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2013-uosius metus pradėjome laukimu. Metų pradžioje naujoji 
Vyriausybė skaičiavo pirmąjį veiklos šimtadienį ir rengė konkrečias 
priemones savo programai įgyvendinti. Laukėme stebėdami, ką gi 
valdantieji darys šeimos politikos srityje. Metų pabaigoje jau galime 
susipažinti su Vyriausybės darbų TOP 10 ir pirmuoju jos parengtu  
šalies biudžetu. Taigi, ar pagerėjo šeimų gyvenimas?

Laukiam ar veikiam?
Šeimos politikos 2013-aisiais apžvalga

Uždirbantieji minimalią mėnesinę al-
gą (MMA) galėjo nudžiugti, nes ji buvo 
gerokai padidinta. Tačiau ekonomistai 
perspėja, kad būtų geriau, jei MMA au-
gimas būtų susietas su ekonomikos augi-
mu ir MMA augtų kartu su vidutine alga. 
Dabar gi šis dydis priklauso nuo politikų 
sprendimo ir gali būti naudojamas reitin-
gams auginti. Padidėjęs MMA ir pasikei-
tęs neapmokestinamasis pajamų dydis 
ženklaus poveikio šeimų pajamoms netu-
rėjo. Vėlgi, pasak ekonomistų, mokestinė 
reforma galėtų ir turėtų būti ryžtingesnė, 
nepakanka eiti teisinga linkme priimant 
mažai reikšmingus sprendimus.

Paminėsiu ir „socialiai jautrų“ biu-
džetą: kuo mažiau jautrumo bus rodoma 
šeimos stiprinimui, jos autonomiškumui 
pripažinti, kaip ir kartų solidarumui, 
bendruomeniškumui ugdyti, tuo labiau 
mūsų valstybės biudžete didės išlaidos 
socialinei bei sveikatos apsaugai, tuo 
daugiau bus progų politikams demons-
truoti jautrumą piliečių poreikiams. Bū-
tų galima vardyti daugiau rodiklių ir 
skaičių, bet to nedarysiu, nes nebuvo 
ženklaus nedarbo lygio mažėjimo nei 
ryškaus atlyginimų augimo, pensijų ar 
išmokų didinimo. Būkime kantrūs, atei-
tyje tikrai gyvensime geriau, juk nuo 
2014-ųjų pabaigos ketinama „vykdyti 
kompleksines veiklas, prisidedančias prie 
demografinės situacijos gerinimo“, o štai 
jau 2015–2016 metais ketinama pradėti 
„plėsti pagalbos šeimai prieinamumą“.

Tarptautinės šeimos dienos proga 
Seime vykusioje diskusijoje buvo svars-
toma, „ką gali ir ko negali pačios šeimos“. 
Ką gi nuveikė pačios šeimos? Pradėsiu, 
deja, nuo nemalonios žinios. Nepaisant 

Lietuvos šeimų, vyskupų bei įvairių or-
ganizacijų argumentuotų kreipimųsi, 
buvo pasirašyta Stambulo konvencija. 
Apie jos keliamus pavojus dėl sociali-
nės lyties įteisinimo „Artumos“ skaity-
tojai buvo informuoti ne kartą. Kadangi 
dar laukia šios konvencijos ratifikavimas 
Seime, turime toliau sutelktai veikti, jau 
dabar darydami įtaką Seimo nariams.

Kita mažai džiuginanti žinia – apie 
šeimoms svarbų Nacionalinį susitarimą. 
Šeimų organizacijų atstovai atlieka jo 
įgyvendinimo priežiūrą ir pastebi, kad 
valstybės institucijos tik imituoja susi-
tarimo įgyvendinimą. Realiai jos ataskai-
tose prirašo savo vykdomus darbus prie 
tam tikrų susitarimo uždavinių įgyven-
dinimo, o ne atvirkščiai – planuoja dar-
bus pagal susitarime įvardytus šeimų 
poreikius. Gal padėtis pasikeistų, jei su-
sitarimas įgautų juridinę galią, taptų pri-
valomai įgyvendinamu teisės aktu?

Visus metus gaudė vaikų bausmių 
ir vaikų atėmimo iš tėvų temos. Šeimų 
balsas čia tikrai buvo stiprus. Kilo netgi 
šeimų sąjūdis. Išsakyta daug argumentų, 
pateikta pasiūlymų, tačiau trūko įstaty-
mų pakeitimų iniciatorių įsiklausymo į 
kitokią nuomonę, siekio suprasti tėvus, 
noro ieškoti visiems tinkamo sprendimo, 
o ypač – iš esmės spręsti problemą.

Net nejauku prisiminti metų pra-
džioje vykusį namuose gimdžiusių šeimų 
ir joms padėjusių medikų baudžiamąjį 
persekiojimą bei visišką nesusikalbėjimą 
nestacionarinio gimdymo tema. Džiugu, 
kad metų pabaigoje padėtis pasikeitė: 
medikai, politikai ir šeimos susėdo prie 
diskusijų stalo, specialistai ir šeimos drau-
ge parengė rezoliuciją politikams ir valdi-

ninkams, bendraminčiai susitelkė koncer-
te švelnaus gimimo idėjai palaikyti.

Svarbu, kad skėtinės šeimų organi-
zacijos tęsė darbą savivaldybėse, sutelk-
damos ir stiprindamos vietines šeimų 
organizacijas bendrai veiklai: tinkamai 
atstovauti šeimų interesams, spręsti prob- 
lemas, bendradarbiauti su vietos politi-
kais. Ir toliau kūrėsi Šeimos tarybos sa-
vivaldybėse, o Seime pradėtas svarstyti 
Nacionalinės šeimos tarybos steigimas.

Metų pabaigoje vėl prabilta apie 
Konstitucijos keitimą siekiant atskleisti 
šeimos sąvokos turinį. Net 108 seimū-
nai pritarė iniciatyvai pateikti Seimui 
svarstyti siūlymą, jog šeima sukuriama 
sudarius santuoką, šeima taip pat kyla iš 
motinystės ir tėvystės, o valstybė saugo 
ir globoja ne tik šeimą, motinystę, tėvys-
tę ir vaikystę, bet ir santuoką. Karštos 
diskusijos ir balsavimai šiuo klausimu 
laukia 2014-aisiais. Be to, laukia disku-
sijos dirbtinio apvaisinimo ir partnerys-
tės įteisinimo temomis; akylai stebintieji 
perspėja, kad tam buvo nuosekliai ren-
giamasi visus metus.

Apžvelgiant praėjusius metus džiu-
gina kylančios pilietinės iniciatyvos, 
sąjūdžiai, steigiamos naujos įstai-
gos, juntamas sujudimas dėl ver- 
tybinių klausimų. Tai pavadinčiau 
suvokimo, kad pavieniui nuveikti  
nelabai ką galėsime, mokymosi 
telktis ir veikti kartu pradžia.

Žvelgiant į 2014-uosius dau-
giausia vilties teikia tai, jog kone vi-
sos Lietuvos krikščionių Bažnyčios 
ir bendrijos juos paskelbė Šeimos 
metais. Prisijungsiu prie katalikų 
vyskupų, kurie Šeimos metais „ypa-
tingai ragina krikščioniškas šeimas ir 
visus geros valios žmones pagal sa-
vo galimybes ginti šeimos ir gimu-
sių bei negimusių vaikų teises“. 


