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Šeimos politikos aktualijos

PABUSKIME!
Jolanta RAMONIENĖ, „Šeimos instituto“ vadovė

Patarlė sako: „Roges ruošk vasarą.“ Galbūt tikrąsias roges vaikams jau esate pa-
ruošę, tačiau šįkart aš ne apie jas. Man kilo klausimas, ar mes, šeimos, esame tin-
kamai pasirengę 2015 m. kovo 1 d. vyksiantiems savivaldybių tarybų ir merų rinki-
mams? Politikai dar vasarą pradėjo pasirengimo rinkimams darbus – formuojami 
kandidatų sąrašai, rengiamos rinkiminės programos, svarstomos rinkiminių kam-
panijų strategijos.

Kiekvienai šeimai aktualiausius, jos 
poreikius labiausiai atliepiančius spren-
dimus priima savivaldybės. Taigi, savi-
valdybių rinkimai šeimoms ypatingai 
svarbūs. Kaip manote, ar artėjančiuose 
savivaldos rinkimuose politikai rungty-
niaus dėl palankumo šeimoms? Nebū-
kime naivūs, nes jei žodžiais tai ir bus 
daroma, tai realių žingsnių po rinkimų 
tikrai nesitikėkim. Savaime niekas ne-
vyksta. Jei mes, šeimos, netapsime svar-
biais rinkėjais, tai niekuomet ir nebus 
atstovaujama mūsų interesams.

O šeimos miega, tiksliau, skendi savo 
nesibaigiančiuose kasdieniuose rūpes-
čiuose. Tačiau jei pabustų, galėtų kilti 
tikras sąjūdis! Šeimos, kurios kuria mūsų 
visuomenės dabartį ir garantuoja ateitį, 
neturėtų būti pamirštamos. Tad kodėl 
politikams, verslininkams, žiniasklaidos 
atstovams vis dar reikia tai įrodinėti? 
Pasvarstykime, gal aktyvios, sąmoningos 
šeimos yra grėsmė mases valdančiam ir 
savo interesų siekiančiam politiniam 
„elitui“, žiniasklaidai, verslui?

Noriu padrąsinti šeimas neapriboti sa-
vo pilietinio aktyvumo vien dalyvavimu 
rinkimuose ir jau dabar pradėti bendrauti 
ir bendradarbiauti su būsimais kandida-
tais. Bendrauti – išklausant jų pažadų ir 
siekiant išsiaiškinti, ar jų įgyvendinimui 
numatyti konkretūs žingsniai. Bendra-
darbiauti – pateikiant savo pasiūlymus 
bei nurodant būdus jiems įgyvendinti.

Pasiūlykite politikams štai tokį mąs-
tymo kelią, kuris primintų apie palan-
kios šeimai aplinkos kūrimo prasmę:
	 stipri sveika šeima pati pajėgi iš-
spręsti savo problemas;
	 šeima pati kuria savo gerovę;
	 šeimai reikia padėti (paremti, su-

teikti paslaugų), kai ji kažko negali 
padaryti pati;
	 būtina kurti šeimai palankią aplin-
ką visose srityse: socialinėje, ekono-
minėje, aplinkos, švietimo, sveikatos 
apsaugos ir kt.;
	 šeimas reikia pastebėti, paskatinti, 
pastiprinti. Būtina kalbėti apie šei-
mos vertę ir reikšmę.
Jei būtumėte paprašyti detaliau pa-

aiškinti, kodėl verta skatinti ir remti šei-
mą, drąsiai teikite:
	 stiprioje, darnioje šeimoje susiklosto 
sveikesnė terpė augti kūrybingiems 
piliečiams, todėl didėja visuomenės 
produktyvumas, kuriama didesnė 
pridėtinė vertė;
	 darna šeimoje perauga į darną vi-
suomenėje, didesnį tarpusavio pasi-
tikėjimą, didesnę savitarpio pagalbą, 
bendruomeniškumą. Be to, šeimoje 
iš kartos į kartą perduodamos tautos 
vertybės ir tradicijos;
	 šeima yra savimi pasirūpinantis eko-
nominis vienetas, sukuriantis paja-
mas valstybei ir savivaldai. Dirban-
tys šeimų nariai moka mokesčius, 
šeimos verslas sukuria darbo vietas 
ne tik savo šeimos nariams;
	 stipri šeima yra ir mažesnės išlaidos 
visuomenei – investuojant į šeimos 
stiprinimą vėliau reikia mažiau iš-
mokų, pagalbos ir paslaugų. Dar-
niose šeimose mažiau smurto, kurio 
pasekmių likvidavimui skiriamos 
didžiulės lėšos, taip pat žemesnis 
skurdo lygis, mažiau skyrybų, kurios 
daug kainuoja visiems.
Galima išskirti pagrindines sritis, ku-

riomis turėtų pasirūpinti šeimai palanki 
savivaldybė:

	 išspręsti ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų trūkumo 
problemą;
	 siekti, kad mokyklos ir 
jų aplinka būtų saugi ir 
tvarkinga;
	 skatinti prieinamų popa-
mokinio ugdymo paslaugų gausą ir 
įvairovę;
	 spręsti savivaldybės saugumo prob- 
lemas, ypatingai įvertinant vaikų, se-
nelių, neįgaliųjų poreikius saugiam 
transportui, kelių infrastruktūrai, 
bendrajai tvarkai;
	 gausinti paslaugų šeimoms pasiū-
lą – konsultacijų, įgūdžių lavinimo, 
mokymo;
	 gausinti šeimoms palankių viešųjų 
erdvių, kuriose jos galėtų patogiai 
leisti laiką;
	 skatinti smulkaus verslo plėtrą, nes 
tai yra priemonė šeimoms pačioms 
kurti savo gerovę;
	 šeimų organizacijų atstovus įtraukti 
svarstant sprendimus, įtakojančius 
šeimų gyvenimą savivaldybėje.
Būtinai atkreipkite dėmesį, kad sie-

kiant palankumo šeimoms, siekiama pa-
lankumo besirengiantiems kurti šeimą, 
jaunoms sutuoktinių poroms, šeimoms 
su mažais vaikais, ikimokyklinukais, 
mokiniais, paaugliais, studentais, neį-
galiaisiais, pagyvenusioms šeimoms, se-
neliams, t. y. didžiajai daliai gyventojų!

Konkretūs sprendimo būdai pri-
klauso nuo situacijos kiekvienoje 
savivaldybėje ir būtent Jūs tai žino-
te geriausiai. Svarbiausia, nepamirš-
kime, savivaldybės politikai tikrai 
nepadarys, kad visiems viskas būtų 
gerai. Mes patys kuriame savo da-
bartį ir ateitį. Iš valstybės ir savival-
dybės galime prašyti pagalbos, kai 
patys nepajėgiame; palankių sąlygų 
sudarymo, kai patys veikiame; ben-
dradarbiavimo, nes kuriame ne tik 
sau, bet ir visai visuomenei. 


	_GoBack
	_GoBack

