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PiLietiŠKuMo sĄVoKa

Kas yra pilietiškumas?

Pilietiškas pilietis ar aktyvus gyventojas, pilietinės visuomenės na
rys ar tiesiog šalies gyventojas – tokie apibūdinimai, matyt, suklaidintų 
bet kurį žmogų. Būtent todėl svarbu išsiaiškinti pilietiškumo prasmę.

Europos Sąjunga (ES) pilietybę apibrėžia kaip žmonių teisinius ryšius 
su valstybe. Pilietis ir valstybė vienas kito atžvilgiu turi tam tikrų pareigų 
ir teisių. Aktyvus pilietiškumas susieja įvairias narių tapatybes ir suteikia 
jiems galią dalyvauti ekonomi
niame, socialiniame, kultūrinia
me, pilietiniame ir politiniame 
visuomenės gyvenime.

Europos pilietybės kon
vencijoje sąvoka pilietybė api
brėžta kaip teisinis asmens ir 
valstybės ryšys, nerodantis as
mens etninės kilmės. Šis ryšys 
nurodo tik teises (politines, ekonomines, socialines, kultūrines ir pan.) 
ir atsakomybę, kurias turi tos valstybės piliečiai.

Sąvoka pilietiškumas suprantama kaip naudojimasis teisėmis ir at
sakomybe, kurios susijusios su buvimu arba tapimu tam tikro vieneto 

Pilietiškumas yra įsipareigojimas 
prisiimti teises ir pareigas 
rūpintis bendruomenės ateitimi, 
naudotis narystės (valstybėje 
ar organizacijoje) teikiamomis 
galimybėmis ir aktyviai dalyvauti.
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(valstybės, miesto, politinės partijos, profesinės sąjungos ar nevyriau
sybinės organizacijos) nariu. 

Būti piliečiu – tai priimti tos valstybės esamą teisinę kultūrą ir pri
siimti tam tikras pareigas, apibrėžtas įstatymais. Būti pilietišku reiškia 
prisiimti daugiau pareigų nei įpareigoja įstatymai ir būti labiau akty
viu nei pasyviu:  domėtis šalies socialine, kultūrine ir politine aplinka, 
dalyvauti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veikloje, sprendimų pri
ėmimo procesuose.

Kitais žodžiais tariant, būti aktyviu piliečiu, arba pilietišku, vadinasi, 
nekelti klausimo – kam man to reikia? ir tiesiogiai prisidėti prie ben
druomenės gyvenimo kūrimo, keitimo ar tvarkymo. Pilietiškam žmo
gui valstybėje, kurios pilietis jis yra, sudarytos visos laisvės aktyviai da
lyvauti viešajame gyvenime, prisidėti priimant sprendimus ar spręsti, 
kam patikėti valstybės valdymą.
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Tačiau laisvė visuomenėje individui nenurodo, ką jam su ta lais
ve daryti, todėl šiuo atveju susiduriama su etinėmis ir pilietiškumo 
problemomis. Piliečiams, kurie gyvena savo asmeninį / šeimos gy
venimą ir rūpinasi tik savo siaurais interesais, vargu ar tos laisvės bei 
galimybės aktyviai veikti bus aktualios. Tačiau kita žmonių grupė – 
aktyvių piliečių arba pilietiškų žmonių  – tomis laisvės ir valstybės 
suteikiamomis galimybėmis naudojasi: dalyvauja sprendimų pri
ėmimo procesuose, organizuoja mitingus ir demonstracijas, renka 
parašus peticijoms, buria individus į asociacijas, dalyvauja savano
riškoje veikloje.

Aktyvūs piliečiai  – tai uni
kalūs individai, kuriantys ir 
kūrybingi asmenys, gebantys 
kritiškai vertinti viešąjį gyve
nimą šalyje ar pačią valstybę, 
jos valdžią. Tik šiuo atveju kyla 
pavojus, jog aktyvi ir plačiai or
ganizuota pilietinė visuomenė 
gali tapti opozicija pačiai šalies 
valdžiai. Kuo daugiau šalyje yra 
„teisingos“ valdžios, tuo ma
žiau tokiai valdžiai reikia akty
vių, savo teises ginančių ir kritiškai mąstančių piliečių.

Pilietiškumas negali būti tapatinamas su tautiškumu – tai dvi, nors 
ir susijusios, tačiau iš esmės skirtingos sąvokos. Asmuo, turėdamas 
atitinkamos valstybės pilietybę, tačiau būdamas kitos tautybės, pri
imdamas jos teisinę aplinką ir parei gas, nebūtinai privalo mokėti tos 
valstybės tautinius šokius, giedoti himną ar dėvėti tautinį kostiumą. 
Tai labiau žmogaus teisė nei pareiga.

Pilietiškumas yra nuolatinis, aktyvus ir kintantis procesas asmens gy
venime, pvz., dalyvavimas rinkimuose, sprendimų priėmimo procese, 

Pilietiškumas / pilietis = pagarba 
valstybei, jos teisinei, kultūrinei, 
socialinei bei
fundamentaliai santvarkai.
tautiškumas = pagarba tautos 
tradicijoms, asmens tapatinimasis 
su tauta.
Patriotizmas / patriotas = pagarba 
tėvynei, jos istorijai.
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moksleivių savivaldoje, vietos bendruomenės gyvenime, viešojoje poli
tikoje. Pilietišku asmuo gali būti gyvendamas bet kurioje pasaulio šaly
je – tai nesusiję su jo gimtąja vieta.

Tautiškumas yra nekintan
tis procesas  – jo pakeisti ar 
paveikti neįmanoma, jį galima 
tik propaguoti arba ignoruoti, 
pvz., nesitapatinti su savo tau
ta, bet išlikti pilietišku ir priim
ti veikiančią teisinę, politinę, 
socialinę ir kultūrinę šalies 
aplinką.

Patriotizmas – didelės mei
lės ir pagarbos savo šaliai, jos tradicijoms bei istorijai jutimas. Tai gali 
formuoti netgi nacionalistines pažiūras ir veiksmus.

Pilietinės funkcijos, arba pilietiškumas, nėra kažkas, ką galima įsi
vaizduoti egzistuojant atskirai nuo individo, ką būtų galima į tą žmo
gų įdiegti be jo paties pastangų, jam nežinant ar net prieš jo valią.

Pilietiškumą būtina suvokti kaip atsakomybės idėją. Tik žmogus, 
turintis teisę spręsti, keliantis sau tikslus ir ieškantis būdų, kaip juos 
realizuoti, yra atsakingas už tokio pasirinkimo pasekmes. Teisę klysti 
turintis pilietis gali pasirinkti netinkamus socialinius tikslus ir neadek
vačius elgesio modelius, tačiau tik toks pilietis gali veikti pagal atsako
mybės padalijimo principą.

Asmeninės atsakomybės jausmas ir galimybės veikti suteikia pi
liečiui unikalumo, išskirtinumo ir tikrojo individualumo šansą. Visi de
mokratinių šalių piliečiai pagal teisę yra lygūs valdyti savo valstybę 
(balsuodami ar kandidatuodami) ir nė vienas jų tokios teisės neturi 
nei daugiau, nei mažiau. 

Siekiant kurti atvirą, darnią pilietinę visuomenę demokratiškoje ša
lyje, kiekvienam piliečiui svarbu: 

Pilietiškumas – tai pats 
gyvenimas, kurio metu asmuo 

nuolat tobulėja ir susiduria 
su iššūkiais bei privalomu 

sprendimų priėmimu, susijusiu su 
pačiu asmeniu, jo šeima, draugais 

bei jį supančia bendruomene. 
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 � domėtis savo aplinka; 
 � kritiškai vertinti informaciją ir sąmoningai pasirinkti sprendimus;
 � nebijoti kritikos ir atvirai reikšti nuomonę;
 � suvokti tolerancijos kitam asmeniui svarbą;
 � ugdyti socialinį pasitikėjimą; 
 � suprasti solidarumo reikšmę kitų socialinių grupių atžvilgiu; 
 � aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime  – savanoriškoje 

veikloje; 
 � priklausyti ar prisidėti bent prie vienos NVO veiklos. 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras 
2012  m. atliko tyrimą, kurio tikslas  – išsiaiškinti, kaip gyventojai 
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suvokia pilietiškumą, kokios pilietiško žmogaus savybės yra būdingos 
jiems asmeniškai, koks yra Lietuvos gyventojų pilietinis aktyvumas.

Pilietiškas žmogus, Lietuvos gyventojų nuomone, turėtų būti savo 
šalies patriotas, domėtis ekonominiu, socialiniu ir politiniu gyvenimu, 
mokėti Lietuvos himną, žinoti savo šalies istoriją, neemigruoti. Pilie
tiškam žmogui mažiausiai svarbu dalyvauti protesto akcijose ir visuo
meninėje veikloje.

69 %
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Būdingos pilietiškam 
žmogui

Būdingos Lietuvos 
gyventojams

Pilietiško žmogaus ir Lietuvos gyventojams būdingų savybių palyginimas. 
Atsakymai „svarbu pilietiškam žmogui“ ir „taip, turiu tokią savybę“

Didžioji dalis apklaustų 
Lietuvos gyventojų nurodė, 
jog jie yra pilietiški žmonės, o 
beveik du trečdaliai didžiuo
jasi būdami Lietuvos piliečiai. 
Atsakydami į klausimą, ko
dėl nedalyvauja ar ne visada 

Lietuvių nuomone, ypač svarbios 
savybės, apibūdinančios pilietišką 

žmogų, yra sąžiningumas, dorumas, 
įstatymų laikymasis, dalyvavimas 

rinkimuose, pareigingas mokesčių 
mokėjimas.
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dalyvauja rinkimuose, respondentai dažniausiai teigė, kad nėra už ką 
balsuoti ir kad jie netiki, jog kas nors pasikeistų.

Tik nedidelė Lietuvos gyventojų dalis per paskutiniuosius 12 mė
nesių viešai reiškė savo pozicijas socialiniais, ekonominiais ir politiniais 
klausimais: pasirašė peticiją, rašė komentarus internete, dalyvavo vie
šose diskusijose, protesto akcijose. Dažniausiai tai darė besimokan
tis jaunimas, taip pat asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą, gaunantys 
aukštesnes pajamas, vilniečiai.

Įdomu tai, jog tik nedidelė 
apklausos dalyvių dalis dalyva
vo piketuose ir demonstracijo
se, o nedalyvavusieji dažniau
siai nurodė, kad jie netiki, jog 
jų dalyvavimas ką nors pakeis
tų. Tačiau vis dėlto beveik du 
trečdaliai Lietuvos gyventojų 
mano, jog lietuviai per retai 
reiškia savo poziciją viešai, pro
testuodami, piketuodami.

Pilietinės visuomenės raida
šalyje prasideda nuo sąmoningų,
laisvų ir savarankišką iniciatyvą
turinčių gyventojų, kurie
niekieno neverčiami buriasi į
asociacijas ar asmeniškai inicijuoja
neformaliųjų grupių veiklą bei
akcijas. Neformalusis principas
šiuo atveju yra tiesiogiai susijęs su
savarankiškumu, savanoriškumu
bei iniciatyva, siekiant pokyčių 
tam tikrai visuomenės grupei. 
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 savanorystė

Savanoriška veikla atspindi svarbias žmogaus tobulėjimo, socializa
cijos, gebėjimų ir įgūdžių įgijimo bei neformaliojo mokymosi galimybes. 

Savanorystė visų pirma remiasi niekieno nevaržomu ir sąmoningu 
asmens apsisprendimu bei pasiryžimu užsiimti šia veikla. Žmonės, ku
rie gyveno prieš kelis šimtmečius ir savanoriškai veikė bendruomenės 
labui, nedaug kuo skiriasi nuo šiandieninių savanorių.

Jie turi tokius pačius poreikius ir norą teikti pagalbą, o kartu ir ug
dyti savo, kaip individo, asmenybę. 

Savanoryste grindžiama veik
la laikoma vienu iš pilietinės vi
suomenės pagrindų. 

Pagrindinė sąlyga, keliama 
asmenį apibūdinant kaip sava
norį, yra jo teikiama nauda su 
juo pačiu ar jo aplinka nesusiju
siam asmeniui ar jų grupei. Ki
taip tariant, savanoriška veikla 
nelaikomas darbas, atliekamas 
siekiant padėti giminaičiams, 
draugams ar pažįstamiems.

Įvairiose valstybėse sava
norystės populiarumas, o ir 

savanorystė – tai veiksmai, 
kylantys iš sąmoningo 

žmogaus noro atlikti tam tikrą 
darbą nesitikint už tai gauti 

materialinės naudos.  Žmogus, 
atliekantis tokius veiksmus, t. y. 
tam tikrus darbus savanoriškai 
ir nesitikėdamas už tai atlygio, 

vadinamas savanoriu. Pagrindinis 
tokio žmogaus tikslas – padėti 

kitiems, siekti visuomeninės, o ne 
asmeninės naudos.
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pats savanorystės suvokimas skiriasi, tačiau ši veikla visur svarbi. Sava
norystė ypač reikšminga valstybės ekonomikai, nes be didelių išlaidų 
sukuriamas vidaus produktas, ugdomi profesiniai gebėjimai, teikia
mos kokybiškos socialinės paslaugos.

Aktyvus piliečių dalyvavi
mas visuomeniniame gyvenime 
spren   džiant vietos (miesto ar 
kaimo) problemas bei formuo
jant nuomonę ir ją reiškiant 
viešai yra demokratinės ir pilie
tinės visuomenės pagrindas. 
Bendruomenės gyventojų pilietiškumo ir savanorystės plėtros 
tikslas  – skatinti visuomenės narių aktyvumą pasitelkiant NVO, 
stiprinti šių institucijų gebėjimus bei ugdyti stiprias filantropijos  
tradicijas.

„savanoriams nėra mokama ne 
todėl, kad jų darbas yra bevertis, o 
todėl, kad jis – neįkainojamas...“

                                          anonimas



PILIETIŠKUMO SĄVOKA

14

Savanorystė gali būti 
konstruktyvus būdas ats
tovauti savo interesų gru
pei vykdant aktyvią veiklą. 
Tokiu būdu atstovavimas 
tampa ne tik deklaracijo
mis ir reikalavimais, bet ir 
konkrečia veikla siekiant 
pokyčių.

Įvairaus amžiaus žmo
nių, visų pirma jaunimo, užimtumas yra pirminė nusikalstamos veik
los bei žalingų įpročių prevencijos priemonė. Savanorystė suteikia 
jauniems žmonėms neįkainojamą profesinę praktiką, o vidutinio bei 
vyresnio amžiaus žmonėms  – mėgstamo laisvalaikio užsiėmimo ir 
pagalbos kitiems galimybę. Įvairiose šalyse veikiančios NVO, taip pat 
kitos socialinę, kultūrinę, sporto ar kitą visuomenei patrauklią veiklą 
vykdančios organizacijos siekia į savo veiklą įtraukti kuo daugiau sa
vanorystei nusiteikusių žmonių.

Aktyviai veikiančių vietos bendruomenių patirtis įrodė, kad jėgas 
suvieniję vietos gyventojai gali nuveikti gerokai daugiau nei samdomi 

ekspertai. 
Savanoriškos veiklos ini

ciatyva vietos lygiu padeda 
suvienyti vietos gyventojus, 
skatina juos jungtis į organiza
cijas bei rengti savarankiškus 
projektus, ieškoti finansavimo 
projektams ir juos įgyvendinti.

savanorystė yra veikla, kuri:
� neapmokama,
� vykdoma laisva asmens valia,
� vykdoma NVo ar kitoje  
   organizacijoje,
� skirta padėti kitam žmogui.
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Piliečių dalyvavimas 

Piliečių dalyvavimas valsty
bės valdyme yra vienas svar
biausių demokratijos bei laisvos 
ir atviros visuomenės bruožų.

Piliečių dalyvavimas deri
nant tam tikras viešosios po
litikos sritis ir priimant spren
dimus gali būti suprantamas 
kaip piliečių ir valdžios bendra
vimas, kai valdžia informuoja 
piliečius ir juos išklauso, o pi
liečiai išsako savo nuomonę ir 
pageidavimus valdžiai. Piliečių 
dalyvavimo terminas aiškiai 
suprantamas ir dažnai vartoja
mas kalbant apie netiesioginio 
dalyvavimo formas, tokias kaip 
narystė interesų grupėje ar balsavimas rinkimuose, taip pat ir dalyva
vimas NVO veikloje.

NVo, kaip laisva piliečių valia 
įkurtų ne pelno organizacijų, 
gausa (asociacija, fondas ar 
neformali piliečių grupė) 
ir jų aktyvus vaidmuo 
visuomeniniame gyvenime 
yra vienas pamatinių 
pilietinės visuomenės 
egzistavimo elementų ir 
aktyvių gyventojų išraiškos 
formų. būtent tokios 
organizacijos sukuria 
sąlygas piliečiams aktyviai 
dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese.
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Kodėl piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose yra 
veiksmingas ir svarbus valstybės valdymui:

 � pagerina valdžios institucijų veiklos skaidrumą bei atskaitomybę, 
sukuria sąlygas geram valdymui; 

 � padeda spręsti tam tikro regiono problemas ir kartu užtikrin
ti, kad į piliečių nuomonę būtų atsižvelgta priimant politinius 
sprendimus;

 � padeda nustatyti bendruomenės poreikius ir prioritetus;
 � leidžia valstybės tarnautojams parodyti, kad jie išmano savo dar

bą ir jį dirba atsakingai, tarnauja piliečiams;
 � ugdo abipusį pasitikėjimą;
 � padeda koreguoti ir  tobulinti veiklos programas;



PILIETIŠKUMO SĄVOKA

17

 � leidžia gauti visuomenės paramą sudėtingiems ar nepopulia
riems valdžios sprendimams.

Tam, kad piliečiai galėtų plačiai įsitraukti į įvairius jiems patiems reikš
mingus politinius procesus, demokratinė valstybė turi užtikrinti ir skatinti:

 � veiksmingą dalyvavimą, kai sudaromos galimybės piliečiams da
lyvauti priimant sprendimus ir išsakyti savo argumentus;

 � sąmoningą supratimą leidžiant pateikti savo argumentus dėl ge
riausio sprendimo konkrečiai interesų grupei;

 � balsavimo lygybę sprendžiant svarbiausius klausimus;
 � piliečių įgaliojimą patiems spręsti rūpimus klausimus ir tenkinti 

teisėtus interesus;
 � piliečių įtraukimą formuojant institucijų darbotvarkę.

Dalyvavimo valstybės valdyme teisėmis dauguma piliečių nesi
naudoja dėl nežinojimo, apa
tiškumo arba nepasitikėjimo 
valdžios institucijomis ir savi
mi. Lietuvoje dar nėra pakan
kamos kritinės masės piliečių, 
aktyviai dalyvaujančių politi
niame gyvenime, todėl dau
gelis jų, sąmoningai ar ne, yra 
linkę leisti priimti sprendimus 
atitinkamiems valstybės tar
nautojams. Kai nėra pakanka
mai didelio formalizuotų piliečių grupių  – NVO  – skaičiaus, piliečių 
galimybės dalyvauti sprendimų priėmimo procese yra menkos. O tai 
sąlygoja žemą pilietinės visuomenės brandumo lygį.

 

aktyvių piliečių ir NVo vaidmuo 
demokratinės valstybės valdyme 
yra labai svarbus. Korupcijos 
apraiškų viešajame sektoriuje 
mažinimas, valstybės tarnautojų 
atskaitomybės ir veiklos skaidrumo 
didinimas skatina pilietinės 
visuomenės raidą.
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Nevyriausybinės organizacijos  

Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų  – gyvybingos 
NVO, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, siekia gerinti vietos gyve
nimo sąlygas ir padeda labiausiai pagalbos stokojantiems žmonėms. 

Lietuvoje NVO laikomos asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir 
dauguma viešųjų įstaigų, kurioms būdingi šie požymiai:

 � įsteigtas juridinis asmuo;
 � prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valdymo institucijų;
 � ne pelno paskirstymo principas;
 � savivalda ir savanoriškumas;
 � tarnavimas visuomenės labui;
 � nedalyvavimas rinkimuose.

NVO nėra vien tik savanorišku pagrindu paremtos iniciatyvos, ka
dangi šios organizacijos yra 
juridiniai vienetai, samdantys 
darbuotojus, o ieškodamos fi
nansavimo ar teikdamos mo
kamas paslaugas išlaiko ne tik 
pačią organizaciją, bet ir vykdo 
visuomenei naudingą veiklą. 

Lietuvoje ir daugelyje kitų pasaulio šalių „NVO sektorius“ yra vadina
mas „trečiuoju sektoriumi“ (pirmasis – valdžios ir valstybės institucijų, 

NVo sektorius apibūdinamas 
įvairiais terminais: „pelno 

nesiekiantis“, „ne pelno“, „ne 
komercinis“, „savanoriškas“ ir kitaip. 
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antrasis – verslo / pelno siekiančių įstaigų, trečiasis – nevyriausybinių 
organizacijų / ne pelno).

Lietuvos NVO veikla skirta visuomenės labui. Jos stengiasi di
dinti visuomenės sąmoningumą ir dėmesį svarbioms problemoms, 
ugdyti atvirą ir pilietinę visuomenę. NVO mažina visuomenės su
sipriešinimą bei didina socialinę integraciją, ugdo piliečių akty
vumą. NVO gali įnešti nemažą indėlį informuodamos visuomenę 
apie socialinius ir politinius reiškinius, teikti viešosios politikos ins
titutų atsiradimo iniciatyvas, formuoti socialinių paslaugų tinklą, 
stiprinti vyriausybės veiksmų skaidrumą ir skatinti visuomenę da
lyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukti į sprendimų priėmimo  
procesus.
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Pilietinis ugdymas

Kiekvienas veiklus visuomenės atstovas įtraukia kelis bendramin
čius į aktyvią veiklą ir šitaip buriamos įvairios grupės pagal interesus, 
pomėgius ar socialines problemas. Neveiklių ir apatiškų piliečių akty
vumo skatinimas prievartiniais būdais yra lygus gerai žinomam posa
kiui kova su vėjo malūnais.

Teisingai pastebėjo popiežius Jonas Paulius II sakydamas, jog „ma-
žesnė blogybė yra piktas ir valdžią kritikuojantis pilietis nei apatiškas ir 
abejingas žmogus“. Abejingam žmogui prievarta įdiegti pilietiškumo 
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pamatus ne tik neįmanoma, bet ir žalinga, kadangi pilietiškumo ugdy
mas – tai ne vienkartinės pamokos ar žinių suteikimas. Pilietiškumas – 
tai nuolat ir visais gyvenimo etapais vis besikeičiantis mokymosi ir 
saviugdos procesas, reikalaujantis prisiimti vis daugiau atsakomybės 
bei keliantis naujų iššūkių, su kuriais susidoroti privalo pats žmogus.

Tad vargu ar kas, gavęs švietimo institucijos baigimo pažymėjimą, 
savo noru vėliau atsiverčia matematikos ar chemijos vadovėlius tik 
tam, kad prisimintų ar dar pagilintų savo žinias. Nereikalingos žinios 
ir informacija laikui bėgant pasimiršta, o gyvenimiška patirtis ir sąmo
ningumo saviugda  – tai nuolatinis nenutrūkstamas procesas, kuris 
turėtų būti užtikrinamas nuo vidurinės mokyklos suolo iki pat gilios 
senatvės. Mokymasis visą gyvenimą – taip turėtų būti suvokiamas pi
lietiškumo ugdymas siekiant, jog pilietinės visuomenės dalyviai būtų 
nuolat tobulėjantys, išsilavinę ir sąmoningi šalies piliečiai, kuriantys ir 
atsakingi už savo šalies ateitį.

Lietuvoje pilietinio ugdymo disciplina mokyklose pradėta diegti 
1999 metais, būtent tada pradėti rengti ir pirmieji vadovėliai bei kitos 
mokymo priemonės. Kurdami pilietinio ugdymo sistemos turinį eks
pertai šios disciplinos idėją iškelia kaip vieną iš prioritetinių švietimo 
sistemos tikslų: visas mokyklos gyvenimas turi sudaryti sąlygas prak
tiškai mokytis demokratiškos gyvensenos. 

Pilietinis ugdymas – tai:
 �  veiksminga socializacija, kai žmonių tarpusavio santykiai grindžia

mi žmogaus teisių ir daugiakultūriu požiūriu;
 �  efektyvi politinė socializacija, kai ryžtingai pasisakoma už atviros 

bei pilietinės visuomenės principus;
 �  vaisinga jaunimo vitalinės energijos vadyba;
 �  gebėjimų ir įgūdžių gyventi nuolatinės kaitos sąlygomis ugdymas 

ir ugdymasis.
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Neformaliojo švietimo idėjos ir 
jaunimo iniciatyvos

Prie jaunimo pilietiškumo ir aktyvumo skatinimo daugiausiai prisi
deda neformaliojo švietimo projektai. Pateikiame kelias šalies moks
leivių gerai žinomas iniciatyvas, kuriomis formuojama moksleivių savi
valda, moksleiviai įtraukiami į sprendimų priėmimo ir valstybės ar net 
ES valdymo procesus, skatinama pilietinė aplinkosauga ir verslumas.
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ PARLAMENTAS (LMP) yra 
nuo 2000  m. demokratiškai renkama moksleivių insti
tucija, atstovau
janti moksleivių 

interesams bei konstruktyviai 
dalyvaujanti formuojant kryp
tingą vaikų ir jaunimo politiką. 
LMP renkamas kas dveji metai 
remiantis demokratinių rinki
mų procedūromis. Parlamentą 
sudaro 95  moksleiviai, atsto
vaujantys visų Lietuvos miestų 
ir rajonų moksleiviams. LMP 
svarsto šalies moksleiviams ak
tualius klausimus, nagrinėja problemas, teikia siūlymus valstybinėms 
institucijoms, inicijuoja diskusijas, įgyvendina projektus. Pagrindinės 
LMP funkcijos: atstovauti Lietuvos moksleivių interesams, analizuo
ti moksleiviams svarbius įstatymus, svarstyti moksleiviams aktualias 
problemas, reaguoti į aktualijas.

LMP sudaro galimy
bę jaunuoliams dalyvauti 
sprendžiant tiesiogiai su jais 
susijusius klausimus. Tai yra 
visų jaunimui aktualius klau

simus nagrinėjančių institucijų partneris.
LMP svarbus kiekvienam moksleiviui, nes suteikia galimybę prak

tiškai susipažinti su demokratinių rinkimų procedūra, ugdyti sociali
nius ir demokratinius įgūdžius, aktyviai dalyvauti pilietinėje visuome
ninėje veikloje.

daugiau apie Lietuvos moksleivių 
parlamentą – www.lmp.lt. 
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LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGA (LMS) – tai sa
varankiška ir savanoriška nevyriausybinė organi
zacija, vienijanti mokinius bendroms iniciatyvoms 
vykdyti ir problemoms spręsti. Organizacija skatina 

mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą, ats
tovauja mokiniams darydama įtaką jaunimo ir švietimo politikai bei 
bendraudama su valstybinė
mis ir nevalstybinėmis insti
tucijomis, renka, analizuoja 
ir propaguoja mokinių savi
valdų veiklos gaires Lietuvo
je ir užsienyje, plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ry
šius, organizuoja diskusijas ir konferencijas moksleiviams aktualiomis 
temomis.

daugiau apie Lietuvos moksleivių 
sąjungą – www.moksleiviai.lt. 
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MOKOMASIS EUROPOS PARLAMENTAS 
Tarptautinis projektas „Mokomasis Europos 
parlamentas“ (MEP) skatina jaunuolius domė

tis, gilinti žinias ir supratimą bei padeda jiems susidaryti savarankiš
ką nuomonę ir poziciją svarbiais Lietuvos, Europos ir pasaulio viešojo 
gyvenimo klausimais. Simuliuodami Europos Parlamento veiklą da
lyviai susipažįsta ir gilinasi į aktualius ekonomikos, socialinių reika
lų, užsienio politikos, aplinkosaugos, švietimo, kultūros ir kitų sričių  
klausimus.

 „Tai geriausia pamoka, kurios nemoko mokykloje. Per šią pamoką ne-
sinori nei plepėti su suolo drauge, nei dairytis pro langą. Norisi susikaupti 
ir kuo daugiau visko išmokti, pamatyti, patirti, pasidalyti ir sužinoti. Lin-
kiu kiekvienam moksleiviui dalyvauti tokioje pamokoje!”  – teigia Ro
berta, MEP koordinatorė. Projektą Lietuvoje nuo 2003 m. įgyvendina 
VšĮ „Europos namai“.

MEP veikla ugdo jaunuolių kritinį mąstymą ir savarankišką verti
nimą, gebėjimą priimti bendrus sprendimus. Šis metodas, grindžia
mas tarpusavio keitimusi žiniomis, mokymusi vieniems iš kitų, sukuria 



PILIETIŠKUMO SĄVOKA

26

teigiamą emocinę aplinką, kuri padeda geriau įsisavinti žinias, kritiš
kai analizuoti informaciją, ugdytis asmeninius, socialinius ir dalykinius 
gebėjimus. Savanoriškas dalyvavimas ir individualus klausimų ir vaid
menų pasirinkimas yra pritaikytas skirtingiems jaunuolių interesams 
ir poreikiams.

 Kasmet rengiama kelių pakopų MEP veikla, kuri sudaro jaunuo
liams galimybę nuosekliai mokytis ir tobulinti įvairias kompetencijas, 
renkantis skirtingus vaidmenis ir atsakomybes:

 � pirmininkų mokymas, tarpinės, regioninės ir nacionalinės MEP 
sesijos;

 � dalyvavimas tarptautinė
se MEP sesijose įvairiose 
ES šalyse narėse;

 � mokytojų mokymas.

daugiau apie Mokomąjį europos 
parlamentą – www.mep.lt. 
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„LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“ 
(LJA) – 1993 m. įsteigta ne pelno organiza
cija, jaunimo verslo ir ekonominio švietimo 

programų lyderė Lietuvoje. Ekonomika, laisvoji rinka, verslo praktika – 
tai verslininkų vartojami terminai, bet jais apibūdinami principai daro 
įtaką kiekvieno žmogaus gyvenimui. Jaunimas turi pasirengti pats kur
ti savo ir šalies ateitį, todėl svarbu, kad jau dabar pradėtų mokytis šių 
sąvokų. LJA misija – ugdyti Lietuvos jaunimą laisvosios rinkos dvasia, 
mokyti suprasti verslą ir ekonomiką, puoselėti iniciatyvą, verslumą ir ly
derio savybes.

LJA yra „Junior Achievement Worldwide“ asocijuotoji narė ir nuo 
1993 m. turi licenciją naudotis 
šios tarptautinės organizacijos 
mokomąja medžiaga, ją modi
fikuoti pagal šalies poreikius.

daugiau apie „Lietuvos Junior 
achievement“ – www.lja.lt.
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PROJEKTAS „DRĄSINKIME ATEITĮ“
„Drąsinkime ateitį“ – tai sėkminga jaunų žmonių neforma
liojo ugdymo priemonė, skatinanti jų saviugdą, lyderystę, 
asmeninę iniciatyvą, kūrybiškumą, verslumą, rengianti 

juos aktyviam ir prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.
Viešojoje erdvėje šiandien dažnai diskutuojama ne tik apie tai, 

kaip patobulinti mokyklų mokymo programas ar egzaminų tvarką. 
Vis daugiau dėmesio skiriama jaunimo neformaliajam ugdymui. 
Stengiamasi ne tik suprasti, bet ir patenkinti jauno žmogaus paži
nimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jam tapti aktyviu vi
suomenės nariu.

Lietuvos mokyklose pro  jektas įgyvendinamas jau aštuntus metus. 
„Drąsinkime ateitį“ dalyvauja 900  mokyklų, kurios išsirinkusios dau
giau nei 8  500 „Garbės galerijos“ narių, per mokslo metus surengia 
daugiau kaip 15 tūkst. įvairios formos ir turinio neformaliojo ugdymo 



PILIETIŠKUMO SĄVOKA

29

renginių. Projektas vienija per 4  000  aktyvių mokytojų, daugiau nei 
23 000 mokinių – savanorių.

Be „Sėkmės pamokų“ – susitikimų su žymiais, nusipelniusiais žmo
nėmis, kurie išrenkami pačios mokyklos bendruomenės ir įrašomi į 
mokyklos „Garbės galeriją“  – „Drąsinkime ateitį“ įgyvendina pilietiš
kumą ir patriotiškumą, verslumą, kūrybiškumą ir asmeninę iniciatyvą 
skatinančius projektus. Didelę dalį projektų mokyklų bendruomenės 
vykdo savo iniciatyva.

Projekto veiklose gali dalyvauti visos Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklos, ugdančios 8–12 klasių mokinius. Mokytojams koordinuo
jant veiklą mokyklose organizuoja aktyviausi moksleiviai, kuriems 
„Drąsinkime ateitį“ – puiki ga
limybė realizuoti savo idėjas, 
atsiskleisti ir tobulėti.

daugiau apie projektą „drąsinkime 
ateitį“ – www.drasinkimeateiti.lt. 
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KONSTITUCIJOS EGZAMINAS
2007 m. rugsėjo 29 d. pirmą kartą Lietuvos istori
joje organizuotas Konstitucijos egzaminas, kuriuo 
buvo siekiama ne tik įprasminti Konstitucijos 15ąjį 
gimtadienį, bet ir atkreipti visuomenės ir politikų 

dėmesį į svarbiausią teisinį šalies dokumentą.
Tradiciniu tapęs Konstitucijos egzaminas organizuojamas kasmet; 

šia Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos inicijuojama pilietiš
kumo akcija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į svarbiausią šalies 
įstatymą, paskatinti domėtis savo teisėmis ir pareigomis.

Konstitucijos egzamino dalyvių gretos kasmet didėja. 2007 m. ak
cijoje dalyvavo apie 800 asmenų, o 2012 m. laikančiųjų skaičius viršijo 
32 tūkst. Aktyviausi egzamino dalyviai – moksleiviai.

Egzaminą organizuoti kasmet savanoriškai padeda savivaldybės, 
mokyklos, laisvės atėmimo įstaigos. 2012 m. egzaminą laikyti kvietė 
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ir Seimas bei aukštosios mokyklos. Taip pat žinias pasitikrinti galima 
ir internetu.

Mažieji piliečiai – 1–4 klasių mokiniai – kviečiami dalyvauti piešinių 
konkurse. 2012 m., minint 20ąsias Konstitucijos metines, egzamino 
dalyviai piešė jubiliejinį Konstitucijos viršelį.

Tradiciškai geriausiai egzaminą išlaikę asmenys apdovanojami 
Prezidentūroje.

 „Konstitucija  – tai mūsų pagrindinis įstatymas, joje konceptualiai 
aptartos piliečių ir valstybės gy-
venimo taisyklės. Man patinka 
žodis „taisyklės“. <...> Ar įmano-
ma žaisti krepšinį be taisyklių? 
Bet juk tai bus nebe krepšinis. 
Ar Lietuva gali gyventi be savo 
Konstitucijos?“ – teigia Algirdas Kaušpėdas, grupės „Antis“ lyderis ir 
dainininkas, vienas iš Lietuvos Sąjūdžio iniciatorių.

daugiau apie Konstitucijos 
egzaminą – http://www.tm.lt/tm/
Konstitucijosegzaminas.
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AKCIJA „DAROM“
Akcija „Darom“ Lietuvoje pirmą kartą organizuo
ta 2008 m. gegužės 3 d. Pirmąja ambicinga akci
ja siekta ne tik padaryti Lietuvą švaresnę, bet ir 

pasiekti Guinesso rekordą, konkuruojant su akcijos pradininkais – es
tais, kas surinks daugiau atliekų. Nors rekordo nepasiekėme, pirmoji 
„Darom“ akcija sužadino pilietinę bendruomenę bei „išlaisvino“ Lietu
vą nuo 1 000 tonų viešosiose erdvėse paliktų atliekų.

Akcijos metu buvo tvarkomasi 14oje Lietuvos miestų.
Metams bėgant „Darom“ projektas tapo tradiciniu šalies judėjimu, 

kurio metu Lietuvos žmonės buriasi bendram tikslui – švarinti gamtą. 
Kiekvienais metais projektas sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus, 
surenkama daugiau atliekų. Į 2012 m. organizuotą visuotinę akciją su
sirinko rekordinis dalyvių skaičius – 210 tūkst. Projektas tapo pasauli
niu ir jau 2012 m. įgavo globalaus judėjimo vardą – „Let’s Do It World“.
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VšĮ „Mes Darom“ plečiasi  – nuo atliekų rinkimo iki aplinkos gražinimo, 
edukacinių mokymų, konferencijų ir kitų projektų visuomenei. Ateityje VšĮ 
„Mes Darom“ planuoja jaunuoliams pradėti mokymų programą, kuri padėtų 
formuotis asmenybėms, ugdyti meilę sau, kitiems ir gamtai, įgyti efektyvaus 
bendravimo įgūdžių, taip pat su
teiktų žinių apie ekologiją ir pa
dėtų užmegzti tvirtesnį emocinį, 
intelektinį ir dvasinį ryšį su gamta.

Lietuvoje veikia daug kitų sėkmingų projektų ir iniciatyvų, kurias įgy
vendina moksleiviai ar jų bendraminčiai, mokyklos, kitos švietimo įstai
gos ar valstybės institucijos.  Skatinant ir plėtojant neformaliojo ugdymo 
idėją, remiant įvairių organizacijų projektus, pilietiškumo mastas ir suvo
kimas apie atsakomybę bei realųjį dalyvavimą priimant sprendimus bus  
gerokai didesnis nei vien formalios pilietiškumo pamokos mokyklose.

daugiau apie akciją „darom“ –  
www.darom.lt.
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PiLietiNė VisuoMeNė  
  sVetur

Jungtinė Karalystė

Septintajame XX a. dešimtmetyje, didėjant gyventojų nusivylimui 
viešosiomis paslaugomis ir stiprėjant nepasitenkinimui dėl ribotų ga
limybių dalyvauti priimant sprendimus ir užsiimti bendruomenine 
veikla, vis daugiau žmonių ėmė įsitraukti į savanorišką veiklą, pradėjo 
augti savanoriškų organizacijų skaičius. Siekiant padėti savanoriams 
ir savanoriškoms organizacijoms įsitvirtinti socialinių paslaugų srityje 
bei įsteigti savanoriškos veiklos paramos organą, pradėta plėtoti ir sa
vanoriškos veiklos infrastruktūra.

1979  m. pasikeitus vyriausybei, konservatorių iniciatyva atsirado  
„kontraktų kultūra“, turėjusi skatinti organizacijas pradėti valstybei 
teikti paslaugas. Manyta, kad savanoriška veikla gali būti pigesnė vals
tybės teikiamų paslaugų alternatyva. Be to, buvo tikima, kad savano

rystė turėtų būti naudojama 
kaip priemonė jaunimui ska
tinti įsitraukti į pilietinę veik
lą, taip pat užtikrinti bedarbių 
užimtumą.

bendras savanorių indėlis į 2009 m. 
Jungtinės Karalystės ekonomiką 
siekia 22,7 mlrd. svarų sterlingų.
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Visoje Jungtinėje Karalys
tėje pradėta aktyviai disku
tuoti apie priemones, kurio
mis būtų galima paskatinti 
pilietinį visuomenės atsinau
jinimą. Šalis daugiausia dė
mesio skyrė dviejų programų 
kūrimui  – Tūkstantmečio sa
vanorystės programai, orien
tuotai ne tik į jaunimą, bet ir 
į vyresnio amžiaus žmones bei etninių mažumų bendruomenes, ir 
„Jaunojo savanorio iššūkiui“ („Young Volunteer Challenge“).

Šiandien savanoriška jaunų žmonių veikla yra labai svarbus politi
kos instrumentas, padedantis spręsti su jaunimo asmeniniu ir kolekty
viniu pilietiškumu susijusius klausimus.

Jungtinėje Karalystėje veikia daugiau kaip 300 savanorių centrų, 
kuriuos vienija nacionalinis tinklas, o kokybę akredituoja ir palaiko or
ganizacija „Volunteering England“ (www.volunteering.co.uk). Savano
rių centrams tenka svarbiausias vaidmuo įtraukiant žmones į savano
rišką veiklą, padedant viešosioms, privačioms ir savanoriškoms orga
nizacijoms ieškoti savanorių ir jiems vadovauti bei kurti savanoriškai 
veiklai palankią aplinką.

Rengiantis 2012 m. Londono olimpinėms žaidynėms vienas svar
biausių tradicinių šio renginio siekių – įkvėpti jaunąją kartą dalyvauti 
vietinėje savanoriškoje veikloje, kultūros ir sporto renginiuose.

Savanorystė turi labai didelę įtaką Jungtinės Karalystės ekonomikai. 
2003 m. 42 % Anglijos ir Velso gyventojų bent kartą savanoriavo gru
pėje, klube arba organizacijoje – iš viso tai sudarytų maždaug 17,9 mln. 
gyventojų. Per paskutinius 12 mėnesių kiekvienas savanoris savanoriš
kai veiklai skyrė 104 valandas, taigi iš viso savanoriai dirbo 1,9 mlrd. va
landų. O tai prilygsta 1 mln. visu etatu dirbančių darbuotojų. 
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Švedija

Švedija pilietinę visuomenę sieja su apibūdinimais „socialinis kapi
talas“, „įgalinimas“, „dalyvavimas valdyme“. 

Švedijoje pilietinės visuomenės branduoliu laikomas trečiasis sek
torius – NVO, savanoriškų iniciatyvų plėtojimas. Švedija skatina NVO 
ir jas remia suprasdama, jog pilietinės veiklos plėtojimas yra būtina 
sąlyga norint išlaikyti laisvą ir klestinčią visuomenę.

Švedijai pilietinės visuomenės kūrimas, kuris susijęs su aiškia neo
liberalizmo ideologija, buvo tam tikras iššūkis ilgus metus vykdomai 
socialinės gerovės politikai.
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Šalis ypatingą dėmesį ski
ria ne tik savanoriškos veiklos 
plėtrai ir NVO stiprinti, bet ir pi
lietinės visuomenės švietimui. 
Šalyje plėtojamos demokrati
nių mokyklų judėjimų inicia
tyvos, skatinamas formalusis 
ir neformalusis vaikų ir suau
gusiųjų švietimas pilietiškumo 
ir demokratijos tematika. Ypač 
daug dėmesio tam skiria įvai
rios švietimo asociacijos ir neformaliojo ugdymo centrai.

Tokios asociacijos pradėjo kurtis XIX a. viduryje ir šiuo metu yra 
vienos didžiausių bei populiariausių pilietinės visuomenės skatinimo 
ir švietimo organizacijų šalyje. Vėliau atsirado ir labdaros fondai, ku
rie išskirtinai užsiima tik socialinių paslaugų teikimu pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms. Švedijoje gyventojai labai aktyviai dalyvauja 
savanoriškoje veikloje arba priklauso kuriai nors NVO.

Skandinavišką visuomeninių judėjimų specifiškumą ir tradiciją 
apibūdina tai, kad savanorystė yra susijusi su naryste konkrečioje or
ganizacijoje ir dalyvavimu joje vykstančiuose demokratiniuose pro
cesuose. Tačiau ši tendencija kasmet silpnėja, vis daugiau savanorių 
nedalyvauja vidinėje konkrečios organizacijos veikloje – žmonės nori 
prisidėti prie atskirų naudingos veiklos iniciatyvų, tačiau vengia įsi
traukti į organizacijos gyvenimą ir prisiimti su ilgalaike atsakomybe 
susijusias pareigas.

Net 86 % Švedijos gyventojų 
susiję su aktyviu pilietiniu 
dalyvavimu trečiojo sektoriaus 
veikloje. Švedijoje veikia 
per 180 000 savanoriškų 
organizacijų.
daugiau nei 50 % 16–85 metų 
gyventojų savanoriauja bent 
14 valandų per mėnesį. 
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Jungtinės amerikos Valstijos

1776  m. JAV Nepriklausomybės deklaracijoje parašyta, kad „visi 
žmonės gimsta lygūs, jie gauna tam tikras nepaneigiamas teises į gyve-
nimą, laisvę ir laimę“. JAV labiau nei bet kurioje kitoje demokratiškoje 
valstybėje istoriškai giliai įsišaknijęs įsitikinimas dėl amerikiečių pri
gimtinės teisės kurti privačias asociacijas ir generuoti privačius ištek
lius taikiems tikslams.

XX a. pradžioje turtingi žmonės kūrė vardinius fondus siekdami pa
dėti neturtingiems asmenims, remti kultūrą, menininkus, tad savano
riška pelno nesiekianti veikla JAV turi gilias tradicijas.

1960–1970 m. – NVO veiklos proveržio periodas, kai pradėjo kur
tis organizacijos, dirbančios vystomojo bendradarbiavimo srityje, t. y. 
teikusios pagalbą mažiau išsivysčiusioms šalims. Taip gimė visame pa
saulyje gerai žinomos organizacijos, pvz., „Save the Children“. Faktiškai 
JAV visi esminiai socialiniai judėjimai, kurie išjudino ne tik Amerikos 

visuomenę, bet ir padarė dide
lę įtaką pilietinei veiklai kitose 
pasaulio valstybėse XX  a. an
troje pusėje prasidėjo būtent 
NVO iniciatyva. Tai apima pi
lietinių teisių, aplinkosaugos, 
vartotojų, moterų, gėjų ar kon
servatyvių teisių gerai žino
mus judėjimus.

2008–2010 m. JaV: 
26,5 %, arba 62,7 mln., žmonių 

dalyvavo savanoriškoje veikloje;
8,1 mlrd. valandų iš viso skiriama 

savanoriškai veiklai per metus;
34,1 val. per metus savanoriškai 

veiklai skiria kiekvienas gyventojas.
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JAV formaliai bet kokia grupė žmonių, susibūrusi į neformalią asocia
ciją, be jokių valstybės institucijų patvirtinimo ar įregistravimo gali veik
ti kaip NVO, turinti teisę atsidaryti sąskaitą banke, gauti paramą ir teikti 
paslaugas darant prielaidą, kad jos egzistuoja nesiekdamos už suteiktas 
paslaugas gautų pajamų išdalyti steigėjams ar organizacijos vadovams 
ir kad jose yra įdiegtos pagrindinės demokratiško valdymo taisyklės.

Šios organizacijos, gaudamos paramą iš verslo institucijų, už 
joms suteiktą pagalbą gali jas pasiūlyti atleisti nuo dalies mokesčių 
mokėjimo.

Šiandien JAV veikia apie 1,5 mln. NVO. Plati jų veikla apima viešojo 
intereso gynimą ir atstovavimą, aplinkosaugą, socialinę bei sveika
tos apsaugą, moterų, vaikų bei imigrantų teises, ekonominę plėtrą ir 
daugelį kitų sričių. NVO iniciatyvas finansuoja JAV ir užsienio rėmė
jai, įvairūs paramos fondai, privačios verslo kompanijos ar valstybi
nės institucijos, skirdamos tikslinį finansavimą konkrečiai programai  
įgyvendinti.
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Pilietinių iniciatyvų varžymas:  
europa ir pasaulis

Žmogaus laisvės ir teisės suprantamos kaip pagrindinė sąlyga pi
liečiams gyventi laisvoje ir demokratinėje šalyje, pagal įstatymus veik
ti laisvai bei turėti visas galimybes užimtumui, taip pat išlaikyti save 
ir savo šeimą. Žmogaus laisvės ir pagrindinių teisių išraiška yra ne tik 
asmens galimybė įgyti pagrindinį išsilavinimą ar gauti privalomą me
dicininę pagalbą, bet ir teisė laisvai bei nevaržomai reikšti savo nuo
monę viešai, burtis į asociacijas ar dalyvauti kitų NVO veikloje.

Laisvė kurtis asociacijoms bei joms veikti nepriklausomoje šalyje – 
tai vienas esminių žmogaus teisių užtikrinimų demokratinėje valsty
bėje, suteikiant sąlygas ne tik kritiškai vertinti valdžios sprendimus, 
bet ir savarankiškai veikti. JAV valstybės sekretorė H. Clinton yra pa
sakiusi, jog „demokratijos veidas yra šalyje veikiančių NVO gausa bei 
sudarytos sąlygos pilietinės visuomenės aktyvistams veikti“. Taigi kuo di
desnė laisvė ir galimybės sudarytos piliečiams bei užtikrintos sąlygos 
NVO veiklai, tuo demokratiškesnė ir laisvesnė yra šalis. Kita vertus, kuo 
labiau šios laisvės ir žmogaus teisės suvaržomos, tuo aiškiau galima 
identifikuoti šalies demokratijos stygių.

Baltarusijoje oficialiai neregistruotoms organizacijoms arba, ki
taip tariant, neformalioms piliečių grupėms draudžiama užsiimti bet 
kokia organizuota veikla. Už nesankcionuotą piliečių veiklą, net ir susi
būrimus atitinkamoje patalpoje, kai organizacija neregistruota, gresia 
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griežtos sankcijos. Tačiau aktyvūs ir pilietiškai nusiteikę asmenys vis 
dėlto išdrįsta dirbti pogrindžio sąlygomis, rengti manifestacijas ir pi
ketus viešose Baltarusijos sostinės Minsko vietose. Dauguma organi
zacijų savo veiklą, t. y. NVO, registruoja kaimyninėse šalyse – Lietuvoje 
ar Lenkijoje, siekdamos apeiti Baltarusijos bankų sistemą bei galimą 
valdžios struktūrų persekiojimą.

Baltarusijos parlamentas 2011 m. spalio 3 d. per vieną dieną priėmė 
keletą įstatymų pataisų: asociacijų, politinių partijų, rinkimų organiza
vimo bei susirinkimų laisvės įstatymus, kuriais suvaržomos bet kokios 
piliečių teisės ir laisvės reikšti savo mintis ir kritiką valdžios institucijų 
atžvilgiu. Asociacijų įstatymo pataisa netgi numato baudžiamąjį per
sekiojimą tų asmenų, kurie vykdys bet kokią nesankcionuotą veiklą, 
naudodamiesi banko sąskaitomis ar kitų finansinių įstaigų paslaugo
mis už Baltarusijos teritorijos.

Visos Baltarusijoje registruotos NVO yra griežtai prižiūrimos na
cionalinio saugumo tarnybų. Tai paprasčiausia valdžios baimė, kad 
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neatsirastų stipri ir organizuo
ta bei sąmoninga visuomenė. 
Daugelyje nedemokratinių  ar 
besivystančių šalių valdžia 
NVO veiklą ar pilietinės visuo
menės aktyvistus traktuoja 
kaip keliančius grėsmę nacio
naliniam saugumui. Dažnai 
net ir nesant realių kaltinimo 
motyvų už pilietinę veiklą ar 
kritiką valdžios atžvilgiu tokie 
asmenys pripažįstami sunkiais 
ligoniais ir ilgiems metams už
daromi į ligonines ar tiesiog 
už tariamus nusikaltimus bau
džiami laisvės atėmimu.

Atviros bendruomenės  ar 
pilietinės visuomenės idė
ja Baltarusijoje labai silpna. 
Bendruomeniškumą slopina 
režimas, bandantis įtvirtinti 
lyderio autoritetą. Siekdami 
neprarasti užimamos padė
ties visuomenėje ir vengdami 
režimo bausmių dažniausiai 

visuomenės nariai paklūsta autoriteto valiai ir tenkinasi mechaniškais 
vaidmenimis. Alternatyvų paiešką ir iniciatyvą slopina ne tik režimo 
kontrolė, bet ir nepasitikėjimas kitais bendruomenės nariais: sukur
ta baimės ir nepasitikėjimo atmosfera tik dar labiau stiprina susve
timėjimą ir trukdo atsirasti naujiems bendruomeniškumo daigams 
Baltarusijoje.

2009–2010 m. didžiosios britanijos 
princo Čarlzo fondas iveneco 

miestelyje baltarusijoje norėjo 
sutelkti vietos bendruomenę ir 
paskatinti ją aktyviau dalyvauti 

sprendžiant vietos bendruomenės 
reikalus. Pasirinkta originali forma: 
fondas finansuos vaikų atrakcionų 

statybą, o miestelėnai susibūrę turi 
bendrai nutarti, kokių sūpynių jiems 
reikia, kur jas statyti, kaip dekoruoti 

ir t. t. tačiau atomazga buvo 
netikėta, nes miestelio vykdomasis 

komitetas princo fondui iškėlė 
sąlygą: niekam negalima minėti 

tikrojo finansuotojo vardo, 
o gyventojai turi manyti, jog 

atrakcionus jiems dovanoja vietos 
valdžia. taigi projektu nepasiekta 

jokio vietos bendruomenės 
aktyvaus dalyvavimo efekto, o pati 

bendruomenė daugiau nesiėmė 
jokių visuomeninių iniciatyvų... 
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 Kazachstane 2010 m. priimtas lobizmo įstatymas, kurio pagrindu 
visoms šalyje registruotoms NVO uždrausta turėti bet kokius sąlyčio 
taškus su valdžios institucijomis ir politikais. Vertinant tai, jog vienas pa
grindinių NVO tikslų yra dalyvavimas kuriant ir plėtojant šalies socialinį 
ir ekonominį gyvenimą, santykiai tarp valdžios institucijų, kaip sprendi
mų priėmėjų, bei NVO, kaip pasiūlymų ir reikalavimų teikėjų, yra neiš
vengiami. Žmonės, neturintys galimybės paveikti valdžios sprendimus, 
nežinos, kas iš tiesų vyksta jų šalyje, o valdžios sprendimų įtaką savo 
gyvenimo kokybei pajus jau tik juos priėmus. Taigi Kazachstanas žengia 
žmogaus laisvių suvaržymo kryptimi, nutildydamas visuomenės balsą.

Panaši situacija ir Izraelyje, kur tais pačiais metais priimtas įstaty
mas draudžia laisva piliečių valia sukurtoms organizacijoms gauti bet 
kokią paramą ar mokestines lengvatas, jei pastarosios dalyvauja po
litinėje veikloje. Atrodytų, lyg ir teisinga, kadangi pati NVO prigimtis 
yra ne politinės valdžios siekis. Tačiau įstatyme įvardijama, jog dalyva
vimas politinėje veikloje suprantamas kaip bet kokios įtakos visuome
nei ar jos grupėms darymas, šalies įstatymų projektų ir priimtų teisės 
aktų komentavimas bei kritika vykdomosios valdžios sprendimų at
žvilgiu. Toks pilietinių teisių suvaržymas taip pat sudaro sąlygas socia
linei atskirčiai, kadangi piliečiams negalint viešai reikšti savo minčių 
šalies demokratijos lygis krenta. O kartu su antidemokratizacija atsi
randa ir kiti socialiniai veiksniai, kaip socialinė atskirtis ar net skurdas.

Blogesnė pilietinių laisvių suvaržymo padėtis yra tose šalyse, ku
rios globaliame pasaulyje yra pripažįstamos kaip iš tiesų diktatoriškos 
ar militaristinės valstybės bei kurių piliečiai neturi absoliučiai jokių 
laisvių ir teisių, išskyrus tiesioginį paklusnumą valdžiai. 

Pagal tarptautinės organizacijos „Freedom House“ 2010 m. atliktą 
tyrimą, net 105 iš 194 pasaulio valstybių yra priskiriamos prie nelaisvų 
arba pusiau laisvų. Laisva šalis laikoma ta, kurioje atvira politinė kon
kurencija, pagarba pilietinėms laisvėms, nevaržomas ir laisvas piliečių 
asmeninis gyvenimas bei nepriklausoma žiniasklaida.
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Šalies statusas Šalių skaičius ir 
procentinė išraiška

Populiacija ir procentinė 
išraiška

Laisva šalis 89 (46 %) 3 088 704 (46 %)

Pusiau laisva 58 (30 %) 1 367 440 (20 %)

Nelaisva šalis 47 (24 %) 2 333 869 (34 %)

Iš viso 194 6 790 013

Tarp nelaisvų šalių yra turistų pamėgtas Egiptas, Tunisas, Indija, 
Vietnamas, Kinija, Rusija ar Mianmaras. Blogiausiu atveju, ypač įvairio
se Afrikos valstybėse, šios pilietinės neapykantos išraiškos pasireiškia 
masiniais protestais, kurie sąlygoja valdžios atsaką į protestuotojus 
naudojant jėgą, sukeliant masines žudynes ir mirtinus pilietinius pa
sipriešinimus. Šie reiškiniai kelia pavojingų ligų protrūkio grėsmę bei 
maisto trūkumą.

Uzbekistane 2010  m. pavasarį septyneriems nelaisvės metams 
įkalintas pilietinių teisių aktyvistas ir psichologas, parengęs ir išleidęs 
moksleiviams skirtą leidinį apie pagrindines žmogaus teises bei vyk
dęs jaunimo šviečiamąją veiklą informuodamas juos apie ŽIV / AIDS 
prevenciją bei lytiškai plintančias ligas. 

Somalyje prieš dvejus metus įkalintas ir iki šiol bausmę atlieka 
šios šalies pilietis, kuris dalyvavo pasauliniame pilietinių organizacijų 
kongrese. Grįžęs į tėvynę jis išgirdo negailestingą teismo nuosprendį: 
už nesantaikos kurstymą ir propagandos skleidimą šalyje, į kurią inte
gruojamos demokratinių valstybių idėjos, kalėti kelerius metus.

Mianmare, kurį valdo militaristinės jėgos, taip pat žmogaus tei
sių ir laisvių suvaržymo apraiškų ieškoti ilgai nereikia. Nepaisant to, 
jog šioje šalyje įvyko, atrodytų, demokratiniai rinkimai, į nacionalinę 
valdžią pretendavo trys pagrindinės partijos, kurios vienaip ar kitaip 
susijusios su ta pačia valdančiąja chunta: viena partija valdoma ka
riuomenės vadų, kita – jų finansuojama, o trečia yra turtingo lyderio, 
kurio saugumu rūpinasi tie patys karininkai.
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Deja, net ir demokratinėse visuomenėse pasigendama aiškių są
lygų ir galimybių piliečiams dalyvauti kuriant savo šalies gyvenimą 
ir priimant sprendimus. Demokratinėse valstybėse valdžią vykdo 
politinės partijos, kurių atstovus (sąmoningai ar ne) išrenka tos ša
lies piliečiai. Daugelį metų laisvos ir nepriklausomos šalys, valdomos 
politinių partijų jėgų, ne tik prieš kelerius metus patyrė ekonomi
kos nuosmukį, bet ir susidūrė su dar didesne problema – pasauline 
politine recesija. Tai priežastis, dėl ko pasaulyje skurdas ir socialinė 
atskirtis ne mažėja, o tik auga. Žmonių nepasitenkinimas esamu gy
venimu ir politikų neįgalumas priimti adekvačius ir visuomenei nau
dingus sprendimus verčia valdžią imtis griežtų priemonių – apriboti 
piliečių galimybes laisvai reikšti savo nuomonę ir vienytis į asociaci
jas, užtikrinti žmogaus teises ir laisves.
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Pabaigai

Valstybės gerovės lygis iki šiol apskaičiuojamas tik pagal šalies BVP 
ir ekonomikos augimo rodiklį. Tačiau verta atsižvelgti ir į gyventojų 
laisvės bei saugumo aplinką, taip pat įvertinti ir kitus socialinius veiks
nius, kurių neįmanoma ekonomiškai apskaičiuoti: laimę, galimybę 
veikti, gyventi laisvoje šalyje ir būti aktyviu piliečiu.

Lietuvos žmonėms, matyt, reikia įgauti daugiau pasitikėjimo savo 
jėgomis, aktyviau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą ir bendrauti ne 
tik su savo šeimos nariais, giminaičiais, draugais ar kaimynais, bet ir 
veiksmingiau dalyvauti NVO veikloje, laisvą laiką skirti savanoriškam 
darbui.

Laisva ir demokratinė šalis, nors ir su visuomenėje keiksnojama 
valdžia, yra itin svarbus faktorius žmonėms jaustis laisviems ir neper
sekiojamiems už viešos nuomonės reiškimą. Būtent tai sudaro sociali
nę erdvę, užtikrinančią žmonių saugumo ir pasitikėjimo jausmą.

2012 m. paskelbus pasaulio valstybių, kuriose gyventi yra geriau
sia, sąrašą, Lietuva gali didžiuotis išlaikiusi garbingą 22 vietą iš 194 
vertintų valstybių. Mūsų šalis savo gyvenimo gerove aplenkė net Di
džiąją Britaniją. Sudarant valstybių reitingą, vertinami 9 kriterijai, tarp 
kurių yra pragyvenimo lygis, kainos, kultūra, laisvalaikis, orai, aplinka, 
saugumas.

Galbūt tai įkvėps lietuvius nuoširdžiai patikėti, jog viskas priklauso 
tik nuo jų pačių.
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SAVANORIAUK 
LIETUVOJE

Savanorystės duomenų bazės:
„Socialiniai partneriai“  
www.savanoriaujam.lt 
A.C. Patria savanorių centras 
www.buksavanoriu.lt
Kultūros savanoriai  
www.kulturossavanoriai.lt 
Sporto savanorių sąjunga  
www.sportosavanoriai.lt 
„Žinau viską“    www.zinauviska.lt 
CV.LT     www.cv.lt/savanoryste

Savanoriauk socialinėse organizacijose:
Jaunimo psichologinės paramos centras www.jppc.lt
„Gelbėkit vaikus“    www.gelbekitvaikus.lt 
„Lietuvos Caritas“   www.caritas.lt 
„Maisto bankas“    www.maistobankas.lt 
„Pagalba daiktais“   www.pagalbadaiktais.lt

Savanoriauk švietimo organizacijose:
Lietuvos skautija    www.skautai.lt
Ateitininkų federacija   www.ateitis.lt 
„Kitas variantas“    www.kitasvariantas.lt 
„Sėkmės mokykla“   www.sekmesmokykla.lt

Savanoriauk aplinkosaugos ir gyvūnų globos organizacijose:
„Mes darom“    www.mesdarom.lt
„Lesė“     www.lese.lt
„Pifas“     www.pifas.org 

Savanoriauk sveikatingumo organizacijose:
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga www.negalia.lt
Nacionalinė donorų asociacija  www.donoryste.lt
Lietuvos sveikuolių sąjunga  www.sveikuoliai.lt
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SAVANORIAUK 
UŽSIENYJE

Europos savanorių tarnyba 
(EST) – tai jaunų žmonių tarp
tautinės savanorystės projektai, 
kuriais siekiama ugdyti jų pilie
tiškumą, solidarumo jausmą, 
skatinti kitų kultūrų pažinimą, 
stiprinti tarpusavio supratimą ir 
toleranciją.

Tarnybos metu savanoris išvyksta į kitą šalį, joje gyvena ir dirba pelno 
nesiekiantį ir vietos bendruomenei naudingą neapmokamą darbą socialinė
je, kultūrinėje, gamtos apsaugos, jaunimo ir visuomenės informavimo ar kt.  
srityje.

Europos savanorių tarnyba – tai ir „mokymosi“ tarnyba. Dalyvaudami EST 
projektuose jaunieji savanoriai ugdo turimus gebėjimus bei įgyja naujų ži
nių, patirties ir įgūdžių.

Norėdamas tapti EST savanoriu turi kreiptis į vieną iš siunčiančių Lietu-
vos organizacijų:
Europos savanorių tarnybos asociacija „Saltes“ www.saltes.net
Jaunimo mainų agentūra     www.jama.lt 
Kultūros centras „In Actio“    www.inaction.eu    
„Actio Catholica Patria“     www.patria.lt
„Deineta“     www.deineta.lt  
„AIESEC Lietuva“      www.aiesec.lt  
Marijampolės jaunimo klubas „Dimera“  www.dmr.lt
Kūrybinės raiškos centras     www.krc.lt
Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“  www.progresieciai.lt  
Dvasinės pagalbos jaunimui centras  www.dpjc.lt  
Zarasų jaunimo centras    www.zjc.lt  
Visagino vaikų kūrybos namai   www.vvkn.lt
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NAUDINGOS NUORODOS

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra www.jtba.lt
Švietimo mainų paramos fondas   www.smpf.lt
Eurodesk Lietuva     www.zinauviska.lt
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba  www.lijot.lt
Europos jaunimo portalas    www.europa.eu/youth
Jaunimo reikalų departamentas   www.jrd.lt
Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“    www.vjosas.lt
Kauno jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apskritasis stalas“    www.kaunostalas.lt
Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija 
„Apskritasis stalas“    www.klas.lt
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga   www.pljs.org
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