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Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija, įvertinusi Lietuvos žmonių valią suteikti
pasitikėjimą centro-dešiniųjų jėgoms Seimo rinkimuose, šioje Seimo kadencijoje ruošiasi būti
konstruktyvia opozicija, sieksiančia iš opozicijos įgyvendinti savo rinkiminę programą.
Ypatingą dėmesį mes skirsime socialinio teisingumo, nelygybės mažinimo ir žmogaus teisių
klausimams, kurie bus mūsų, kaip principingos kairiosios opozicijos, prioritetais dirbant
2020-2024 metų Lietuvos Respublikos Seime.
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija
-

prisidės prie susitarimo dėl švietimo ir sieks padėti įgyvendinti socialiai atsakingą ir
socialinę atskirtį ir nelygybę mažinantį būsimo susitarimo dėl švietimo modelį.
Frakcija turi didelių abejonių, ar Lietuvos švietimo sistema turės pakankamai išteklių
rasti tūkstančius mokytojų galinčių dėstyti programavimą kaip trečią kalbą, nes šio
ekonomikos sektoriaus darbuotojų ir taip trūksta. Tad be naujos mokytojų kartos
parengimo informatikos. kaip trečios kalbos mokymo, idėja negalės būti įgyvendinta.

-

yra susirūpinusi dėl to, kad būsimos koalicijos programoje nėra nei vieno žodžio
tiesiogiai atliepiančio klimato kaitą, ir šios esminės grėsmės Lietuvos ir pasaulio
išlikimui netapimas Vyriausybės darbotvarkės dalimi kelia didelį mūsų susirūpinimą.

-

aktyviai stebės situaciją su darbo santykiais ir visomis priemonėmis priešinsis
tolimesniam darbo santykių liberalizavimui bei kai kurių koalicijos partnerių
užmojams įvesti nulinių valandų darbo sutartis, taip toliau mažinant darbo santykių
saugumą.

-

su dideliu susirūpinimu stebės koalicijos sutartyje galimai nurodytas nuostatas
privatizuoti sveikatos apsaugos sistemą ir visomis išgalėmis priešinsis tokiems
siekiams. Sveikatos apsaugos sistema Lietuvoje turi būti viešoji ir finansuojama iš
mūsų visų mokamų mokesčių.

-

kelia didžiulį susirūpinimą Koalicijos programoje įtvirtinta nuostata dėl mokesčių,
kuria įtvirtintas papildomų mokestinių įplaukų neradimas. Šiuo metu viešojo
sektoriaus finansavimas yra prastoje situacijoje ir biudžetas yra įtemptas. Be naujų
mokestinių pajamų švietimo sektoriaus, sveikatos apsaugos finansavimo padidinti
nebus įmanoma. Tai kelia susirūpinimą dėl biudžeto tvarumo.

-

turi didelių abejonių dėl Vyriausybės programoje esančios nuostatos dėl balsavimo
internetu 2023 ar 2024 metų rinkimuose. Absoliuti dauguma kibernetinio saugumo ar
informacinių technologijų specialistų teigia, jog tai yra pavojinga klaida, galinti
sukelti grėsmę nacionaliniam saugumui dėl trečiųjų šalių galimo kišimosi į rinkimų
procesą arba panaikinti balsavimo slaptumą. Vienu metu užtikrinti balsavimo
internetu saugumo, patikimumo ir anonimiškumo nėra įmanoma.

-

prisidės prie įstatymų leidybos iniciatyvų įteisinančių lyčiai neutralią partnerystę.

-

prisidės prie įstatymo leidybos iniciatyvų, panaikinsiančių baudžiamąją atsakomybę
už psichoaktyvių medžiagų nedidelio kiekio turėjimą.

-

rems Stambulo konvencijos ratifikavimą ir inicijuos įrodymais grįstos smurto lyties
pagrindu prevencijos politikos formavimą bei skatins nuoseklią kompleksinės
pagalbos smurto artimoje aplinko ir smurto lyties pagrindu aukoms plėtrą bei
adekvatų finansavimą.

-

rems iniciatyvas, kuriomis užtikrintų didesnę teisės aktų kokybę ir siūlys savo
projektus, kuriais Lietuvos Respublikos Seimui būtų suteikiamos galimybės įvertinti
teisės aktų įtaką biudžeto pajamoms ar ekonomikai.

-

rems įstatymo projektus bei priemones, kuriais būtų stiprinamos nevyriausybinės
organizacijos, profesinės sąjungos bei laisva ir nuo valstybės nepriklausoma
žiniasklaida. Remsime siekius atverti nemokamą prieigą žiniasklaidai prie Registrų
centro duomenų, kad šie galėtų atlikti savo pareigą visuomenei - mus geriau
informuoti.

-

rems į svarbiausių koalicijos prioritetų sąrašą, deja, nepatekusį ir į koalicijos sutarties
priedą nustumtą siekį užtikrinti Lietuvos tautinių mažumų teises. Mes neapsiribosime
vien tik sutarties priede minėtais siekiais, tačiau sieksime, kad tautinių mažumų
švietimo gimtąja kalba klausimas būtų įtrauktas į nacionalinį susitarimą dėl švietimo.

-

pritaria vertybinei užsienio politikai bei žmogaus teisių dėmens akcentavimui, ir be
kovos už žmogaus teises Lietuvai svarbiose Baltarusijoje ir Ukrainoje taip pat kvies
būsimą Vyriausybę įvertinti moterų teisių ribojimus Lenkijoje bei spaudos laisvės ir
opozicijos varžymus Lenkijoje bei Vengrijoje.

