiepijimo.
„Visi vaikai turi teisę į gyvybės
apsaugojimą. Jeigu dalis tėvų užsispyrusiai vadovaujasi visiškai kitokiomis teorijomis, tuomet valstybė turi imtis atsakomybės, kad
vaikas nemirtų,“ – sako Socialdemokratų frakcijos Seime narys Julius Sabatauskas.
Kai pensininkams nebuvo laiku
pristatytos pensijos, socialdemokratai registravo Socialinio draudimo pensijų įstatymo pataisas.
Kai kurių regionų senjorai buvo palikti be pinigų, todėl kad „Sodros“
konkursus laimėjusios kompanijos nesugebėjo rasti pensijas gaunančių asmenų gyvenamosios vietos adresų. Seimo socialdemokratų frakcijos narių registruota pataisa siekiama įtvirtinti tvarką, pagal
kurią pensijų pristatymo paslaugą
teiktų universaliųjų pašto paslaugų teikėjas. Universaliąsias paslaugas Lietuvoje teikia „Lietuvos paštas“. Kol ši valstybės įmonė rūpinosi
pensijų pristatymu, senjorai pensijų sulaukdavo laiku.
„Visi suprantame, kad senjorai
yra viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių socialine ir ekonomine prasme. Jie sudaro didelę dalį žemiau skurdo ribos gyve-

nančių žmonių. Todėl pensijų pristatymo vėlavimas ne tik pažeidžia teisėtus
senjorų lūkesčius, bet ir sukuria socialines įtampas, kursto nepasitikėjimą valstybe“, – teigia viena pataisos iniciatorių
Dovilė Šakalienė.
Socialdemokratai jau seniai siūlo
Seimui pasirūpinti jaunaisiais medikais,
kurie masiškai emigruoja iš Lietuvos dėl
prastų darbo sąlygų. Socialdemokratų
frakcija užregistravo Medicinos praktikos ir odontologijos praktikos įstatymo
pataisą, kuria jauniesiems gydytojams ir
odontologams siekiama užtikrinti medicinos gydytojų rezidentų socialines
garantijas, nustatant jiems bazinį darbo užmokestį.
Seimas nusprendė svarstyti Socialdemokratų frakcijos pateiktą įstatymo
„Dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti“ pataisą, neleidžiančią pernuomoti
savivaldybės suteikiamo būsto.
„Ligi šiol įstatymas nedraudė pernuomoti kitiems asmenims savivaldybių suteikiamo būsto, išskyrus socialinį būstą. Dėl spragos įstatymuose atsirasdavo piktnaudžiavimo atvejų. Juk būstas
suteikiamas konkrečioje savivaldybėje neturintiems kur gyventi darbuotojams, specialistams, bet ne pasipelnymui iš jo nuomos. Siūlome pataisą, kuria remiantis asmuo piktnaudžiavimo
atveju netektų teisės naudotis suteiktu
būstu“, – sako Socialdemokratų frakcijos Seime narys Algirdas Sysas.
Socialdemokratė Raminta Popovienė praeitoje sesijoje inicijavo neįgaliesiems palankias LRT įstatymo pataisas,
kurias Seimas priėmė ir dabar LRT televizija jau transliuoja laidas su subtitrais
arba verčiamas į gestų kalbą, taip pat
laidas, skirtas regos negalią turintiems
žmonėms. Dabar Seimo narė siūlo Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
pakeitimą. Rudens sesijai teikiamu siūlymu būtų pasirūpinta neįgaliais vaikais, pritaikant miestuose ir gyvenvietėse įrenginėjamas vaikų žaidimų aikšteles ir jiems.
Frakcija registravo ir daugiau projektų, susijusių su neįgaliųjų gyvenimu. Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
pakeitimais socialdemokratai siūlo suteikti daugiau teisių Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai, pavyz-

džiui, nemokamai gauti informaciją iš
įvairių įmonių ir organizacijų.
Frakcijos nariai Julius Sabatauskas
ir Rasa Budbergytė įregistravo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo projektą,
kuriuo būtų panaikinama nepasiteisinusi ir brangiai valstybei kainuojanti kreipimosi į Registrų centrą dėl neveiksnių
asmenų procedūra. Ji mokesčių mokėtojams kainuoja daugiau kaip 3,5 mln.
eurų per metus. Tų pačių tikslų galima
pasiekti globėjui ar rūpintojui atstovaujamojo vardu pateikiant Registrų centrui
prašymą neleisti lošti.
Rudens sesijoje socialdemokratai
siūlo Seimui svarstyti ir priimti LRT įstatymo pataisas, draudžiančias transliuoti
reklamą už atlygį: nacionaliniam transliuotojui nenumatomas papildomas finansavimas iš kitų šaltinių. Socialdemokratai taip pat siūlo, kad LRT iš valstybės
biudžeto skiriamų lėšų dydis kiekvienais
metais sudarytų užpraėjusių metų faktiškai gautų 1 proc. valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 1,3 proc. iš akcizo pajamų. Tai užtikrintų pakankamą
nacionalinio transliuotojo finansavimą,
garantuojantį jam nepriklausomumą.
Socialdemokratų frakcijos Seime
narė R. Budbergytė inicijuoja Seimo rezoliuciją dėl Sostinės įstatymo parengimo. Vyriausybei siūloma parengti Sostinės įstatymo projektą, kuris Vilniui, kaip
istorinei Lietuvos sostinei, suteiktų daugiau galimybių gerinti miesto infrastruktūrą, tvarkyti miesto svečių lankomas reprezentacines vietas ir objektus.
„Sostinės įstatymas leistų gauti papildomų lėšų ir skirti jas viešosios infrastruktūros palaikymui, o tai reiškia
ir ja besinaudojančių žmonių patogumui. Vilnius yra labiausiai turistų lankomas miestas Lietuvoje. Čia daugiausiai valstybinių institucijų, tarptautinių
įmonių, čia įsikūrusios diplomatinės atstovybės. Iš įvairių regionų žmonės važiuoja į Vilnių mokytis, gydytis, kitais reikalais. Dėl šių priežasčių svarbu suteikti
miestui galimybę pasirūpinti reikalingomis viešosiomis gėrybėmis. Tuomet
ir turistams, ir su reikalais čia atvykstantiems žmonėms būtų ne gėda pasiūlyti
naudotis viešuoju transportu, parkavimo aikštelėmis, būtų galima džiaugtis
>10 p.
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J. Olekas: „Tiesiogiai bendraujame
su žmonėmis ir tai duoda rezultatus“

Ar dar ilgai valgysime

NUODUS?
Linas JONAUSKAS,

LSDP atsakingasis
sekretorius

P

asaulio sveikatos organizacijos (PSO) tyrimas atskleidė, jog plačiai Lietuvos žemės
ūkyje naudojamas glifosatas gali sukelti vėžį.

Tomas BILEVIČIUS

G

egužę vykę Europos Parlamento (EP) rinkimai
Lietuvos socialdemokratams buvo sėkmingi. Atsinaujinusi LSDP Lietuvoje sulaukė
rekordinio rinkėjų pasitikėjimo. Į EP
pirmą kartą išrinktas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo narys
ir ilgametis LR Seimo narys Juozas
Olekas atvirame interviu pasakoja
apie pirmuosius įspūdžius, pradėjus darbus EP, politines aktualijas
Europoje ir apie tai, kaip visų pokyčių sūkuryje pavyksta suderinti
darbą ir šeimą.
- Nuo liepos mėn. esate EP nariu, ar
jau įpratote prie pasikeitusio ritmo?
- Briuselio ir Strasbūro ritmas man
patinka. Parlamentas didesnis, tempas greitesnis, reikia skirti daugiau laiko pasiruošimui, savo pozicijų parengimui – padeda komanda. Aš juokauju, kad man tai jau ketvirtas parlamentas. Pirmasis – Sąjūdžio, paskui SSRS
Aukščiausioji taryba, tuomet daugiau
nei 22 metai Seime ir dabar Europos
Parlamentas.
Socialdemokratų grupė EP – didesnė nei visas Seimas, bet labai bičiuliška, jau pažįstame vienas kitą, bendraujame ne tik posėdžių metu. Visi turime
aiškų vertybinį požiūrį. Vienas iš svarbiausių šių dienų darbų – Europos Komisijos (EK) narių klausymai ir naujosios Komisijos patvirtinimas.
Klausymai vyko įvairiai: Vengrijos
ir Rumunijos kandidatai dėl interesų
konfliktų buvo atmesti dar prieš prasidedant klausymams, o mūsų grupė
EP Prancūzijos ir Lenkijos kandidatų
prašė pakartotinių klausymų dėl nepilnai pateiktų kandidatų atsakymų.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen
prisistatydama palaikė nemažai socialdemokratinių vertybių ir nuostatų. Manau, kad būsimi komisarai turės tik gilinti šią socialdemokratinę

kryptį, nepaisant to, kuriai politinei
jėgai priklauso.
- Rugsėjį prasidėjo naujasis EP politinis sezonas. Kokie iššūkiai laukia
sesijos metu?
- Iššūkių daug. Pagrindinis jų – patvirtinti naująją Komisiją, užtikrinti Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimą. Toliau – nauja finansinė perspektyva, naujos žemės ūkio politikos
gairės, Lietuvai svarbūs klausimai dėl
mobilumo paketo. Norisi, kad mūsų
sprendimai nenuviltų Europos ir ypač
Lietuvos žmonių.
- Lietuvos ūkininkai ilgus metus
gauna mažesnes išmokas nei kitų ES
valstybių narių ūkininkai. Ar planuojate į politinę darbotvarkę įtraukti šį
klausimą?
- Šis klausimas nebuvo pakankamai
aptartas stojimo į ES derybų metu. Asmeniškai klausiau ir EK pirmininkės, ir
dabartinio komisaro, ką jie mano apie
šią situaciją, kaip galima lygiavertė
skaidri konkurencija, kai išmokos tokios skirtingos? Atsakydamas į minėtą klausimą naujasis komisaras pasižadėjo šią problemą spręsti savo kadencijos metu.
Nuosekliai seksiu jo pažado įgyvendinimą. Palaikau glaudžius ryšius
su Lietuvos ūkininkų sąjunga, Žemės
ūkio taryba, Žemės ūkio rūmais ir kitomis organizacijomis, tad suderinsime poziciją ir toliau veiksime, nes šis
klausimas yra prioritetinis.
- Praėjo spalio 31 d. – numatytas
Didžiosios Britanijos pasitraukimas
iš ES. Britų ministras pirmininkas Boris Johnson sako, kad šalis pasitrauks
iš Sąjungos bet kokiu atveju (su sutartimi ar be jos). Kaip šią situaciją
vertina EP nariai?
- Mes turime būti tam pasiruošę ir
institucijos tai aktyviai daro, bet, kaip
ir maniau, pasitraukimo be susitarimo spalio 31 d. nebuvo, jis nukeltas iki
2020-ųjų sausio galo. Socialdemokra-

tai EP laikosi aiškios pozicijos: pritarsime pasitraukimo susitarimui tik su aiškiais apsaugos mechanizmais. Chaosas Didžiojoje Britanijoje tapo nevaldomas, todėl britai turėtų pasitikrinti, ar vis dar nori pasitraukti. Tai mūsų
kolegos britų leiboristai ir siūlo bei laimėję rinkimus žada įgyvendinti: organizuoti referendumą ir paklausti žmonių, ar jie vis dar nori pasitraukti, o jei
nori – su kokiu konkrečiu susitarimu?
- Lietuvos deleguotam EK nariui
ekonomikos ministrui Virginijui Sinkevičiui pasiūlytas eurokomisaro, atsakingo už aplinką ir vandenynus,
postas. Kokia Jūsų nuomonė apie
šią kandidatūrą?
- Virginijus yra jaunas, energingas,
siekia politinės karjeros. Tačiau reikės
įdėti daug darbo. Jaunystė yra pliusas, bet šioje srityje reikia kompetencijos ir žinių.
Keistai atrodė tai, kad V. Sinkevičiui
buvo patikėta spręsti klimato kaitos
problemas, nors viename savo pirmųjų interviu jis sakė, kad klimato kaitos
problemos gali palaukti.
Kita vertus, klausymuose EP jis pasirodė gerai, buvo pasiruošęs, atsakė į
daugelį klausimų, susijusių su klimato
kaitos problemomis, labai konkrečiai ir
aiškiai. Jis gavo šansą dirbti komandoje su socialdemokratu F. Timmermans,
tai didi garbė ir atsakomybė – lyg man

Lietuvos
socialdemokratai
gerovės valstybės
idėją kelia nuo
pat veiklos
atnaujinimo.

žaisti futbolą su C. Ronaldo (juokiasi).
- Grįžkime prie jau įvykusių rinkimų. Jūs stipraus palaikymo sulaukėte skirtingose savivaldybėse. Kaip
manote, kas lėmė sėkmę?
- Sūduvos kraštas yra mano tėviškė, čia žmonės visuomet mane stipriai palaiko. Tiesioginis bendravimas
su žmonėmis visada buvo ir yra raktas į laimėjimą.
Partijos atsinaujinimas taip pat yra
labai reikšmingas dalykas ir turėjo didelės įtakos mūsų pergalei. Ilgus metus dirbome, siekdami įtvirtinti socialdemokratiją Lietuvoje. Džiugu, kad
ateina nauji žmonės, turintys idėjų,
kurios yra palaikomos, džiugu, kad jie
suranda naują kelią į žmonių širdis, o
tuo pačiu perima jau įgytas patirtis.
Šiuo metu partijoje sinergija kaip šeimoje: tiek vyresnis, tiek jaunesnis dirbame drauge.
- Ne sykį pabrėžėte dalyvaujamosios demokratijos svarbą, būtinybę
kuo labiau žmones įtraukti į sprendimų priėmimą. Kaip manote, kokių priemonių reikėtų imtis, kad tai
užtikrinti?
- Turime naudoti kuo daugiau ir įvairesnių kanalų pasiekti Lietuvos žmones ir padėti jiems įsitraukti į sprendimų priėmimą: ES veikia įvairios bendruomenių programos, piliečių mobilumo programos, bendrija daug siūlo
jauniems žmonėms, visas šias priemones planuojame tik stiprinti.
Šie EP rinkimai buvo išskirtiniai,
daugiau nei įprastai žmonių atėjo balsuoti. Tikiu, kad žmonės pagaliau ima
matyti ES kaip demokratinę sąjungą ir
areną diskusijoms, suvokia, kad Briuselyje, Strasbūre priimami sprendimai, kurie gali lemti geresnį žmonių
gyvenimą.
Buvimas ES nare sudaro prielaidas
kurti gerovės valstybę, apie kurią dabar visi kalba – ir politikai, ir šalies prezidentas. O juk Lietuvos socialdemokratai gerovės valstybės idėją kelia

Juozas OLEKAS

Europos Parlamento
narys

nuo pat veiklos atnaujinimo. Turime
užtikrinti, kad gyvenimo kokybė būtų
vienoda visoje ES.
Svarbu bendrauti su žmonėmis, diskutuoti su jais, aptarti jiems rūpimus
klausimus, padėti jiems – tai labai svarbi mano darbo dalis. Tai dariau, darau
ir darysiu. Nuolatinis bendravimas padrąsina žmones įsitraukti į sprendimų
priėmimą. Jau atidarėme biurą Vilniuje
ir Kaune, planuojame tai padaryti Marijampolėje ir Klaipėdoje.
Nors ir prabėgus keletui mėnesių,
bičiuliams noriu padėkoti už didelį ir
svarbų komandinį darbą, atliktą rinkimų metu. Bendraukime, dalinkimės
nuomonėmis, diskutuokime. Linkiu
toliau arti socialdemokratijos dirvonus Lietuvoje ir visoje Europoje, kad
2020 m. rudenį skintume gausiausius
vaisius rinkimų į Seimą metu.
- Įsisukus į darbų sūkurį, ar lieka laiko šeimai ir sau?
- Rugpjūtį su visa šeima spėjome numinti 200 kilometrų nuo Rusnės iki Didžiųjų Būdežerių. Kelionės metu sutikome daug įdomių žmonių, buvo labai
smagu. Dar kelias dienas su draugais
skrodėm Dubysos vandenis ir kirtom
Nemuną. Laiko trūksta, bet stengiuosi savaitgaliais grįžti į Lietuvą, sudalyvauti bičiulių renginiuose, susitikti su
žmonėmis ir, žinoma, skirti laiko šeimai
ir bitėms (juokiasi).
Sekite soc. tinkluose:
FB: @MEPOlekas
IG: @juozas_olekas
Twitter: @juozas_olekas
www.olekas.eu
Biuro adresas: Gedimino pr. 21/A. Vienuolio g. 2, Vilnius
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Glifosatas yra cheminė medžiaga itin efektyviai kovojanti su piktžolėmis. Tačiau pastarojo laikmečio tyrimai parodė, jog ši medžiaga gali būti itin pavojinga
žmonėms. Jos pėdsakų aptinkama ne tik maistui naudojamuose augaluose, tačiau taip pat žemėje ir vandenyje.
Glifosatu ne tik naikinamos piktžolės, tačiau ir prieš
derliaus nuėmimą, siekiant greičiau subrandinti grūdus, purškiamos grūdinės kultūros. Likus 10–14 dienų iki derliaus nuėmimo oficialiai yra leidžiama purkšti laukus glifosatu nuo piktžolių. Tiesa, prieš nuimant
derlių, piktžolių paprastai laukuose jau nebūna. Šia,
manau, tyčia palikta spraga yra piktnaudžiaujama ir,
prisidengiant piktžolėmis, glifosato pagalba nokinami grūdai.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turi kontroliuoti, kad augaluose glifosato likučiai neviršytų leistinos normos ir prižiūrėti, kad būtų paisomi galimo grūdų kūlimo po glifosato panaudojimo terminai. Tačiau
ši kontrolė piktavalių ūkininkų nuo neteisėto glifosato
naudojimo neatbaido, nes purškimo terminų nepaisymo atvejus sunku nustatyti, o ir nustačius, už tokį nusižengimą ūkininkų laukia juokinga bauda.
Turiu nuojautą, kad asmenų, nubaustų už šiuos pažeidimus nėra daug, tačiau ne dėl to, jog jų niekas negaudo, o dėl to, kad tokius asmenis yra ypač sunku nustatyti. Net jei tokius piktavalius ir kas gaudo, tai yra Sizifo darbas. Už neteisėtą kelių šimtų hektarų nupurškimą glifosatu ūkininko laukia vos keliasdešimties eurų
bauda.
Kasmet glifosato likučiai aptinkami ne tik grūdinėse
kultūrose, tačiau ir žirniuose bei pupose. Glifosato aptinkama net neva ekologiškuose grikiuose, šviežiuose
krapuose ar braškėse.
Bene didžiausias ažiotažas dėl glifosato liekanų
maisto produktuose Europoje buvo kilęs Vokietijoje.
Tyrimo metu net keliolikoje alaus rūšių buvo nustatyti
glifosato pėdsakai. Tai ne juokais išgąsdino visuomenę.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos Seime
seniūnės pavaduotojas Linas Balsys įregistravo Augalų
apsaugos įstatymo pataisas, kuriomis siūloma uždrausti Lietuvos teritorijoje naudoti prieštaringai vertinamą
herbicidą – glifosatą. Tačiau net neprasidėjus šių pataisų svarstymui Seime, mūsų frakcijos narys susilaukė
puolimo iš ūkininkų. Į siūlymus Lietuvoje uždrausti glifosatą itin jautriai sureagavo agrooligarchai, kuriems
žmonių sveikata rūpi mažiau nei pelnas. Piktžoles naikinti glifosatu yra pigiausias būdas. Sėjomaina ir kitos
priemonės galėtų pakeisti glifosatą, tačiau toks ūkininkavimas išbrangtų, o tai reiškia, jog sumažėtų ūkininkų pelnas.
Glifosato naudojimas jau visiškai uždraustas Austrijoje
ir Vokietijoje, dalinai draudžiamas Prancūzijoje ir kitose
šalyse. JAV herbicidų su glifosatu gamintojams dėl vėžinių susirgimų yra iškelta beveik 19 tūkstančių bylų.
Nepaisant stambiųjų ūkininkų – agrooligarchų pasipriešinimo, pritariu visiškam glifosato naudojimo draudimui Lietuvoje. Net jei tai ir pabrangintų žemės ūkio
produkciją, manau, jog geriau sumokėti šiek tiek daugiau už produktus nei valgyti nuodus.
Labai abejoju, jog lygiai taip pat galvoja ir dabartinė
Seimo dauguma. Stambiausių žemvaldžių negali vadinti nei valstiečiais, nei žaliaisiais, jie labiau agrooligarchai,
kuriems mes rūpim mažiau nei milijoniniai pelnai.

Kaip neišduoti
gerovės valstybės

D

abar turime laikytis kietai. Ir
toliau – tik kietai.
Kalbu ne tik apie vis didėjantį Lietuvos rinkėjų pasitikėjimą socialdemokratais. Kalbu apie gerovės valstybės kūrimą. Toks yra mūsų, socialdemokratų, tikslas.
Per rinkimus Prezidentas teigė, kad gerovės valstybė yra tokia, kurioje nereikia
spygliuotomis, aukštomis tvoromis apsistatyti turtingiesiems nuo skurdžiau
gyvenančiųjų. Nesiginčysiu: valstybėje,
kurioje didelė atskirtis bei nelygybė, ir
turtuoliai verkia. Vis dėlto mums, socialdemokratams, yra ir bus svarbiau vargstančiųjų ašaros. Būtent dėl vargingai gyvenančiųjų, mažiau galimybių turinčiųjų,
tikiu, pirmiausia juk ir iškeltas šis tikslas.
Laukia nuožmi kova. Savaime tai neįvyks. Kokių sprendimų reikia?
Kodėl mažieji moka daugiau?
Jei norime išties sukurti gerovę, reikia
radikalių, o ne kosmetinių ar net visuomenę apgaunančių sprendimų. Pirmiausia,
reikia sprendimų mokesčių srityje: naikinti mokesčių privilegijas, nesąžiningas
lengvatas, progresyviai apmokestinti visas pajamas, o ne tik atlyginimus.
Gerovės valstybę turi kurti visi. Taip pat
ir tie, kurių pajamos didžiulės. Nebegali būti taip, kad žmogaus pajamos siekia
milijonus, o mokesčių jis sumoka mažiau
už mokytoją ar eilinį valstybės tarnautoją.
Atleiskite, bet nuo milijoninių pajamų sumokėti vos procentą (ar net dar mažiau)
mokesčių – tai gerovės valstybės ir jos piliečių išdavystė.
Dviguba išdavystė yra eiti į tribūną, kalbėti žmonėms gražius žodžius apie neva mažėjantį skurdą, gerėjantį gyvenimą ir iš esmės beveik nemokėti mokesčių valstybei.
Šiai valdžiai tikrai nepavyks padidinti
valstybės biudžeto pajamas 5 procentais
(nuo 30 iki 35 proc.) bendrojo vidaus produkto (BVP). Nėra noro, o ir asmeniniai interesai arčiau kūno. Skaičiai skaičiais, bet
iš tiesų tai kalba apie riebius 2 milijardus
eurų, kurie papildytų visos ES mastu gėdingai atrodantį, varganą mūsų valstybės
biudžetą. Tai papildomi milijardai pensijoms, mokytojų atlyginimams, krašto apsaugai, socialinėms paslaugoms. Tai tikrai
ne 100 milijonų (kuriuos dabar siūlo Prezidentas), o keliolika kartų daugiau.
Prieš kelerius metus Vilniaus Gedimino
Technikos universiteto mokslininkai atliko Apmokestinimo teisingumo ir socialinės atsakomybės Lietuvoje tyrimą. Tyrime teigiama: „Kapitalo mokesčiai Lietuvoje, kaip procentas nuo BVP, yra labai maži ir sudaro 3,8 proc., o ES vidurkis
yra 8,2 proc.“.
Mokslininkų skaičiavimu, jei Lietuva
surinktų kapitalo mokesčių panašiai kaip
Lenkija, Lietuvos valstybės pajamos padidėtų 5 procentiniais BVP punktais. Šiandien tai reikštų, kad valstybės pajamos
padidėtų mažiausiai 2 milijardais eurų.
Oficiali tyrimo išvada: vartojimo mokesčiai Lietuvoje yra labai artimi ES vidurkiui, tačiau kapitalo mokesčiai yra perpus
mažesni. Štai kur slepiasi tie stebuklingi 5
procentai ir papildomi milijardai. Pridursiu, kad ir socialinei sričiai Lietuva skiria
perpus mažiau lėšų nei įprasta ES.
Akivaizdu, kad principas „mažieji moka daugiau“ nebetinka. Kol bus gausybė
privilegijuotųjų, nebus iš ko statyti tą gerovę. Iš esmės nekeisdama situacijos mokesčių srityje, dabartinė šalies Vyriausy-
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bė ir Seimo dauguma dalyvauja gerovės
valstybės išdavimo procese.
Gerovė – ne tik pinigai
Mums dažnai priekaištaujama, kad kurti gerovės valstybę siūlome tik sąžiningesnių mokesčių pagalba. Užmetama
dar stipriau: neva norime iš vienų atimti,
kitiems atiduoti.
Tai netiesa. Tai melas. Tai noras ir toliau
gyventi geriau visų likusiųjų sąskaita. Palikti, išsaugoti viską taip, kaip yra dabar.
Ar daugumą Lietuvos žmonių tenkina
nevienodos galimybės mokytis, gydytis, gauti socialines paslaugas, kurti savo
ateitį? Tenkina pensijos ir atlyginimai? Ar
tenkina darbo santykiai, vis dar dažnokai
paremti psichologiniu smurtu, o ne bendradarbiavimu?

šis kompetentingas ir nuoširdus kolega
bus puikus Užimtumo, socialinių reikalų
eurokomisaras).
Tokią matau valstybę, kurioje žmonėms gera gyventi. Kuriant tokią valstybę nepakanka ir nepakaks trupinių ir pažadų pabarstymo nuo kylančios ekonomikos stalo (kaip daroma dabar). Socialinė pažanga privalo būti vykdoma kartu
su ekonomine pažanga arba net sparčiau
už ją. O tai reiškia žymų valstybės išlaidų
didinimą socialinėms paslaugoms, pensijoms, švietimui, sveikatos apsaugai.
Ir vėl aš čia apie pinigus.
Apie patriotizmą ir nacionalinių
susitarimų ypatumus
Kol kas valstybės laivas lėtai, dažnai prisidengiant kairiaisiais šūkiais, bet užtikrintai plukdomas plutokratijos link (plutokratija – turtuolių valdžia; valstybės valdymo forma, kai visa valdžia formaliai ar
faktiškai priklauso turtingųjų klasės atstovams). Gerovės valstybė, deja ir beje,
priešingoje pusėje.
Esminė mokesčių pertvarka, didesnį
svorį ir svarbą suteikiant dideles paja-

Prisidėti prie gerovės
valstybės kūrimo – štai
tikrasis patriotizmas.
Ne slėpti mokesčius,
bėgti nuo jų, nusipirkti
ar saugoti privilegijas
garantuojančius
įstatymus, o prisidėti prie
viešojo gėrio kūrimo.

Jei gerovė bus kuriama tik viename ar
keliuose didžiuosiuose miestuose, gerovės valstybės nebus. Turi būti gera gyventi visiems, taip pat ir gyvenantiems
mažesniuose miestuose, miesteliuose ir
kaimuose. O tai reiškia kokybiškas viešąsias paslaugas regionų žmonėms – švietimo, sveikatos, socialinėje srityse.
Manęs dažnai klausia, kaip aš įsivaizduoju tą gerovės valstybę?
Dviračio išradinėti nereikia. Man pirmiausia tai yra žmonių socialinių teisių
įgyvendinimas. 20 teisių ir principų, išvardintų Europos socialinių teisių ramstyje. Pavyzdžiui, dirbantis žmogus neturi
skursti, būtina užtikrinti deramą minimalų atlyginimą, leidžiantį patenkinti darbuotojo ir jo šeimos poreikius. Tai ir darbuotojo apsauga nuo neteisėtų darbdavio veiksmų bei sudarytos sąlygos derinti
darbą ir asmeninį gyvenimą.
Europos socialinių teisių ramstyje daug
dėmesio skiriama socialinei apsaugai, vaikų, neįgaliųjų priežiūrai ir gyvenimui, lygioms vyrų ir moterų galimybėms, tinkamoms pensijoms ir minimalioms pajamoms, vienodoms galimybėms mokytis, gauti visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas užimtumo, socialinės
apsaugos, švietimo srityse. (Beje, spalio
pradžioje būtent taip ir apie tai Europos
Parlamento klausymuose kalbėjo mūsų,
socialdemokratų, kandidatas į Europos
komisarus Nicolo Schmit; neabejoju, kad

mas turintiesiems ir mokesčių lengvatomis besinaudojantiesiems – ne tik socialinio teisingumo, skurdo mažinimo klausimas. Tai ir šalies saugumo, ir valstybės
ateities reikalas. Jokio supriešinimo tarp
socialinių reikalų ir šalies gynybos nebus, jei ir vieną, ir kitą sritį stiprinsime ne
tik mažas ar vidutines pajamas turinčių
žmonių mokesčiais.
Prisidėti prie gerovės valstybės kūrimo
– štai tikrasis patriotizmas. Ne slėpti mokesčius, bėgti nuo jų, nusipirkti ar saugoti
privilegijas garantuojančius įstatymus, o
prisidėti prie viešojo gėrio kūrimo.
Galime siūlyti nacionalinius susitarimus
dėl migracijos, dėl švietimo ir kultūros, dėl
sveikatos ar socialinių reikalų. Neneigiu jų
reikšmės (vis geriau nei nieko, o ir tartis juk
reikia). Vis dėlto prisipažinsiu, kad kartais
jie man panašūs į laikiną gaisrų gesinimą
arba į pigias manipuliacijas, siekiant atitolinti išties sudėtingų problemų sprendimą. Nes kaip ten bežiūrėtumėm, vėl į visas puses bus tampoma ta pati per maža
biudžeto paklodė. Tai reiškia, kad nežinia
kada baigsis skurdas, nelygybė, švietimo,
sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitos
problemos.
Vietoj visų mano išvardintų nacionalinių susitarimų pakaktų visiems pasirašyti vieną vienintelį susitarimą dėl solidarumo mokesčių ir daugumos mokestinių privilegijų panaikinimo. Pasirašyti
ir įgyvendinti.

6 Diskusija

Iššūkiai 7

O. Leiputė: „Svarbiausia –
keisti visuomenės požiūrį
į moteris“
L
ietuvos socialdemokratų partija bene vienintelė partija
Lietuvoje kaip atskirą struktūrinį vienetą savo sudėtyje turinti Moterų sąjungą. Siekdamos lygių
moterų ir vyrų teisių ir galimybių
užtikrinimo ir aktyvesnio moterų
dalyvavimo politikoje, Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos
narės (LSDMS) jau daug metų dirba minėtų tikslų vardan.
Lygios galimybės darbo rinkoje, vienodas pareigų pasidalinimas šeimoje,
pajamų ir pensijų skirtumo mažinimas,
didesnis moterų atstovavimas politikoje, kova su moterų patiriamu smurtu –
tai tik dalis kasdienių Moterų sąjungos
narių darbotvarkės klausimų. Išsamiau
apie LSDMS darbus, tikslus ir siekius,
patiriamus iššūkius ir ateities planus
pokalbyje su Socialdemokračių moterų sąjungos pirmininke Orinta Leipute.

- Šiemet antrajai dviejų metų kadencijai buvote išrinkta Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos pirmininke. Priminkime skaitytojams, kad
ši sąjunga įkurta dar 1991 m. ir yra sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos dalis, turinti tam tikrą autonomiją ir vienijanti LSDP nares bei rėmėjas,
nesančias kitų partijų narėmis. Kokie
yra ilgalaikiai LSDMS tikslai ir siekiai
ir kokie svarbiausi šio rudens-žiemos
politinio sezono planuojami darbai?
- Mūsų tikslas – keisti visuomenės požiūrį į moterų dalyvavimą politikoje, jų
įsitraukimą į visiems svarbių sprendimų
priėmimo procesą.
Siekiame socialinio teisingumo ir didesnio moterų atstovavimo bei dalyvavimo, priimant politinius sprendimus.
Na, o tai, kad moterys nepakankamai
atstovaujamos ir vis dar laikomos tarsi
žemesnio rango būtybėmis nei vyrai,
iliustruoja skaičiai.
Seime yra tik 34 moterys (24 proc.) iš

Tenka pripažinti, kad
moterims politikėms
reikia dirbti žymiai
daugiau, norint
užsitarnauti žmonių
pasitikėjimą, įgyti
autoritetą, o vyrams
tai lyg „iš anksto“
duota.

141 Seimo nario, Vyriausybėje tik viena
moteris ministrė (7 proc.) iš 14 ministrų,
o į savivaldybių tarybas išrinktos tik
441 (29 proc.) moterys, kai vyrų – 1 061
(71 %). Merės – tik penkios iš šešiasdešimties. Europarlamentarių, rinktų Lie-

tuvoje, yra tik 3, o vyrų – 8.
Norime „išjudinti“ moteris, paskatinti jas veikti, imtis lyderystės. Dažnai dėl
savo kuklumo, nepasitikėjimo savimi ar
išankstinių visuomenės nuostatų moterys linkusios pasilikti „paraštėse“. Kartais
pakanka tik nedidelio postūmio.
Mes siekiame, kad visais lygmenimis
ir pasitelkiant visas įmanomas priemones moterys būtų skatinamos dalyvauti darbo rinkoje, būtų didinama jų ekonominė nepriklausomybė, mažinami
vyrų ir moterų darbo užmokesčio, pajamų ir pensijų skirtumai, būtų kovojama
su moterų ir vaikų skurdu. Propaguojame lyčių lygybę, pasisakome už moterų teises, siekiame, kad moterys lygiai
su vyrais dalyvautų sprendimų priėmimo procesuose, turėtų vienodas galimybes siekti karjeros, derinti įsipareigojimus šeimai ir darbui, nepatirtų diskriminacijos.
Kovojame su moterų patiriamu smurtu, siekiame, kad būtų užtikrinta nukentėjusiųjų apsaugą ir paramos nukentėjusioms teikimas.
Artėjant 2020 m. Seimo rinkimams,
keliame ambicingus tikslus: siekiame,
kad ne mažiau kaip pusė visų išrinktų socialdemokratų būtų moterys. Taigi, turime pasiūlyti kuo daugiau kompetentingų kandidačių į LR Seimą ir pasiekti,
kad jos būtų iškeltos skyriuose, turėtų
visuomenės palaikymą.
Taip pat esame pasiruošusios aktyviai dalyvauti, rengiant Seimo rinkimų
programą.
- Socialdemokračių moterų sąjunga
vienija 48 socialdemokračių moterų
klubus visoje Lietuvoje, o jos narėmis
yra apie 3000 moterų. Kokiais sąjungos moterų nuveiktais darbais labiausiai didžiuojatės ir džiaugiatės, ką įvardintumėte kaip didžiausią laimėjimą?
- Džiaugiuosi, kad vis daugiau socialdemokračių laimi rinkimus – šiuose savivaldos rinkimuose net 77 socialdemokratės buvo išrinktos atstovauti
žmonėms. Džiaugiuosi, matydama mūsų nares, išrinktas į savivaldybių tarybas,
užimančias vadovaujančias pozicijas.
Mums labai svarbu įgyti politinius instrumentus, kuriuos pasitelkus galėtume realizuoti savo programą.
Džiugu, kad ir partijos viduje mūsų
narės gerai vertinamos ir, reitinguojant
kandidatus, sulaukia didelio palaikymo
skyriuose – pirmame EP kandidatų penketuke buvo net trys moterys.
Maloniai stebina aktyvi klubų veikla,
augantis moterų entuziazmas, savarankiškumas ir drąsa, priimant sprendimus,
išsakant savo poziciją. Džiugu, kad organizacija auga, plečiasi ir stiprėja.
- Net ir vasarą socialdemokratės nesiilsi. Organizuojate įvairius renginius

ir diskusijas, keliaujate po Lietuvą, susitinkate su žmonėmis. Kaip praėjo ši
vasara? Ar daug nuveikėte, pamatėte?
Galbūt ėmėtės naujų veiklų, užgimė
naujos idėjos?
- Dažniausiai vasarą organizuojami
sąskrydžiai, dalyvaujama miesto šventėse, minėjimuose, eitynėse ir pan. Nors po
trejų rinkimų maratono jautėsi nuovargis, bet noras veikti, judėti į priekį skatino dirbti toliau.
Šią vasarą mūsų moterys buvo labai
aktyvios. Vyko bendri klubų, net iš skirtingų apskričių, renginiai: Šiaulių rajono, Tauragės ir Šilalės klubai surengė
teminį susitikimą „Išmani moteris“, kuriame buvo diskutuojama apie moters
vaidmenį visuomenėje ir mokomasi lyderystės meno. Buvo organizuojamas
bendras Rokiškio ir Joniškio klubų renginys, sąjungos moterų susitikimai Palangoje, Prienuose.
Labai aktyviai įsijungėme į „1000
miestelių“ kampaniją. Indrės Kižienės
dėka, suorganizavome ne vieną pėsčiųjų žygį. Pradėjome žygiu Šventojoje, tuomet – Jonavoje, rugpjūčio mėnesį tęsėme agituodamos Žirmūnuose, Vilniuje,
tuomet – Naujoji Akmenė, Mažeikiai, Panevėžio, Prienų rajonai. Šiuo metu laukia
žygiai Vilkaviškyje ir Utenoje. Mūsų tikslas – apeiti visą Lietuvą, pabendrauti su
žmonėmis, pristatyti mūsų idėjas.
Buvo organizuojamas Moterų ralio
2019 m. 2 etapas.
Tiek žygių, tiek kitų renginių metu
daug dėmesio skiriame bendravimui
su gyventojais, įvairiomis organizacijomis – stengiamės pritraukti kuo daugiau
žmonių į mūsų gretas. Augantis bendra-

Orinta LEIPUTĖ,

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos
pirmininkė

darbiavimas tarp klubų skatina nares dalintis patirtimi, didina bičiulių motyvaciją. Kiekvieno tokio susitikimo metu kyla
naujų idėjų ir iniciatyvų.
- Nuolat keliate moterų ir vyrų nelygybės klausimą – pradedant segregacija darbo rinkoje, darbo užmokesčio skirtumais ir baigiant nevienodu
pareigų pasiskirstymu šeimoje. Kaip
žinia, bendras ES lyčių lygybės indeksas yra 66,2 punktai (1 reiškia, kad lyčių lygybės nėra, o 100 reiškia visišką
lyčių lygybę) – tai rodo, kad, nepaisant 50 metų Europos lygmeniu vykdytos politikos, ES valstybės narės iš
tiesų lyčių nelygybės panaikinti nesugebėjo. Kaip manote, kas lemia, kad
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES lyčių

Kaip atrodo „piaru“ nepudruoja

P

o savivaldos rinkimų praėjo nemažai laiko. Ir ką matome Kaune? Tyla merijoje. Ir
skandalai mieste. Vienas po kito.
Kai kurie lokalūs, kai kurie jau pasiekė ir nacionalinę žiniasklaidą.
Apie naują tvarką mieste. Apie kuriamą gerovę. Ne visiems, aišku,
nebūkime naivūs. Pirma, savo šeimai. Mero sūnų įmonėms.
Stebina?
Manęs ne. Nebuvau iš tų, kurie pirmaisiais V. Matijošaičio valdymo metais paniro į euforiją ir kas antrą žingsnį kartojo „kaunastic”! Vertinau situaciją realiai: po tokio konservatorių nuvaldymo bet kuris nors kiek dirbantis
meras atrodys gerai. Ypač, kai stengiasi atrodyti.

Pamenate, kiek Kauno savivaldybė
pirmaisiais metais skyrė pinigų gerų
mero darbų viešinimui? Priminsiu: milijoną eurų trims metams ir dar vieną
kitą šimtą tūkstančių papildomai reklaminiams straipsniams kai kuriuose portaluose, t. y. vidutiniškai po 500
tūkst. eurų kasmet.
Kiek lėšų skyrė Vilniaus miesto savivaldybė darbų viešinimui? Ogi lygiai
10 kartų mažiau – per metus apie 50
tūkst. eurų. O Klaipėda? Dar mažiau –
apie 40 tūkst. eurų.
Taigi, „geroji žinia” apie „puikų merą” turėjo labai gerą pagrindą sklisti plačiai ir garsiai. Reikėjo parodyti,
koks jis nuostabus. Ir koks reikalingas
miestui ir kiekvienam kauniečiui.
Ką matome dabar? Taip, teisingai –
ramuma. Kam čia stengtis, juk antra

kadencija laimėta triuškinančiai. Reikia pradėti dirbti. Ne, ne miestui. Darbą miestui jis vaizdavo visą pirmą kadenciją. Už mūsų visų pinigus. Pirko
meilę ir balsus.
Šiandien meras turi ir tai, ir tai. Netgi daugiau – abu sūnus savivaldybėje. Ir visą gausią tarybos narių kariauną. O kai tiek turi, opozicija tampa tokia nebeįdomi, kad net neverta kreipti į ją dėmesio. Ypač, kai ir patys opozicijos atstovai nesistengia smarkiai
oponuot.
Gerai yra tai, kad ne visa žiniasklaida tyli. Dar yra portalų, „neužmigdytų” reklaminiais straipsniais.
Taip, kalbu apie lrt.lt tyrimą, atskleidusį, kaip sklandžiai sekasi Kaune
dirbti įmonėms, susijusioms su V. Matijošaičio šeima.

lygybė dar nėra tapusi visuotinai priimtina, savaime suprantama ir įsitvirtinusia norma? Kokie, Jūsų nuomone, yra didžiausi trikdžiai, mažinant
lyčių nelygybę įvairiose plotmėse ir
kokių priemonių, pirmiausiai, turėtume imtis, siekiant didesnės moterų ir
vyrų lygybės?
- Sunkiausia pakeisti įpročius, įsisenėjusias nuostatas, įveikti stereotipus.
Manau, kad viskas slypi šeimoje, vaikų
auklėjime. Viskas prasideda tada, kai
mėginama vaikams įskiepyti skirtingus
mergaičių ir berniukų elgesio modelius,
kai tradiciškai moteriai ir vyrui atitenka
skirtingo „svorio“ vaidmenys šeimoje.
Vienas iš svarbių šių vaidmenų skirtumų – laikas, skiriamas namų ruošos darbams. Moterys tradiciškai turi daugiau
pareigų šeimoje nei vyras, todėl negali
skirti pakankamai laiko karjerai, visuomeninei ar politinei veiklai. Kaip bičiulė
Jolanta sako: „į susirinkimą negali ateiti,
nes turi mažą vaiką, kurio vieno nepaliksi, reikia ieškot kas galėtų juo pasirūpinti,
bet auklės paslaugos brangios, laiko sąnaudos vežant seneliams ar draugei didelės“. Vienaip ar kitaip vaikais dažniau
rūpinasi moteris, o ne vyras. Džiaugiuosi, kad žmonės tampa tolerantiškesni,
jiems netrukdo susirinkimuose ar darbe krykštaujantis mažylis, džiugu, kad
ir bičiulių susibūrimuose atsiranda specialiai vaikams įrengtų erdvių, tačiau tikrai taip yra ne visur.
Nevyriausybinės organizacijos, politikai vis daugiau dėmesio skiria lyčių lygybei, po truputį viskas keičiasi į gerąją pusę. Savivaldybės kviečiamos ratifikuoti
Europos moterų ir vyrų lygybės vietos
gyvenime chartiją ir vykdyti lygių galimybių įgyvendinimo planą. Būtina daugiau šviesti visuomenę, daugiau apie tai
kalbėti mokyklose.
- Politikoje esate ne vieną dešimtmetį: aktyviai dalyvaujate Socialdemokratų partijos veikloje, ne vieną kadenciją dirbote Kauno miesto savivaldybės taryboje, 2012-2016 m. buvote
Seimo narė. Ką sako Jūsų patirtis: ar
sunkus moters kelias politikoje? Juk,
kaip rodo įvairūs tyrimai, o taip pat ir
Jūsų nuorodos, politinis moterų atstovavimas tiek Lietuvoje, tiek kitose ES
šalyse nėra toks pilnavertis, kaip to norėtųsi, savo ruožtu moterys aukščiausio rango politikės nėra itin retas, bet
ir ne itin dažnas reiškinys.
- Mūsų demokratija dar labai jauna ir
mes patys kol kas dar nesame atsikratę įvairių baimių, stereotipinių nuostatų, vidinių suvaržymų. Moteris politikė,
moteris vadovė pas mus yra daugiau
išimtis negu taisyklė. Gaila, bet vis dar
tenka išgirsti ir nebūtinai iš vyrų: „bobos čia mums nereguliuos“ arba „vyras
viršininkas geriau negu moteris“. Būna,

kad ir pačios moterys jaučiasi nejaukiai,
būdamos mažuma tarp vyrų vadovų,
vyrų politikų, o ir vyrai ne visada žino,
kaip reikėtų elgtis. Tenka pripažinti, kad
moterims politikėms reikia dirbti žymiai
daugiau, norint užsitarnauti žmonių pasitikėjimą, įgyti autoritetą, o vyrams tai
lyg „iš anksto“ duota.

24%
SEIME YRA TIK

moterų

34 iš 141
- Kokie Jūsų didžiausi politiniai lūkesčiai ir asmeniniai siekiai?
- Norint įgyvendinti svarbius dalykus
valstybėje, būtina turėti politinius įrankius. Jau daug metų intensyviai bendrauju su moterimis visoje Lietuvoje,
taip pat nevyriausybinių organizacijų
atstovais. Įgyta patirtis leidžia geriau
suvokti problemų mąstą. Ne kartą turėjau galimybę įsitikinti, kad reikia daugiau moterų politikoje. Dėl šios priežasties ne tik skatinu kitas moteris dalyvauti politikoje, bet ir pati siekiu būti
ne pasyvia stebėtoja, o aktyvia dalyve,
sprendžiant savivaldybių problemas ar
platesnio masto valstybės reikalus. Tikiuosi, kad 77 socialdemokratės savivaldybių tarybose rimtas signalas, leidžiantis tikėtis daugiau moterų ir 2020 m. Seime. Pati taip pat ketinu kandidatuoti.
- Kokią Socialdemokratų partiją ir
Socialdemokračių moterų sąjungą
norėtumėte regėti ateityje? Kur link
reikėtų stiebtis, tobulėti?
- Socialdemokratų partija – atsinaujinusi, auganti ir piliečių pasitikėjimą
atgaunanti organizacija. Tai visų mūsų
bendras darbas. Žmonės mus įvertins
2020 m. rinkimuose.
Viliuosi, kad žymiai daugiau moterų
dalyvaus aktyvioje politikoje, kad užauginsime naują inovatyviai mąstančių politikių kartą.
Pirmosios mano, kaip Moterų sąjungos pirmininkės, kadencijos metu kartu
su valdybos ir tarybos narėmis daugiau
dėmesio skyrėme klubų veiklos atnaujinimui, suaktyvinimui, o artimiausi mūsų planai – daugiau iniciatyvų, politinių
sprendimų savivaldos, regioniniame ir
nacionaliniame lygmenyse.
Kalbino
Monika Čiuldytė-Kačerginskienė

mas Kauno meras?
Kaip peiliu per sviestą!
Kaip rašo žurnalistai, ne tik nesilaikoma taisyklių. Spjaunama ir ant gyventojų, kurių net ir kelios kartos užaugo tose vietose, kur šeimininkaus
V. Matijošaičio šeimos verslų buldozeriai.
Iš tiesų, kas tie gyventojai ir jų nuomonė? Juk kiti savivaldos rinkimai –
2023 metais!
Dar yra laiko ir reikalus susitvarkyti, ir vieną kitą papildomą milijoną (ar
dešimt) užsidirbt.
O po to vėl mesti krūvą mokesčių
mokėtojų pinigų viešinimui, reklaminių straipsnių pirkimui. Juk patikrinta – milijonas „piarui” ir vėl esi baltas
bei pūkuotas.
Tačiau viena galiu užtikrinti: Kauno
socialdemokratai nebe tokie, kokie

Ką daryti su sergančiais
regionais?

Židrūnas GARŠVA

LSDP Kauno miesto
skyriaus pirmininkas

buvo pastaruosius 8 metus. Jie nebelįs į vieną tamsią vietą dėl šiltų kėdžių
savivaldybės įmonėse.
Mūsų skyrius keičiasi. Ir laikosi vieno, pagrindinio tikslo – Kauno miestas turi priklausyti jo žmonėms. Jis
privalo tapti geriausia vieta gyventi
visiems. Ne tik turtingoms šeimoms.
Kieme XXI a., o ne XIX a.!

Tomas MARTINAITIS,

Akmenės rajono
vicemeras

G

erbiamam Gitanui
Nausėdai tapus šalies
vadovu, viešajame fone vis dažniau skamba gerovės
valstybės sąvoka. Mokslinėje
literatūroje yra išskiriami keli,
labai skirtingi gerovės valstybės tipai. Tad natūralu klausti,
kokį iš jų renkasi mūsų naujasis šalies vadovas.
Gerbiamo G. Nausėdos, dar
kaip kandidato į prezidentus,
programoje buvo rašoma: ,,Gerovė – turtinga valstybė, besirūpinanti tais, kuriems reikia pagalbos. Pirmenybė švietimui ir kultūrai. Socialinės atskirties mažinimas. Socialinė atskirtis yra asmenų neturėjimas minimalaus pragyvenimo lygio“. Sveikintina, kad
Prezidentas bando laikytis savo
pažadų ir, dar prieš į rudens sesiją susirenkant Seimui, ėmė kalbėti apie papildomų 100 milijonų biudžete paieškas, siekiant
mažinti socialinę atskirtį.
Tačiau vien kalbėti apie tiesiogines socialines išmokas nepakanka. Didelė socialinė atskirtis
mūsų šalyje yra prastos valstybės regionų politikos rezultatas.
Skiriant papildomą socialinę paramą skurstantiems, bet Vyriausybei ir toliau vykdant dešiniosios retorikos kupiną, regionus
alinančią, visa ko centralizaciją,
socialinės atskirties nesumažinsime, bet tik dar labiau ją padidinsime.
2019 m. Europos Komisijos
ataskaitoje nurodoma, kad skurdas ir nelygybė Lietuvoje yra vieni didžiausių ES. Skurdo rizika regionuose yra beveik dvigubai
didesnė nei didmiesčiuose. Tai
reiškia, kad mūsų regionai serga. Deja, vaistų ieškoma vangiai,
dažniau pasirenkamas paprasčiausias kelias – amputacija, paverčiant ligonį visiškai neįgaliu.
Turiu omenyje tokias reformas
kaip policijos centralizacija, kai

atsisakoma įgaliotinių seniūnijose, siekį uždaryti rajonines ligonines, mažinant sveikatos paslaugų prieinamumą ar kaimo mokyklų uždarinėjimą,
ieškant finansinio efektyvumo.
Visgi kokių vaistų galime pasiūlyti? 2018 m. pabaigoje Europos vietos
valdžios ir regionų kongresas, atlikęs
mūsų šalies vertinimą, pateikė pasiūlymus, kuriuos, bent dalį jų, norėčiau
pristatyti.
Kai 2010 m. Lietuvoje buvo panaikintos apskritys, kalbėti apie kryptingą viso regiono vystymą bendromis
savivaldybių pastangomis tapo sudėtinga. Savivaldybėms neretai priekaištaujama, kad jos neefektyviai panaudoja ES finansinę paramą, kiekviena
žiūri tik savo interesų. Tačiau, kai nėra
vykdoma apskrities lygmens politika,
natūralu, kad vietos valdžios atstovai, atskaitingi savo rajono žmonėms,
apie jų interesus ir temąsto. Glaudesnis savivaldybių bendradarbiavimas,
siekiant pritraukti verslo investicijas,
švietimo ir sveikatos politikos derinimas ir susisiekimo sistemos tobulinimas padėtų judėti Prezidento siekiamos gerovės valstybės link.

Didelė socialinė
atskirtis mūsų
šalyje yra prastos
valstybės regionų
politikos rezultatas.
Kongreso pateiktose rekomendacijose taip pat pastebima, kad valstybė deleguoja tam tikras funkcijas savivaldai, vykdo griežtą jų įgyvendinimo kontrolę, bet neskiria pakankamo
finansavimo.
Dar vienas svarbus dalykas – griežtas skolinimosi limitų nustatymas. Deja, bet šiandien savivaldybės visai neturi galimybių pasiskolinti lėšų stambesnių, net ir ekonomiškai naudingų
projektų įgyvendinimui. Visa per metus pasiskolinta suma metų pabaigoje
turi būti grąžinta. Tai rodo didelį nepasitikėjimą savivaldybėmis. Nebandoma sukurti patikimų kontrolės ir priežiūros mechanizmų, daroma prielaida, kad suteikus savivaldybėms teisę
skolintis, jos greitai subankrutuotų.
Nepasitikima savivaldybėmis ir že-

mės valdymo klausimais. Minėtoje
ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į
tai, kad savivaldybėms, neturint teisės disponuoti savivaldybės teritorijoje esančia žeme, yra sunku vykdyti tinkamą teritorinį vystymą. Žinoma, piktnaudžiavimo atvejų pasitaiko, tačiau
juk stengiamasi uždėti tam apynasrį.
Sudėtingas ir laikui imlus bei neretai
sėkmės nežadantis valstybinės žemės
perdavimas investuotojams stabdo
verslo investicijų atėjimą į regionus.
Valstybinės žemės valdymo ir naudojimo tvarka visoje Lietuvoje yra vienoda, tačiau žemės vertė provincijoje
lyginant su didmiesčiu skiriasi šimtus
kartų. Siūlyčiau supaprastinti valstybinės žemės panaudos tvarką, suteikiant daugiau galios regioninėms savivaldybėms. Jei baiminamasi dėl piktnaudžiavimo atvejų didmiesčiuose ar
kurortinėse teritorijose, čia galima palikti galioti esamą teisinį reguliavimą.
Su tuo susijusi ir dar viena rekomendacija. Daugelyje Europos šalių sostinės dėl savo ypatingos administracinės, politinės ir ekonominės svarbos
turi ypatingą statusą pagal įstatymą.
Vienodi reikalavimai visai šaliai diskriminuoja regionus: kitaip tariant, bandydami suvaldyti rizikas sostinėje, sukuriame tvarką, dusinančią regionus.
Pozityvi regionų diskriminacija galėtų
padėti tai spręsti.
Pastarojo meto centralizacijos tendencijos natūraliai atbaido jaunus
žmonės nuo ateities kūrimo regionuose. Dėl to viešajame sektoriuje ima
trūkti specialistų. Vyriausybė trūkstamus specialistus į regionus mėgina vilioti paramos būstui įsigyti programa.
Aš manau, kad trūkstamus specialistus
į regionus galėtume prisivilioti, taikydami laikinas gyventojų pajamų mokesčio lengvatas – tai būtų papildoma
motyvacija regionuose ketinantiems
įsikurti žmonėms.
Vykstant prezidento rinkimų kampanijai, vis labiau ryškėjo viešasis diskursas, darantis skirtį tarp miesto ir
kaimo. Manau, kad toks supriešinimas
yra pavojingas mūsų šaliai ir tik dar labiau didina socialinę atskirtį. Ketvirtus
metus besidarbuojanti vyriausybė,
žadėjusi gaivinti regionus, ypatingo
proveržio šioje srityje nepasiekė. Kol
nebus atsižvelgta į mano minėtas rekomendacijas, vien tik Prezidento minimas socialinių išmokų didinimas situaciją taisys iš lėto, bet kompleksinių
problemų nespręs.
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Ruslanas Baranovas: „Atėjau, kad
galėčiau padėti kairiajai politikai
paprastuose dalykuose“
pradžių pasukote į filosofiją, o dabar jau ir į politiką?
- Nors šiandien filosofija užima centrinę vietą mano gyvenime, tiesą sakant, ji nebuvo mano pirmasis pasirinkimas stojant. Žvelgdamas atgal, pastebiu, kad mane visada domino pasaulio ir visuomenės pažinimas. Mokykloje gerai sekėsi matematika, tačiau kiti gamtos mokslai kažkaip „neprilipo“. Taip ir likau su filosofija, politikos mokslais ir psichologija. Manau,
tarp pasirinkimų būčiau įtraukęs ir sociologiją, bet mažai apie ją težinojau.

Aldona JELENIAUSKIENĖ

S

avo gyvenimiška filosofija,
mintimis ir požiūriu Ruslanas Baranovas nė iš tolo nepanašus į garsųjį Diogeną, gyvenusį statinėje ir garsėjusį kandžiomis
replikomis. Ir nors Ruslanas viešoje
erdvėje yra ne kartą sakęs arba rašęs, kad „filosofas ir filosofija Lietuvoje beveik niekada nesulaukia
rimto klausimo nei iš visuomenės
narių, kurie tam tiesiog nėra pasiruošę, nei iš pačios filosofijos“, surizikavau pakalbinti jaunąjį bendramintį ir talentingą filosofą.
Informacijos viešojoje erdvėje apie
Ruslaną yra daug. Jo atsiliepimai apie
perskaitytas šiuolaikinių autorių knygas, recenzijos, moksliniai ir publicistiniai tekstai, o ir pati Ruslano asmenybė traukia nuoširdumu ir savita pasau-

lėžiūra. Ne tik skaityti, bet ir klausytis
Ruslano yra įdomu. Jo viešose paskaitose persipina svarstymai apie demokratiją, politiką, etiką ir tapatybę įvairovės pasaulyje, daug vietos skiriama
diskusijoms laisvės, politinio ir kultūrinio tapatumo temomis.
Ruslanas Baranovas gimė ir augo
mažame Kalviškių miestelyje, netoli
Vilniaus, mokėsi Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje. Šiuo metu – Vilniaus ir Turino
universitetų filosofijos doktorantas,
keletą metų mokęs vaikus filosofijos
Vilniaus Valdorfo ir Karalienės Mortos mokyklose. Jis yra aistringas krepšinio gerbėjas ir žaidėjas, taip pat vienas iš el. žurnalo doxa.lt bendraįkūrėjų ir redaktorių.
- Esate filosofas. Kokie klausimai
Jums taip nedavė ramybės, kad iš

- Kokių privalumų įžvelgėte Socialdemokratų (LSDP) partijoje, kad
išsirinkote būtent ją? Ar šios partijos
gyvenime ir veikloje atradote Jums
patrauklios filosofijos?
- Tiek, kiek esu politiškai sąmoningas, visada buvau kairiųjų politinių pažiūrų. Nuo 2009 m., savo aštuonioliktojo gimtadienio, rinkimuose nė karto
nepajutau, kad kuri nors partija atstovautų mano pažiūras. Kai LDSP pirmininku tapo Gintautas Paluckas, o partija paskelbė grįžtanti prie socialdemokratinių vertybių ir politikos, prie jos
prisijungiau ir aš. Dabar esu Vilniaus
socialdemokratas. Žinau, kad yra nemažai kairiųjų pažiūrų žmonių, kurie
įdėmiai seka partijos veiklą ir laukia,
ar deklaruotas grįžimas prie kairiosios politikos bus įgyvendintas, partijai esant valdžioje.
- Skaičiau Jūsų straipsnį apie dirbtinį intelektą. Tekste rikiuojasi eiliniam skaitytojui sunkiai suprantamos sąvokos – materijos vitalumas,
nenuspėjamumas, energijos valgomumas, marguliškas žvelgimas ir
t. t. Kaip su Jumis susišneka draugai
(ne) filosofai? Gal egzistuoja kažkoks
specialus susikalbėjimo žodynas? O
gal gyvenime, kai Jūsų nekankina
egzistenciniai klausimai, esate daug
paprastesnis?

- Išaugau paprastoje šeimoje, Vilniaus rajone. Turbūt tai ir lėmė, kad
bendraudamas su bet kokį žodyną ar
gyvenimo patirtį turinčiais žmonėmis,
nesusiduriu su problemomis. Tai padėjo ir dirbant su vaikais mokykloje.
Kalbant plačiau, sąvokų „sudėtingumas“ yra konteksto reikalas. Įsivaizduokite automobiliais nesidomintį pilietį, kalbantį su automechaniku. Automechanikas moka daugybę žodžių,
gali tiksliai apibūdinti visas žarneles ir
varžtus. Visgi, automechanikų nieks
nekaltina kalbant sudėtingai. Iš dalies taip yra dėl to, kad mechanikas,
priešingai nei mokslininkas ar menininkas, visada gali besti pirštu ir pasakyti „va šitas“.
Kita vertus, kai rašau tekstą moksliniam žurnalui ar kultūrinei spaudai,
nesitikiu, kad jį supras visi žmonės.
Rašau tiems, kurie žino, kas yra Lina
Margulis ar vitalumas. Taip galiu perteikti tai, ką noriu pasakyti. Kai dirbau
mokykloje, mokiniams turėjau aiškinti kiekvieną sąvoką ir mintį, nieko nepraleisdamas. Viskas priklauso nuo to,
kur ir su kuo kalbi.

Žinau, kad yra
nemažai kairiųjų
pažiūrų žmonių,
kurie įdėmiai seka
partijos veiklą ir
laukia, ar deklaruotas
grįžimas prie
kairiosios politikos
bus įgyvendintas,
partijai esant
valdžioje.
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- Pakalbėkime apie didelius politikų lūkesčius ir neišsipildžiusias viltis
iš filosofinio taško. Įdomi Jūsų nuomonė, kokių pagrindinių savybių reikia politikui, kad jis galėtų užkariauti rinkėjų širdis. Ar turite imponuojančių pavyzdžių? Kuris politikas Jus
šiandien ,,veža“?
- Tiesa sakant, šis klausimas domino
filosofus nuo pat filosofijos pradžios.
Jam ypač daug laiko skyrė senovės
graikų filosofas Platonas, viename savo
dialogų klausęs, kokią sritį turi išmanyti politikas. Manau, šiandien daugelis
atsakytų, kad tai yra ekonomika. Kalbant apie politikų savybes, nėra vieno
filosofinio taško, iš kurio žvelgiama.
Pavyzdžiui, konservatoriams atrodo,
kad politikas turi būti nuosaikus, vengiantis kraštutinumų, gerai išsilavinęs
ir mėgstantis pajuokauti. Bet, jeigu tau
rūpi šiandieninė ekologinė krizė ir tu
nori pasiekti bent jau tai, dėl ko valstybės sutarė, priimdamos „Paryžiaus klimato kaitos susitarimą“, su nuosaikumu tau, tikriausiai, nebus pakeliui. Tad
viskas kyla iš to, kokios tavo pamatinės
vertybės ir tikslai.
Viena iš šiandien įkvepiančių politikių būtų Alexandria Ocasio-Cortez. Ji
protinga, tiksli ir stengiasi kalbėti apie
tikrąsias problemas, o ne tas, kurios dominuoja žiniasklaidoje. Turbūt, antroje vietoje būtų Bernie Sandersas. Gaila, kad Europos kairė šiandien neturi
pirmo ryškumo veidų.
- Ar tie, kurie daugiausiai kalbėjo
ir kalba apie pensijas, visokias išmokas, vaiko pinigus visada gali tikėtis sėkmės? Juk tai daugeliui aktualios temos, galinčios papirkti savo
svarbumu...
- Ir taip, ir ne. Kaip parodė LR prezidento rinkimai, apie stiprią gerovės
valstybę šiandien kalba visi. O visi laimėti negali. Kita vertus, jei pažiūrėsi į
rinkimų istoriją Lietuvoje, visada buvo ir yra politinių jėgų, apeliuojančių į
šitas problemas. Bet visos tokios partijos ar judėjimai turi labai ribotą „galiojimo laiką“. Puikiai pasirodo, o paskui leidžiasi į 5-7 procentų zoną, kol
galop išnyksta.
Reikėtų ieškoti kitokių būdų, kaip
pristatyti tai, kas svarbu. Pateikti pozityvią viziją su daugiau konkrečių pasiūlymų, o ne tik bandyti spręsti tai, kas
atrodo svarbiausia visuomenės akyse.
- Ar prognozuojate, kaip išsidėstys
politinės jėgos po 2020 m. rinkimų
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Kai LDSP
pirmininku tapo
Gintautas Paluckas,
o partija paskelbė
grįžtanti prie
socialdemokratinių
vertybių ir politikos,
prie jos prisijungiau
ir aš.

į LR Seimą? Kokios filosofinės mintys kirba Jūsų protingoje galvoje?
Ar Lietuvos socialdemokratų partiją gali lydėti sėkmė ir ko reikia tai
sėkmei pasiekti?
- Daug kas priklauso nuo to, kaip
suprasime sėkmę. Jei tikėsime reitingais, šiandien nė viena partija nelaimėtų reikšmingos daugumos. Jeigu
socialdemokratai, konservatoriai ir
„valstiečiai“ bus trys daugiausiai balsų laimėjusios partijos, valdančiosios
koalicijos sudarymas bus labai problemiškas ir rizikingas visoms trims politinėms jėgoms. Visgi, žinant Lietuvos
politinį gyvenimą, dar turėtume sulaukti naujų politinių partijų, intrigų ir
įvykių, kurie gali viską stipriai pakeisti.
- Ateidamas į politiką turėjote drąsių svajonių? Ar jau pajudėjo traukinys link jų išsipildymo?
- Šiuo metu rašau daktaro disertaciją Vilniaus Universiteto Filosofijos institute ir mano didžiausios svajonės susietos su tuo. Į LSDP atėjau, kad galėčiau padėti kairiajai politikai Lietuvoje paprastuose dalykuose. Su Vilniaus
skyriaus bičiuliais renku parašus, nešioju agitacinę medžiagą, stebiu partijos vidinį gyvenimą.
- Pabaigai norisi paklausti apie šeimą. Jūsų facebook sienoje puikuojasi nuostabios vestuvinės nuotraukos, kuriose Jūs ir žmona. Neseniai
vedėte, sveikiname Jus ir džiaugiamės. Esate laimingas? O gal tai per
daug filosofinis klausimas?
- Ačiū už sveikinimus, taip, šiuo metu esu laimingas!

Vaidas Navickas: „Mano
misija – padėti tempti mūsų
valstybės vežimą iš griovio,
kuriame esame įklimpę“

V

aidas Navickas, ekonomistas, finansininkas, Jeilio universiteto absolventas, ne
vieną dešimtmetį praleidęs Jungtinėse Amerikos Valstijose, šiandien į Lietuvą grįžo vedamas politinio užsiangažavimo padėti savo
šaliai įveikti kliūtis, trukdančias
socialinei, ekonominei ir politinei
pažangai. Kritikuodamas dabartinį ekonominį socialinį šalies modelį ir įsigalėjusią kraštutinės dešinės ideologiją, Vaidas atkreipia
dėmesį į tai, kad maži atlyginimai
šalyje, skurdžios pensijos ir didelė
emigracija yra sąmoningos, daugelį metų vykdytos vienkryptės ekonominės politikos rezultatas. Apie
tai, ką turėtume keisti iš esmės, kokį kelią reikėtų rinktis, siekiant sukurti stiprią gerovės valstybę ir atliepti Lietuvos žmonių lūkesčius,
pokalbyje su V. Navicku.
- Vaidai, save pristatote kaip ekonomistą, finansininką, Jeilo universiteto absolventą, po 27-erių metų,
praleistų JAV, sugrįžusį į Lietuvą. Papasakokite apie save daugiau. Pirmiausia, kaip baigęs Vilniaus Spindulio progimnaziją (buvusi 47-oji vidurinė), atsidūrėte JAV, ką ten veikėte
ir kodėl po beveik trijų dešimtmečių,
praleistų Amerikoje, nusprendėte sugrįžti į Lietuvą?
- Visų pirma, didelis ačiū už kvietimą
pasikalbėti ir galimybę prisistatyti Lietuvos socialdemokratams.
Už didžiąją savo gyvenimo avantiūrą – išvažiavimą mokytis ir vėliau dirbti
JAV – galiu padėkoti savo anglų kalbos
mokytojai iš Vilniaus 47-osios vidurinės
mokyklos, poniai Kairienei, kuri laikraštyje surado skelbimą apie atranką į JAV
ambasados organizuojamą moksleivių mainų programą. Patekau tarp 20
moksleivių iš Baltijos šalių, kuriems buvo sudaryta galimybė mokslo metus
praleisti Amerikoje. 12-tą klasę baigiau
jau ten. JAV baigiau ir bakalauro studijas bei dvi magistratūras (Čikagos bei
Jeilo universitetuose). Paskutinius keturiolika metų dirbau verslo strategijos
srityje privačiame sektoriuje. Pagaliau
esu pasiekęs gyvenimo etapą, kai esu
finansiškai nepriklausomas ir galiu užsiimti tuo, kas man svarbiausia – padėti
tempti mūsų valstybės vežimą iš griovio, kuriame esame įklimpę.
Mano tėvai ir brolis liko Lietuvoje,
todėl per tuos 27-erius metus čia lankiausi begalę kartų. Ilgą laiką mačiau,
kaip Lietuva keičiasi į gerąją pusę: per
beveik tris Nepriklausomybės dešimtmečius pasiekėme tikrai daug. Tačiau
nuo 2008 m. krizės stringame, ir man
yra akivaizdu, kodėl. Dėl Lietuvoje įsigalėjusios kraštutinės dešiniosios ideologijos – toli į dešinę palyginus net su
Jungtinėmis Valstijomis – turime socialinį ekonominį modelį, kuris stabdo
mūsų valstybės pažangą, pasmerkia
daugelį Lietuvos žmonių skurdiems
atlyginimams bei pensijoms ir išvaro
tūkstančius Lietuvos vaikų laimės ieš-

koti svetur, bet yra rojus žemėje keliems procentams turtingiausiųjų. Tokia sistema ne tik neatitinka Lietuvos
žmonių lūkesčių, bet ir ardo mūsų valstybės pamatus.
Mano šeima į Lietuvos valstybingumo projektą yra įdėjusi per daug, kad
man tai galėtų nerūpėti. Mano senelis
iš tėvo pusės vadovavo partizanų rinktinei Suvalkijoje ir ten žuvo 35-erių. Mano senelis iš mamos pusės atsisakė tarnauti okupacinėje kariuomenėje ir už
tai buvo ištremtas į Vorkutos lagerius.
Sugrįžau, nes mano pilietinė pareiga
yra padėti bendraminčiams susidariusią situaciją ištaisyti. Tikiu, kad mes
tai padarysime.
- Amerikoje studijavote ekonomiką ir finansus, taip pat fiziką ir filosofiją. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad
tai yra labai skirtingos ir viena nuo
kitos atitolusios disciplinos, o galbūt
pats manote, kad tarp šių mokslo sričių yra ir tam tikrų sąlyčio taškų? Kas
lėmė būtent tokį studijuojamų dalykų pasirinkimą – smalsumas, įvairiapusiškumo siekis, platus interesų laukas?
- Lenkiu galvą savo mokytojams Lietuvoje, kurie man suteikė neapsakomai
kokybišką išsilavinimą prieš išvykstant į
JAV. Amerikoje 12-oje klasėje ir universiteto pirmame kurse akademine prasme man nelabai buvo ką veikti, todėl
galėjau sau leisti paeksperimentuoti.
Žvelgdamas atgal į savo studijų laikus, matau evoliuciją nuo jaunatviško
idealizmo link pragmatiškumo. Bet,
kaip sako liaudies išmintis, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Filosofija mane išmokė logiškai mąstyti ir rašyti, fizika – ieškoti dėsningumų ir suvokti
egzistuojančių teorijų ribas, finansai ir
ekonomika – suprasti verslo pasaulį ir
matyti ekonomines priežastis ir sąsajas kasdieniame gyvenime. Džiaugiuosi turėjęs galimybę visa tai studijuoti.
- Jūsų darbo patirtis įspūdinga.
Dirbote įvairiose ne tik Amerikoje,
bet visame pasaulyje žinomose bendrovėse tokiose kaip Allstate (viena
didžiausių draudimo paslaugų kompanijų JAV), Charles Schwab (finansinių paslaugų milžinė), Bain & Company (viena prestižiškiausių vadybos konsultavimo įmonių), PepsiCo
(vienas didžiausių pasaulyje gaiviųjų
gėrimų ir užkandžių gamintojų) ir kt.
Ką Jums suteikė, kokius įgūdžius padėjo išlavinti, naujas kompetencijas
įgyti darbas tokiose didelėse ir gerai
žinomose, savo veiklos srityje pripažintose bendrovėse?
- Visose Jūsų išvardintose bendrovėse dirbau verslo strategijos srityje –
padėjau bendrovių ar jų padalinių vadovams vertinti artimiausių 3-5 metų iššūkius ir galimybes per strateginio planavimo procesą bei vadovavau
verslo plėtros projektams (į kokias naujas rinkas eiti, kokius naujus produktus
ar paslaugas kurti, kaip atsakyti į tai,
ką daro konkurentai ir pan.). Išmokau

dirbti analitinį darbą, vadovauti komandoms, derinti įvairių suinteresuotų šalių interesus ir siekti konsensuso.
Turiu 14 metų darbo patirtį šioje srityje; žinau daugelio rūšių verslą skersai
ir išilgai. Todėl, kai visokios neva verslininkų grupės šokdina Vyriausybę daryti tą ar aną, aš puikiai suprantu, kada
kalbama apie rimtas, spręstinas verslo
aplinkos problemas, o kada paprasčiausiai bandoma išsimušti nepagrįstas subsidijas ar lengvatas. Adaptavimasis prie nuolat besikeičiančio pasaulio verslui visur yra didelis iššūkis.
Lietuvoje daug kur matau tingėjimą
keisti verslo modelį, keičiantis aplinkybėms, ir nepagrįstą valstybės kaltinimą
dėl iškilusių sunkumų (pvz., darbo jėgos „trūkumo“). Praeito amžiaus austrų ekonomistas Šumpeteris apibūdino verslo pažangą kaip kuriantį naikinimą (angl. creative destruction). Lietuvos verslas, užkluptas kuriančio naikinimo, mėgsta bėgti slėptis už valstybės sijono. Mano patirtis man leidžia
apie tai drąsiai kalbėti.

Turime socialinį
ekonominį modelį,
kuris stabdo
mūsų valstybės
pažangą, pasmerkia
daugelį Lietuvos
žmonių skurdiems
atlyginimams
bei pensijoms ir
išvaro tūkstančius
Lietuvos vaikų laimės
ieškoti svetur, bet
yra rojus žemėje
keliems procentams
turtingiausiųjų.

- Daug rašote apie Lietuvos socialinį ekonominį modelį, kritikuojate jį,
sakote, kad dabartinis modelis stabdo mūsų valstybės pažangą. Tad kokį
modelį siūlytumėte Lietuvai? Kokias
didžiausias problemas mūsų šalyje
regite, ką, Jūsų manymu, būtina keisti, siekiant gerovės valstybės, kurioje
kiekvienas pilietis gali gyventi oriai iš
savo uždirbamo atlyginimo ar gaunamos pensijos?

- Maži atlyginimai yra ne atsitiktinumas, o sąmoninga Lietuvos valdančiųjų ekonominė politika. Metai iš metų pigi darbo jėga ir maži mokesčiai yra akcentuojami kaip Lietuvos konkurenciniai pranašumai. Kai, ekonomikai atsigaunant nuo krizės, atlyginimai pagaliau pradėjo kilti, Vyriausybė palengvino pigios darbo jėgos importą iš buvusios Sovietų Sąjungos, kad atlyginimų
kilimas lėtėtų.
Skurdžios pensijos irgi yra dabartinės ekonominės politikos, proteguojančios mažus mokesčius turtingiesiems ir
kapitalui, išdava. Eurostato duomenimis, pensijoms išleidžiame tik 6,8 % savo ekonomikos sukuriamos vertės, kai
Europos Sąjungos vidurkis yra beveik
du kartus didesnis (12,8 %). Vyriausybė
įvedė Sodros įmokų lubas, kurios dar labiau mažina turtingiausiųjų įnašą į pensijų sistemą.
Dabartinė ekonominė politika akivaizdžiai neduoda tų vaisių, kuriuos žadėjo dešinieji ideologai: investicijų proveržio vis nesulaukiame. Turime pereiti
prie naujo ekonominio modelio ir konkuruoti ne pigia darbo jėga ir mažais
mokesčiais, o geriausiomis idėjomis ir
kokybiškomis prekėmis bei paslaugomis, kaip tai daro Vakarų šalys. O tam
visų pirma turime užtikrinti kokybišką
švietimą ir socialiai saugią visuomenę.
- Šiandien darbuojatės (savanoriaujate) Lietuvos socialdemokratų partijoje. Kaip ir kodėl nusprendėte prisijungti prie kairiųjų Lietuvoje? Kokia
Jūsų misija čia? Jūsų įžvalgos, pasiūlymai socialdemokratams.
- Savanoriauti pradėjau pernai, kai
buvau pakviestas prisidėti prie socialdemokratų Vizijos 2024 m. rengimo; rašiau dokumento ekonominę dalį. Mane
pritraukė socialdemokratų atsinaujinimas, noras iš tikrųjų tapti kairiąja partija.
Manau, kad socialdemokratai yra ta
politinė jėga, kuri modernizuos Lietuvos socialinį ekonominį modelį ir sudarys palankias sąlygas mūsų šaliai išeiti
iš užburto mažų atlyginimų ir skurdaus
viešojo sektoriaus rato. Todėl darau viską, kad prisidėčiau prie pergalės kitų
metų Seimo rinkimuose.
Mano žinutė socialdemokratams: kuo
aktyviau įsitraukite į politiką tiek partijoje,
tiek už jos ribų. Dalyvaukite savo grupės ir
poskyrio veikloje, prisidėkite prie Seimo
rinkimų programos formavimo, kovokite už savo idėjas. Jeigu liausimės stebėti
iš nuošalio, susitelksime ir veiksime kartu,
mums pavyks kalnus nuversti.
Kalbino
Monika Čiuldytė-Kačerginskienė
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LSDP Šiaulių miesto
skyriaus pirmininkė

pasirodo, biudžetinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos nepasirengusios priimti
visų norinčių metukų neturinčių vaikų,
o kokybiškas paslaugas teikiančios auklės atlygis pareikalautų didžiosios dalies, gal net visos mano algos. Naujus
namus planuojančiai šeimai per brangiai kainuojanti mamos užgaida kaupti pensiją ir sugrįžti į sociumą tapo neįkandama, o per televiziją skambančios
politinės sapalionės apie spartesnį mamos grįžimą į darbo rinką tapo šio mano gyvenimo etapo parodija.
Nesustojau ir stengiausi išsireikalauti
bent šiek tiek nepriklausomybės. Po truputį grįžau į politinį gyvenimą. Užimama
partijos skyriaus atsakingosios sekretorės pozicija įpareigojo grįžti prie sekretoriato darbo organizavimo. Tačiau ir
vėl problema: teko derintis prie vis dar
darbingo amžiaus senelių, galinčių pa-

Šeima ir karjera – (ne)suderinama

N

e taip seniai skaitėme Justo
Pankausko straipsnį apie
asmeninį projektą rinkimų
apylinkėje. Aš taip pat pasinėriau,
bet į kiek ilgesnį – viso gyvenimo –
projektą, o dabar raškau jo pirmuosius vaisius, kurių skoniu noriu pasidalinti.
Būdama trisdešimtmetė savo gyvenimo tikslus jau buvau daugiau ar mažiau
susidėliojusi, tačiau, kaip dažnai būna,
kažkas iš mūsų planų pasityčioja ir į žaidimą įveda daugiau žaidėjų ir veiksmo.
Augdama su broliu, mačiau, kad būti
vyru kai kuriose situacijose daug paprasčiau nei moterimi. Geras humoro jausmas, trykštantis pasitikėjimas savimi ir
lankstus liežuvis jam visada pasitarnaudavo derantis dėl pažymio mokykloje,
įkalbinėjant dėl nuolaidos vadybininkę
ar prekeivę turguje, galų gale – dalyvaujant darbo pokalbyje dėl pozicijos, kuri
paprastai reikalauja truputį daugiau patirties, žinių ir išsilavinimo, nei jis galėtų
pasiūlyti. Jam visada pasisekdavo. O aš
tikėjau, nors gal greičiau guosdavau save, kad mano išmoktos pamokos, asme-

ninė patirtis, palaipsninis tobulėjimas
duos daugiau naudos ir atsargiai žiūrėjau į darbo pasiūlymus aukštesnėse pozicijose, gerai apsvarstydama savo galimybes ir kompetencijas užimti vienas ar
kitas pareigas.
Visgi nuoširdus darbas, pagarba žmogui, dėkingumas ir žingeidumas leido
nesustoti ir, gaila, ne šuoliuoti, bet visgi iš
lėto lipti aukštyn karjeros laiptais. Ironiška, bet tiesa ta, kad ir aplinkinių netrikdė toks įprastas moteriai karjeros kelias.
Tačiau atsitiko taip, kad mano prioritetų sąraše atsirado naujas dalyvis – šeima. Nėštumas, žinoma, sudėlioja viską
taip, kad nori-nenori ilgesnes ar trumpesnes atostogas tenka pasiimti. Jau
planuojant kūdikį, su jo tėvu aptarėme,
kad motinystę derinsiu su man įprastomis veiklomis, o į darbo rinką grįšiu anksčiau nei po dvejų, gal net vienerių metų.
Gimdymo atostogoms išėjau likus porai
savaičių iki gimdymo, politinės veiklos
neapleidau. Galima drąsiai sakyti, kad
ir gimdydama derinau įgyvendinamo
projekto organizacines detales, o projekto rezultatą stebėjau per nuotolį,
jau ant rankų sūpuodama dviejų dienų

sūnų. Tuomet nenutuokiau, kad tą akimirką į mūsų šeimos gyvenimą įsiveržė
klausimai, kuriuos kaip problemą prieš
devynerius metus aptarinėjome paskaitų metu, studijuojant viešosios politikos discipliną.

Juokinga ir graudu,
kad ne išsilavinimo,
patirties, žinių,
reputacijos stoka, o
tai, kad esi moteris,
mama ir laukiesi
kūdikio, tampa
didžiule problema.
Visuomeninės ir politinės veiklos stygių pajutau po kelių vaiko auginimo ir
priežiūros mėnesių. Pradėjome svarstyti ir grįžimo į darbą galimybę. Tačiau,

globoti anūką tik po septynioliktos valandos ar tėčio, kuriam, kaip ir visiems
mums – siekiantiems puikiai atlikti savo
darbus – tenka padirbėti viršvalandžius.
Maža to, susidūriau su prieinamumo
ir pasiekiamumo problemomis. Kai iš rajono į miestą tenka vykti viešuoju transportu, reikia sužiūrėti, kuriomis valandomis kursuoja autobusas, pritaikytas vežimėliams. Tokių autobusų nėra daug,
tad savo dienotvarkę planuoji atitinkamai. O pasiekus miestą, turi suplanuoti tokį maršrutą, kad tavo kelionė neužtruktų ilgiau nei planuota, ypač tuomet,
kai gatvės yra tapusios statybų apkasais ir nuolat tenka ieškoti kliūčių apėjimo. Taip pat nėra lengva su vaiku užsikarti į reikiamas patalpas. Ar tikrai visos
jos pritaikytos tėveliams su mažais vaikais ar judėjimo negalią turintiems asmenims? Trumpiau tariant, vežimą palieki prie durų, o vaiką kartu su krepšeliu jo reikmėms skirtų daiktų tempiesi
kartu, vildamasi, kad, kol grįši pasiimti
vaiko transporto priemonę, jos niekam
neprisireiks.
Galų gale, net ir įveikus šias kliūtis, trikdė pasikeitęs aplinkinių požiūris. Staiga

Socialdemokratų siūlymai – nuo vaikų
skiepijimo iki laiku pristatomų pensijų
Atkelta iš >3 p.

sutvarkytais šaligatviais ir visais kitais
sostinę reprezentuojančiais dalykais“,
– teigia R. Budbergytė.
Socialdemokratai siūlo reglamentuoti gyventojų apklausas dėl galimų
savivaldybių teritorijų ribų keitimų. Tai
savotiškas socialdemokratų atsakas į
Kauno miesto mero užmojus dalį Kauno rajono teritorijų prijungti prie Kauno
miesto. Įstatymo pataisos rengėjų, socialdemokratų, nuomone, labai svarbu,
kad keičiant administracinių vienetų ribas, dešimtadalis ar dar mažiau gyventojų nenulemtų visos teritorijos gyventojų likimo. Įstatymo pakeitimu siekiama nustatyti, kad apklausa būtų laikoma įvykusia tuomet, jeigu balsuoja daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių
tos teritorijos gyventojų.
„Šalies vidaus teritorijų ribų keitimas
gali turėti socialines, ekonomines, teisines, politines ir aplinkosaugines pasekmes. Todėl minimu klausimu turi būti

apklausti visi konkrečios teritorijos, pavyzdžiui, skaidomos savivaldybės, gyventojai. Teritorijų pakeitimai gali turėti pasekmių ne tik prijungiamų teritorijų
gyventojams, bet ir aplinkinėse, neprijungiamose teritorijose gyvenantiems
žmonėms. Todėl siūlome, kad būtų apklausiami ir šie gyventojai“, – sako įstatymo pataisos iniciatorė R. Popovienė.
Seimas nusprendė imtis šio socialdemokratų siūlymo.
Dovilė Šakalienė pateikė įstatymų
pataisas, numatančias sekso pirkėjams
baudžiamąją atsakomybę ir atšaukiančioms prostitucijai išnaudojamų asmenų baudimą.
Dar 2014 m. Europos Parlamentas ir
Europos Tarybos parlamentinė asamblėja didele balsų dauguma pritarė rezoliucijoms, kuriose valstybės raginamos kriminalizuoti sekso pirkimą, nustoti bausti prostitucijai išnaudojamas
moteris ir mergaites bei suteikti joms

reikalingą pagalbą. Tik šalyse, kurios
taiko tik sekso pirkėjo baudimo modelį, mažėja prostitucijos lygis – o jis
tiesiogiai susijęs su prekybos žmonėmis mastais.
„Dalis visuomenės vis dar vadovaujasi stereotipais apie prostitucijai išnaudojamas moteris. Deja, realybė liudija, kad
į prostituciją jas atveda smurtas, traumos, skurdas ir visa tai lydi jas prostitucijoje, tad bausdami jas tik giliname
problemą. Moters sudaiktinimas ir sekso pirkimas yra tokia pat atgyvenusi patriarchalinė tradicija kaip ir žmonos mušimas“, – sako D. Šakalienė.
Seimas vienbalsiai po pateikimo pritarė projektui. Svarstymas numatytas
pavasario sesijoje.
Seimui pateikti net keli socialdemokratų siūlymai dėl gyvūnų gerovės. Baudžiamojo kodekso nuostatų pakeitimu
siūloma sugriežtinti bausmes už žiaurų
elgesį su gyvūnais: kai jie kankinami,

suluošinami, nužudomi, o egzekucijų
veiksmai viešinami, siūloma bausti laisvės atėmimu iki 2 metų, taip pat įpareigoti kankintoją dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatų pakeitimais siūloma drausti veisti, auginti ir žudyti brangiakailius
gyvūnėlius dėl jų kailio.
Socialdemokratai teikia Seimui
svarstyti Miškų įstatymo pataisas, pa-

išsilavinusi, jauna, karjeros tikslų turinti
moteris tapo tiesiog mamyte. Aplinkiniams nebekylantys klausimai dėl asmeninių ambicijų ir nurašymas į paraštes be pavadinimo pradėjo slėgti ir kelti kone egzistencinių klausimų dėl moters-mamos lygiavertės ir lygiateisės narystės sociume.
Tad keliolikai partinių grupių pasiūlius kandidatuoti į skyriaus pirmininko
poziciją, iki paskutinės akimirkos svarsčiau apie savo galimybes: „ar turiu pakankamai žinių, kompetencijų, ar neapvilsiu žmonių ir pan.“. Surizikavau.
Šiandien esu LSDP Šiaulių miesto skyriaus pirmininkė. Moteris. Mama. Antro
vaikelio susilaukusi visuomenės ir politinė veikėja. Turbūt taip mane apibūdintų žurnalistai, jei dirbtų savo darbą
ir pabandytų bent „pagooglinti“ mano
vardą. Dar vienas šokiruojantis požiūris
atskriejo būtent iš jų pusės.
Juokinga ir graudu buvo sulaukti
klausimų apie antrąjį nėštumą iš žurnalistės, moters, kai apie tai nebuvo
pranešta net artimiausiems žmonėms.
Juokinga ir graudu, kai motinystė ar nėštumas kažkieno akimis tampa kliūtimi
moteriai užimti vadovaujamą poziciją.
Juokinga ir graudu, jei tokius nuogąstavimus išreiškia XXI a. politikai oponentai, kurie sakosi besistengią moterį, pasikartosiu, kuo greičiau grąžinti į darbo
rinką, kurie neva kovoja už lygias moterų
ir vyrų teises. Juokinga ir graudu, kad ne
išsilavinimo, patirties, žinių, reputacijos
stoka, o tai, kad esi moteris, mama ir laukiesi kūdikio, tampa didžiule problema.
Ir visgi šiandien esu laiminga, būtent
dėl to, kad priklausau partijai, kuri kovoja už moterį, turinčią daugiau norų nei
tik rūpintis buitimi, kuri turi daugiau ką
pasakyti nei kokią košę šįryt suvalgė jos
kelių mėnesių kūdikis, kuri siekia mokyti
savo partnerį būti pilnaverčiu tėčiu, galinčiu bet kada pakeisti mamą. Šiandien
suprantu, kad mes, politikai, vis dar labai daug šnekame apie problemas, kylančias mamoms, norinčioms sugrįžti į
darbo rinką ar moterims, siekiančioms
karjeros vadinamosiose vyriškose pozicijose, bet laukia tęstiniai ir neatidėliotini darbai, susiję su visuomenės požiūrio
keitimu, infrastruktūros pritaikymu, tinkamo transporto atnaujinimu, ugdymo
įstaigų įvairovės didinimu.
Tikiu, kad besikeičiantys socialdemokratai (būtent jie atidarė duris mano karjerai partijoje) gali pagerinti visų Lietuvos moterų, mamų padėtį ar bent jau
svariai prisidėti prie spartesnių pokyčių.
Taigi, kokio skonio mano raškomi vaisiai? Saldūs. Dėl to ten ir kirmėlaičių pasitaiko...
gal kurias būtų uždrausti plyni kirtimai
saugomose teritorijose; taip pat teikia
siūlymą dėl liftų ir bendrų balkonų, kuriuo remiantis už juos mokėtų tie, kurie
jais realiai naudojasi.
Šios kadencijos valdantieji kai kuriuos socialdemokratų siūlymus (kaip
ir kitų opozicinių frakcijų) stabdo mėnesiais, o kartais ir metais. Dėl šios priežasties Socialdemokratų frakcija registravo Seimo statuto pakeitimo projektą, kuriuo siekiama įteisinti tvarką, numatančią, kad jeigu Vyriausybė nepateikia išvados dėl įstatymo projekto
per 4 savaites, tuomet laikoma, kad ji
teikiamam projektui neprieštarauja.
Vyriausybė taip pat sėkmingai perima socialdemokratų Seime registruotus projektus, pavyzdžiui, draudimą naudoti laukinius gyvūnus cirko
veikloje. Socialdemokratai geranoriškai perleis Vyriausybei ar valdančiųjų
frakcijoms ir kitus registruojamus įstatymų projektus, jeigu tik jie bus skirti
silpnesniųjų gynimui, nesvarbu, gyvūnų ar žmonių gerovei.
Parengė Irmina Frolova-Milašienė,
Nerija Stasiulienė
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Trys ministerijos – nulis veiklų

Štai Kauno rajono savivaldybės ir jos
įstaigų atstovai, susipažinę su Danijos
patirtimi, įtraukiant Aspergerio sindromą turinčius jaunuolius į socialinę bei
profesinę veiklą ir išanalizavę AspIT mokymo centrų tikslus ir veiklos strategiją, siekia, kad tokie centrai atsirastų ir
Lietuvoje.
Siūlymas trims ministerijoms
Danijoje iš viso veikia 10 savivaldybių
finansuojamų AspIT centrų. Lietuvoje –
nė vieno. Kauno rajono meras Valerijus
Makūnas trims ministerijoms – toms pačioms, kurios rengė pagalbos planą autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams – pateikė siūlymą „Dėl AspIT mokymo centro, skirto Aspergerio sindromu sergantiems jaunuoliams, steigimo
Lietuvoje pagal Danijos patirtį”.
Savivaldybė siūlo Lietuvoje steigti
bandomąjį AspIT mokymo centrą, parengti AspIT mokymo programą darbui su studentais, apsvarstyti žmonių,
gebančių profesionaliai dirbti AspIT mokymo centre, rengimo klausimus ir pan.
Kalbėdamas apie AspIT mokymo centrų atsiradimą Lietuvoje, Kauno rajono
meras pastebi: „Pagalbos nesuteikimas
yra tiesiogiai susijęs su nedarbo augimu
bei socialinių išmokų gavėjų didėjimu”.

P

astaruoju metu pasaulyje
autizmas diagnozuojamas
didesniam skaičiui vaikų nei
diabetas, vėžys ir AIDS kartu sudėjus. Ši tendencija neaplenkia ir Lietuvos: kiekvienais metais daugėja
„lietaus vaikų“, t. y. tokių, kuriems
nustatomi autizmo spektro sutrikimai (ASS). Šio raidos sutrikimo priežasčių niekas nežino, mokslininkų
versijos – skirtingos, o skaičiai auga
grėsmingai. Kokia yra mūsų valstybės politika šiuo klausimu?
Skaičiai kelia nerimą
Pasaulinės sveikatos organizacijos
duomenimis, 1 iš 68, o kai kuriose šalyse net 1 iš 59, t. y. beveik 1,7 proc. visų
vaikų, turi autizmo sutrikimą.
2013 m. Lietuvoje 1006-iems 10–17
metų vaikams ir jaunuoliams buvo diagnozuotas autizmas, o 2017 m. – jau
1719-likai. Naujai nustatytų autizmo
atvejų Lietuvoje dinamika yra tokia:
2013 m. – 331 atvejis, 2014 m. – 409,
2015 m. – 443, 2016 m. – 515, o 2017 m.
– 665 atvejai (Lietuvos statistikos departamento duomenys). Tačiau, manoma, kad realūs skaičiai yra didesni ir
šiandien Lietuvoje autizmu serga maždaug 5-8 tūkst. vaikų.
Šeimoms, kurioms gimsta toks vaikas, tenka milžiniškas emocinis ir finansinis krūvis. Šokas, neviltis, blaškymasis, ieškant pagalbos. „Kas yra autizmas? Ar tai pagydoma? Kokia bus vaiko ateitis? Ką daryti?“, – tokie ir panašūs klausimai kankina tėvus, išgirdus
autizmo spektro sutrikimo diagnozę.
Yra ir gera žinia
Ką visiems mums privalu žinoti apie
ASS? Trys svarbiausi dalykai:
1. Ar įmanoma išgydyti autizmą? Ne.
Autizmo spektro sutrikimas – tai ne liga, bet neurologinis smegenų vystymosi nukrypimas, kuris lemia vaiko nepakankamą socialinių įgūdžių, kalbos
ir elgesio vystymąsi ar jo sulėtėjimą.
Nors kai kurie autizmo požymiai gali
kisti, t. y. stiprėti arba silpnėti, kartais ir
visai pranykti, bet vaiko išskirtinumai
bei ypatumai išlieka visą gyvenimą.
2. Kuo tai pasireiškia? Pirmiausia, socialinių įgūdžių trūkumu arba šių įgūdžių vystymosi sulėtėjimu. Išskiriami
trys simptomai: nuoseklus tam tikrų

socialinių interesų trūkumas, komunikacijos stoka ir pasikartojančios griežtos tvarkos veiksmų sekos. Greitas susijaudinimas
ir susierzinimas, tam tikrų ritualų laikymasis, naujų vietų ir žmonių baimė, visiškas
nekalbėjimas arba kalbos raidos sulėtėjimas – įprasta ASS simptomatika. Autizmo
spektro sutrikimą turintys asmenys gali
turėti psichinių sutrikimų (bet nebūtinai).
3. Kas vaikų, sergančiu autizmu, laukia
suaugus? Koks visuomenės vaidmuo jų
gyvenime? Anksčiau nemažai tokių žmonių atsidurdavo psichiatrijos ligoninėse, o
dabar dalis jų sėkmingai integruojasi į visuomenę, sugeba įgyti išsilavinimą, dirbti mėgstamus darbus. Tačiau tam būtina kuo įvairiapusiškesnė valstybės ir visuomenės parama: pradedant visuomenės švietimu ir parama ASS turinčių vaikų šeimoms, baigiant tokių vaikų ir jaunuolių ugdymu ir rengimu suaugusiojo
gyvenimui.
Kryptinga valstybės politika ir visuomenė, talkinanti tėvams, gydytojams, mokytojams, tikrai gali padėti autizmu sergantiesiems. Pasaulyje tai paplitusi praktika.
Kur jie, nematomi žmonės?
Visgi turime būti atviri, šioje srityje esame autsaideriai. Mūsų visuomenė nepakanti – tai aiškiai parodė Žiežmarių, Biržų istorijos. Švietimo sistema nepritaikyta „kitokiems” vaikams, bendrojo lavinimo mokyklose nėra reikalingų specialistų. Apie suaugusius autizmo spektro sutrikimą turinčius žmones žinių apskritai
trūksta. Nei kaip jie gyvena, nei kuo užsiima nežinome. Aiškus tik pašalpų gavėjų
skaičius. O žmonių – tarsi nebūtų.
Ar tai yra socialiai orientuota politika,
kurią žadėjo valdantieji? Tai yra politika,
kuri, kaip sako Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Jonas Ruškus,
„paverčia žmogų, švelniai tariant, nematomu, o griežčiau tariant, diskriminuojamu.”
Žinoma, galime pasidžiaugti bent jau
tuo, kad Sveikatos apsaugos ministerija nutarė skirti priedus gydytojams už
ankstyvąją vaikų autizmo spektro sutrikimų diagnostiką. Kuo ankstesnė diagnozė, tuo geresnės ateities prognozės.
Ir vis dėlto tai yra labai mažai palyginus
su tuo, ką būtų galima padaryti, ugdant
autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų savarankiškus įgūdžius, integruojant
juos į visuomenę, rengiant suaugusiųjų
gyvenimui.

Raminta POPOVIENĖ,

LSDP frakcijos Seime
narė

Planas – „užtikrinti” ir „gerinti”
Birželio mėn. trys ministerijos – Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir
darbo bei Švietimo, mokslo ir sporto –
patvirtino pagalbos planą vaikams, kuriems diagnozuotas autizmas ar kitas
raidos sutrikimas.
Dvejų metų veiksmų plane numatyta 16 priemonių: dalį iš jų ketinama
įgyvendinti dar šiemet, kitas – ateinančiais metais.
Deja, be ankstyvosios vaikų autizmo
diagnostikos materialaus skatinimo, minėtame plane vyrauja kone vien abstrakcijos: „užtikrinti kokybiškų sveikatos
priežiūros, socialinių ir ugdymo paslaugų prieinamumą autizmu sergantiems
vaikams”, „gerinti gyvenamąją aplinką”,
„gerinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo (-si) ir švietimo
pagalbos kokybę” ir t. t.
Danai turi veikiantį modelį
Visgi gerųjų raidos sutrikimų turinčių asmenų integracijos į visuomenę
pavyzdžių netrūksta. Štai Danija yra
toli pažengusi, rengiant gyvenimui Aspergerio sindromą – vieną iš autizmo
spektro sutrikimų – turinčius jaunuolius.
Aspergerio sindromas nuo kitų au-

tizmo formų skiriasi tuo, jog kalbos ir
pažintinių funkcijų raida nėra atsilikusi
ar susilpnėjusi. Įprastai Aspergerio sindromą turintys žmonės yra vidutinio ar
aukštesnio intelekto, pasižymi erudicija
ir išskirtiniais talentais.
Vis dėlto daugelį jų, kaip ir kitus autizmo spektro sutrikimų turinčius žmones, kankina depresija, nerimas, dėmesio sutrikimas ir hiperaktyvumo sindromas. Tai apsunkina jaunuolių galimybes
įgyti išsilavinimą ir gauti darbą.
Taip pat pastebėta, kad vaikai su Aspergerio sindromu dažnai negali baigti vidurinės mokyklos, nes nesugeba atlikti tokių užduočių kaip, pavyzdžiui, rašinio parašymas. Užtai jie neįtikimai gabūs technologijų srityje!
Siekdami padėti tokiems vaikams, danai įsteigė AspIT mokymo centrus. AspIT
– tai profesionalūs informacinių technologijų mokymo centrai, skirti padėti jauniems žmonėms, turintiems Aspergerio
sindromą, įgyti išsilavinimą ir prisitaikyti profesinėje IT rinkoje. Šiuose mokymo
centruose jaunuoliai su Aspergerio sindromu per kiek daugiau nei trejus metus
įgyja gebėjimų spręsti įmonių IT problemas ir kurti aukšto lygio IT produktus.
Mokymai AspIT centruose papildomai apima ir bendravimo įgūdžių, ir asmeninės raidos ugdymą, visuomenės
pažinimą, integracijos skatinimą.
Džiugu, kad ir Lietuvoje atsiranda savivaldybių, kurios siekia perimti gerąją
kitų šalių patirtį, stengiantis raidos sutrikimų turinčius vaikus integruoti į visuomenę.

Naujai nustatytų autizmo atvejų Lietuvoje dinamika yra tokia:
2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

331 409 443 515 665

Valdančiųjų požiūris aiškus
Kokie buvo visų trijų ministerijų atsakymai į siūlymą steigti Lietuvoje pilotinį
AspIT mokymo centrą, kuriame mokslus baigę jaunuoliai taptų ne pašalpų
gavėjais, bet aukšto lygio IT specialistais?
Sveikatos apsaugos ministerija priminė, kad ji jau pasirūpino ankstyvąja autizmo spektro sutrikimų diagnostika ir
medicininių priemonių prieinamumu.
Rūpintis suaugusiųjų integracija – neva
ne šios ministerijos veiklos sfera.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pasidžiaugė, kad Kauno rajono savivaldybės specialistai turi galimybių susipažinti su kitų šalių patirtimi, pritarė,
kad Lietuvoje trūksta paslaugų 21-erių
metų amžiaus sulaukusiems asmenims,
turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir
leido suprasti, kad Kauno rajono savivaldybė, jei jau taip nori, galėtų pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė Kauno rajono savivaldybei
dalyvauti Europos ekonominės erdvės
finansinio mechanizmo Sveikatos programos projektų konkurse.
Taigi, valdančiosios daugumos politikų ir ministerijų tarnautojų požiūris aiškus: patys sugalvojote, patys sukitės. Vis
dėlto tikiu, kad Kauno rajono iniciatyva
taps pirmąja kregžde, tiesiant valstybės
ranką Aspergerio sindromą turintiems
jaunuoliams.
Nors sakoma, kad viena kregždė dar
ne pavasaris, tačiau tvirtai tikiu, kad pirmasis Lietuvoje AspIT mokymo centras
Kauno rajone bus ir tai padės pralaužti
ledus ir pakeisti požiūrį į autizmo spektro
sutrikimą turinčių jaunuolių galimybes.

MANOMA, KAD LIETUVOJE
AUTIZMU SERGA MAŽDAUG

5-8 tūkst.
vaikų.
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N

epaprastai džiaugiuosi,
kad po dvejų metų sunkaus darbo Seime pateikimo stadijoje pavyko pasiekti
vienbalsį pritarimą įstatymų pataisoms, numatančioms sekso pirkėjams baudžiamąją atsakomybę ir atšaukiančioms prostitucijai
išnaudojamų asmenų baudimą.
Svarstymas numatytas pavasario
sesijoje. Paklausite – kodėl tai gera naujiena, kodėl nereikia bausti
„paslaugų teikėjų“?

UŽSIENIO NAUJIENOS
„Brexit“. Jungtinė Karalystė (JK) išstoti iš Europos Sąjungos (ES) turėjo spalio 31-ąją, tačiau įžymioji epopėja vis nesibaigia. ES sutiko nukelti
„Brexit“ iki ateinančių metų sausio 31
d. Po to, kai britų premjeras ir konservatorių lyderis Boris Johnson iš partijos pašalino 21 parlamentarą, kurie
balsavo prieš išstojimą be susitarimo,
konservatoriai aritmetinės daugumos
parlamente nebeturėjo, todėl bet kokio susitarimo galutinis ratifikavimas
tapo dar sunkiau pasiekiamas. Gruodžio 12-ąją JK įvyks išankstiniai rinkimai. Kaip jie baigsis? Prognozuoti sudėtinga, bet kova bus arši: prieš 2017ųjų metų rinkimus konservatoriai nuo
opozicinių leiboristų buvo atsiplėšę 21 %, bet rinkimuose gautų balsų skirtumas siekė vos 2,4 %. Panašus
scenarijus tikėtinas ir šiemet.
Apkaltos procesas JAV prezidentui. Išmušė valanda, apie kurią buvo
kalbama nuo pat Donald Trump inauguracijos – JAV Atstovų rūmai pradėjo apkaltos prezidentui procesą. Paskutiniu lašu, perpildžiusiu kantrybės
taurę, tapo D. Trump skambutis naujai išrinktam Ukrainos prezidentui Volodymyr Zelensky, kurio metu JAV
prezidentas prašė ištirti buvusio JAV
viceprezidento, vieno iš Demokratų
partijos kandidato į prezidentus 2020
m., Joe Biden ir jo sūnaus, kuris turėjo
verslo interesų Ukrainoje, veiklą. Demokratų teigimu, pokalbio metu
D. Trump pasinaudojo tarnybine padėtimi ir siekė asmeninės naudos. Parama apkaltai žemesniuosiuose parlamento rūmuose yra, tačiau Senatą
kontroliuoja respublikonai, kurie šio
proceso nepalaiko.
Naujasis Europos Parlamentas.
Liepą naujos sudėties Europos Parlamentas (EP) pradėjo darbą. Jame dirba du Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai – Juozas Olekas ir Vilija
Blinkevičiūtė, kurie atitinkamai veikia
Žemės ūkio ir kaimo plėtros bei Užimtumo ir socialinių reikalų komitetuose. V. Blinkevičiūtė taip pat yra ir komiteto pirmininkės pavaduotoja. Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso
frakcija, kuriai priklauso Lietuvos europarlamentarai, yra antra pagal dydį EP ir turi 154 atstovus iš 26 ES valstybių narių.
Naujoji Europos Komisija. Kartu su naujos sudėties Europos Parlamento darbu prasidėjo ir naujos kadencijos Europos Komisijos (EK) formavimas. EK pirmininke išrinkta Vokietijos gynybos ministrė Ursula von
der Leyen. Tai pirmas kartas, kai moteris tapo šios institucijos vadove. Ir
nors naujosios EK vadovės paskyrimo
aplinkybės nevienareikšmės, jos išsikelti tikslai kelia pagarbą – lyčių lygybė ir kova su klimato krize. Dėl nepatvirtintų Prancūzijos, Rumunijos bei
Vengrijos kandidatų komisijos formavimo procesas užsitęsė ir dabar tikimasi, jog naujoji EK darbą pradės
gruodžio pradžioje.
Didžiojo septyneto susitikimas
ir Rusija. Rugpjūčio pabaigoje Biarice, Prancūzijoje, vykęs Didžiojo septyneto (Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija, Japonija, Jungtinė Karalystė
ir JAV + Europos Sąjunga) susitikimas
vaisingas nebuvo. Lietuvai aktualiausia žinia – JAV prezidento D. Trump
noras kitąmet į formatą grąžinti Rusiją, kuri buvo pašalinta 2014-aisiais dėl
Krymo aneksijos. Diplomatiniai šaltiniai teigia, jog kiti lyderiai pasiprieši-

no tokiam siūlymui, tačiau iškart po
susitikimo Prancūzijos prezidentas
Emmanuel Macron kalbėjo, jog Europai „atėjo laikas ištiesti ranką Rusijai“, šios izoliaciją vadindamas strategine klaida. Kol kas neaišku, kokį palaikymą globaliu mastu turi ši idėja,
tačiau reikia tikėtis, jog tarptautinės
teisės principai nebus pastumti į šoną. Be to, neseniai interviu savaitraščiui „The Economist“ E. Macron teigė
manantis, jog NATO yra ištikusi „smegenų mirtis“ dėl nepakankamo strateginio bendradarbiavimo tarp JAV ir
jos Europos sąjungininkių. Tokiais žodžiais netruko pasidžiaugti ir Rusijos
atstovai, įvardiję tai kaip „tikrą tiesą“.
Panašu, kad Prancūzijos prezidentas
siekia tik Europos valstybių vienybės
stiprinimo.
JAV ir Kinijos prekybos karas. Beveik dvejus metus pasaulio ekonomikai grasinusi ir kalbas apie krizę generavusi ekonominė konfrontacija tarp
Jungtinių Valstijų ir Kinijos slopsta.
Lapkričio 7-ąją paskelbta, jog dvi didžiausios pasaulio ekonomikos pasiekė „pirmojo etapo“ susitarimą, kuriuo
nutarta pradinėje prekybos sutartyje
atšaukti dalį muitų mokesčių, kuriais
abi valstybės dosniai „apdovanojo“
viena kitos prekes. Vis dėlto galutinis
susitarimas dar nėra pasiektas ir skubėti džiūgauti nereikėtų.
Honkongas. Protestai šiame autonominiame Kinijos regione išsirutuliojo į visuotinį pasipriešinimą kinų
autoritariniam režimui. Pradžia: Honkonge pasiūlytas naujas ekstradicijos įstatymas, kuris leistų asmenis, kuriems pareikšti įtarimai, perduoti Kinijos teismams. Kritikų teigimu, šis
įstatymas būtų panaudotas siekiant
susidoroti su Honkonge esančiais demokratais aktyvistais ir kitais asmenimis, kurie nepritaria Pekino valdymui.
Iš pradžių protestuotojų reikalavimai
apsiribojo tik šio ekstradicijos įstatymo visišku atšaukimu, bet tiek vietinės, pro-kiniškos Honkongo, tiek centrinės Kinijos valdžios neveiksnumas
ir represinės priemonės iššaukė smurto protrūkius ir policijos jėgos panaudojimą. Dabar honkongiečiai reikalauja, kad Pekinas nesikištų į vidinius
Honkongo reikalus ir gražintų demokratinį valdymą į šią buvusią britų koloniją.
Sirijos pilietinis karas. Karas, prasidėjęs dar 2011 m. nuo taikių demonstracijų prieš šalies valdžią, jau pražudė apie pusę milijono žmonių ir privertė beveik 6 milijonus palikti valstybę. Konflikte nuo jo pradžios dalyvavo ne tik Bashar al-Assad režimą
remiančios pajėgos ir vietinės opozicijos grupės, bet ir vadinamoji „Islamo valstybė“ bei kurdų pajėgos. Į jau
aštuonerius metus trunkantį karą yra
įsitraukusios JAV su Rusija, taip pat regioninės galios. Spalį didelę sumaištį
sukėlė D. Trump sprendimas atitraukti amerikiečių karius iš šiaurinės Sirijos
dalies, kurioje gyvena kurdų tautinė
mažuma, stipriai talkinusi JAV kovoje
su vadinamąja „Islamo valstybe“. Tai
leido Turkijai įvesti į šias teritorijas savo karinius dalinius. Turkija siekia išstumti kurdus iš pasienio teritorijos ir
perkelti į ją 2 milijonus sirų pabėgėlių.
Šie Turkijos prezidento R. T. Erdogan
veiksmai sulaukė griežto tarptautinės
bendruomenės pasmerkimo.
Parengė Lukas Vaigauskas

Kada mokytojai vėl grįš
į ministeriją?

P

er praėjusių metų žiemą prasidėjusius pedagogų streikus netrūko kaltinimų, esą,
visa šalies švietimo sistema supuvusi ir keistina iš esmės. Kosmetiniai
pakeitimai jai nebetinka, nes mokinių pasiekimai vis labiau prastėja.
Tuomet diskutuota apie tai, kad mokytis Lietuvoje bene sunkiausia Europoje, nes brandos egzaminų reikalavimai kartais sunkiai įveikiami ir suaugusiesiems, ir apie tai, kad viskas priklauso
nuo pedagogų, kurių skaičius dramatiškai mažėja. Egzistuojančių problemų
priežasčių, žinoma, ne viena, tačiau, mano nuomone, jei norime Lietuvos švietimo padėtį pajudinti iš mirties taško, turime pradėti nuo esminių sistemos ydų
sprendimo.
Pirmiausia, turime kalbėti apie mokymo ir mokymosi kokybę. Norinčių tapti
pedagogais kasmet mažėja. Svarbiausia to priežastis – per menkos algos ir
per didelis darbo krūvis. Taip pat psi-

Iki šiol neturime nei
vieno tikrai sėkmingo
švietimo reformos
pavyzdžio.

chologinė įtampa ir visuomenės požiūris į mokytojus.
Savo kvalifikaciją norintys kelti pedagogai taip pat atsiduria aklavietėje: jie
dažniausiai išgirsta atsakymą ,,nėra lėšų”. Tad kaip, jūsų manymu, mokytojas
tinkamai parengs mokinį, pats negalėdamas tobulinti savo įgūdžių? Atsidavę
pašaukimui, kvalifikaciją kelia savomis
lėšomis, galimybių ieško interneto platybėse ar per pažintis, tačiau tokių priemonių imtis gali toli gražu ne visi. Juk kol
mokytojai, sukandę dantis, laukia kada
mokytojo profesija taps prestižine iš
kažko gyventi reikia.
Mokytojų darbo apmokėjimo tvarka
– dar vienas iš didžiųjų galvos sopulių.
Kodėl nėra vertinama tai, kad pasibaigus

vadinamosioms kontaktinėms valandoms, jiems tenka užsiimti įvairiu ,,popierizmu”?
Vis gręžiamės į didžiausiu švietimo pavyzdžiu laikomą Suomiją. Ar
žinojote, kad ten po pamokų pedagogai teikia dalykines konsultacijas, su mokiniais aptaria iškilusius
mokymosi sunkumus, organizuoja mokyklos renginius ir t. t. Dabar
tai turime tik didesnėse mokyklose miestuose ir privačiose ugdymo įstaigose. Tėvai priversti leisti pinigus korepetitoriams, kurie
dažniausiai yra tie patys po pamokų dirbantys mokytojai. Nemokamas mokslas įtvirtintas Konstitucijoje, tačiau praktiškai neegzistuoja.
Suomijos pavyzdys rodo, kad
nuoširdesnis ir įvairiapusiškesnis
bendravimas su mokiniais po pamokų sukuria pasitikėjimo atmosferą, mokiniai jaučiasi drąsiau. Tai
padeda spręsti ne tik pedagogines, bet ir socialines problemas.
Suomijoje mokytojais pasitikima,
jie turi daugiau laisvės ir galimybių
spręsti ir veikti. Tokia sistema kaip
Suomijoje leistų mažinti socialinę
įtampą, padėtų kovoti su įsisenėjusiomis visuomenės problemomis.
Po kiekvienų rinkimų vis žadamos naujos reformos. Neva viską
reikia keisti iš esmės. Vieni politikai nori uždaryti vos kelis mokinius turinčias provincijos ugdymo
įstaigas, kiti sako, kad dėl visų problemų kaltos pačios mokyklos, kurios ,,vaikosi” krepšelių, o direktoriai, postus užimantys po kelis dešimtmečius, nė nesivargina ieškoti
priežasčių, kodėl mokinių pasiekimai tokie apgailėtini. Vis ieškoma
kaltų ir jie randami.
Po kiekvienų brandos egzaminų, visuomenė netenka amo: mokinių raštingumas apgailėtinas,
matematiką vaikai moka ketvertui. Visuomenė kaltina mokytojus, mokytojai – sistemą, politikai
– oponentus, o sprendimo priimti
niekas, atrodo, nė nesiruošia. Reformos reikalingos, tačiau joms
įgyvendinti reikia laiko. Valdžiai
keičiantis kas ketverius metus ir
kas ketverius metus reformuojant sistemą ,,iš esmės”, jokios sis-
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Valdžiai keičiantis
kas ketverius metus
ir kas ketverius
metus reformuojant
švietimo sistemą
,,iš esmės”, jokios
sistemos nebelieka.

temos nebelieka. Mūsų ,,reformatoriai”,
pasirodo, retai kada tariasi su pedagogų atstovais. Ką jau kalbėti apie mokinių tėvus ar pačius mokytojus. O juk jie
žino, kas jiems būtų geriausia. Matyt,
iš ministerijos „bokšto“ matosi geriau.
Taigi, iki šiol neturime nei vieno tikrai sėkmingo švietimo reformos pavyzdžio. Kosmetiniai ,,patepliojimai”
baigėsi mokytojų ,,persikraustymu” į
švietimo ministeriją ir prestižinės profesijos atstovų prilyginimu teroristams.
Rezultatas: švietimo ir mokslo ministrė
atleista, o mokytojams liko tik pažadai
– „jau tuoj, gal rytoj“. Niekas nesikeičia,
tik mes vis su didesniu ilgesiu žvilgčiojame į netoliese esančią Suomiją. Ir kaip
jie taip sugeba? O kodėl mes ne?
Galbūt ne į Suomiją reikėtų žvalgytis, o mokytis iš savo klaidų. Kita vertus,
ne visos mūsų patirtys blogos, tad nevalia pamiršti gerųjų. Mokytojus į darbo vietas sugrąžins tinkama darbo apmokėjimo tvarka. Tuomet bus galima
imtis ir kvalifikacijos klausimų.
Pervargę mokiniai, nepakeliami krūviai, per sunkūs brandos egzaminai –
visa tai taip pat yra spręstinų problemų
sąraše. Koncentruotis į esminius dalykus ir išmokti įsiklausyti į tai, ką kalbą
išmanantys būtų didžiausia visų laikų
sistemos reforma.

Problemos 13

PROSTITUCIJA –
verslas ar smurtas?

Pavasarį dalyvavau pasauliniame
kongrese prieš moterų ir mergaičių
lytinį išnaudojimą. Jis vyko Vokietijoje – valstybėje, kuri legalizavo prostituciją ir dabar turi kone pusę milijono prostitucijai išnaudojamų asmenų, kurių absoliuti dauguma yra
moterys iš skurdesnių šalių. Po dešimtmečius trukusių tyrimų vokiečių
mokslininkai sako vienareikšmiškai:
prostitucija nėra nei seksas, nei darbas – tai žmogų žalojantis lytinis išnaudojimas ir smurtas prieš moteris.
Deja, Lietuvoje vis dar tenka išgirsti
nuomonių, kad prostitucija yra normalus verslas, kad moterys laisvanoriškai pasirenka prostituciją ir joms
tai patinka.

94–99 %
MERGAIČIŲ IR MOTERŲ
IŠNAUDOJAMŲ PROSTITUCIJAI
PATIRIA FIZINĮ SMURTĄ, IŠ JŲ –

75 %

SUŽALOJAMOS TIEK, KAD
REIKALINGA MEDIKŲ PAGALBA.

PROSTITUCIJAI IŠNAUDOJAMOS
MOTERS VIDUTINĖ GYVENIMO
TRUKMĖ YRA

33 metai
Neseniai tokią nuomonę pareiškė
ir garbaus amžiaus ponia, paskambinusi į Lietuvos radiją, kur kalbėjomės
su daugelį metų išnaudotoms, suluošintoms, atstumtoms moterims pagalbą teikiančio centro vadove. Klausytoja pareiškė, kad esą prostitucijos
draudimas atimtų iš vyrų galimybę
mėgautis seksu. Akivaizdu, kad reikia rimto pokalbio, kas gi yra ta prostitucija ir kas iš tiesų dedasi perkamų/parduodamų žmonių pasaulyje.
Pirma, kaip kartoja iš prostitucijos
ištrūkusios moterys ir daugelį tyrimų
atlikę mokslininkai, prostitucija absoliučia dauguma atvejų nėra laisvas
žmogaus pasirinkimas ir sukelia ilgalaikę psichinę bei fizinę žalą. Kaip rodo tyrimai, į prostituciją atveda smurtas: absoliuti dauguma prostitucijai
išnaudojamų asmenų patyrė įvairių rūšių smurtą vaikystėje, paauglystėje ar iš mylimojo: pavyzdžiui, 9
šalis apėmęs tyrimas parodė, kad 63 %
prostitucijai išnaudojamų moterų
vaikystėje patyrė seksualinę prievartą (Farley, 2003). Kitas tyrimas atskleidė, kad 82 % prostitucijai išnaudojamų asmenų, prieš patekdami į prostitucijos tinklą, patyrė lytinę prievartą, o 75 % – fizinį smurtą (McIntyre,
1999). 40 % moterų privertė tapti
prostitutėmis ar tiesiog jas pardavė
jų mylimieji ar sutuoktiniai (Farley,
2018). Dauguma pateko į prostituciją būdamos jaunesnės nei 14 metų.
Taigi, yra prekybos žmonėmis ir lytinio vaikų išnaudojimo aukos.
Patekus į prostitucijos vergovę,

Prostitucija nėra nei
seksas, nei darbas –
tai žmogų žalojantis
lytinis išnaudojimas
ir smurtas prieš
moteris.

ir imtis veikiančių priemonių.
Kaip rodo statistika, šalyse, kuriose prostitucija legalizuota, prostitucijai išnaudojamų asmenų skaičius auga. Šalyse, kuriose baudžiamas ir sekso pirkėjas, ir į prostituciją įtrauktas
asmuo, prostitucijos lygis nemažėja.
Vienintelės šalys, kuriose mažėja prostitucijos lygis, yra abolicionistinį (arba
šiaurietišką) teisinį reguliavimą taikančios šalys. Švedija, Kanada, Šiaurės Airija, Islandija, Prancūzija ir kitos šalys
nukreipė dėmesį į paklausos mažinimą – sekso pirkėjų baudimą, pagalbos išnaudojamoms mergaitėms ir
moterims teikimą – ir turi kur kas geresnius rezultatus.

nuolat lydi smurtas – ir legalizavimas
nepadeda jo išvengti. Įvairūs tyrimai,
atlikti tiek šalyse, kur prostitucija legali,
tiek ten, kur už ją baudžiama, rodo nepaprastai aukštą visų rūšių smurto lygį.
94–99 % mergaičių ir moterų, išnaudojamų prostitucijai, patiria fizinį smurtą,
iš jų – 75 % sužalojamos tiek, kad reikalinga medikų pagalba. Deja, ne visuomet jos sulaukiama. Ir pranešimų apie
smurtą prieš šias moteris yra neproporcingai mažai.
SAVIŽUDYBĖS RIZIKA

12 kartų
DIDESNĖ

NUŽUDYMO

17 kartų
Štai ir Lietuvoje neseniai buvo atvejis, kai sekso pirkėjo išprievartauta ir sumušta moteris kreipėsi pagalbos, tačiau
buvo informuota, kad, pirmiausia, būsianti nubausta už prostituciją ir tik tada bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
prieš ją padarytų nusikaltimų.
Kaip liudija įvairiose šalyse atlikti tyrimai, 62–75 % prostitucijai išnaudojamų moterų buvo išprievartautos, 94 %
patyrė seksualinį priekabiavimą, 36 %
– pasikėsinimą nužudyti. Bendrai jų nužudymo tikimybė 17 kartų didesnė nei
bendros populiacijos. Kanados komisija ištyrė, kad prostitucijai išnaudojamų
moterų mirtingumas 40 kartų aukštesnis, o JAV ilgalaikė 30 metų studija parodė, kad, palyginus su analogiškomis demografinėmis charakteristikomis pasižyminčiomis moterimis, prostitucijai išnaudojamų moterų mirtingumas beveik
200 kartų didesnis (Potterat et al., 2004;
see also Spittal et al., 2006). Vokiečių tyrimai rodo, kad prostitucijai išnaudojamos moters vidutinė gyvenimo trukmė
yra 33 metai.
Tuomet nestebina ir ta žala, kurią patiria šios mergaitės ir moterys. 3 iš 5 prostitucijai išnaudojamų moterų ir mergaičių
serga potrauminio streso sindromu, 4 iš 5

Dovilė ŠAKALIENĖ,

Seimo Savižudybių ir
smurto komisijos narė,
socialdemokratė

nuolat vartoja psichiką veikiančius preparatus ir/ar nuskausminamuosius. Jų
savižudybės tikimybė 12 kartų didesnė.
Kongreso metu dr. Michaela Huber, psichotraumatologijos specialistė iš Vokietijos, Traumų ir disociacijos
bendrijos, teigė, kad daugelis prostitucijai išnaudojamų moterų patiria potrauminio streso sindromą, depresiją,
serga priklausomybėmis, o nuolatinių
lytinių santykių su nepažįstamais vyrais metu dažnai patiriama disociacija – atsiribojimas nuo savo kūno. Dėl
dažnų vidinių sužalojimų moterims,
kurios buvo išnaudojamos prostitucijai, kyla sunkumų išnešioti kūdikį ir
pagimdyti be traumų.
Beje, absoliuti dauguma vyrų neperka į prostituciją įtrauktų moterų.
Daugelį normalių vyrų žeidžia stereotipas, kad vyrui nereikia emocinio ryšio, kad vyras nepajėgus jausti ir jam
tereikia lytinio akto kaip iškrovos, visiškai nesvarbu su kuo ir kaip. Gerbkime vyrus ir nustokime juos sprausti į
„bejausmio gyvulio“ stereotipą. Kaip
rodo tyrimai, tie keli procentai vyrų
– sekso pirkėjų dažnai patiria santykių problemas, nes stokoja empatijos
ir emocinio raštingumo, linkę sudaiktinti moteris ir laikyti jas žemesne rūšimi. Tad taip, jiems reikia pagalbos,
bet moters lytinis išnaudojimas nėra
pagalba ir nėra saugu.
Kaip rodo tyrimai, prostituciją teigiamai vertinantys asmenys linkę teigiamai vertinti išprievartavimą: tai
žmonės, kurie mano, jog seksualūs
drabužiai pateisina išžaginimą, nes jie
tariamai liudija, kad moteris nori būti
lytiškai užpulta; jie taip pat mano, kad
moterys užsiima prostitucija, nes joms
tiesiog patinka seksas. Įvairiose šalyse
atlikti tyrimai paliudijo, kad prostitucijos paslaugomis besinaudojantys vy-

Galbūt, matydami
šiuos duomenis,
„laisvanoriško
pasirinkimo“ ir
„joms tai patinka“
mitų propaguotojai
susimąstys, kuri
mergaitė ar moteris
iš jų šeimos galėtų tai
rinktis ir mėgautis.

rai statistiškai dažniau smurtauja prieš
moteris šeimoje, lytiškai smurtauja
prieš žmonas, drauges ar kitas moteris,
yra dažniau teisti už išžaginimą (Decker et al., 2009; Raj, Reed, Welles, Santana, & Silverman, 2008; Jewkes et al.,
2006; Monto & McRee, 2005; Schmidt,
2003; Heilman, Herbert, & Paul-Gera,
2014). Tad nestebina, kodėl taip dažnai prostitucijai išnaudojamos moterys patiria fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą.
Galbūt, matydami šiuos duomenis,
„laisvanoriško pasirinkimo“ ir „joms
tai patinka“ mitų propaguotojai susimąstys, kuri mergaitė ar moteris iš jų
šeimos galėtų tai rinktis ir mėgautis.
Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą už prostituciją Lietuvoje numatyta baudžiamoji atsakomybė.
Kiekvienais metais nubaudžiamos keli
šimtai prostitucijai išnaudojamų moterų, tačiau sekso pirkėjų – vos keliolika. Teisėsaugos institucijų atstovai sutinka, kad tai nesprendžia problemos:
asmenų, išnaudojamų prostitucijai,
skaičius nemažėja, kai kurių šaltinių
duomenimis jis nuolat didėja. Tad, atsižvelgiant į šalių, kuriose prostitucijos
lygis sėkmingai mažinamas, praktinę
patirtį reikėtų ir Lietuvoje nustoti imituoti kovą su šiuo nemaloniu reiškiniu

Švedų policijos komisarė Kajsa Wahlberg, 22 metus einanti Švedijos nacionalinės pranešėjos prekybos žmonėmis klausimais pareigas, neseniai mano rengtoje konferencijoje papasakojo, kad 2010 m. Švedijos Vyriausybės atliktas tyrimas parodė, kad šiaurietiškas kovos su prostitucija modelis
yra efektyvus. Tyrimas patvirtino, kad
toks, aukščiau minėtas, teisinis reguliavimas yra efektyvi priemonė tiek
kovojant su prostitucija, tiek su prekyba žmonėmis: nuo 1999 m. prostitucijai išnaudojamų asmenų skaičius
sumažėjo dvigubai. Aplinkinėse šalyse skaičiai yra tris kartus didesni. Tyrimas atskleidė, kad įstatymas taip pat
itin efektyviai užkardė prekybą žmonėmis lytiniam išnaudojimui Švedijoje. Taip pat daugiau nei dvigubai sumažėjo asmenų, kurie pateisina žmogaus pirkimą lytiniam išnaudojimui.
Mačiau, kaip atrodo sužalotos ir užguitos išnaudojamos moterys. Moters
sudaiktinimas ir jos išnaudojimo pateisinimas, manipuliuojant „seniausios pasaulyje profesijos“ mitu, nedaro garbės šiuolaikinei valstybei. Sugebėjome atsisakyti ilgus amžius buvusio gajaus požiūrio, kad smurtas prieš
moteris yra normalu, pasišiurpiname
skaitydami, kad praeityje buvo normalu nustatyti kokio storio lazda galima mušti žmoną, piktinamės girdėdami, kaip už ožkų bandą parduodama paauglė, tad viliuosi, kad esame
pribrendę suprasti, jog moters pirkimas nėra pateisinamas ir imsimės priemonių šią atgyveną įveikti. Jei norime
tikros lyčių lygybės, abipusės vyrų ir
moterų pagarbos, negalime toleruoti prostitucijos.
Perfrazuosiu airių mokslininkę sociologę Monica O'Connor: jei sakome, kad prostitucija yra darbas, taip
pat pasakome, kad šiam tikslui turi
būti paskiriama tam tikra moterų ir
mergaičių grupė, tad klausimas – kurias mergaites, kurias moteris laikome
tokiomis nesvarbiomis, kad galėtume
jas parduoti?
PS: Noriu viešai padėkoti moterims
– ir vyrams – be kurių nebūtų įvykęs
šis lūžis: pasiaukojančioms ir įkvepiančioms nevyriausybinių organizacijų
kovotojoms, ypatingai Kristinai Mišinienei, Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu centro vadovei, šį sunkų
kelią jau nuėjusiems kolegoms iš Kanados, Prancūzijos, Švedijos – už pasidalijimą praktine patirtimi ir, žinoma, savo
komandai, o ypač savo patarėjai, socialdemokratei Rasai Kanašonkienei.

14 Žemės ūkis
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Tvarus žemės ūkio sektorius
Lietuvoje – misija įmanoma

P

rasidėjus naujam rudens politiniam sezonui, LSDP Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komiteto nariai susirinko aptarti
žemės ūkio situaciją šalyje, padiskutuoti apie sektoriaus laukiančius
iššūkius ir galimybes. Atsižvelgiant
į ES lygiu plėtojamą bendrąją žemės
ūkio politiką, posėdžio metu nutarta parengti ir su žemdirbių bendruomene suderinti tam tikras programines nuostatas, kurias būtų
siekiama įgyvendinti 2020-2024 m.
Seimo kadencijos metu.

Monika ČIULDYTĖ-KAČERGINSKIENĖ

1919

m. rugsėjo
11 d. pasirodė pirmasis
laikraščio „Socialdemokratas“ numeris, kuriame į skaitytoją kreiptasi tokiais žodžiais: „Todėl eidami kovon už demokratinę Lietuvos respubliką mes darysime viską, kad ji būtų demokratinga ne
tik iš žodžio, bet ir iš pamato, kad
nauja tvarka Lietuvoje duotų darbininkams kuodaugiausia sąlygų
aprūpinti savo klasės reikalus ir
netrukdomiems eiti prie tolesnių
jos siekimų. <...> Tokiu momentu
Lietuvos darbininkai negali būti
be savo laikraščio. Jiems reikalingas minties centras, kur subėgtų
ne tik reikalingos žinios, bet ir mintys susipratusių Lietuvos proletarų, kur jos galėtų bręsti, aiškėti ir
derintis. Reikalinga gyvo nevaržo-

100

LAIKRAŠČIUI

„SOCIALDEMOKRATAS“

Dabartinė situacija žemės ūkio sektoriuje ir su šiuo sektoriumi susijusiose institucijose – nepavydėtina. Sprendžiamos toli gražu ne esminės sektoriaus problemos, bet imituojamas labai sunkus darbas – Žemės ūkio ministerijos kraustynės, kurių reikalauja

valdantieji „Valstiečiai ir ko“, remdamiesi niekuo nepamatuota savo politine valia/galia, nesuderinta su žemdirbių bendruomene (jau nekalbant
apie ministerijos specialistus), ir tokiais
argumentais kaip regioninės politikos
vystymas. „Valstiečiams ir ko“ visai neįdomu, kad sektorius patiria daug didesnius iššūkius nei kraustynės: žemas
sektoriaus produktyvumas (lyginant
su kitomis ES šalimis), kiaulių maras,
susidėvėjusios melioracijos sistemos
šalyje ir, svarbiausia, derybos su ES
institucijomis dėl naujojo programavimo periodo.
LSDP Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komiteto nariai tokiai „buldozerinei“
žemės ūkio politikai nepritaria: ji tik
blaško ir kelia sumaištį žemdirbių bendruomenėje. Turime didelį potencialą
žemės ir maisto ūkio sektoriuje, tik ar
jį išnaudosime?

Dabartinė situacija
žemės ūkio
sektoriuje ir su šiuo
sektoriumi susijusiose
institucijose –
nepavydėtina.
Sprendžiamos toli
gražu ne esminės
sektoriaus problemos,
bet imituojamas
labai sunkus darbas
– ministerijos
kraustynės.

mo žodžio tribuna, iš kur laiku ir neveidmainingai būtų skelbiama visa,
kas darbininkui žinotina“.
Nors citata ilgoka, tačiau, kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi, nesinorėjo praleisti nė vieno iš šių socialdemokratinės minties plėtrai ypač
svarbių, programinę reikšmę turinčių
žodžių. Kaip pastebi istorikas Gintaras Mitrulevičius, socialdemokratai XX
a. pradžioje, atkuriat nepriklausomą
Lietuvos valstybę, laikėsi griežtos pozicijos dėl to, kad „Lietuvos valstybingumas iš karto būtų demokratinio pobūdžio“ ir protestavo prieš įvairius „antidemokratinius reiškinius šalies politiniame gyvenime“, reikalavo „kiek galima greičiau įvykdyti demokratinius,
demokratinę valdymo formą Lietuvoje turėsiančio įvesti Steigiamojo Seimo
rinkimus“ (Gintaras Mitrulevičius, Lietuvos socialdemokratijos ideologinė-politinė raida 1914–1919 metais. Vilnius: Gim-

Pasak Europos Parlamento Žemės
ūkio ir kaimo plėtros komiteto nario
Juozo Oleko, turime būti aktyvūs ir ieškoti tokių priemonių, kurios skatintų
pažangą mūsų šalies žemės ūkio sektoriuje ir padėtų vystyti kaimo plėtros politiką.
„Žemės ir maisto ūkio sektoriaus laukia dideli iššūkiai: klimato kaita, agresyvi urbanizacija, didėjantis planetos gyventojų skaičius, jų aprūpinimas sveiku
ir saugiu maistu, ribotų išteklių naudojimas ir jų atkūrimas. Visa tai kelia didelį susirūpinimą. Robotizacija, tikslusis ūkininkavimas ir mokslu grįstos
ūkininkavimo technologijos yra būtinybė, siekiant išlikti konkurencingais
bendrojoje rinkoje ir norint užtikrinti
tvarų žemės ūkį. Todėl dialogas tarp
ūkininkaujančiųjų, mokslo ir politikos
atstovų bei visuomenės yra būtinas
sektoriaus vystymuisi“, – sakė europarlamentaras.

tasis žodis, 2017, 723–724). Šios nuostatos aiškiai atsispindėjo beveik visuose
ilgai gyvuojančio laikraščio „Socialdemokratas“ numeriuose.
Dar 1896 m., Lietuvai esant carinės
Rusijos sudėtyje, besikuriančios Lietuvos socialdemokratų partijos programoje buvo iškeltas nepriklausomos ir
demokratinės Lietuvos siekis, apie nepriklausomybę ir demokratiją LSDP
padėjo labai aiškiai kalbėti dar tada,
kai kiti apie tai geriausiu atveju tik nedrąsiai užsimindavo. Ši mintis kairiųjų
aktyviai buvo palaikoma tiek Didžiojo
Vilniaus Seimo (1905 m.), tiek Vilniaus
konferencijos (1917 m.) metu. Tokias
pat nuotaikas ir nusiteikimą matome
ir vėlesniais metais. Jie taip pat aiškiai
išreikšti ir „Socialdemokrato“ tekstuose: tauta raginama neužmiršti savo uždavinio – „kurti valstybę, nepriklausomą demokratinę Lietuvos respubliką“
ir „stoti kovon dėl savo laisvės, žemės
ir tvarkos, kurią jie patys per Steigia-

LSDP Žemės ūkio ir kaimo reikalų
komiteto pirmininkė Raminta Jakelaitienė išreiškė viltį, jog dabar, kai socialdemokratai turi savo kompetentingą
ir aktyvų atstovą EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, bus sustiprintos
Lietuvos derybinės pozicijos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos naujuoju
2021–2027 m. programavimo periodu,
– tiek dėl sektoriaus finansavimo, tiek
dėl jam keliamų uždavinių. Taip pat komiteto pirmininkė pasisakė už didesnę
mokslo pasiekimų integraciją į žemės
ūkio sektorių ir jaunosios kartos tinkamą edukaciją ir orientavimą, renkantis
žemdirbiškas profesijas. Nors tai labai
dinamiška veikla, reikalaujanti specifinių žinių, tačiau, pasitelkiant technologijas, ji gali būti įdomi ir finansiškai naudinga.
Socialdemokratas Mindaugas Maciulevičius, jau ne vienerius metus ginantis žemdirbių interesus, teigė, jog
Europos bendroji žemės ūkio politika turi būti išvystyta į bendrąją žemės ūkio ir maisto politiką tam, kad
būtų sukurta tvari ir žiedinės ekonomikos principais paremta žemės ūkio
ir maisto sistema, kuri padėtų spręsti
didžiuosius šių laikų iššūkius. Apie tai
nuolat kalba ir penkerių metų kadenciją baigiantis Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą ir maisto
saugą, Vytenis Povilas Andriukaitis.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas kalbėjo apie
būtinybę reformuoti paramos skirstymo tvarką. Jeigu norime, kad šalyje
didėtų žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir tokiu būdu būtų kuriama
didesnė pridėtinė vertė, kaip yra išsivysčiusiose ES senbuvėse, turime suprasti, kad šiuolaikiniai cechai, su moderniomis technologijos ir kitomis išmaniosiomis sistemomis, reikalauja
didelių investicijų.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas pritaria žemės ūkio produkcijos
perdirbimo kaimo vietovėse idėjai, įkuriant ten perdirbimo cechus. Pasak J. Talmanto, tai galėtų būti viena iš priemonių, padedanti sumažinti kaimo žmonių
užimtumo sezoniškumą ir vis didėjančią
pajamų nelygybę tarp miesto ir kaimo
gyventojų. Tačiau, pasak sąjungos pirmininko, vien ūkininkų ar jų kooperatyvų čia nepakanka, į maisto sistemą turi
būti įtraukti visi jos dalyviai. „Dabartinė
situacija, kai perdirbėjai ir prekybininkai
turi kur kas didesnius galios svertus nei
ūkininkų bendruomenė nėra teisinga.
Todėl bendrosios žemės ūkio politikos
išplėtimas į platesnę bendrą žemės ūkio
ir maisto politiką būtų labai sveikintinas ir laukiamas“, – sakė J. Talmantas.
LSDP Žemės ūkio ir kaimo
plėtros komiteto informacija

Neringa

Kelmė

Pakruojis

• NERINGOS ŠVYTURIAI BUS ATVERTI
VISUOMENEI. Vyriausybė Neringos savivaldybės nuosavybėn perdavė Nidos ir Juodkrantės švyturius kartu su techniniais pastatais. Tai leis savivaldybei švyturius pritaikyti turizmo reikmėms. Siekiama, kad Nidos
švyturys visuomenei būtų atvertas jau kitais
metais ir kartu būtų grąžintas švytuoklinis
švyturio spindulys.

Telšiai
• TELŠIŲ RAJONE MALTIEČIAI
RUOŠIASI ĮSTEIGTI SENELIŲ
GLOBOS NAMUS. Visoje Lietuvoje veikiantis Maltos ordinas Viekšnalių daugiafunkciniame centre ketina
įkurti senelių namus. Šiuose namuose numatoma apgyvendinti iki 28 senyvo amžiaus asmenų ir asmenų su
sunkia negalia. Taip pat planuojama sukurti darbo vietas socialiniams
darbuotojams, socialinių darbuotojų
padėjėjams ir slaugytojams. Bus siekiama Viekšnalių bendruomenės ir
senelių namų bendradarbiavimo,
skatinama bendruomenės narių savanorystė, organizuojamos bendros
veiklos ir renginiai.

mąjį Seimą gaus nustatyti“ (Socialdemokratas,
Nr. 1, Nr. 2, 1919).
Socialdemokratai ne tik tvirtai stovėjo už nepriklausomą Lietuvą, bet ir aktyviai dalyvavo jos
kūrimo procese. Ypač reikšmingai veikė ketvirtajame laikinajame ministrų kabinete, kuris dirbo Nepriklausomybės kovų metu, kai iš Lietuvos
buvo išvyti bolševikai ir sustabdytas lenkų organizuotas sąmokslas (Mitrulevičius, 723).
Tokiomis sudėtingomis šaliai aplinkybėmis,
kai lietuviams teko atremti bolševikų veržimąsi į kraštą, bermontininkų atakas, tramdyti demoralizuotų vokiečių dalinių siautėjimą šalyje,
galiausiai, susiremti su lenkais, siekusiais Lietuvos Lenkijos sudėtyje, pradėti leisti partijos
laikraštį nebuvo lengva. Visgi „Socialdemokratas“ su nedideliais pertrūkiais ėjo 1919–1933 m.
kartą per savaitę. Oficialus laikraščio redaktorius buvo S. Kairys. Faktiškieji – J. Dagys, A. Dagys, A. Gučas ir kt.
Vėlesniais metais laikraštis dažnai buvo cenzūruojamas ir konfiskuojamas (LCVA, Fondas Nr.
938. Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija. Veiklos bylų apyrašas Nr. 1). „Socialdemokratas“ bu-

• PERTVARKOMA PAKRUOJO SPAUSTUVĖ. Pasinaudojant Europos Sąjungos (ES) fondų finansine parama bus rekonstruojama Pakruojo spaustuvė, statyta dar 1900 m. Taip pat
bus sutvarkytas spaustuvės vidaus kiemas. Po
rekonstrukcijos pastato architektūra nesikeis,
bus išsaugotas pastato fasado raudonų keraminių plytų mūras ir dekoras. Planuojama, kad
buvusios Pakruojo spaustuvės pastate įsikurs
VšĮ Pakruojo verslo informacijos centras ir Pakruojo miesto bendruomenės namai.

Zarasai

• ATNAUJINTA UŽVENČIO ŠATRIJOS
RAGANOS GIMNAZIJA. Modernizuotos
trečiojo aukšto patalpos, koridorius ir klasės paverstos šiuolaikinėmis edukacinėmis
erdvėmis mokymui/-si, saviugdai, susibūrimams, bendravimui ir poilsiui. Įsigyta kompiuterinė įranga, muzikos instrumentai, baldai. Projektas įgyvendintas ES fondų ir savivaldybės lėšomis.

Jonava
• UŽUSALIŲ SENIŪNIJOJE – NAUJA S M E D I C I N O S
PUNKTAS. Užusalių
seniūnijoje atidarytas
naujas, visomis reikalingomis priemonėmis
aprūpintas medicinos
punktas. Atnaujintose
patalpose dirbs bendruomenės slaugyto-

ja. Rajono savivaldybės lėšomis atnaujintas medicinos punktas
įsikūrė pastate, kuriame dirba Užusalių seniūnija, veikia kultūros
centras. Dabar daugelis gyventojams reikalingų paslaugų sutelkta vienoje vietoje, kuo
arčiau žmonių.

• ZARASUOSE – MODERNI ELEKTRA. Zarasuose sėkmingai įgyvendintas VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono plėtros programos projektas „Zarasų rajono savivaldybės gatvių apšvietimo energijos efektyvumo didinimas“. Įgyvendinus šį projektą, baigta modernizuoti apšvietimo sistema Zarasų mieste. Visos senosios natrio
lempos buvo pakeistos LED lempomis ir visa apšvietimo sistema dabar yra centralizuota. Iš viso
mieste pakeista 618 šviestuvų. LED apšvietimas
sumažina miesto apšvietimo kaštus ir yra daug
ekologiškesnis ir tausojantis aplinką.

Alytus
• ALYTAUS JAUNIMO PARKE ĮRENGTA GRILIO
ZONA. Grilio zonos idėją alytiškių iniciatyvų projektui pateikė Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys
Valerijus Vencius. Šią idėją balsavimo metu aktyviai
palaikė dauguma alytiškių ir tai lėmė, kad grilio zona
buvo įrengta savivaldybės biudžeto lėšomis. Grilio
zonoje sumontuotos ne tik kepsninės, bet pastatyti
ir staliukai su suoliukais. Alytaus miesto savivaldybė
siekia užtikrinti Jaunimo parko gaivinimo tęstinumą.
Planuojama jį vystyti kryptingai – formuojant įvairiais
zonas, kurios būtų pritaikytos visų amžiaus grupių poreikiams. Numatomas laipynių, tinklinio ir paplūdimio
futbolo aikštelių įrengimas. Šiuo metu parke veikia 4
zonos – jaunimo, šeimos, renginių ir senjorų erdvės.

vo leidžiamas Kaune ir galima drąsiai sakyti, kad
buvo pažangiosios minties šauklys Lietuvoje.
„Socialdemokrato“ numeriuose būdavo plačiai nušviečiama politinė ir ekonominė šalies situacija. Laikraštis skaitytoją supažindindavo su
naujausiais politinio gyvenimo įvykiais, Vyriausybės ir Seimo darbu, užsienio naujienomis. Publikacijose aiškiai atsispindėjo socialdemokratų
pozicijos svarbiais valstybei klausimais ir ideologinės nuostatos.
Jau nuo pirmųjų laikraščio numerių didelis dėmesys buvo skiriamas darbininkų, įstaigų tarnautojų padėčiai Lietuvoje nušviesti. Laikraščio tekstuose gyventojai būdavo raginami jungtis į profesines sąjungas, kovoti už savo teises, darbo ir
gyvenimo sąlygų gerinimą. Neretai pristatoma
kitų šalių darbininkų padėtis, jų patirtis kovoje
už geresnį būvį.
Valstybingumo kūrimosi metu atitinkamas
dėmesys buvo skiriamas santykiams su Lenkija ir Rusija aptarti. Žmonės raginami stoti į kovą
už savo laisvę, žemę ir tvarką, gintis nuo besiveržiančių į Lietuvą bolševikų ir vengti sąjungos
su Lenkija, kuri, kaip rašoma „Socialdemokrate“,

Marijampolė
•,MARIJAMPOLĖJE DURIS ATVĖRĖ SEPTINTASIS LIETUVOJE BENDRADARBYSTĖS CENTRAS „SPIEČIUS“. Tai – „Versli Lietuva“ sukurta netradicinio tipo verslo vystymosi erdvė,
skirta smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams. Čia „Spiečiaus“ nariams bus suteikiamos nemokamos modernios darbo
vietos, verslo konsultacijos, vykdomos
praktinės mentorių sesijos, organizuojami mokymai, skatinamas tarpusavio
bendradarbiavimas. Centras padės kurtis smulkiems verslams, plėtoti savo idėjas ir paversti jas realybe. Suburta mentorių komanda dalinsis patirtimi ir sieks
nukreipti tinkama kryptimi sėkmės link.

Vilkaviškis
• VIŠTYČIO MIESTELYJE STEIGIAMI SENJORŲ NAMAI. Vilkaviškio rajono savivaldybė kartu su verslininkais steigia Vištyčio senjorų namus.
Senjorų namus ketinama įkurti buvusiame Vištyčio policijos nuovados pastate. Senjorų namuose
bus užtikrinamas kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems
asmenims su negalia. Atsižvelgiant į senjorų namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir
interesus, bus stengiamasi užtikrinti jų saviraišką,
skatinti ir padėti integruotis į visuomenę.

naudinga yra ne Lietuvai, o Lenkijos dvarininkams (Socialdemokratas, Nr. 2, 1919).
Laikraštyje taip pat aktyviai buvo keliami nedarbo, teisingų mokesčių, skurstančiųjų šelpimo,
mažažemių ir bežemių aprūpinimo žeme, socialinio teisingumo ir kiti klausimai ką tik nepriklausomybę atstačiusioje Lietuvoje. Pavyzdžiui, viename iš numerių atkreipiamas dėmesys į tai, kad
kol „viena visuomenės dalis nebežino, kur pinigų
dėti, kita gi – dejuoja skurdo ir vargo prispausta“
(Socialdemokratas, Nr. 3, 1923).
Laikraštis spausdino straipsnius ne tik politikos ir ekonomikos temomis, bet kalbėjo ir švietimo, kultūros klausimais, spausdino literatūros
kūrinius, recenzijas.
1933 m. birželio 16 d. Kauno miesto ir apskrities
karo komendanto nutarimu laikraščio „Socialdemokratas“ leidimas buvo sustabdytas (LCVA, Fondas Nr. 938. Laikraščio „Socialdemokratas“ redakcija. Veiklos bylų apyrašas Nr. 1).
1989 m., nutarus atkurti Lietuvos socialdemokratų partijos veiklą, Gintautas Iešmantas
pasiūlė leisti socialdemokratinį laikraštį ir sutiko jį redaguoti. 1989 m. birželio 23 d. pasirodė

pirmasis „Lietuvos socialdemokrato“ numeris.
Šiame pirmajame ir dar dvylikoje 1989 m. išėjusiuose „Lietuvos socialdemokrato“ numeriuose atsispindėjo socialdemokratų siekiai, sąsajos su Lietuvos socialdemokratų partijos praeitimi, naujų partijos grupių ir skyrių kūrimasis ir kt. (Stepono Kairio paramos fondas, Lietuvos socialdemokratas 89, Vilnius: Petro ofsetas).
LSDP taryba 1999 m. atgaivino „Socialdemokrato“ leidybą, tačiau po keliolikos numerių leidinys nustojo eiti. LSDP susijungus su LDDP, nuo
1995 m. LDDP leidžiamas savaitraštis „Mūsų balsas“ tapo socialdemokratų leidiniu ir ėjo kaip laikraštis „Mūsų balsas“ arba „Mūsų balsas-Socialdemokratas“. 2009 m. laikraštis atnaujintas kaip
„Socialdemokratų balsas“. Tų pačių metų gruodžio mėn. atkurtas „Socialdemokratas” – susigrąžintos šimtametės spaudos teisės. Laikraščiui suteiktas tarptautinis standartinio serijinio
leidinio numeris (Socialdemokratas, Nr. 1, 2010).
„Socialdemokratas“ leidžiamas iki šių dienų ir išlieka svarbia kairiosios minties sklaidos
priemone, reikšmingu informacijos apie partijos gyvenimą ir jos veiklą šaltiniu.

16 Tūkstantis miestelių

Įsiklausyti ir išgirsti
kiekvieną

Ką siūlome?
Teisingą ir visiems prieinamą švietimą

K

asmet privačioms
mokykloms valstybė
skiria apie 22 mln. eurų.
Siūlome šią ydingą praktiką
nutraukti, nes tai nedera su
viešuoju interesu. Mokesčių
mokėtojų pinigais turėtų būti
išlaikomos tik valstybinės
mokyklos, o kokybišką
išsilavinimą visiems turi
užtikrinti valstybinis mokyklų
tinklas.

Iš tiesų nemokamą sveikatos apsaugą

L

ietuvoje maždaug
du trečdalius išlaidų
vaistams žmonės
dengia iš savo kišenės.
Siūlome didinti vaistų kainos
kompensuojamos dalies
dydį, o nemokama būtinoji
pagalba turi būti prieinama
vienodai ir visiems be išimties
gyventojams. .

Gintautas PALUCKAS,

S

LSDP pirmininkas

ocialdemokratų partija iš kitų partijų išsiskiria tuo, kad ją drąsiai galime vadinti žmonių partija. Mūsų
stiprybė, jėga glūdi glaudžiame santykyje su žmonėmis: tiek miestuose, tiek regionuose išlaikome šiltą ir apibusiu pasitikėjimu grįstą ryšį.
Žmonių problemų išmanymas, teisingų
sprendimų siūlymas ir gebėjimas tuos sprendimus įgyvendinti – šio abipusio ryšio pagrindas. Kai tik įsiklausydavome į žmonių problemas, iškart užsitarnaudavome jų pasitikėjimą
ir mus lydėdavo sėkmė. Tačiau vos atitrūkus
nuo realaus žmonių gyvenimo, jų rūpesčių visuomenės pasitikėjimas mumis kaip mat imdavo mažėti ir mus ištikdavo sunkumai.
Tūkstančio miestelių turas – tai labai intensyvus ir platus susitikimų, bendravimo ir dis-

kusijų ciklas, kuriame dalyvauti kviečiami
visi partijos nariai, mums prijaučiantys ir
mus palaikantys. Šio turo tikslas – iš naujo
įsiklausyti į žmonių problemas ir atgauti visuomenės pasitikėjimą. Visi partijos nariai ir
kiekvienas iš mūsų turime matyti tą pačią
bendrą šalies raidos viziją ir dalintis ja savo
šeimose, bendruomenėje, platesnėje aplinkoje. Šių susitikimų metu dar kartą apsvarstysime savo idėjas, įsiklausysime ir išgirsime
naujas ir jų pagrindu parengsime siūlymus,
kuriuos rinkimų metu teiksime visuomenei.
Kviečiu visus bičiulius ir mus palaikančius
prisijungti prie Tūkstančio miestelių turo ir
aktyviai dalyvauti būsimose diskusijose.
Detalesnę informaciją apie konkrečius susitikimus Jūsų miestelyje, bendruomenėje,
suteiks partijos skyriaus pirmininkas. Ateikite, dalyvaukite ir prisidėkite savo idėjomis
ir siūlymais. Lauksime Jūsų!

Teisingus ir sąžiningus mokesčius

V

isos gyventojų
gaunamos pajamos turi
būti apmokestinamos
vienodai. Nesvarbu, koks
pajamų kilmės šaltinis.
Šeimoms, turinčioms vaikų,
prižiūrinčioms senelius ar
neįgaliuosius, patiriančioms
dideles medicinines išlaidas
ir pan., turėtų galioti didesni
neapmokestinamų pajamų
dydžiai.
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