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Vilnius
Mes, žemiau pasirašiusios nevyriausybinės organizacijos ir pilietiniai judėjimai, sveikindami Jūsų
Ekscelenciją Konstitucijos 25-mečio proga, kartu džiaugiamės, kad Lietuvos Respublikos Seime priimtas
Šeimos stiprinimo įstatymas (toliau – Įstatymas), nors kiek pavėluotai, bet pradeda įgyvendinti Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio nuostatą, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šis
Įstatymas yra tas trūkstamas įrankis, kurio dėka pagaliau nepriklausomoje Lietuvoje bus pradėta vykdyti
nuosekli, kompleksinė, ilgalaikė, efektyvi ir koordinuota šeimos politika.
Šiuo kreipimusi norime parodyti paramą Jūsų sprendimui pasirašyti Įstatymą ir taip reikšmingai
prisidėti prie šeimų, o kartu ir visos valstybės, stiprinimo. Suprantame, kad Įstatyme nėra numatyta jokių
konkrečių priemonių ar paslaugų šeimoms, kurios iš karto pagerintų šeimų padėtį. Tačiau susiklosčiusi
situacija, kai šeimos politika yra tapusi politikavimo įkaite, Lietuvos šeimų seniai nebetenkina, todėl
Įstatyme numatyti įpareigojimai institucijoms ir apibrėžti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principai yra
būtini norint pradėti esminius pokyčius.
Akivaizdu, kad Įstatymo įgyvendinimui bus labai svarbūs Vyriausybės darbai – bazinio paslaugų
šeimai paketo, kurio prieinamumas turės būti užtikrintas visose savivaldybėse, nustatymas ir ilgalaikės
šeimos stiprinimo programos, kuria bus įgyvendinamos šeimos stiprinimo kryptys, parengimas.
Atkreipiame dėmesį, kad viešojoje erdvėje paskleista žinia apie vienišų tėvų diskriminavimą
neturi jokio pagrindo. Nuo pat pirminės Įstatymo projekto redakcijos iki priimtojo Įstatymo išliko
nuostata, jog Vyriausybė turi numatyti priemones „socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms ir
vienišiems tėvams kompleksinę pagalbą gauti kuo arčiau jų gyvenamosios vietos” (6 str. 1 d. 2 p.). Be
to, priėmimo metu Įstatymo preambulė papildyta nuostata, kad „šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir
moters apsisprendimas prisiimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, taip pat
giminystės ryšys tarp artimųjų giminaičių“. Būtent Įstatymo nuostatos, siejančios šeimos sampratą su
konstituciniu „tėvystės ir motinystės“ institutu (3 str. 1 d. 4 p. ir 4 str. 1 d. 2 p.) leidžia Įstatymo taikymo
laukui apimti ne tik iš santuokos kylančias šeimas, bet ir tas, kurios susidaro dėl prigimtinių kraujo ryšių
(ar jiems prilyginamo įvaikinimo). Kitaip tariant, Įstatyme numatytas vyro ir moters papildomumo
principas neprieštarauja, o įtvirtina lyčių lygybę.

Tik Jūsų pasirašytas ilgai lauktas ir visoms Lietuvos šeimoms taip svarbus Įstatymas suteiks
galimybę visoms valdžios institucijoms kuo greičiau imtis priemonių, kurios iš esmės gerintų šeimų
padėtį, skatintų susilaukti vaikų bei kurtų šeimoms palankią aplinką.
Pasirašo:
Asociacija „Šviesos kampelis“
Ateitininkų federacija
Daugiavaikių šeimų asociacija „MES“
Gausių šeimų asociacija
Gausių šeimų centras „Skruzdynėlis“
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Laisvos visuomenės institutas
Lietuvos tėvų forumas
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (atstovauja 33 nevyriausybines organizacijas)
NVO vaikams konfederacija (atstovauja 86 nevyriausybines organizacijas)
Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija
Santuokos ir šeimos studijų centras, VDU KTF
VšĮ „Gerumo darbai“
VšĮ „Šeimos institutas“
VšĮ Biomedicinos etikos ir teisės institutas
Tvirtinu aukščiau išvardytų organizacijų pritarimą kreipimosi tekstui
VšĮ „Šeimos institutas“ direktorė Jolanta Ramonienė

