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Kas yra Stambulo konvencija?
2011 m. Europos Taryba Stambule priėmė Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir kovos su juo konvenciją. Dėl miesto, kuriame dokumentas priimtas, konvencija dažnai
vadinama Stambulo konvencija. Ši Konvencija – iki šiol išsamiausia, maždaug 30 puslapių
tarptautinė sutartis, kuri įpareigoja valstybes imtis sisteminių priemonių ir efektyviai kovoti su smurtu
lyties pagrindu tiek artimoje aplinkoje, tiek ir viešojoje erdvėje. Lietuva Stambulo konvenciją
pasirašė 2013 m., tačiau tam, kad dokumentas įsigaliotų, jį privalo ratifikuoti Seimas.

Kokią problemą bando spręsti Stambulo konvencija?
Pasaulio sveikatos organizacijos statistika rodo, kad smurtas prieš moteris yra ypač paplitęs: nuo
fizinio ar seksualinio smurto nukentėjo kas trečia pasaulio moteris, o intymaus partnerio smurtas yra
labiausiai paplitusi smurto prieš moteris forma. 2018 m. pasaulį sudrebinęs #MeToo judėjimas
parodė ir epideminį seksualinio priekabiavimo ir seksualinio smurto paplitimą Vakarų visuomenėse.
Jungtinių Tautų duomenys rodo, kad mažiau nei 40 proc. smurtą patiriančių moterų kreipiasi
pagalbos. Skaičiuojama, kad Lietuvoje smurto mastai atitinka pasaulinį vidurkį, t.y. smurtą per savo
gyvenimą taip pat patiria kas trečia šalies moteris. 2020 m. dėl smurto artimoje aplinkoje buvo
užregistruoti 55 800 policijos iškvietimai, po kurių buvo pradėti 7 132 ikiteisminiai tyrimai – smurto
artimoje aplinkoje nusikaltimai užima šeštadalį visų nusikaltimų, užregistruojamų Lietuvoje. 8 iš 10
dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų aukų – moterys (5,2 tūkst. arba 79,8 proc.), iš
jų 79,5 proc. nukentėjo nuo intymaus partnerio.
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Kas parengė Konvencijos tekstą?
Smurto prieš moteris arba smurto lyties pagrindu paplitimas pasaulyje verčia tarptautinę
bendruomenę ieškoti efektyvių priemonių tokiam smurtui mažinti. Iniciatyvos ėmėsi Europos Taryba
(toliau – ET), kuri nusprendė nustatyti išsamius kovos su smurto prieš moteris ir smurto artimoje
standartus. 2008 m. ET Ministrų komitetas sudarė ekspertų grupę, kuri per dvejus metus
apibendrino efektyviausias kovos su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje praktikas bei
egzistuojančius akademinius tyrimus ir parengė juodraštinį konvencijos variantą. Galutinį tekstą ET
Ministrų komitetas priėmė 2011 balandį, po mėnesio 121-osios Ministrų komiteto sesijos metu
Stambule dokumentas pateiktas ET narėms pradėti pasirašymo procesą. Konvencija įsigaliojo 2014
m., kai ją ratifikavo dešimtoji valstybė Andora. 2017 m. dokumentą pasirašė ir Europos Sąjunga
(toliau - ES).

Kokia yra pagrindinė Konvencijos idėja?
Stambulo konvencija atkreipia dėmesį, kad didelis smurto prieš moteris paplitimas yra vis dar
egzistuojančių patriarchalinių nuostatų pasekmė – istoriškai susiklosčiusių nelygių vyrų ir moterų
galios santykių išraiška. Todėl smurtas prieš moteris konvencijoje suprantamas kaip diskriminacijos
lyties pagrindu forma ir laikomas smurtu dėl lyties. Dėl šios priežasties Konvencija įpareigoja šalis
imtis priemonių, kuriomis būtų skatinami socialiniai, kultūriniai moterų bei vyrų elgsenos modelių
pokyčiai. Valstybės įpareigojamos šviesti visuomenes ir naikinti prietarus, papročius, tradicijas bei
kitas praktikas, kurios pateisina nelygiaverčius vyrų ir moterų santykius ir taip kuria terpę smurtui
prieš moteris.

Kokius įrankius kovoti su smurtu prieš moteris siūlo Konvencija?
Konvencijoje laikomasi požiūrio, kad į smurto prieš moteris mažinimą turi įsitraukti valstybė,
nevyriausybinės organizacijos ir, be abejo, visa visuomenė. Konvencija sudaryta iš keturių ramsčių,
pripažįstant ir suprantant, kad tik darbas visose šiose srityse gali duoti ilgalaikių rezultatų. (1) Smurto
prevencija: duomenų apie visų formų smurtą rinkimas ir tyrimų inicijavimas; smurtą prieš moteris
pateisinančių normų keitimas; nesmurtinio, lyčių lygybe paremto švietimo diegimas; sąmoningumo
didinimo kampanijos; smurtautojų elgesio keitimo programų diegimas; vyrų ir berniukų įtraukimas į
švietimą bei smurto prevenciją ir kt. (2) Nukentėjusiųjų apsauga: lengvai prieinamų pagalbos centrų,
nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos centrų, steigimas; vaikų, tapusių smurto liudininkais
apsauga ir poreikių užtikrinimas; krizių centrų, kurie padengtų visą šalies teritoriją, steigimas;
nesiartinimo orderių diegimas; nemokamų pagalbos telefonų, veikiančių 24/7, diegimas, ir kt. (3)
Efektyvus smurtautojų baudimas: teisės aktų, reikalingų efektyviam smurtautojų persekiojimui,
priėmimas, pavyzdžiui, persekiojimo kriminalizavimas; aukų apsauga viso proceso metu; duomenų
apsauga ir privatumo užtikrinimas ir kt. (3) Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: konvencija remiasi
supratimu, kad kova su smurtu prieš moteris gali būti efektyvi tik užtikrinus valstybės institucijų bei
nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą. Todėl skirtingos valdžios institucijos turi tarpusavyje
koordinuoti bei derinti veiksmus ir tartis su pilietine visuomene.
Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė, Delfi.lt publikacija
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Stambulo konvencijos ratifikavimo Lietuvoje istorija
Diskusijos apie Stambulo konvencijos ratifikavimą Lietuvos aktyviojoje politikoje prasidėjo 2016
metais. Tuomet vykstant rinkiminei kampanijai į Seimą, pradėta svarstyti, ar ratifikavimo klausimas
turėtų būti įtrauktas į Seimo programą. Jau tada pasipiktinimą sukėlė nuotrauka, kurioje D.
Šakalienė, S. Skvernelis ir V. Pranckietis laiko plakatą su užrašu, skatinančiu ratifikuoti Stambulo
konvenciją. Vėliau V. Pranckietis viešai išsigynė, kad ratifikavimą palaiko.
Kas sukėlė tiek daug erzulio? Konvencijoje naudojamas terminas – socialinė lytis. Tuo metu
valdančiaisiais buvusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga teigė, kad Lietuvoje jau galioja visos
pagrindinės kovos su smurtu prieš moteris priemonės, o socialinės lyties sąvoka, anot jų, kenktų
šeimos politikai, kuri orientuojama į šeimą, pagrįstą vyro ir moters santuoka. Tad, nors ratifikavimo
klausimas buvo keltas net kelis kartus, nebuvo įtraukas į Seimo darbotvarkę.

Katalikų Bažnyčia ir dalis politikų teigia, jog ratifikavus konvenciją Lietuvai tektų keisti lyties sampratą
ir diegti nuostatas apie homoseksualumą. Taip pat tokią poziciją skatina ir įvairios prieštaringos
organizacijos, kurios sakosi palaikančios krikščioniškas vertybes. Tačiau šis dokumentas neskatina
„genderizmo ideologijos“. Žodis „gender“ (lietuviškas atitikmuo – gender) pasitelktas tik norint
pabrėžti, kad moterys dažniau patiria smurtą dėl to, kad yra šios lyties. Kitaip tariant, vyrai gerokai
dažniau smurtauja ne dėl to, kad gimė šios lyties, bet dėl susiklosčiusių jų socialinių vaidmenų. O
moterys dažniau aukomis tampa dėl to, kad visuomenėje įsitvirtinęs požiūris, esą jos yra silpnoji lytis.
Neminimi ir translyčiai ar kokios nors specifinės seksualinės orientacijos žmonės.
Europos Tarybos ekspertai tvirtina, kad Lietuvai būtų vertingi patarimai pažabojant smurtą artimoje
aplinkoje. Viena ratifikavimo iniciatorių Seimo narė Dovilė Šakalienė dar 2018 metais sakė: „Tingima
skaityti, todėl taip lengvai plinta siaubo pasakų stiliaus gąsdinimai. Sugrius tradicinė šeima, ateis
galas Lietuvos valstybei ir išvis įvyks gyventojų genocidas – būtent taip, iliustruodamas Holokausto
4

nuotraukomis, pagrindinis kovos su smurtu prieš vaikus ir prieš moteris priešininkas, Laisvos
visuomenės institutas, pristato Stambulo konvenciją“.
Šiemet diskusijos dėl ratifikavimo vėl paaštrėjo. Vėl Konvencijos šalininkai kalba apie smurto prieš
moteris prevencijos svarbą, oponentai – apie po kilniu tikslu ginti moteris paslėptą požiūrį į lyties
keitimą ir galbūt net iš viso jų panaikinimą, įžvelgiama grėsmė šeimai. Vilniaus universiteto (VU)
Teisės fakulteto profesorius prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius pastebėjo, kad dažnai konvencijos
openentai argumentuoja jog Lietuvoje jau turime ir Baudžiamąjį kodeksą, ir Apsaugos nuo smurto
artimoje aplinkoje įstatymą. Tačiau jie kovoja jau su smurto pasekmėmis, pastebėjo V. Nekrošius. O
stereotipai turėtų būti naikinami jau nuo darželio. Apie spragas švietime, į kurias orientuota ir
Stambulo konvencija kalba ir Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė. „Mes nuo mokyklos
laikų nekalbame, kas yra žalingi santykiai, kas yra sveiki santykiai, kaip mums atpažinti smurtą
ankstyvame etape, arba – kaip kuriant santykius atpažinti, kad kažkas, ką galbūt aš darau, kitą
žmogų žaloja“, – pažymėjo ji.
Dėl šių klaidžiojančių mitų ir šiemet konvencijos ratifikavimas nebuvo įtrauktas į Seimo darbotvarkę,
tačiau žadama šį klausimą dar grąžinti.

Apie seną ir naują įstatymus Lietuvoje
Smurtas artimoje aplinkoje vis dar sudaro šeštadalį visų Lietuvoje užregistruojamų nusikaltimų, nuo
kurių daugiausiai nukenčia moterys. 2011 metais buvo priimtas Lietuvos Respublikos apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kuris buvo svarbus pasistūmėjimas į priekį kovojant su smurtu
artimoje aplinkoje, tačiau įstatyme liko nemažai spragų siekiant sistemiškai ir efektyviai šią problemą
užkardyti. Ratifikavus Stambulo konvenciją, Lietuva įsipareigotų sutvarkyti šias teisines spragas ir
užtikrinti visapusišką smurto lyties pagrindu prevenciją.
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Viena iš valstybės pastangų padėtį pagerinti - atnaujintas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymas, kuris Seime bus svarstomas 2021 m. spalio mėnesį. Moterų teises ginančios
nevyriausybinės organizacijos įvardija, kad vienas esminių naujosios įstatymo redakcijos trūkumas smurto lyties pagrindu sąvokos (apie šią sąvoką skaitykite teisininkės Monikos Guliakaitės
komentarą, kurį rasite naujienlaiškio eksperto skiltyje) neįtraukimas į įstatymą ir todėl nepakankamai
sistemiškas požiūris į problemą. Atnaujintame įstatyme numatomi svarbūs patobulinimai - išplėtota
smurto prevencijai skirta švietimo programa ir apsaugos nuo smurto orderio atsiradimas.

Naujasis įstatymas ir švietimas
Naujoje įstatymo redakcijoje yra išplėsta ir detalizuota smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirta
švietimo programa. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, pastebima, kad smurtą
pateisinantis požiūris dažnai susiformuoja vaikystėje, todėl svarbu apie tai kalbėti nuo mažens.
Atnaujintas įstatymas įpareigos į formaliojo ugdymo programas įtraukti temas apie moterų ir vyrų
lygybę, nestereotipinius moterų ir vyrų vaidmenis, tarpusavio pagalbą, socialinius-emocinius
gebėjimus, nesmurtinius konfliktų sprendimo būdus bei teisę į asmens neliečiamybę. Taip pat
išsiplečia asmenų, apmokomų atpažinti smurtą ir dirbti su nuo smurto nukentėjusiaisias, ratas.
Naujoji įstatymo redakcija įpareigoja neapsiriboti tiesiogiai su smurto prevencija dirbančių asmenų
švietimu, o mokymus organizuoti ir sveikatos priežiūros specialistams, savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų darbuotojams, savivaldybių darbuotojams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos darbuotojams bei mokytojams.

Apsaugos nuo smurto orderis: kodėl jis svarbus?
Kitas esminis įstatymo pokytis yra apsaugos nuo smurto orderio atsiradimas. Orderis yra skirtas
operatyviai reaguoti į smurto artimoje aplinkoje atvejus nelaukiant teismo sprendimo. Jį skirti ne
ilgiau kaip 72 paroms galės policijos pareigūnas, gavęs pranešimą apie smurto atvejį. Orderis
įpareigos smurtaujantį asmenį laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos ( jei gyvena kartu su smurto
auka), nesiartinti, nebendrauti ir neieškoti ryšių su nuo smurto nukentėjusiu asmeniu. Anksčiau
nesant plika akimi pastebimų smurto įrodymų smurtaujantis žmogus galėjo likti gyventi kartu su
smurto auka iki teismo sprendimo, tačiau to daryti nebegalės. Nors moterų teises ginančios NVO į
patį orderio modelį žiūri gana kritiškai, jo atsiradimas bet kokiu atveju padės geriau apsaugoti nuo
smurto nukentėjusius asmenis.NVO atstovai pastebi, kad žvelgiant į užsienio valstybių pavyzdžius, jį
būtų galima tobulinti. Siūloma išplėsti asmenų ratą, kurie galėtų kreiptis dėl orderio taikymo.
Pavyzdžiui, Ispanijoje dėl skubaus apsaugos orderio gali kreiptis šeimos nariai, taip pat, kitos
tarnybos ar pagalbą teikiančios organizacijos. NVO atstovai taip pat pastebi spragą, jog asmuo gali
susimokėti baudą ir pakartotinai pažeisti orderį, todėl reikėtų numatyti rimtesnę atsakomybę.

Smurtas lyties pagrindu
Lietuvoje nuo smurto artimoje aplinkoje neproporcingai dažnai nukenčia moterys (82%), o didžioji
smurtaujančiųjų dalis yra vyrai (91%). Tad stereotipinės lyčių normos yra giliai įsišaknijusios
visuomenės sąmonėje ir nors teisinė moterų situacija kinta, smurto, nukreipto prieš moteris,
statistika parodo, kad jos vis dar suvokiamos kaip menkesnės vertės objektai, kuriuos galima
kontroliuoti, o joms nepaklusus - imtis smurto veiksmų. Remiantis Baltijos tyrimų 2019 metų balandį
atliktu viešosios nuomonės tyrimu, net 17 proc. respondentų nurodė galintys pateisinti įvairias
smurto artimoje aplinkoje formas.
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Viešojoje erdvėje dažnai pasigirsta argumentai, kad smurtas artimoje aplinkoje kyla dėl alkoholio
vartojimo, tačiau OSP duomenimis, 2020 m. tik 55% smurtavusiųjų buvo apsvaigę nuo alkoholio ar
narkotinių medžiagų (2017 m. tokie asmenys sudarė 60%). Tokie skaičiai rodo, kad smurto priežastis
nurašius alkoholio vartojimui, tikrosios smurto šaknys yra pamirštamos. Kitas dažnai išgirstamas
argumentas tas, kad smurtaujantys asmenys priklauso žemesniajai socio-ekonominei klasei, tačiau
net 58% 2020 m. smurtavusių asmenų buvo įgiję vidurinį arba profesinį išsilavinimą (aukštąjį
išsilavinimą turėjo 12%, pagrindinį - 22%, o pradinį - 8% smurtavusių asmenų). Reziumuojant,
visuomenėje įsišakniję lyčių vaidmenys tampa pagrindu, kuriuo smurtaujantieji pateisina savo
veiksmus.

Daugiau naudingos informacijos ir metodinės medžiagos apie smurto problematiką ir jo atpažinimą
galima rasti svetainėjė www.visureikalas.lt
Parengė Lietuvos žmogaus teisių centras

Atgarsiai socialinėse medijose

Nerija Putinaitė

/ VU TSPMI docentė, humanitarinių mokslų daktarė

2021 02 23

Stambulo konvencija ir Peticija: Peticijos tekstas
neturi nieko bendra su konvencijos tekstu.
Paskaičiau peticiją prieš Stambulo konvenciją.
Pasidarė baisu, ir net padvelkė pasauliniu
sąmokslu, kad norima šventų papročių ir
nepajudinamų tradicinių vertybių Lietuvai įbrukti
kažkokias post-post-modernistines baisybes.
Bet pala. Atsiverčiu Stambulo konvenciją. Ir ką
atrandu. Arba žmonės, kurie prieš ją kovoja ir
būtent tokius kovos argumentus pateikia jos yra
neskaitę, arba nepajėgūs apskritai skaityti ir
suprasti paprasto teksto, arba sąmoningai klaidina.
Štai. Peticijoje prieš Stambulo konvenciją radau
tokią frazę:
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"teisėje įvestų „lyčių chaosą“ (situaciją, kai vien vyriškos ir moteriškos lyties nebepakanka), nes
randama net iki keliasdešimt socialinės lyties tapatybių;"
Ir Stambulo konvencijoje randu atitikmenį tam, kas jau peticijoje vadinama "socialine lytimi":
"lytis socialiniu aspektu (toliau – lytis) – socialiai susiformavę vaidmenys, elgsena, veikla ir bruožai,
kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moterims ir vyrams;" taigi čia apibrėžimas beveik
vadovėlinis, bet kurie socialiniai mokslai tokiam pritartų. Nebent sakytumėte, kad vyrui vinį kalti, o
moteriai blynus kepti yra prigimtiniai skirtingų lyčių bruožai. Bet tada jau jums niekas nepadės.

Mokytojas Antanas

/ Istorijos mokytojas Antanas Jonušas

2021 02 26

O jeigu pabandytume įsivaizduoti, kaip visą šitą
kalbėjimą apie Stambulo konvenciją ir lytiškumą
apskritai girdi paaugliai ir jaunuoliai?
Daugumai mokinių šios temos yra mažai kas
naujo. Jie žino, kad gėjai yra homoseksualūs
vyrai, kad translyčiai yra žmonės, kurių
biologinė lytis ir lytinė tapatybė “nesutampa”,
kad lyčių vaidmenys istoriškai ir geografiškai
skiriasi. Kad mes nesame vien biologinės
būtybės, bet ir socialinės, ir mus veikia
visuomenės lūkesčiai, normos kaip vyrus ar
moteris.
Žino, kad vyrai verkia. Bet turbūt dviejose iš trijų
klasių vaikai pripažįsta susidūrę su “neverk, būk
vyras” (arba “neverk, nebūk boba”), arba šiuo
metu tai girdi šeimoje.
Mokiniai geba atpažinti lyčių stereotipus, geba argumentuoti, kodėl moterys gali būti mechanikės,
o tvarkytis namus ir prižiūrėti vaikus nėra vien moters atsakomybė.
Kartos skiriasi, kiekviena nauja karta atneša tai, kas ankstesnei kartai yra nepatogu. Taip buvo ir
bus. Įtariu, kad paaugliai ir jaunuoliai mažai girdi mus diskutuojant apie Stambulo konvenciją. Tuo
metu jie žiūri Netflix ir kitaip vartoja vakarietišką kultūrą, kur lytiškumo temos skleidžiasi kitaip nei
facebook’o diskusijose. O jei girdėtų, turbūt tik pakrauptų ir sustiprintų suvokimą, kad jų ir mūsų
kartos gyvena kiek skirtinguose pasauliuose.
Beje, lytiškumo ugdymas mokyklose privalomas nuo 2016-ųjų. Beveik visose klasėje, kur vedu
lytiškumo pamokas, mokiniams tai būna PIRMOJI gyvenime lytiškumo pamoka, neskaitant 1
pamokos 5 klasėje mergaitėms apie menstruacijų ciklą. Jeigu matematikos pamokos mokykloje
nevyktų 5 metus? Reaguotume, nes mokinių matematinis raštingumas mums rūpi. O lytinis
raštingumas ar rūpi?
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Vytautas Sinica

/ Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas

2021 03 01

Vasario pabaigoje pasidalinę peticijomis prieš vienalytę
partnerystę ir Stambulo konvenciją kunigai sulaukė
puolimo, kaip drįso pasisakyti politiniais klausimais.
Ryškiausia šio puolimo dalyvė simptomiškai buvo LRT
žurnalistė Indrė Makaraitytė. Kritikai akcentuoja, kad
„Lietuvoje nėra valstybinės religijos“ ir aiškina, kad dėl to
kunigai ir Bažnyčia apskritai negali kalbėti politiniais
klausimais.
Tačiau yra priešingai - jie turi teisę ir netgi pareigą kalbėti
apie politiką. Turi pagal kanonų teisę, pagal tarptautines
sutartis ir pagal Konstituciją.

Roberta Ažukaitė

2021 03 03

Aš jį palieku, nes sistema saugumo neužtikrina,
net ir po smurto artimoje aplinkoje. Tad esu
nusiteikusi po metų teismų maratono išeiti su dukra
iš mūsų bendrų namų...
Ir štai, sistema užtikrina institucinį smurtą visu
pajėgumu, pradėdama vaiko teisėmis, baigdama
teismo įtakotais sprendimais tų žmonių, kurie seniai
jau po žeme. Nenustebinau turbūt, ak tas sovietinis
palikimas, aš jį jaučiu, kaip niekad stipriai
pastaruosius metus. Moterys neužkibkite, jis turi ryšių
ir jais naudojasi pilnu pajėgumu...
Pralaimėti baudžiamąją bylą, kai esi nukentėjęs su
visomis detalėmis tavo naudai, turbūt tik Lietuvoje
įmanoma. Tik nesąžiningas teismas gali sakyti, kad
neskaudėjo arba per mažai skaudėjo, per mažai primušė ar neužmušė.. Tik nesąžiningi žmonės
gali priimti tokius sprendimus ir eiti ramiai miegot...
Mano brangus skriaudėjas į namus grįš bet kurią sekundę, bet pažadėjo luktelti iki
sekmadienio, jeigu tikrai išsikelsiu iš bendros nuosavybės. Kitu atveju grįžtų jau dabar. O dar ir
išsikraustyt padėt pasiūlė, neva dėl dukros.. Nebloga ta meilė dukrai irgi..
Taigi, nuo dabar, mes su Barbora esame atviros pasiūlymams nuomai Prienuose, Bištone,
Kaune, Vilniuje,. kad tik ramiau gyventi būtų, be barnių ir kumščių, be slapta rakinamos spynos...
Ir taip ramiai be streso lauksime tikiuosi neįtakotų skyrybų procesninių veiksmų, nors ir dėl jų
jau abejoju...
P. s. Nuoširdus ačiū sistemai, kyšių mėgėjams, papirktiniams, kad ginate smurtautojus, tik jūsų
dėka mūsų visų Lietuva eina atgal, bet ne į priekį.
*Dedu šį postą, nes noriu atkreipti visuomenės, politikų, žurnalistų dėmesį į nesąžiningai vykdomą
teismų veiklą, kuri ne tik negina nukentėjusio asmens, bet ir pažeidžia žmogaus teises ir orumą.
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Gintautas Mažeikis

/ Filosofas

2021 03 05
Štai perskaičiau filosofo Tomo Kačerausko straipsnį
DELFI apie tai, kad jis esą feministas (garsus
pasigyrimas!), bet yra "prieš Stambulo konvenciją".
Daug ten argumentų, nurodant ir į S. Beauvoir ir J.
Buttler bei apie tai, kad gender nereikėtų versti kaip
lytis o kaip "lytiškumas", ir apie tai kad moteris yra

žmogus ( naujiena
, ir kad prieš vyrus taip pat
smurtaujama ir t.t.)
Pastebėsiu, - šis DOKUMENTAS YRA POLITINIS, su
visomis
politinėmis
intencijomis,
atitinkamais
kontekstais ir derybomis bei susitarimais, o ne filosofo
svarstymai, ne kalbos filosofija ir ne M. Heideggerio
hermeneutika. Politika nėra abstrakti filosofija, iškiliai
(mandariniškai) diskutuojanti metafizines vertimo
galimybes, o visados konkreti kova už konkrečias teises arba prieš konkrečius pavojus, didesnius
ar mažesnius.

Aušra Maldeikienė

/ Europos Parlamento (toliau - EP) narė

2021 03 09

Lietuvos prezidentas yra žmogus, kurį išaugino ir
išpuoselėjo mirusi Lietuvos žurnalistika.
Tarkime, šiandien Nausėda tiesiog kliedi, kad
kažkokiu būdu Stambulo konvencija, kuri kviečia
kovoti su smurtu prieš moteris, graso žodžio laisvei.
Juokinga, vakar tarptautinės moters dienos proga
pats patvirtino, kaip moterų teisės ir moterų
įgalinimas yra jo TOP PRIORITY (esminis prioritetas),
o šiandien jau kliedi apie tai, kad tarptautinis
dokumentas, kuris stabdo smurtą artimoje aplinkoje
ir smurtą prieš moteris, graso žodžio laisvei.
Ir neatsiranda nė vieno — NĖ VIENO — žurnalisto,
kuris paklaustų, o kaip konkrečiai graso? Kas
konkrečiai atsitiks su žodžio laisve Lietuvoje, kai ta
Stambulo konvencija bus priimta?
Ir, paklaustų žurnalistai, jei tokių Lietuvoje būtų, o kas blogai su žodžio laisve Italijoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje, Švedijoje, Danijoje, Estijoje, Austrijoje, Belgijoje, Suomijoje, Graikijoje, Airijoje ar
Portugalijoje?
Žinot, kuo anos šalys skiriasi nuo Lietuvos? Ten gyvena save ir savo profesiją gerbiantys
žurnalistai.
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Dainius Žalimas

/ VDU Teisės fakulteto dekanas

2021 09 18

Geriausiai mūsų bent jau dalies visuomenės ir politinio
elito atsilikimą parodo stereotipiniai juokeliai, kurie,
atrodo, niekam per daug ir neužkliūna.
Štai vienas ryškiausių pavyzdžių, kuris parodo kaip
mūsuose atvirai menkinamos moterys vien dėl to, kad jos
moterys, ir kaip jos laikomos antrarūšėmis, negalinčiomis
spręsti valstybės valdymo reikalų. Dabartinė šalies
Vyriausybė kartais vadinama ‘moteriausybe’ ir net tiesiai
siunčiama į virtuvę. Čia ir atsiskleidžia tikrasis kai kurių iš
mūsų veidas, kai moterys iš anksto stereotipiškai
priskiriamos virtuvės ar kitoms paslaugų sferos
darbuotojoms, kurios, jei kažką ir pasiekia, tai būtinai tik
vyrų dėka.
Tada ir pamatai, kam reikalinga Stambulo konvencija, įpareigojanti švietimu ir kitomis priemonėmis
kovoti su panašiais įsišaknijusiais stereotipais apie lyčių vaidmenis. Tai yra žingsnis, kurį jau seniai
žengė Vakarų visuomenės, kuriose toks ‘moteriausybės’ terminas būtų priimtas kaip itin prastą
skonį rodantis išsišokimas.
Kritikuokime Vyriausybę ne dėl jos narių lyties, o už jos (ne)darbus, (ne)kompetenciją ir
(ne)kvalifikaciją. Čia yra išties pakankamai erdvės pasireikšti visiems

Ekspertų komentarai

Paulina Drėgvaitė

/ Lietuvos žmogaus teisių centro projektų koordinatorė

Saugi mokykla: pokyčiai nevyksta savaime
Apie patyčias bei jų prevenciją mokyklose
kalbama jau daugybę metų, tačiau smurtas
lyties pagrindu mokyklos aplinkoje yra vis dar
sunkiai
atpažįstamas
reiškinys.
Visgi,
daugumai pamąsčius apie savo asmenines
patirtis mokykloje, iškyla galybė situacijų,
privertusių (arba vis dar priverčiančių) jaustis
nepatogiai bei nesaugiai. Tai gali būti ir
juokeliai, įvairūs komentarai apie išvaizdą arba
elgesį, taip pat – veiksmai, kaip kasų
tampymas arba sijonų kilnojimas, kuriuos
didžioji mūsų visuomenės dalis vis dar vertina
kaip „nekaltą dėmesio rodymą“.[1]
Šios situacijos – smurto lyties pagrindu mokyklos aplinkoje apraiškos. Tai – opi ir daugiasluoksnė
problema, Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis kasmet paliečiant milijonus vaikų, šeimų ir
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bendruomenių visame pasaulyje. Šią problemos lauke Lietuvoje 2019-2021 m. veikia Europos
Komisijos (toliau - EK) dalinai finansuojamas projektas „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas
efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“, vykdomas Lietuvos žmogaus teisių
centro, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lygių galimybių plėtros centro bei socialinės
reklamos agentūros „Nomoshiti“. Viena kertinių projekto veiklos krypčių – įvairialypis darbas su
mokyklų bendruomenėmis bei švietimo darbuotojais Alytaus, Jonavos ir Ukmergės savivaldybėse:
mokymai, leidinių rengimas, seminarai, bei tyrimai, siekiantys matuoti šių veiklų kuriamą pokytį.
Išties, dažnai kalbama, kad lyčių stereotipai – kartų kaitos klausimas, tačiau projekto pradžioje
atlikta moksleivių nuostatų apklausa parodė, kad jaunuoliai yra taip pat veikiami šių nuostatų:
2020 m. apklausoje 27 % teigė, kad merginos turi atrodyti seksualiai, o netgi 43 % sutiko, kad
„berniuko elgesys, kai jis tampo mergaitei už kasų, kelia sijoną ir pan., – yra tiesiog dėmesio
rodymas“. Tarp šių – net 54 % apklaustų vaikinų. Projekto veikloms įsibėgėjus, atlikta pakartotinė
apklausa, parodžiusi įvykusį pokytį: 2021 m. su pirmuoju teiginiu sutiko 12 % (tarp vaikinų
pastebėtas net 25 % pokytis), o priekabiavimą antrojoje situacijoje atpažino 47 % apklaustųjų.
Akivaizdu, kad lyčių stereotipai ir jų pasekmes savaime neišsispręs – mokyklų bendruomenės gali
imtis tikslingų žingsnių atpažinti smurtą lyties pagrindu, į jį reaguoti ir užkirsti jam kelią. Pasaulio
sveikatos organizacijos duomenimis, spręsdamos smurto lyties pagrindu problemas mokyklos
susiduria su trimis pagrindiniais iššūkiais: laiko, žinių ir išteklių stygiumi, tačiau tyrimai rodo, kad
aktyviai deklaruojama mokyklos administracijos parama bei nulio tolerancijos smurto atžvilgiu
pozicija dažnai veikia geriau negu didelių resursų reikalaujančios programos. Mokyklos
darbuotojų mokymuose sukurtos programos virto metodologijomis, o taip pat projekto komanda
parengė ir leidinį „Lygybės laboratorija: saugios mokyklos aplinkos vadovas“, kuriuo gali naudotis
kiekviena ilgalaikių pokyčių savo bendruomenėje siekianti mokykla. Vadove pristatome septynis
žingsnius, padėsiančius efektyviai spręsti smurto lyties pagrindu iššūkius mokykloje, taip pat –
užsiėmimų su moksleiviais metodikas bei dokumentinio kino edukacijos gaires.
Svarbu, kad tai, kas paprastai normalizuojama, nuleidžiama juokais, o iš tiesų turi gilias pasekmes
mokyklos bendruomenei, taptų mokyklos politikos dalimi. Įvardinus problemas, jas lengviau
spręsti drauge. Tą patvirtina neseniai vykusioje baigiamojoje projekto konferencijoje seminaruose
dalyvavę mokytojai: „...daugeliui kolektyvo narių iš pradžių pasirodė, kad smurto problemos
mokykloje nėra. Iš tiesų mes jos tiesiog nematėme – tarpusavyje pasidaliję patirtimis supratome,
kad patys išgyvenome vienokias ar kitokias smurto dėl lyties formas. Žinoma, šeimoje
puoselėjamos vertybės taip pat turi didelę įtaką, bet mes, mokytojai, vedame vaikus į priekį.
Negalime to daryti tinkamai ir jiems padėti, jei patys vadovaujamės stereotipinėmis nuostatomis“,
– teigė Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Žiupkienė. Jai
antrino ir Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė: „Prisimenu dar gyvai vykusį
pirmą susitikimą, per kurį susiginčijome vertybiniais klausimais. Dabar tos pačios temos jau nebėra
tabu ir matome visapusišką mokytojų išsilavinimą, kurį galime perduoti ir moksleiviams. Mes
nustojome priešintis tam, ko nežinome“, – džiaugėsi direktorė.
[1] Reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa apie lyčių stereotipus ir smurtą (2018/2019), Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba.
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/visuomenes_nuomones_apklausa_vilmorus.pdf
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Akvilė Venckutė

/ Žurnalistė

Žiniasklaida ir emocijos
Žiniasklaida kasdien mus bombarduoja įvairiausiomis
naujienomis, kurios aktualios mūsų gyvenimams. Taip jau
yra, kad aktualiausios temos yra politikos, ekonomikos,
socialinės ir panašios – pokyčiai šiose srityse tiesiogiai
lems mūsų gyvenimus. Kartu žurnalistų pagrindinė misija
yra ginti visuomenę, ypač nuskriaustuosius. Tad didžioji
dalis naujienų praneša istorijas jautriomis temomis, taip
bandant kelti diskusiją apie situacijas, kurios turėtų keistis.
Pastebima tendencija, kad žmonės negali ramiai skaityti
naujienų – jiems jau vien antraštė gali sukelti erzulį,
nusivylimą ar net pyktį. O kur dar tai, kad žmonės skaito
naujienas pavargę nuo savų problemų, yra pripratę prie
esamų gyvenimo sąlygų, todėl pokyčių nenori, o dar ir
neigiamos naujienos traukia didesnį dėmesį negu džiugios.
Visa tai erdvėje tam tikros temos atžvilgiu sukuria didžiulį
susipriešinimą.
Ne veltui, žaidimas emocijomis – vienas pagrindinių metodų, kurie naudojami melagingose
naujienose, siekiant skaldyti visuomenę. Žmonės, vien išgirdę temą, kuri tiesiogiai gali paveikti jų
sveikatą, artimuosius ar vertybes, reaguoja emociškai. Būtent todėl visi melagienų ekspertai
perspėja, kad visada perskaitant naujienas, pirmiausia, reikia giliai įkvėpti ir nepasiduoti emocijai –
perskaityti naujieną iki galo, pasitikrinti, ar ji tikrai nesiekia suklaidinimo. Svarbiausia, pasitelkti
kritišką žvilgsnį.
Stambulo konvencijos ratifikavimas – taip pat tapo labai emocinga tema. Visų pirma, smurtas prieš
moteris yra jau savaime jautru, o kartu žmonėms trūksta žinių LGBTQ+ klausimu bei kas yra
socialinė lytis, tad klaidingai (ar politiškai netgi specialiai) šios temos buvo susietos. Dar per istoriją
mokoma, kad jeigu yra galimybė, pirmiausia, pačiam reikia perskaityti pirminį šaltinį – tai yra patį
dokumentą. Deja, pagal oponentų skleidžiamus argumentus viešojoje erdvėje galima pastebėti,
kad jie tyčia ar ne neskaitė pačios Stambulo konvencijos, o poziciją pateikia iš nuogirdų.
Nesusikalbėjimą šia tema dar sustiprino kita matoma tendencija – tai komentarai po tekstais ar
socialinėse medijose. Dažnai vartotojai komentuoja spręsdami apie tekstą vien iš antraštės arba
patys susidaro nuomonę tik iš kitų komentarų. Tad, tokiais atvejais svarbu neapsigauti –
pirmiausia, perskaitykite patį tekstą, žurnalistai daug laiko praleidžia tikrindami informaciją ir ją
analizuodami, apklausia nepriklausomus ekspertus, kurie dirba šioje srityje, ir gali geriau įvertinti
problematiką. Norėdami įsitikinti, kad visų šių principų tikrai laikosi žurnalistai, galite patikrinti
žiniasklaidos priemonę – ar ji yra turėjusi nuobaudų teisme ar įspėjimų dėl pažeistos etikos.
Platesniam kontekstui, paskaitykite pirminį dokumentą, analizes ne vienoje, bet keliose
žiniasklaidos priemonėse, taip pat galite pasitelkti ir užsienio geriausiai vertinamą žiniaslaidą. O tik
tada skaitykite komentarus, juos vertindami kritiškai – ar jų nerimas tikrai pagrįstas, o nėra
suklaidintas ar politiškai angažuotas.
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Monika Guliakaitė

/ Žurnalistė

Stambulo konvencija ir socialinė lytis – kas gi taip gąsdina?
Šiemet minime 10 metų, kai buvo
pasirašyta
Europos
Tarybos
konvencija dėl smurto prieš moteris ir
smurto šeimoje prevencijos ir kovos
su juo (kitaip vadinama Stambulo
konvencija). Konvencija yra iki šiol
išsamiausias ir daugiausiai įrankių
suteikiantis tarptautinis dokumentas,
skirtas kovoti su smurto prieš moteris
problema. Ir nors dalis Konvencijos
nuostatų Lietuvoje yra įgyvendinama
priimant ar papildant atskirus teisės
aktus (pavyzdžiui, Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymą ar kriminalizuojant persekiojimą), vis dėlto tokie veiksmai yra
fragmentiški ir neatliepia didžiulio smurto masto Lietuvoje.
Stambulo konvenciją Lietuva pasirašė 2013 m., tačiau ratifikuoti delsia iki šiol. Visuomenėje kilusi
moralinė panika, skleidžiami tikrovės neatitinkantys faktai nukreipė dėmesį nuo pagrindinio
konvencijos siekio – apsaugoti moteris nuo smurto. 2019 m. Europos Parlamente buvo priimta
rezoliucija, kuria valstybės, įskaitant Lietuvą, raginamos kuo greičiau ratifikuoti Stambulo
konvenciją, be to, smerkiami išpuoliai ir kampanijos prieš Konvenciją kai kuriose šalyse, pagrįsti
sąmoningu visuomenės klaidinimu ir melagingu minėtos Konvencijos aiškinimu.
Bene pagrindinis Konvencijos ratifikavimo priešininkų argumentų – socialinė lytis ir jo „pavojus“
mūsų visuomenei. Tačiau svarbu suprasti, kad socialinė lytis egzistuoja jau dabar ir apibrėžia mūsų
vietą visuomenėje. Moteriški ir vyriški drabužiai, pomėgiai ar net spalvos – visa tai patenka į
socialinės lyties, socialinių vaidmenų apimtį. Sakydami „mergaitei nedera karstytis po medžius, o
berniukams nevalia verkti“, vaikus įspraudžiame į rėmus naudodamiesi tais pačiais socialinės
lyties vaidmenimis, taip apribodami jų asmenybės augimą, tobulėjimą ir raišką.
Priešingai nei teigiama viešoje erdvėje, Stambulo konvencija nėra siekiama supriešinti vyrų ir
moterų ar naikinti kultūrinių tradicijų, įtvirtinti lyties keitimo, hormonų terapijos ar LGBTQ+
bendruomenės istorijos mokymo mokyklose.
Konvencijoje sąvoka „socialinė lytis“ vartojama tam, kad būtų atkreiptas dėmesys, jog smurtas
prieš moteris kyla iš vis dar gajų stereotipų, nelygybės ir nelygiavertiškų lyčių vaidmenų mūsų
visuomenėje. Vadinasi, ir smurtas būdingas ne biologinei lyčiai (kuri yra nustatoma pagal išorinius
ir vidinius lytinius organus, chromosomų rinkinį ir hormonus), o socialinei lyčiai, nes jis nėra
užkoduotas genuose, o išmokstamas – perimamas iš visuomenėje susiformavusių elgesio normų,
šeimos modelių, kultūrinių aspektų. Tai reiškia, jog nė viena iš lyčių – nei vyrai, nei moterys – iš
prigimties nėra smurtautojai. Tačiau istoriškai susiklostęs vyro socialinis vaidmuo ir dažniau fizinės
jėgos persvara, visuomenėje moterį nustūmė į silpnesnę poziciją (prisiminkime, Šveicarijoje
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balsavimo teisę moterys įgavo tik 1971 m.!), kai 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų
nusikaltimų aukų – moterys (iš jų apie 80 proc. nukenčia nuo intymaus partnerio).
Tai supratę ir priėmę, galėsime efektyviau kovoti su smurtu prieš moteris problema, o svarbiausia
– ne tik su pasekmėmis, bet ir su jos priežastimis.

Užduotys:
Remdamiesi ekspertės Paulinos Drėgvaitės komentaru, aptarkite klasėje:
1.

Jūsų nuomone, ar jūsų mokykloje patyčių ir smurto lyties pagrindu tema yra diskutuojama ir
„matoma”?

2.

Pagal pateiktus pavyzdžius, ar pasakytumėte, kad tokių atvejų jūsų mokykloje/klasėje vyksta daug,
mažai, o gal visai nebūna?

3.

Kokius patyčių lyties pagrindu pavyzdžius, nutikusius jūsų aplinkoje, galite prisiminti?

4.

Kokios pastangos yra dedamos mokyklos bendruomenėje, kad patyčios ir smurtas lyties pagrindu
nebūtų toleruojamas?

5.

Kam galėtumėte pasakyti, Kam galėtumėte pasakyti, patyrę ar savo aplinkoje susidūrę su
patyčiomis/smurtu lyties pagrindu?

7.

Kokių siūlymų mokyklos vadovybei ir bendruomenei turėtumėte, kad mokykla taptų saugesnė vieta
šiuo aptariamu aspektu?

Stambulo konvencija siekia užtikrinti, kad smurto lyties pagrindu, ją priėmusiose
valstybėse, vyktų kuo mažiau.
8.

Remdamiesi naujienlaiškyje pateikta medžiaga, išvardinkite ir aptarkite smurto artimoje aplinkoje ar
smurto lyties pagrindu pagrindines priežastis.

9.

Pasidalinkite žiniomis, kokia smurto prieš moteris situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Ką byloja
duomenys?

10.

Aptarkite, kokias priemones ketinama taikyti priėmus naują įstatymo redakciją. Kaip jas vertinate?

11.

Perskaitę naujienlaiškyje pateiktą medžiagą galbūt pirmą kartą susipažinote su sąvoka „socialinė
lytis”. Padiskutuokite apie jos reikšmę, naudą ir naudojimo pagrįstumą. Kaip manote, kodėl šiai
sąvokai kyla priešiškumas? Pasiremkite ekspertės Monikos Guliakaitės komentaru ir kita
naujienlaiškio medžiaga.
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Dokumentinių filmų platforma
Kviečiame naudotis dokumentinių filmų vaikams ir
jaunuoliams platforma „Nepatogaus kino klasė"
www.nepatogauskinoklase.lt.
Tai
nemokama
platforma, skirta formaliam bei neformaliam švietimui.
Čia pristatomi filmai, padedantys kalbėti svarbiomis,
tačiau ne visada patogiomis socialinėmis temomis.
Taip pat rasite filmų, susijusių su patyčių, lyčių stereotipų temomis. Skatinama
mokytis, pažinti visuomenės įvairovę ir apmąstyti šiandienos iššūkius žiūrint
kiną klasėje.

MOKYTOJŲ APKLAUSA
Ar buvome naudingi? Mielos mokytojos ir mieli mokytojai, būtume labai
dėkingi, jei skirtumėte porą minučių apklausai apie naujienlaiškio numerį:
norėtume sužinoti, ar buvome įdomūs bei naudingi. Jūsų atsiliepimus labai
vertiname ir stengiamės tobulėti.
Sekite šią nuorodą: https://www.surveymonkey.com/r/L9QCWKK

Ši naujienlaiškio dalis parengta remiant EEE finansiniam mechanizmui per Aktyvių piliečių fondo programą.
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I

Konferencija dėl Europos ateities ir piliečių idėjos

2021 m. pavasarį prasidėjo kompleksinis renginys, skirtas
kiekvienam ES piliečiui – Konferencija dėl Europos
ateities. Ši Konferencija įsteigta tam, kad piliečiai,
pilietinė visuomenė, ES ir valstybių narių institucijos
dalyvautų kaip lygūs partneriai sprendžiant ES ateities
klausimus. Konferencijos tikslas visiems kartu aptarti ES
ateitį ir būdus, kaip padaryti ES veiksmingesnę.
Toks renginys pradėtas organizuoti kaip bandymas
atremti ES problemas, ypač padidėjusias po BREXIT. Jau
kurį laiką ES sulaukia kritikos dėl mažo vieningumo bei
gyventojų neįtraukimo į procesus. ES piliečiai nesijaučia,
kad jų nuomonė yra atstovaujama visoje ES, o taip auga
ir euroskepticizmas. Lietuvoje taip pat juntama tendencija
save laikyti labiau Lietuvos nei ES piliečiais. Dažniausiai
europiečiai mažai nusimano, kaip ES institucijos veikia,
kaip priimami sprendimai, kad kiekviena šalis turi savo
atstovus ES valdymo organuose, o sprendimai nėra
“diktuojami ES”. Neseniai atlikta „Eurobarometro“
apklausa parodė, kad 92 proc. europiečių nori, kad į
piliečių balsą „būtų labiau atsižvelgta priimant
sprendimus dėl Europos ateities“.
Konferencijos idėją pirmą kartą iškėlė Prancūzijos
prezidentas E. Macron 2019 m. kovo 4 d. op-ed
straipsnyje-manifeste dėl „Europos atnaujinimo“. E.
Macron pasiūlė ES valstybėms narėms kartu su ES
institucijomis surengti Konferenciją Europai, kuri pateiktų
siūlymus, kokių pakeitimų reikia Europos politiniam
projektui, neatmetant ir galimo ES sutarčių keitimo.
Vėliau EK pirmininkė U. von der Leyen savo politinėse
gairėse vienu iš pagrindinių šios EK kadencijos prioritetų
išskyrė ketinimą įsteigti Konferenciją dėl Europos ateities.
Tad nuspręsta šią idėja paversti realybe, tikintis, kad tai
padės sustiprinti europiečių ir jiems tarnaujančių ES
institucijų ryšius ir padės sumažinti euroskepticizmą.
Idėjų pateikimui yra sukurta atskira platforma – čia savo
vizijomis, kad ir kokios jos neįtikėtinos būtų, galite ir
kiekvienas iš jūsų. Galite pateikti idėją ir nuo visos
klasės, viską gerai išdiskutavę. Šie piliečių pasiūlymai
kaupiami skaitmeninėje platformoje ir bus naudojami
diskusijose su EP nariais, nacionalinių parlamentų nariais,
17

vyriausybių ir ES atstovais bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Vadinasi, jūsų - ES piliečių idėjos
taps realiu pagrindu naujiems politikų pasiūlymams.
Skaitmeninė Konferencijos platforma jau veikia nuo balandžio 19 d. – čia gali įsitraukti visi,
nepriklausomai nuo tautybės, lyties, amžiaus ir kitų demografinių rodiklių. Šioje daugiakalbėje
platformoje galite ieškoti renginių, kuriuose galėtumėte dalyvauti ES / nacionaliniu / regioniniu /
vietos lygmeniu, prisidėti prie idėjų ir dalytis su konferencija susijusių renginių informacija bei
rezultatais. Ši platforma – tai konferencijos centras, kuriame galite diskutuoti ir bendrauti su visos
Europos piliečiais. Platformą sudaro dešimt temų, kiekvienai jų skirta atskira diskusijų erdvė:

Šiai konferencijai ypač svarbus jaunimo balsas – tai unikali galimybė institucijoms įsiklausyti, imtis
drąsių pokyčių ir pagerinti jaunų žmonių gyvenimą visoje Europoje. Labai svarbu, kad jauni žmonės
įsitrauktų ir dalintųsi sava Europos vizija, nes priimti sprendimai formuos būtent jų kartos gyvenimą.

Visos platformoje pateikiamos idėjos yra analizuojamos. Jau pasirodė pirmoji idėjų ataskaita, kurioje
apžvelgti pirmieji platformos duomenys nuo jos veikimo pradžios balandžio mėnesį iki rugpjūčio 2 d.
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Visos platformoje pateikiamos idėjos yra analizuojamos. Jau pasirodė pirmoji idėjų ataskaita, kurioje
apžvelgti pirmieji platformos duomenys nuo jos veikimo pradžios balandžio mėnesį iki rugpjūčio 2 d.
Per šį laikotarpį jau pasidalinta daugiau nei 6 000 idėjų. Lietuvos piliečiai pateikė viso 62.
Demokratija Europoje ir klimato kaita – šiuo metu populiariausios temos, kur pokyčių siekia ES
piliečiai. Kalbant apie dalyvių profilį – aktyviausi yra 25-39 metų amžiaus žmonės. Maždaug 63 %
dalyvių nurodė esantys vyrais, o 15 % – moterimis.
Pagal idėjų temas nuo rugsėjo pradėjo veikti keturi piliečių forumai, kurių kiekvieną sudaro dviejų
šimtų piliečių grupės, dirbsiančios skirtingomis temomis:
Europos demokratija
ir vertybės, teisės,
teisinė valstybė,
saugumas.

Klimato kaita,
aplinka ir
sveikata.

Stipresnė ekonomika,
socialinis teisingumas, darbo
vietos, švietimas, jaunimas,
kultūra, sportas ir skaitmeninė
transformacija.

ES pasaulyje
ir migracija.

Kiekvienas forumas susitiks mažiausiai tris kartus ir galės apibrėžti savo prioritetus. Jų
rekomendacijos bus pristatytos Konferencijos plenariniame posėdyje. Konferencijos plenarinė sesija
vaidina pagrindinį vaidmenį Konferencijoje, nes būtent joje ES institucijų, vyriausybių ir visuomenės
atstovai susitiks su piliečiais, kad aptartų ir parengtų pasiūlymus. EP reikalavo politiškai stiprios
plenarinės sesijos bei svaresnio išrinktų atstovų ir piliečių vaidmens.
Konferencijos rezultatas priklausys nuo piliečių pateiktų pasiūlymų ir tolesnių diskusijų. Galutines
išvadas parengs Vykdomoji valdyba, remdamasi Konferencijos plenariniame posėdyje patvirtintais
pasiūlymais. Tada išvados bus pateiktos EP, Tarybai ir Komisijai galutiniam patvirtinimui – taip piliečių
siūlymai taps realiu pagrindu pokyčiams ES.

Europos piliečių renginio Lisabonoje tiesioginė apklausa (iš ataskaitos apie konferenciją)
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KAIP PASIŪLYTI SAVO IDĖJĄ?
Užėję į platformą, prisijunkite jei jau turite paskyrą arba prisiregistruokite spausdami Prisijungti
dešiniame viršutiniame kampe. Tam naudokite savo išorės Facebook, Google, Twitter paskyrą ar
Elektroninius valdžios vartus - eID (šia pasinaudoti reikės papildomų įskiepių kompiuteryje asmens
tapatybės patvirtinimui). Sėkmingai užsiregistravus pirmą kartą galite praleisti demografinių
duomenų pildymą. Toliau vėl spauskite mygtuką Temos viršutinio meniu eilutėje ir pasirinkite temą,
kuri Jus domina: sveikata, klimato kaita ir aplinka, ES pasaulyje ar kitą. Jeigu neradote Jums
aktualios temos sąraše – savo įžvalgomis galite pasidalinti kategorijoje „Kitos idėjos“. Pasirinkę
konkrečią temą, galite perskaityti įvadą ir peržvelgti pateiktas nuorodas.
Norėdami palikti savo idėją, spauskite mygtuką „Dalykitės idėjomis”, o tada „Nauja idėja +”. Tekstas
neturėtų viršyti 1500 simbolių. Prie diskusijos prisijunkite palikdami komentarą arba balsuodami už
Jums patinkančias idėjas – taip jas atras daugiau žmonių.
Bendrauti ir aptarti savo pasiūlymus su kitų valstybių narių piliečiais galima 24 oficialiosiomis ES
kalbomis. Visi komentarai gali būti automatiškai išversti į bet kurią kitą oficialią kalbą.
„Renginių“ skirtuke galite rasti ir užsiregistruoti į internetu arba netoli jūsų vyksiančius renginius arba
suorganizuoti jį patys.
Platforma yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti privatumą.

Kas dabar vyksta Konferencijoje dėl Europos ateities?

30 620
Dalyviai

131 628

Renginio dalyviai

8 327

14 486

2 950

43 150

komentarai

Renginiai

Idėjos

Pritarimai

Kairėje pateikti skaičiai,
kiek ES valstybių narių
gyventojai pateikė
idėjų (2021 04 19–2021
08 01)

Dešinėje - kiek idėjų ES
valstybių narių
gyventojai pateikė
proporcine dalimi 1 mln
gyventojų (2021 04
19–2021 08 01)

Šaltinis:
Platformos idėjų
ataskaita
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KONKURSAS IR PAMOKA APIE KONFERENCIJĄ DĖL EUROPOS ATEITIES
Jei esi 7-12 klasių mokinys (-ė) ar šių klasių mokytoja (-as), klasės idėją ar net kelias idėjas apie ES ateitį
užregistruok į Konferencijos platformą. Idėjos nuorodą iki gruodžio 10 d. atsiųsk mums į
aktualijupamoka@gmail.com. Laiške nurodyk savo mokyklą, klasę ir kontaktą susisiekimui.
Idėja, kuri sulauks daugiausiai reakcijų – komentarų, pritarimų, sekimų – bus paskelbta konkurso
nugalėtoja 2022 m. vasario mėn. ir bus apdovanota išskirtiniu prizu – susitikimu su Užsienio reikalų
viceministru Arnoldu Pranckevičiumi! Burtų keliu išrinksime dar tris idėjas pateikusias klases ir
padovanosime po puikų gaublį.
Užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius
Kviečiu visus moksleivius ir jų mokytojus registruoti idėjas Europos ateičiai ir
dalyvauti konkurse!
Konferencija dėl Europos ateities yra unikali tuo, kad jos diskusijų pagrindas yra piliečių laisvai
pateiktos idėjos. Kad kiekvienas iš mūsų galėtų pasidalinti savo idėja Europos ateičiai, buvo
sukurta speciali daugiakalbė skaitmeninė platforma. Joje galima ne tik patogiai ir paprastai
pateikti savo siūlymus, bet ir registruoti renginius, komentuoti kitų europiečių idėjas. Jų
skaitmeninėje platformoje jau yra užregistruota per 8 tūkstančius! Nuo migracijos,
demokratijos, klimato kaitos ir skaitmenizacijos iki saugumo, sveikatos, socialinių klausimų.
Viena iš plačiai aptariamų temų yra apie švietimą ir sąlygų jaunimui gerinimą. Europiečiai
dalijasi pasiūlymais kokių pokyčių reikia Europos jaunimui, kokia turėtų būti švietimo sistema,
kaip modernizuoti mokyklų tinklą bei kokių naujų mainų galimybių moksleiviams reikėtų.
Būtent skaitmeninėje platformoje pateiktus siūlymus vėliau aptaria Europos piliečių forumai ir
plenarinės sesijos, sudarytos iš visų svarbiausių ES sprendimų priėmėjų.
Todėl kviečiu jus geriausias idėjas būtinai užregistruoti skaitmeninėje platformoje ir tapti Užsienio reikalų
ministerijos ir naujienlaiškio autorių organizuojamo konkurso dalyviais. Kiekvieno iš mūsų nuomonė yra svarbi ir
turi būti išgirsta!

PAMOKOS MODULIS
Norime, kad jūs (mokytojai, mokiniai) išsakytumėte savo mintis aktualiais ES
ateitį nulemsiančiais klausimais ir pateiktumėte jas Konferencijos platformoje.
Europos Parlamento biuro medžiaga padės surengti Konferencijai skirtą
pamoką (siūlome migracijos arba žaliosios ekonomikos temas), išnagrindėti
skirtingus požiūrius ir problemas bei pateikti savo idėją Europai. Kviečiame
naudotis!
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Atgarsiai socialinėse medijose
Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė / Seimo narė

2021 06 21

Tai per šitą karštį likau nepaskelbusi apie savaitgalį
įvykusį pirmąjį Europos ateities konferencijos
plenarinį posėdį:). Į Europos Parlamento salę grįžau
ekranu:) Daug skirtingų dalykų išsakyta - kažkas už
federaciją, kažkas už vienbalsiškumo panaikinimą,
kiti kaip tik - už bendrą sutarimą ir tt ir pan.
Šitam, pradiniam etape, išsakiau, kad kaip ten
bebūtų, kiek netobulumų ar problemų, bet Lietuva
daugeliu prasmių gyvena geriausius laikus. Ir tai yra
ir dėka Europos Sąjungos - tai mūsų visapusiško saugumo garantas. Lukašenkos režimas yra
didžiausias priminimas, kur esam, ir kur galima atsidurti.
ES ateities konferencijos leitmotyvas - kalbėtis su piliečiais. Na, kalbėtis svarbu. Ir neabejoju, kad
visi politikai kalbasi ir žino, ką galvoja skirtingi piliečiai. Iššūkis ne kalbėtis, o atrasti sprendimus.
Galbūt ši Konferencija bus galimybė jų atrasti daugiau.
Man svarbu, kad ES būtų išmani (švietimas, mokslas, investicijos į žmogaus gebėjimus), pasitikinti
(pasitikėjimas mokslu, atsparumas melagienoms ir sąmokslo teorijoms, pasitikėjimas vieni kitais),
saugi.

Dalyvaukite diskusijose savo mieste!
Prisidėti prie pokyčių galite ir dalyvaudami
diskusijų cikle apie Lietuvos atietį. Visoje
Lietuvoje įvyks devynios piliečių diskusijos, kurių
metu bus aptariamos problemos ir galimi jų
sprendimai svarbiausiose ES valdymo srityse.
Renginių metu įžvalgomis dalinsis ir kartu su
renginio dalyvėmis/-iais idėjas Europos ateičiai
vystys žymiausi savo srities ekspertai.
Atvykite ir dalyvaukite savo mieste! Daugiau
informacijos čia.

22

Eksperto komentaras
Linas Kojala

/ Rytų Europos studijų centro direktorius
/ Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų
dėstytojas

2021 06 21

Kokios Europos nori joje gyvenantys piliečiai?
Tokį paprastą, bet tuo pačiu sudėtingą
klausimą kelia nauja iniciatyva, vadinama
„Konferencija dėl Europos ateities“.
Iš pirmo žvilgsnio tai gali skambėti kaip eilinis
renginys kuriame dalyvauja politikai ar
ekspertai. Visgi realybė – kitokia. Terminas
„konferencija“ šiuo atveju reiškia ne vieną
diskusiją, o daugybę susitikimų ir pokalbių
skirtinguose ES kampeliuose. Nuo Alytaus ir
Plungės Lietuvoje iki Porto Portugalijoje ar
Pirėjaus Graikijoje bus siekiama išgirsti
europiečių nuomonę apie kasdienes problemas, iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus. O,
svarbiausia, kur visame tame galėtų būti efektyvesnė ES.
Kitaip tariant, tai yra platforma, turinti sujungti sprendimų priėmėjus Briuselyje (ir nacionalinėse
sostinėse) su paprastais piliečiais. Jau seniai konstatuojama, jog skirtis tarp lyderių ir visuomenių –
pernelyg didelė. Tai dar aktualiau kalbant apie ES, mat bendriją sudaro daugybė sudėtingai
veikiančių institucijų. Tik maža dalis europiečių gali skirti pakankamai laiko ir dėmesio tam, kad
bent šiek tiek įsigilintų į procesus.
Galbūt „Konferencija dėl Europos ateities“ tą pakeis? Žinoma, tikslas – ambicingas. Įgyvendinti jį
nebus lengva, mat Europą tebekamuoja pandemija, todėl susitikimų organizavimas –
problematiškas. Be to, reikia pripažinti, kad nemaža dalis europiečių ne pernelyg domisi politika,
todėl paskatinti jų aktyvumą nelengva.
Ir visgi tą daryti būtina, mat ES nebus efektyvi sprendžiant bėdas, jei tinkamai nesuvoks, kaip jas
mato piliečiai. Todėl ir „Konferencijos dėl Europos ateities“ chartija skelbia įsipareigojimą, kurį turi
prisiimti pasiryžusieji dalyvauti: „gerbti mūsų Europos vertybes, nustatytas ES sutarties 2
straipsnyje: žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus
teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, — tai dalis to, ką reiškia būti europiečiu
ir pagarbiai bendradarbiauti tarpusavyje.“ Ilgainiui apibendrintos ir gausiausio palaikymo
sulaukusios idėjos galėtų virsti praktiniais teisėkūros sprendimais, nors mechanizmas tam nėra
detalizuotas.
Lietuvoje ši iniciatyva jau skinasi kelią į priekį. 2020 metais įvyko įžanginis renginys „Mano Europa
– ateitį kuriame kartu!“, kuriame valstybės vadovai ir ekspertai svarstė, kokios temos turėtų būti
paliestos – nuo pamatinių vertybių ir pandemijos valdymo iki mokslo ir inovacijų plėtros, žaliojo
kurso, saugios kaimynystės.
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Prasidėjo ir renginiai regionuose. Štai Molėtuose spalio mėnesį vietos gyventojai, susitikę su
užsienio reikalų viceministru Arnoldu Pranckevičiumi ir Rytų Europos studijų centro analitiku
Justinu Kuliu, svarstė apie sudėtingus Lietuvos (ir visos ES) santykius su Kinija, kėlė klausimus apie
transatlantinių santykių ateitį. Gyventojai taip pat nebuvo entuziastingi Europos kariuomenės
klausimu – dauguma dalyvių paklausti, ar Europai reikia bendrų karinių pajėgų, tuo abejojo. Tuo
metu Kaišiadoryse Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius dr. Gintaras Valinčius
bei visuomenininkas Klaudijus Melys svarstė apie mokslo politiką. Diskusijoje išryškėjo
konsensusas, jog Europos mokslo politika turi užtikrinti du kertinius principus: 1) švietimas turi būti
prieinamas visiems, ir 2) Europoje turi būti skatinamas tarpdiscipliniškumas tarp skirtingų mokslo
šakų (pvz.: tarp tiksliųjų ir socialinių mokslų) – tik tokiu būdu bus galima spręsti problemas,
kurioms nepakanka vien technologijų vystymosi.
Svarbu ne tik gyvi susitikimai. ES lygiu taip pat veikia internetinė platforma, kurioje kiekvienas
pilietis gali pateikti savo mintis ar idėjas raštu. Ilgainiui jos bus apibendrintos ir guls ant ES lyderių
stalo. Lietuvos gyventojai kol kas aktyviai lankosi platformoje, tačiau nėra tarp daugiausiai idėjų
pateikusiųjų. Tą, siekiant svarbaus tikslo, tikrai nėra vėlu padaryti.

II

Migrantų krizė - tęsinys

Apie migracijos krizę skaitykite aktualijų naujienlaiškį nr. 51. Daug visuomenės dėmesio ir skirtingų
vertinimų bei emocijų sukėlęs klausimas kaip visada pristatomas apžvelgiant žiniasklaidos šaltinius
bei atgarsius socialinėse medijose. Temai pagilinti rasite naujienlaiškio partnerių – Vilniaus
universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Lietuvos žmogaus teisių centro
vadovių dr. Margaritos Šešelgytės ir Jūratės Juškaitės bei žurnalistės Akvilės Venckutės komentarus.
Darbo su mokiniais patogumui pateikiame įvykių laiko juostą, žinotinus faktus bei užduotis.
Nuo praeito mėnesio migrantai vis dar bando neteisėtai kirsti Lietuvos-Baltarusijos ar kitų kaimyninių
valstybių sienas. Beveik visi jie yra apgręžiami, o čia esančius bandoma įtikinti grįžti į savo kilmės
šalį. Taip pat nerimsta klausimai dėl migrantų apgyvendinimo. Nors jau jie pradėti perkelti į šiltus
būstus, vis dar trūksta kokybiškų higienos sąlygų užtikrinimo. Vyriausybė sakosi, kad krizė
numalšinta, tačiau politologai vertina, kad nereiktų neigti kritikos.

Atgarsiai socialinėse medijose

Jūratė Juškaitė

/ Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė

2021 09 21

• NEAPYKANTOS RETORIKA KAINUOJA. Vakar didieji miestai paskelbė pradedantys šildymo
sezoną. Tačiau dalis migrantų ir prieglobščio prašytojų vis dar palapinėse, jų iškraustymas į
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šiltesnes vietas dar nesibaigė. Kalbėdami apie migraciją, aukščiausi Lietuvos politikai ir
pareigūnai pasirinko grėsmės, pavojaus retoriką, o ne gyventojų nuraminimą. Tai lėmė didelę
žmonių baimę ir nenorą leisti įkurdinti migrantus bei prieglobščio prašytojus jų kaimynystėje.
Nepriėmimo klausimas taip pat turi būti sprendžiamas ir valstybės politikos lygmenyje: migracijos
procesai Lietuvoje gali intensyvėti, o visuomenės nuomonės apklausos metai iš metų rodo, kad
problemų su priimant “kitokius” žmones turime daug. Tačiau valstybė ir toliau neturi savo
nediskriminacijos skatinimo strategijos.
• AR SĄŽININGAI NAGRINĖJAME PRAŠYMUS? Nemaža dalis politikų ir pareigūnų teigia, kad į
Lietuvą atvykę žmonės yra ekonominiai migrantai, kuriems nebus suteiktas prieglobstis prieglobstį gaus vos keli procentai. Tačiau 2020 m. Eurostat duomenys rodo, kad 43 proc. Irako,
59% Afganistano ir 85% Sirijos piliečių pateiktų prieglobščio prašymų ES valstybėse buvo
patenkinti be apeliacijos. Kitaip tariant, nepaisant to, kad Lukašenkos režimas naudoja žmones
kaip įrankį savo politiniams tikslams pasiekti, ES patirtis rodo, kad atvykusių žmonių realijos ir
gyvenimo aplinkybės gali būti tokios, kurios reikalauja suteikti prieglobstį. Lietuvos politikų ir
pareigūnų pateikiami skaičiai atrodo nerealistiniai, kyla pagrindo kvestionuoti, kaip nagrinėjami
prieglobščio prašymai.
• INVESTICIJOS ATSIPERKA. Migrantų ir prieglobščio prašytojų apgyvendinimas ir orių sąlygų
suteikimas pateikiamas pateikiamas kaip didelių išlaidų ir resursų reikalaujantis klausimas. Tiesa,
kad pradžioje valstybė turi investuoti ir padėti žmonėms integruotis - įsitvirtinti darbo rinkoje,
švietimo sistemoje ir kt. Tačiau integracija atsiperka. Tarptautinis valiutos fondas skaičiavo, kad jei
ne koronaviruso pandemija, 2020 m. ES bendras vidaus produktas būtų 0.25 proc. dėl 2015-2016
m. priimtų pabėgėlių. Prognozės Švedijos ir Vokietijos ekonomikoms, kurios priėmė daugiausiai
žmonių, buvo 0,5 - 1,1 proc. BVP augimas.

Lietuvos žurnalistikos centras

2021 09 30

Migracijos nušvietimas žiniasklaidoje: kaip temai pasiruošti žurnalistui, paisančiam viešojo
intereso?
Migracija, ypač nelegali migracija, Europoje ir visame pasaulyje sukelia įvairias visuomenės
reakcijas. Nuo politikų iki teisėsaugos, žmogaus teisių aktyvistų ir pačių migrantų – kiekvienas turi
ką pasakyti. Visuomenė ieško žurnalistų parengtos informacijos žiniasklaidoje. O kokybinė
žiniasklaida yra atsakinga pateikti nešališką, tikslią ir teisingą informaciją apie tai, kas vyksta.
Tai tema apie kurią ne visada yra lengva pranešti. Kai kurie faktai yra ginčijami, o prieiga prie
informacijos gali būti apribota. Migracijos tema taip pat dažnai siejama su baime dėl visuomenės
saugumo.
BBC visuomenės temų reporterė Stephanie Hegarty jau daug metų praneša apie migraciją ir
pateikė atvejų analizę, kuri, jos manymu, padės kolegoms iš Lietuvos apžvelgti migrantų patirtį
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje.
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Agnė Bilotaitė

/ Vidaus reikalų ministrė

2021 09 21

2021 10 01
Iš Lietuvos savo noru jau išvyko arba buvo išsiųsti 176 neteisėti
migrantai.
Šią savaitę Lietuvoje apsilankiusi Irako ambasados delegacija
per kelias dienas dar 63 migrantams padėjo sutvarkyti kelionės
dokumentus.
Irako diplomatai planuoja apsilankyti visose migrantų
apgyvendinimo vietose.
Bendradarbiaudami su Irako pareigūnais siekiame irakiečius
kuo greičiau išsiųsti atgal į tėvynę.
Šiuo metu išnagrinėti 690 prieglobsčio prašymų ir nė vienam asmeniui prieglobstis nėra suteiktas.
Nelegalus sienos kirtimas nebus toleruojamas.
Tie, kam gresia realus pavojus, pagalbos gali kreiptis teisėtais būdais.
2021 10 08
Dar prieš mėnesį tai atrodė sunkiai pasiekiama.
Bet šiandien 12 ES vidaus reikalų ministrų bendru laišku kreipėmės į EK vicepirmininką Margaritį
Schiną ir EK vidaus reikalų komisarę Ylvą Johansson dėl pokyčių ES išorės sienų apsaugos ir
migracijos srityse. Ir jau sulaukėme palaikymo!
Ši krizė dar kartą parodė, kad gebame susitelkti ieškodami veiksmingų sprendimų. Tikiu, kad
bendromis jėgomis rasime ir greitus politinius sprendimus, kurių iš mūsų laukia Lietuvos ir visos
Europos žmonės.

Vytautas Sinica

/ Nacionalinio susivienijimo vicepirmininkas

2021 10 14

Patys prisikvietė tūkstančius svečių ir dabar sėdi pirtį
užsikūrę. Laimei Lietuva tris mėnesius palaikiusi sieną
atvirą, galiausiai ją uždarė ir nelegalų nebepraleidžia. Labai
svarbu, kaip valdžia elgsis artimiausiu metu, kai atsidurs
tarp trijų ugnių:
• Nauja sutelktine nelegalų banga iš Baltarusijos (iš vienos
pusės)
• Bręstančiu puolimu iš Briuselio dėl neva žmogaus teisių
pažeidimų prieš nelegalus (iš kitos pusės)
• kaltinimai kankinimu iš prieš valstybę nuosekliai
dirbančios žmogaus teisių kontrolierių įstaigos ir jai
antrinančių NVO (iš trečios pusės).
Reikia rezervuotai pagirti, kad ėjimas sutelkti ES šalių vidaus reikalų ministrus iniciatyvai KEISTI ES
MIGRACIJOS POLITIKĄ griežtesnio reguliavimo ir mažesnio atvirumo linkme buvo geras. Dabar į jį
atsakyta ideologiniu puolimu, kai tuoj pati Lietuva bus spaudžiama atsiimti visas iniciatyvas ir
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teisintis. Vasaros elgesys, kai sienos neuždarė kol neleido Europos komisarė, leidžia spėti, kad
vyriausybė susigūš ir nusileis. Bet gal ne? Čia bus esminis testas.
Aš tik priminsiu savo liepos viduryje teiktus pasiūlymus migrantų krizės sprendimui. Labai jau daug
kas pasirodė aktualu ir atsidūrė politikų diskusijose.

2021 10 11

Žmogaus teisių stebėjimo institutas

„Platesne prasme jos (įvairios bauginimo priemonės) naudojamos ir tiems keturiems su viršum
tūkstančių žmonių, esantiems Lietuvoje, nes bendra politika yra atgrasymo politika, kad žmonės
suprastų ir perduotų pasauliui, jog jau kur kur, bet į Lietuvą geriau nepapulti.
Tai, man atrodo, čia yra daroma tokia strateginė klaida, kur galima suprasti pragmatiškai –
galvojama, kad tas atgrasymas suveiks ir srautų nebebus, bet iš tikrųjų mes siunčiame kažkokią
naują žinią pasauliui apie Lietuvos įvaizdį“ – komentare LRT laidai „Savaitė“ teigė ŽTSI direktorius
Dainius Pūras.

Kokios pagalbos sprendžiant migracijos problemas sulaukė Lietuva iš ES
ES institucijų bei agentūrų parama:
Frontex (126 pareigūnų, 36 patrulių automobilių,
2 malūnsparnių);
EASO (70 ekspertų, iš jų 15 dirba nuotoliu.
Planuojama, kad Lietuvoje iš viso dirbs iki 140
EASO ekspertų. EASO Lietuvai turėtų talkinti iki
2022 m. birželio mėn.);
Europol (3 ekspertų);
Europos Komisija Lietuvai skirs 37 mln. EUR
migrantų priėmimo bei apgyvendinimo sąlygoms
gerinti.
Lietuvai suteikta visa reikalinga parama, kurios
Lietuva prašė būtinoms migrantų gyvenimo
sąlygoms užtikrinti (pradedant gyvenamaisiais
šildomais konteineriais, baigiant lovomis bei
miegmaišiais).

ES valstybių narių parama pagal ES civilinės
saugos mechanizmą:
Lietuvai pagalbą siūlė:
1. Airija
2. Austrija
3. Čekija
4. Danija
5. Estija
6. Graikija
7.
Italija
8. Kipras
9. Kroatija
10. Latvija
11. Lenkija
12. Liuksemburgas
13. Мalta
14. Nyderlandai
15. Portugalija
16. Prancūzija
17. Slovakija
18. Slovėnija
19. Suomija
20. Švedija
21. Vokietija
22. Norvegija

Lietuva pagalbą priėmė:
1.
Airija
2. Austrija
3. Čekija
4. Danija
5. Estija
6. Graikija
7.
Kroatija
8. Latvija
9. Lenkija
10. Liuksemburgas
11. Мalta
12. Nyderlandai
13. Portugalija
14. Prancūzija
15. Slovakija
16. Slovėnija
17. Suomija
18. Švedija
19. Norvegija

„Galite būti tikri, toliau palaikysime Lietuvą, Latviją ir Lenkiją. Ir vadinkime daiktus tikraisiais
vardais: tai hibridinė ataka, kuria siekiama destabilizuoti Europą” - iš EK Pirmininkės U. Von der
Leyen EP Strasbūre sakytos metinės „State of the Union” kalbos.
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Vidaus reikalų ministerijos informacija: Tik prasidėjus migracijos krizei, sulaukėme diplomatinės,
ekspertinės, finansinės ir humanitarinės ES ir ES šalių pagalbos. Pagal ES civilinės saugos
mechanizmą Lietuva sulaukė humanitarinės pagalbos – palapinių ir modulinių namelių, lovų,
antklodžių, baldų, elektros generatorių, šildytuvų ir kitokios migrantams apgyvendinti reikalingos
įrangos iš 18 šalių. Taip pat neteisėtos migracijos per išorinę ES sieną keliamiems iššūkiams spręsti
Lietuva iš Čekijos gavo 13,5 mln. Čekijos kronų (apie 530 tūkst. eurų), o iš Kipro – 20 tūkst. eurų
finansinės dvišalės paramos. Savo ruožtu, iš Europos Komisijos sulaukta 37 mln. eurų migrantų
priėmimo bei apgyvendinimo sąlygoms gerinti.
Lietuvoje dirba „Frontex“, Europolo ir Europos prieglobsčio paramos biuro ekspertai, vertėjai, sienos
stebėjimo pareigūnai, socialiniai darbuotojai, apklausų atlikėjai, kurie padeda sparčiau ir efektyviau
įveikti migrantų krizę

Ką Lietuva siūlo ES ateities politikai dėl migracijos
Lietuva siūlo ES teisėje numatyti papildomus saugiklius, kurie būtų skirti ES valstybėms narėms
suteikti tinkamus įrankius kovoti su panašaus pobūdžio hibridinėmis grėsmėmis, su kokia šiuo metu
susiduria Lietuva. Lietuva siūlo pakeitimus, susijusius su Šengeno sienų kodeksu:
●

kurti bendrus sienos stebėjimo standartus,

●

įrengti ir iš ES lėšų finansuoti fizinius ES išorės sienų barjerus,

●

tobulinti prieglobsčio prašymų pateikimo tvarką, nurodant, kad esant hibridinei atakai, kurios
vienas iš dėmenų yra migracija, prieglobsčio prašymai galėtų būti pateikti tik oficialiuose
sienos kirtimo punktuose.

Pagal situaciją Lietuva taip pat planuoja pasiūlymus dėl laikinų nukrypimų nuo Bendrosios Europos
prieglobsčio sistemos esant ekstremaliai situacijai dėl vykstančios hibridinės atakos:
●

siūloma apriboti neteisėtų migrantų teisę keliauti ES viduje iki kol bus priimtas sprendimas
dėl jų statuso,

●

keliama idėja, kad nelegaliems migrantams būtų suteikiama teisė patekti į ES tik tuomet, kai
jiems bus suteiktas toks leidimas,

●

leisti viršyti maksimalų prieglobsčio prašymo terminą, jeigu valstybėje susidaro itin didelis
tokių prašymų kiekis,

●

numatyti, kad neigiamo prieglobsčio sprendimo apeliacija automatiškai nesuspenduotų
išsiuntimo iš valstybės, nebent kitaip nuspręstų teismas.

Lietuva visada rodė solidarumą su kitomis valstybėmis, susiduriančiomis su
migracijos krizėmis
Lietuva prisideda prie savanoriško migrantų perkėlimo iš tų valstybių, kurios taip pat patiria didelį
migracijos spaudimą. 2019 bei 2020 metais prisidėjome prie migrantų perkėlimo iš Italijos, Maltos,
Graikijos, o 2021 m. perkėlėme migrantus iš Italijos.
2019 m. į Lietuvą perkelti 4 asmenys iš Italijos ir 3 asmenys iš Maltos.
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●

2020-01-24 migracijos komisija nutarė perkelti persekiojamus Sirijos žurnalistus su šeimomis
(iki 8 asmenų) - vyksta perkėlimo planavimas.

●

2020-03-12 Komisija nutarė priimti 1-2 nelydimus nepilnamečius iš Graikijos ir perkelti 3
nelydimus nepilnamečius iš Graikijos.

●

2020-11-02 perkelta siro „Baltojo šalmo“ šeima į Lietuvą.

●

2020-11-23 Lietuva sutiko priimti iki 5 prieglobsčio prašytojus iš Maltos.

●

Derinamas 17 eritrėjiečių (5 šeimų) perkėlimas iš Etiopijos pabėgėlių stovyklos į Lietuvą,
šeimų susijungimo tikslu.

Lietuvos indėlis sprendžiant migracijos krizę Graikijoje
Lietuva, dalyvaudami bendrosiose Frontex operacijose karštuosiuose migracijos taškuose, siekiant
suvaldyti migracijos srautus į Graikiją išsiusti:
●

2016 m. – 104 pareigūnai

●

2017 m. – 159 pareigūnai

●

2018 m. – 212 pareigūnai

●

2019 m. – 80 pareigūnai, 3 vertėjai, 1 sraigtasparnis su įgula, 33 automobiliai, 37 visureigiai;

●

2020 m. - 86 pareigūnai (iš jų 10 kinologai su tarnybiniais šunimis), 20 patruliniu džipų; 5
automobiliai su šiluminio matymo įranga ir sausumos bei pakrančių stebėjimo radaru, 10
automobilių, 20 narių įgula su sraigtasparniu, 2 vertėjai.

Baltarusija
Nuo 2020 rugsėjo 21 Lietuva išduoda Baltarusijos piliečiams vizas pagal supaprastintas procedūras.
Nuo minėtos datos supaprastinta tvarka jau išduota apie 5000 ypatingų - humanitarinių vizų, siekiant
padėti nedemokratinio režimo persekiojamiems kaimyninės šalies piliečiams. 206 gudai paprašė
prieglobsčio Lietuvoje.
Afganistanas
Migracijos departamentas informuoja, kad jau priimti sprendimai suteikti prieglobstį visiems iš
Afganistano evakuotiems asmenims – su Lietuvos kariais dirbusiems vertėjams, kariškiams, ES ir JT
personalui bei jų šeimos nariams.
Afganistaniečių prašymai suteikti prieglobstį buvo nagrinėjami prioriteto tvarka. Padedant krašto
apsaugos pareigūnams, tai padaryti pavyko per suplanuotą laiką.
Iš viso per dešimties dienų trukmės misiją Lietuvos kariai ir diplomatai, vadinamasis „Kabulo
vienuoliktukas“ padėjo pargabenti per 170 Lietuvai talkinusių afganistaniečių vertėjų su šeimos
nariais, bėgančių nuo jų šalį perėmusių talibų. Jie laikinai apgyvendinti Raseinių rajono
savivaldybėje.
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Migracijos departamentas praneša, kad pirmieji leidimai nuolat gyventi Lietuvoje anksčiau minėtiems
afganistaniečiams jau yra išrašyti. Raseiniuose gimė pirmoji afganistanietė. Mergaitė – ketvirtas
vaikas prieglobstį Lietuvoje gavusioje afganistaniečių šeimoje.

Arnoldas Abramavičius

/ Vidaus reikalų viceministras
Nedemokratiško
kaimyninės
šalies
režimo keliama grėsmė ir organizuojami
neteisėtų migrantų srautai, tai išpuolis
ne tik prieš Lietuvą, bet ir prieš visą ES.
Tai patvirtina faktas, kad migrantai
bando neteisėtai patekti ne tik į Lietuvą,
bet ir į Lenkiją ir Latviją – per visą
bendrą Baltarusijos su ES sieną. Taip pat
negalima pamiršti Lukašenkos atviro
grasinimo
leisti
migrantams
ir
narkotikams plūsti į ES.

Krizė šiuo metu stabilizuota, tačiau vis dar yra nerimą keliančių ženklų, kurie rodo, kad iš
Baltarusijos gali padidėti neteisėtų migrantų srautas. Mūsų šalyje vis dar galioja ekstremalioji
padėtis, kuri leidžia sutelkti pajėgumus prie Lietuvos išorės sienos. Mes negalime prognozuoti
nekontroliuojamo A. Lukašenkos režimo ir iš jo galime tikėtis bet ko. Dėl to išliekame budrūs.
Hibridinė ataka, kurią pradėjo ir toliau vykdo Baltarusijos režimas, atvėrė naują neteisėtos
migracijos į ES kelią ir sukūrė nestabilumą prie rytinės ES sienos. Ši krizė atskleidė galiojančių ES
teisės aktų spragas. Todėl sprendimai, kurie leistų greičiau ir veiksmingiau reaguoti į tokius
hibridinius išpuolius, pasitelkiant nelegalios migracijos instrumentą ir panašaus pobūdžio grėsmes,
yra būtini.

III ES Baltijos jūros regiono strategijos forumas
Apie Strategiją
Kasmetinis Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – Strategija) forumas yra didžiausias šio regiono
Strategijos renginys. Šios Strategijos tikslas – stiprinti ES valstybių, supančių Baltijos jūrą,
bendradarbiavimą. Strategiją įgyvendina 8 ES valstybės narės (Estija, Danija, Latvija, Lietuva, Lenkija,
Suomija, Švedija, Vokietija). Ši, pavyzdinė, ES makroregioninė strategija buvo sukurta 2009 m.,
siekiant kartu spręsti konkrečiame regione esančioms valstybėms kylančius iššūkius. Ji sukūrė
bendradarbiavimo struktūrą, leidžiančią mokslininkams, ekspertams, verslui bendradarbiauti
įvairiose politikos srityse, įgyvendinti atitinkamus projektus ir pasiekti visam regionui naudingus
rezultatus. Strategija nubrėžia prioritetines sritis ir veiksmus, kurie vykdomi, siekiant švaresnės
Baltijos jūros, didesnio regioninio sujungiamumo ir labiau klestinčio regiono. Siekiant dar aktyvesnio
Baltijos jūros regiono įsitraukimo į žaliąją transformaciją, į visas Strategijos politikos sritis
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integruojamas klimato kaitos elementas. Dirbdamos kartu šalys gali įveikti kilusius ir ateityje
kilsiančius bendrus iššūkius ir užtikrinti tvarų Baltijos jūros valstybių – kaimynių augimą.
Vienas iš reikšmingų pasiekimų – pagerinta Baltijos jūros aplinkos būklė (šią būklę gerino taršos ir
maistinių medžiagų mažinimas, bioįvairovės didinimas). Nors šioje srityje reikalingos tolesnės
pastangos, tačiau pažanga pastebima. Kita Lietuvai itin svarbi sritis – sujungiamumo (transporto
koridorių) plėtra. Ypatingas dėmesys skiriamas aplinkai draugiškesniam viešajam transportui.
Energetikos srityje svarbūs projektai, susiję su energetikos infrastruktūra, dujų ir elektros rinka,
energijos tiekimo saugumu, energetinis efektyvumu ir atsinaujinančia energetika. Koncentruojamasi
į atviros, konkurencingos, pilnai integruotos regioninės eneregtikos rinkos Baltijos jūros regione
sukūrimą. Kaip itin svarbų pasiekimą galima išskirti regiono visuomenės supratimą, kad didelių
iššūkių pavieniui išspręsti negalime. Strategija subūrė konkrečių sričių ekspertus, nevyriausybinio
sektoriaus atstovus, verslo atstovus tam, kad kartu ne tik būtų identifikuotos problemos, bet jos ir
sprendžiamos.

Apie Forumą
Diplomatų komentaras
Robertas Bružilas

/ Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento
direktoriaus pavaduotojas

Laura Čeponytė

/ Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėja

Strategijos valstybės narės rotacine tvarka kasmet organizuoja didžiausią Strategijos renginį –
Metinį forumą. 2021 m. ši atsakomybė teko Lietuvai. Dėl epidemiologinės situacijos renginys vyko
nuotoliniu būdu rugsėjo 27 d. – spalio 1 d. Jį kartu su Lietuvos užsienio reikalų ministerija
organizavo Kauno ir Klaipėdos miestai bei Baltijos miestų sąjunga.
Metiniame forume dalyvavo 1700 dalyvių iš Baltijos jūros regiono valstybių, kitų ES valstybių narių
bei kaimyninių valstybių. Pagrindinė forumo tema – „Žaliasis atsigavimas“. Keturiasdešimtyje
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forumo renginių ieškota idėjų, kaip
paspartinti Baltijos jūros regiono žalinimą
bei į Strategijos įgyvendinimą įtraukti
naujų organizacijų.
Ypatingas dėmesys Forume skirtas
kultūros
vaidmeniui atsigavimo po
pandemijos procese. Dėl šios priežasties
Kaunas, „Europos kultūros sostinė 2022“,
prisijungė prie Forumo organizavimo.
Forumo dalyviams pasiūlyta galimybė apsilankyti virtualiuose Lietuvos muziejuose ir parodose.
Forumu siekta sustiprinti miestų dalyvavimą Strategijos įgyvendinime. Prie to stipriai prisidėjo
Baltijos miestų sąjunga, sukūrusi virtualias erdves, kuriose Baltijos jūros regiono miestų atstovai
turėjo galimybę prisistatyti ir užmegzti ryšius tolesniam bendradarbiavimui.
Lietuva taip pat siekė į Baltijos jūros regionui reikšmingų sprendimų priėmimą aktyviau įtraukti
jaunimą. Jaunieji profesionalai dalyvavo plenarinėse sesijose, o paskutinė forumo diena skirta
būtent jaunimui. Iš studijos Klaipėdoje, kuri šiemet yra Europos jaunimo sostinė, transliuota
diskusija apie tai, kaip jauni žmonės aktyviau galėtų prisidėti prie tvarios Baltijos jūros regiono
ateities.
Ypač džiaugiamės, kad Forumo atidarymo diskusijoje dalyvavo Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos
ir Švedijos Ministrai Pirmininkai, Europos Komisijos pirmininkė ir Ekonominio bendradarbiavimo ir
plėtros organizacijos (EBPO) generalinis sekretorius. Tikimės, kad ši diskusija tapo paskata
organizacijoms dar aktyviau įsitraukti į tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
Apibendrinant, Forumas pasižymėjo miestų ir jaunimo įtraukimu, ES ir regiono valstybių narių
lyderių politine parama tolesniam Strategijos įgyvendinimui. Per Forumą pristatytos finansinės
galimybės įgyvendinti tarpvalstybinius projektus.
Forume keltus tikslus ir idėjas sieksime įgyvendinti Lietuvos pirmininkavimo Strategijai,
prasidėjusio 2021 m. liepą ir truksiančio iki 2022 m. birželio, metu.
Forumo diskusijų įrašai pasiekiami svetainėje www.eusbsr2021.eu., kviečiame jų pasiklausyti,
domėtis galimybėmis prisijungti prie Strategijos projektų ir taip prisidėti prie žalesnio, tvaresnio ir
klestinčio Baltijos jūros regiono!

Apie vykusias diskusijas detaliau
Žaliojo atsigavimo tema vyravo tarp pagrindinių renginių. Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius
ypatingiems pavedimams klimato diplomatijos klausimais Edvilas Raudonikis įsitikinęs, kad tai yra
gyvybiškai svarbu, nes klimato kaitos požymius jau dabar gali jausti kiekvienas. Ambasadorius
klimato klausimais atkreipia dėmesį, į kokius pokyčius turėtų susitelkti Lietuva: „Lietuva nepasižymi
ypatingais gamtiniais ištekliais ir pagrindinis mūsų išteklius yra žmonės ir protai, todėl žiedinės
ekonomikos principų taikymas ilgalaikėje perspektyvoje suteikia didelių konkurencinių pranašumų.
Vystydami technologijas ir investuodami į žmones bei keldami žinių lygį, galime tikėtis ateityje
sukurti saugesnę, švaresnę aplinką“.
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Atidarymo strateginėje diskusijoje Lietuvoje, dalyviai tarėsi, kokį vaidmenį vaidins Baltijos jūros
regionas, visai ES atsigaunant po pandemijos ir siekiant žaliosios ir skaitmeninės transformacijos bei
didesnio sveikatos, socialinės sistemos, ekonomikos ir mūsų visuomenių atsparumo. Forumo metu
taip pat vyko 2021–2027 metų finansinės „ES Interreg“ Baltijos jūros regiono programos bei jos
teikiamų finansinių galimybių įgyvendinti tarpvalstybinius projektus pristatymas. Ši programa suteikia
250 mln. eurų tikslinę finansinę paramą nedideliems projektams, prisidedantiems prie tvaresnės
Baltijos jūros regiono ateities transporto, energetikos, kultūros, bioekonomikos ir įvairiose kitose
srityse.
Paskutinioji diena buvo skirta renginiams jaunimui. Čia jie diskutavo, kaip galėtų labiau įsitraukti į ES
valdymo procesus bei kaip prisidėti prie žalesnės Europos. Nepamiršta ir COVID-19 tema – nors
jaunimo neaplenkė pandemijos iššūkiai, diskutuojant buvo bandoma rasti ir atsivėrusių galimybių.
Pavyzdžiui, pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidūrė jaunimas dėl pandemijos, yra edukacinio proceso
sutrikdymas. Kaip šioje situacijoje valdantieji galėtų įsiklausyti į pačių moksleivių ir studentų
poreikius, kad jie nukentėtų kuo mažiau. Tam reikalingas glaudesnio bendradarbiavimo sistemos
sukūrimas. O toks jaunimo įtraukimas galėtų pasitarnauti ir sprendžiant kitas problemas. Anot
diskusijų dalyvių, jaunimo balsas reikalingas visose srityse. Visų pirma, jie turėtų nebijoti juo dalintis
savo artimiausioje bendruomenėje – švietimo įstaigose. Tuo tarpu negalima palikti visos
atsakomybės jaunimui – organizacijos, norinčios išgirsti jaunimo idėjas, turėtų daugiau dėmesio
skirti socialiniams tinklams bei sukurti galimybes ne tik pasisakyti, bet ir idėjų įgyvendinimui.

Užduotys:
1.

Ką manote apie ES ateities konferencijos svarbą ir prasmę? Ar, Jūsų nuomone, geresnei Europos
ateičiai sukurti būtina išgirsti eilinių ES piliečių balsus?

2.

Pasidomėkite ES istorija: kaip radosi vis daugiau galimybių piliečiams įsitraukti ir pareikšti savo
nuomonę ir valią. Kokios jos?

3.

Kaip manote, ar Konferencija kaip priemonė įtraukti ES piliečius į diskusijas apie ES ateitį yra
tinkama? Kokiais būdais pasisakyti norėtumėte jūs?

4.

Apžvelkite, kokias idėjas pateikė ES piliečiai platformoje. Kokios jums pasirodė įdomios, kviečiančios
susimąstyti?

5.

Kokia rūpima ES ateities tema norite diskutuoti jūs? Pateikite savo individualias ir klasės idėjas idėjų
platformoje. Klasės idėjų laukiame konkurse!

6.

Naujienlaiškyje radote informacijos, kokios pagalbos Lietuva sulaukė iš ES migrantų krizėje ir kokią
siūlė kitoms šalims. Ką tai byloja, jūsų nuomone, apie ES?

7.

Migrantų krizė jau laikoma suvaldyta. Apžvelgę visą jos eigą ir visuomenę krėtusias diskusijas (galite
pasinaudoti rugsėjo mėn. naujienlaiškio numeriu, skirtu migracijai), aptarkite, ko išmokome ar galime
pasimokyti kaip valstybė ir visuomenė?

8.

Kas sudaro Baltijos jūros regioną ir kokios bendros problemos bei temos sieja regiono valstybes?
Susipažinote su Strategija - pastangomis spręsti bendras problemas. Kokį įspūdį paliko informacija
apie šias pastangas?

9.

Jei būtumėte Forumo dalyviai, kokiu klausimu pasisakytumėt ir kokias idėjas keltumėte dėl Baltijos
jūros regiono valstybių žaliojo atsigavimo, gyventojų gerovės, švaresnės jūros, didesnio
sujungiamumo.

33

