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KAD BŪTŲ GERA
GYVENTI ŠEIMOJE
Šiais metais esame kviečiami džiaugtis, nes krikščionių
Bažnyčių Lietuvoje vadovai
2014-uosius paskelbė Šeimos metais, o jų šūkiu tapo Evangelijos
pagal Joną padrąsinimas „Kad
jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11).
Džiaugsmas ir meilė nėra
pasyvi būsena. Džiaugsmas
kviečia veikti, pradžiuginti kitą –
šypsena, geru žodžiu, patarimu, padrąsinimu. Dar daugiau
džiaugsmo kitam suteikiame,
kai išdrįstame peržengti savo
asmeninę ar šeimos gyvenimo
komforto ribą, kai žengiame
žingsnį kito link skirdami jam
laiko, išklausydami, stengdamiesi suprasti, suteikdami pagalbą,
pasidalindami tuo, ką turime,
ko nors atsisakydami dėl kito
gerovės.

Norėdami, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, turime neužsisklęsti savyje, savo šeimoje.
Turime atsiverti, turime veikti.
Savo, savo šeimos ir mūsų valstybės gyvenimą kuriame mes
patys. Neleiskime, kad už mus
tai padarytų kas nors kitas.
Šiame leidinyje Jums pristatome politikų – parlamentinės
grupės „Už šeimą“ narių – ir
visuomenės iniciatyvas, kuriomis siekiama sustiprinti šeimą,
bei perspėjame apie iniciatyvas,
kuriomis siekiama sumenkinti

šeimos vaidmenį. Taip pat rasite
aktyvių piliečių dėka veikiančių
ir dalelę šeimos gyvenimo įvairovės atspindinčių organizacijų
atstovų įžvalgas.
Nors „paprastų žmonių“ galimybe ką nors įtakoti savo valstybėje tiki tik keli procentai lietuvių,
drįstame kviesti Jus būti aktyviais
piliečiais – dalyvauti rinkimuose
atsakingai pasirenkant už ką
balsuoti, bendrauti su išrinktais
politikais – rašyti jiems laiškus,
susitikti, diskutuoti, pateikti Jūsų
nuomonę patvirtinančius argumentus, stebėti jų darbą vertinant
keliamas ar remiamas iniciatyvas
ir pan. Taip pat raginame Jus
įsitraukti į visuomeninę veiklą
ir būti neabejingiems šeimoms
atstovaujančių ir šeimų interesus
ginančių organizacijų veiklai –
visokeriopai remti jų konkrečias
iniciatyvas bei kasdienę veiklą.
„Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs!“, sakė
Mahatma Gandis.
Jolanta RAMONIENĖ
Viešosios įstaigos
„Šeimos institutas“ direktorė
www.seimos.org

Pašaukimas mylėti
Filosofas Maksas Šėleris (Max Scheler) vadino
žmogų ENS AMANS – mylinčiąja būtybe. Visų
lengviausia šį lotynišką apibrėžimą išversti į sodrią žemaičių kalbą: ANS MYL. O paskui pasiimti
moksleivišką peiliuką ir ant pakelės medžio kamieno
išrėžti strėle pervertą širdį – lygiai taip, kaip prieš
šimtą ar tūkstantį metų darydavo visi įsimylėjėliai.
Neverta manyti, kad civilizacijos raida ir technikos progresas pakeitė patį žmogų. Kiekviename
mūsų nuo lopšio iki karsto glūdėjo ir glūdi poreikis
mylėti ir būti mylimam. Mes jaustumės tarsi įkalinti
šaltoje vienutėje, jeigu AŠ, manasis vienintelis AŠ,
niekuomet nesusitiktų su tavuoju TU. Šio susitikimo
esmė yra laisvė, kadangi aš ištariu TU ir pasirenku
kitą asmenį laisva valia, laisvu apsisprendimu.
„Atrodo, kad laisvė labiausiai reiškiasi ir atsiskleidžia būtent sugebėjime rinktis“, – taip rašė filosofas, vėliau tapęs popiežiumi
Jonu Pauliumi II.
Vis dėlto gyvenime būna įvairių pasirinkimų.
Juk kasdien skaitome TV ekrane tokius skelbimus:
mergina ieško pasiturinčio vyriškio, vyriškis ieško
merginos intymiam bendravimui, vaikinas nori gerai
praleisti vakarą su mergina – ogi jau būna, kad ir su
kitu vaikinu, ir pan.

Nukelta į 3 psl.

Jaunuoli, šis leidinys skirtas ne tik Tau, parnešk jį mamai ir tėčiui...

Kas visgi buvo
šv. Valentinas?
Kai Romos imperijoje 269 m.
vasario 14-ąją vyskupui Valentinui buvo nukirsdinta galva, jis
tebuvo vienas iš tūkstančių krikščionybės kankinių, paaukojusių
gyvybę už tikėjimą. Vienas, bet
išskirtinis.
Kuo buvo pavojingas pagoniškajai Romai šis vyskupas? Ne tik
tikėjimo, bet ir MEILĖS liudijimu.
Šv. Valentinas palaidumo,
vienadienių džiaugsmų įsiūbuotoje imperijoje slapčiomis tuokė
įsimylėjusiųjų poras, laimindamas jas Dievo vardu, o šeimoms,
ištiktoms nesantarvės ar krizių,
teikė paguodą – kaip šiandien
sakytume, dvasinę pagalbą.
Imperatorius Klaudijus II tai
laikė politiniu nusikaltimu – jauni vyrai turi ne vesti, o kariauti,
ne rūpintis šeima, o pergalingai
žengti į mūšį, lydimi juos „aptarnaujančių“ moterų.
Antikos pasaulis primygtinai
teigė teisę ir laisvę gyventi su
kuo nori, kaip nori ir kada nori.
Juk gyvename vienąkart ir tik
čia, dabar...
Ar neatrodo, kad visa tai
skamba labai šiuolaikiškai? Ar
tie, kas šiandien tarsi ištvirkusios
Romos imperijos „laisvi“ piliečiai
atmeta santuoką, jos priesaiką,
palaimintą Dievo ir žmonių
akyse, nenukerta dar kartą galvos
šventajam vyskupui?
Gyvenu sau. Kaip imperatoriaus karys siekiu pergalės. Arba
kaip prekeivė kūnu seku paskui
jo armiją ir nežinau, kas rytoj...
Santuoka yra įsipareigojimas
visam gyvenimui, o įsipareigoti –
vadinasi, būti atsakingam. Už
žmoną ar vyrą, vaikus, už šeimos,
bendruomenės, valstybės ateitį.
Ne, geriau būsiu „laisvas“, ir
meilė tebūna „laisva“.

Šv. Valentino diena žėri raudonomis širdutėmis, blyksi
klubų žiburiais, aidi niekam
neįpareigojančiais žodžiais, kaip
ir dažnas Europą pasiekęs amerikonizmas. Tačiau grįždami prie
jos ištakų, prie to, kokia kaina už
šitas linksmybes sumokėta amžių
pradžioje, pamąstykime: kaip aš
suprantu ir vertinu draugystę,
meilę, šeimą?
Nesiimu kaltinti vien jaunimo – esą jis lengvabūdis, paviršutiniškas, ieškantis tik malonumų.
Pažvelkime ir į vyresniąją kartą –
ne tik socialiai neatsakingus asmenis, bet ir į kai kuriuos meno,
verslo, politikos atstovus. Kiek
paniekos amžinai priesaikai, šeimai, Bažnyčios žodžiui sklando
viešojoje erdvėje, kokius pavyzdžius mums rodo vadinamosios
garsenybės ir už kokius įstatymus balsuoja kai kurie politikai?
O jaunam norisi mylėti ir būti
mylimam. Ir šv. Valentinas tikrąją meilę laikė dorybe, laimino,
gynė. Prie jo palaikų, saugomų
Švč. M. Marijos bažnyčioje Kosmedine, Romoje, visus metus
sužadėtiniai neša raudonų rožių
žiedus, prašydami išsaugoti
meilę ir pažadėdami susituokti
iki artimiausios vasario 14-osios.
Ir šiandien dovanota gėlė,
prisegta širdelė ar ištartas gražus
žodis tenebūna vien proginis ženklas, o apsisprendimo pažadas.
Jei visa tai – tik žaidimas ir proga
pasilinksminti, klauskime savęs:
ar aš nesu dar vienas Klaudijus,
pakėlęs kirvį virš kilniojo MEILĖS globėjo galvos?
Kazys STARKEVIČIUS
LR Seimo narys
J. Basano paveikslo reprodukcija.
Šv. Valentinas krikštija
šv. Liuciliją. XVI a.
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POLITIKAI APIE SANTUOKĄ IR ŠEIMĄ
„Mielieji,
kas išsaugojo
lietuvių kalbą
ir tradicijas per
visus sunkmečius, kas išvedė
mus į Laisvę per
okupacijas ir Sibiro tremtis –
tai mūsų šeimos, kurios buvo
namų bažnyčia
ir vienintelė Tėvynė savo vaikams. Todėl siekti, kad būtų
priimti santuoką ir šeimą stiprinantys
įstatymai, yra šventa kiekvieno Lietuvos
parlamentaro pareiga. Remkime, kas padeda išsaugoti šeimą, esminį tautos išlikimo
pagrindą, ir ryžtingai atmeskime, kas jį
griauna. Teisingi mūsų pasirinkimai,
esu tuo tikra, paskatins ir Europą vengti
savigriovos.“
Vilija ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ
LR Seimo narė

„Lietuva vėl
turi apsispręsti:
ar išsaugoti sovietmečio ir kitų
okupacijų išmėgintas, mums
išlikti padėjusias
šeimos ir krikščioniškas vertybes bei padėti jas
susigrąžinti Europai, ar pasiduoti primetamiems,
net prigimtinės
teisės principams, mokslui ir sveikai logikai
prieštaraujantiems tariamiems modernizmams.“
Rimantas Jonas DAGYS
LR Seimo narys

„Šeima – tai
ne tik dviejų
žmonių sąjunga, bet ir skirtingas kartas,
visą giminę
jungianti bendrystė. Tai senolių išminties,
tėvų pasiaukojimo ir vaikų
meilės rūmas.
Ta i p a g a r b o s
vyresniesiems mokykla, vertybių ir tarpusavio pagarbos tvirtovė. Kokie žmonės
būtume, jei neturėtume iš savo senelių
perimtų dvasinių pradų, santarvės ir
darnos pavyzdžio? Tik šeimoje patiriame
tikrą pripažinimą, išgyvename džiaugsmą,
išmokstame dalintis rūpesčiais.“
Edita GUDIŠAUSKIENĖ
Kauno miesto savivaldybės
Tarybos narė

LR Konstitucijos 38 str. papildymo
ir pakeitimo įstatymo projekto tikslas – Konstitucijoje aiškiai įtvirtinti, kad
šeima kyla iš santuokos, kuri yra laisvas

2

vyro ir moters susitarimas. Šį pasiūlymą
teikia net 107 Seimo nariai, tad lengviau
yra suskaičiuoti tuos likusius 34, kurie
nepritaria šiam šeimos sąvokos turinio
atskleidimui pagrindiniame valstybės
dokumente.
Kodėl reikia šitokio pakeitimo? Šiuo
metu galiojančiuose įstatymuose šeimos
sąvokos yra skirtingos, tad nėra ko stebėtis, kad šeimos politika Lietuvoje yra
nesėkminga. Konstituciniam Teismui
išaiškinus, kad svarbiausia yra santykių
turinys, o ne forma, tapo nebeaišku, kokia
šeima yra mūsų valstybės pamatas –
meilės ir įsipareigojimo susieti vyras ir
moteris ar emocinio prieraišumo siejami
asmenys. Kai santuoka nuvertinama, lyg
ji būtų vienas iš daugelio neprivalomų šeimos kriterijų, vis dažniau pasinaudojama
galimybe prisiimti mažiau įsipareigojimų
ir atsakomybės bei gauti daugiau teisių
ir paramos.

-----------------------------------„Man į šeimos
sąvoką įeina atvirumas, pagarba
asmenybei, pasaulėžiūrų atitikimas, tarpusavio
supratimas, rūpinimasis, pakantumas. Todėl labai
vertinu šeimą ir
nemoku gyventi
be jos. Šeima man
yra tie žmonės,
kuriais tikrai galiu pasitikėti, kurie visada padės, supras
ir palaikys.“
Vitalijus GAILIUS
LR Seimo narys

Nacionalinį susitarimą dėl šeimai
palankios aplinkos kūrimo inicijavo
šeimoms atstovaujančios nevyriausybinės
organizacijos, kurios geriausiai mato šeimų problemas. Pritarimą Nacionaliniam
susitarimui išreiškė daugiau nei trečdalis šalies savivaldybių. 2010 m. rudenį
jį pasirašė dauguma tuometinio Seimo
parlamentinių frakcijų, įsipareigodamos
stiprinti šeimas ir kurti šeimai palankią
aplinką. Tačiau iki šiol stinga politinės
valios deklaracijas pakeisti konkrečiais
veiksmais.
Šeimų organizacijų atstovai dirba
Nacionalinio susitarimo įgyvendinimo
priežiūros darbą ir pastebi, kad valstybės
institucijos tik imituoja susitarimo įgyvendinimą. Realiai jos ataskaitose prirašo
savo vykdomus darbus prie tam tikrų
susitarimo uždavinių įgyvendinimo, o ne
atvirkščiai – planuoja darbus pagal šeimų
poreikius, įvardintus Nacionaliniame
susitarime. Gal padėtis pasikeistų, jei
susitarimas įgautų juridinę galią, taptų
privalomai įgyvendinamu teisės aktu?

Idėja steigti Nacionalinę šeimos tarybą tarp šeimoms atstovaujančių organizacijų aptariama jau seniai. Džiugu, kad
per pastaruosius metus jau yra įsteigtos
Šeimų tarybos keliose savivaldybėse.

Tačiau vis dar aktualus daugiau nei
prieš dešimtmetį Europos Socialinių
teisių komiteto išryškintas trūkumas,
kad Lietuvoje nėra nei teisinių nuostatų,
nei praktikos, kurias taikant būtų atsižvelgiama į šeimų požiūrį formuojant
šeimos politiką ar pilietinių organizacijų poziciją atstovaujant šeimų interesams. Pernai vidurvasarį 10 Seimo narių (L. Kazlavickas, R. J. Dagys,
R. Baškienė, P. Urbšys, A. Dumbrava,
R. Tamašunienė, V. Kravčionok, V. Gailius, M. Zasčiurinskas, A. Stancikienė)
pateikė LR Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės šeimos tarybos įsteigimo ir jos
veiklos nuostatų patvirtinimo“ projektą.
Kas paskatins tolesnę ir sėkmingą jo kelionę Seime, nes iki šiol jis vis dar laukia
„savo valandos“?

Daug diskusijų sukėlusi Valstybinė
šeimos politikos koncepcija pagrindė
bendros šeimos politikos mūsų valstybėje reikalingumą. Tačiau šeimos
politikos įgyvendinimas turi būti reguliuojamas įstatymu. Prieš 3 metus
Šeimos politikos pagrindų įstatymo
projektas užstrigo pakeliui į Vyriausybę. Ar dabar pakaks politinės valios ir
visuomenės palaikymo, kad būtų pradėta nuosekli, ilgalaikė, koordinuota
šeimos politika?
Minėtuose dokumentuose įvardintas ir
dabar dar aktualumo nepraradęs šeimos
politikos tikslas yra šeimą palaikanti ir
stiprinanti politika visose srityse, kad
šeima galėtų savarankiškai ir sėkmingai
gyventi, žinodama, jog sulauks reikalingos
pagalbos tuomet, kai bus sunku.

----------------------------------„Kiekvieno
žmogaus teisė – pasirinkti
kaip gyventi,
tačiau istoriškai
ir moksliškai yra
pagrįsta, kad patikimiausia, labiausiai užtikrinanti
saugumą kiekvienam žmogui, o
ypač vaikui, yra
vyro ir moters santuokos pagrindu sukurta
šeima. Mūsų valstybei reikalingi teisės aktai,
formuojantys kryptingą šeimos politiką, kuri
skatintų puoselėti esmines etines ir kultūrines vertybes, kuri ugdytų atsakingą požiūrį
į motinystę ir tėvystę, santuoką, šeimą kaip
vertybę, kuri užtikrintų kiekvieno asmens
gerovę ir mūsų tautos išlikimą.“
Rima BAŠKIENĖ
LR Seimo narė

Grupė Seimo narių (R. J. Dagys,
R. Baškienė, A. Dumbrava, R. Tamašunienė, J. Kvetkovskij, A. V. Patackas,
M. Zasčiurinskas, V. Stundys, P. Urbšys)
pateikė Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą, siekdami, kad būtų išsaugota
pradėta gyvybė sukuriant tam reikalingą
infrastruktūrą. Įstatymo projekte norima
įtvirtinti nuostatą, kad vaiko teisė būti

sveikam atsiranda jau nuo pradėjimo
momento. Iki šiol įstatymai tokios teisės
negarantuoja.

„Mes prisimename, kad tik mamos ir tėčio meilė
šeimoje pagimdo
naują gyvybę –
duoda pradžią
laimei ir suteikia
prasmę mūsų gyvenimui. Palaiminta santuoka
amžinybės saitais
sujungia vaikus ir
tėvus, anūkus ir senelius – telkia ir gausina visą
giminę. Laikykimės šių ryšių, stiprinkime juos
būdami kartu, bendraudami ir palaikydami
vienas kitą. Tada įveiksime visas negandas,
kad ir kaip toli kartais vieni nuo kitų būtume
nutolę, kad ir kaip ilgam kartais likimas mus
būtų išskyręs...“
Mečislovas ZASČIURINSKAS
LR Seimo narys

Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo papildymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
ir Civilinio kodekso 3. 3 straipsnio
pakeitimo įstatymo projektas, kuriuos
pateikė grupė Seimo narių (R. J. Dagys, R. Baškienė, R. Tamašunienė,
A. Dumbrava, V. Kravčionok, B. Bradauskas, Z. Žvikienė, A. V. Patackas,
V. Gailius, V. Aleknaitė-Abramikienė,
E. Vareikis, M. Adomėnas, S. Jovaiša,
I. Degutienė, K. Starkevičius, D. Jankauskas, P. Gražulis, V. Stundys) numato, kad
kiekvienas vaikas turi prigimtinę teisę į
tėvą ir motiną, kylančią iš lyčių skirtingumo bei motinystės ir tėvystės tarpusavio
papildomumo. Ko siekiama šiuo pakeitimu? Atkreipti dėmesį, kad visaverčiam
vaiko vystymuisi yra svarbus tiek tėvo,
tiek motinos vaidmuo. Tėvas ir motina
(ar įtėvis ir įmotė) vienas kito nepakeičia,
tačiau vienas kitą papildo tėvystės ir motinystės prigimčiai unikaliu būdu. Nors
valstybė visais atvejais negali garantuoti,
jog kiekvienas vaikas turės tėvą ir motiną,
tačiau valstybės institucijos, sprendžiančios su vaiku susijusius klausimus, turi
paisyti šios pamatinės vaiko teisės bei
prigimtinio intereso ir dirbtinai neatimti
vaikui galimybės turėti tėvą ir motiną.

-------------------------------------

„Šie metai paskelbti Šeimos metais. Linkiu visai
Lietuvai vienybės
ir suvokimo, kad
šeima yra svarbiausia ir patikimiausia visuomenės ląstelė. Tik
visavertėje šeimoje
mūsų vaikai patiria tikrą gyvenimo
džiaugsmą ir laimės pilnatvę.“

Algimantas DUMBRAVA
LR Seimo narys
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Pašaukimas mylėti

Bet ateis ir mano eilė. Mane irgi išmes,
ir aš bandysiu dangstytis abejingumo
botoksu, meluodamas žurnalistams, jog
kai išmeta, visai neskauda.

***
Atkelta iš 1 psl.
Ko iš tiesų ieško tokius skelbimus skelbiantys asmenys – tikisi išsigelbėti nuo
vienatvės? O gal mano, kad nuolatinė partnerių kaita jiems padės geriau pasirinkti?
Bet kaip galima pasirinkti, pačiam būnant
anonimu ir kreipiantis į kitą kaip anonimą?
Jaunimas kartais vartoja tokį anglišką žodį:
„nouneimas“ (no name) – bevardis. Tasai
žodis jų žargonu apibūdina nežinomą,
niekam nepažįstamą žmogų.
Matyt, kai kam atrodo, kad tikroji laisvė – būti tais bevardžiais „nouneimais“,
o ne AŠ ir TU, kurie tegali susitikti kaip
asmenys, atvirai ir be melo, prisiimdami
visą egzistencinę to susitikimo riziką.
„Nouneimai“ nori susitikti „be pasekmių“. „Nouneimai“ susitinka kaip savo
norų ir potroškių patenkinimo įrankiai.
Ir labai klysta manantys, jog tai – kažkas
nauja po Saule.
Jau seniai klasika tapusiame lietuvių
rašytojo J. Avyžiaus romane viena herojė
sako: „Būkime daiktais vienas kitam.
Prireikus – paimkime, atsibodus – išmeskime.“

Koks tai varganas meilės išsižadėjimas,
kokia ciniška kapituliacija! Gali tai vadinti
„modernumu“, gali – „post-modernumu“, – koks skirtumas, tai vis tiek nepaguos ir neišgelbės nuo tuštumos. Juk svarbiausia šia filosofija besivadovaujančiam
asmeniui – niekada nemylėti. Laikytis
bendresnių moralės principų jam – vien
tuščias laiko gaišimas.
Tiesa, būtina užsitikrinti visuomenės
TOLERANCIJĄ – na, dėl visa ko. Tik
reikėtų atvirai paaiškinti, kas šiuo atveju
slypi žodyje „tolerancija“. Jeigu TU manęs
nedomini kaip asmuo, o vien kaip viliojantis daiktas, man iš tiesų nusispjaut į visus
tavo jausmus, jautrumus ir vertybes. Gali
sau vertint, gali jausti, ką tik nori. Aš tolerantiškai tave pavartoju, tu pavartoji mane,
ir gerai. Bėda tik, kad manoji tolerancija
iš tiesų yra kaukė, slepianti visišką mano
abejingumą TAU. Todėl, kai tik tu atsibosi,
susirgsi, pasensi, aš išmesiu tave, kaip
atsikratau seno automobilio. Aš įsigysiu
naują ir galbūt pasistengsiu pakilti į naują
anonimiškumo pakopą: pasiskelbsiu
žvaigžde ir apie naują partnerį bei naują
automobilį visiems pranešiu žinių portale.

O gal vis dėlto dar įmanoma pabėgti
nuo šito post-modernaus cinizmo, nuo tos
TOLERANTIŠKOS DIKTATŪROS, nuo
to beveidžio individualizmo, dar bandyt
išsigelbėti, sugrįžus prie kuklaus pakelės
medžio su kamiene peiliuku senamadiškai
įrėžta perverta širdimi?
Gyvą atvirą širdį neretai sužeidžia,
bet aš rizikuoju. Esu asmuo, pašauktas
mylėti ir ieškau kito asmens, kad galėčiau ištarti: TU. TU – visiems laikams, su

manimi visada ir visur, TU, kuris manęs
neišmesi į vienatvės užmarštyną, net jeigu
aš pasensiu.
Jau minėtasis filosofas M. Šeleris rašė,
kad žmogaus meilė negali būti bet kokia –
ji turi būti panaši į kristalą, kurio formulė
išreiškia tam tikrą tvarką. Kas turi savyje
tą kristalą, žmoniškąją meilės tvarką –
ORDO AMORIS, tasai, pasak filosofo, turi
savyje žmogų. Todėl, mano drauge, mano
bičiuli, mano antrasis aš, akivaizdoj TO,
kuris viską mato ir visus pažįsta, aš tiesiu
tau ranką – ir kaip nuostabiai skamba
vargonai!
AŠ ir TU. Dabar ir visados.
Juk MEILĖ niekuomet nesibaigia.
Vilija ALEKNAITĖ-ABRAMIKIENĖ

RAGINAME NELIKTI ABEJINGIEMS
„Dievas suteikia vyrui ir moteriai pašaukimą,
taigi gebėjimą
mylėti ir jausti
atsakomybę už
meilę ir šeimą“,
rašė palaimintasis
popiežius Jonas
Paulius II. Saugokime šeimą ir
mūsų vaikus nuo
svetimos žmogiškajai prigimčiai ir
pamatinėms vertybėms gender ideologijos,
nuvertinančios tradicinę santuoką, atsakomybę, sutrikdančios saugią ir darnią vaiko
raidą, jaunos asmenybės tapsmą ir mūsų
visuomenės tvirtumą.“
Rita TAMAŠUNIENĖ
LR Seimo narė

Nepaisydama didžiulio visuomenės
pasipriešinimo, Vyriausybė pernai
skubiai pasirašė Europos Tarybos
konvenciją dėl smurto prieš moteris ir
smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
šalinimo – vadinamąją Stambulo konvenciją. Niekas nesiginčija dėl kovos su
smurtu prieš moteris ir kitus asmenis
reikalingumo. Deja, deklaruodama
kilnius tikslus, Konvencija remiasi ideologizuotu požiūriu į lytį kaip į socialinį
konstruktą, nesutampantį su žmogaus
biologine prigimtimi. Pasirašiusi ir ratifikavusi (šis procesas Seime dar vyks!)
Konvenciją, Lietuva būtų priversta tokią
lyties sampratą įtvirtinti mūsų teisinėje
sistemoje. Nesuvokiama, kodėl siekiant

sumažinti smurtą prieš moteris ir smurtą
artimoje aplinkoje reikia keisti lyties
sampratą?

Seimo narė Ona Valiukevičiūtė inicijavo ir parengė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2, 10, 49, 56 ir
57 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, kuriame apibrėžė, kas yra smurtas
prieš vaiką ir fizinė bausmė, bei numatė
jų draudimą. Šeimoms ir tėvams atstovaujančios organizacijos ne kartą yra
perspėjusios, jog kova su smurtu neduos
rezultatų, kol tik kaltinsime ir kontroliuosime. Tačiau nei į šį perspėjimą, nei į
raginimą sutelkti dėmesį į tų priemonių
ir būdų stiprinimą, kurie efektyviausiai
padeda tėvams auklėti ir ugdyti vaiką nenaudojant smurto, parlamentarė dėmesio
nekreipia ir jau kelerius metus teikia vis
tokį patį įstatymo projektą. Laimei, vis
pakanka sveiko proto Seime ir visuomenėje, kad šitokie projektai nepriimami.

Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė
pateikė Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo 24, 56 straipsnių pakeitimo ir
papildymo ir įstatymo papildymo 471 ir
561 straipsniais įstatymo projektą, kuriuo
siūlo išsamiau reglamentuoti vaiko paėmimo iš tėvų arba kitų teisėtų atstovų procesą.
Įstatymo projektu siekiama nustatyti, kad
paėmus vaiką iš šeimos ne vėliau kaip per
3 darbo dienas turi būti kreipiamasi į teismą dėl leidimo nustatyti vaikui laikinąją
globą (rūpybą). Tokiu būdu teismas revizuos vaiko atskyrimo nuo tėvų teisėtumą
ir pagrįstumą, sumažės piktnaudžiavimo

ar aplaidumo paimant vaiką iš tėvų ar kitų
teisėtų atstovų tikimybė, vaiko atskyrimo
nuo tėvų teisinis reglamentavimas bus suderintas su pagrindinėmis Jungtinių Tautų
Vaiko teisių konvencijos nuostatomis. Ar
Jus tai nuramina? Juk vaikas pirmiausia
bus paimtas ir tik po to teismas aiškinsis,
ar tai padaryta teisėtai!

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
parengė naują Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo redakciją. Atvirame
laiške tėvus vienijančios organizacijos
atstovai sveikino įstatymų tobulinimą
ir iniciatyvas ieškoti efektyvesnių būdų
vaikų saugumui užtikrinti, tačiau pateiktą
įstatymo projektą įvertino neigiamai. Patys tėvai pastebi, kad įstatymo pataisos ir
galimas įstatymo vykdymas kelia daug
grėsmių šeimai, šeimos statusui ir vaikų
gerovei. Tėvams visiškai nesuprantama,
kodėl prie kilnaus siekio apsaugoti vaikus
yra lipdomos daugiaprasmės formuluotės, suteikiančios galimybes prievartai
prieš šeimą. Tėvus ir šeimas vienijančios
organizacijos jau ne kartą valdžios institucijoms yra pateikusios savo siūlymus,
tačiau į juos mažai atsižvelgiama, akivaizdžiai ignoruojamos aktyvios diskusijos
visuomenėje. Tad kodėl taip skubama
priimti kraštutines priemones įtvirtinančius įstatymus, kai nėra išbandytos visos
pagalbos priemonės?

Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė ir jos visuomeninis padėjėjas
Mindaugas Kluonis inicijavo ir parengė
Lygių galimybių įstatymo pakeitimo

įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti draudimą diskriminuoti asmenis dėl
jų šeiminės padėties ir fizinės išvaizdos.
Projekto rengimo argumentacija dviprasmiška, nes gudriai supainiojama
ir susiejama tai, kas iš esmės skiriasi –
nesusituokę ir turintys daug vaikų
asmenys įvardijami kaip atsiduriantys
nepalankesnėje padėtyje, o susituokę ir
bevaikiai – kaip atsiduriantys palankesnėje padėtyje. Draudimas diskriminuoti
dėl šeiminės padėties įpareigotų valstybę
dviejų asmenų nesusituokusią porą traktuoti lygiai taip pat, kaip ir sutuoktinius.
Taigi sutuoktinių statusas netektų jokios
reikšmės, nes tas pačias teises valstybė
privalėtų suteikti ir nesusituokusiems
asmenims. Tektų atsisveikinti ir su šeimą
stiprinančia šeimos politika...
Atkreipiame dėmesį, kad jokie Europos
Sąjungos teisės aktai nenumato tokio
diskriminacijos pagrindo kaip šeiminė
padėtis!

„Lietuviais
esame mes gimę,
lietuviais turime
ir būt, su savo papročiais ir supratimu apie šeimos
politiką ir kitus
klausimus.“

Bronius BRADAUSKAS
LR Seimo narys
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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
ATSTOVŲ ĮŽVALGOS
Pastaraisiais metais šeima kaip institucija patiria vis
daugiau išbandymų. Iš vienos pusės,
bandomos įteisinti
vis įvairesnės šeimos formos, kurios
iškraipo pačią šeimos esmę. Iš kitos pusės, valstybė bando vis labiau reguliuoti
šeimos vidinį gyvenimą: vaikų auginimą
ir ugdymą. Jeigu mes, šeimos, būsim tik
šių procesų stebėtojos, tai kiti, už mus
„žinantys geriau“, nuspręs, kaip mes turime gyventi, ir kito pasirinkimo tiesiog
nebeturėsime.
Tomas ŠALKAUSKAS
Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos
pirmininkas

Pasigilinę į save
suprasime – kad ir
ką bedarytume, siekiame gerai jaustis,
būti laimingi. Laimė kuriasi ant tvirto
moralinių vertybių pamato. Be doros ir
tiesos nebus pasitikėjimu grįstų santykių,
darnos.
Be darnos nebus ilgalaikės laimės.
Siekime prasmingų tikslų ir būkime
laimingi.
Renaldas JANČIAUSKAS
Lietuvos tėvų forumo
tarybos narys

džioje yra TĖVAI. Džiaugiamės galėdami
suburti atsakingų ir sąmoningų šeimų
bendruomenę.
Jurgita POCIENĖ
Daugiavaikių šeimų asociacijos MES
vadovė

Pastangos, kurias kiekvienas ir
visi kartu įdedame
palaikydami ir puoselėdami šeimą, yra
tarsi patikimų gerų
kelių į ateitį tiesimas
rūpinantis asmenine, tautos, šalies kelione
per istoriją. Mūsų darbo patirtis skatina
priminti, jog šeimų krizės, griūtys ir mirtys
vyksta ne tų kelių šalikelėse, ne kokiose
nors „kitose“ magistralėse, o tuose pačiuose gyvenimo greitkeliuose. Vakar buvę
„sveikieji“ šiandien virsta sužeistaisiais
ar net mirusiaisiais.
Kieno eilė laukia už kito gyvenimo
posūkio?
Krizių ir šeimų irimo dramų ištiktųjų artimiesiems, draugams, bendruomenėms,
taip pat ir institucijoms su viltimi pertransliuojame nukentėjusiųjų klausimą:
„Aplenksite ar padėsite?“ Ir priduriame:
„Laimėsime ar pralaimėsime?“
Elvyra KUČINSKAITĖ
ISC „Bendrakeleiviai“ vadovė

Santuokai rengtis pradedame dar
kūdikystėje mokydamiesi iš savo
tėvų elgesio, todėl
į savo šeimą atsinešame įvairių
įpročių ir patirčių
kraitį. Tačiau susituokdami tik pradedame šeimos kūrimo kelią. Sutuoktinių tikslas – kasdien vis labiau mylėti,
o mokytis mylėti – ilgas, sunkus ir visą
gyvenimą trunkantis darbas. Paprastai
bet kuri profesija reikalauja, kad nuolat
tobulintumės, o kaip yra su santuoka?
Dalia LUKĖNIENĖ
Lietuvos šeimos centro direktorė

„Kodėl neatėjau anksčiau,
kol dar buvo
galima kažką
padaryti...“ – ištaria ne vienas
atėjęs konsultacijos... Būti su
kitu žmogumi, dalintis su juo savo gyvenimu nėra taip paprasta. Laiku išspręstas
nesusipratimas ar konfliktas, padidėjęs
dėmesingumas savo artimam žmogui ir
jo jausmams neretai ir yra tas žingsnis,
lemiantis geresnius tarpusavio santykius,
padedantis išsaugoti šeimą.
Tik... jei laiku kreipiesi pagalbos.
Dovilė BUBNIENĖ
Kauno apskrities vyrų krizių centro
direktorė

Mūsų daug ir
MES jėga! Didelė, darni ir graži
šeima yra vertybė
ir pati didžiausia
siekiamybė. Tačiau
yra viena sąlyga –
šeimą reikia kurti atsakingai, nes
nuo to priklauso
tolesnis gyvenimas, pirmiausia – dviejų
žmonių. Taip pat yra pasekmės, t. y. vaikai,
kurių likimo kalviais bent jau pačioje pra-

Mes dirbame
su šeimomis ir
šeimoms, kuriose auga negalią
turintys vaikai. Lietuvoje gyvena apie
30 000 šeimų, auginančių negalią turinčius
vaikus. Vidutiniškai kas dieną negalia
nustatoma 5–6 vaikams.
Fondas savo veiklomis prisideda prie
negalią turinčių vaikų šeimų orumo išsaugojimo ar bent nepraradimo, o šeimoms
padeda tie, kurie savo gyvenime vadovaujasi vertybinėmis nuostatomis.
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Tik gyvenimas nuoširdžioje bendrystėje
ir dalijantis padaro mus laimingus.
Aušra STANČIKIENĖ
LPF „Algojimas“ vadovė

Netiesos akivaizdoje visuomenė negali būti
pasyvi stebėtoja.
Turime ryžtingai
priešintis valdžios cinizmui. Privalome
saugoti šeimą ir ginti pagrindines žmonijos vertybes, kurios įtvirtintos Visuotinėje
žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose
tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose.
Ginkime teisę saugoti asmens ir šeimos
gyvenimo privatumą, šeimos, kaip natūralios ir pagrindinės visuomenės ląstelės,
apsaugą ir pagalbą jai, ypatingą motinų
ir vaikų apsaugą bei globą, tėvų laisvę
auklėti vaikus pagal savo pačių religinius
bei dorinius įsitikinimus, visų lygybę prieš
įstatymus.
Mes pajėgsime tai padaryti, jei į valdžią
rinksime patikimas vertybines nuostatas
turinčius žmones, tokius, kurie gerbs Lietuvos Respublikos Konstituciją, ją saugos
ir neleis jos keisti, išdraskyti ar savaip
interpretuoti jos nuostatas.
Vytautas BUDNIKAS
Lietuvos žmogaus teisių asociacijos
pirmininkas

Šiandien krikščionys privalo
drąsiau prisiimti
atsakomybę būti
piliečiais, t. y. veiklios meilės liudytojais. Turime auginti
krikščionių solidarumą ir bendro
viešo veikimo įgūdžius. Krikščionių
balsas turi būti stiprus ir gerai girdimas viešojoje erdvėje,
o krikščioniškosios vertybės turi daryti
didesnę įtaką poliniame, socialiniame,
ekonominiame, kultūriniame gyvenime.
Krikščionių pilietinio veikimo forumas
nėra dar viena politinė organizacija. Tai
ekumeninė dialogo erdvė, stiprinanti
tapatybę sutrikusių orientyrų pasaulyje,
telkianti meilės darbams ir evangelizacijai
viešojoje erdvėje.
Tai raginimas talkai vardan teisingesnės,
ant tvirtų vertybinių pamatų stovinčios
Lietuvos.
Negalime likti pasyviais stebėtojais, bet
turime solidariai veikti, liudydami veiklią
meilę, grąžindami viltį ir primindami,
kad išlieka tik tai, kas statoma ant tvirto
tikėjimo pamato.
Kartu mes galime kur kas daugiau nei
po vieną.
Andrius NAVICKAS
„Bernardinai.lt“ redaktorius

Kiekvienas
žmogus nori mylėti ir būti mylimas. Jaunystėje
dažnai susiduriame su iššūkiu,
kaip to pasiekti.
Prasideda įvairiausi ieškojimai, bandymai, nusivylimai,
atradimai... Kiekvienas eina savo keliu.
Mes renkamės kryptį, kurlink norime
nueiti, taip pat galime rinktis, kuriuo
keliu iki ten keliauti. Visgi gyvenime
mums prireikia tam tikrų nuorodų –
kelio ženklų. Be jų nežinosime, ar tinkama linkme einame. Tie kelio ženklai
gali būti teisingi, bet gali pasitaikyti ir
klaidinančių, siekiančių nuvesti kitur.
Jaunam žmogui svarbu nepaklysti tarp
daugybės nuorodų.
Kelias į meilę ir tikrą santykį taip pat
gali būti sudėtingas. Tenka sau atsakyti
į daugybę klausimų: kas aš esu? kaip
save vertinu? ar gerbiu save ir kitus?
kokios mano vertybės? kodėl žmogui
tokia svarbi šeima? kuo skiriasi vyrai
ir moterys? kaip sukurti tvirtą ryšį?
kas yra meilė? ar verta laukti? kokia
santuokos prasmė? kada prasideda
nauja gyvybė? ar ji man yra vertybė?
ar tikrai vienintelė šeimos planavimo
priemonė yra kontracepcija, o gal yra
kitų kelių? Šie ir dar daugybė kitų
klausimų kyla jauno žmogaus galvoje.
Į visus juos reikia rasti atsakymus, jei
nenori plaukti pasroviui.
Man į iškilusius klausimus padėjo
atsakyti lytiškumo ugdymo ir rengimo
šeimai programa „Pažink save“, vykdoma Šeimos centruose. Tai programa
jaunimui, kur jaunas žmogus kalba ir
diskutuoja su kitais jaunais žmonėmis.
Dalijamasi žiniomis, moksliniais faktais,
taip pat sava patirtimi. Ši programa man
padeda augti kaip asmenybei.
Dalyvaudama programoje pirmą kartą
rimtai susimąsčiau apie savo gyvenimą
ir ko siekiu jame. Taip pat nustebau,
kodėl su jaunimu tokiais svarbiais
klausimais nėra kalbama mokyklose.
Todėl pasilikau šioje programoje savanoriauti − perduoti gautą žinią kitiems.
Pastebiu, iš kokių skirtingų patirčių visi
ateiname, bet svarbiau turbūt tai, kur
norime nueiti, koks mūsų tikslas ir kaip
to tikslo siekiame. Kaip pasiekti meilę,
kuri truktų iki gyvenimo pabaigos? Ar
tai apskritai įmanoma?
Manau, kad taip. Bet tik niekur neskubant. Pirmiausiai išmokstant gerbti
save ir kitus, žiūrint į kitą asmenį kaip
į dovaną, o ne kaip į vartojimo objektą.
Verčiau siekti gėrio kitam, nei sau. Mylėti
kitus. Būti dėl kitų. Visa grįžta atgal, jei
tik išmokstame nesitikėti atlygio. Kartais
sunku būti nuolankiam, pirmiau norisi
gauti, nei duoti. Pirmiau norisi būti mylimam, nei mylėti pačiam.
Bet visai verta pradėti pirmam. Pabandykim!
Lina
Programos „Pažink save“ savanorė
Neperiodinis viešosios įstaigos
„Šeimos institutas“ leidinys.
Platinamas nemokamai.
Tiražas 6000 egz.
Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“,
Vytauto g. 161, Kretinga.
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