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2004 me tais Lie tu vai ta pus Eu ro pos Są jun gos 
na re ir ša li mi - do no re, at si ra do bū ti ny bė da ly-
vau ti tarp tau ti nė je vys to mo jo ben dra dar bia vi-
mo (to liau – VB) po li ti ko je, ku rios vie nas iš pa-
grin di nių tiks lų – ma žin ti skur dą pa sau ly je bei 
už tik rin ti tva rią plėt rą Tūks tant me čio vys ty mo si 
tiks lų (TVT) kon teks te. Sėk min gam VB po li ti kos 
įgy ven di ni mui di de lės reikš mės tu ri pi lie ti nės 
vi suo me nės ir ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų (to-
liau – NVO) įsi trau ki mas. 2010 me tų sau sio 20 d. 
Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bė pa tvir ti no „Ne-
vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų plėt ros kon cep ci ją“, 
ku rio je vals ty bės ins ti tu ci jos yra ra gi na mos glau-
džiau ir efek ty viau ben dra dar biau ti su NVO sek-
to riu mi, t.y. ren giant ir de ri nant stra te gi nius do-
ku men tus, įtrau kiant NVO į spren di mų pri ėmi mo 
pro ce są bei už tik ri nant NVO da ly va vi mą vi suo se 
po li ti kos įgy ven di ni mo eta puo se.

NVO sa vo ruož tu tu ri bū ti pa si ren gu sios 
tin ka mai at sto vau ti pi lie ti nės vi suo me nės in te-
re sus, to dėl tu ri nuo lat rū pin tis sa vo kom pe ten-
ci ja, kaup ti ži nias bei stip rin ti sa vo ge bė ji mus. 
Šiuo tiks lu vys to mo jo ben dra dar bia vi mo sri ty je 
vei kian čios NVO 2007 me tais su si bū rė į skė ti nę 
struk tū rą – Na cio na li nę ne vy riau sy bi nių vys to-
mo jo ben dra dar bia vi mo or ga ni za ci jų plat or mą 
(to liau – NVVO Plat or ma), ku ri šiuo me tu vie ni ja 
17 na rių. 

Nuo 2010 me tų NVVO Plat or ma kar tu su 
part ne riais iš Es ti jos ir Lat vi jos vyk do tri jų me tų 

truk mės pro jek tą „Spren dė jų, nuo mo nės for-
muo to jų ir sklei dė jų in for muo tu mo di di ni mas 
apie vys ty mą“, ku rį fi nan suo ja Eu ro pos Są jun ga 
ir LR Už sie nio rei ka lų mi nis te ri ja iš Vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo ir pa ra mos de mo kra tijai pro-
gra mos lė šų. Pro jek to tiks las – di din ti VB vei kė jų 
su vo ki mą apie Bal ti jos ir Eu ro pos Są jun gos ša ly se 
vyk do mą VB po li ti ką, įgy ven di nant Tūks tant me-
čio vys ty mo si tiks lus, ma ži nant ne igia mą glo ba-
li za ci jos po vei kį vi suo me nių sau gu mui, di di nant 
ge res nį glo ba lių so cia li nių di men si jų su vo ki mą 
VB kon teks te. Vyk dant pro jek tą pa aiš kė jo, kad 
Lie tu vos NVO, jau vei kian čioms ar ba no rin čioms 
pra dė ti veik ti VB sri ty je, trūks ta at rink tos ir su-
si ste min tos in for ma ci jos apie pa grin di nius VB 
prin ci pus, ak tu a liau sias VB po li ti kos ten den ci jas 
bei NVO ro lę VB pro ce suo se.

Tai gi, prieš Jus – „Pra de dan čio jo va do vas 
apie vys to mą jį ben dra dar bia vi mą“, į ku rį su rin ko-
me ak tu a lią in for ma ci ją apie pa ra mą vys ty mui si, 
TVT pa kei sian čią dar bo tvarkę bei NVVO at ei ties 
per spek ty vas ir iš šū kius. 

Dis ku si jo je apie pa ra mą vys ty mui si, pa reng-
to je ko le gų iš Ai ri jos, ap žvel gia mas pa ra mos vys-
ty mui si ak tu a lu mas, skir tin gi po žiū riai, bei ko dėl 
pa ra ma vys ty mui si yra teik ti na. Lei di ny je ra si te 
ne tik ofi cia lio sios pa ra mos vys ty mui si is to ri ją, 
ar gu men tus pa ra mos tei ki mo klau si mais, bet ir 
prie ši nin kų sto vyk lą at sto vau jan čių au to rių po zi-
ci ją. Nors, iš vers tas lei di nys pri sta to Ai ri jos, tei-

kian čios vys to mo jo ben dra dar bia vi mo pa ra mą 
jau ke lis de šimt me čius, si tu a ci ją, klau si mai už ir 
prieš pa ra mos vys ty mui si tei ki mą yra la bai ak tu-
a lūs ir Lie tu vai, žen gian čiai pir muo sius žings nius 
dis ku si jo se dėl pa ra mos vys ty mui si. Ti ki mės, kad 
šis, at spin din tis skir tin gas po zi ci jas bei siū lan tis 
pla tų pa pil do mos li te ra tū ros są ra šą, lei di nys ska-
tins dis ku tuo ti ir kri tiš kai ver tin ti pa ra mą vys ty-
mui si.

Už jū rio ša lių vys ty mo si ins ti tu to (angl. Over-
se as De ve lop ment Ins ti tu te) pa reng to je stu di jo je 
kvie čia me skai ty ti apie po 2015 me tų TVT pa kei-
sian čią dar bo tvarkę, tam pan čia vis ak tu a les ne 
tiek tarp VB sri ty je dir ban čių NVO, tiek po li ti niu 
lyg me niu. Dar 2012 m. pra si dė ju siuo se aukš to 
lyg mens su si ti ki muo se, vie šų kon sul ta ci jų me tu, 
ir pi lie ti nių vi suo me nės ini cia ty vų pa gal ba sie kia-
ma su for mu luo ti ir su de rin ti skir tin gų vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo vei kė jų po zi ci jas, kaip po 2015 
me tų tu rė tų at ro dy ti  su si ta ri mas pa sau li niu lyg-
me niu. Jū sų dė me siui pa tei kia me stu di ją apie šią 
dar bo tvarkę, TVT kri ti ką, ga li mas at ei ties dar bo-
tvarkės al ter na ty vas bei svar biau sius as pek tus, į 
ku riuos , ti kė ki mės, bus at si žvelg ta pa sau li nia me 
su si ta ri me po 2015-ųjų. Ti ki mės, kad šis lei di nys 
NVO prak ti kams su teiks min čių ir už tik rins sva-
res nę po zi ci ją, gi nant pi lie ti nės vi suo me nės nuo-
mo nę bei sten gian tis, kad jos bal sas at si spin dė tų 
po 2015 me tų TVT pa kei sian čio je dar bo tvarkėje, 
taip, sie kiant iš veng ti TVT klai dų.
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Trečioje leidinio dalyje – „Pažanga 2020-
ie siems. Kritiškos mintys apie vystomojo ben-
dradarbiavimo perspektyvas“ pristatomos bū-
simos tendencijos, kurios formuos vystomojo 
bendradarbiavimo politiką, ir ypač VB NVO vaid-
menį, per ateinantį dešimtmetį. Prie šių ten-
dencijų formulavimo savo įžvalgomis prisidėjo 
87 iškiliausi VB ekspertai iš viso pasaulio.

Va do vas su tei kia ga li my bę su si pa žin ti su 
be si kei čian čiu VB po li ti kos dis kur su pa sau ly je, 
to dėl nuo šir džiai ti ki mės, kad jis bus nau din gas 
tiek šios sri ties nau jo kams, tiek ir sen bu viams. 
Ti ki mės, kad jis su teiks min čių Jū sų jau vyk do-
moms veik loms bei pa ska tins jas plės ti ir į ki tas 
sri tis. Na cio na li nės ne vy riau sy bi nių vys to mo jo 

Nuotraukoje psl 4: Beauty prekiaujanti Kitwės 
turguje (Zambija)

Nuotraukoje psl 7: ašuonmetis Naved Sind pakeliui 
į Puškarą (Indija), švęsti religinių švenčių

ben dra dar bia vi mo or ga ni za ci jų plat or mos var-
du no riu pa dė ko ti 80:20 Švie ti mas ir veik la ge-
res nio pa sau lio la bui (angl. 80:20 Edu ca ting and 
Ac ting for a Bet er World), Tro cai re bei Už jū rio 
ša lių vys ty mo si ins ti tu tui (angl. Over se as De ve-
lop ment Ins ti tu te) už lei di mus vers ti jų pa reng-
tus lei di nius į lie tu vių kal bą ir pla tin ti Lie tu vo je, o 
taip pat vi siems pri si dė ju siems prie to, kad „Pra-
de dan čio jo va do vas apie vys to mą jį ben dra dar-
bia vi mą“ iš vys tų die nos švie są.

Lie tu vos ne vy riau sy bi nių vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo 

or ga ni za ci jų plat or mos val dy bos 
pir mi nin kė Vir gi ni ja Kli mu kie nė
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Leidinys parengtas ágyvendinant Europos komisijos Versta ið:
finansuojamà projektà „Baltijos valstybiø sprendëjø, 80:20 Educating and Acting for a Better World
nuomonës formuotojø ir skleidëjø informuotumo Bertrand Borg, Maryrose Costello, Colm Regan
didinimas apie vystymà“. Projektas yra bendrai 
finansuojamas Lietuvos Respublikos Uþsienio reikalø Ireland, 2010
ministerijos ið Vystomojo bendradarbiavimo ir 
paramos demokratijai programos lëðø, ágyvendinant 
projektà „Sprendëjø, nuomonës formuotojø ir 
skleidëjø informuotumo didinimas apie vystymà“.

Ðiame leidinyje iðreikðtas poþiûris atspindi tik autoriø 
nuomonæ bei nebûtinai atitinka oficialià Europos 
Sàjungos ar Lietuvos Respublikos Uþsienio reikalø 
ministerijos pozicijà.

Debating Aid 

http://www.developmenteducation.ie/issues-and-topics/debating-aid/
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PRO BLE MA TI KA

Šian dien jau ta po įpras ta kal bė ti apie pla taus 
mas to pre ky bos ir in ves ti ci jų, ke lio nių ir li te ra-
tū ros, mig ra ci jos ir me no, kal bos ir re li gi jos, po-
li ti nius ir me di jų bei ki to kius ry šius tarp Ai ri jos 
ir dau ge lio ki tų pa sau lio re gio nų. Re gis, mū sų 
vie ti nė kai my nys tė ta po iš ties glo ba lia. Kai ku-
rie ap žval gi nin kai tei gia, jog šian die ni nia me pa-
sau ly je yra li kę tik ke li „ne kai my niš ki“ re gio nai. 
Ta čiau jei gu mū sų kai my nai da bar yra glo ba lūs, 
ar kla si ki nė „pa rei ga kai my nui“ taip pat yra glo-
ba li? Ar tei sin gu mas (ir (ar ba) ne tei sin gu mas) 
yra pa na šiai su vo kia mas pa sau li niu mas tu, ar 
jis ap ima ir ki tas glo ba lias di men si jas? Ar rei kia 
įtikinėti, kadparamavystymuisi yra teisingu
moišraiškabei,kadjągalimakokiunorsbūdu
apibrėžtikaipdalįmūsųpareigų likusiampa
sauliui? Šis sky rius nag ri nė ja pa grin di nius šio 
klau si mo as pek tus.

KE LE TAS PRA DI NIų KLAU SI Mų:

♦ Ma žai kas prieš ta rau tų, jei gu pa rei ka lau-
tu me Ai ri jo je įtvir tin ti kiek vie no „žmo gaus 
tei sę“ bū ti ap sau go tam nuo mir ties iš ba do 
tur tin go je ša ly je. Ta čiau ar šią tei sę (ir kiek-
vie no iš mū sų pa rei gą gin ti bei rem ti šią tei-
sę) rei kia ati tin ka mai tai ky ti vi siems as me-
nims, gy ve nan tiems pa si tu rin čia me pa sau-

ly je, ir ko kios yra mū sų vi sų at sa ko my bės 
to kiu at ve ju?

♦ Ne pai sant laik me čio bei kon teks to skir tu-
mų, ir anks čiau, ir da bar šie klau si mai – tik-
ras iš šū kis dau ge liui mąs ty to jų bei ap žval gi-
nin kų tarp tau ti niu lyg me niu. Jie taip pat at-
si spin dė jo vi so pa sau lio ra di ka lių žmo gaus 
(ir mo te rų) tei sių ak ty vis tų rei ka la vi muo se: 
nuo ko vos prieš ver go vę ju dė ji mo iki ra di ka-
laus fe mi niz mo ir iš si lais vi ni mo ko vų Af ri ko-
je (bei ki tuo se re gio nuo se).

♦ Šie klau si mai taip pat su da ro di džiau sių pa-
sau lio re li gi jų su for muo tų eti kos sis te mų 
pa ma tą.

♦ Pas ta ruo ju me tu jie at si dū rė įsta ty mų lei-
dy bos dė me sio cen tre, pa vyz džiui, Pran cū-
zi jo je, kur „baudžiamojiatsakomybėužne
veikimą“ įtvir tin ta įsta ty mu, ir Ai ri jo je, kur 
pri pa žįs ta ma „baudžiamoji atsakomybė už
aplaidumą“.

Re gis, ne gin či ja me, jog tu ri me pa rei gų ki-
tiems, taip pat ir tiems, ku rių gal būt nie ka da ne-
bu vo me su ti kę, apie ku riuo se ap skri tai nie ko 
ne ži no me. Ta čiau ar pa gal bos ir pa ra mos tei ki-
mas tiems, ku riems to rei kia, yra „tei sin gu mo“, 
„pa rei gos“ ir „prie vo lės“ klau si mas? O gal as-
me ni nės ar ba ko lek ty vi nės lab da ros bei ge ros 
va lios klau si mas? Ko kiais ar gu men tais ga lė tu-
me rem tis?

KE LE TAS BEN DRų TE Mų AR IDĖ Jų DIS KU SI JAI

♦ Mesvisiesamedideliopasauliodalis, mus 
sie ja ne nu sa ko ma ry šių gau sa. Šie ry šiai tu ri 
ir tei gia mų, ir ne igia mų pa sek mių, nuo ku-
rių ne įma no ma at si ri bo ti (net jei gu no rė-
tu me) ar ap si sau go ti. Dėl to at si ran da tam 
tik rų pa rei gų ki tų as me nų at žvil giu, net ir 
tų, apie ku riuos nie ko ne ži no me ar ku rių 
nie ka da ne sa me su ti kę, pa vyz džiui, pa rei ga 
pri pa žin ti, jog mū sų veiks mai (eko no mi niai, 
ap lin ko sau gos, ka ri niai ir ki to kie) nuo lat da-
ro po vei kį ki tiems, tad ne tu ri me tei sės ne-
pai sy ti šio po vei kio. 

♦ Mes vi si tu ri me tai, kas daž nai api brė žia ma 
kaip pareigosneveiktiarbaveikti – pa rei-
ga ne veik ti – va di na si, už tik rin ti, jog tai, ką 
da ro me, ne kenk tų ki tiems (ypač ne tur tin-
gie siems bei sil pnie siems), o jei gu ža la jau 
pa da ry ta, iš ky la pa rei ga veik ti, t. y. lik vi-
duo ti jos pa da ri nius. At si žvel giant į esa mą 
tarp tau ti nę eko no mi nę, po li ti nę ir so cia li nę 
san klo dą, ku ri aki vaiz džiai ir dės nin gai nau-
din ga tur tin ga jai pa sau lio da liai, jau da bar 
vi si esa me la bai su si ję mo ra li niais bei prie-
žas ti niais ry šiais. Tei gia ma, jog il gą ne tei sy-
bės lai ko tar pį tu ri pa keis ti tiek pat truk sian-
tis tei sin gu mo tarps nis. 

♦ Nebūna teisių be pareigų. Rei ka lau da mi 
tam tik rų teisių, tu ri me pri si im ti ir ati tin-

ka mus įsi pa rei go ji mus, pa vyz džiui, lai ky tis 
prin ci po, kad tos pa čios tei sės bū tų vie no-
dai tai ko mos vi siems ir kiek vie nam. To dėl 
mums ten ka pa rei ga gin ti bei ska tin ti vi sų 
tei ses; ar ba tei sės tu ri bū ti vie no dai su tei-
kia mos vi siems, ar ba pa ti tei sių kon cep ci ja 
yra be pras mė. 

♦ Asmeninissuinteresuotumas. Kai ku rie ap-
žval gi nin kai tei gia, jog tra di ci nį Bib li jos tei gi-
nį „Mylėksavoartimąkaipsavepatį“ rei kia 
su pras ti tie sio giai. Esą žmo gaus mąs ty mas, 
ra cio na lu mas ir emo ci jos per žen gia pa pras-
čiau sią „in di vi du a lu mą“, ap ima „uni ver sa-
lius“ ele men tus. Įskai tant ir tai, kad į ki tų in-
te re sus bei po rei kius tu ri me at si žvelg ti kaip 
į sa vus. Ne pai sant to, jog „as me ni nis su in te-
re suo tu mas“ yra pa grin di nis mo ty vuo jan tis 
ir eti nis in di vi do gy ve ni mo prin ci pas, jo ne-
pa kan ka, nes kiek vie nas iš mū sų pri pa žįs ta 
tu rin tis ne sa va nau diš kų in te re sų bei po rei-
kių. 

♦ Protingiindividaituriveiktiprotingai. Vie-
na iš žmo gaus sa vy bių, įkū ni jan ti bu vi mo 
žmo gu mi es mę, – ge bė ji mas pro tau ti ir 
veik ti „pro tin gai“, nuo la tos siek ti iš si aiš kin ti 
ir iš nau jo įver tin ti, ką reiš kia tas „pro tin gai“ 
tam tik ra me tarps ny je ar kon teks te. Ši es mi-
nė sa vy bė su tei kia mums įpa rei go ji mų ki tų 
at žvil giu – pa rei gą „ei ti taip to li, kiek lei džia 
pro tas“.

1. PA RA MA VYS TY MUI SI: PA SI RIN KI MAS AR PA REI GA?
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KO KIOS MŪ Sų PA REI GOS PA SAU LY JE?

PA GRIN DI NIų AR GU MEN Tų SAN TRUM PA

Kai ku rių fi lo so fų tei gi mu, mums ne tik ten-
ka pa rei ga pa dė ti tiems, ku riems rei kia pa gal bos, 
ta čiau da ry ti tai „be są ly giš kai“, nes bu vi mas žmo-
gu mi ne at sie ja mas nuo įsi pa rei go ji mo gy ven ti 
pa gal tam tik rą mo ra li nį ko dek są. Anot jų, pa ra-
ma vys ty mui si yra bū das pa si prie šin ti tarp tau ti-
nei ne tei sy bei (taip pat kaip ir pa si tu rin čių ša lių 
sie kis įveik ti ne tei sin gu mą sa vo pa čių vi du je). Šie 
„ka te go riš ki pa gal bos ša li nin kai“ re mia si Ima nu-
e liu Kan tu, ku ris dau giau nei prieš 300 me tų tei-
gė, jog žmo ni jos mo ra li nių pa si rin ki mų pa grin dą 
tu ri su da ry ti va di na mie ji „ka te go riš kie ji im pe-
ra ty vai“ – besąlyginiai ir universalūs moralės
standartai, kuriais privalo vadovautis žmogus. 
I. Kan to nuo mo ne, lab da ra ne tu ri nie ko ben dro 
su ge ra no riš ku mu, o yra dau giau pa rei gos klau-
si mas. Ko dėl? Nes uni ver sa lūs mo ra lės prin ci pai 
rei ka lau ja, kad im tu mė mės veiks mų tei sin gu mui 
at kur ti – net ir tuo at ve ju, jei gu ne sa me pri si dė-
ję prie ne tei sy bės. Ki taip ta riant, prie žas tis, ko dėl 
varg šai yra varg šai, ne tu ri da ry ti įta kos tur tin gų-
jų po lin kiui au ko ti – skur das rei ka lau ja veik ti, ne-
pai sant jo prie žas čių. 

Šispožiūrisleidžiadarytikeliassvarbiasiš
vadas – jei gu lab da ra yra pa rei ga, tuo met pa ra-
ma varg šams ne bė ra ge ros va lios pa dik tuo tas 

sa va no riš kas po el gis, o grei čiau so cia li nio tei-
sin gu mo ak tas. O jei gu apie tei sin gu mą spren-
džia bei jį vyk dy ti ver čia val džia, iš to se ka, kad 
val džia tu ri vai din ti pa grin di nį vaid me nį tei kiant 
pa ra mą vys ty mui si. To kia me pa sau ly je tur tin ga 
vy riau sy bė, ku ri są mo nin gai ne si i ma jo kių prie-
mo nių, kad su ma žin tų skur dą (ne tik sa vo šaly-
je, bet ir vi sa me pa sau ly je), yra mo ra liai nu si-
kal tu si. 

Ta čiau kai ku rie as me nys kves tio nuo ja Ai ri-
jos (ar bet ku rios ki tos tur tin gos vals ty bės) pa rei-
gą skir ti lė šų skur do ma ži ni mui tre čio jo pa sau lio 
ša ly se, kol pa čio je Ai ri jo je vis dar yra skur džiai 
gy ve nan čių as me nų. Vie nas iš ar gu men tų – šių 
ša lių skur do mas tas ir įta ka ge ro kai pra noks ta 
ka da nors bu vu sius tur tin go se ša ly se,  rei ka lau-
ja sku baus įsi ki ši mo. As me nų, gy ve nan čių vi siš-
ka me skur de, pa dė tis čia to kia blo ga, kad bū ti ni 
ne ati dė lio ti ni veiks mai. Ki to po žiū rio ša li nin kai 
tei gia, jog jei gu mes nuo šir džiai ti ki me tu rin tys 
pa rei gą pa dė ti varg šams, pri ori te tą rei kė tų teik ti 
at si žvel giant ne į tau ty bę, bet į po rei kius. 

Esa ma ir uti li ta ri nio1 pa gal bos su vo ki mo – 
di džio ji da lis žmo nių tik riau siai su tik tų, jog ge og-
ra fi nis at stu mas (ar tau ty bė) ne tu ri jo kios įta kos 
si tu a ci jos mo ra lu mui. Mirš tan tis ma žy lis ki ta me 

1 Fi lo so fi nė mo kyk la, tei gian ti, jog veiks mo ver tė yra api brė žia
ma per jo są nau dų ir re zul ta tų pu siau svy rą. Ge riau siai jos es
mę api bū di na tei gi nys: „Dau giau siai gė rio di džiau siam skai čiui 
žmo nių“.

pa sau lio kraš te nė ra ma žiau svar bus nei vai kas, 
mirš tan tis gat vė je, ku rio je gy ve na me. 

Šio pa gal bą gi nan čio po žiū rio es mė pa pras-
ta – jeigumūsųgaliojeužkirstikeliąblogiuima
žomis sąnaudomis,mūsųmoralinėpareiga tai
padaryti. Mąs ty to jai Pi te ris Zin ge ris (Pe ter Sin-
ger) ir Pi te ris Un ge ris (Pe ter Un ger) se niai lai ko-
si nuo mo nės, jog šis tei gi nys ap ima ir pa ra mą 
vys ty mui si – kai pa ti ria mos są nau dos yra ma-
žos, mes ne ga li me pa tei sin ti at si sa ky mo pa dė ti 
tiems, ku riems rei kia tiek daug. Ar gu men tai dėl 
pa ra mos vys ty mui si efek ty vu mo ir ko rup ci jos, 
nors ir reikš min gi, ta čiau ne su men ki na pra di nės 
tei gi nio es mės. Teig ti, kad pa ra ma vys ty mui si yra 
ne nau din ga, re mian tis ne igia mais pa ra mos vys-
ty mui si tei ki mo pa vyz džiais, yra tas pats, kaip 
iš juok ti vi są mu zi ką, pa si tel kus pras tus mu zi kan-
tus.

O kaip gi ki ta ba ri ka dų pu sė, ar esa ma ra-
cio na lių ar gu men taių, ko dėl ne rei kė tų teik ti 
pa ra mos vys ty mui si? Dau gu ma pa ra mos vys-
ty mui si tei ki mo opo nen tų pri klau so re lia ty viz-
mo2 mokyklai – jų teigimu, „labdara prasideda 
namuose“. Reliatyvistai netiki kategoriškuoju 
imperatyvu ar universalia morale, jiems moralė 
tėra bendru susitarimu priimtų taisyklių rinkinys, 
kuriuo bendrabūviaudami vadovaujasi individai. 

2 Teorija, pagal kurią moralė ir etika priklauso nuo kultūros,
istoriniokonteksto,geografinėsvietosarbetkuriokitokintamojo
(t.y.moralėnėrauniversali).

Reliatyvistai moralę kildina iš konvencijos ir 
laiko socialinio susitarimo funkcija: reliatyvistai
pripažįsta, jogžmonėsturimoraliniųprievolių
vienas kito atžvilgiu, tačiau nelaiko jų besąly
giškomisaruniversaliomis.

Li ber ta rai įsi ti ki nę, kad mo ra lė ir pa ra ma 
vys ty mui si ne tu ri nie ko ben dro, nes pa ra ma ir ki-
ta lab da rin ga veik la yra in di vi do (ar vy riau sy bės) 
pa si rin ki mas. Libertarų3požiūriu,teiktilabdarą
nėramoralinėpareiga,nesasmuoarvyriausybė
turiteisędisponuotisavonuosavybe(irpinigais)
kaipjiemsatrodotinkama.

Li ber ta rai tei gia, jog net jei gu pa ra ma varg-
šams yra mo ra liai tei sin ga, tai ne tu rė tų bū ti prie-
vo lė. Įsi vaiz duo ki te, kad ei da mi gat ve pa ma to te, 
kaip su smun ka se nas žmo gus, ir ra miai jį per žen-
gę žings niuo ja te to liau, ne kreip da mi dė me sio į 
sun kią jo būk lę. Libertarųpožiūriu,netgi jeigu
Jūsųabejingumasyramoraliaismerktinas, Jūs
neprivalote padėti ar būti baudžiami, kad ne
suteikėtepagalbos. Nors pri mes ta mo ra lė nė ra 
tik ro ji mo ra lė, vis dėl to ga li ma pa teik ti kon trar-
gu men tą – jei gu žmo nės ne tu ri mo ra li nių įsi pa-
rei go ji mų vie nas ki tam, va di na si, ir vy riau sy bės 
ne tu ri įsi pa rei go ji mų pi lie čiams. 

3 Politinė ar filosofinė teorija, teigianti, kad asmens minčių ir
veiksmųlaisvėyrasvarbiausia.Libertaraiieškobūdųminimizuoti
valstybėsvaidmenį, taippattiki, jog individoporeikiai ir teisės
turibūtisvarbesniužgrupiųarvalstybės.
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RE LI GI JA, TI KĖ JI MAS IR MO RA LĖ

Vi sos pa grin di nės pa sau lio re li gi jos (ne skai-
tant vos ke lių iš im čių) glaus tai api brė žia pa grin-
di nius eti nius prin ci pus ir ti kė ji mo sis te mas, su si-
ju sias ne tik su in di vi do veiks mais pa sau ly je, bet 
ir su ko lek ty vi niais veiks mais vie ti niu bei tarp tau-
ti niu lyg me ni mis. Štai ke le tas pa pras tų pa sau lio 
re li gi jų „pa mo ky mų“:
♦ Kon fu cia niz mas: „Tse-kung pa klau sė: „Ar 

yra vie nas žo dis, ku ris ga lė tų bū ti kel ro džiu 
gy ve ni mui?“ Kon fu ci jus at sa kė: „Šis žo dis 
yra „shu“ – abi pu siš ku mas. Ne da ryk ki tiems 
to, ko tu ne no ri, kad da ry tų tau“. Dok tri na 
13.3

♦ Bu diz mas: „Ne da ryk ki tiems to, ką pats lai-
kai blo giu“ Uda na Var ga 5:1.

♦ Krikščionybė:„El kis su ki tais taip, kaip no-
rė tum, kad ki ti su ta vi mi elg tų si“ Evan ge li ja 
pagalLuką6:31.

♦ In duiz mas: „Ne da ryk ki tiems to, kas įskau-
din tų ta ve pa tį“ Muhabharata5:1517.

♦ Is la mas: „Nie kas iš Jū sų (nuo šir džiai) ne ti-
ki, kol ne trokš ta sa vo bro liui to, ko trokš ta 
sau pa čiam“ 13 Ima mas, Al-Na wa wi’s For-
tyHadith.
La bai aiš kus ti kė ji mu pa rem to po žiū rio pa-

vyz dys yra CaritasinVeritate – Po pie žiaus Be ne-

dik to XVI en cik li ka, nag ri nė jan ti ka ta li kų pa rei gą, 
su si ju sią su „pa grin di ne va ro mą ja kiek vie no as-
mens ir vi sos žmo ni jos tik ro jo vys ty mo si jė ga“. 
To liau pa tei kia mos ke lios šios en cik li kos iš trau-
kos (oficialusvertimasįlietuviųkalbą).

„...Ži nau, kad mei lė (angl.charity) bū da vo ir 
yra iš krei pia ma bei nu pras mi na ma, ne ap sau go ta 
nuo pa vo jus, kad bus ne de ra mai su pras ta. So cia-
li nė je, tei si nė je, kul tū ri nė je, po li ti nė je ir eko no-
mi nė je sri ty je... leng vai at me ta ma kaip ne svar bi 
mo ra li nei at sa ko my bei aiš kin ti bei ug dy ti.“

„Tei sin gu mas ne tik ne sve ti mas mei lei (angl.
charity), ne tik nė ra al ter na ty vus ar gre ta mei lės 
(angl. charity) ei nan tis ke lias: tei sin gu mas ne-
at ski ria mai su si jęs su mei le, yra jos es mi nis ele-
men tas...“

„...Dau ge lis žmo nių šian dien links ta ma ny-
ti, jog nie kam nie ko nė ra sko lin gi, iš sky rus sa ve 
pa čius. Jie įsi ti ki nę tu rį tik tei ses, ir jiems ne re-
tai la bai sun ku ug dy ti at sa ko my bę už sa vo ir ki tų 
vi sa pu siš ką vys ty mą si. To dėl svar bu pa ska tin ti iš 
nau jo ap mąs ty ti tai, kad tei sės su po nuo ja pa rei-
gas, be ku rių jos virs ta sa vi va le...“

„...in di vi du a lio sios tei sės, at sie tos nuo jas 
įpras mi nan čios pa rei gų ap lin kos, iš krin ka ir su ke-
lia prak tiš kai be ri bę bei jo kių kri te ri jų ne tu rin čią 
pre ten zi jų spi ra lę...“ 

SAN TRAU KA IR IŠVA DOS

Gal būt ne ga li me su tar ti, ko kie yra mū sų mo-
ra li niai įsi pa rei go ji mai bei jų ap im tis, bet mums 
ne tu rė tų bū ti per ne lyg sun ku ras ti pro tin gą su-
si ta ri mą dėl pa ra mos vys ty mui si ir as me ni nės 
lab da ros. Dau gu mai iš mū sų ne pri im ti nas mo-
ra li ni ko dek sas, ska ti nan tis rū pin tis vien tik sa vi-
mi, ta čiau siū ly mas lai ky tis uni ver sa lių mo ra lės 
nor mų, ku rios ne pa lik tų in di vi du a lių spren di mų 
pri ėmi mo lais vės, taip pat nė ra pa trauk lus. Kos-
mo po li tiš kes nis po žiū ris tei gia:

Mes privalome kiek galėdami padėti ki
tiems,tuopačiupakankamaigerairūpindamie
sisavoirsavomylimųžmoniųgyvenimu.

Gy ve nant pa gal šį prin ci pą ga li tek ti per mąs-
ty ti sa vo pri ori te tus, ta čiau tai taip pat su teiks 
tam tik rą mo ra li nę lais vę.
♦ Dėl pa sau lio, ku ria me šian dien gy ve na me, 

esa me tar pu sa vy je su si ję la biau nei ka da 
nors – mū sų gy ve ni mui ir pra gy ve ni mo šal-
ti niams nuo lat da ro įta ką už tūks tan čių ki lo-
met rų pri ima mi spren di mai bei vyks tan tys 
įvy kiai. „Ben druo me nės“ dau giau ne bė ra 
api brė žia mos vien tik pa gal fi zi nes ri bas. Tai 
su tei kia ne tik tam tik rų pri va lu mų (ku riuos 
esa me pa si ren gę pri im ti), bet ir at sa ko my bę 
(ku rią tu ri me bū ti pa si ren gę pri im ti). 

♦ Vi si mo ra li niai ko dek sai – nuo re li gi nių iki 
švie čia mo jo am žiaus idė jų ir eti kos – pri pa-
žįs ta mū sų ben druo me ni nius ry šius kaip ne-

at sie ja mą da lį to, kas da ro mus žmo nė mis. 
Vi si jie vie na reikš miš kai su tin ka, jog gai les-
tin gu mas, lab da ry bė ir em pa ti ja yra nau din-
gi ne tik gy ve nan tie siems pras čiau siai, bet ir 
vi siems žmo nėms. 

♦ Mūsųsupratimasapiežmogausmoralę la
baipasikeitėperpastaruosiusšimtmečius. 
Šian dien pri pa žįs ta me, jog ne vei ki mas kar tais 
ga li bū ti toks pats mo ra liai smerk ti nas kaip ir 
spren di mas veik ti ne tei sin gai, ir va di na me jį 
nu si kals ta mu ne vei ki mu. Jei gu jau su tin ka-
me, kad mums ten ka pa rei ga rū pin tis var gin-
giau siai gy ve nan čiais sa vo ša lies žmo nė mis, 
pa si tel kus so cia li nio ap rū pi ni mo sis te mą, – 
tos pa čios pa rei gos pri pa ži ni mas tarp tau ti niu 
mas tu nė ra toks jau di de lis žings nis.

Pa pil do ma in for ma ci ja:
♦ PopiežiusBenediktasXVI.Caritas inVerita

tae(LiberiaEditriceVaticana,2009).
♦ Lomansky, L. “Justice to Charity” in Wel

lman,C.RightsandDuties:WelfareRights
andDutiesofCharity(Routledge,2002).

♦ Popiežius PauliusVI. Populorum Progresio
(LiberiaEditriceVaticana,1967).

♦ Singer,P.ACompaniontoEthics(Blackwell,
1993).

♦ Unger P. LiningHigh and LeetingDie:Our
Illlusion of Innocence. (Oxford University
Press.1996).
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OF FI CIA LIOS PA RA MOS VYS TY MUI SI 
(AR BA OFI CIA LIOS PA RA MOS)  
API BRĖ ŽI MAS

Tarp tau ti nė eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir 
plėt ros or ga ni za ci ja (angl. TheOrganisation for
EconomicCooperationandDevelopment, OECD) 
ofi cia lią pa ra mą vys ty mui si api brė žia kaip „do-
ta ci jas ar pa sko las ša lims ir te ri to ri joms“, įtrauk-
toms į Pa ra mos vys ty mui si ko mi te to (PVK) ša lių 
ga vė jų są ra šą, ir dau gia ša lėms vys ty mo si ins ti tu-
ci joms, ku rioms bū din ga:

♦ pri klau sy mas ofi cia lia jam (vals ty bės ar ba 
tarp tau ti nės or ga ni za ci jos) sek to riui;

♦ pa grin di nis veik los tiks las – ska tin ti eko no-
mi nį vys ty mą si ir ge ro vę;

♦ leng va ti nės fi nan si nės są ly gos (jei gu tei kia-
ma pa ra ma vys ty mui si yra pa sko la, ne ma-
žiau 25 proc. jos ver tės tu ri bū ti su tei kia ma 
ne at ly gin ti nai);

♦ kar tu su fi nan si niais srau tais į pa gal bą įtrau-
kia ma ir tech ni nė pa ra ma;

♦ do ta ci jos, pa sko los bei kre di tai ka ri niams 
tiks lams nė ra įtrau kia mi;

♦ mo kė ji mai pri va tiems in di vi dams (pa vyz-
džiui: pen si jos, re pa ra ci jos, drau di mo iš mo-
kos) nė ra įskai to mi.

1945–1960 ME TAI: NAU JA PRADŽIA

Nors prieš Ant rą jį pa sau li nį ka rą pa ra ma 
var gin goms ša lims bu vo tei kia ma įvai rio mis for-
mo mis – dau giau sia per re li gi nes ir sa va no riš kas 
or ga ni za ci jas – tikpenktojodešimtmečiopabai
gojeparamosvystymuisiteikimastaponuolati
nevyriausybiųpolitika. Po ka ro Jung ti nės Ame-
ri kos Vals ti jos (JAV) su tei kė pa ra mą Eu ro pai pa gal 
pro gra mą, ži no mą „Mar ša lo pla no“ pa va di ni mu, 
siek da mos pa dė ti at sta ty ti Eu ro pą ir už si tik rin ti, 
jog ji liks JAV są jun gi nin kė.

Šeš ta ja me de šimt me ty je be veik pu sę vi sų 
pa ra mos vys ty mui si pro gra mų fi nan sa vo JAV. Pa-
gal pa ra mos vys ty mui si dy dį to liau se kė Pran cū-
zi ja (30 proc.) ir Di džio ji Bri ta ni ja (10 proc.). Tuo 
me tu bu vo įkur ta daug tarp tau ti nių or ga ni za ci-
jų, ku rios rū pi no si, jog pa ra ma vys ty mui si tap tų 
svar biau sia be si plė to jan čių tarp tau ti nių san ty kių 
di men si ja.

1960–1970 ME TAI: VYS TY MO SI DEŠIMT ME TIS

Jung ti nės Tau tos sep tin tą jį de šimt me tį pa-
va di no „vys ty mo si de šimt me čiu“, ku ris taip pat 
api bū di na mas kaip pa gal bos vys ty mui si šlo vės 
me tas; pa ra ma vys ty mui si ga vo stip rų pa lai ky-
mą, au go pa ra mai vys ty mui si ski ria mos lė šos. 
Kad pa ra ma vys ty mui si iš ties veiks min ga, bu vo 
pa tvir tin ta įro dy mais – pa čių skur džiau sių ša lių, 
įskai tant Už sa cha rės Af ri ką, eko no mi kos au gi mu.

Ofi cia li pa ra ma ir to liau di dė jo, o 1969 m. Jung-
ti nių Tau tų Ge ne ra li nė Asam blė ja nu spren dė, 
kad tarp tau ti nė pa ra ma vys ty mui si tu ri siek ti 0,7 
proc. ša lies do no rės ben dro jo na cio na li nio pro-
duk to (BNP). 

1970–1980 ME TAI:  
PA RA MOS VYS TY MUI SI MA ŽĖ JI MAS

Aš tun to jo de šimt me čio pra džio je ofi cia lūs 
įsi pa rei go ji mai pa ra mos vys ty mui si ir jos ap im-
tys nu sto jo aug ti ir pra dė jo ma žė ti. Ly gi nant su 
sep tin tuo ju de šimt me čiu pa ra ma vys ty mui si su-
ma žė jo ir pa gal BNP dy dį Pa dė tį sun ki no tarp-
tau ti nė re ce si ja bei naf os kri zė. Dė me sys nuo 
au gi mo tem pų nu kry po į dis ku si jas apie skur do 
ma ži ni mą ir pa grin di nius be si vys tan čių ša lių po-
rei kius. 1983–1984 m. dė me sio cen tre at si dū rė 
Už sa cha rės Af ri ka, ypač var gin giau sių šio re gio-
no ša lių po rei kiai.

Ofi cia li pa ra ma vėl pra dė jo aug ti de šimt me-
čio pa bai go je ir 1980 m. sie kė 27 mlrd. JAV do le-
rių, nes tai lė mė mė gi ni mas kom pen suo ti 1973 
m. naf os kri zės pa da ri nius bei pa ra ma, ku rią 
pra dė jo teik ti pa grin di nės naf ą eks por tuo jan-
čios ša lys. Ta čiau šis skai čiais iš reikš tas au gi mas 
nu krei pė dė me sį nuo to, kad su tar tas skir ti pa ra-
mos vys ty mui si 0,7 proc. BNP su ma žė jo per pus. 
Aš tun ta ja me de šimt me ty je taip pat stip rė jo ne-
vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos – di dė jo jos pa čios, 
au go jų įta ka. 

1980–1990 ME TAI:  
PRA RAS TAS VYS TY MO SI EŠIMT ME TIS

De vin to jo de šimt me čio pra džia su ta po su 
pa sau li niu eko no mi kos nuos mu kiu ir dėl to su-
ma žė ju sia pa ra ma vys ty mui si. JAV, Ita li ja, Aust ra-
li ja, Di džio ji Bri ta ni ja, Ara bų ša lys ir Ai ri ja įšal dė 
bei pra dė jo po tru pu tį ma žin ti pa ra mos vys ty-
mui si ly gį. Tik Nor ve gi ja, Šve di ja, Suo mi ja, Da ni ja 
ir Is pa ni ja su da rė iš im tį, nes vi sos pa di di no pa ra-
mą vys ty mui si. 

Dė me sys pa ra mos vys ty mui si plėt rai ir eko-
no mi niam au gi mui ta po pa grin di ne šio de šimt-
me čio te ma. Nepaisant rekomendacijų nekelti
sąlygųskiriamaiparamaivystymuisi(angl. con-
ditionality), paramos teikimo sąlygų daugėjo. 
Ne oli be ra li eko no mi nė po li ti ka4 lė mė struk tū ri-
nių per tvar ky mo pro gra mų at si ra di mą, dėl ku rių 
ta po svar bes nis lais vo sios rin kos vaid muo, bu vo 
ap kar py tos so cia li nės iš lai dos. Be si vys tan čio se 
ša ly se to kia po li ti ka da rė tie sio gi nę įta ką svei ka-
tos prie žiū ros ir švie ti mo iš lai dų ma ži ni mui, o tai 
tu rė jo ne igia mų pa da ri nių skur džiau sioms gy-
ven to jų gru pėms. 

4 Neoliberali ekonomika – ekonomikos mokykla, teigianti, jog
laisvarinkayrapatsgeriausiasirefektyviausiasbūdasekonomi
niamaugimui.Neoliberaliosekonomikospolitikasiekiaekonomi
koskontrolęperkeltiišviešojoįprivatųsektorių.Vystymosisrityje
neoliberaliekonomikabuvo„įkūnyta“vadinamajameVašingtono
sutarime (10ies politikos pasiūlymų sąraše), kurį dešimtajame
dešimtmetyjeadaptavoTarptautinisvaliutosfondasbeiPasaulio
bankas.

2. PA RA MA VYS TY MUI SI: IS TO RI JA
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De vin to jo de šimt me čio pa bai go je ofi cia li 
pa ra ma vys ty mui si vėl pra dė jo aug ti. 

Nuo 1980 m. iki 1990 m. ofi cia li pa ra ma vys-
ty mui si pa di dė jo be veik treč da liu. NVO įta ka bei 
svar ba ir to liau au go. 

1990–2000 ME TAI:  
DIS KU SI JOS DĖL NE PRI KLAU SO MY BĖS

Šal to jo ka ro pa bai ga są ly go jo pa ra mos vys-
ty mui si nu krei pi mą nuo var gin giau sių ša lių į bu-
vu sias So vie tų Są jun gos ša lis. Dis ku si jų dėl „pri-
klau so my bės nuo pa ra mos vys ty mui si“ svar ba 
au go iki 1992 m. Ši dis ku si ja su ta po su vi sų lai kų 
ma žiau siu BVP pro cen tu, ski ria mu ofi cia liai pa-
ra mai vys ty mui si. 1990 m. ofi cia li pa ra ma vys-
ty mui si su da rė vi du ti niš kai 0,33 proc., ta čiau 
de šimt me čio pa bai go je su ma žė jo iki 0,22 proc. 
Mi nė ta ap lin ky bė ir blo gė jan ti skur džiau sių pa-
sau lio gy ven to jų pa dė tis są ly go jo dis ku si jų dėl 
pa ra mos vys ty mui si nu krei pi mą nuo eko no mi-
nio au gi mo ska ti ni mo prie tie sio gi nio skur do 
ma ži ni mo. 

NUO 2000 ME Tų IKI ŠIOL:  
PA GAL BOS AT GI MI MAS?

Nau ja sis tūks tant me tis pra si dė jo tei gia mai – 
di džiau siu is to ri jo je vals ty bių va do vų su si ti ki mu, 
ku rio me tu ša lys įsi pa rei go jo pa siek ti aš tuo nis 

Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lus (angl. Millen
nium Development Goals, MDGs). Be to, bu vo 
pri si im ti įsi pa rei go ji mai di din ti BNP pro cen tą, 
ski ria mą ofi cia liai pa ra mai vys ty mui si, ta čiau tik 
po rug sė jo 11-osios iš puo lių Niu jor ke ji pra dė jo 
aki vaiz džiai di dė ti, o nuo 2001 me tų pa ste bi mas 
il giau siai trun kan tis ofi cia lios pa ra mos vys ty mui-
si au gi mas. 

Dis ku si jas „ar pa ra ma vys ty mui si veiks min-
ga“ pa kei tė de ba tai, kaip pa di din ti pa ra mos vys-
ty mui si efek ty vu mą. Taip pat bu vo per ei na ma 
prie la biau į pa gal bos ga vė jus orien tuo tų vys ty-
mo si stra te gi jų, ku rio mis sie kia ma pa ra mą vys-
ty mui si gau nan čioms ša lims su teik ti dau giau ga-
li my bių kon tro liuo ti vys ty mo si bei skur do pa nai-
ki ni mo stra te gi jas.

2008 m. PVK pa ra ma bu vo di džiau sia per vi-
są lai ką ir su da rė 199,7 mlrd. JAV do le rių. Pa grin-
di nės do no rės bu vo Jung ti nės Ame ri kos Vals ti jos, 
Di džio ji Bri ta ni ja, Pran cū zi ja ir Ja po ni ja, o dar 5 
ša lys (Da ni ja, Liuk sem bur gas, Ny der lan dų Ka ra-
lys tė, Nor ve gi ja ir Šve di ja) vir ši jo Jung ti nių Tau tų 
iš si kel tą 0,7 proc. BNP ri bą.

Pas ta rai siais me tais smar kiai pa blo gė ju si 
eko no mi nė si tu a ci ja vėl lė mė pa ra mai vys ty mui-
si ski ria mų lė šų ma žė ji mą.

PA RA MA VYS TY MUI SI:  
ESA MA PA DĖ TIS

Pas ta rą jį de šimt me tį PVK ski ria mą ofi cia-
lią pa ra mą vys ty mui si di di no Aust ra li ja, Ka na da, 
Da ni ja, Pran cū zi ja, Vo kie ti ja, Ja po ni ja, Nor ve gi ja, 
Por tu ga li ja, Di džio ji Bri ta ni ja, Jung ti nės Ame ri kos 
Vals ti jos, Ai ri ja ir Eu ro pos Są jun ga. Taip pat di dė-
jo ir ki tų ša lių do no rių, to kių kaip Ki ni ja ir Ara bų 
vals ty bės, ski ria ma pa ra ma vys ty mui si. 

Ai ri ja pa di di no ski ria mą pa ra mą vys ty mui si 
iki 6,4 proc. BNP 2008 m., ta čiau 2009 m. bu vo 
pla nuo ja ma pa ra mai vys ty mui si ski ria mą biu dže-
tą ma žin ti 28 proc.

2008 m. pa ra ma vys ty mui si, gau ta ne iš PVK 
ša lių na rių, su ma žė jo 0,4 proc. Če ki jos Res pub-
li ko je bei 9 proc. Len ki jo je ir pa di dė jo 7,4 proc. 
Veng ri jo je, 31 proc. Ko rė jo je bei 14,4 proc. Slo-
va ki jo je. 

Ara bų vals ty bės ski ria mą pa ra mą vys ty mui-
si pa di di no nuo 610 mln. JAV do le rių 2000 m. iki 
2,6 mlrd. JAV do le rių 2007 m. Nors nuo 1974 m. 
iki 1994 m. Ara bų ša lių tei kia ma ofi cia li pa ra ma 
vys ty mui si bu vo la bai ne pa sto vi, ta čiau su da rė 
vi du ti niš kai 1,5 proc. BNP, o tai vir ši jo JT nu sta-
ty tą 0,7 proc. ri bą. Dažnaipasitelkiamasargu
mentas, jog Arabų valstybių teikiama parama
vystymuisiskiriasinuokitųšalių,nesjaididelę
įtakąturireliginiupagrinduskiriamasdėmesys

islamošalims. Trys di džiau si Ara bų ša lių do no-
rai – Sau do Ara bi ja, Ku vei tas ir Jung ti niai Ara bų 
Emy ra tai – di džiau sią pa ra mos vys ty mui si da lį 
(apie 85 proc.) ski ria dvi ša lei pa gal bai, daž niau-
siai pa sko lų for ma, be to, bent pu sę jos – Ara bų 
vals ty bėms. Ša lys, gau nan čios di džiau sią pa ra mą 
vys ty mui si, yra Egip tas, Si ri ja ir Jor da ni ja, ta čiau 
vis di des nė pa ra ma vys ty mui si ski ria ma ir Pie tų 
Azi jai (ypač Pa kis ta nui bei Ban gla de šui), taip pat 
Ry tų Azi jai.

Ki ni ja spar čiai tam pa pa grin di ne pa ra mos 
vys ty mui si tei kė ja Azi jo je, Lo ty nų Ame ri ko je ir 
Af ri ko je. Kinijosteikiamosparamosvystymuisi
skaičiavimai skiriasi. Nors tiks lių duo me nų nė-
ra, ta čiau ma no ma, kad ši ša lis ski ria apie 1–2 
mlrd. JAV do le rių pa ra mos vys ty mui si, be veik 
pu sė ku rios ati ten ka Af ri kos že my nui. Prie šin gai 
nei dau gu mos Va ka rų vals ty bių, Ki ni jos tei kia ma 
pa ra ma vys ty mui si ne va ne tu ri jo kių po li ti nių ir 
eko no mi nių są ly gų, ta čiau dėl ma žo skaid ru mo 
bei at skai to my bės kelia susirūpinimą žmogaus
teisių,korupcijosiraplinkosauginėsatsakomy
bėsaspektais.

To kia pa ra ma vys ty mui si „ne už duo dant 
klau si mų“ da ro Ki ni jos tei kia mą pa ra mą la bai pa-
trauk lia ša lims, tu rin čioms ne sta bi lias ar ne de-
mok ra ti nes vy riau sy bes, o tuo pa čiu ke lia daug 
įta ri mų Va ka rų ša lių ap žval gi nin kams. Ki ni ja ne-
si gė di ja sa va nau diš kų su pa ra mos vys ty mui si 
tei ki mu su si ju sių in te re sų. Af ri kos že my nas, tu-
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rin tis dau giau nei 50 ša lių, at sto vau ja dau giau 
nei vie nai ket vir ta jai Jung ti nių Tau tų Ge ne ra li nės 
Asam blė jos, o tai – reikš min gas blo kas kal bant 
apie bal sa vi mą. Tad kai ku rių ap žval gi nin kų tei gi-
mu, ga lios tarp tau ti niu ly giu įgi ji mas yra pa grin-
di nė Ki ni jos pas ta ruo ju me tu tei kia mos di des nės 
pa ra mos vys ty mui si Af ri kos že my nui prie žas tis. 
Dar vie na – na tū ra lių jų iš tek lių po rei kis Ki ni jos 
eko no mi nei plėt rai. Net 30 proc. Ki ni jos ener gi-
jos yra im por tuo ja ma iš Af ri kos, o tai pa ten ki na 
5 proc. Ki ni jos ener gi jos po rei kio ir leidžia kon ku-
ruo ti su Vi du rio Ry tais. 

Ki ni ja taip pat įžvel gia po ten cia lią rin ką 
sa vo ga mi na moms pre kėms Af ri kos že my ne. 
2006 m. Ki ni jos ir Af ri kos pre ky ba bu vo ver ti na-

ma 56 mlrd. JAV do le rių bei at ne šė taip rei ka lin-
gą pel ną kai ku rioms ne tur tin giau sioms pa sau lio 
ša lims. Siek da ma už si tik rin ti eko no mi nį au gi mą, 
Ki ni ja ir to liau plė to ja nau jas rin kas; šiuo me tu 
Af ri kos že my no ša ly se veik lą vyk do dau giau nei 
800 Ki ni jos kom pa ni jų. Pi gios pre kės iš Ki ni jos 
re gu lia riai tvin do Af ri kos rin ką ir daž niau siai vie-
ti nių Af ri kos ga min to jų są skai ta. Kal tos dėl to ir 
Va ka rų ša lys. Kinijosparamavystymuisitaippat
dažnaisiejamasuKinijosdarbojėgospanaudo
jimu,otailemianuolatinįsusirūpinimądėldar
bostandartųbeisąlygų.

Pa sau li nė fi nan si nė kri zė da ro la bai ne igia-
mą įta ką be si vys tan čioms ma žų pa ja mų ša lims. 
Pa sau li nė pre ky ba pa sie kė že miau sią ly gį nuo 

1929 m., tie sio gi nės už sie nio in ves ti ci jos bei ki ti 
pri va čių lė šų srau tai taip pat su ma žė jo. Dau ge lio 
be si vys tan čių ša lių biu dže tai smar kiai ken čia dėl 
ky lan čių mais to ir naf os kai nų. 

Tarp tau ti nės eko no mi nio ben dra dar bia-
vi mo ir plėt ros or ga ni za ci jos tei gi mu, pa ra mos 
vys ty mui si ma ži ni mas šiuo lai ko tar piu są ly go tų 
pa pil do mą naš tą be si vys tan čioms ša lims, ku rios 
ir taip su si du ria su sun ku mais dėl ri bo tų pa ja mų 
šal ti nių bei di dė jan čio skur do. Jei pa ra ma vys ty-
mui si ir to liau bus smar kiai ma ži na ma, ne be liks 
di džio sios da lies pro gre so, pa siek to įgy ven di nant 
Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lus.

Dau giau in for ma ci jos:
♦ Riddel, R. Does Foreign Aid Really Work?

(OxfordUniversityPress,2008).
♦ OECD, Development Cooperation Report

TwentyfiveYearsofDevelopmentCoopera
tion:AReview(OECD,1985).

♦ Smilie,I.TheCharityofNations:Humanita
rian Action in a CalculatingWorld (Kuma
rianPress,2004).

♦ UNDPHumanDevelopmentReport(Oxford
UniversityPress,2005).
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ga?“ (angl. „Does Foreign Aid Really Work?“). 
R. Ri de las, per žiū rė jęs sėk min gų ir ne sėk min gų 
pa ra mos vys ty mui si pro jek tų (skir tų to kioms 
spe ci fi nėms sri tims kaip svei ka tos prie žiū ra, švie-
ti mas, van dens tie ki mas ir at lie kų tvar ky mas) 
duo me nis, pri ėjo iš va dos, jog ne pai sant to, jog 
pro jek tai tu rė jo ir tei gia mą, ir ne igia mą po vei kį, 
la bai ma žai tė ra pa ti ki mų duo me nų, lei džian čių 
nu sta ty ti, ar ši kon kre ti pa ra ma vys ty mui si pa-
si žy mė jo pla tes nio mas to po vei kiu eko no mi kos 
vys ty mui si ir žmo gaus so cia li nei rai dai. 

Dar R. Ri de las ana li za vo, ar di des nės ša lių 
do no rių ko or di nuo ja mos pa ra mos vys ty mui si 
pro gra mos (orien tuo tos į vi są sek to rių, pa vyz-
džiui: švie ti mo ar svei ka tos ap sau gos, ir daž niau-
siai dis po nuo jan čios įspū din go mis vals ty bės vals-
ty bei skir to mis lė šo mis kaip pa ra ma vys ty mui si) 
duo da ge res nių re zul ta tų. Šiuo at ve ju duo me nys 
apie po vei kį taip pat pa si ro dė ri bo ti ir ne ga lu ti-
niai, nes to kio po vei kio ma ta vi mo lai ko tar pis tie-
siog per trum pas. 

Api ben drin da mas vi so ke rio pą tei gia mą ofi-
cia lios pa ra mos vys ty mui si po vei kį, R. Ridelas
teigia,jogyragausybėįrodymų,patvirtinančių
pozityvų poveikį įgūdžių vystymui, paslaugų,
infrastruktūros, gamybos gerinimui, gauna
momspajamomsbeigerovei,taippattokioms
specifinėmssritimskaipšvietimasarsveikatos
apsauga (mokyklos, skiepai, pagrindiniai vais
taiirkt.).Beto,gautaduomenųapiepadidėju

sįefektyvumąirveiksmingumątokiosesrityse
kaip žemės ūkis, sveikatos apsauga bei švieti
mas,taippatgerinantvargingiausiųšaliųištek
liųbazęirdidinantfinansavimąsvarbiausiųpa
slaugųteikimui.

Ta čiau tai tik vie na me da lio pu sė, nes:
♦ pa ra ma vys ty mui si dažniau siai bū na trum-

pa lai kė;
♦ pa ra ma vys ty mui si su tei kia „pa pil do mų“ iš-

tek lių, ta čiau ne ga li pa keis ti svar biau sio fi-
nan sa vi mo vys ty mui si;

♦ pa ra ma vys ty mui si ga li tik užkamšyti išaiškin-
tas „spra gas“;

♦ pa ra mos vys ty mui si po vei kiui di de lę įta ką 
tu ri ki ti veiks niai (kon flik tai, tarp tau ti niai 
pa vyzdžiai bei ten den ci jos ir kt.);

♦ pa ra mai vys ty mui si ski ria mas lė šų kie kis yra 
ne pa sto vus ir to dėl jos po vei kis taip pat yra 
„ne pa sto vus“. 

Be to, R. Ri de las pa tei kia reikš min gą, nors 
daž nai ne pai so mą ar gu men tą apie vi są „pa ra-
mos vys ty mui si“ ini cia ty vą:

„Vienasišbūdųsuvoktiparamosvystymui
sisvarbą–laikytiją„būtinavystymuisi“,kitaip
tariant,manyti,kadbeparamosvystymuisine
būtų ir paties vystymosi. Nešališkai peržiūrė
jusvisus įrodymus,prieinamapriepagrindinės
išvados–taiyranetiesa.Vystymasis,augimas
bei skurdomažinimas vyksta ir negavus para
mosvystymuisi.“

„...paramai vystymuisi tenka svarbus vaidmuo
padedant užtikrinti pagrindinius skurstančių
žmonių poreikius. Be to, pateikiami duomenys
patvirtina, jog parama vystymuisi yra sėkmin
ga(nuo75iki90proc.)tenkinanttrumpalaikius
poreikius,t.y.tiesiogiaiaprūpinantskurdžiaigy
venančiusasmenisbūtiniausiaisdaiktais–vais
tais,lovųtinklaisnuouodų,sėklomisirvandens
tiekimągerinančiaisįrenginiais,siekiantužkirsti
keliącholerai.“(Rodžeris Ri de las (Ro ger Rid dell), 
2007)

„Tarptautinė parama vystymuisi yra sąly
čiotaškas,kuriamesusiduriamoralinėsvertybės
ir įsisąmonintas asmeninis suinteresuotumas.“
(Žmo gaus so cia li nės rai dos ata skai ta: 2005)

Per pas ta ruo sius 30 me tų bu vo at lik ta dau-
gy bė ty ri mų sie kiant nu sta ty ti pa ra mos vys ty-
mui si po vei kį, bet tai pa si ro dė su dė tin ga pa da ry-
ti. Ofi cia lios pa ra mos vys ty mui si po vei kį (ar ba jo 
ne bu vi mą) eko no mi kos au gi mui, žmo gaus so cia-
li nei rai dai bei ly gy bei su dė tin ga at skir ti nuo įvai-
rių ki tų veiks nių, da ran čių įta ką šiems da ly kams, 
to kių kaip vy riau sy bės po li ti ka, in ves ta vi mas, 
pre ky ba, sko los, vie ti nė po li ti nė pa dė tis ir pan. 
Paramavystymuisinėraatskirtanuokitųveiks
nių ir procesų, darančių įtaką vystymuisi, tad
išmatuotivientikparamosvystymuisipoveikį
yrabeveikneįmanoma. Tarp tau ti nė eko no mi nė 
ir fi nan si nė sis te ma yra iš es mės „prie šiš ka“ tre-
čio jo pa sau lio ša lių po rei kiams bei in te re sams, o 

pa ra ma vys ty mui si tei kia ma šia me vi sa pu siš ka-
me kon teks te. 

Penkisvarbiausiargumentai
♦ Pa ra ma vys ty mui si yra bū ti na esant kri zi-

nėms si tu a ci joms, ta čiau hu ma ni ta ri nės pa-
gal bos tei ki mas ga lė tų bū ti ge ri na mas.

♦ Dau gu ma at ski rų pa ra mos vys ty mui si pro-
jek tų tu ri po vei kį ir ska ti na svar biau sius 
žmo gaus so cia li nės rai dos as pek tus.

♦ Pa ra mos vys ty mui si tei ki mas są ly go jo su vo-
ki mą apie pa ties vys ty mo si pro ce so su dė-
tin gu mą ir prieš ta ra vi mus.

♦ Pa ra ma vys ty mui si pa ti sa vai me nė ra pa-
kan ka ma są ly ga vys ty mo si ska ti ni mui – aki-
vaiz dus, ta čiau ne pai sant to svar bus pa ste-
bė ji mas.

♦ Eko no mi nis vys ty ma sis, jau ne kal bant apie 
žmo gaus so cia li nę rai dą, nė ra ly gus at ski-
rų pa ra mos vys ty mui si skir tų pro jek tų ar jų 
da lių su mai, kad ir kaip sėk min gai jie bū tų 
pa reng ti bei val do mi. Vien tik pa ra mos vys-
ty mui si ne ga li ma kal tin ti dėl vys ty mo si ne-
sėk mių. 

Vie ną iš vi sa pu siš kiau sių ir la biau siai pri pa-
žin tų pa ra mos vys ty mo si po vei kio ver ti ni mų at-
li ko Ro dže ris Ri de las (Ro ger Rid dell) – Oks for do 
uni ver si te to Po li ti kos val dy mo ne pri klau so mos 
gru pės vy riau sia sis ty rė jas bei ana li ti kas. To liau 
pa tei kia mi ar gu men tai re mia si jo kny ga „Ar už-
sie nio ša lių pa ra ma vys ty mui si iš ties veiks min-

3. PA RA MA VYS TY MUI SI IR JOS ŠALI NIN KAI
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Vis dėl to šis svar bus pa ste bė ji mas ne ve da 
R. Ri de lo prie iš va dos, kad pa ra ma vys ty mui si yra 
ne rei ka lin ga ar ba kad ji ne tu rė jo svar baus po vei-
kio. Jis tei gia, kad:

„...turimais duomenimis, parama vysty
muisi yra sėkminga (nuo75 iki 90proc.), kai ji
nukreipiama į trumpalaikių poreikių tenkinimą,
suteikiantskurdžiaigyvenantiemsasmenimsbū
tiniausių daiktų – vaistų, lovųtinklų nuouodų,
sėklų,vandenstiekimągerinančiųįrenginių,kad
būtųužkirstaskeliascholerai.“

Vis dėl to ne aiš ku, ar ši trum pa lai kė prak ti nė 
pa ra ma vys ty mui si pri si de da prie il ga lai kio dar-
naus vys ty mo si. 

Įro dy mai apie ne tie sio gi nių ar ne to kių be-
tar piš kų pa ra mos vys ty mui si for mų svar bą bei 
efek ty vu mą yra ne to kie aiš kūs, ypač jei gu da ro-
me prie lai dą, kad vie ti nių ge bė ji mų stip ri ni mas, 
in fra struk tū ros ir ins ti tu ci jų veik los ge ri ni mas 
pri si de da prie vi sa pu siš ko vys ty mo si. R. Ri de lo 
nuo mo ne, at sa ky mas į šį klau si mą la biau su si jęs 
su eti ka, nes ap ima mo ra li nius ver ti ni mus. 

„Tai remiasi požiūriu į žmogaus gyvenimo
vertęirtai,koreikiajoklestėjimui.Taisusijęsu
tuo, kaip vertinamas siekis užtikrinti žmogaus
teiseskuoplatesniamžmoniųratui.“

Tai gi R. Ridelui svarbiausias klausimas ne
„Ar parama vystymuisi veiksminga?“, o „Kaip
skurdžiausioms pasaulio šalims teikiama pa
rama vystymuisi galėtų būti dar efektyvesnė?

No rint pa ra mą vys ty mui si pa da ry ti efek ty ves ne 
rei kia plės ti jos mas tus, to bu lin ti sky ri mą, la biau 
nu ma ty ti re zul ta tus, ge riau ko or di nuo ti veiks-
mus ir stip rin ti part ne rys tę tarp pa ra mos vys ty-
mui si tei kė jų ir ga vė jų. 

Baig da mas R. Ri de las tei gia:
„Parama vystymuisi turėjo poveikį, tačiau

jisgalėjobūti irgerokaididesnis...Visadabuvo
irikišiolišliekaakivaizdusatotrūkistarpto,kokį
poveikįparamavystymuisigalidaryti,irvisdar
dideliųsujasiejamųlūkesčiųsiekiantsumažinti
žmoniųkančiasbeiskurdą,irtarpto,kasvyksta
tikrovėje.“

Pa na šų į tei gia mą ir pa ra mą vys ty mui si re-
mian tį R. Ri de lo po žiū rį iš reiš kė ir ki ti, net ir tie, 
ku rie šį klau si mą nag ri nė jo iš ki tos per spek ty vos. 
Eko no mis tas Džef ris Seič sas (Jef rey Sachs), ku ris 
gi li no si į įvai rių for mų (prak ti nės) pa ra mos vys ty-
mui si tei gia mą po vei kį, ska ti na da bar ti nę kar tą 
lai ky tis duo tų pa ža dų pa gal ga li my bes ir po rei-
kius (dėl glo ba laus sau gu mo) per nuo la ti nį įsi pa-
rei go ji mą pa ra mai vys ty mui si (2005). Fi lo so fas 
To mas Po džis (Tho mas Pog gee) pa si sa ko už „pa-
sau lio iš tek lių di vi den dus“ kaip prak ti nį ir mo ra li-
nį at sa ką į esa mas ne tei sy bes.

Nors ir nuo lat kri ti kuo da mas pa ra mą vys ty-
mui si, Ste fa nas Brau nis (Step hen Brow ne) tei gia, 
jog pa ra ma vys ty mui si ne tik tu ri po vei kį, bet 
ir yra prag ma tiš kai rei ka lin ga sie kiant pa di din-
ti „glo ba lių vie šų jų gė ry bių“ tei ki mą (ter mi nas 

„vie šo sios“ šiuo at ve ju var to ja mas sie kiant at-
skir ti jas nuo „pri va čių gė ry bių“, to kių kaip šva-
ri ap lin ka, iš si la vi ni mas, dau gu ma pa grin di nių 
vie šų jų pa slau gų ir kt.). Pro fe so rius Po lis Ko lie-
ris (Paul Col lier) pa dė ties ap žval gą pa tei kia kny-
go je „Dug no mi li jar das“ (angl.Botombillion), 
ku rio je pa sa ko ja ma apie 50-ies ne tur tin giau sių 
žlu gu sių vals ty bių pi lie čius. Šio au to riaus tei gi-
mu, pa ra ma vys ty mui si tu rė jo tei gia mą po vei kį 
kaip pa sau lio skur džiau sių jų „pa lai ky mo ope ra-
ci ja“ ir lė mė ne di de lį nuos mu kį, o vei kiau stag-
na ci ją. 

Jung ti nių Tau tų vys ty mo si pro gra ma (JTVP) 
2005 m. Žmo gaus so cia li nės rai dos ata skai to-
je pa grin di nį dė me sį sky rė pa ra mos vys ty mui si 
klau si mams ir pa tei kė pa ra mą vys ty mui si gi nan-
čius ar gu men tus. Ata skai tos au to riai tei gia, kad 
šian dien tur tin go sios ša lys apie vie ną ket vir tį sa-
vo tur to iš lei džia „so cia li nėms iš mo koms“. Šios 
iš mo kos su vo kia mos kaip in ves ti ci jos sie kiant 
iš veng ti ar su ma žin ti at lie kų su si da ry mą ir so-
cia li nės iš lai dos, su si ju sios su ne pri tek liu mi bei 
skur du. JTVP tei gi mu, pa sau li nis skur das ro do 
ma si nį žmo gaus po ten cia lo eik vo ji mą ir su da ro 
kliū tis „ben drai ge ro vei“. Pre ky bos bei in ves ti ci-
jų ry šiais su si ju sia me pa sau ly je vie nos ša lies ar 
že my no skur das ma ži na ki tų ge ro vę. Ne pai sant 
to, pa sau liui trūks ta efek ty vaus „so cia li nio drau-
di mo me cha niz mo“ – tai spra ga, ku rią ga lė tų už-
pil dy ti pa ra ma vys ty mui si. 

Ata skai to je taip pat pa si sa ko ma už su sau-
gu mu su si ju sį pa ra mos vys ty mui si ra cio na lu mą – 
ar gu men tą, pa rem tą „įsi są mo nin tu as me ni niu 
su in te re suo tu mu“. Pats skur das dar ne le mia te-
ro riz mo ar kon flik to, ta čiau mū sų ne su ge bė ji mas 
pri pa žin ti, kad esa ma di džiau sią ne pri tek lių kles-
tin čia me pa sau ly je įtvir ti nan čių ne tei sy bių, ke lia 
grės mę sau gu mui.

Dau giau in for ma ci jos:
♦ Col lier, P. The Bot om Bil lion (Ox ford Uni ver-

si ty Press, 2007).
♦ Pog ge, T. World Po ver ty & Hu man Rights 

(Po li ty Press, 2008).
♦ Rid dell, R. Do es Fo reign Aid Re al ly Work? 

(Ox ford Uni ver si ty Press, 2008).
♦ Sachs, J. The End of Po ver ty: How We Can 

Ma ke it Hap pen in Our Ti me (Pen guin, 
2005).

♦ HumanDevelopmentReport ‘International
Cooperation at a crossroadsL aidm, trade
and security in an unequal world (UNDP,
2005).
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„Labdaros rinkodaros reklama gali ją atkakliai
romantizuoti, tačiauužsieniošaliųparamavys
tymuisidaugiau„nebesėdiišdidžiaiantbaltožir
go“.Betjitebėravienaišgalimų(nedidelėssvar
bos) veiksnių tarp kitų (didelės svarbos) instru
mentų.Taigi kol kas josnegalimanurašytikaip
pasenusiosgeopolitinio repertuaropriemonės.“ 
(Dei vi das So gė (Da vid Sog ge), 2002) 

„Kuo mažiau paramos vystymuisi gauna
te,tuogeriau jumssekasi?Paramosvystymuisi
lobistai tvirtina priešingai ir primygtinai ragina
dvigubintibei trigubintiparamąvystymuisi.Ta
čiaujeiguparamavystymuisibusteikiamaanks
tesnėmis sąlygomis, ji nelems pažangos. Tei
giant,jogpasaulisyraturtingesnisneikadanors
anksčiau,irsuponuojant,kadvystymasisgalibū
titiesiognupirktas,panaudojantdaugiautųpa
čiųišteklių,yradidžiulėapgaulė.Taipnepaisoma
pirmapradžio šalių poreikio skatinti savo pačių
vystymosi gebėjimus.“ (Ste fa nas Brau nis (Step-
hen Brow ne), 2006)

Aukš čiau pa teik tos ci ta tos at spin di pa ra mos 
vys ty mui si (ko kia ji yra šian dien) kri ti kų, skep ti kų 
ar vi siš kai jos ne pri pa žįs tan čių jų pa grin di nius ar-
gu men tus. Pa ra mos vys ty mui si kri ti kų yra gy va 
ga ly bė: jų ne stin ga ir be si vys tan čio se, ir Va ka rų 
vals ty bė se, ir tarp tau ti nė je pa ra mos vys ty mui si 
sis te mo je, ir už jos ri bų, ir ne vy riau sy bi nė se or-
ga ni za ci jo se bei aka de mi niuo se sluoks niuo se, ir 
pri va čia me sek to riu je, ir tarp tau ti nė se ben dro-

vė se, ir vie tos ben druo me nė se. Pa ra ma vys ty-
mui si kri ti kuo ja ma iš tech ni nės, eko no mi nės, 
po li ti nės bei kul tū ri nės per spek ty vų. Be to, yra 
ma nan čių jų, kad pa ra mą vys ty mui si ga li ma re-
for muo ti taip, jog bū tų pa siek ti jai ke lia mi tiks lai, 
bet yra ir tuo ne ti kin čių jų. 

Dupirminiaisvarbūsteiginiai:
♦ Didžioji dalis kritikųpasisakonepriešVI

SAS paramos vystymuisi formas. Tik ne-
dau ge lis kri ti kuo ja hu ma ni ta ri nę pa gal bą 
sti chi nės ne lai mės at ve ju – be veik vi si su tin-
ka, kad mums ten ka pa rei ga pa dė ti tiems, 
ku riems la bai rei kia pa gal bos esant kri tiš kai 
pa dė čiai. 

♦ Didžioji dauguma kritikos yra nukreipta
prieš oficialią ir vyriausybių teikiamą pa
ramąvystymuisi. Nors ne ma žai kri ti kų pa-
si sa ko ir prieš ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų 
pa ra mą vys ty mui si, ta čiau ši kri ti ka ski ria si 
sa vo mas tu bei po bū džiu. 

KE TU RI PA GRIN DI NIAI KRI TI Kų  
TEI GI NIAI

1.Paramavystymuisiyraneveiksmingadėl
neefektyvaus planavimo arba netinkamo nu
kreipim;jinepasiekiatų,kuriemsjoslabiausiai
reikia,be to, jaikenkianuolatospasitaikantys
korupcijosatvejai.

4. PA RA MA VYS TY MUI SI IR JOS KRI TI KAI

Ne kar tą mi nė tas S. Brau nis (be je, bu vęs 
JTVP dar buo to jas) pa tei kia pen kis pa ra mą vys ty-
mui si kri ti kuo jan čius tei gi nius:
♦ Parama vystymuisi nėratiesiogiai susijusi

su žmogaus socialinės raidos poreikiais – 
skirs tant pa ra mą vys ty mui si ne si va do vau-
ja ma lo gi ka – ji ne pa sie kia tų, ku riems jos 
la biau siai rei kia (pa vyz džiui: ma žiau siai iš-
si vys čiu sių ar ba už iman čių že miau sias vie-
tas pa gal žmo gaus so cia li nės rai dos in dek-
są ša lių). 

♦ Paramavystymuisinesusijusisupajamųly
giu šalysegavėjose – 75 proc. skurs tan čių 
žmo nių gy ve na že mo pa ja mų ly gio ša ly se, 
ta čiau šios šalys gau na tik 40 proc. vi sos pa-
ra mos vys ty mui si. 

♦ Parama vystymuisi yra labai nepastovi – 
ofi cia li pa ra ma vys ty mui si nuo lat kin ta, tai 
di dė ja, tai ma žė ja. Ji pri klau so nuo be si-
kei čian čių ben drų ten den ci jų, mo de lių bei 
po li ti nių pri ori te tų (pa vyz džiui, 1990 m. pa-
ra mos vys ty mui si pri ori te tu vie to je Af ri kos 
že my no ta po Ry tų Eu ro pa; pa ra ma ma žė ja 
eko no mi nio nuos mu kio me tais). 

♦ Parama vystymuisi yra paremta poreikių
beigalimybiųvertinimu,kurįatliekašalys
donorės– ša lys do no rės yra at sa kin gos už 
pa ra mos vys ty mui si „po rei kio“ bei „ga li my-
bių“, ku rias le mia jų vi di niai in te re sai bei 
pri ori te tai, su da ry mą.

♦ Paramavystymuisidažnaiyraorientuotaį
suvystymusinesusijusiustikslus– pa ra ma 
vys ty mui si ne re tai nau do ja ma sie kiant įgy-
ven din ti ko mer ci nius, ge o po li ti nius, stra te-
gi nius ar sau gu mo bei kul tū ri nius ša lies do-
no rės in te re sus. 

S. Brau nis pri ei na išva dą:
„Suvokiant,jogšaliųdonorųtikslainėravien

tik(ar išprincipo)susijęsuvystymusi,paramos
vystymuisi efektyvumo vertinimas yra betikslis.
Ištiestuoatveju,kaiparamavystymuisiyraski
riama „netinkamais“ tikslais, galbūt geriausia
yratikėtisnesėkmės.“

Dau gu ma ap žval gi nin kų kri ti kuo ja pa ra mą 
(bent jau ofi cia lią) vys ty mui si dėl ko rup ci jos ga-
li my bių. Net Tarp tau ti nė eko no mi nio ben dra dar-
bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci ja ir ypač Pa ra mos 
vys ty mui si ko mi te tas (PVK)5 pri pa žįs ta pro ble-
mos rim tu mą. PVK iš sky rė prie žas tis, dėl ku rių 
paramavystymuisiskatina(irremia)korupciją:
♦ Ne sėk min gi po li ti niai spren di mai, ku rie 

vei kia prieš pa ra mos vys ty mui si tei kia mą 
nau dą.

♦ Ne ge bė ji mas su vok ti vie tos ap lin ky bių bei 
sis te mų.

5ŠiuometuPVKpriklauso24šalysnarės(vienajų–EuroposKo
misija).Didžiausiąpasauliooficialiąparamąvystymuisiskirian
čiosšalysdonorėsyraPVKnarės,oPVKyralaikomasišskirtiniu
politikosparamosvystymuisidiskusiniuforumu.
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♦ Be si vys tan čių ša lių eli to pro tek cio niz mas ir 
ga lia.

♦ Ne no ras kiš tis į vie ti nių klau si mų spren di-
mus.

♦ Ne no ras pri pa žin ti ne sėk mių.
♦ At skai to my bės bei skaid ru mo ir po li ti nės 

va lios spręs ti pro ble mas sto ka (PVK, 2003).
 
2.Paramavystymuisinegalipasiektijaike

liamųtikslų,nesyraneigiamaišesmės.
„Vienas iš liūdniausių visos paramos vys

tymuisi fiasko aspektų – kad donorai, politikos
formuotojai,šaliųvyriausybės,akademikai,eko
nomistai bei vystymosi srities specialistai giliai
širdyježino,jogparamavystymuisinebuvo,nėra
irnebusveiksminga...užuotturėjęaktyviąAfri
ką,kuriaivadovaujaAfrikosžmonėsirkuriveikia
Afrikosgyventojųlabui,turimežemyną,kuriame
pašaliečiaibandolemtiregionolikimąbeipriima
sprendimus...“(ZambijosapžvalgininkėDambisa
Moyo,2009)

Vie na iš po pu lia riau sių pas ta rų jų me tų pa-
ra mos vys ty mui si kri ti kių – Dam bi sa Mo yo iš 
Zam bi jos – tei gia, jog pa ra ma vys ty mui si ne tik 
ne at ne šė tei gia mų re zul ta tų, ta čiau tik pa blo-
gi no pa dė tį – per pas ta ruo sius 60 me tų Af ri kos 
že my nui skir ta pa ra ma vys ty mui si su da rė 1 tri-
li jo ną JAV do le rių, ta čiau skur das šia me že my-
ne pa di dė jo nuo 11 proc. 1970 m. iki 66 proc. 
1998 m.

D.Moyonuomone,paramavystymuisinė
raproblemossprendimas–„paramavystymuisi
yra problema“, ku rią Af ri kos že my no vals ty bės 
tu rė tų spręs ti plė to da mos pre ky bą, ska ti nan čią 
vys ty mą si, leis da mos ob li ga ci jas tarp tau ti niu 
mas tu (sie kiant pa di din ti vys ty mui si skir tą ka pi-
ta lą), ska tin ti už sie nio ša lių (ypač Ki ni jos) in ves ti-
ci jas bei as me nų, dir ban čių už sie nio ša ly se, pi ni-
gi nius per ve di mus į „na mus“. Pri tar da ma Pi te rio 
Bau e rio (Pe ter Bau er) ar gu men tams, D. Mo yo 
tei gia, jog nė vie na ša lis ne įstengs vys ty tis ki tų 
tei kia mos pa ra mos są skai ta, o pa ra ma vys ty mui-
si ska ti na pri klau so my bę ir be si vys tan čių pa sau-
lio vals ty bių ne no rą siek ti po ky čių, bū ti nų vie ti-
nės plėt ros ska ti ni mui.

Dar vie nas pa ra mos vys ty mui si kri ti kas Vil ja-
mas Is ter lė jus (Wil liam Easter ley) ke lia klau si mą, 
la bai pa na šų į D. Mo yo tei gi nius, – ko dėl Va ka rų 
ša lių lab da rin ga veik la at ne šė „tiek daug blo gio ir 
tiek ma žai gė rio“. 

Jis tei gia, kad bū na dvie jų ti pų vys ty mo-
si „ge ra da riai“: „pla nuo to jai“, ku rie sie kia įpirš ti 
spren di mą iš vir šaus že myn, ir „ieš ko to jai“, ku rie 
pri si tai ko prie už sie nio ša lių „re a laus gy ve ni mo 
ir kul tū ros“ bei ska ti na au gi mą ir vys ty mą si iš 
apa čios į vir šų. V. Is ter lė jaus tei gi mu, „pla nuo to-
jai“ ti ki „di de liu vys ty mo si po stū miu“, pa si tel kus 
už sie nio ša lių pa ra mą vys ty mui si ir eko no mi nius 
pa ta ri mus. Ši gru pė, jo ma ny mu, be veik vi sa da 
klys ta, nes ne pai so kul tū ri nių, po li ti nių ir biu ro-

kratinių bar je rų, ku rie sun ki na re a lios pa ra mos 
tei ki mą skurs tan tie siems. 

Anot V. Is ter lė jaus, pa ra ma vys ty mui si pa si-
ro do ne veiks min ga, nes:
♦ ją tei kiant ne si gi li na ma į eko no mi nio at si li-

ki mo (angl.underdevelopment) priežas tis;
♦ yra per daug orien tuo ta į vy riau sy bės in te-

re sus ir ins ti tu ci jas;
♦ ne pa kan ka mai ten ki na skurs tan čių as me nų 

po rei kius;
♦ at sto vau ja pa čiai sau tar nau jan čiai tarp tau-

ti nei „pa ra mos vys ty mui si dar bo tvarkei“, 
įskai tant vi sas jos struk tū ras bei pa lai ky mą 
(2006).

3. Parama vystymuisi negali įveikti netei
singostarptautinėsekonomikossistemos.

Dau gu ma pa ra mos vys ty mui si kri ti kų, ypač 
ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų sek to riaus at sto-
vai iš be si vys tan čių ir Va ka rų vals ty bių, pa brė žia 
tarp tau ti nės eko no mi nės ir fi nan si nės sis te mos 
re a li jas, ku rios sis te min gai vei kia ne skurs tan čių 
as me nų, o tur tin gų jų nau dai ir ku rių ne pa jėgs 
pa keis ti net ir di džiau sios pa ra mai vys ty mui si 
skir tos lė šos, kad ir kaip ge rai bū tų su pla nuo tas 
jų skirs ty mas bei pa nau do ji mas. Anot šių kri ti kų, 
dis ku si ja apie pa ra mą vys ty mui si daž niau siai tė ra 
te mos nu krei pi mas, kai iš ties pa grin di nis dė me-
sys tu rė tų bū ti ski ria mas ra di ka liam tarp tau ti nės 
po li ti nės ir eko no mi nės sis te mos re for ma vi mui. 

To kie kri ti kai kaip S. Brau nis pažymi, jog 
dvie jų ga lin giau sių tarp tau ti nių or ga ni za ci jų – 
Pa sau lio ban ko ir Tarp tau ti nio va liu tos fon do – 
veik lą iš es mės kon tro liuo ja Va ka rų vals ty bės, 
ma žai at si žvelg da mos į be si vys tan čių ša lių po-
rei kius ir ga li my bes (taip pat skir tin gas ap lin-
ky bes ir kon teks tą), ypač kal bant apie sko li ni-
mą si bei įsi sko li ni mų pa den gi mo są ly gas. Anot 
mi nė to kri ti ko, šis „vie no das vi siems“ fi nan si nio 
re gu lia vi mo mo de lis nuo lat le mia, kad be si-
vys tan čios ša lys pa ti ria nuos to lius ir tuo pa čiu 
tur ti na Va ka rų vals ty bes. S. Brau nis kal ba apie 
nuo la ti nius be si vys tan čių ša lių įsi sko li ni mus ir 
tai, jog įsi sko li ni mų pa nai ki ni mas (angl. debt
relief) ta po sko los grą ži ni mų at ei ty je su ma ži-
ni mu, o ne re a liu sko los pa nai ki ni mu, kas sa vo 
ruož tu le mia „pa ra mos vys ty mui si“ ga vė jų „ne-
sėk mę“. Tarptautinėprekybossistemataippat
sistemingaiveikiapriešskurdžiausiaspasaulio
valstybes, nes že mės ūkio sub si di jos, be si vys-
tan čių ša lių eks por tui tai ko mi mui tų ta ri fai ir 
rin kos ap ri bo ji mai sėk min gai už ker ta ke lią be-
si vys tan čių ša lių stra te gi joms per pre ky bą ska-
tin ti vys ty mą si.

Džo na tas Gle nis (Joh nat han Glen nie) kny go-
je „Pa ra mos vys ty mui si pro ble mos: ko dėl ma žiau 
ga lė tų reikš ti dau giau Af ri kai“ (angl.Thetrouble
withaid:whylesscouldmeanmoreforAfrica“) 
api ben dri na šią pa ra mos vys ty mui si kri ti ką. Dž. 
Gle nis tei gia:
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„Net jeigu nesutinkame, kad parama vys
tymuisi yra žalinga, faktai skatina manyti, jog
yra daugybė svarbesnių klausimų, į kuriuos tu
rėtumesutelktidėmesį.Kalbėdamiapieparamą
vystymuisi, turėtume išimtinai orientuotis ne į
paramosvystymuisididinimą,bet į jospoveikio
gerinimą.“

Anot šio au to riaus, tur tin go sios ša lys ne ga li 
bū ti lai ko mos ska ti nan čio mis vys ty mą si, nes:
♦ tuo pat me tu ven gia spręs ti klau si mus, su si-

ju sius su ne tei sė tais lė šų per ve di mais iš Af-
ri kos že my no į „mo kes čių ro jų“ Va ka ruo se; 

♦ ver čia be si vys tan čias ša lis pa si ra šy ti joms 
ne nau din gus su si ta ri mus dėl in te lek ti nės 
nuo sa vy bės tei sių;

♦ ne sėk min gai spren džia kli ma to kai tos, įsi-
sko li ni mų, pre ky bos gin klais bei „pro tų nu-
te kė ji mo“ klau si mus;

♦ ir to liau re mia ko rum puo tus režimus ir dik-
ta tū ras vi sa me pa sau ly je. 
To kio mis ap lin ky bė mis orien ta vi ma sis į pa-

ra mos vys ty mui si tei ki mą yra dau giau nei dė-
me sio nu krei pi mas – taip ap gal vo tai sie kia ma iš-
veng ti be si vys tan čių ša lių pa ti ria mos ne tei sy bės 
iš kė li mo į vie šu mą. 

4.Paramavystymuisineveikia,nes jinie
kadanebuvotamsukurta

„Parama vystymuisi bloga ne dėl to, kad
kartais yra netinkamai panaudojama, korum

puotaarkvaila;tiksliaubūtųpasakyti,jogjiblo
ga išesmės,bloga ikikaulųsmegenų irvisiškai
nesusijusisureformomis.“(Didžio sios Bri ta ni jos 
ana li ti kas Gre he mas Han ko kas (Gra ham Han-
cock), 1989 m.)

Dau gu ma kri ti kų su vo kia pa ra mą vys ty mui si 
kaip Va ka rų ša lių dar bo tvarkės tre čio jo pa sau lio 
ša ly se da lį. Taip tei gia ma po li ti nės vei kė jos Te-
re sos Hei ter (Te re sa Ha y ter) kny go je „Pa ra ma 
vys ty mui si kaip im pe ria liz mas“ (angl.AidasIm
perialism) ir žur na le „Nau jas in ter na cio na lis tas“ 
(angl. „NewInternationalist“) šia te ma pra dė to je 
dis ku si jo je. T. Hei ter nuo mo ne, po žiū ris, kad ofi-
cia li už sie nio ša lių pa ra ma vys ty mui si yra skir ta 
skur do pa nai ki ni mui tre čio jo pa sau lio ša ly se, yra 
vi siš kai at gy ve nu si:

„Tikrasis Vakarų vyriausybių, jų instituci
jų,Pasauliobanko irTarptautiniovaliutos fondo
paramosvystymuisitikslas–subsidijuotiprivačių
kompanijųbeiVakarųbankųoperacijas.Tainesą
moksloteorija.Taiišvada,priekuriospodaugelio
metųtyrinėjimoprieitaskausmingaiirlėtai.“

„Kai kurie paramos vystymuisi projektai
patys savaime galbūt yra naudingi. Kiti galbūt
problematiški... tačiau svarbiausia, jogpolitika,
kurią turi perimti paramą vystymuisi gaunan
čiosšalys,yralabaižalingaskurstantiesiems.To
dėlaštikiu,kadoficialiparamavystymuisidaro
daugiaužalosneinaudostrečiojopasauliošaly
sevargingiausiemsžmonėms“(2009m.).

To kiu kri ti kų kaip T. Hei ter po žiū riu, pa-
ra ma vys ty mui si, kaip im pe ria liz mo stra te gi ja, 
efek ty viai pra dė jo veik ti po II Pa sau li nio ka ro 
įgy ven di nant „Mar ša lo pla ną“. Pla ną, ku rio tiks-
las – su stip rin ti JAV ga lią tarp tau ti niu lyg me niu. 
Šis pla nas apė mė pa ra mos vys ty mui si, kaip įran-
kio, pa de dan čio už tik rin ti Ame ri kos įta ką skir tin-
goms ša lims Šal to jo ka ro su So vie tų Są jun ga me-
tu, pa nau do ji mą. Nors Šal ta sis ka ras bai gė si, jau 
dau giau nei pen kis de šimt me čius JAV pa ra mos 
vys ty mui si tiks las ir to liau iš lie ka tas pats. 

Ne pai sant skir tin gų iš va dų, S. Brau nis pa lai-
ko di dži ą ją da lį T. Hei ter pa teik tų ar gu men tų ir iš-
ski ria še šias svar biau sias JAV pa ra mos vys ty mui si 
va ro mą sias jė gas – ka ri nę ga lią, ko mer ci nius in-
te re sus, ap si rū pi ni mą naf a, lais vę ir de mo kra-
tiją, po li ti nę įta ką ir vie na ša liš ku mą. 

Pa našiai kri ti kuo ja pa ra mą vys ty mui si, kaip 
kliū tį pa čiam vys ty mui si, San Fran cis ko Mais to ir 
vys ty mo si po li ti kos ins ti tu to ben dra dar biai Fren-
sė Mu ra La pė (Fran ces Mo to re Lappé), Džose fas 
Ko lin sas (Jo seph Col lins) bei Dei vi das Kin lis (Da-
vid Kin ley), teig da mi, jog pa ra ma vys ty mui si yra 
iš es mės ydin ga, nes ją tei kiant va do vau ja ma si 
prie lai da:

„parama vystymuisi gali pasiekti neturin
čiuosiusgalios,norsjiteikiamagalingųjų“. 

Anot šių au to rių, vy riau sy bių pa ra ma vys-
ty mui si – ne tin ka ma žmo gaus so cia li nės rai dos 
prie mo nė, nes yra pa rem ta ke le tu klai din gų 

prie lai dų: jog skur džiai gy ve nan tys as me nys yra 
ne tur tin gi, nes bu vo „pa lik ti li ki mo va liai“; nes 
jiems trūks ta svar biau sių iš tek lių, ku rie ne pri ei-
na mi vie ti niu lyg me niu; nes jiems stin ga pa ska-
tų pro duk ty vu mui di din ti ir pan. Mi nė ti au to riai 
me ta iš šū kį šioms prie lai doms, bei teig da mi, jog 
pa ra mos vys ty mui si plėt ra yra ne tin ka ma stra te-
gi ja, nes:

„...tai tiesiog dar viena klaidingos teorijos
versija,kadskurstančiusasmenisgalimapasiek
ti, plėtojant procesus, kuriuos kontroliuoja tur
tingieji.“

Dau giau in for ma ci jos:
♦ Brow ne, S. Aid and In flu en ce: Do Do nors 

Help or Hin der? (Earthscan, 2006).
♦ Easter ly, W. The Whi te Man’s Bur den (Ox-

ford Uni ver si ty Press, 2007).
♦ Glen nie, J. The Troub le with Aid: Why Less 

Could Me an Mo re for Af ri ca (Zed Bo oks, 
2008).

♦ Ha y ter, T. Aid as Im pe ria lism (Pen guin, 
1971).

♦ Moyo,D.DeadAid:WhyAidisNotWorking
and How There Is AnotherWay for Africa
(AllenLane,2009).
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Leidinys parengtas ágyvendinant Europos komisijos Versta ið:
finansuojamà projektà „Baltijos valstybiø sprendëjø, Overseas Development Institute (ODI)
nuomonës formuotojø ir skleidëjø informuotumo Claire Melamed
didinimas apie vystymà“. Projektas yra bendrai 
finansuojamas Lietuvos Respublikos Uþsienio reikalø 
ministerijos ið Vystomojo bendradarbiavimo ir United Kindgom, 2012
paramos demokratijai programos lëðø, ágyvendinant 
projektà „Sprendëjø, nuomonës formuotojø ir 
skleidëjø informuotumo didinimas apie vystymà“.

Ðiame leidinyje iðreikðtas poþiûris atspindi tik autoriø 
nuomonæ bei nebûtinai atitinka oficialià Europos 
Sàjungos ar Lietuvos Respublikos Uþsienio reikalø 
ministerijos pozicijà.

After 2015: contexts, politics and processes for 
a post-2015 global agreement on development 

http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7537.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7537.pdf


Sunku vertinti Tūkstantmečio Vystymosi Tikslų (TVT) poveikį be faktais paremtų 
pavyzdžių. Tačiau esama pagrindo manyti, kad jiems pavyko sutelkti pagalbos 
teikimo fondus, taip pat nukreipti tarptautinę paramą vystymuisi į konkrečius 
sektorius, tokius kaip pradinis išsilavinimas. Jais naudotasi ir keliant į viešumą 
įvairius visuomeninės svarbos klausimus ir pasaulio, ir šalių lygmenimis. TVT sulaukė 
ir kritikos: dėl nepakankamos dalyvių aprėpties juos formuluojant, turtingų šalių 
konkrečių įsipareigojimų stokos ir itin svarbių vystymuisi sričių ignoravimo.

Variantų, koks susitarimas galėtų atsirasti po 2015 metų, yra įvairių – mažiau 
ar daugiau ambicingų. Norint nustatyti, kokios galimybės būtų naudingiausios, 
prireiks ir tyrimų, ir atkaklaus darbo politiniu lygmeniu. Tyrimai prasideda jau 
dabar, bet politinis procesas vargiai pajudės anksčiau nei 2013 metais. Iki to laiko 
reikėtų pasirengti mąstymo ir alternatyvų išryškinimo lygmenimis, remiantis 
TVT pamokomis, analizuojant esamas problemas, kurias turėtų spręsti naujasis 
susitarimas, nagrinėjant kitų pasaulinių susitarimų patirtį bei realiai įvertinant, su 
kokiais politiniais interesais ir procesais teks susidurti. 

SAN TRUM POS
BNP Bendrosios nacionalinės pajamos 
BVP Bendrasis vidaus produktas
ES Europos Sąjunga
G8 Di dy sis aštuo ne tas
G20 Di dy sis dvi dešim tu kas
JT Jungtinės Tautos (angl. UN)
JTA AP Jungtinių Tautų Aplinkosaugos programa (angl. UNEP)
JTBKKK Jungtinių Tautų Bendroji klimato kaitos konvencija (angl. UNFCCC)
JTA EK Jungtinių Tautų Afrikos ekonomikos komisija (angl.  UNECA)
JTIVP Jungtinių Tautų industrinio vystymosi programa (angl. UNIDO)
JTESRD Jungtinių Tautų ekonominių ir socialinių reikalų departamentas 
 (angl. UNDESA)
JTVP Jungtinių Tautų vystymosi programa (angl. UNDP)
MIŠ Mažiausiai išsivysčiusios šalys (angl. LDC)
MPŠ Mažų pajamų šalis
NAVP  Nau jo ji Af ri kos vys ty mo si part ne rys tė (angl. NE PAD)
NKPV Nestabilios konfliktų paveiktos valstybės (angl. FCAS)
NVO  Ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja
OPV Oficialioji parama vystymuisi
PPO Pasaulio prekybos organizacija (angl. WTO)
PVK  Pa ra mos vys ty mui si ko mi te tas
SĮSŠ Smarkiai įsiskolinusi skurdi šalis (angl. HIPC)
TaprTV Tarptautiniai vystymosi tikslai 
TE BI PO  Tarp tau ti nė eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir 
 plėt ros or ga ni za ci ja (angl. OECD)
TFI Tarptautinės finansų institucijos
TKKK Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (angl. IPCC)
TVF Tarptautinis valiutos fondas (angl. IMF)
TVT Tūkstantmečio vystymosi tikslai (ang. MDGs)
TvVT Tvaraus vystymosi tikslai (angl. SDGs)
UVI Užjūrio vystymosi institutas (angl. ODI)
VPŠ  Vi du ti nių pa ja mų ša lis
ŽSRI Žmogaus socialinės raidos indeksas 
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Vos po ket ve rių me tų, 2015-ai siais, bai gia si Tūks-
tant me čio vys ty mo si tiks lų (TVT) įgy ven di ni mo 
ter mi nas. Jau pra si de da dis ku si jos, koks pa sau-
li nis su si ta ri mas plėt ros ska ti ni mo ir skur do ma-
ži ni mo klau si mais ga lė tų už im ti jų vie tą. Šiuo 
dar bu sie kia ma api brėž ti pra si de dan čių dis ku si-
jų kon teks tą ir at ski rus klau si mus, ku riuos rei kės 
spręs ti, kad nau ja sis su si ta ri mas bū tų ir veiks-
min gas, ir po li tiš kai pri im ti nas. 

Pir ma ja me skir sny je ap žvelg si me TVT is to ri-
ją, kad su vok tu me kai ku riuos su si ta ri mo kū ri mą 
ir pri ėmi mą lė mu sius veiks nius. Pro ce sui su si-
telk tai va do va vo cen tri nė as me nų ir ša lių gru pė, 
o tarp tau ti nės agen tū ros tei kė tech ni nę pa gal bą 
ir vei kė kaip kon sen su so kū rė jos. 

Sun ku ver tin ti TVT po vei kį be fak tais pa rem-
tų pa vyz džių. Ta čiau esa ma pa grin do ma ny ti, kad 
mi nė tai ko man dai pa vy ko su telk ti pa gal bos tei ki-
mo fon dus, taip pat nu kreip ti tarp tau ti nę pa ra-
mą vys ty mui si į kon kre čius sek to rius, to kius kaip 
pra di nis išsi la vi ni mas. Jais nau do ta si ir ke liant į 
vie šu mą įvai rius vi suo me ni nės svar bos klau si-

mus ir pa sau lio, ir ša lių lyg me ni mis. TVT su lau kė 
ir kri ti kos: dėl ne pa kan ka mos da ly vių ap rėp ties 
juos for mu luo jant, tur tin gų ša lių kon kre čių įsi pa-
rei go ji mų sto kos ir itin svar bių vys ty mui si sri čių 
ig no ra vi mo.

Ne pai sant esa mų TVT pri va lu mų ir trū ku mų, 
nau ją jį su si ta ri mą ly dės ir pa na šios, ir ki to kios 
ap lin ky bės skur do bei vys ty mo si sri ty se, ly gi nant 
su XX am žiaus de šim tuo ju de šimt me čiu, kai bu-
vo ku ria mi TVT. Nuo 2000 me tų, ver ti nant TVT 
tiks li nius ro dik lius tarp tau ti niu lyg me niu, pa ste-
bė ta ne abe jo ti na pa žan ga, ta čiau Af ri ko je ir Pie-
tų Azi jo je ji pa gal vi sus ro dik lius bu vo lė čiau sia. 
At ski ro se ša ly se po op ti mis tiš kais ben drai siais 
ro dik liais kar tais sly pė jo di dė jan ti ne ly gy bė, to-
kioms gru pėms kaip tau ti nės ma žu mos ar la-
biau siai nu to lu sių re gio nų gy ven to jams ap skri tai 
pa si lie kant pažan gos užri by je. Šios il ga lai kės ten-
den ci jos liks nau ja jam su si ta ri mui kaip pa vel das.

Jį ren giant teks iš nau jo api brėž ti ir skur dą, 
įskai tant kai ku riuos nau jus po žy mius – ten, kur 
pa žan gai di džiau sią grės mę ke lia kli ma to kai ta ir 

ki ti su krė ti mai, kur dėl ur ba ni za ci jos, mig ra ci jos 
ir de mo gra finių po ky čių ky la ir nau jų ga li my bių, 
ir nau jų pa vo jų, kur dau ge ly je re gio nų au gi mas 
vis ma žiau pa de da ma žin ti skur dą, taip pat ir vi-
du ti nių pa ja mų vals ty bė se, ku rio se da bar gy ve na 
skurs tan čių žmo nių dau gu ma. Šia me kon teks te, 
ki taip su pran tant skur dą, ple čia si ir mū sų su vo-
ki mas, kaip pa tys skurs tan tie ji api brė žia sa vo pa-
dė tį, o mū sų pa stan gos nag ri nė ti skur do klau si-
mus, keis ti si tu a ci ją ir ma žin ti skur dą rei ka lau ja 
ge ro kai su dė tin ges nio, kom plek si nio po žiū rio. 

2015 me tais po li ti nė pa sau lio ap lin ka tik riau-
siai la bai skir sis nuo XX a. de šim to jo de šimt me-
čio. Dėl eko no mi nių ir kli ma to su krė ti mų išau go 
pa sau li nės grės mės, ne sau gu mas, dar pa di dė jo 
ben dra dar bia vi mo svar ba. Ta čiau ša lių lyg me niu 
su krė ti mų po vei kis daž niau siai pa si ro dė prie šin-
gas, nei bu vo ga li ma ti kė tis – po li ti kai su tel kė di-
džiau sią dė me sį į vi daus klau si mus, ma žin da mi 
ga li my bes ei ti į kom pro mi są, ku ris yra bū ti nas 
no rint tarp tau ti nė je are no je veik ti iš vien. Yra ir 
iš im čių – pa ra mai vys ty mui si ski ria mų lė šų ap im-

tis kol kas ne blo gai at lai kė iš mė gi ni mus. Ki ta ver-
tus, pa tį dau gia ša lio ben dra dar bia vi mo su pra ti-
mą ge ro kai pa kei tė nau jų eko no mi kų iš ki li mas – 
joms iš da lies pa vy ko ati m ti ga lios kon cen tra ci ją 
iš ma žų gru pe lių, to kių kaip Di dy sis aš tuo ne tas 
(G8) ar Di dy sis dvi de šim tu kas (G20), ir pri vers ti 
at si žvelg ti į sa vo bal są, de ran tis dėl pre ky bos ar 
kli ma to kai tos. Vis svar bes nį vaid me nį jos vai di-
na ir kaip ma žų pa ja mų ša lių do no rės. 

Va rian tų, koks su si ta ri mas ga lė tų at si ras ti 
po 2015 me tų, yra įvai rių – ma žiau ar dau giau 
am bi cin gų. No rint nu sta ty ti, ko kios ga li my bės 
bū tų nau din giau sios, pri reiks ir ty ri mų, ir at kak-
laus dar bo po li ti niu lyg me niu. Ty ri mai pra si de da 
jau da bar, bet po li ti nis pro ce sas var giai pa ju dės 
anks čiau nei 2013 me tais. Iki to lai ko rei kė tų 
pa si reng ti mąs ty mo ir al ter na ty vų iš ryš ki ni mo 
lyg me ni mis, re mian tis TVT pa mo ko mis, ana li-
zuo jant esa mas pro ble mas, ku rias tu rė tų spręs ti 
nau ja sis su si ta ri mas, nag ri nė jant ki tų pa sau li nių 
su si ta ri mų pa tir tį bei re a liai įver ti nant, su ko kiais 
po li ti niais in te re sais ir pro ce sais teks su si dur ti. 

SAN TRAU KA
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Prieš ver ti nant, kas ga li bū ti po 2015 me tų, nau-
din ga pa žiū rė ti, ko kio mis są ly go mis at si ra do pa tys 
Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lai (TVT), ko kie yra 
jų, kaip pa sau li nių tiks lų, pri va lu mai ir trū ku mai. 

TVT iš ta kų rei kė tų ieš ko ti dau gy bė je XX 
am žiaus pas ku ti nia ja me de šimt me ty je vy ku sių 
tarp tau ti nių kon fe ren ci jų ir ini cia ty vų, skir tų vys-
ty mui si. Pir mo ji iš jų – Pa sau lio vir šū nių su si ti ki-
mas dėl vai kų (angl. WorldSummitforChildren) 
1990 me tais, ku ria me bu vo nu sta ty ti kon kre tūs 
tiks lai, be ki ta ko, su ma žin ti kū di kių, vai kų iki 5 
me tų ir gim dy vių mir tin gu mą, pa ge rin ti pras tą 
mi ty bą, siek ti vi suo ti nio pra di nio iš si la vi ni mo, 
šva raus van dens bei hi gie nos pri ei na mu mo. Tais 
pa čiais me tais svar biau si ren gi niai bu vo Pa sau li-
nė kon fe ren ci ja dėl švie ti mo vi siems (angl. World
ConferenceonEducationforAll) ir Jung ti nių Tau-
tų (JT) Pre ky bos ir plėt ros kon fe ren ci jos (angl. 
UnitedNationsConferenceonTradeandDeve
lopment, UNC TAD) ren gi nys mažiau siai išsi vys-
čiu sių ša lių klau si mais, taip pat pa si ro dė JT Žmo-
gaus so cia li nės rai dos ata skai ta (angl. Human
DevelopmentReport) ir 1990 me tų Pa sau lio rai-
dos ata skai ta (angl. WorldDevelopmentReport), 
ku ri, vie no ste bė to jo žo džiais ta riant, pa si žy mė jo 
tuo, kad „re a bi li ta vo“ Pa sau lio ban ko aky se skur-
do są vo ką1. Per ar ti miau sius pen ke rius me tus vy-
ko ir dau gy bė ki tų kon fe ren ci jų – ap lin ko sau gos 
ir vys ty mo si, žmo gaus tei sių, de mo gra finėmis, 
so cia li nės rai dos, mo te rų te mo mis2. 

Iki 1995 me tų ren gi nių tvar ka raš tis bu vo 
nuo lat per pil dy tas, ta čiau pas kui pa si ju to nuo-
var gis. Vie to je kon fe ren ci jų apie tiks lų nu sta ty mą 
pra dė ta kal bė tis ma žes niuo se su si ti ki muo se, ku-
riuos dau giau sia ren gė Tarp tau ti nės eko no mi nio 
ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci jos (TE-
BI PO) Pa ra mos vys ty mui si ko mi te tas (PVK, angl. 
OECD’s Development Assistance Commitee). 
1995 me tais JAV at sto vo šia me ko mi te te Ko li no 
Brad for do (Co lin Brad ford) ir ki tų na rių ini cia ty-
va PVK įkū rė re flek si jų gru pę (pranc. Groupede
Refléxion”), rem da ma sis Eu ro pos Są jun gos (ES) 
siū ly mu to kiai gru pei „per žiū rė ti vys ty mo si pa-
gal bos at ei tį ir PVK vaid me nį“3. Į gru pę įė jo vei-
kiau po li ti nio, nei eks per ti nio ly gio na riai, ta čiau 
jie nau do jo si PVK sek re to ria to pa ra ma. Vie na iš 
sek re to ria to už duo čių ta po „su da ry ti JT vir šū nių 
su si ti ki muo se pa siek tų de kla ra ci jų są ra šą ir pa-
žiū rė ti, ar bū tų ga li ma jas su jung ti į nuo sek lią vi-
su mą“4. 

1996 me tų ge gu žę mi nė ta gru pė pa skel bė 
dar bą, pa va din tą „For muo jant XXI am žių: vys to-
mo jo ben dra dar bia vi mo in dė lis“ (angl. Shaping
the 21st Century: the Contribution of Develop
ment Cooperation)5. Vi sų TE BI PO na rių vi zuo-
ta me 20-ies pus la pių do ku men te bu vo siū lo mi 
„Tarp tau ti niai vys ty mo si tiks lai“ (TarptVT, angl. 
InternationalDevelopmentGoals) – ku rie iš es-
mės su da rė bū si mų jų TVT pa grin dą (jau apė mė 
še šis iš jų). Tiks lai dau giau sia bu vo su rink ti iš 

įvai rių JT vir šū nių su si ti ki mų de kla ra ci jų. Nu sta-
tant tiks li nius ro dik lius rem ta si pas ta rų jų 25 me-
tų ten den ci jų (to se sri ty se, kur bu vo duo me nų) 
pro jek ci ja į at ei nan čius 25 me tus6. Iš im ti mi ta po 
tiks las dėl skur do ma ži ni mo, ku ris bu vo pa siū ly-
tas PVK mi nė ta me do ku men te7. Tarp siū ly tų tiks-
lų – vi suo ti nis rep ro duk ci nės svei ka tos pa slau-
gų pri ei na mu mas iki 2015 me tų, re mian tis JT 
vir šū nių su si ti ki mų (vy ku sių Kai re ir Pe ki ne) dėl 
de mo gra finių pro ble mų ir dėl mo te rų tei sių iš-
va do mis. 

Ta čiau TarptVT sti go rim to veiks mų pla no, 
o jų pa grin di nės ša li nin kės bu vo pa žan gios, bet 
ne pa kan ka mai įta kin gos do no rės – dau giau sia 
Da ni ja, Ny der lan dai, Nor ve gi ja ir Šve di ja. Stam-
bes nės ša lys do no rės, to kios kaip JAV, Di džio-
ji Bri ta ni ja, Ja po ni ja, Pran cū zi ja, at ro dė ma žiau 
su si do mė ju sios, ir bu vo be su si da rąs įspū dis, kad 
TarptVT ga li taip ir lik ti dar vie nu tarp tau ti nės re-
to ri kos pa vyz džiu. 

Vis dėl to iki 1998 me tų TarptVT ren gi mas 
ge ro kai įsi bė gė jo, pra dė ta pla nuo ti Tūks tant me-
čio vir šū nių su si ti ki mą (angl. Millennium Sum
mit), ku ris tu rė jo pa skelb ti api ben drin tus Tūks-
tant me čio vys ty mo si tiks lus. Iš da lies šį po stū mį 
lė mė po 1997 m. rin ki mų į pro ce są daug la biau 
įsi trau ku si ga lin ges nė ša lis do no rė – Di džio ji Bri-
ta ni ja, kur po lei bo ris tų per ga lės įsteig to Tarp tau-
ti nio vys ty mo si de par ta men to vals ty bės sek re to-
re ta po Kle rė Šort (Cla re Short). Be to, pri si dė jo 

ir ki ti veiks niai, įskai tant vi suo me nės pa ra mos 
vys ty mui si au gi mą, iš si plė tu sią Ut stei no ša lių są-
jun gą (ku rią su da rė Di džio ji Bri ta ni ja, Vo kie ti ja, 
Nor ve gi ja ir Ny der lan dai; tuo me tu vi sų šių ša-
lių vys ty mo si mi nist rės bu vo mo te rys), tin ka mų 
po li ti nių gai rių pa ren gi mą JT Vys ty mo pro gra mai 
ir po li ti nį spau di mą JT Ge ne ra li niam sek re to riui 
su reng ti sėk min gą Tūks tant me čio vir šū nių su si-
ti ki mą, ku ris vai ni kuo tų vi sas asam blė jas po ne-
nu si se ku sio vir šū nių su si ti ki mo 2007 me tais JT 
50-me čiui pa mi nė ti. 

Tin ka mu lai ku su lau kus Ko fio Ana no (Ko-
fi An nan) spren di mo dėl pa sky ri mo, va do vau-
ti šio su si ti ki mo de kla ra ci jos, pa va din tos „Mes, 
Tau tos“8 (angl.WethePeoples), ren gi mo pro ce-
sui pra dė jo Džo nas Ra gis (John Rug gie). Ji bu vo 
daug il ges nė už de kla ra ci ją „For muo jant XXI am-
žių“ (ne 20-ies, o 80-ties pus la pių), apė mė daug 
dau giau klau si mų ir nu krei pė skur do ma ži ni mo 
tiks lus kiek ki to kia lin kme (kaip ma no ma, ly čių ir 
svei ka tos klau si mų są skai ta, nes, pvz.; ne be li ko 
rep ro duk ci nės svei ka tos tiks lo dėl be si vys tan čių 
ša lių G77 gru pės pa si prie ši ni mo ir dau giau dė-
me sio bu vo ski ria ma eko no mi kos au gi mui, tech-
no lo gi joms, ap lin ko sau gai, Af ri kai ir veik lai iš si-
vys čiu sio se vals ty bė se). 

Ne tru kus pa si ro dė dar vie nas svar bus do-
ku men tas – „Ge res nis pa sau lis vi siems“ (angl. 
ABeterWorld forAll), ku rį iš lei do Tarp tau ti nis 
va liu tos fon das (TVF), TE BI PO, JT ir Pa sau lio ban-

1. NUO KO VIS KAS PRA SI DĖ JO? TRUM PA TVT IS TO RI JA
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kas. Do ku men tas, tu rė jęs pa de monst ruo ti šių 
ke tu rių ins ti tu ci jų „pre ce den to ne tu rin tį so li da-
ru mą“, la biau at spin dė jo TE BI PO TarptVT dar bo-
tvarkę, o ne de kla ra ci jos „Mes, Tau tos“ pa si rink-
tą po žiū rį9.

Vi si mi nė ti do ku men tai su for ma vo pa sau lio 
„ga lu ti nį po žiū rį“ ar tė jant Tūks tant me čio vir šū-
nių su si ti ki mui. Per vi są šį lai ko tar pį vy ko ak ty-
vios dis ku si jos tarp TE BI PO ša lių, tarp tau ti nių fi-
nan sų ins ti tu ci jų (ku rios no rė jo iš lai ky ti TarptVT 
to kius, ko kie bu vo) ir ki tų vei kė jų – TE BI PO ne-
pri klau san čių vals ty bių, ne vy riau sy bi nių or ga ni-
za ci jų, ver slo sub jek tų, so cia li nių ju dė ji mų ir t. t. 
at sto vų – ku rie no rė jo juos pa tai sy ti, įterp ti ki tų 
pri ori te tų ir pan. 

Tūks tant me čio de kla ra ci ja, dėl ku rios bu-
vo su si tar ta 2000 me tų rug sė jo 8 die ną, nu sta-
tė il gą įsi pa rei go ji mų są ra šą, ta čiau jo je skelb ti 
Tūks tant me čio tiks lai (ta da dar ne va din ti Tūks
tantmečio vystymositiks lais) ge ro kai sky rė si nuo 
TarptVT, ku riems TE BI PO vals ty bės vis dar no rė jo 
teik ti pir me ny bę, mat jie bu vo pra na šes ni dau-
ge liu po žiū rių: jų bu vo ma žiau, jie bu vo kon kre-
tūs, pa sie kia mi, tin ka mi ste bė se nai10. Rep ro duk-
ci nė svei ka ta kaip tiks las bu vo iš vis pa au ko ta dėl 
be si vys tan čių ša lių G77 gru pės pa si prie ši ni mo ir 
ne pa kan ka mo mo te rų tei sių ar svei ka tos or ga ni-
za ci jų lo biz mo11. To dėl iš ki lo klau si mas – pa vyks 
su de rin ti du po žiū rius ar bus ir to liau lai ko ma si 
„dvie jų bė gių ke lių“ mo de lio.

Kaip pa vy ko su jung ti du bė gių ke lius ir 
kaip at si ra do mums šian dien ži no mi TVT, pa-
sa ko ja Ri čar das Ma nin gas (Ri chard Man ning) 
(2009):„JT (sek re to ria to, fon dų, pro gra mų, kai 
ku rių spe cia li zuo tų agen tū rų), TE BI PO, TVF, Pa-
sau lio ban ko dar buo to jų gru pė vėl rin ko si 2001 
me tų bir že lį ir lie pą pir mi nin kau jant Mai kui 
Doi liui (Mi cha el Do y le) iš JT Ge ne ra li nio sek re-
to riaus biu ro. Gru pės na riai tu rė jo su si tar ti dėl 
api ben drin tų tiks lų, ku rie iš ryš kin tų pa grin di-
nius Tūks tant me čio de kla ra ci jo je iš kel tus įsi pa-
rei go ji mus ir ga lė tų bū ti iš ma tuo ja mi skai čiais 
pa gal kon kre čius ro dik lius, pa rem tus re a liais 
duo me ni mis. (...) Šis dar bas da vė vai sių – bu vo 
su for mu luo ti 8 tiks lai, 18 už duo čių ir 48 ro dik-
liai, ku rie bu vo pri dė ti prie 2001 me tų Ge ne ra li-
nio sek re to riaus pla no. Šis są ra šas ta po svar biu 
do ku men tu TVT kon teks te, nors taip jau nu ti ko, 
kad nie ka da taip ir ne bu vo pa tvir tin tas Ge ne ra-
li nė je Asam blė jo je (...)“

Ofi cia liai TVT bu vo pa tvir tin ti Mon te rė ju je, 
JT Tarp tau ti nio vys ty mo si fi nan sa vi mo kon fe ren-
ci jo je 2002 me tais. Ten pat bu vo pri si im ti pir mie-
ji fi nan si niai įsi pa rei go ji mai TVT pa grin du. 

Kai šian dien kal ba me apie „TVT“, iš es mės 
daž niau siai tu ri me ome ny je 2000 me tais iš pra-
di nės Tūks tant me čio de kla ra ci jos iš si ru tu lio ju-
sį tiks lų ir už duo čių rin ki nį. De kla ra ci jo je iš kel ta 
dau giau ir aukš čiau tai kan čių sie kių, ku rių ne de-
rė tų pai nio ti su la bai kon kre čiais ir api brėž tam 

lai ko tar piui nu sta ty tais ro dik liais, ku rie su da ro 8 
TVT ir 21 už duo tį – jų pa grin du ga li ma ma tuo ti 
šios de kla ra ci jos sie kių pa žan gą. 

Su for mu la vus TVT, jų įgy ven di ni mas įsi bė gė-
jo ne iš kar to. Eu ro pos vals ty bės grei čiau in teg ra-
vo TVT į sa vo dvi ša les pro gra mas nei part ne riai 
iš ki tų TE BI PO ša lių ir (kas dar svar biau) dau ge-
lis be si vys tan čių ša lių. Dar 2005 me tais, ar tė jant 
Pa sau lio vir šū nių su si ti ki mui, Jung ti nių Ame ri kos 
Vals ti jų vy riau sy bės at sto vai pa gei da vo iš bai gia-
mo jo su si ti ki mo do ku men to juod raš čio pašalin ti 
nuo ro dą į TVT, re mian tis tuo, kad dėl jų nie kad 
ne bu vo su si tar ta (ga liau siai vis dėl to pa vy ko juos 
įti kin ti iš lai ky ti šią nuo ro dą). Ga lu ti nės 2005 me-
tų Pa sau lio vir šū nių su si ti ki mo bai gia mo jo do ku-
men to ver si jos pir ma ja me pus la py je bu vo iš nau-
jo įtvir tin ta JT Tūks tant me čio de kla ra ci ja, o TVT 
pri pa žin ti 17-ame punk te (nors ir ne no riai)12.

Iš pra džių pi lie ti nės vi suo me nės gru pės (ir 
Šiau rė je, ir ypač Pie tuo se) taip pat ga na abe jin gai 
su ti ko TVT. Ypa tin gai su si rū pin ta dėl to, kaip šie 
tiks lai ati tiks at ski rų ša lių vys ty mo si pri ori te tus, 
taip pat dėl su pap ras tin to už duo čių po bū džio 
(ir ko kias pa ska tas bei el ge sio mo de lius tai ga-
li su kur ti), di des nio dė me sio so cia li nei bei žmo-
gaus rai dai (su įdar bi ni mu ir in fra struk tū ra su si-
ju sių eko no mi nių as pek tų są skai ta), su si tel ki mo 
į skur do po žy mius, o ne prie žas tis ir sil pnes nės 
aš tun to jo tiks lo, ku ris tu rė jo nu sta ty ti pa sau li nės 
ben druo me nės in dė lį į tiks lų pa sie ki mą, struk-

tū ros. Dau ge lio ma ny mu, ne pa kan ka mai aiš kiai 
bu vo su for mu luo ta pa sau li nės vys to mo sios part-
ne rys tės idė ja, bū ta per ma žai ir ne pa kan ka mai 
įpa rei go jan čių skai čiais iš ma tuo ja mų už duo čių, o 
ro dik lių ne už te ko vys to mo jo ben dra dar bia vi mo 
part ne rių pa stan goms išma tuo ti. 

Lai kui bė gant glo ba lio sios Šiau rės ša lių vi-
suo me ni nės or ga ni za ci jos įžvel gė vis dau giau 
TVT tei kia mų po li ti nių ga li my bių, ta čiau pa sau-
lio Pie tuo se vis dar jaus ta, kad jie ne pa kan ka mai 
at spin di „vys to mo jo ben dra vi mo“ są vo ko je glū-
din čią su ba lan suo tą per tvar kos po ky čio pras mę. 
Nors daug kur tas po jū tis iš lie ka ak tu a lus, pas ta-
ruo ju me tu vis dau giau gru pių jun gia si prie TVT 
tei kia mų po li ti nių ga li my bių13. 

1 IN TAR PAS.  
ES MI NIAI TVT KŪ RI MO PRO CE SO BRUO ŽAI

♦ Pa si bai gus Šal ta jam ka rui, TE BI PO šaly se 
sto jus pa ki li mo lai ko tar piui, vi suo me nei 
ir ži niask lai dai ski riant daug dė me sio eko-
no mi nės glo ba li za ci jos klau si mams, sun ku 
įsi vaiz duo ti tin ka mes nę po li ti nę ter pę tarp-
tau ti niams vys ty mo si tiks lams nu sta ty ti. 

♦ TVT at si ra do stip rė jant dau gia ša liš ku mo 
ten den ci joms, ta čiau tuo pat me tu pa si-
ju tus „vir šū nių su si ti ki mų nuo var giui“, kai 
pa grin di nis vaid muo TE BI PO vi du je ati te ko 
ma žes nės gru pės di na mi kai. 
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♦ TVT bu vo bran di na mi la bai il gai – dau giau 
nei de šimt me tį, skai čiuo jant nuo Pa sau lio 
vir šū nių su si ti ki mo dėl vai kų 1990 me tais. 

♦ Di de lis in dė lį nu sta tant ir „at ko vo jant“ dar-
bo tvarkę te ko at ski roms stip rioms vals ty-
bėms, to kioms kaip Di džio ji Bri ta ni ja ir JAV. 
Šio se ša ly se pa grin di nio vaid mens ėmė si 
pa vie niai au to ri te tin gi as me nys: ati tin ka mai 
Kle rė Šort (Cla re Short) ir Ko li nas Brad for-
das (Co lin Brad ford). 

♦ Aki vaiz džiai bū ta „vir vės tem pi mo“ tarp iš si-
vys čiu sių ša lių bei tarp tau ti nių fi nan sų ins ti-
tu ci jų iš vie nos pu sės ir JT bei jų ins ti tu ci jų iš 
ki tos. 

♦ JT pro ce sai ir ins ti tu ci jos at vė rė ke lią be si-
vys tan čių ša lių ir pi lie ti nės vi suo me nės įta-
kai, ta čiau šios ga li my bės li ko san ty ki nai sil-
pnos – dau giau sia ap si ri bo jo at ski rų tiks lų 
„stū mi mu“, o ne vi sos dar bo tvarkės nu sta-
ty mu. 

1.1 TVT STRUK TŪ ROS  
PRI VA LU MAI IR TRŪ KU MAI

Ne įma no ma at sa ky ti, ar iš es mės TVT yra 
ge ri ar blo gi, nes ne įma no ma su ži no ti, kas bū tų 
nu ti kę, jei dėl jų ne bū tų su si tar ta. Ta čiau kaip ir 
bet ku ris ki tas su si ta ri mas TVT tu ri ir ša li nin kų, 

ir prie ši nin kų. To liau pa teik si me kai ku riuos šios 
dis ku si jos ar gu men tus.

PRI VA LU MAI

Glaustumas. Dau ge lis ko men tuo to jų su-
tin ka, kad TVT po vei kį di džia da li mi lė mė tai, 
jog tiks lų ir už duo čių bu vo ne per daug14. Šiais 
tiks lais ne ban do ma ap rėp ti vis ko, kas su si ję su 
vys ty mu si ar skur du, – ap si ri bo ja ma ke liais, su-
lau ku siais vi suo ti nio pri ta ri mo ir ku rie tu ri po-
ten cia lo mo bi li zuo ti vi suo me nės pa lai ky mą bei 
po li ti nį veiks mą. Ren giant kiek vie ną nau ją su-
si ta ri mą teks ieš ko ti vi du rio tarp glaus tu mo ir 
vi sa pu sišku mo.

Ne ma ža da li mi dėl glaus tu mo TVT ir pa vy ko 
pa da ry ti įta ką pa sau li nei dis ku si jai. TVT, be abe-
jo, pa sau li niu lyg me niu pa kei tė re to ri ką, skir tą 
vys ty mo si pro ble moms, – šiuo me tu kiek vie na-
me ofi cia lia me pa sau lio ly de rių pra ne ši me pa mi-
ni ma TVT pa sie ki mo svar ba, jie ta po kam pa ni jų 
ir vie šo jo lo biz mo pa grin du ir Šiau rė je, ir Pie tuo-
se15. Jie pa kei tė ir aka de mi nių bei vie šų jų dis ku si-
jų ter mi ni ją: „Go og le“ duo me nų ba zės pub li ka ci-
jų pa ieš ka an glų kal ba ro do, kad nuo 2000 me tų 
są vo ka „Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lai“ pa gal 
nuo ro dų skai čių ap len kė rak ta žo dį „Žmo gaus so-
cia li nės rai dos in dek sas“ (angl. Humandevelop
ment index) ir ve ja si „BVP vie nam gy ven to jui“ 
(angl. GDPpercapita). 

Pagalbos apimties didėjimas. TVT su si ję 
su pa di dė ju sia dau ge lio do no rų pa gal bos ap-
im ti mi 2000–2005 me tais. Tai vei kiau ko re lia-
ci ja nei prie žas ti nis ry šys – pa ra mai vys ty mui si 
tei kia mos lė šos di dė jo dar prieš su si ta riant dėl 
TVT, o ir pa čias de ry bas dėl TVT ne ma ža da li-
mi pa stū mė jo į prie kį bū tent tai, kad su si klos-
tė pa lan kios po li ti nės ir eko no mi nės ap lin ky-
bės pa gal bos biu dže tams di din ti. Ki ta ver tus, 
2005 me tais di dy sis pa gal bos pa ža dų au gi mas 
rė mė si TVT pa sie ki mui rei ka lin gų pi ni gų su mų 
ver ti ni mais. Džef rio Seič so (Jef rey Sachs) skai-

čia vi mais, no rint pa siek ti TVT do no rams rei kė tų 
iki 2015 me tų sa vo iš lai das pa ra mai vys ty mui si 
pa di din ti 50 mlrd. JAV do le rių per me tus (nuo 
maž daug 100 mlrd. do le rių 2005 me tais)17. To-
kį tiks lą 2005 me tais To nis Blei ras (To ny Blair) 
iš kė lė sa vo Di džio jo aš tuo ne to ko le goms Gle-
ne ag le se. Tad koks be bū tų tiks lus TVT ir pa ra-
mai vys ty mui si ski ria mų lė šų di dė ji mo san ty kis, 
ga li ma teig ti, kad TVT ta po pa to giu ar gu men tu 
pas ta ro jo di dė ji mo ad vo ka tams. 

• Pagalbosracionalizavimas.Nors ir su to-
mis pa čio mis iš ly go mis dėl prie žas tin gu mo nu-

1diagrama.Raktažodžių„GDPpercapita“,„HumanDevelopmentIndex“ir„MillenniumDevelopment
Goals“paminėjimų1980–2006metaisišleistoseknygoseskaičius,pagal„GoogleBooks“paiešką.

Šaltinis:KennyandSumner,201116.
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sta ty mo sun ku mų, esa ma pa grin do ma ny ti, kad 
TVT pri si dė jo prie lė šų su tel ki mo į so cia li nius 
sek to rius pla či ą ja pras me ir į kai ku rias kon kre-
čias sri tis, to kias kaip pra di nis išsi la vi ni mas ir vai-
kų svei ka ta18. 2000–2008 me tų lai ko tar piu ben-
dra lė šų pa ra mai vys ty mui si ap im tis so cia li niams 
sek to riams pa dvi gu bė jo19. Nors vėl gi tai ga li bū ti 
su ta pi mas, o ne prie žas ti nis ry šys, ta čiau ben dra 
ten den ci ja pa si reiš kė bū tent pa gal bos tei ki mu 

TVT nu sta ty toms sri tims, pvz., švie ti mui; dau-
giau sia nau jų iš tek lių bu vo ski ria ma pa grin di-
niam iš si la vi ni mui įgy ti. 

2-oje diag ra mo je pa ro dy ta vi sų TE BI PO do-
no rų pa gal bos ap im tis pra di niam ir vi du ri niam 
iš si la vi ni mui įgy ti. Per 2000–2008 me tus pa ra ma 
vys ty mui si pra di niam iš si la vi ni mui įgy ti iš au go 
dau giau nei ke tur gu bai, o vi du ri niam iš si la vi ni-
mui – kei tė si la bai ne žy miai. 

Do no rų dė me sio po ky čiai bu vo aki vaiz džiau si 
to se sri ty se, kur TVT su ta po su jau kin tan čiais 
do no rų pri ori te tais. Iš diag ra mos ma ty ti, kad pa-
ra ma vys ty mui si pra di niam iš si la vi ni mui įgy ti di-
dė jo ir prieš at si ran dant TVT. Pa na šiai ir di des nis 
dė me sys in fek ci nėms li goms ga li bū ti ne tik at sa-
kas į TVT, bet ir į ki tus veiks nius, to kius kaip stip-
raus al jan so su si for ma vi mas Jung ti nė se Ame ri-
kos Vals ti jo se ŽIV klau si mu20. To se sri ty se, kur 
TVT ne su ta po su do no rams rū pi mais klau si mais, 
pvz., dėl įdar bi ni mo tiks li nio ro dik lio, ra cio na laus 
ar ska ti na mo jo po vei kio jie ne tu rė jo. Atskaito
mybė nacionaliniu lygmeniu. Nors TVT bu vo 
kri ti kuo ja mi dėl dė me sio pro ce sams ir są ly goms 
at ski ro se ša ly se trū ku mo, jie pa si ro dė esą nau-
din gu įran kiu kai ku rioms pi lie ti nės vi suo me nės 
or ga ni za ci joms rei ka lau jant iš sa vo vy riau sy bių 
at skai to my bės už šį la bai vie šą pa ža dą. Di džio-
sios Bri ta ni jos tarp tau ti nės pa gal bos agen tū ra 
CA FOD ap klau sė 100 žmo nių jų veik los ša ly se ir 
iš si aiš ki no, kad šalies lyg mens lo biz mui, kam pa-
ni joms ir re zul ta tams TVT po vei kis pa ra mai vys-
ty mui si na cio na li niu lyg me niu ir jos re zul ta tams 
ver ti na mas tei gia mai21. Geresnisduomenų rin
kimas.Ty ri nė to jai ir po li ti kos for muo to jai daž nai 
skun džia si duo me nų trū ku mu, ta čiau yra pa grin-
do ma ny ti, kad TVT ir jiems skir tas po li ti nis dė-
me sys pa ska ti no ge res nį duo me nų rin ki mą pa-
žan gai ver tin ti. TVT ste bė se nai skir tų duo me nų 
rin ki mui ge rin ti su lauk ta at ski rų ini cia ty vų. Da lis 

ša lių, tu rin čių bent po du duo me nų ro dik lius, 
tin ka mus TVT gru pei, 2006–2008 me tais pa di dė-
jo nuo 56 iki 71 proc22. Koks su si ta ri mas at ei ty je 
be pa keis tų TVT, jei gu jį ren giant bus nu spręs ta 
plės ti ste bi mų ro dik lių ska lę, keis ti tiks lų struk-
tū rą ar ska tin ti in ten sy ves nį duo me nų rin ki mą, 
bū ti na kruopš čiai įver tin ti, ar šių po ky čių nau da 
at svers ri zi ką suž lug dy ti pa gal šiuo me tu nau do-
ja mus ro dik lius duo me nų rin ki mo sri ty je pa da-
ry tą pa žan gą. 

TRŪ KU MAI

Nepakankamasdalyvavimasformuluojant
TVT.Kaip aiš kė ja iš to, kas bu vo pa sa ky ta anks-
čiau, nu sta tant kon kre čius TVT tiks lus ir už duo tis 
bei ro dik lius jiems iš ma tuo ti daž nai da ly vau da vo 
ma ža do no rų gru pe lė, o be si vys tan čių pa sau lio 
ša lių vy riau sy bės te pri si dė jo mi ni ma liai. Dau ge-
lis be si vys tan čių ša lių tuo iki šiol pik ti na si. Nė ra 
aiš ku, ko kią įta ką tai pa da rė kon kre tiems su tar-
tiems tiks lams, ta čiau ne ky la abe jo nių, kad toks 
bū das to li gra žu nė ra to bu las reng ti pa sau li nį ko-
vos prieš skur dą su si ta ri mą. 

Neproporcingasdėmesysprioritetams.Vi-
sa TVT es mė – ne pro por cin gai pa si rink ti pri ori te-
tai, dė me sį su tel kiant tik į ke lis tiks lus ir už duo tis. 
Ta čiau svar bu, kad toks ne to ly gu mas ga liau siai 
pa ge rin tų vys ty mo si re zul ta tus. Esa ma nuo mo-
nės, kad ka dan gi TVT orien tuo ti į so cia li nes sri tis, 

2diagrama.TEBIPOparamašvietimosektoriui1995–2008metais(JAVdoleriais,mln.).

Šaltinis:TEBIPOPVK.
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do no rai, teik da mi pa gal bą, ne pa kan ka mai dė me-
sio sky rė in fra struk tū rai, že mės ūkiui, pra mo nės 
plėt rai, tad tai ga lė jo pra žū tin gai pa veik ti eko no-
mi nį au gi mą ir dar bo vie tų kū ri mą, o žvel giant į 
to les nę per spek ty vą – ir ben drą pa dė tį ko vos su 
skur du fron te23. 

Nelygybės slėpimas. Kri ti kos TVT su lau kia 
ir dėl to, kad jie for mu luo ja mi pa gal pa sau lio ir 
ša lių vi dur kius, o tai ku ria pa žan gos įspū dį net ir 
tais at ve jais, kai di dė ja ne ly gy bė ir skur džiau sie ji 
pa ti ria dar di des nę at skir tį. Pvz., vai kų iki 5 me tų 
mir tin gu mo ro dik liai ga li pa ge rė ti, net jei gu var-
gin giau siai gy ve nan čių vai kų mir tin gu mas ne si-
kei tė24 (žr. to les nę dis ku si ją)25. 

Turtingų šalių nenoras įsipareigoti. TVT 
daž nai kri ti kuo ja mi dar ir dėl to, kad tur tin gos 
ša lys ne pri si ė mė kon kre čių įsi pa rei go ji mų. Aš-
tun ta sis TVT, ku riuo siek ta „plė to ti pa sau li nę 
part ne rys tę vys ty mo si la bui“, nu ma to tiks li nius 
ro dik lius pre ky bos re for mų, sko lų nu ra šy mo, 
nau jų jų tech no lo gi jų ir pa grin di nių vais tų pri ei-
na mu mo sri ty se. Ta čiau jie ne pa rem ti kon kre-
čiais iš ma tuo ja mais ro dik liais ar ter mi nais ir kai 
ku riais at ve jais ne už tik ri no, kad už jų vyk dy mą 
at sa kin gos ša lys ar kom pa ni jos im tų si reikš min-
ges nių veiks mų. 

5 Atskirų klausimų ignoravimas. Esa ma 
nuo mo nės, kad ren giant TVT bu vo nu ty lė ti tam 
tik ri es mi niai vys ty mo si as pek tai, pvz.: kli ma to 

kai ta, kon flik tai, sau gu mas, ne ga lia26. Iš da lies tai 
at spin di po li ti nių kom pro mi sų bū ti ny bę, de ran-
tis dėl TVT pri ėmi mo (kaip ir rep ro duk ci nės svei-
ka tos ne įtrau ki mas). Be to, ro do anuo me ti nį po-
žiū rį į tai, ko kios sri tys lai ky tos iš ties svar bio mis, 
o ir to kį pro ziš ką da ly ką kaip duo me nų tu rė ji mas 
(juk pri ori te tą ga li ma rink tis tik to kį, ku rio pa žan-
gą įma no ma iš ma tuo ti, o tam rei kia duo me nų ar 
bent jau aiš kios ti ki my bės ras ti ste bė se nai tin ka-
mų duo me nų). 

6  Pasaulinių tendencijų ir tikslų perkėli
masįšaliųpolitiką.TVT nu sta ty ti kaip pa sau li niai 
tiks lai pa sau li nių ten den ci jų pa grin du. Kai ku rie 
jų au to riai at kak liai tei gia, kad nie ka da ir ne ke-
tin ta pa siek ti jų kiek vie no je ša ly je, nes pa sau ly je 
esa ma per daug prieš ta rin gų ten den ci jų27. Ta-
čiau ka dan gi po li ti ka for muo ja ma na cio na li niu 
lyg me niu, ne iš ven gia mai pra dė ta tai ky ti tiks lus 
at ski ro se ša ly se, pvz., su ma žin ti nau ja gi mių mir-
tin gu mą dviem treč da liais. Toks tiks las ne pri im ti-
nas nei ša lims, ku rio se kū di kių mir tin gu mas la bai 
aukš tas, ir ku rioms no rint to pa siek ti tek tų įveik ti 
anks tes nes vi daus ten den ci jas, nei ša lims, ku rio-
se kū di kių mir tin gu mas la bai že mas ir ku rioms 
to kių ro dik lių pa siek ti tie siog ne įma no ma ar ba 
tek tų dėl to ne efek ty viai nau do ti svei ka tos ap-
sau gai ski ria mas lė šas. For muo jant bū si mą jį su-
si ta ri mą rei kės pa si rū pin ti, kad pa sau li niai tiks lai 
bū tų ge riau pri tai ko mi ša lių lyg me niu. 

TVT PO VEI KIS IR PA MO KOS

Vi si ište kliai ir veiks mai vy riau sy bių lyg me-
niu tė ra prie mo nės tiks lui pa siek ti. Svar biau sias 
klau si mas – ar TVT iš ties ką nors pa ge ri no skurs-
tan čių žmo nių gy ve ni me. O tai įver tin ti sun kiau-
sia, nes net gi jei gu TVT daug ką pa kei tė, jie te-
bu vo vie nas iš pa žan gą ska ti nan čių veiks nių28. 
Iki ga lo ne pa ti ki mi ir ban dy mai ap skai čiuo ti, ar 
TVT ro dik lių pa žan ga nuo 2000 me tų bu vo spar-
tes nė nei prieš tai – juk re zul ta tai la bai pri klau so 
nuo pa si rink to me to do29. Nė ra bū do tiks liai nu-
sta ty ti, ar TVT pri si dė jo prie spar tes nės ro dik liais 
ma tuo ja mos pa žan gos kon kre čiu at ve ju, ar tam 
tik ro se sri ty se pa dė jo už kirs ti ke lią au gi mo tem-
pų lė tė ji mui. 

Iš to, kas pa sa ky ta, ga li pa si ro dy ti, kad em-
pi ri nė ba zė iman tis nau jų de ry bų dėl pa sau li nio 
su si ta ri mo skur dui ma žin ti ir vys ty mui si ska tin ti 
yra ne pa ten ki na ma bei sil pna. Tam tik ra pras me 
taip ir yra. Ta čiau ga li ma įžvelg ti nau din gų pa mo-
kų, ku rios pra vers nu sta tant tiks lus at ei čiai. Re-
gis, pa grin di nė iš va da – kad nors TVT ir pa vei kė 
pa ra mos vys ty mui si ly gį bei skirs ty mą, ta čiau vi-
siš kai ne aiš ku, ar iš tik rų jų kiek reikš min giau pri-
si dė jo prie re a laus vys ty mo si. Bū si ma jam su si-
ta ri mui (ir ap skri tai pa gal bos tei ki mo veik lai) tai 
svar bu dau ge liu po žiū rių:
♦ Jei po 2015 me tų at si ra sian čio su si ta ri mo 

pa grin di nis sie kis bus su telk ti vys ty mui si 

skir tus iš tek lius, rei kė tų itin dė me sin gai iš si-
aiš kin ti, kaip efek ty viau siai juos pa skirs ty ti. 
Kai ku rių tiks lų pa sie ki mą bū tų ga li ma pa-
spar tin ti ski riant dau giau iš tek lių, o po vei kis 
bū na jau čia mas iš kart (pvz., vai kų skie pų ro-
dik liai), ta čiau ki tiems tai ne tu rė tų tie sio gi-
nio po vei kio (pvz., užim tu mo ro dik liai). 

♦ Bū si mai siais iš tek liais vys ty mui si pa si rū pins 
ir pa čios be si vys tan čios ša lys (skir da mos vi-
di nį fi nan sa vi mą vys ty mui si), ir do no rai. Tad 
nau ja sis su si ta ri mas tu ri ten kin ti ir do no rus, 
ir be si vys tan čių ša lių vy riau sy bes. 

♦ Jei gu nau ja sis su si ta ri mas bus nu kreip tas 
ki to kia lin kme – su telk ti il ga lai kiam vys ty-
mu si skir tus veiks mus pa sau li niu lyg me niu, 
pa grin di nį dė me sį rei kė tų skir ti klau si mui, 
kaip iš tek lių srau tus su sie ti su po li ti nė mis 
po vei kio prie mo nė mis, to kio mis kaip pre ky-
bos po li ti ka, ir kaip su si ta ri mas ga lė tų efek-
ty viau siai su de rin ti skir tin gas po li ti kos for-
muo to jų ini cia ty vas, skir tas pa ša lin ti opiau-
sius pa sau li nius vys ty mo si truk džius. Tai iš 
es mės skir tų si nuo da bar ti nio TVT po žiū rio. 
Nau ja sis po žiū ris la biau ati tik tų Seu le Di-
džio jo dvi de šim tu ko pa siek to „kon sen su so 
dėl vys ty mo si“ lo gi ką, dau giau sia dė me-
sio ski riant pre ky bai ir ki tiems eko no mi-
nės po li ti kos sver tams, o ne tra di ci niam 
pa gal bos tei ki mui pa gal Di džio jo aš tuo ne-
to su pra ti mą. 
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♦ Sie kiant užtik rin ti vi suo me nės pa si ti kė ji mą 
ke lia mais tiks lais ir ga li my bę pa sau li niu lyg-
me niu ko vo ti su skur du, rei kė tų skir ti dau-
giau dė me sio rin ki mui pra di nių duo me nų, 
ku riais re mian tis bū tų ga li ma vyk dy ti to les-
nę su si ta ri mo po vei kio ste bė se ną ir aiš kiau 
api brėž ti, ko kių re zul ta tų ti ki ma si (nors bū-
ti na at si žvelg ti ir į vys ty mo si pro ce sų kom-
plek siš ku mą bei prog no za vi mo sun ku mus – 
žr. to les nį ap ta ri mą). 

IŠVA DOS

Nors ga liau siai TVT bu vo pri im ti JT ly giu ir 
at spin dė jo dau gy bė je JT kon fe ren ci jų pa siek-
tų ir pa reng tų su si ta ri mų vi su mą, to tik riau siai 
ne bū tų pa siek ta be TE BI PO PVK su teik to po-
stū mio ir ma žos, bet po li tiš kai sva rios ša lių ir 
ins ti tu ci jų gru pės, ska ti nu sios pro ce są JT lyg-
me niu. Bū tent šio je gru pė je įga vo iš ta kas tai, 
kas lai ko ma TVT pri va lu mu, – ini ci juo ti do no-

rų jie tu rė jo di džiau sią po vei kį ir do no rams, ir 
pa gal bos tei ki mo me cha niz mams, taip pat tai, 
kas lai ko ma jų trū ku mu, – dėl men ko be si vys-
tan čių ša lių vy riau sy bių da ly va vi mo jie ne bū-
ti nai at spin di pa grin di nius Pie tų vals ty bių ar 
tau tų pri ori te tus. 

Ren giant nau ją su si ta ri mą iš to rei kė tų pa-
si mo ky ti. No rint su si tar ti, vėl rei kės po li ti nio po-
stū mio ir ryž to. Bet ge riau sia, jei gu su si ta ri mą 

įkvėp tų są mo nin gas su vo ki mas, kad jis tu rė tų 
bū ti pri ima mas ir vyk do mas na cio na li niu lyg me-
niu, su lauk ti ne prieš prie šos, bet pri ta ri mo, tap ti 
užuo maz ga pro ce sų, ku rie ga liau siai nu lems vys-
ty mo si li ki mą ir skur do su ma žė ji mą.
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TVT skir ti kon kre čiai pa sau li nei pro ble mai spręs-
ti – ką da ry ti su pa sau ly je iš lie kan čiu skur du. No-
rint, kad nau ja sis su si ta ri mas po 2015 me tų bū tų 
veiks min gas, jis tu rė tų rem tis ge ru su pra ti mu, 
ko kia šiuo me tu yra pro ble mos es mė ir ko kios 
da bar ties ten den ci jos le mia glo ba lios at skir ties 
mas tą ir po bū dį. 

TVT at si ra do pa sau ly je, ku ria me di džiau sias 
dau ge lio re gio nų skur das bu vo įpras tas da ly kas. 
1990 me tais Azi jo je ir Už sa cha rės Af ri ko je dau-
giau nei pu sė gy ven to jų pra gy ve no iš ma žiau nei 
1,25 JAV do le rio per die ną. Per ma žą svo rį tu rė jo 
nuo ket vir ta da lio ir pu sės vi sų mi nė tų dvie jų re-
gio nų vai kų. Af ri ko je tik kas ant ras vai kas lan kė 
mo kyk lą. 

2011 me tais si tu a ci ja pa si kei tė į ge rą pu-
sę. Nors iš at ski rų re gio nų, ypač Af ri kos, kraš tu-
ti nis skur das trau kė si lė tai, Azi jo je jis su ma žė jo 
dau giau nei per pus. So cia li niai ro dik liai ge rė jo 
spar čiau. Da bar jau tik nuo vie no iki dvie jų penk-
ta da lių vai kų yra per ma žo svo rio. Af ri ko je trys 
ket vir ta da liai vai kų lan ko mo kyk lą, o dau gu mo je 
Azi jos vals ty bių – dau giau nei 90 proc. Ži no ma, 
di džiu lį skur dą te be ken čia ne pa tei si na mai daug 
žmo nių, ta čiau lai mė ji mai yra įsta būs. 

Bet esa ma ir ne to kių ge rų ži nių. Ne toks 
kraš tu ti nis, bet vis dėl to itin di de lis skur das trau-
kė si lė čiau. Nors iš 1,25 do le rio per die ną be si-
ver čian čių žmo nių da lis 1990–2005 me tais su-

ma žė jo 40 proc., iš 2 do le rių gy ve nan čių jų – tik 
25 proc. To les nia me skir sny je apie kai ku rias 
mi nė tas ten den ci jas pa kal bė si me iš sa miau, taip 
pat ap tar si me, kaip gal vo se nos ir skur do ana li zės 
po ky čiais nau do ja ma si ty ri nė ji mo ir po li ti kos for-
ma vi mo tiks lais. 

2.1 PA ŽAN GOS SIE KIANT  
PA GRIN DI NIų TVT 1990–2015  
ME TAIS SAN TRAU KA

Nuo 1990 me tų pa siek ta la bai daug. Pa sau-
li niu lyg me niu pažan gos su lauk ta vyk dant vi sus 
sep ty nis TVT (ma ži nant skur dą dėl ne di de lių pa-
ja mų, už tik ri nant vi suo ti nį pra di nį iš si la vi ni mą, 
vy rų ir mo te rų ly gy bę sie kiant iš si la vi ni mo, vi sa-
ver tę mi ty bą, ma ži nant vai kų mir tin gu mą, gim-
dy vių mir tin gu mą ir ap rū pi nant van de niu). Tri jų 
tiks lų (skur do dėl ne di de lių pa ja mų ma ži ni mo, 
vy rų ir mo te rų ly gy bės sie kiant pra di nio iš si la vi-
ni mo už tik ri ni mo ir ap rū pi ni mo van de niu) at ve ju 
pa žan ga bu vo pa kan ka ma, kad pa sau li niu lyg-
me niu jie bū tų pa siek ti. Dar trys (dėl vi sa ver tės 
mi ty bos, vi suo ti nio pra di nio iš si la vi ni mo ir vai kų 
mir tin gu mo ma ži ni mo) bus be veik pa siek ti ir tik 
vie nas (gim dy vių mir tin gu mo ma ži ni mas) ju da į 
prie kį ge ro kai per lė tai30. Ly gi nant su pra ei tu de-

šimt me čiu, nuo 2000 me tų pa žan ga dar pa grei-
tė jo ir tai ro do, kad bent jau ne gre sia jos lė tė ji mo 
pro ble ma dėl li ku sių gru pių pa sie kia mu mo. 

TVT bu vo pri im ti pa sau li niu lyg me niu ir kai 
ku rie iš jų su ma ny to jų ti ki na, kad juos per kel-
ti į ša lies lyg me nį yra ža lin ga klai da31. Bet juos 
im ta tai ky ti na cio na li niu lyg me niu ir tai tik riau-
siai bu vo ne iš ven gia ma, ta čiau kol kas toks yra 
aukš čiau sias at skai to my bės lyg muo. Ver ti nant 
ša lis at ski rai, pa ja mų, iš si la vi ni mo, vy rų bei mo-
te rų ly gių tei sių ir ap rū pi ni mo van de niu tiks lus 
įgy ven dins pu sė vals ty bių, o vi sa ver tės mi ty bos, 
vai kų ir gim dy vių mir tin gu mo ma ži ni mo – nuo 
ket vir ta da lio ir treč da lio. 

Svar bu pa žy mė ti, kad šie ge rė jan tys ro dik-
liai at sklei džia ša lių vi dur kius, bet po jais ga li sly-
pė ti jo se kles tin ti ne ly gy bė32. Kar tais vi sa nau-
da at ski ro se ša ly se ati ten ka gy ven to jams, ku rie 
ir taip ne blo gai gy ve na. Kaip ro do or ga ni za ci jos 
„Gel bė ki te vai kus“ at lik ti ty ri mai, kai ku rio se ša-
ly se ben drie ji vai kų mir tin gu mo ro dik liai pa ge rė-
jo ne pai sant to, kad skur džiau sių gy ven to jų ro-
dik liai li ko ne pa ki tę ar ba net (kaip Bur ki no Fa so 
at ve ju) pa blo gė jo33. 

AR TVT BU VO NE SĄ ŽI NIN GI AF RI KOS AT ŽVIL GIU? 

TVT pa žan ga skai čiuo ja ma san ty ki niais ro-
dik liais, o kiek vie na ša lis star tuo ja iš sa vo pra di-

nio taš ko. Pvz., vyk dant vai kų mir tin gu mo ma-
ži ni mo tiks lą bu vo sie kia ma 1990–2015 me tais 
su ma žin ti pa sau li nį vai kų mir tin gu mą dviem 
treč da liais. Nors ir bū ta gin čų, ko kiu bū du šį tiks-
lą rei kė tų per kel ti į ša lių ly gį, vy riau sy bės, do no-
rai ir ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų at sto vai jį pri-
ėmė ir na cio na li niu lyg me niu, tai gi bu vo da ro ma 
prie lai da, kad kiek vie na ša lis tu ri siek ti per mi nė-
tą lai ko tar pį su ma žin ti vai kų mir tin gu mą dviem 
treč da liais. Ta čiau pri klau so mai nuo, ko kia bu vo 
pra di nė pa dė tis, šis ro dik lis reiš kė vi siš kai skir tin-
gus da ly kus. Pvz., Viet na me 1990 me tais vai kų 
mir tin gu mas bu vo ly gus 56 vie nam tūks tan čiui 
pa gim dy tų gy vų vai kų; šį ro dik lį pa vy kus su ma-
žin ti iki 15, ša lis pa sie kė vie ną iš TVT na cio na li-
niu lyg me niu. O Ma la vy je pas ku ti nia me pra ei to 
am žiaus de šimt me ty je vai kų mir tin gu mas, siek 
209 tūks tan čiui gy vų nau ja gi mių, 2007-ai siais su-
ma žė jo iki 111. At ro dy tų, na cio na li niu lyg me niu 
Ma la viui ne pa vy ko įgy ven din ti TVT, ta čiau ver-
ti nant ab so liu čiais skai čiais jam pa vy ko pa siek-
ti dau giau nei Viet na mui (Viet na me pa si bai gus 
šiam lai ko tar piui iš tūks tan čio mi rė 41 vai ku ma-
žiau, o Ma la vy je – 98). 

TVT su for mu luo ti to kiu bū du, kad pa žan ga 
ma tuo ja ma san ty ki niais ro dik liais. Ta čiau iš ri kia-
vus ša lis pa gal ab so liu čius lai mė ji mus, di džiau sią 
pa žan gą na cio na li niu lyg me niu pa da riu sių ša lių 
są ra šas at ro do vi sai ki taip.

2. KO KIA PRO BLE MOS ES MĖ? SKUR DAS 2015 ME TAIS
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1lentelė.DešimtiesšaliųabsoliučiosirsantykinėspažangossiekiantTVTpažangospalyginimas.

Absoliutipažanga Santykinėpažanga
Be ni nas Ekvadoras
Ma lis Kinija 
Etio pi ja Tai lan das
Gam bi ja Bra zi li ja
Ma la vis Egiptas
Viet na mas Vietnamas
Ugan da Hon dū ras
Ne pa las Belizas
In di ja Nikaragva
Kam bodža Armėnija

Šaltinis:Užjūriovystymosi institutas(angl.OverseasDevelopmentInstitute,2010).Tūkstantmečiovystymositikslųataskaita:
šaliųpažangosįvertinimas.

2lentelė.PažangosTVTpasauliniuirnacionaliniulygmenimissuvestinė.

Pagerėjimasnuo
1990metų?

„Nueitasatstumasiki
pasauliniotikslo“ (100 % 
=tikslaspasiektas)

Normalipažanga
Spartesnėpažanga
1990–2000m./
2000–2008m.

Lenkiamianks
tesnivystymosi

tempai?
Pažangapasauliniu
lygmeniu
Skur do mažini mas T 80 T T

Vi sa ver tė mi ty bos 
už tik ri ni mas

N 77 N N

Pra di nis išsi la vi ni mas T 90 N T N

Ly čių ly gy bė Y 96 T N N

Vai kų mir tin gu mo

mažini mas

T 69 N T T

Gim dy vių mir tin gu mo 

ma ži ni mas

T 57 N T T

Ap rū pi ni mas ge ria muo-

ju van de niu

T 88 T N

Pažanganacio
naliniulygmeniu

%pažangą
darančiųšalių

%normaliąpažangą
darančių šalių

%spartesnę
pažangąneiiki
TVTdarančių

šalių

%lenkiančių
ankstesnį
vystymosi
tempąšalių*

Skur do mažini mas 63 47 51

Vi sa ver tės mi ty bos už-

tik ri ni mas

55 25

Pra di nis švie ti mas 75 55 35 68

Ly čių ly gy bė* 61 89/82** 46 56

Vai kų mir tin gu mo 
ma ži ni mas

95 36 32 51

Gim dy vių mir tin gu mo 

ma ži ni mas

83 30 33

Ap rū pi ni mas ge ria muo-

ju van de niu

73 66 34

Šaltiniai:KennyandSumner34(2011),remiantisFukudaParrandGreenstein(2010),LeoandBarmester(2010),Pasauliobanko
(2011)irpačiųautoriųskaičiavimais,pagrįstaisPasauliovystymosirodikliaisbeiHoganirbenraautorių(2010)duomenimis.Pa
stabos:*Procentasskaičiuojamastiknuotųbesivystančiųšalių,iškuriųturimatinkamųduomenų**Lyčiųlygybėįgyjantatitin
kamaipradinįirvidurinįišsilavinimą.



58 59

PRADEDANČIOJO VADOVAS APIE VYSTOMĄJĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
| DARBOTVARKĖ PO 2015: KONTEKSTAS, POLITIKA IR PROCESAI, SIEKIANT VISUOTINIO VYSTYMOSI SUSITARIMO

2.2 TVT 1: KAS SLY PI PO  
PA SAU LI NIAIS PA JA Mų  
RO DIK LIAIS

Kad ir ko kie op ti mis tiš ki at ro dy tų ben drie-
ji pa ja mų skur do ma žė ji mo ro dik liai pa sau li niu 
lyg me niu, jie sle pia reikš min gus skir tu mus tarp 
ša lių ir re gio nų. Pa ja mų skur do ten den ci jos ma-
tuo ja mos ir pa gal skur do pa pli ti mą (% nuo vi sų 
gy ven to jų), ir pa gal ab so liu tų skur džiai gy ve nan-
čių žmo nių skai čių. 

Op ti mis tiškiau si yra skur do pa pli ti mo ro dik-
liai. Nuo 1990 iki 2005 me tų pro cen ti nė da lis pa-
sau lio gy ven to jų, gy ve nan čių iš ma žiau nei 1,25 
JAV do le rio per die ną, su ma žė jo nuo 42 iki 25 
proc. Prog no zuo ja ma, kad 2015 me tais ji su ma-
žės iki 14 proc.35. Ab so liu čiais skai čiais šis ro dik-
lis su da ry tų 1,8 mlrd. skurs tan čių jų 1990 me tais, 
1,4 mlrd. 2005 me tais ir prog no zuo ja mus 0,9 
mlrd. 2015 me tais. 

Ta čiau la bai di de lę sėk mės ko vo jant su pa-
ja mų skur du da lį le mia Ki ni ja, ku ri dėl sa vo dy-

džio da ro reikš min gą įta ką pa sau lio vi dur kiui. 
Kai ku riuo se ki tuo se re gio nuo se visiško skur do 
skai čiai nė ra to kie po zi ty vūs. Pie tų Azi jo je ab-
so liu tus skur džių gy ven to jų skai čius 1990–2005 
me tais net gi šiek tiek pa di dė jo (nors ir prog no-
zuo ja ma, kad iki 2015 me tų jis ge ro kai smuks), 
o Už sa cha rės Af ri ko je varg šų pa dau gė jo nuo 
300 mln. 1990 me tais iki 400 mln. 2005 me-
tais. Prog no zuo ja ma, kad 2015 me tais Af ri ko-
je iš ma žiau nei 1,25 do le rio per die ną gy vens 
350 mln. žmo nių. 

Reikš min giau si skur do ma ži ni mo ro dik liai 
1990–2005 me tų lai ko tar piu pa siek ti Ry tų Azi jo-
je ir Ra mio jo van de ny no re gio ne. Šiuo se re gio-
nuo se 1,25 do le rio per die ną be si ten ki nan čių gy-
ven to jų skai čius su ma žė jo maž daug 70 proc., 2 
do le riais per die ną – dau giau nei per pus. Ti ki ma-
si, kad šios tei gia mos ten den ci jos tę sis iki 2015 
me tų, kai (kaip prog no zuo ja ma) ben dras že miau 
1,25 do le rio per die ną skur do ri bos gy ve nan čių 
žmo nių skai čius Ry tų Azi jo je ir Ra mio jo van de-
ny no re gio ne su da rys 119 mln. ar ba tik 13 proc. 
nuo 1990 me tų ro dik lio.

 3lentelė.Apskaičiuojamiskurdorodikliaipasauliniulygmeniu1990–2015metais.

Skurdžiųžmonių(procentais) Skurdžiųžmonių(milijonais)

1990 2005 2015 1990 2005 2015

Skurdoriba–1,25JAVdolerio

RytųAzijairRamiojovandenyno
regionas

54,7 16,8 5,9 873,3 316,2 119

Kinija 60,2 15,9 4,8 683,2 207,7 66,1

EuropairVidurioAzija 2 3,7 1,2 9,1 17,3 5,8

LotynųAmerikairKaribai 11,3 8,2 4,7 49,6 45,1 29,1

ArtimiejiRytaiirŠiaurėsAfrika 4,3 3,6 1,3 9,7 11 4,8

PietųAzija 51,7 40,3 22,4 579,2 595,6 379,3

Indija 51,3 41,6 22,4 435,5 455,8 276,8

UžsacharėsAfrika 57,6 50,9 35,8 295,7 388,4 344,7

IŠVISO 41,7 25,2 14,4 1 816,6  1 373,5  882,7

IŠVISO(atėmusKiniją) 1 133,4  1 165,8  816,6

Skurdoriba–2JAVdoleriai

RytųAzijairRamiojo 
vandenynoregionas

79,8 38,7 19,7 1,273,7  728,7 399,4

Kinija 84,6 36,3 15,4 960,8 473,7 213,4

EuropairVidurioAzija 6,9 8,9 4,5 31,9 41,9 21,4

LotynųAmerikairKaribai 19,7 16,6 10,7 86,3 91,3 66,3

ArtimiejiRytaiirŠiaurėsAfrika 19,7 16,9 7,2 44,4 51,5 26,2

PietųAzija 82,7 73,9 57,1 926 1 091,5  967,2

Indija 82,6 75,6 56,9 701,6 827,7 702

UžsacharėsAfrika 76,2 73 57,7 391,2 556,7 555,6

IŠVISO 63,2 47 33,1 2 753,5  2 561,5  2 036,1 

IŠVISO(atėmusKiniją) 1 792,7  2 087,8  1 822,7 

Šaltinis: Pasauliobakoduomenys(2011,p.11).
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Skur do ma žė ji mo pro ce sų prog no zės ne ga li 
ne si rem ti prie lai do mis, ar spar čiai augs eko no-
mi kos ir kaip au gi mas bus pa skirs to mas. Pri klau-
so mai nuo prie lai dų, ski ria si ir lū kes čiai. Pa sau-
lio ban ko prog no zė, kad 2015-ai siais iš ma žiau 
nei 1,25 JAV do le rių per die ną gy vens 0,9 mlrd. 
žmo nių, re mia si tam tik ro mis ne ly gy bės po ky-
čių, de mo gra finėmis, už im tu mo ir eko no mi nio 
au gi mo po bū džio prog no zė mis. Ki tais ro dik liais 
grįs tos prog no zės ga li pa teik ti ki to kių re zul ta tų, 
pvz., op ti mis tiš kes nį 0,6 mlrd. ro dik lį, ku rį prog-
no zuo ja „Bro o kings“ eko no mis tai Lo ren sas Čen-
dis (Lau ren ce Chan dy) ir Džef ris Ger cas (Ge of rey 
Gertz)36.

2.3 ANT RA SIS IR SEP TIN TA SIS TVT:  
KAS SLY PI PO PA SAU LI NIAIS  
SVEI KA TOS, MI TY BOS, ŠVIE TI MO  
IR HI GIE NOS RO DIK LIAIS

Kaip ir skur do dėl že mų pa ja mų at ve ju, ki-
to kios skur do ap raiš kos trau kia si iš vi sų re gio nų 
ne vie no dai. Per ma žo svo rio vai kų iki pen ke rių 
me tų am žiaus da lis nuo de šim to jo de šimt me čio 
su ma žė jo vi suo se pa sau lio re gio nuo se. Vi du ti-
niš kai vi so se be si vys tan čio se ša ly se šis ro dik lis 
smu ko 23 proc.37. Ta čiau pa žan ga Pie tų Azi jo-

je ir Už sa cha rės Af ri ko je ne sie kė vi dur kio – ten 
mi nė tas ro dik lis su ma žė jo ma žiau nei 20 proc., 
o Lo ty nų Ame ri ko je ir Ry tų Azi jo je pa dė tis bu vo 
ge res nė už vi dur kį (60 proc.). 

Pa na šūs duo me nys taip pat ro do, kad šiems 
dviem re gio nams 1990–2009 me tų lai ko tar piu 
pa vy ko 60 proc. su ma žin ti kū di kių mir tin gu mą. 
Už sa cha rės Af ri ko je nau ja gi mių mir tin gu mas lie-
ka di des nis nei vie nas iš 10, tad jis yra apie 20 
kar tų di des nis nei iš si vys čiu sio se ša ly se. Pie tų 
Azi jo je kū di kių mir tin gu mas per pas ta ruo sius du 
de šimt me čius su ma žė jo nuo 120 iš 1000 gy vų 
pa gim dy tų iki ma žiau nei 70. Iš sky rus pa mi nė tus 
du re gio nus ir Oke a ni ją, vi sur ki tur kū di kių mir-
tin gu mas ma žė jo dau giau nei per pus, kas liu di ja 
apie žy mų ma žų vai kų mi ty bos ir ki tų svei ka tos 
ro dik lių ge rė ji mą. 

Dau ge ly je be si vys tan čių pa sau lio re gio nų 
jau pa siek tas 90–95 proc. pra di nių mo kyk lų lan-
ky mo ly gis. Ta čiau vi du ti nis pra di nės mo kyk los 
lan ky mo ro dik lis vi suo se be si vys tan čiuo se re-
gio nuo se lie ka že mes nis, nes nors Už sa cha rės 
Af ri ko je per de šimt me tį iki 2008–2009 moks lo 
me tų ir bu vo pa siek tas di dė ji mas 30 proc., ben-
dras pra di nio švie ti mo ap rėp ties ro dik lis te bė ra 
tik 76 proc. 

Pažan ga van dens ir hi gie nos pri ei na mu mo 
sri ty je skir tin guo se re gio nuo se bu vo la bai ne-
vie no da. Dau gu mo je re gio nų šva raus ge ria mo jo 
van dens ne gau na ma žiau nei 15 proc. gy ven to jų, 

o tai daug ge res nė pa dė tis nei 1990-ai siais. Ta-
čiau Už sa cha rė je ne šva rų van de nį te be nau do ja 
40 proc. gy ven to jų. Hi gie nos sri ty je ten den ci jos 
pa na šios. Vi suo se re gio nuo se, iš sky rus Pie tų Azi-
ją ir Už sa cha rės Af ri ką, dau giau nei pu sė gy ven-
to jų tu ri ka na li za ci ją. Už sa cha rė je ši da lis sie kia 
tik 31 proc., Pie tų Azi jo je – 36 proc.

Ži no ma, ir tai yra sėk mė, bet vyks tant pa-
žan ga šio se sri ty se at ne šė ir nau jų pro ble mų, 
ypač švie ti mo ir svei ka tos ap sau gos sek to riuo se. 
TVT dau giau sia dė me sio ski ria vai kų mo kyk los 
lan ky mo pro ble mai – ta čiau tai pa sie kus, aiš kė ja 
di džiu lės švie ti mo ko ky bės spra gos ir ne ly gy bė. 
Pie tų ir Ry tų Af ri kos kon sor ciu mo švie ti mo ko ky-
bės ste bė se nai (angl. SouthernandEasternAfri

caConsortiumforMonitoringEducationQuality, 
SAC MEQ) ty ri mo duo me ni mis, ste bė to se ša ly se 
iš lie ka di de lė ne ly gy bė įgy ja mo iš si la vi ni mo sri-
ty je, o ma te ma ti kos ir skai ty mo mo ky mo ly gio 
ge rė ji mas 2000–2007 me tais nu sta ty tas tik sep-
ty nio se iš pen kio li kos ša lių38. Svei ka tos ap sau gos 
sri ty je pa vy kus ne ma ža da li mi „pa ža bo ti“ in fek-
ci nes li gas (dėl di džiu lio skie pų, ŽIV pre ven ci jos ir 
ki tų pro gra mų ak ty vė ji mo), be si vys tan čio se ša ly-
se su lauk ta lė ti nių li gų, to kių kaip dia be tas, ir šir-
dies su sir gi mai, pro trū kio. Pa sau li nės svei ka tos 
or ga ni za ci jos (PSO) skai čia vi mais, 2030-ai siais 
Af ri ko je lė ti nės li gos pa sig lemš dau giau žmo nių 
gy vy bių nei gim dy vių mir tin gu mas ir in fek ci nės 
li gos kar tu su dė jus39. 
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4lentelė.NeįpajamasorientuotiTVT1990–2009metais.

1990 2000 2009
Per ma žo svo rio vai kų iki 5 me tų da lis (%)
Be si vys tan tys re gio nai 30 23
Pie tų Azi ja 52 43
Už sa cha rės Af ri ka 27 22
PietryčiųAzija 30 18
Va ka rų Azi ja 11 7
Ry tų Azi ja 15 6
Lo ty nų Ame ri ka ir Ka ri bų sa los 10 4
Pa tiks lin tas pra di nę mo kyk lą lan kan čių vai kų skai čius (%) 
Be si vys tan tys re gio nai 82 89
Pie tų Azi ja 79 91
Už sa cha rės Af ri ka 58 76
PietryčiųAzija 93 94
Va ka rų Azi ja 83 88
RytųAzija 95 96
Lo ty nų Ame ri ka ir Ka ri bų sa los 93 95
Vai kų iki 5 me tų mir tin gu mas (iš 1000 gy vų pa gim dy tų) 
Be si vys tan tys re gio nai 99 66
Pie tų Azi ja 122 69
Už sa cha rės Af ri ka 180 129
PietryčiųAzija 73 36
Va ka rų Azi ja 68 32
RytųAzija 45 19
Lo ty nų Ame ri ka ir Ka ri bų sa los 52 23
Ne ap do ro tais iš tek liais be si nau do jan čių gy ven to jų skai čius (%) 
Be si vys tan tys re gio nai 28 16
Pie tų Azi ja 25 13
Už sa cha rės Af ri ka 51 40
PietryčiųAzija 28 14
Va ka rų Azi ja 14 10
RytųAzija 31 11

Lo ty nų Ame ri ka ir Ka ri bų sa los 15 7
Ka na li za ci ją tu rin čių gy ven to jų skai čius (%) 
Be si vys tan tys re gio nai 42 53
Pie tų Azi ja 25 36
Už sa cha rės Af ri ka 28 31
PietryčiųAzija 46 69
Va ka rų Azi ja 79 85
RytųAzija 43 56
Lo ty nų Ame ri ka ir Ka ri bų sa los 69 80

Šaltinis: JT(2011,p.13,16,24).Pastaba:Pradiniošvietimoaprėptis1998–1999ir2008–2009mokslometais;vanduoirhigiena
(2008metųduomenys).

li jo nų gy ven to jų, ta čiau dėl au gan čios ne ly gy bės 
600 mln. žmo nių, ku rie bū tų iš bri dę iš skur do, 
jei gu ne ly gy bė ne bū tų ki tu si, to kio šan so ne ga-
vo40. 

Nau dos iš pir mų sep ty nių TVT ne ga vę žmo-
nės nė ra šiaip at si tik ti niai sa vo ša lių gy ven to-
jai – tarp jų dau giau tau ti nių ma žu mų at sto vų, 
ato kių ra jo nų gy ven to jų, dis kri mi nuo ja mų re li-
gi nių ben druo me nių na rių. Dar vie nas ir daž nai 
pa mirš ta mas dis kri mi na ci jos pa grin das yra ne-
ga lia: UNES CO duo me ni mis, treč da lis iš maž daug 
75 mln. mo kyk los ne lan kan čių vai kų ken čia nuo 
įvai rios ne ga lios41. At stum tų gru pių mo te rims ir 
mer gai tėms daž nai se ka si blo giau nei vy rams bei 
ber niu kams.

Vi suo se re gio nuo se jau čia ma ten den ci ja, 
kad TVT sie ki mo ro dik liai yra pras tes ni ma žiau 
ga li my bių tu rin čio se gru pė se42: 

2.4 TVT PA SIE KI Mų NE TO LY GU MAI 

TVT bu vo pri im ti pa sau li niu lyg me niu, su-
ma ny to jai ne ke ti no jų tai ky ti na cio na li niu lyg me-
niu. Vis dėl to in for ma ci ja apie ša lių ir ypač at ski-
rų gy ven to jų gru pių ten den ci jas, sie kiant TVT yra 
nau din ga no rint su pras ti pa žan gą ir jai iš ki lu sias 
kliū tis. Dėl klio vi mo si vi dur kiais TVT kri ti kuo ja mi 
se niai – tei gia ma, kad to kiu bū du ska ti na ma rim-
ta ir sis te mi nė ša lių dis kri mi na ci ja. 

Mies to ir kai mo žmo nių gy ve ni mas ge rė ja 
to li gra žu ne vie no du tem pu, dar la biau ski ria-
si kai ku rių et ni nių ar re li gi nių gru pių gau na ma 
nau da. Nuo 2000 me tų dau ge ly je ša lių šios ne ly-
gy bės ap raiš kos stip rė jo, o dėl to lė tė jo ir pa žan-
ga ko vo jant su skur du. Vi sa me pa sau ly je 1981–
2005 me tų lai ko tar piu dėl eko no mi nio au gi mo 
ga li my bę iš si va duo ti iš skur do tu rė jo šim tai mi-
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LotynųAmerika
♦ Peruša lies jau nų su au gu sių jų mo kyk lą lan-

ky tų me tų ro dik lis ly gus kiek ma žiau nei 
10 me tų. Au toch to nų (čia bu vių) gy ven to jų 
gru pė je šis ro dik lis sie kia 7 me tus, o čia bu-
vių mo te rų iš skur džių šei mų – 5 me tus. 

♦ Brazilijojeiš ma žiau sias pa ja mas gau nan čio 
de šim ta da lio na mų ūkių 74 proc. yra af ri kie-
čių pa li kuo nys. 

Azija
♦ Kinijos tur tin ges nė se Ry tų pro vin ci jo se per 

ma žo svo rio vai kų da lis (5,8 proc.) yra dau-
giau nei per pus ma žes nė nei skur des nė se 
Va ka rų pro vin ci jo se (12,5 proc.). 

♦ Iš kraštu ti nia me skur de gy ve nan čių Kinijos 
pi lie čių 2003 me tais 46 proc. su da rė tau ti-
nių ma žu mų at sto vai. 

♦ Nepalo ne lie čia mų jų ben druo me nė se vai kų 
iki 5 me tų mir tin gu mas (90 iš 1000 gy vų pa-
gim dy tų) dau giau nei dvi gu bai di des nis nei 
ne va rų kas tos (43 iš 1000). 

♦ Vietname tik 7 proc. tau ti nių ma žu mų at sto-
vų na mų ūkių tu ri ka na li za ci ją, o vy rau jan čių 
tau ti nių gru pių (kin hų ir ki nų)  43 proc. 

Afrika
♦ NigerijosPiet va ka rių re gio ne vai kų mir tin-

gu mas su da ro 32 iš 1000, o Šiau rės Va ka-
rų – 139 iš 1000. 

♦ PietųAfrikoje juo da o džiai af ri kie čiai už dir-
ba maž daug 13 proc. bal ta o džių pa ja mų ly-
gio. 

♦ Kenijoje iš gim dan čių mi dži ken dų / sva hi lių 
et ni nės gru pės mo te rų 27 proc. gau na pro-
fe sio na lią pa gal bą, o iš ki ku jų – 71 proc.

Nors ša lių ne ly gy bės ap raiš kos ski ria si pri-
klau so mai nuo tau ti nės ir re li gi nės su dė ties ar 
re gio ni nio pa si skirs ty mo, ben drai pa ė mus be-
veik vi suo se re gio nuo se ryš kė ja sis te mi nė ne-
ly gy bė tarp kai mo ir mies to gy ven to jų bei tarp 
skur džiau sių ir li ku sių gy ven to jų gru pių. Šią pa-
dė tį, be abe jo, le mia su ką tik pa teik tais pa vyz-
džiais su si jęs ne ly gy bės po bū dis. Be je, mo te rys 
kaip gru pė ne bū ti nai pa ti ria sis te mi nę dis kri mi-
na ci ją, bet iš pa vyz džių ma ty ti, kad skriau džia-
mo se gru pė se bū tent mo te rų pa dė tis pa pras tai 
yra blo ges nė nei vy rų. 

5lentelė.PasirinktųTVTšaliųvidurkiųpalyginimassumoterų, 
kaimogyventojųirskurdžiausiųgyventojųrodikliais.

Šalies vi dur kis Mo te rys Kai mo gy ven to jai Skurdžiau sie ji 20 %

1-asis TVT – Per ma žo svo rio vai kai iki 5 me tų (proc.), 2003–2009 me tais

Be si vys tan čios ša lys (iš-
sky rus Ki ni ja)      

23 24 28 40

Už sa cha rės Af ri ka 22 21 25 29

Pie tų Azi ja  42 42 45 56

Ma žiau siai iš si vys čiu-
sios ša lys 

28 27 30 34

Ki ni ja 6 7 8 n.d.

In di ja  43 43 46 57

4 TVT – skie pų nuo ty mų pa pli ti mas (proc.) 2008 me tais

Be si vys tan čios ša lys (iš-
sky rus Ki ni ją) 

81 64 61 51

Už sa cha rės Af ri ka 72 58 55 45

Pie tų Azi ja 74 59 58 44

Ma žiau siai iš si vys čiu-
sios ša lys 

76 65 62 56

Ki ni ja  94 n. d.  n. d.  n.d.

In di ja  70 56 54 40

5 TVT – pro fe sio na li pa gal ba per gim dy mą 2003-2009 me tais

Be si vys tan čios ša lys (iš-
sky rus Ki ni ją) 

63   - 50 28

Už sa cha rės Af ri ka 46 - 36 24

Pie tų Azi ja 42 - 33 17

Ma žiau siai iš si vys čiu-
sios ša lys 

38 - 29 24

Ki ni ja  98 - 97 n.d. 

In di ja  47 - 38 19

Šaltinis: UNICEF(2010:5163)43.
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Vi sa me pa sau ly je vyks tant pa žan gai visiško 
skur do ma ži ni mo sri ty je, vis daž niau ne ap rėp-
tų jų gre to se at si durs įvai ria pu siš ką dis kri mi na-
ci ją ken čian čios gru pės. Jei gu ne bus im ta si tiks-
lin gų veiks mų jų pa ti ria mai ne ly gy bei ša lin ti, ši 
pa žan ga ga li su lė tė ti ar net su sto ti. Bū si ma sis 
pa sau li nis su si ta ri mas tu rės ras ti bū dą ska tin-
ti vy riau sy bes spręs ti šias gi lu mi nes ne ly gy bės 
ap raiš kas, jei gu iš tik rų jų no ri ma įvyk dy ti Tūks-
tant me čio de kla ra ci jos sie kį – pa nai kin ti pa sau-
li nį skur dą.

2.5 AŠ TUN TA SIS TVT:  
PA ŽAN GA SIE KIANT PA SAU LI NĖS 
VYS TO MO JO BEN DRA DAR BIA VI MO  
PART NE RYS TĖS LINK

TVT ro dik liai ne bu vo sie ja mi su kon kre čio-
mis da to mis ir tai sa vai me kė lė ne su ta ri mų tarp 
ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų ir ki tų sub jek tų. Ta-
čiau tarp ro dik lių bu vo mi ni ma pre ky ba, nau jo-
sios tech no lo gi jos ir pa grin di niai vais tai, taip pat 
at ski rų ma žiau siai iš si vys čiu sių ša lių po rei kiai – 
tai daž niau siai su pran ta ma kaip įsi pa rei go ji mas 
kel ti tei kia mos pa gal bos vys ty mui si ly gį.

2001 me tais (tais pa čiais, kai at si ra do TVT) 
pra si dė jo Do hos de ry bų raun das. Pra ėjo de šimt 

me tų, o jis dar ne si bai gė. Aki vaiz du, kad aš tun-
ta sis TVT įsi pa rei go ji mas – „to liau plė to ti at vi rą, 
tai syk lė mis pa rem tą, prog no zuo ja mą, ne disk ri-
mi na ci nę pre ky bos ir fi nan sų sis te mą“ – li ko ne-
įgy ven din tas pa sau li niu lyg me niu. Ne pai sant šios 
ne sėk mės, nuo de šim to jo de šimt me čio iš au go 
be mui tų į tur tin gų ša lių rin kas pa ten kan čių pre-
kių iš be si vys tan čių ša lių pro cen ti nė da lis, o vi-
du ti niai ta ri fų ly giai smu ko. Re a lūs be si vys tan čių 
ša lių pre ky bos mo de liai la bai sky rė si. Te be au go 
eks por tas iš dau ge lio Azi jos vals ty bių, kai ku rie 
eks por tuo to jai to liau džiau gė si aukš to mis ža lia-
vų kai no mis. Ta čiau ma žiau siai iš si vys čiu sių ša lių 
pa dė tis tik sun kė jo, 2008 me tais jų da lis pa sau lio 
pre ky bo je kri to že miau vie no pro cen to pa sau li-
nio eks por to ly gio, o pats eks por tas ta po la biau 
orien tuo tas į vos ke le tą pro duk tų, to dėl tai vis 
ne sta bi les nių rin kų są ly go mis da ro šias ša lis pa-
žei džia mas, ypač dėl pir mo jo bū ti nu mo pre kių44. 
Tur būt tei sin ga teig ti, kad ne pai sant vi sų pri va-
lu mų TVT ne pa vy ko pa ska tin ti pre ky bos tai syk lių 
ar ki tų su dė tin gų pa sau lio eko no mi kos val dy mo 
klau si mų po ky čių skur do ma ži ni mo ir vys ty mo si 
la bui. 

Tuo pat me tu ten ka pri pažin ti, kad pa gal bos 
tei ki mo ir įsi sko li ni mo sri ty se pa dė tis (ly gi nant 
su pas ku ti niuo ju XX am žiaus de šimt me čiu) kiek 
pa ge rė jo. Nuo to lai ko pa gal bos ap im tis au go, o 
sko lų ap tar na vi mo naš ta be si vys tan čioms ša lims 
su ma žė jo, at ski rais at ve jais – net la bai. 2011 me-

tų ko vą 32 iš 40 ša lių bu vo įgy ven di nu sios la bai 
įsi sko li nu sių ne tur tin gų ša lių (angl. HeavilyIndep
tedPoorCountry, HIPC) pro gra mą, tad reikš min-
ga jų sko los da lis bu vo nu ra šy ta45. 2010 me tais, 
ne pai sant eko no mi nės kri zės, ofi cia lios pa ra mos 
vys ty mui si tiks lams bu vo iš leis ta 128,7 mlrd. JAV 
do le rių – di džiau sia vi sų lai kų su ma, pra no ku si 
net pre ce den to ne tu rin tį 2005 me tų sko lų nu-
ra šy mą46. Ta čiau šie ro dik liai vis dėl to pra si len kė 
su 2005 me tais Gle ne ag le se Di džio jo aš tuo ne to 
ša lių pri si im tais įsi pa rei go ji mais pa ra mos vys ty-
mui si sky ri mo sri ty je. 

PVK sek re to ria to skai čia vi mais, pa gal tuo-
me ti nius įsi pa rei go ji mus, ski ria mų pi ni gų tu rė jo 
dau gė ti nuo 80 iki 130 mlrd. (2004 me tų ly gio 
JAV do le riais) – tai gi 2010 me tais ši su ma at si-
žvel giant į in flia ci ją tu rė jo su da ry ti 155 mlrd. do-
le rių, bet esa ma PVK OPV yra 25 mlrd. ma žes nė47. 
Ki ta ver tus, 2005 me tų pa ža dų ne te sė jo dau gu-
ma vals ty bių, įsi pa rei go ju sių pa ra mai vys ty mui si 
skir ti tiek lė šų, kiek rei kė jo TVT pa siek ti. 

TVT dažnai va do vau ta si sprendžiant, kaip 
skirs ty ti di dė jan čias pa ra mos ap im tis. Kai ku rie 
do no rai kon kre čiai pa si sa kė šiuo klau si mu, pvz., 
Eu ro pos Ko mi si ja su sie jo pa ra mos tei ki mą su 
pa žan ga įgy ven di nant TVT tiks lus ir įve dė „TVT 
su tar tis“48. Ap skri tai ne pro por cin gai di des nę pa-
gal bą bu vo links ta ma skir ti la biau siai nuo TVT 
pa sie ki mo nu to lu sioms ša lims, o tai dar vie nas 
ar gu men tas, pa tvir ti nan tis tei gi nį, kad TVT dė-

me sys skur dui bent jau ko re lia vo su pas ta rų jų 
me tų pa ra mai vys ty mui si ski ria mais pi ni gais49. 
Iki 2009 me tų ypa tin go Di džio jo aš tuo ne to vir šū-
nių su si ti ki mų dė me sio cen tre bu vo, žino ma, Af-
ri ka, o pa gal bos Už sa cha rės Af ri kai ap im tys per 
2000–2009 me tų lai ko tar pį iš au go nuo 12 iki 42 
mlrd. JAV do le rių50. 

Nuo de šim to jo de šimt me čio TE BI PO do no-
rai ėmė si ban do mų jų žings nių pa gal bos efek ty-
vu mo di di ni mui, aiš kiau su sie da mi jos tei ki mą 
su be si vys tan čių ša lių vys ty mo si stra te gi jo mis. Į 
2005 me tais TE BI PO PVK su de rin tą Pa ry žiaus de-
kla ra ci ją dėl pa gal bos efek ty vu mo bu vo įtrauk ta 
13 kon kre čių tiks li nių ro dik lių jos ko or di na vi mui 
ir lanks tu mui ge rin ti, ku rie tu rė jo bū ti pa siek ti iki 
2010 me tų. Ta čiau pa ties PVK duo me ni mis, pa-
siek ti pa vy ko tik vie ną51. 

Rū pin tis pre ky bos tai syk lė mis ir pa ra mos 
vys ty mui si tei ki mu rei kė tų dau giau sia vy riau sy-
bėms. Ta čiau ki tos aš tun to jo TVT už duo tys rei ka-
lau ja, kad bū tų pa siek tas ir vie šo jo, ir pri va čio jo 
sek to rių da ly va vi mas. Dau ge ly je be si vys tan čių 
ša lių te bet rūks ta pa grin di nių vais tų, ne ma žo je 
da ly je ša lių ma žiau nei pu sė vie šo jo sek to riaus 
svei ka tos ap sau gos įstai gų ne ga li pa cien tams pa-
siū ly ti net bū ti niau sių pre pa ra tų, ypač sto ko ja ma 
vais tų lė ti nėms li goms gy dy ti. Pa sau lio pre ky bos 
or ga ni za ci jos (PPO) nuo lat vyk do mos de ry bos 
dėl in te lek tu a li nės nuo sa vy bės ir ne pa ten tuo tų 
vais tų, taip pat vie šo jo ir pri va čio jo sek to rių ben-
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drų ini cia ty vų bū ti niau sių vais tų sri ty je lei džia ti-
kė tis pa žan gos, ta čiau dar bo vis dar iki va liai. 

Pri va čiam sek to riui in ves tuo jant į mo bi lų jį 
ir in ter ne to ry šį, be si vys tan čio se ša ly se spar čiai 
au go nau do ji ma sis nau jo sio mis tech no lo gi jo mis. 
Spar ti mo bi lio jo ry šio plėt ra ir pa slau gų gau sa 
ro do, kad pri va tus sek to rius ga li la bai smar kiai 
pri si dė ti prie vys ty mo si, jei yra tin ka mų pa ska tų 
ir ge ra ap lin ka. Kai pri va čiam sek to riui ap si mo ka 
ver slą orien tuo ti į ne tur tin gus gy ven to jus, nau-
dos ga li ma su lauk ti ir ki to se sri ty se, to kio se kaip 
ža lio sios ener ge ti kos plėt ra, pi gių gy ve na mo jo 
būs to sta ty ba bei mais to ga mi ni mo tech no lo gi jų 
sklai da. 

2.6 NAU JO SIOS SKUR DO  
PRO BLE MOS NUO DE ŠIM TO JO  
DE ŠIMT ME ČIO

Kin tant skurs tan čių žmo nių pa dė čiai kei tė-
si ir ap lin ki nis pa sau lis. Da bar dau ge liu po žiū rių 
(ly gi nant su de šim tuo ju de šimt me čiu) ski ria si 
jiems ten kan čios ga li my bės ir iš ban dy mai, kaip ir 
kliū tys pa žan gai, nes skur do di na mi ką ir skur de 
gy ve nan čių žmo nių bei na mų ūkių pa dė tį le mia 
nau jai iš ky lan čios jė gos. At si ra do prieš ta rin gų 
ten den ci jų – vie na ver tus, da ran čių žmo nes dar 

jaut res nius įvai riems su krė ti mams, ki ta ver tus, 
tei kian čių nau jų ga li my bių pa bėg ti nuo skur do ir 
su si kur ti sau ges nį gy ve ni mą. 

KLI MA TO KAI TA 

Aiš kė jant be si kei čian čio kli ma to po vei kiui 
orams tam pa aki vaiz du, kad šis po vei kis to ly džio 
kels vis di des nę grės mę la bai di de liam ne tur tin-
gų žmo nių skai čiui. Ir taip sun kiai ga lus su du rian-
tiems žmo nėms šie po vei kiai reikš dar di des nį 
ne tik ru mą dėl at ei ties. Iš 20 ša lių, ku rioms 2015 
me tais la biau siai gre sia eks tre ma lios oro są ly gos, 
19 tu ri daug skurs tan čių jų. Da lis šių ša lių pri ski-
ria mos vi du ti nių pa ja mų ša lims (Fi li pi nai, Hon-
dū ras, In di ja, Ki ni ja, Ko lum bi ja, Ku ba, Šri Lan ka, 
Tai lan das, Viet na mas, Zam bi ja), o ki tos – ma žų 
pa ja mų ša lims (Ke ni ja, So ma lis, Mo zam bi kas, 
Ban gla de šas, Dži bu tis, Etio pi ja, Bo li vi ja, Ma da-
gas ka ras, Zim bab vė)52.

Po vei kis skur dui ski ria si pri klau so mai nuo 
ša lies ir so cia li nės gru pės. Ti kė ti na, kad kai ku-
rio se ša ly se, pvz.: In di jo je ir In do ne zi jo je, itin 
pa dau gės gy ven to jų, pa žei džia mų dėl ky lan čio 
jū ros ly gio (ati tin ka mai 80 ir 60 proc.). Ma no-
ma, kad iki 2050 me tų šio se dvie jo se vals ty bė-
se iš vi so gy vens per 58 mln. pa žei džia miau sių 
žmo nių. Ki ni jo je dar 6 mln. su si durs su ky lan-
čios jū ros ly gio pro ble ma – iš vi so to kių žmo nių 
bus jau 22 mln. O Ni ge ri jo je, Fi li pi nuo se ir Egip-

te 2008–2050 me tų lai ko tar piu pa žei džia mų 
gy ven to jų ir gi pa gau sės dau giau nei dvi gu bai. 
Ma žų pa ja mų ša lių gru pė je tas pats lau kia Ban-
gla dešo, kur pa žei džia mų gy ven to jų skai čius, 

6lentelė.Besivystančiosšalys,pažeidžiamiausiosdėlkylančiojūroslygio, 
irpažeidžiamųgyventojųskaičius(2008–2050metais).

Pažeidžiamųgyventojų(mln.)

VPŠ 2008 2050
Indija 20,6 37,2
Kinija 16,2 22,3

Indonezija 13 20,9
Filipinai 6,5 13,6
Nigerija 4,3 9,7

Vietnamas 5,7 9,5
Egiptas 2,1 6,3
Brazilija 2,6 4,5
Turkija 2,6 3,9

Malaizija 1,9 3,5
Tailandas 1,8 2,6

MPŠ

Mianmaras 13,2 27
Bangladešas 2,8 4,6

KorėjosRespublika 4,8 5,3
Mozambikas 1,2 2,8

Šaltinis:Wheeler(2011)53.Pastaba:KitospažeidžiamiausiųjųdvidešimtukošalyspriklausoTEBIPO.

prog no zuo ja ma, augs iki maž daug 27 mln. ir 
dau giau nei du kar tus vir šys 2008 me tų ly gį. Tai 
ant ras pa gal dy dį pa žei džia mų gy ven to jų skai-
čius iš vi sų vals ty bių. 
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Ki tas skur do po bū dį kei čian tis veiks nys – nu-
ma to mas že mės ūkio na šu mo smu ki mas. Šiuo 
at žvil giu iki 2050 me tų la biau siai nu ken tės Af ri-
kos že my nas. Ma no ma, kad 2008–2050 me tų lai-
ko tar piu Af ri kos ir Azi jos te ri to ri jo je že mės ūkio 
na šu mas smuks vi du ti niš kai 10-20 proc. Lau kia-
ma, kad la biau siai po ky čiai at si lieps Vi du rio Af ri-
kai, taip pat šiau ri niam ir pie ti niam šio že my no 
pa kraš čiams, kur nuos to liai sieks mažiau siai 18 
proc., o Ry tų Af ri ka nu ken tės ma žiau – šia me re-
gio ne na šu mas su ma žės 10-14 proc.54.

Šių ir ki tų per mai nų įta ką ben dram skur dui, 
ži no ma, dar sun ku nu sa ky ti, nes veiks nių bus 
daug dau giau. Yra nuo mo nių, kad kli ma to kai tos 
po vei kį skur dui at svers eko no mi kos au gi mas, tad 
be si kei čian tis kli ma tas gal ir su lė tins skur do ma-
žė ji mą, bet ben dros tei gia mos ten den ci jos ne-
su stab dys55. Ta čiau su ta ria ma, kad kli ma to kai ta 
sun kiau sia naš ta guls bū tent ant ne tur tin gų jų 
pe čių, ypač dėl au gan čių mais to kai nų.

EKO NO MI KOS AU GI MAS IR DAR BO VIE TOS

De šim ta ja me de šimt me ty je į eko no mi kos au-
gi mo ga li my bes su ma žin ti skur dą žiū rė ta op ti mis-
tiš kiau nei šian dien. Ki taip nei Azi jo je, kur de vin ta-
ja me ir de šim ta ja me de šimt me čiuo se itin iš au go 
ga li my bės įsi dar bin ti, šiuo me tu Af ri ko je daug pa-
ste bi mes nis „eko no mi kos au gi mo be dar bo vie-
tų“ reiš ki nys56, bū din gas taip pat pas ta ra jai In di-
jos pa tir čiai57 bei ma to mas ir Lo ty nų Ame ri ko je58. 

Pie tų Af ri ko je eko no mi ka 2003–2008 me tais au go 
vi du ti niš kai 5 proc. kas met, o dar bo vie tų ma žė-
jo – dar bo ne tu ri kas tre čias gy ven to jas59. Vi so je 
Af ri ko je in ten sy vaus eko no mi kos au gi mo ir eks-
por to ro dik lių ge rė ji mo de šimt me tis daug dar bo 
vie tų ne su kū rė – nors eks por tas per me tus au go 
18,5 proc., o BVP – 5,4 proc., me ti nis dar bo vie tų 
skai čiaus pa di dė ji mas te su da rė 3 proc. Skau džiau-
siai ne dar bas smo gia jau ni mui60. 

Ne ma žiau svar bi už dar bo vie tų kie ky bę yra 
jų ko ky bė, ypač ša ly se, kur nė ra so cia li nės ap sau-
gos sis te mos ir kur kiek vie nam no rint iš gy ven ti 
rei kia už si dirb ti. Tarp tau ti nės dar bo or ga ni za ci jos 
skai čia vi mais, apie 40 proc. pa sau lio dar bin gų gy-
ven to jų už dir ba ne pa kan ka mai, kad iš lai ky tų sa-
vo šei mas aukš čiau 2 JAV do le rių per die ną skur-
do ri bos61. Dau gu ma skur de pa sken du sių In di jos 
žmo nių gau na al gas, bet nė ra už tik rin ti dėl dar bo 
vie tos ir gau na ne pa kan ka mas pa ja mas, kad ga lė-
tų tau py ti bei ap si sau go ti nuo grės mių62. Šios ten-
den ci jos su si ju sios su dviem eko no mi kos au gi mo 
trū ku mais: ne ge bė ji mu kur ti dar bo vie tų ir ne ge-
bė ji mu pa di din ti jų na šu mą. 

Pa našu, kad pa sau li niu lyg me niu for muo ja si 
dar bo jė gos pa klau sos ten den ci ja „ar ba kie ky bė, 
ar ba ko ky bė“ – il gai niui ryš kė ja, kad au gant na-
šu mui lė tė ja už im tu mo ro dik lių di dė ji mas. Sep-
tin ta ja me de šimt me ty je vie no dar buo to jo dar bo 
na šu mui pa di dė jus vie nu pro cen tu dar bo vie tų 
kū ri mo pro ce sas lė tė da vo tik 0,07 proc., o pir-
ma ja me šio am žiaus de šimt me ty je toks pats na-

šu mo au gi mas jau le mia už im tu mo au gi mo ma-
žė ji mą 0,54 proc.63 

Aiš ku vie na – dar bo vie tos ar jų trū ku mas yra 
itin di de lės svar bos klau si mas ir skur džiai gy ve-
nan tiems žmo nėms, ir nuo Ara bų pa va sa rio dar 
ne at si gau nan čioms vy riau sy bėms. TVT nu ma to 
už duo tį (1b) pa siek ti vi siš ką už im tu mą, ta čiau dėl 
įgy ven di ni mo sun ku mų jos iš es mės bu vo ne pai-
so ma. Šiuo me tu gir dė ti vis dau giau bal sų (taip 
pat ir iš kai ku rių be si vys tan čių ša lių vy riau sy bių), 
kad nau ja ja me su si ta ri me, ku ris bus pa si ra šy tas 
po 2015 me tų, bū tų dau giau dė me sio ski ria ma 
eko no mi kos au gi mo, ga my bos ir už im tu mo klau-
si mams. Ta čiau čia rei kia at sar gu mo. Pa sau li niu 
lyg me niu vi sų pro ble mų ne iš sprę si – di de lę da-
lį eko no mi nio au gi mo ir už im tu mo pro ble mų 
rei kia spręs ti ša lies vi daus po li ti kos lyg me niu, o 
pa sau li nis su si ta ri mas čia ne daug te pa dės. Ki ta 
ver tus, gal būt bū si ma ja me su si ta ri me bus no ri-
ma nu ma ty ti ki to kias – veiks min ges nes – už duo-
tis ar įsi pa rei go ji mus in teg ra ci nio au gi mo (angl. 
inclusivegrowth) ir (ar) už im tu mo sri ty se, ypač 
jei gu bus sie kia ma de ra mai at spin dė ti es mi nius 
ir ne tur tin gų gy ven to jų, ir be si vys tan čių ša lių vy-
riau sy bių in te re sus. 

DE MO GRA FIJA, MIG RA CI JA IR UR BA NI ZA CI JA

Vi sa me pa sau ly je žmo nės tam pa ma žiau sės-
lūs. Kai ku rio se be si vys tan čio se ša ly se (vi sų pir ma 
Af ri ko je) ir dėl te be au gan čio gy ven to jų skai čiaus, 

ir dėl ryš kios mig ra ci jos iš kai mo vie to vių į mies tą 
pa spar tė jo ur ba ni za ci jos pro ce sai, o ša lia dau ge lio 
did mies čių ne pla nuo tai iš si drie kė ma žas pa ja mas 
gau nan čių gy ven to jų ra jo nai, dar ki taip va di na mi 
lūš ny nais. 

Ne tur tin giems gy ven to jams ir na mų ūkiams 
ur ba ni za ci ja reiš kia di des nes ga li my bes – įvai res nę 
dar bo rin ką, nau jas ver slo per spek ty vas, pri ei na-
mes nę svei ka tos ap sau gą ir švie ti mą. At si ran da ir 
nau jų ri zi kų – no rė da mi tu rė ti pi ni gi nių pa ja mų ir 
ten kin ti kas die nius var to ji mo po rei kius, mies tų gy-
ven to jai daž nai tam pa pri klau so mi nuo in teg ra vi-
mo si į ne for ma lias įdar bi ni mo rin kas ir ypač jaut rūs 
rin kos kai nų po ky čiams. Di dė jan čios kon ku ren ci jos 
są ly go mis net ne di de li dar bo rin kos po ky čiai ga li iš 
dau ge lio ati m ti pra gy ve ni mo šal ti nį65. 

Dėl duo me nų trū ku mo ap skai čiuo ti mies to 
skur do ro dik lius sun ku, nes di džio ji da lis skur džių 
būs tų yra ne le ga lūs, be to, tai le mia mig ra ci jos pri-
gim tis, ku riai bū din gas daž nas gy ven to jų ju dė ji-
mas pir myn at gal tarp kai mo ir mies to vie to vių bei 
prie mies čių plė ti ma sis. Ur ba ni za ci jos po vei kis jau-
čia mas ir kai me, nes daug kur na mų ūkiai kei čia si 
pi ni gi nė mis per lai do mis. 

Ap skri tai 2008 me tais pa sau ly je tarp mažiau 
nei iš vie no JAV do le rio per die ną gy ve nan čių žmo-
nių mies tuo se gy ve no ma žiau nei treč da lis (apie 
300 mln.)66. Ta čiau tarp re gio nų yra di de lių skir tu-
mų: Lo ty nų Ame ri ko je tarp ma žiau nei iš 1,25 JAV 
do le rio per die ną gy ve nan čių žmo nių trys ket vir-
ta da liai ap si sto ję mies tuo se. 
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Skai čiuo jant ki taip, ir vi sus lūš ny nų gy ven to-
jus lai kant var gin gais mies tie čiais, ne pri klau so-
mai nuo pa ja mų, jų skai čius 2010 me tais su da rė 
apie 830 mln. Kaip ir kraš tu ti nio skur do at ve ju, 
nuo 1990 me tų lūš ny nuo se gy ve nan čių žmo nių 
da lis su ma žė jo, ta čiau pa gal ab so liu čius skai-
čius – pa dau gė jo. 1990–2010 me tų lai ko tar piu 
lūš ny nų la biau siai su ma žė jo Azi jo je – ten jų gy-
ven to jų skai čius vi du ti niš kai smu ko dau giau nei 
treč da liu, o ben dra lūš ny nuo se gy ve nan čių jų da-
lis – iki ma žiau nei 35 proc. vi sų mies tie čių. Nors 

Už sa cha rės Af ri ko je mies tų lūš ny nų gy ven to jų 
skai čius su ma žė jo apie 30 proc., lūš ny nų ra jo-
nuo se te be gy ve na trys iš pen kių mies to gy ven-
to jų, o tai maž daug dvi gu bai dau giau už tą pa tį 
ro dik lį ki tuo se be si vys tan čiuo se re gio nuo se. Ka-
dan gi mies to gy ven to jų dau gė jo, nuo de šim to jo 
de šimt me čio ab so liu tus lūš ny nų gy ven to jų skai-
čius au go vi suo se be si vys tan čio pa sau lio re gio-
nuo se. Už sa cha rės Af ri ko je per 1990–2010 me tų 
lai ko tar pį lūš ny nų gy ven to jų pa gau sė jo maž daug 
dvi gu bai. 

7lentelė.Skurdomiestuoseapskaičiavimas(nuobendrojoprocentoirmln.) 
1988–2008metais,skurdoribalaikant1,25JAVdolerio.

1988 1998 2008

Skurdasmiestuosenuobendrojoprocento

Azija 17,4 13,5 27,5

RytųAzija 13,2 16 45,7

PietųAzija 20,6 13,5 19,3

PietryčiųAzija 23,4 5,8 25,5

UžsacharėsAfrika 18,2 23,4 25

LotynųAmerika 42,4 48,1 73,5

ArtimiejiRytaiirŠiaurėsAfrika 1,0 38,7 59,9

Besivystantis pasaulis 19,5 17,1 28,4

Šaltinis:ParengtapagalTarptautinėsžemėsūkioplėtrosfondo(angl.InternationalFundofAgricultural Development,IFAD)
pateiktusskurdoduomenis(2011).

8lentelė.Lūšnynuosegyvenantysmiestogyventojai.

1990 1995 2000 2005 2007 2010

Procentaisnuovisųmiestogyventojų

Besivystantysregionai 46,1 42,8 39,3 35,7 34,3 32,7

UžsacharėsAfrika 70 67,6 65 63 62,4 61,7

LotynųAmerika 33,7 31,5,  29,2 25,5 24,7 23,5

RytųAzija 43,7 40,6 37,4 33 31,1 28,2

PietųAzija 57,2 51,6 45,8 40 38 35

PietryčiųAzija 49,5 44,8 39,6 34,2 31,9 31

Tūkstančiaisžmonių

Besivystantysregionai 656,739 718,114 766,762 795,739 806,910 827,690

UžsacharėsAfrika 102,588 123,210 144,683 169,515 
 

181,030 199,540

LotynųAmerika 105,740 111,246 115,192 110,105 110,554 110,763

RytųAzija 159,754 177,063 192,265 195,463 194,020 189,621

PietųAzija 180,449 190,276 194,009 192,041 191,735 190,748

PietryčiųAzija 69,029 76,079 81,942 84,013 83,726 88,912

Šaltinis:UNHABITAT,2010.
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Žmo nės mig ruo ja ir iš ša lies į ša lį. Nors ben-
drus skai čius nu sta ty ti sun ku (ne ma ža da li mi dėl 
to, kad mig ra ci ja daž niau siai vyks ta ne le ga liai), JT 
Eko no mi nių ir so cia li nių klau si mų de par ta men to 
duo me ni mis, šiuo me tu pa sau ly je yra apie 214 
mln. mig ran tų. 2010 me tais jie iš siun tė į sa vo kil-
mės ša lis apie 440 mlrd. JAV do le rių (ly gi nant su 
132 mlrd. 2000 me tais), iš jų 325 mlrd. JAV do le-
rių te ko be si vys tan čioms vals ty bėms67. Mig ra ci ja 
ga li bū ti itin nau din ga ir pa tiems mig ran tams, ir 
jų kil mės ša liai, ir at vy ki mo ša liai, ta čiau dėl po li ti-
nio spau di mo te bė ra griež tai ri bo ja ma. Kai ku riais 
skai čia vi mais, li be ra li za vus žmo nių ju dė ji mą, pa-
sau lio eko no mi ka ga lė tų iš aug ti 50-150 proc. pa-
sau lio BVP68. Tai ne įti kė ti nai di džiu liai skai čiai. 

Mo bi lu mo di dė ji mą iš da lies le mia jau ni mo 
gau sė ji mas dau ge ly je be si vys tan čių ša lių. Dėl il gė-
jan čios gy ve ni mo truk mės ir ma žė jan čio gims ta-
mu mo dar bin go am žiaus žmo nių da lis ir ma žų, ir 
vi du ti nių pa ja mų ša ly se per pas ta ruo sius 20 me tų 
au go. To dėl at si ra do gru pė di na miš kų gy ven to jų, 
lin ku sių į vi daus ar tarp tau ti nę mig ra ci ją, taip pat 
iš ki lo „de mo gra finio di vi den do“ ga li my bė. Anot 
TVF dar bi niuo se do ku men tuo se pa teik tų skai čia-
vi mų duo me ni mis, įsta bų aš tun to jo de šimt me čio 
pa ja mų vie nam gy ven to jui In di jo je au gi mą 40–50 
proc. lė mė pa ki tu si vi suo me nės su dė tis69. Ki ni jo-
je dėl sens tan čios vi suo me nės au gi mas tam tik ru 
me tu at ei ty je ga li pra dė ti lė tė ti, o Af ri ko je vis dar 
aukš ti (nors ir ma žė jan tys) gims ta mu mo ro dik-

liai reiš kia, kad de mo gra finio di vi den do, ti kė ti na, 
lauk ti rei kės il giau. Tai vei kia ne tik eko no mi ką – 
dau gė jant vis la biau iš si la vi nu sių jau nų žmo nių lo-
giš ka ti kė tis ir po li ti nių re for mų rei ka la vi mų, o tai 
2011 me tais jau kai na vo iš li ki mą Egip to, Tu ni so ir 
Li bi jos vy riau sy bėms. 

Nors nuo de vin to jo de šimt me čio gims ta mu-
mas su ma žė jo be veik vi so se ša ly se, dau ge ly je iš 
jų, ypač Už sa cha rė je, gims ta mu mo ro dik liai vis 
dar ge ro kai vir ši ja na tū ra lios rep ro duk ci jos ri bą, 
to dėl joms ar ti miau siais de šimt me čiais teks su si-
dur ti su to les niu gy ven to jų skai čiaus au gi mu. Vie-
na ver tus, tai pa pil do mas krū vis svei ka tos ap sau-
gos ir švie ti mo sek to riams bei po ten cia li grės mė 
mo te rų įsi dar bi ni mo per spek ty voms, ki ta ver tus, 
šan sas, kad gau sus ener gin gas jau ni mas at ei ty je 
dar la biau pri si dės prie eko no mi kos au gi mo. Be-
je, nors ga li my bės nau do tis kon tra cep ci ja ne tu rė-
ji mas dau ge liui mo te rų, be jo kios abe jo nės, ke lia 
di džiu lių svei ka tos pro ble mų, ta čiau, moks li nin kų 
skai čia vi mais, net jei gu kon tra cep ci ja bū tų vi suo-
ti nai pri ei na ma, bū si ma sis Af ri kos gy ven to jų skai-
čių 2050 me tais su ma žė tų tik 10 proc.70 Yra ir ki tų 
ge rai ži no mų bū dų ma žin ti gims ta mu mą: ska tin ti 
mo te rų švie ti mą, ku ris kar tais tu ri la bai di de lį po-
vei kį gims ta mu mo ro dik liams, teik ti ko ky biš kas 
svei ka tos ap sau gos bei švie ti mo pa slau gas ir im tis 
ki to kių po li ti nių prie mo nių vai kų mir tin gu mui ma-
žin ti. Šios prie mo nės vi siš kai ati tik tų esa mą TVT 
dar bo tvarkę ir, ti kė ti na, kad ir koks be bū tų juos 

2015 me tais pa kei si ąs pa sau li nis su si ta ri mas, ja-
me šiems da ly kams teks la bai svar bų vaid muo. 

SKUR DAS VI DU TI NIų PA JA Mų ŠA LY SE

1990 me tais dau giau nei 90 proc. pa sau lio 
skurs tan čių jų gy ve no ma žų pa ja mų ša ly se. Da bar 
dau giau nei 70 proc. (be veik vie nas mi li jar das pa-
sau lio skur džiau sių jų ar ba „nau ja sis  mi li jar das“) 
gy ve na vi du ti nių pa ja mų ša ly se. 

Ne sta bi lio se vals ty bė se gy ve nan čių itin skurs-

tan čių žmo nių da lis iš au go nuo 14 proc. (dau giau-
sia ma žų pa ja mų ša ly se) 1990 me tais iki 24 proc. (iš 
ku rių maž daug pu sė gy ve no ma žų pa ja mų ša ly se, 
o ki ta pu sė – ne sta bi lio se VPŠ) 2008 me tais, ta čiau 
di džio ji pa sau lio var gin giau sių žmo nių dau gu ma 
gy ve na ne ne sta bi lio se vals ty bė se. 

Per šį lai ko tar pį ke lios ša lys, tu rin čios daug 
gy ven to jų, taip pat ir ne tur tin gų, dėl vi du ti nių 
vie nam gy ven to jui ten kan čių pa ja mų au gi mo 
per ėjo iš ma žų pa ja mų ša lies į vi du ti nių pa ja mų 
ša lies ka te go ri ją71. 

9lentelė:.Pasaulinioskurdopasiskirstymas(procentaisnuožemiau1,25JAVdolerioribosgyvenančių
pasauliogyventojų,patikslintasmetinispasiskirstymas)pagalšaliųgrupę2007metais.

Mi li jo nų % pa sau lio skur do
MPŠ 342,7 29,1
VPŠ 836 70,9
Vi so: 1178,7 100

Ma žų pa ja mų (ne NKPV) 194,2 16,5
Ma žų pa ja mų (NKPV) 148,5 12,6
Vi du ti nių pa ja mų (NKPV) 711,9 60,4
Vi du ti nių pa ja mų (NKPV) 124 10,5
Iš vi so 1178,6 100
Iš vi so NKPV (2008 m. – 43) 272,6 23,1

Ki ni ja ir In di ja 561,33 47,6

Šaltiniai:ParengtapagalPasauliobankoduomenis(angl.WorldBankPovCalNet.)Pastabos:NKPV–nestabiliosirkonfliktųpaveiktosvalstybės(angl.Fragile
andConflictAffectedStates)–tai43šalys,įtrauktosįtrisskirtingusTEBIPOsąrašus(2010);nustatantmažųpajamųšalies(ar)vidutiniųpajamųšalieskate
gorijas,remtasiPasauliobankoklasifikacija1992ir2011finansiniaisPasauliobankometais(grindžiamadvejųmetųBNPvienamgyventojuiduomenimis
pagalAtlasometodą).
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Prog no zuo jant bū si mą ją skur do ge og ra fi ją 
nuo mo nės iš si ski ria. To das Mo sas (Todd Moss) 
ir Ben ja mi nas Leo (Ben ja min Leo)

72
, skai čiuo da-

mi bū si mą sias ben drą sias na cio na li nes pa ja mas 
(BNP) vie nam gy ven to jui, nu ma to, kad iki 2025 
me tų ma žų pa ja mų ša lių pa sau ly je ga li lik ti apie 
20, tad il gai niui dar dau giau pa sau li nio skur do 
ati teks vi du ti nių pa ja mų ša lims. O pa gal L. Čen-
do (L. Chan dy) ir Dž. Ger co (G. Gertz)73 prog no zes, 
vi du ti nių pa ja mų ša ly se gy ve nan čių pa sau lio ne-
tur tin gų jų da lis 2015-ai siais tik šiek tiek su ma žės ir 
su da rys apie 55 proc. Ši prog no zė re mia si prie lai da, 
kad ne ly gy bės ly gis ne si keis, tad iš vi du ti nių pa ja-
mų ša lių, ypač In di jos ir Ki ni jos, skur das spar čiai 
trauk sis (žr. anks tes nį ap ta ri mą). 

Nors pa da li ji mas į ma žų ir vi du ti nių pa ja mų 
ša lis yra tam tik ra pras me są ly gi nis, vis dėl to šios 
gru pės daug kuo iš tik rų jų ski ria si kal bant apie vi-
du ti nes vie nam gy ven to jui ten kan čias pa ja mas 
ar žmo gaus so cia li nės rai dos ro dik lius. Jų pri klau-

so my bė nuo tarp tau ti nės pa gal bos yra taip pat iš 
es mės skir tin go ly gio – vi du ti nių pa ja mų ša lims ši 
pa gal ba reiš kia ne tiek daug kaip skur džiau sioms 
ša lims.

Vi du ti nių pa ja mų ša lių gru pė je taip pat yra 
ryš kių skir tu mų tarp ša lių, ypač ver ti nant ofi cia-
lio sios pa ra mos vys ty mui si (OPV) po rei kį. Yra 
„ky lan čių“ ga ly bių, to kių kaip In di ja ir In do ne zi ja, 
ku rioms OPV nė ra la bai rei ka lin ga, ta čiau skur-
de ten gy ve na daug žmo nių. Di de lės ne sta bi lios 
vi du ti nių pa ja mų ša lys, to kios kaip Ni ge ri ja ir Pa-
kis ta nas, taip pat pa si žy mi skurs tan čių jų gau sa. 
Ir nors jų po rei kis gau ti OPV yra ri bo tas, ga li my-
bės ma žin ti skur dą ir vys ty ti vie šo sios svei ka tos 
pro gra mas ma žai ti kė ti nos. Sta bi lioms vi du ti nių 
pa ja mų ša lims OPV rei ka lin ga ga my bi niams pa-
jė gu mams stip rin ti, įskai tant žmo giš ko jo ka pi ta lo 
in ves ti ci jas į svei ka tą ir švie ti mą. Yra ir spar čiai 
au gan čių ma žų pa ja mų ša lių (MPŠ), ku rios grei-
tai įgys vi du ti nių pa ja mų ša lių (VPŠ) sta tu są. 

10lentelė.PagrindiniaiVPŠirMPŠrodikliai.

Rodiklis Laikotarpis MPŠ

Mažiaunei
vidutines
pajamas

gaunančios
šalys

MVPŠ(išskyrus
KinijąirIndiją)

MVPŠ(išskyrus
Kiniją,Indiją,
Pakistaną,
Nigerijąir
Indoneziją)

NVPŠ

BNP vie nam gy ven to-
jui (At las, esa mais JAV 
do le riais) 

2009 494,5 2276,3 1851,4 2112,7 7480,3

BNP vie nam gy ven to-
jui (PPP, esa mais tarp-
tau ti niais do le riais) 

2009 1156,5 4703,6 3769 4370 12494,9

Žmo gaus so cia li nės 
rai dos in dek sas (ŽSRI)

2010 0,39 0,58 0,55 0,58 0,71

ŽSRI (ne įskai tant pa ja-
mų ro dik lio) 

2010 0,46 0,62 0,6 0,63 0,74

Skur džiai gy ve nan tie ji 
(pro cen tais nuo vi sų 
gy ven to jų, 1,25 JAV 
do le rio ri ba) 
(ne pa tiks lin tais ba zi-
niais me tais)

2000–2007 52,4 27,1 25,4 15,6 5,2

Gau ta gry nos OPV (% 
nuo BNP) 

2008 12,3 0,6 1,5 2,2 0,2

Gau ta gry nos OPV (% 
nuo ben dro jo ka pi ta lo 
for ma vi mo) 

2008 51,3 2 5,8 7,8 0,9

Šaltiniai:ParengtapagalPasauliobankoduomenis(2010;2011b);panaudotinaujausiprieinamiminimolaikotarpioduomenys.Jeiguduomenųtarpšių
laikotarpiųnėra,duomenųpunktas(šiaišaliaiiršiamrodikliui)buvopraleistas;visoslentelėseilutėsbuvopildomosatsižvelgiantįšaliesgyventojųskaičių
pagaltokiąformulę:(suma,kuriąsudaro(xšaliesgyventojųskaičiausrodiklis))/bendrasšalių,iškuriųyrašiorodiklioduomenų,gyventojųskai
čius);koreliacijomsnaudotinaujausiminimųlaikotarpiųduomenys(AtlasGNIpc,2009;HDI2010;NonHDI2010;Povertyheadcount2000–2007).
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Vie na pa grin di nių pro ble mų vi du ti nių pa-
ja mų ša lims – ga li mas vi daus iš tek lių kau pi mo 
vys ty mui si fi nan suo ti vaid muo. Čia jau daug di-
des nę reikš mę, nei dau gu mo je ma žų pa ja mų 
vals ty bių tu ri ša lies vi daus mo kes čių po li ti ka. 
Pa sau lio ban ko spe cia lis tas Mar ti nas Ra va lio nis 
(Mar tin Ra val lion)74 yra ap skai čia vęs, ko kiu ri bi-
niu mo kes čio ta ri fu (RMT) rei kė tų ap mo kes tin ti 
„tur tin guo sius“ (už dir ban čius dau giau nei 13 JAV 
do le rių per die ną), kad kon kre čio je ša ly je bū tų 
pa nai kin tas skur das. Jo skai čia vi mai pa ro dė, jog 
mi nė tas ta ri fas bū tų la bai skir tin gas įvai rio se ša-
ly se, pvz., In di jo je, sie kiant įveik ti at skir tį, RMT 
„tur tin gie siems“ tu rė tų per kop ti per 100 proc. 
Bet ap skri tai iš šio ty ri mo ga li ma da ry ti prie lai dą, 
kad dau gu mo je ša lių, ku rio se vi du ti nės vie nam 
gy ven to jui ten kan čios pa ja mos su da ro dau giau 
nei 4000 JAV do le rių, skur dui įveik ti už tek tų vi sai 
ma žo pa pil do mo ap mo kes ti ni mo. Šį ty ri mo tei gi-
nį pa tvir ti na ir Lo ty nų Ame ri kos pa šal pų sis te mų 
pa tir tis: Bra zi li jo je „Bol sa Fa mi lia“ pro gra mos, 
ku rią vyk dant 11 mi li jo nų šei mų kas mė ne sį gau-
na po 50 JAV do le rių, ver tė 2005 me tais su da rė 
apie 0,5 proc. BVP75, o tiks li nės so cia li nės iš mo-
kos Bra zi li jo je, Mek si ko je ir Či lė je kai na vo ma žiau 
nei 1 proc. BVP ir lei do 15-21 proc. su ma žin ti ne-
ly gy bę šio se ša ly se76. 

Ka dan gi tur tė ja vis nau jos ša lys, o skur das ir 
na cio na li niu, ir pa sau li niu lyg me ni mis yra ne ly gy-
bės at spin dys, ma ži nant jį vi du ti nių pa ja mų ša ly se 

svar bus vaid muo ten ka per skirs ty mo pa jė gu mams. 
Ir čia la bai daug ką le mia vie šų jų pa slau gų ko ky bė: 
jei gu jos ne ko ky biš kos, vi du ri nio ji kla sė bus la biau 
lin ku si jaus tis pra lai min ti fis ka li niuo se mai nuo se 
su vals ty be, to dėl ne no rės pa lai ky ti į pi ni gų per-
skirs ty mą per biu dže tą orien tuo tos po li ti kos77. 

NUO LA TI NIS SKUR DAS:  
PAŽEIDŽIA MU MAS IR AT SKIR TIS

Nuo de šim to jo de šimt me čio im ta la biau su-
vok ti pa žei džia mu mo ir at skir ties svar bą aiš ki nant 
bei su pran tant skur dą. Šią sri tį ty ri nė jan tis Nuo-
la ti nio skur do ty ri mų cen tras (angl. ChronicPo
vertyResearchcentre) bu vo įkur tas „mes ti iš šū kį 
aki vaiz džiam be veik mi li jar do žmo nių ne pai sy-
mui nu sta tant TVT tiks li nį skur do ro dik lį 2015 
me tams“78. Tu rė ta gal vo je be veik pu sė pa sau lio 
skurs tan čių jų, ku rie taip ir ne iš bris iš ne pri tek-
liaus, net jei gu bus įvyk dy ta TVT už duo tis – juos 
nu sta ty ti, iš si aiš kin ti jų nuo la ti nio skur do prie-
žas tis bei pa siū ly ti re ko men da ci jų šių sun kiai pa-
sie kia mų gru pių skur dui įveik ti. 

Ma no ma, kad apie pu sę mi li jar do žmo nių – 
tai gi kiek dau giau nei treč da lį pra gy ve nan čių jų iš 
ma žiau nei 1,25 JAV do le rio per die ną – ga li ma 
pa va din ti nuo lat skurs tan čiais79. Jie tik riau siai liks 
varg šai vi są gy ve ni mą ir per duos ne tur tą kaip pa-
vel dą sa vo vai kams. Tai struk tū ri nis skur das – jį 
ku ria so cia li niai san ty kiai, to kie kaip dis kri mi na ci-

ja tau ty bės ar ne ga lios pa grin du; ar ba eko no mi-
niai san ty kiai, to kie kaip „ne ga ty vu sis įtrau ki mas“ 
į dar bo rin kas; ar ba ge og ra fi niai ypa tu mai – nuo-
lat skurs tan tys žmo nės daž niau gy ve na ato kiuo se, 
ge rais ke liais ar ki ta in fra struk tū ra ne ap rū pin tuo-
se re gio nuo se; ar ba ga liau siai as me ni nės ap lin ky-
bės – sun ki li ga, naš lys tė ir pa na šios ne gan dos. 

Ke lios ne pa lan kios ap lin ky bės vie nu me tu 
dar pa di di na ti ki my bę, kad tam tik ra gru pė il gam 
pa teks į skur do gniauž tus, pvz.: skriau džia mos In-
di jos kas tos, tau ti nės Viet na mo ma žu mos, šiau-
ri nių Ugan dos pro vin ci jų gy ven to jai. Itin grei tai 
į nuo la ti nį skur dą žmo nes pa stū mė ja įvai rūs su-
krė ti mai – eko no mi niai, eko lo gi niai, su si ję su ka-
ri niais kon flik tais ir pan., o iš si va duo ti iš jo įma-
no ma tik skaus min gai ir il gai tau pant.

Nuo de šim to jo de šimt me čio, daž nė jant ir 
nu ož mė jant gam tos bei eko no mi nėms ne gan-
doms, dau giau dė me sio im ta skir ti to kiems svar-
biems skur do as pek tams kaip pa žei džia mu mas ir 
grės mės. Ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos ėmė kur ti 
„ne lai mių grės mės ma ži ni mo“ mo de lius, ban dė 
su švel nin ti ga li mų ka tast ro fiš kų gam tos sti chi jų 
pa sek mes di din da mos ben druo me nių pa si ren gi-
mą. Au go ir su si do mė ji mas so cia li ne ap sau ga bei 
ki tais iš tek lių per skirs ty mo bū dais – iš da lies dėl jų 
vaid mens už tik ri nant mi ni ma lų pa ja mų sau gu mą.

Spar tų eko no mi nį au gi mą iš gy ve nan čių vi-
du ti nių pa ja mų ša ly se skur dui trau kian tis iš lie ka 
ti ki my bė, kad ne pra tur tė ję gy ven to jai taip ir ne iš-

bris iš nuo la ti nio skur do – dėl dis kri mi na ci jos, at-
skir ties ar ba ga li my bių trū ku mo sa vo gy ve na mo je 
ap lin ko je. Tai gi ko vai su šios gru pės skur du rei kia 
spe cia lių po li ti nių prie mo nių, to kių kaip so cia li nė 
ap sau ga, t. y. drau di mas nuo ne lai mių, ben dros 
nuo sa vy bės ir nuo sa vy bės per lei di mo tvar kos įtei-
si ni mas tam tik roms gru pėms, pvz., naš lėms, kad 
jos bū tų ap sau go tos nuo skur do, taip pat skirs tant 
lė šas teik ti pir me ny bę nu to lu siems re gio nams ir 
at skir tį ken čian čioms vi suo me nės gru pėms. 

2.7 KAIP SKUR DAS AT RO DYS  
2015-AI SIAIS? 

Ko kias pro ble mas tu rės spręs ti nau ja sis su si-
ta ri mas, ku rį rei kės pa siek ti po 2015 me tų? TVT 
bu vo iš kel ti pa sau liui, ku ria me di džiau sią rū pes tį 
kė lė visiškas skur das, tad pa stan gos, pa si tel kus 
iš orės iš tek lius, pa dė ti skurs tan tie siems at si dur ti 
ant žmo gaus so cia li nės rai dos slenks čio, at ro dė 
tin ka mas pri ori te tas. 

Šios pro ble mos nie kur ne din go. 2015-ai siais 
ne ma žai žmo nių ma žų pa ja mų vals ty bė se ten-
kin sis ma žes nė mis nei 1,25 JAV do le rio per die ną 
pa ja mo mis ir gy vens la bai pa na šiai kaip jų tė vai 
de šim ta ja me de šimt me ty je. Bet pa sau lis kei čia si, 
o kar tu su juo – ir skur do pro ble ma. Pa ste bi mi trys 
pa grin di niai po ky čiai:



80 81

PRADEDANČIOJO VADOVAS APIE VYSTOMĄJĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
| DARBOTVARKĖ PO 2015: KONTEKSTAS, POLITIKA IR PROCESAI, SIEKIANT VISUOTINIO VYSTYMOSI SUSITARIMO

♦ Skur džiau siai gy ve nan tie ji, ku rie ne spė jo 
pa si nau do ti nuo de šim to jo de šimt me čio 
vy ku sia pa žan ga, vis la biau strin ga už da ra-
me ne ly gy bės ir dis kri mi na ci jos ra te, o tai 
ma ži na jų ga li my bes sa va ran kiš kai pa keis ti 
sa vo pa dė tį. Tai gi jų iš si va da vi mas iš skur do 
rei ka lau ja so cia li nio bei po li ti nio lyg mens 
spren di mų, o ir eko no mi nių ga li my bių bei 
iš tek lių per skirs ty mo. Ren giant po 2015 me-
tų įsi ga lio sian tį su si ta ri mą rei kės kruopš čiai 
ap mąs ty ti, ko kie veiks mai pa sau li niu lyg-
me niu ga lė tų la biau siai pa dė ti at stum toms 
ir at skir tį pa ti rian čioms gy ven to jų gru pėms 
be si vys tan čio se, o kar tais ir pa si tu rin čio se 
ša ly se. 

♦ Tie, ku rių gy ve ni mas šian dien pa ge rė jo, ir gi 
vis dar yra pa žei džia mi ir ne ap sau go ti nuo 
grės mių. Su si dū rę su vie nu iš nau jų jų iš šū-
kių, nu lem tu kli ma to kai tos ar eko no mi kos 
su krė ti mų, jie ga li vėl nu skurs ti. O to kiu at-
ve ju jiems ga li bū ti sun kiau at gau ti bu vu sią 
pa dė tį nau do jan tis tra di ci niais pa gal bos bū-
dais, to kiais kaip nau jų dar bo vie tų kū ri mas 
dėl pra mo nės plėt ros, ta čiau nau jas ga li my-
bes ap si sau go ti nuo grės mių ir to liau ge rin ti 
sa vo bei sa vo vai kų gy ve ni mą at ve ria ur ba-
ni za ci ja ir tarp tau ti nė mig ra ci ja. Tad nau jo jo 
su si ta ri mo ren gė jams teks per mąs ty ti skur-
do di na mi ką, užuot tie siog mė gi nus pa dė ti 
pa siek ti vi siems ben drą nu sta ty tą ly gį. 

♦ 2015-ai siais skur dą dar ma žiau lems tau ty-
bė. Vis dau giau ne tur tin gų žmo nių gy vens 
ša ly se, ku rio se spar čiai augs eko no mi ka. 
Tar tis rei kės jau ne dėl iš tek lių per skirs ty mo 
iš tur tin gų ša lių skur džioms, o kaip iš vien 
pa sau li niu lyg me niu ša lin ti kliū tis, truk dan-
čias žmo nėms įveik ti skur dą, ir ma žin ti pa-
kar to ti nio nu skur di mo grės mę. 

2.8  SKUR DO PER MĄS TY MAS PO  
DE ŠIM TO JO DE ŠIMT ME ČIO 

Nu sta tant TVT la bai smar kiai rem ta si „žmo-
gaus so cia li nės rai dos“ sam pra ta – pa žan gą nu-
spręs ta api brėž ti so cia li niais ro dik liais, to kiais 
kaip fak tiš kai gy ven to jams tei kia mos svei ka tos 
ap sau gos ar švie ti mo pa slau gos. Tai da ry ta są mo-
nin gai, sie kiant at si sa ky ti anks tes nės nuo sta tos 
pa žan gą ma tuo ti ko ne vie nin te liu ro dik liu – eko-
no mi kos au gi mu, ir tai su vai di no di džiu lį vaid-
me nį. Ta čiau po de šim to jo de šimt me čio skur do 
su pra ti mas to liau ne iš ven gia mai ki to – kaip ir pa-
ti skur do pri gim tis. Tam tik ra pras me ne be pa si-
tei si na griež ta ta ko skyra tarp žmo gaus so cia li nės 
rai dos ir eko no mi kos au gi mo ro dik lių. Tad pa ste-
bi mos pa stan gos ras ti kom plek siš kes nį (ho lis ti-
nį) po žiū rį, ap rėp ti pla tes nį rū pi mų pro ble mi nių 
klau si mų ra tą ir la biau įsi gi lin ti į vi sus skur do bei 
jo ma ži ni mo pro ble ma ti kos as pek tus. 

Iš ski ria mos ke tu rios svar biau sios ten den-
ci jos, į ku rias rei kė tų at si žvelg ti, ver tin tiant, ar 
iš tik rų jų TVT lo gi ka vis dar yra vie nin te lė ir tin-
ka miau sia ana li zuo jant pro ble mas, ku rias teks 
spręs ti va do vau jan tis nau juo ju pa sau li niu su si ta-
ri mu. 

DA LY VA VI MU GRĮS TI SKUR DO VER TI NI MAI IR  
AP KLAU SOS: KAIP NE TUR TIN GI ŽMO NĖS  
SU PRAN TA SKUR DĄ

Šian dien po li ti kai ir ty ri nė to jai daug ge riau 
nei de šim ta ja me de šimt me ty je ži no, kaip pa tys 
ne tur tin gie ji api brė žia skur dą ir ko kiems veiks-
mams lin kę teik ti pir me ny bę su juo ko vo jant. 
Pas ku ti nia me XX a. de šimt me ty je Pa sau lio ban-
kas ir ki ti do no rai pra dė jo dau giau in ves tuo ti 
į da ly vau ja mo jo prog no za vi mo veik lą, kad pa-
pil dy tų kie ky bi nę ana li zę to kiais ro dik liais kaip 
skur do ri ba ir pan. Reikš min giau sias iš to kių mė-
gi ni mų bu vo 2000 me tais iš leis ta Pa sau lio ban ko 
stu di ja „Skurs tan čių jų bal sai“ (angl. Voicesofthe
Poor80), ku rią ren giant da ly va vo de šim tys tūks-
tan čių žmo nių iš vi so pa sau lio. Pas ta ruo ju me-
tu to kios prak ti kos ėmė si ir ap klau sų agen tū ros, 
pvz.: „Gal lup“ ir „Glo bes can“, ku rios į re gu lia rias 
ap klau sas pra dė jo įtrauk ti rep re zen ta ty vias be-
si vys tan čių ša lių gy ven to jų im tis, kad su rink tų 
dau giau in for ma ci jos apie ne tur tin gų žmo nių 
po rei kius bei rū pes čius81. 

Šie nau ji me to dai pa tei kė ke lis iš šū kius TVT 
iš reikš tam po žiū riui į žmo gaus so cia li nę rai dą. 
Vi sų pir ma, pa aiš kė jo, kad skur džiai gy ve nan tys 
žmo nės, mė gin da mi api brėž ti, kas yra skur das ir 
ko kio mis prie mo nė mis rei kė tų jį ma žin ti, pra kal bo 
apie to kius da ly kus, ku rie ne tu ri nie ko ben dra su 
esa mais skur do ste bė se nos pa ra met rais, – grės-
mę pa tir ti smur tą ir emo ci nes pro ble mas, to kias 
kaip pa že mi ni mas, pa ti ria mas dėl ne tur to. 

An tra, pa si ro dė, kad į esa mas pro ble mas 
rei kė tų žiū rė ti ki tu kam pu – mat nors ma te ria lūs 
skur do po žy miai yra svar būs, ta čiau skur džiai gy-
ve nan tys žmo nės tur tą ar jo ne bu vi mą, kaip prak-
ti nį skur do po žy mį, lai ko ne ma žiau svar biu nei 
pa ja mas, ku rios be veik vi suo ti nai, taip pat ir TVT 
kon teks te, pri pa žįs ta mos pa grin di niu ro dik liu. 

Tre čia, TVT kon teks te kal bant apie opiau-
sius skur do as pek tus ne tur tin gų žmo nių pri ori-
te tai ir do na rų pi ni gų sky ri mo pri ori te tai daž nai 
ne su tam pa. Ne se niai 26-io se Už sa cha rės Af ri kos 
ša ly se agen tū ros „Gal lup“ at lik ta ap klau sa, skir-
ta af ri kie čių nuo mo nei apie san ty ki nę įvai rių TVT 
svar bą iš aiš kin ti, at sklei dė, kad (kaip ir ga li ma bu-
vo ti kė tis) svar biau siu pri ori te tu lai ko ma ko va su 
skur du ir ba du, an tru pa gal svar bą – ŽIV pli ti mo 
ma ži ni mas, o tre čiu – dar bo vie tos jau ni mui82. 
Pas ta ra sis punk tas, nors ir įtrauk tas į ap klau są, 
TVT kon teks te bu vo pa mirš ta mas ir do no rų daug 
me tų ne lai ko mas reikš min gu. Tai gi aiš kiai jau čia-
mas ato trū kis tarp re zul ta tų, ku riuos svar biais 
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lai ky tų pa tys su skur du su si du rian tys žmo nės, o 
ku riems pir me ny bę tei kia do no rai – tad nau jo ji 
stra te gi ja tu rė tų šią spra gą už pil dy ti. 

GE RO VĖ

Pas ta ruo ju me tu pra dė ta kel ti „žmo gaus ge-
ro vės“ idė jas, ku rios pa pil do įpras tus ma te ria lius 
skur do ir ne pri tek liaus su vo ki mo bei įver ti ni mo 
bū dus. Anks tes nio jo Pran cū zi jos pre zi den to Ni-
ko lia Sar ko zi (Ni co las Sar ko zy) su da ry ta ko mi si ja 
bu vo vie nas iš to kių mė gi ni mų ieš ko ti al ter na ty-
vių pa žan gos ro dik lių. Ko mi si ja, į ku rios su dė ti 
įė jo No be lio pre mi jos lau re a tai eko no mi kos sri-
ty je Jo ze fas Stig li cas (Jo seph Stig litz) ir Amar tya 
Se nas (Amar tya Sen), nu sta tė aš tuo nis ge ro vės 
lyg me nis, tu rin čius le mia mos įta kos lai min gam ir 
vi sa ver čiam gy ve ni mui83: 

♦ Ma te ria lios są ly gos.
♦ Svei ka ta.
♦ Išsi la vi ni mas.
♦ As me ni nė veik la (įskai tant dar bą). 
♦ Bal sas po li ti kos ir val dy mo sri ty je. 
♦ So cia li niai ryšiai ir san ty kiai. 
♦ Esa ma ir bū si ma ap lin ka. 
♦ Sau gu mas – eko no mi nis ir fi zi nis.84

 

Vie nu reikš min giau sių vys ty mo si sri ty je ta-
po Eko no mi nių ir so cia li nių ty ri mų ta ry bos (angl. 
TheEconomicandSocialReseachCouncil, ESRC) 
pen ke rius me tus dau ge ly je ša lių vyk dy tas ty ri mas 

„Be si vys tan čių ša lių ge ro vė“ (žr. Co pes ta ke, 2008; 
McGre gor, 2007; Whi te, 2008, 2010). Jis tu rė jo le-
mia mos įta kos for mu luo jant idė jas ir da vė pra džią 
ro dik lių, ku riais bū tų ga li ma įver tin ti šios sri ties 
pa žan gą, nu sta ty mui. Vyk dant šį ty ri mą bu vo iš-
skir ti ir api brėž ti sep ty ni ge ro vės ro dik liai, la biau 
už N. Sar ko zi ko mi si jos pa siū ly tuo sius su si ję su 
sub jek ty viais ir psi cho lo gi niais ge ro vės as pek tais, 
įskai tant ir to kius kaip „dva sios ra my bė“, „sa vi ver-
tės pa jau ti mas“ ir „ar ti mų san ty kių pa lai ky mas“85. 
Šiuos skir tin gus as pek tus ga li ma api ben drin tai su-
skirs ty ti į tris ka te go ri jas: (i) po rei kių ten ki ni mas (ką 
žmo nės tu ri); (ii) pras min gi dar bai (ką žmo nės vei-
kia) ir (iii) pa si ten ki ni mas pa sie kia mais tiks lais (kaip 
žmo nės jau čia si)86. 

Pir mie ji trys anks čiau pa teik ti ge ro vės lyg-
me nys aki vaiz džiai ati tin ka TVT. Ta čiau aiš ku, kad 
„ge ro vės“ sam pra ta ke lia dar vie ną iš šū kį nau jo jo 
su si ta ri mo ren gi mui – įtrauk ti sub jek ty ves nius ir 
kom plek siš kes nius pa žan gos ro dik lius. Klau si mas, 
į ku rį rei kės ras ti at sa ky mą, – ko kius iš šių ro dik lių 
nau din giau sia bū tų ma tuo ti ir ska tin ti pa sau li niu 
lyg me niu, o ko kie tu rė tų lik ti ana li zuo ja mi ša lies 
ar dar že mes nės gran dies lyg me niu. 

KOM PLEK SIŠKU MAS IR PRO CE SAS

Dar vie na nau ja sam pro ta vi mų kryp tis su si-
ju si ne su kon kre čiais siek ti nais tiks lais, o su tuo, 
kaip ge riau ana li zuo ti po ky čių at si ra di mą ir šio 

pro ce so die gi mo iš iš orės ga li my bes. Šios kryp ties 
vys ty to jai siū lo kuk liau ver tin ti ga li mą pa ša lie čių 
vaid me nį ska ti nant vys ty mą si ir ge riau su vok ti, 
kad tarp tau ti nė pa ra ma vys ty mui si ir ki to kios iš-
ori nės pa ra mos rū šys daž nai te at ne ša ri bo tą ir ne-
aiš kią nau dą. 

Su si tel ki mas į pro ce są ir ne tik ru mas dėl to, 
ko kiais re zul ta tais pra di niai ke ti ni mai ir veiks mai 
virs ta įvy kių ei go je, – tai tie sio gi nis iš šū kis tiks lų 
nu sta ty mo idė jai vys ty mo si veik lo je. Šiuo at ve-
ju ak cen tuo ja mi lanks tūs po ky čiai, pa si ruo ši mas 
ko re guo ti tiks lus, pa si kei tus si tu a ci jai, re a ga vi-
mas į ap lin ky bes veiks mo vie to je, lanks tu mas ir 
pa ren kant prie mo nes, ir ti kin tis re zul ta to. No rint 
ap gal vo ti, kaip nau ja sis su si ta ri mas iš tik rų jų pa-
veiks pa dė tį kon kre čio se ša ly se ir jų re gio nuo se, 
o ir ko kiais ste bė se nos bei at skai to my bės bū dais 
ga li ma pa ska tin ti lanks tu mą, ne pra ran dant tem-
po, rei kė tų pa si do mė ti, ką dar siū lo į pro ce są 
orien tuo tos idė jos.

Šio je sri ty je esa ma daug ir įvai rių te ori jų, iš 
ku rių pa grin di nės: 
♦ Eko no mi kos sri ty je – „au gi mo diag nos ti ka“, ku-

rią su kū rė ir (kiek pa ko re guo tą) pri tai kė Di džio-
sios Bri ta ni jos Tarp tau ti nia me au gi mo cen tre 
(angl. InternationalGrowthCentre) Da nis Rod-
ri kas (Da ni Rod rik);

♦ Po li ti kos sri ty je – au gan tis su si do mė ji mas kas 
ga li sie ti do no rus su po li ti niais pro ce sais be-
si vys tan čio se ša ly se, pvz., Už jūrio vys ty mo si 

ins ti tu to (angl. OverseasDevelopmentInsti
tute,ODI) vyk do mas „Af ri kos ga lios ir po li ti-
kos pro jek tas“ (angl. Af ri ca Po wer and Po li tics 
Pro ject)87.

 

♦ Įvai rio se sri ty se – vis di des nis aka de mi nis dė-
me sys kom plek siš ko po žiū rio vaid me niui ir su 
tuo su si jęs su si do mė ji mas, ko tarp tau ti nės 
pa gal bos tei ki mo ir vys ty mo si sis te ma ga lė tų 
pa si mo ky ti iš ki tų pro ce sų, to kių kaip bio lo gi-
nė evo liu ci ja88.

BE SI VYS TAN ČIų ŠA LIų SO CIA LI NĖS  
PO LI TI KOS TEN DEN CI JOS

Kar tu su skur du ir skur do ana li ze po ky čių bei 
evo liu ci jos ne iš ven gia ir po li ti ka skur do sri ty je. 
Šian die nės so cia li nės po li ti kos ten den ci jos ra di-
ka liai ski ria si nuo dvie jų pas ku ti nių pra ei to šimt-
me čio de šimt me čių „struk tū ri nio sta bi li za vi mo“ 
pro gra mų, ku rios vy ra vo ma žų pa ja mų vals ty bė se 
ir ku rias vyk dant di džiau sias dė me sys bu vo ski-
ria mas iš lai dų kar py mui, mo ka moms so cia li nėms 
pa slau goms ir pri va čio jo sek to riaus vaid mens 
stip ri ni mui. Šiuo me tu vi sa tai už lei džia vie tą uni-
ver sa les nei so cia li nei sis te mai, ku rio je la biau siai 
iš si ski ria du ele men tai: 
♦ „Socialinė apsauga“ – šia są vo ka įvar di ja-

mos įvai rios prie mo nės, įskai tant pa šal pų 
pro gra mas (bet jo mis ne ap si ri bo jant). Pir-
miau sia ši idė ja gi mė Lo ty nų Ame ri kos be-
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si vys tan čio se ša ly se, o pas kui pa skli do po 
vi sus že my nus. Keis ta, bet min tis, kad vie-
nas iš bū dų pa dė ti skurs tan tiems žmo nės – 
duo ti jiems pi ni gų, la bai lė tai sky nė si ke lią į 
vys ty mo si prak ti ką, nors vie no kios ar ki to-
kios pa šal pos dau gu mo je TE BI PO vals ty bių 
yra ge ro vės po li ti kos pa ma tas. Bū tent so cia-
li nės ap sau gos po li ti ka ga li su teik ti ap sau gą 
nuo dau ge lio grės mių ir su krė ti mų, ku rie 
da ro si vis bū din ges ni dau ge lio žmo nių gy-
ve ni mui. Kar tais iš mo kos duo da mos su tam 
tik ra są ly ga, pvz., leis ti vai kus į mo kyk lą. Ne-
pri klau so mai nuo to, ar ke lia mos ko kios nors 
są ly gos, to kių pro gra mų įta ka yra ste bė ti na: 
pvz., vai kų, ku rių šei mos da ly va vo so cia li nės 
ap sau gos pro gra mo je „Opor tu ni da des“, sto-
ji mo į vy res ni ą sias vi du ri nės mo kyk los kla-
ses ro dik liai pa ge rė jo dvi gu bai89. Šiuo me tu 
vi suo se že my nuo se vei kia vie no kios ar ki to-
kios so cia li nės ap sau gos sis te mos ir be veik 
kas dien die gia ma nau jų. Už ne di de lę kai ną 
(vos ke lis BVP pro cen tus) gau na ma aki vaiz di 
nau da. 

♦ Nemokama sveikatos apsauga ir švieti
mas. Du pas ku ti nius pra ei to šimt me čio 
de šimt me čius vy ra vo po žiū ris, kad už nau-

do ji mą si svei ka tos ir švie ti mo pa slau go mis 
ver ta im ti mo kes tį, no rint su rink ti lė šų ir 
už tik rin ti, jog fak ti niams var to to jams šios 
pa slau gos tik rai rei ka lin gos. Mi nė ta nuo-
mo nė su si lau kė ak ty vios kri ti kos – idė ją 
im ti mo kes tį už bū ti nas pa slau gas iš žmo-
nių, ku rie ir taip sun kiai ver čia si, smer kė 
dau ge lis vi suo me ni nių or ga ni za ci jų bei 
so cia li nių ju dė ji mų ir be si vys tan čio se ša-
ly se, ir vals ty bė se do no rė se. Pas ta rai siais 
me tais vis dau giau be si vys tan čių vals ty bių 
ap si spren džia šias pa slau gas teik ti ne mo-
ka mai. 2003 me tais Ke ni jai pa skel bus, kad 
pra di nis švie ti mas bus ne mo ka mas ir pri-
ei na mas vi siems, į mo kyk las plūs te plūs te-
lė jo moks lei viai, o šei mų iš lai dos švie ti mui 
su ma žė jo per pus. Ta čiau esa ma in for ma-
ci jos, kad tai ne igia mai pa vei kė mo ky mo 
ly gį, nes vals ty bi nių mo kyk lų tu ri mų iš tek-
lių ne už te ko pa di dė ju siam mo ki nių skai-
čiui tin ka mai ap tar nau ti. Be to, pa dau gė jo 
pri va čias mo kyk las lan kan čių vai kų, o tai, 
ti kė ti na, at vė rė ke lią ki to kio po bū džio ne-
ly gy bei švie ti mo sis te mo je90. Nuo 2010-ųjų 
ba lan džio Sie ra Le o nė je bu vo pra dė ta ne-
mo ka mai teik ti pa grin di nes svei ka tos prie-

žiū ros pa slau gas nėš čioms ir žin dan čioms 
mo ti noms bei vai kams iki 5 me tų. Kli ni ko se 
ėmė lan ky tis daug dau giau mo te rų ir vai kų, 
ta čiau (kaip ir Ke ni jos at ve ju švie ti mo sri ty-
je), pa di dė jus pa klau sai ją pa si da rė sun ku 
pa ten kin ti dėl dar buo to jų, vais tų ir įran gos 
trū ku mo.91

Kad ir ko kių trū ku mų tu rė tų mi nė tos sis te-
mos, kin tant be si vys tan čių ša lių so cia li nės po li-
ti kos lo gi kai ga li ma daug pa grįs čiau ti kė tis, kad 
uni ver sa les ni Tūks tant me čio de kla ra ci jos sie kiai 
bus įgy ven din ti. Min tis kiek vie nam žmo gui su-
teik ti ba zi nį pa ja mų ir so cia li nių pa slau gų pa ke-
tą ne bė ra uto pi nis ide a las – dau ge ly je vals ty bių, 
įskai tant ir kai ku rias la bai skur džias, šia lin kme 
dir ba ma vi su pa jė gu mu.

IŠVA DOS

Ren giant nau ją pa sau li nį su si ta ri mą vys ty-
mui si ska tin ti, bū ti na rem tis tin ka ma skur do pri-
gim ties ana li ze, iš nag ri nė ti ten den ci jas, ku rios 
ga li lem ti, kam pa vyks, o kam ne pa vyks jį įveik-
ti, ir nuo sek liai iš si aiš kin ti, ką reiš kia skur džiai 
gy ven ti ir kaip iš ma tuo ti skur dą. Nors nuo TVT 
pri ėmi mo pa siek ta ne ma ža pa žan ga, la bai daug 

žmo nių te be gy ve na ab so liu čia me skur de ir dar 
la bai dau ge liui te beg re sia pa kar to ti nis nu skur di-
mas dėl bet ka da ga lin čių nu tik ti su krė ti mų bei 
po ky čių. Jei šias pro ble mas no ri me iš spręs ti, po 
2015 me tų rei kė tų ge ro kai rim čiau įver tin ti ne-
ly gy bės ir pa žei džia mu mo są vo kas. Dau ge lio 
be si vys tan čių ša lių po žiū riu, svar biau siu kri te ri-
ju mi ap si spren džiant dėl po li ti nės pa ra mos bet 
ku riam nau jam to kio po bū džio su si ta ri mui taps 
jo siū lo mas po žiū ris į au gi mo ir ne dar bo pro ble-
mas bei ge bė ji mas už tik rin ti tva rią, tęs ti nę nau-
dą. Be to, šiuo me tu, ki taip nei de šim ta ja me XX 
am žiaus de šimt me ty je, jau ga li ma kal bė ti apie 
ge ro kai aiš kes nį su vo ki mą, kaip skur dą su pran ta 
pa tys skurs tan tie ji ir kad api brėž ti skur dą bei ko-
vo ti su juo rei kia kom plek siš kai. 

At si žvel giant į šį kom plek siš kes nį vaiz dą, 
po li ti nį su si ta ri mą bus leng viau pa siek ti pri pa-
žįs tant esa mas po li ti kos skur do ma ži ni mo sri-
ty je ten den ci jas, užuot joms prie ši nu sis. Ma-
tant, kaip spar čiai be si vys tan čio se ša ly se plin ta 
nau jas mąs ty mas ir prie mo nės ko vai su skur do 
pro ble mo mis, kaip tik nuo to ir ga li ma bū tų pra-
dė ti ap si spren džiant, kaip įveik ti skur do ir pa-
žei džia mu mo pro ble mas nau jo je tik ro vė je po 
2015 me tų.
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Klo jant pa ma tus nau ja jam su si ta ri mui svar bu ne 
tik tin ka mai iš nag ri nė ti anks tes nius su si ta ri mus 
ir da bar ties pro ble mas, bet ir su vok ti šiuo lai ki nį 
po li ti nį kon teks tą bei ja me dirb ti. Pas ta ruo ju me-
tu pa sau li nio lyg mens spren di mai pri ima mi van-
giai – kad ne pa vyks ta su si tar ti dėl pri va lo mų tiks-
lų kli ma to kai tos sri ty je ir iš lė to mer dė ja Pa sau-
lio pre ky bos or ga ni za ci jos Do hos plėt ros de ry bų 
raun das yra aki vaiz dūs pa vyz džiai, jog stip riau sios 
vals ty bės ven gia dau gia ša lių įsi pa rei go ji mų. Nau-
jau si pa sau li niai su krė ti mai taip pat ne pri si dė jo 
prie su si da riu sios pa dė ties kei ti mo. Kad ir kaip 
bū tų keis ta, dėl dau gia ly pių eko no mi nių ir kli ma-
to su krė ti mų di dė jant pa sau li nėms grės mėms bei 
ne sau gu mui, po li ti niu lyg me niu nu spręs ta at si sa-
ky ti ga li my bės im tis ko lek ty vi nių veiks mų ir ben-
drai ša lin ti mi nė tų su krė ti mų prie žas tis. 

3.1  EKO NO MI NIAI SU KRĖ TI MAI 

Vie na svar biau sių ap lin ky bių šian die nos po li-
ti nia me ir eko no mi nia me gy ve ni me yra pa sau li nė 
fi nan sų bei eko no mi kos kri zė. Kaip pa ro dė pas ta-
rie ji įvy kiai, 2008-ai siais iš ti ku si fi nan sų ir eko no-
mi kos kri zė nė ra iš spręs ta – prie šin gai, iš ne se niai 
UBS in ves ti ci jų ban ko pa skelb to ty ri mo aiš kė ja, 
kad „kri zė nie kur ne din go, tik ta po la biau po li ti-
zuo ta“92.

 
Ši kri zė yra dau gia ly pė, ją su da ro:

♦ Valstybiųskolų kri zė – šiuo me tu bū din giau-
sia TE BI PO ša lims, bet da ran ti di de lę įta ką 
ir ky lan čioms eko no mi koms dėl grės mės jų 
už sie nio va liu ta lai ko mų san tau pų ver tei (Ki-
ni ja, įvai riais skai čia vi mais, lai ko apie 2 000 
tri li jo nų ak ty vų JAV do le riais93), taip pat dėl 
ga li mo pa sau li nio eko no mi kos nuos mu kio 
ar net dep re si jos.

♦ Finansų krizė – apie ją by lo ja ir di džiu lis 
dau ge lio ak ty vų kai nų ne sta bi lu mas 2011 
me tais, ir vis dar ne iš spręs ta pri si kau pu sių 
blo gų jų pa sko lų bei „ža lin gų“ ak ty vų pro-
ble ma. Nors dau giau sia dė me sio ski ria ma 
blo go sioms pa sko loms iš si vys čiu sio se ša ly se, 
ki to se eko no mi ko se ši pro ble ma taip pat ak-
tu a li (pvz., blo go sios pa sko los vie tos val džios 
ins ti tu ci joms Ki ni jos ban kų sis te mo je94). 

♦ Prekyboskrizė – ku rią ro do tai, kad, ne pai-
sant dau gy bės pa stan gų at gai vin ti Do hos 
de ry bų raun dą, jos te pa lai ko mos for ma liai, 
kad stam biau sios pre kiau jan čios ša lys kon-
ku ruo da mos tar pu sa vy je de val vuo ja sa vo 
va liu tas (apie tai aiš kiau siai pa si sa kė Bra zi-
li jos fi nan sų mi nist ras95), kad išlie ka pa sau li-
niai pre ky bos dis ba lan sai. 

♦ Užimtumokrizė – ne dar bas ir JAV, ir eu ro zo-
no je ar tė ja prie 10 proc., dar bo už mo kes čio 
ly gis ne ky la net iš lie kant aukš tai kai nų in flia ci-
jai, dar bo in dė lis į BVP ar tė ja prie re kor diš kai 
že mų ro dik lių TE BI PO ša lių eko no mi ko se. Dėl 

3. BE SI KEI ČIAN TIS DAU GIA ŠA LIŠ KU MO VEI DAS

šių veiks nių at si ran da di de lis po li ti nis spau di-
mas. Nors ky lan čių eko no mi kų au gi mas spar-
tes nis ir ne dar bas ma žes nis, esa ma šio kių to-
kių žen klų, kad „eko no mi nio au gi mo be dar-
bo vie tų“ reiš ki nys iš plis ir už TE BI PO ri bų96.
Tai gi ben dras pa sau li nės eko no mi kos vaiz-

das iš lie ka niū rus ir tem do mas reikš min gų grės-
mių. Pa si girs ta vis dau giau nuo mo nių, kad TE BI-
PO po li ti kai ne be ži no, kaip tai sy ti eko no mi kos 
pa dė tį, nes ska ti ni mo pla nai ir kie ky bi nės leng-
va tos lauk tų re zul ta tų ne da vė97. Dar blo giau – 
daug kas bai mi na si, kad dėl spar taus šios kri zės 
pli ti mo tem pų, su dė tin gu mo ir per mai nin gu mo 
val dy mo sis te mos ne be at lai kys spau di mo bei 
ins ti tu ci nės griū ties są ly go mis į iš ori nius dir gik-
lius re a guos ne va lin gai98.

Kaip mi nė ta, nors da bar ti nė kri zė la biau siai 
pa lie tė TE BI PO vals ty bes, nuo kai ku rių jos as-
pek tų ne ap sau go tos ir be si vys tan čios ša lys. Dar 
svar biau, kad ruo šian tis po 2015 me tų at si ras ti 
tu rin čiam su si ta ri mui eko no mi nė kri zė vers ša lis 
do no res la biau rū pin tis vi daus bė do mis, tad po li-
ti kos for muo to jai su si durs su di des niu spau di mu 
„žiū rė ti sa vo kie mo“. 

Da bar ti nė eko no mi nė kri zė ku ria vi siš kai ki-
to kias są ly gas, nei ren giant TVT. Pra ei to am žiaus 
pas ku ti nia me de šimt me ty je TE BI PO ša lys iš gy-
ve no il ga lai kio eko no mi kos pa ki li mo lai ko tar pį99. 
To kios pro ble mos, kaip vals ty bių sko los ar rim tos 
fi nan sų kri zės, de vin ta ja me de šimt me ty je ir de-

šim to jo pra džio je bu vo bū din gos Af ri kai, Lo ty nų 
Ame ri kai, o ant ro je pas ta ro jo pu sė je – Ru si jai ir 
Azi jai, bet ne TE BI PO ša lims. 

Ge ro kai pa si kei tė ir tra di ci nio eko no mi nio li-
be ra liz mo sta tu sas. De šim to jo de šimt me čio pra-
džio je „Va šing to no kon sen su sas“ iš gy ve no pa ki li-
mą. Nors TVT tu rė jo įkū ny ti nu to li mą nuo tra di ci-
nio mąs ty mo „ša lių sa va ran kišku mo“ (angl. coun
tryownership) link, kiek tai iš tik rų jų pa vy ko – taip 
ir li ko gin čų ob jek tu. O da bar, prie šin gai, li be ra lūs 
eko no mi niai mo de liai dėl kri zės už lei džia po zi ci-
jas, to dėl ta po dar prieš ta rin ges nė pu siau svy ra 
tarp rin kų ir pla na vi mo, pi lie čių ir vals ty bių. 

3.2  KLI MA TO IR IŠ TEK LIų SU KRĖ TI MAI 

Nuo TVT su for mu la vi mo dešim ta ja me 
dešimt me ty je po li ti kos lyg me niu, be abe jo, nuo-
lat ak tu a li bu vo tva raus vys ty mo si sam pra ta. 1987 
me tais Brund tlan do ko mi si ja pa tei kė ata skai tą 
„Mū sų ben dra at ei tis“ (angl. OurCommonFutu
re”)100; 1992 me tais Rio de Ža nei re vy ku sia me Pa-
sau lio vir šū nių su si ti ki me jau, ro dos, bu vo pa ža-
dė ta su de rin ti vys ty mą si ir ap lin ko sau gą (nors tai 
ne vi sai pa si tvir ti no); vi są de šimt me tį au go su si rū-
pi ni mas dėl kli ma to kai tos, ypač nuo 1995 me tų 
pra si dė jus de ry boms dėl bū si mo jo Kio to pro to ko-
lo. Vie nas iš TVT (sep tin ta sis) taip pat bu vo skir tas 
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ap lin kos pro ble moms, nors ga li su si da ry ti įspū dis, 
kad ly gi nant su daug kon kre tes niais pir mais še-
šiais tiks lais jis bu vo įterp tas pas ku ti nę mi nu tę. 

Šiaip ar taip, šiuo me tu po li ti nis ap lin ko sau-
gos, iš tek lių pa nau do ji mo, kli ma to kai tos ir tva-
ru mo kon teks tas jau yra vi siš kai ki toks. Pir miau-
sia, kli ma to kai ta pa lio vė bu vu si te ori ja, vi sa me 
pa sau ly je ji jau vir to va ro mą ja gy ve ni mą kei čian-
čių pro ce sų jė ga – ypač tu rint gal vo je, kad itin 
svar būs reiš ki niai, to kie kaip Ark ties le dy nų tir-
pi mas, vyks ta ge ro kai spar čiau nei ti kė ta si. Au-
ga ir su si rū pi ni mas dėl ki tų stai gių po ky čių, ku rie 
grės tų, per žen gus lem tin gus, nors ir kie ky bi niais 
ro dik liais ne pa tvir tin tus, slenks čius101. Kaip prog-
no zuo ja Tarp vy riau sy bi nė kli ma to kai tos ko mi si-
ja (angl. IndependentPoliceComplaintsCommis
sion, IPCC), svar biau si ar ti miau sio me to po ky čiai 
be si vys tan čio se ša ly se bus su si ję su su ma žė ju siu 
van dens pri ei na mu mu, pras tes niais der liais že-
mu ti nė se pla tu mo se (t. y. vie to vė se, kur gy ve-
na dau giau sia skurs tan čių žmo nių), nau jo mis 
grės mė mis de šim tims mi li jo nų žmo nių tan kiai 
ap gy ven din tuo se di džiuo siuo se Af ri kos ir Azi jos 
že mu piuo se, ne igia mu po vei kiu svei ka tai (ypač 
ne tur tin gų, se ny vo am žiaus žmo nių, vai kų ir at-
skir tį pa ti rian čių gru pių at sto vų)

 
102.

Kli ma to kai tos pro ble ma vis dar len kia ban-
dy mus ją spręs ti. Nuo 1990 me tų CO2 kon cen tra-
ci ja ore pa di dė jo nuo 354 iki 390 da le lių mi li jo-
nui (ppm) 103. Tarp tau ti nė ener ge ti kos agen tū ra 

prog no zuo ja, kad be emi si jų (esant kuk lioms 
Ko pen ha go je su tar toms prie mo nėms) an glies 
dvi de gi nio kon cen tra ci ja 2008–2035 me tais pa-
di dės dar 21 proc104.

Vis la biau jau čia mi ir eko no mi niai kli ma to 
kai tos pa da ri niai, ta čiau jie ne bū ti nai pri vers im-
tis dar bų šio se sri ty je. Vi sų pir ma, iš au go įtam pa 
naf os rin ko se. 1990 me tais naf os ba re lis kai na-
vo 23 JAV do le rius (pa gal 2011 me tų kur są – tik 
40 JAV do le rių)105. Šian dien „Brent“ naf os ža-
lia vos kai na sie kia 110 JAV do le rių už ba re lį, o 
2008-ai siais bu vo iš au gu si iki 147 JAV do le rių106.

 

Tarp tau ti nė ener ge ti kos agen tū ra įspė ja, kad in-
ves ti ci jos į nau ją ga my bą ne pa kan ka mos pa ten-
kin ti bū si mą ją pa klau są, tai gi at ei ty je lau kia nau-
ji iš ban dy mai107. Ka dan gi kai nos au go la biau siai 
dėl ne to ly gios pa klau sos, var gu ar jos pa dės aki-
vaiz džiai su ma žin ti an glies dvi de gi nio emi si jas. 
Ta čiau jos sėk min gai spar ti na pa sau li nę in flia ci ją, 
o tai tu ri ypač skau džių pa sek mių nuo im por to 
pri klau so moms ma žų pa ja mų ša lims. 

De šim ta ja me de šimt me ty je mais to pre kių 
kai nos il gą lai ką ma žė jo. Da bar jos la bai iš au go 
dėl pa di dė ju sios pa klau sos (au gant gy ven to jų 
skai čiui, ple čian tis pa sau li nei vi du ri nia jai kla sei, 
dau giau der lių su nau do jant bio ku rui), smu ku-
sios pa siū los (trūks tant in ves ti ci jų į že mės ūkį, 
brangs tant są nau doms, sto ko jant at sar gų, ma-
žė jant „Ža lio sios re vo liu ci jos“ nuo pel nams der-
lin gu mo di di ni mo sri ty je, daž nė jant saus roms ir 

eks tre ma lioms orų per mai noms) bei ki tų veiks-
nių (įskai tant po li ti nes prie mo nes, to kias kaip 
sub si di jos ir eks por to drau di mas, taip pat (nors ir 
ne aiš ku, ko kiu mas tu) di de lių ka pi ta lo srau tų nu-
te kė ji mą į ža lia vi nių pre kių in dek sų fon dus)108. JT 
mais to ir že mės ūkio or ga ni za ci jos Mais to pre kių 
kai nų in dek sas šiuo me tu su da ro 231 (o 2000-
ai siais bu vo ly gus 90). Su mais to trū ku mu su si-
du rian čių žmo nių skai čius iš au go nuo 850 mln. 
1990 me tais iki be veik mi li jar do109. Kal bant apie 
at ei tį, prog no zuo ja ma, kad iki 2030 me tų mais to 
pre kių pa klau sa iš augs apie 50 proc., net ne skai-
tant ki tų reik mių, pvz., bio ku ro110.

 

Šie po ky čiai lems di dė jan čią pa sau li nę kon-
ku ren ci ją dėl iš tek lių – ir vals ty bių vi du je, ir tarp 
vals ty bių. Nuo 2001 me tų jau su da ry ta san do rių 
dėl 80 mln. hek ta rų že mės (dau giau nei pu sė iš 
jų Af ri ko je) pa nau do ji mo, ir tai pra tę sia jau pra-
si dė ju sias grum ty nes dėl naf os ir mi ne ra li nių 
iš tek lių dau ge ly je be si vys tan čių ša lių111. At ei ty je 
to liau au gant įtam poms dėl pa siū los ir pa klau-
sos ne to ly gu mo, bai mi nan tis dėl ap si rū pi ni mo 
mais tu sau gu mo ga li pa dau gė ti „iš tek lių na cio-
na liz mo“ bei pa ni kos dik tuo ja mų po li ti nių prie-
mo nių, to kių kaip eks por to drau di mas, nors šios 
įtam pos, priešin gai, galėtų pa ska tin ti pla tes nį 
tarp tau ti nį ben dra dar bia vi mą. 

Ben dras vi sų šių su krė ti mų po vei kis, la bai 
ti kė ti na, bus siau rė jan ti po li ti nė erd vė ko lek ty-
vi niams veiks mams pa sau li niu lyg me niu, dėl ku-

rios su si da rys pa ra dok sa li pa dė tis, ku rią taik liai 
api bū di na Mar kas Ma lo chas Brau nas (Mark Mal-
loch Brown): „Šiuo lai ki nio po li ti ko di le ma ta, kad 
spren di mai yra už sie ny je, bet rin kė jų bal sai – na-
muo se“112. Dėl eko no mi nių iš ban dy mų po li ti kai 
jau bu vo ver čia mi at sig ręž ti į „sa vo kie mą“, nors 
ra cio na liai aiš ki nant pa sau li nės eko no mi nės kri-
zės prie žas tis aki vaiz du, kad ją bent jau iš da lies 
su kė lė kaip tik ne ge bė ji mas pa sau li niu lyg me niu 
tvar ky tis su grės mė mis. Ki tais at ve jais, kai po li ti-
kams iš ties pa vyks ta sėk min gai veik ti pa sau li nių 
grės mių aki vaiz do je (kaip bu vo ki lus paukš čių gri-
po pa pli ti mo ri zi kai 2009-ai siais), jie ga li su lauk ti 
kri ti kos dėl per dė to re a ga vi mo113.

 

3.3  PA SAU LI NĖS PO LI TI KOS KAI TA 

Nuo de šim to jo de šimt me čio ne įti kė ti nai pa-
si kei tė pa sau li nė ga lių pu siau svy ra. 1990-ai siais 
Ki ni ja ne įė jo į stam biau sių pa sau lio eko no mi kų 
de šim tu ką (pa gal BNP, per skai čiuo tą at si žvel giant 
į PPG)

 
114. O šian dien ji už ima ant rą ją vie tą. In di ja ir 

Bra zi li ja jau ir gi pa te ko į pir mą jį de šim tu ką, o ant-
ra jam pri klau so dar pu sė ša lių, ku rių eko no mi kos 
lai ko mos ky lan čio mis115.

Vys ty mo si po žiū riu, nau jų ga lių at si ra di mas 
ta po di džiu liu ir tei gia mu po ky čių sti mu lu. Ky lan-
čios eko no mi kos ša lys iš skur do iš va da vo mi li jo-



90 91

PRADEDANČIOJO VADOVAS APIE VYSTOMĄJĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
| DARBOTVARKĖ PO 2015: KONTEKSTAS, POLITIKA IR PROCESAI, SIEKIANT VISUOTINIO VYSTYMOSI SUSITARIMO

nus žmo nių ir ta po pa grin di niu pa žan gos va rik liu 
įgy ven di nant TVT. To dėl dau giau ne be ak tu a lus 
anks tes nis da li ji mas į Šiau rę ir Pie tus (TE BI PO ir 
G77). Ky lan čios eko no mi kos taip pat vir to tram-
pli nais ga lin goms ino va ci joms skur do ma ži ni mo 
ir tva raus vys ty mo si sri ty se, pvz., plės da mos so-
cia li nės ap sau gos pri ei na mu mą (Mek si ka, Bra zi-
li ja, In di ja, Ki ni ja) ir ak ty viai dieg da mos at si nau-
ji nan čią ener ge ti ką bei šva ri ą sias tech no lo gi jas 
(ypač Ki ni ja)

 
116.

 

Jei anks čiau va do va vi mo pa sau li nėms dis ku-
si joms svar biau siais klau si mais ga lia bu vo su telk-
ta Di džio jo aš tun tu ko ran ko se, šiuo me tu pa sau-
lio val dy mas yra ir la biau ko le gia lus (dėl Di džio jo 
dvi de šim tu ko iš ki li mo), ir la biau kon cen truo tas 
(dėl Di džio jo dve je tu ko vaid mens stip rė ji mo, t.y. 
vis dau giau le miant kon sul ta ci joms tarp dvie jų 
pa jė giau sių eko no mi nių ir po li ti nių ga lių – JAV 
ir Ki ni jos). Esa ma ir dar vie nos nuo mo nės – kad 
pa sau ly je ap skri tai ma žai be li ko veiks min gos glo-
ba lios ly de rys tės. 

2011-ųjų Pa sau lio eko no mi kos fo ru me Da-
vo se dau giau sia kal bė ta apie tai, kad tarp tau ti-
niuo se san ty kiuo se šiuo me tu la biau jau čia mas 
ne per ėji mas iš Di džio jo aš tun tu ko į Di džio jo dvi-
de šim tu ko pa sau lį, o slin ki mas į „Di džio jo nu lio“ 
mo de lį117. Ši są vo ka, ku rios au to riai Ja nas Bre-
me ris (Ian Brem mer) ir Dei vi das Gor do nas (Da-
vid Gor don), api brė žia pa dė tį, kai „pir mą kar tą 
nuo Ant ro jo pa sau li nio ka ro pa bai gos jo kia ša lis 

ar ša lių blo kas ne tu ri po li ti nių ar ba eko no mi nių 
sver tų va do vau ti pa sau lio dar bo tvarkei“118.

 

Be abe jo, Di džia jam dvi de šim tu kui ne pa vy-
ko vi siš kai pa tei sin ti su juo sie tų per dėm op ti-
mis tiš kų vil čių, kad jis taps svar biau siu pa sau lio 
ly de rių fo ru mu. Nuo 2008 me tų aiš kė jo, kad jis 
nė ra nu si tei kęs pri si im ti di des nio vaid mens nei 
eko no mi nės kri zės va dy ba (pa si girs ta nuo mo nių, 
kad net ir šio je sri ty je Di dy sis dvi de šim tu kas ne-
pa jė gė pa tei sin ti 2009 me tais Lon do no vir šū nių 
su si ti ki me iš kel tų lū kes čių). 

Dar blo giau se kė si ki toms dau gia ša lėms ins-
ti tu ci joms. Du iš vys ty mui si svar biau sių dau gia-
ša lių pro ce sų – Do hos raun das ir JT Ben dro sios 
kli ma to kai tos kon ven ci jos (BKKK) kon sul ta ci-
jos dėl Kio to pro to ko lo pa kei ti mo, jam pa si bai-
gus 2012 me tais, – ri zi kuo ja virs ti „dau gia ša liais 
zom biais“, ku rie „vis dar mėš lun giš kai ju da ir nie-
kaip ne nu mirš ta“. Nie ko ge ro ti kė tis ne ten ka ir iš 
2012 me tų Rio de Ža nei ro vir šū nių su si ti ki mo dėl 
tva raus vys ty mo si119. Vir šū nių su si ti ki mų nuo var-
gis ima aiš kiai pri min ti 1995-ųjų si tu a ci ją. 

Silps tant dau gia ša liš ku mui men ko ir JT vaid-
muo. Or ga ni za ci ja at si dū rė ša li ke lė je pa sau liui 
ieš kant at sa ko į eko no mi nę kri zę ir pra ra do re pu-
ta ci ją vis au gant abe jo nėms dėl dau ge lio pro ce-
sų, to kių kaip vir šū nių su si ti ki mai, ren gia mi dėl 
JTBKKK, pras mės. Ge ne ra li nis sek re to rius Ban Ki 
Mu nas (Ban Ki-mo on) pa reiš kė, kad per jo ant rą-
ją ka den ci ją tva ru sis vys ty ma sis taps svar biau siu 

pri ori te tu – tad daug kas pri klau so nuo to, kaip 
bus ver ti na mi Rio de Ža nei ro vir šū nių su si ti ki mo 
re zul ta tai. 

Ta čiau per pas ta ruo sius pen ke rius me tus 
la bai at si nau ji no re gio ni nis dau gia ša lis ben-
dra dar bia vi mas, ypač tarp ky lan čių eko no mi-
kų, ku rios pa de monst ra vo ne ma žą už si de gi mą 
kur ti ir iš ban dy ti nau jus ben dra dar bia vi mo me-
cha niz mus. Tarp ryš kiau sių yra BRIC gru pė, nuo  
2009-ųjų kas met ren gu si su va žia vi mus; o kli ma-
to kai tos sri ty je – BA SIC gru pė (Bra zi li ja, Pie tų Af-
ri ka, In di ja, Ki ni ja), su vai di nu si le mia mą vaid me-
nį Ko pen ha go je; IB SA gru pė, ar ba In di jos, Bra zi-
li jos ir Pie tų Af ri kos dia lo go fo ru mas; Šan cha jaus 
ben dra dar bia vi mo or ga ni za ci ja – dau gia ša lė sau-
gu mo struk tū ra, vie ni jan ti Ru si ją, Ki ni ją ir ke lias 
Vi du rio Azi jos vals ty bes. 

3.4  NA CIO NA LI NĖS IR RE GIO NI NĖS 
PO LI TI KOS KAI TA

Men kas per spek ty vas im tis dau gia ša lių 
veiks mų at spin di ir nuo tai kos at ski ro se ša ly se bei 
blo kuo se:
♦ Europos Sąjunga su si tel ku si į vi daus pro-

ble mas, ko vo ja su už si tę su sia eko no mi ne 
kri ze eu ro zo no je, o tai, sa vo ruož tu, ke lia 
klau si mą dėl eu ro pi nio „pro jek to“ at ei ties 

ir ro do, kaip sun kiai Eu ro pai se ka si veik ti iš-
vien, net kai ant kor tos pa sta ty ta eu ro pi nio 
„pro jek to“ at ei tis. O ir prieš pra si de dant eu-
ro zo nos kri zei Eu ro pos ge bė ji mu nu sta ty ti 
pa sau li nius tiks lus ir jų siek ti bu vo abe jo ja-
ma, ma tant, kad Li sa bo nos su tar tis, užuot 
su ma ži nu si ato trū kį tarp ES ins ti tu ci jų jį, re-
gis, tik pa di di no, ES iš orės veiks mų ta ry ba 
nie ko ne iš spren dė, o Ko pen ha gos vir šū nių 
su si ti ki me dėl kli ma to kai tos Eu ro pa bu vo 
nu stum ta į ant rą jį pla ną. 

♦ JungtinėsValstijos iš gy ve na po li ti nės skle ro-
zės fa zę – to kią gi lią, kad be si gin či jant dėl 
bū dų su ma žin ti JAV biu dže to de fi ci tą im ta 
rim tai ap ta ri nė ti ša lies ban kro to pa skel bi-
mo ga li my bę, dėl ko Standard andPoor’s iš 
tik rų jų pa blo gi no JAV sko los rei tin gą. Pats 
sa vai me at si sky ri mo nuo kry pis JAV už sie nio 
po li ti ko je nė ra ne re gė ta nau jo vė, ta čiau Ar-
ba tė lės par ti jos ju dė ji mo iš ki li mas jį ge ro kai 
iš ryš ki no ir tai at spin di, pvz., ne se niai stip-
riai ap kar py tos iš lai dos Vals ty bės de par ta-
men tui ir tarp tau ti nei pa ra mai vys ty mui si 
ski ria mos lė šos120.

♦ Kylančiosekonomikos šalys da bar tu ri ne-
iš ven gia mai da ly vau ti kiek vie no je ko lek-
ty vi nė je veik lo je vi sais pa sau li nės svar bos 
klau si mais – įskai tant pa gal bos vys ty mui si 
tei ki mą. Ta čiau šios vals ty bės, įgy da mos 
pa si ti kė ji mo sa vi mi už sie nio po li ti ko je, vis 
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dar iš es mės ne lin ku sios į pa grin di nių pa-
sau li nių klau si mų spren di mą. At virkš čiai, 
jos pa brė žia G77 so li da ru mą ir griež tą ta-
ko skyrą tarp Šiau rės ir Pie tų, tar si ne ma ty-
da mos, kad pas ta ruo ju me tu ši ta ko skyra 
da ro si kas kart pa skli des nė. Vis di des nį su-
si rū pi ni mą ke lia tai, kad dėl ky lan čių eko-
no mi kų vaid mens stip rė ji mo dau ge lis po-
li ti nių pro ce sų at si du ria ak la vie tė je (pvz., 
sprendžiant kli ma to kai tos, pre ky bos klau-
si mus). 

♦ Mažųpajamųšalys ne ga li da ry ti reikš min-
gos įta kos aukš čiau sio ly gio dau gia ša lio 
ben dra dar bia vi mo tu ri niui, ypač dėl to, 
kad fak tiš kai ne įei na į Di džio jo dvi de šim tu-
ko su dė tį. Ta čiau jos ga li sėk min gai įgau ti 
įta kos sver tų jung da mo si į blo kus. Kla si ki-
nis pa vyz dys yra AOSIS gru pė kli ma to kai-
tos pro ble moms spręs ti, vie ni jan ti ma žas 
sa lo se esan čias vals ty bes, – šiai gru pei pa-
vy ko pel ny ti dė me sį ir įgy ti mo ra li nio svo-
rio, nors dėl men ko dy džio ją su da ran čios 
ša lys dau ge liu at ve jų nė ra ma to mos ki ta-
me dau gia ša lio ben dra vi mo kon teks te. O 
to kios ma žų pa ja mų ša lys kaip Ban gla de-
šas, Etio pi ja, Ga na, Ma la vis, Ru an da ir Tan-
za ni ja pa mi nė ti nos dėl to, kad ak ty viai ir 
kon struk ty viai da ly va vo Kar ta che nos dia-
lo ge dėl pa žan gių veiks mų kli ma to kai tos 
sri ty je. 

3.5  KIN TAN TIS TARP TAU TI NĖS  
PA GAL BOS IR VYS TO MO JO  
BEN DRA DAR BIA VI MO VEI DAS

Siau res nia me tarp tau ti nės pa gal bos pa sau-
ly je vi si mi nė ti po ky čiai pa si reiš kė sa vaip. Ky lan-
čios eko no mi kos tam pa pa ra mos tei kė jo mis, o 
ne ga vė jo mis kaip anks čiau (nors kar tais tuo pat 
me tu lie ka ir ga vė jo mis). Iki fi nan sų kri zės TE BI-
PO ne pri klau san čių ša lių pa ra ma pa sie kė 11,2 
mlrd. JAV do le rių, o BRIC gru pės tei kia ma pa ra-
ma vys ty mui si dau giau nei pa dvi gu bė jo121. Pa-
ly gi ni mui – TE BI PO PVK na riai 2010 me tais OPV 
tiks lams iš vi so iš lei do 129 mlrd. JAV do le rių122. 
Dar svar biau – dau ge lis ma žų pa ja mų ša lių lin-
ku sios vis la biau žvelg ti į ky lan čias eko no mi kas 
kaip į joms pa gei dau ja mą vys ty mo si mo de lį. Kaip 
api ben dri na „The Eco no mist“: „do no rų vir šū nė-
lės pa gal bos mo no po li jai at ėjo ga las“123.

Be nau jų ky lan čios eko no mi kos vals ty bių, į 
pa sau li nė se pa gal bos tei ki mo dis ku si jas įsi jun gė 
ir ki ti svar būs žai dė jai. Gre ta il gus de šimt me čius 
vei ku sių For do ir Rok fe le rio fon dų de šim ta ja me 
de šimt me ty je iš ki lo nau jų fi lan tro pi jos vei kė jų – 
to kių kaip Bi lo ir Me li sos Geit sų fon das (angl. Bill
and Melinda Gates Foundation, BMGF). Nors 
BMGF at si ra do 1994-ai siais, nuo 2000-ųjų jis au-
go ypač smar kiai, o šiuo me tu tu ri 36,6 mlrd. JAV 

do le rių lė šų124. Lab da ros tei kė jai šiuo me tu yra 
įga vę di džiu lę įta ką ir ga lią tarp tau ti nio vys ty mo-
si bei ki tų sek to rių dar bo tvarkės nu sta ty mui. Be 
to, di džiu lės ga li my bės pa keis ti ir pa pil dy ti tra di-
ci nius tarp tau ti nės pa gal bos srau tus ve ria si va-
di na mo sioms „kli ma to lė šoms“ – jau da bar įsi-
pa rei go ji mai per skirs ty ti iš tek lius iš tur tin gų ša-
lių skur džioms, sie kiant pri si tai ky ti prie kli ma to 
kai tos ir su švel nin ti jos po vei kį, su da ro apie 100 
mlrd. JAV do le rių per me tus125.

 

Ver ti nant tra di ci nių do no rų ro dik lius pas ta-
rų jų me tų duo me nys taip pat ste bė ti nai op ti mis-
tiš ki: ne pai sant eko no mi nės kri zės, 2010-ai siais 
OPV tiks lams iš leis ta 128,7 mlrd. JAV do le rių – tai 
re kor di nė su ma, vir ši jan ti net iš im ti nį sko lų nu-
ra šy mą 2005-ai siais126. Ta čiau šie duo me nys taip 
pat ro do, kad Di džio jo aš tuo ne to na rės nesu si-
tvar kė su iš lai dų įsi pa rei go ji mais, pri si im tais Gle-
ne ag le se 2005 me tais. PVK sek re to ria to skai čia-
vi mais, šie įsi pa rei go ji mai nu ma to iš lai dų ki li mą 
nuo 80 iki 130 mlrd. 2004 me tų ly gio JAV do le-
riais – tai gi 2010-ai siais, at si žvel gus į in flia ci ją, ši 
su ma tu rė jo su da ry ti apie 155 mlrd. JAV do le rių 
ar 25 mlrd. dau giau už fak ti nę da bar ti nę PVK 
OPV127.

 

Pa si kei tė ir pa ra mos tei ki mo bei or ga ni za-
vi mo bū dai. At si ra do nau jų ins ti tu ci jų – be tra-
di ci nių dvi ša lių ir dau gia ša lių do no rų po pu lia rūs 
ta po „ver ti ka lie ji fon dai“, to kie kaip Pa sau li nis 
fon das ko vai su AIDS, su tu ber ku lio ze ir ma lia ri-

ja ar vie šo jo bei pri va taus sek to rių part ne rys tės 
pro jek tai, pvz., Pa sau li nis al jan sas už skie pus ir 
imu ni za vi mą (angl. GlobalAlliance forVaccines
andImmunisation, GA VI), taip pat ki ti mo de liai, 
pa ki to pa ra mos or ga ni za vi mas ir skirs ty mas. Be 
to, re a guo da mi į au gan tį pi lie ti nės vi suo me nės, 
vals ty bių nau dos ga vė jų vy riau sy bių ir ki tų vei-
kė jų su si rū pi ni mą, do no rai sten gė si pa ge rin ti 
tei kia mos pa ra mos ko ky bę. Vis la biau ryš kė jant 
ša lių sa va ran kiš ko in dė lio į sa vo vys ty mą si bū ti-
ny bei, TE BI PO rū pes čiu 2005 me tais at si ra do Pa-
ry žiaus de kla ra ci ja dėl pa gal bos efek ty vu mo. De-
kla ra ci jo je iš var dy ti ke li prin ci pai, ku riais de rė tų 
va do vau tis pa gal bos tei kė jams sie kiant pa lai ky ti 
ša lių sa va ran kiš ku mą, su ma žin ti ne to ly gu mus 
ir tran sak ci jų są nau das, ku rios ga li at si ras ti dėl 
pa ra mos tei ki mo iš ke lių šal ti nių. 2011-ųjų lap-
kri tį Bu sa ne vy ku sia me su si ti ki me bu vo įver tin ti 
lai mė ji mai die giant šios de kla ra ci jos prin ci pus į 
prak ti ką ir ap žvelg tos ga li mos per spek ty vos. 

De ja, prieš mi nė tą ren gi nį at lik tos pre li mi-
na rios do no rų veik los stu di jos at sklei dė be veik 
vi siš ką ne sėk mę įgy ven di nant de kla ra ci jos prin-
ci pus. Tik vie nas iš try li kos 2005 me tais nu sta ty tų 
tiks li nių ro dik lių bu vo pa siek tas lai ku – iki 2010 
me tų128. Be to, de kla ra ci ja kri ti kuo ta dėl per dė to 
op ti miz mo ver ti nant be si vys tan čių ša lių vy riau-
sy bių orien ta ci ją į vys ty mą si. Siū ly ta tiks lą ko re-
guo ti ir kal bė ti ne apie ša lių sa va ran kiš ku mą, o 
apie pa ra mos pa nau do ji mą sa va ran kiš kam ša lies 
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vaid me niui stip rin ti, ku riant vys ty mo si stra te gi jas 
ins ti tu ci jų vys ty mo ir po li ti nės kai tos bū du129.

Dar vie na (nau jes nė) ten den ci ja, ku ri pa kei-
tė pa gal bos tei ki mo prak ti ką, yra pa di dė jęs pa-
grin di nių do no rų, vi sų pir ma Di džio sios Bri ta ni-
jos ir JAV, dė me sys re zul ta tams ir lai mė ji mams. 
Tuo sie kia ma to bu lin ti do no rų at skai to my bę mo-
kes čių mo kė to jams ir re a guo ti į įsi ga lin tį įsi ti ki ni-
mą, kad „pa ra ma vys ty mui si ne veiks min ga“. Štai 
šia lo gi ka grįs tų nau jo vių pa vyz džiai: 
♦ Tai syk lė „pi ni gai už re zul ta tą“, su kur ta Pa-

sau li nio vys ty mo si cen tro Vašing to ne130.
♦ Di džio sios Bri ta ni jos Tarp tau ti nio vys ty mo-

si de par ta men to „re zul ta tų dar bo tvarkė“ ir 
iš jos se kan ti „siū lo mų re zul ta tų“ pro ce dū ra 
skirs tant DB dvi ša lę pa ra mą131.
Esa ma pa vo jaus, kad su si tel ki mas į re zul ta tą 

ga li ati trauk ti dė me sį nuo ša lies lyg mens pri ori-
te tų prie ro dik lių, ku riuos leng viau sia iš ma tuo ti 
ir per teik ti skep tiš kiems pa gal bą tei kian čių ša lių 
mo kes čių mo kė to jams. Ta čiau dė me sys re zul ta-
tams, jei bus tin ka mai pa nau do ja mas, ga li dar ir 
su teik ti il gai lauk tą im pul są pa ra mos pro ce sams, 
pa dė ti siek ti to, ko no rė tų pa tys skurs tan tie ji132.

 

Ku riant nau ją su si ta ri mą rei kės ap gal vo ti, 
kaip ska tin ti veiks min gą iš tek lių pa nau do ji mą 
pa si kei tu sia me kon teks te – pa dau gė jus do no-
rų, įvai rė jant in te re sams. Be to, keis ti stip rė jan tį 
skep tiš ką po žiū rį į tarp tau ti nę pa gal bą dau ge ly je 
pa ra mą tei kian čių ša lių bei įver tin ti, ko kio po bū-

džio nau ja sis su si ta ri mas ga lė tų pa dė ti su švel nin-
ti nuo sta tą, kad tarp tau ti nė pa ra ma vys ty mui si – 
bergž džias už si ė mi mas. Ga lop bū ti na at si žvelg ti 
į mė gi ni mus ra cio na li zuo ti ir to bu lin ti pa ra mos 
tei ki mą pa gal jos ga vė jų su pra ti mą. 

3.6  VI SUO ME NIų KAI TA 

Nuo de šim to jo de šimt me čio vi suo me nės 
gy ve ni me vy ko ne su skai čiuo ja ma dau gy bė laips-
niš kų po ky čių. Dra ma tiš kie ji Ara bų pa va sa rio su-
ki li mai ro do, kaip pa ma žu bręs tan tys pro ce sai 
kar tais ga li at ves ti į la bai spar čias trans for ma ci-
jas. Dvi iš jų ypač iš si ski ria pa sau li niu lyg me niu:
♦ Socialiniųtinklųtechnologijųaugimas. 1987 

me tais tik uni ver si te tų ty rė jai bu vo gir dė ję 
apie elek tro ni nį pa štą. Šiuo me tu in ter ne-
tu nau do ja si 2,1 mlrd. žmo nių, o at si ra dus 
tre čio sios kar tos mo bi lių jų te le ko mu ni ka-
ci jų tech no lo gi joms, ma žų pa ja mų ša ly se 
jo skvar ba ga li iš aug ti ge o met ri ne pro gre si-
ja133. Po li ti nis so cia li nių tin klų tech no lo gi jų 
po vei kis kol kas ryš kiau sias įga li nant san ty-
ki nai trum pa lai kes veik los „ban gas“, to kias 
kaip pro tes to ak ci jos, bet jos tu ri po ten cia lo 
ska tin ti ir il ga lai kiš kes nes po li ti nio da ly va vi-
mo for mas, pvz., skaid rią „liau dies kon tro-
lę“ vie šo jo sek to riaus biu dže to pro ce suo se.

♦ Ateinanti„globaliųpaauglių“karta.Dau ge-
ly je ky lan čių eko no mi kų šiuo me tu ryš kiai 

kin ta iš lai ky ti nių ir iš lai ky to jų san ty kis, nes 
bręs ta ir į dar bo rin ką iš de mo gra finės pi ra-
mi dės apa čios žen gia jau no ji kar ta. Po li ti niai 
šio reiš ki nio pa da ri niai, be abe jo, at ski ro se 
ša ly se skir sis – ypač pri klau so mai nuo eko-
no mi nių ga li my bių, ta čiau is to ri nė pa tir tis 
ro do, kad, net kai jų ne trūks ta, vis vien ti kė-
ti nos di džiu lės so cia li nės ir kul tū ri nės per-
mai nos (pvz., de mo gra finio spro gi mo kar ta 
iš si vys čiu sio se ša ly se). Įdo mu tai, kad nors 
„Tūks tant me čio kar tos“ pa žiū ras ir ver ty bes 
iš si vys čiu sio se ša ly se ty ri nė to jai, rin ko ty ri-
nin kai ir so cio lo gai yra iš sa miai ap ra šę, apie 
skai čiu mi juos ge ro kai len kian čius ben dra-
am žius be si vys tan čio se ir ky lan čios eko no-
mi kos ša ly se ži no ma daug ma žiau. 

 Pa ki tus pa grin di nių vi suo me ni nių or ga ni za-
ci jų bei ju dė ji mų ap lin kai ir lo biz mo stra te-
gi joms, pa si kei tė ir jų pri ori te tai. 

♦ Šiaurės šalių nevyriausybinių organizacijų
kampanijųstrategijospasikeitimaiirišban
dymai. Pa sau li nės or ga ni za ci jos, ko vo jan-
čios už vys ty mą si ir ap lin ko sau gą, reng da-
mos kam pa ni jas sie kia ap im ti vis pla tes nį 
klau si mų ra tą. Vie na ver tus, tai ro do, kad 
pa žan gus mąs ty mas sun kiai tel pa į ste re o ti-
pi nius rė mus, ki ta ver tus, ke lia grės mę pa si-
klys ti tarp pri ori te tų ir ga lu ti nai su si pai nio ti. 
Yra ir pa vie nių žen klų, kad pa sau li nėms or-
ga ni za ci joms vis di des nį su si rū pi ni mą ke lia 
su pra ti mas, kaip svar bu iš lai ky ti ry šį su pa-

gal bos vie ti niu lyg me niu ša li nin kais ir Pie tų 
ša li mis (įskai tant ky lan čias eko no mi kas)134.

♦ Mažėjanti antiglobalistinio judėjimo reikš
mė ir jo persiorientavimo ženklai. De šim-
ta ja me de šimt me ty je bu vo la biau siai ne ri-
mau ja ma dėl eko no mi nės glo ba li za ci jos ir 
tai iš si lie jo į la bai di na miš kas pro tes to ak ci-
jas (ypač (bet ne tik) per Di džio jo aš tuo ne to 
vir šū nių su si ti ki mus). Ta čiau yra nuo mo nių, 
kad trum pam pa sie kęs kul mi na ci ją pa sau li-
nio tei sin gu mo ju dė ji mas pra dė jo trauk tis 
po „Siet lo mū šio“ per 1999 me tų PPO su-
si ti ki mą ir ypač po rug sė jo 11-osios, kai be 
di des nio pa si se ki mo ban dy ta su si telk ti an-
ti ka ri nei veik lai. Esa ma ti ki my bės (nors dar 
ne vi sai aiš kios), kad nau jo ti po pro tes to ak-
ci jos, to kios kaip „Volst ry to oku pa ci ja“, virs 
nau juo ju pa sau li niu ju dė ji mu, pri lyg sian čiu 
de šim to jo de šimt me čio reiš ki niams. 

IŠVA DOS

Dau ge ly je ša lių, ku rios anks čiau bu vo pa-
sau li nių ini cia ty vų, to kių kaip TVT, ska tin to jos, 
su si da rius grės mių ir bū ti ny bės spręs ti vi daus 
klau si mus si tu a ci jai, nau ją jį su si ta ri mą, tu rin tį 
pa si ro dy ti po 2015 me tų, bus sun kiau ini ci juo ti 
ir dėl jo su si tar ti. 

Ta čiau pa dė tis tik rai nė ra be vil tiš ka. Ky lan-
čios eko no mi kos vals ty bės, kol kas iš ven gu sios 
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blo giau sio ga li mo sce na ri jaus pa sau li nio eko no-
mi nio sun kme čio są ly go mis, ga li pa reikš ti sa vo 
rei ka la vi mus ren giant nau ją jį pa sau li nį vys ty-
mo si su si ta ri mą, rem da mo si sėk min ga pa tir ti mi 
ko vo jant su skur du. Di džio jo dvi de šim tu ko Ka nų 
vir šū nių su si ti ki mo iš va do se pri pa žįs ta ma „in ves-
ti ci jų į ša lies lyg me niu nu sta to mą ba zi nę so cia li-
nės ap sau gos sis te mą“ svar ba, o nau jie ji do no-
rai (pvz., Bra zi li jos vy riau sy bė) ne kan triai lau kia 
pro gos iš ban dy ti sa vo so cia li nės ap sau gos pa tir tį 
ki tuo se re gio nuo se135. 

Net kai ku rios TE BI PO ša lys, to kios kaip Di-
džio ji Bri ta ni ja, ne at si sa kė įsi pa rei go ji mų teik ti 
tarp tau ti nę pa gal bą eko no mi kos su lė tė ji mo aki-
vaiz do je ir ga li ap si spręs ti įsi trauk ti į de ry bas dėl 
su si ta ri mų – ti kė ti na, su iš ly ga, kad fi nan si nės pa-
sek mės bus la bai ri bo tos. Taip pat yra šan sų, kad 
pa sau li nės ly de rys tės va ku u mo są ly go mis dau-
gia ša lei ins ti tu ci jai, to kiai kaip JT, pa vyks įtrauk ti 
į po 2015 me tų tu rin čio at si ras ti su si ta ri mo kū ri-
mo pro ce są dau giau ša lių. 

Dėl so cia li nių po ky čių ga li kil ti nau jas są-
jū dis už per mai nas, su vo kus tu rint pa kan ka mai 
sver tų su telk ti jė gas. Eko no mi kos ir ap lin kos su-
krė ti mai ga li pa ska tin ti nau jų idė jų įgy ven di ni mą, 
jei to kios idė jos bus pa reng tos. Nau jo sios tech-
no lo gi jos ir au gan tis jau nų iš si la vi nu sių žmo nių 
skai čius be si vys tan čio se ša ly se ga li su kur ti nau jo 
po bū džio pa sau li nį so cia li nį ju dė ji mą ko mu ni ka-
ci jų tech no lo gi jų ir vis am bi cin ges nių sie kių pa-
grin du. 

Du da ly kai, ku riuos rei kia su de rin ti sie kiant su si-
ta ri mo lai ko tar piui po 2015 me tų, yra iš sa mi pro-
ble mos ana li zė, t. y. su pra ti mas, ko kia 2015 me-
tais bus skur do si tu a ci ja, ir re a lus ga li my bių ver-
ti ni mas kal bant apie pa sau li nės po li ti kos pa dė tį 
ir vei ki mo sver tus. Šio se sri ty se vyks ta nuo la ti nis 
ju dė ji mas, kon ku ren ci ja, tad dis ku si joms lem ta 
tęs tis. Ta čiau tam tik ru me tu šios dis ku si jos tu ri 
pa kryp ti į tai, kaip ga liau siai ga lė tų at ro dy ti pats 
su si ta ri mas ir koks bus jo sie ki mo pro ce sas. Šia-
me sky riu je ir ap tar si me mi nė tus klau si mus. 

4.1 LAI KO TAR PIO PO 2015 ME Tų  
MO DE LIAI

TVT nė ra vie nin te lis pa sau li nis su si ta ri mas. 
Esa ma la bai skir tin gų mo de lių, ro dan čių, koks 
ga lė tų bū ti su si ta ri mas, ku rį pa vyk tų pa siek ti 
kaip vys ty mo si stra te gi jos lai ko tar piui po 2015 
me tų da lį. 

Ga lio jan čių su si ta ri mų yra la bai įvai rių – ski-
ria si ir pro ble mos, ku rias jais sie kia ma spręs ti, ir 
pa si rink tos šių pro ble mų spren di mo prie mo nės, 
ir jų da ro ma įta ka iš tek lių srau tams tarp ša lių bei 
ša lių po li ti kai. Kai ku rie su si ta ri mai nu kreip ti į vi-
daus po li ti ką, t. y. juos pa si ra šan čios ša lys su ta ria 
kaž ką da ry ti ar kaž ko ne da ry ti sa vo vi daus erd-
vė je. Ki tu at ve ju pa grin di nis dė me sys ski ria mas 

4. KE LIAS Į 2015 ME TUS

re zul ta tams, t. y. ša lys su ta ria pa siek ti tam tik rų 
tiks lų, o kaip tai bus da ro ma, ne bū ti nai kon kre ti-
na ma. Abiem at ve jais su si ta ri mai kar tais pa si ro-
do sėk min gi, o kar tais – ne. Sėk mė pa pras tai bū-
na su si ju si su su si ta ri muo se nu ma to mais griež-
tais ste bė se nos me cha niz mais, o ret kar čiais net 
ir sank ci jo mis, pvz., PPO at ve ju. 

Sėk min gi su si ta ri mai pa si žy mi įvai rio mis 
ypa ty bė mis, ku rias sun ku api ben drin ti. Ta čiau 
gal vo jant apie su si ta ri mą nau jam lai ko tar piui ne-
ga li ma neat si žvelg ti į kai ku riuos ga lio jan čių su si-
ta ri mų sėk mės veiks nius. 

AIŠ KŪS TIKS LAI

Vie na iš daž nai mi ni mų TVT sėk mės prie žas-
čių yra šių tiks lų aiš ku mas ir san ty ki nis la ko niš ku-
mas. Ši ypa ty bė bū din ga ir ki tiems pa sau lį iš ju di-
nu siems su si ta ri mams, to kiems kaip Mon re a lio 
pro to ko las ir su si ta ri mas dėl ge ros hu ma ni ta ri-

nės pa gal bos tei ki mo. Ta čiau tiks lų aiš ku mas nė-
ra ta pa tus po li ti niam pa sie kia mu mui. Juk anks-
čiau jau ap tar ta Pa ry žiaus de kla ra ci ja taip pat 
kė lė aiš kius tiks lus, ta čiau jų pa siek ti, be jo kios 
abe jo nės, ne pa vy ko. 

Sėk min gos į tiks lų įgy ven di ni mą nu kreip tos 
kon ven ci jos va do vau ja si ne tik aiš kiais, bet ir to-
kiais tiks lais, ku rie su si ję su pa grin di nė se vyk dy-
mo ša ly se vy rau jan čia po li ti kos ir in te re sų lo gi ka. 
Kaip ma tė me, TVT at si ra do po de šimt me tį tru ku-
sių po li ti nio ly gio dis ku si jų ir po stū mių. Mon re a-
lio pro to ko lui taip pat pri rei kė ke le rių agi ta vi mo 
me tų, be to, vyk dan čioms vals ty bėms bu vo san-
ty ki nai ne sun ku jį įgy ven din ti be di des nių po li ti-
nių nuos to lių. O Pa ry žiaus de kla ra ci ja, prie šin gai, 
truk dė ša lims do no rėms nau do tis tarp tau ti ne 
pa ra ma sie kiant sa vo po li ti nių tiks lų, tad nuo pat 
pra džių bu vo pa smerk ta su si dur ti su var giai įvei-
kia mais sun ku mais. 
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11lentelė.Sėkmingųtarptautiniųsusitarimųpavyzdžiai.

Susitarimopavadini
mas

Politikossritis Susitarimotipas Stebėsenossistema Poveikis

Mon re a lio pro to ko las dėl 
ozo no sluoks nį ar dan čiu 
me džia gų

Aplinkosauga Rezultatas: 1 konkretus 
tikslas

JTVP, JTAAP, JTIVP ir Pasaulio 
bankas

Laipsniškas CFA1 ir 
kitų ozono sluoksnį 
ardančių cheminių 
medžiagų gamybos 
mažinimas

PPO Prekyba Veiklos kryptis: riboja 
prekybos politikos 
šalies mastu ribas  

Partnerių tarpusavio stebėsena, 
reguliarios ataskaitos
Gin čų spren di mas, sank ci jos

Kai kurie pokyčiai šalių 
prekybos politikoje

Žene vos  kon ven ci jos ir jų 
pa pil do mi pro to ko lai

Žmogaus  
teisės

Politika: vyriausybių 
karo praktikų ribojimai

Tarptautinė humanitarinė 
teisė: ratifikuojančios šalys 
turi priimti būtinus įstatymus, 
numatančius baudžiamąją 
atsakomybę asmenims, šiurkščiai 
pažeidžiantiems (arba įsakantiems 
pažeisti) konvencijų nuostatas

Sukurti elgsenos su 
nukentėjusiais nuo 
karo standartai

Ge ras hu ma ni ta ri nės 
pa gal bos tei ki mas.

Tarp tau ti nė pa-
ra ma

Rezultatas: rodiklių 
rinkinys stebėsenai, 
kaip donorai vykdo 
atskirus pagrindinius 
įsipareigojimus

Savistaba ir partnerių tarpusavio 
stebėsena

Patobulinta ir 
suderinta ataskaitų 
teikimo sistema

Ant ark ties su tar tis. Ap lin ko sau ga Politika: šalių 
vyriausybių veikimo 
laisvės Antarktyje 
ribojimas. 

28 konsultacinį balsą turinčios 
šalys – Antarkties sutarties 
sekretoriatas. Ginčų sprendimas 
derybų, tarpininkavimo būdu 
ar kreipiantis į Tarptautinį 
teisingumo teismą.

Taikus Antarkties 
panaudojimas

    

VEIKS MIN GI STE BĖ SE NOS ME CHA NIZ MAI

Ki tuo se su si ta ri muo se, to kiuo se kaip PPO 
Urug va jaus raun das, aiš kių tiks lų nė ra – jį su-
da ro šim tai tan kiai pri ra šy tų teks to pus la pių. 
Ta čiau sėk mę šiuo at ve ju le mia re a lūs ste bė se-
nos me cha niz mai, t. y. tei siš kai pri va lo ma gin-
čų spren di mo sis te ma, ku rią pa pil do tar pu sa-
vio ste bė se na pa nau do jant pre ky bos po li ti kos 
per žiū ros do ku men tų sis te mą. Ša lys tu ri stip rų 
eko no mi nį in te re są ste bė ti vie na ki tą, nes, vie-
nai ša liai pa žei dus tai syk les, ga li nu ken tė ti ki tos 
ša lies ver slo sri tys. Pa na šiai yra ir dėl Ant ark ties 
su tar ties, ku riai ga lio ja Tarp tau ti nio tei sin gu mo 
teis mo spren di mai ir ku rios įgy ven di ni mą aky lai 
ste bi vi sos pa si ra šiu sios ša lys, mat vie nai pa žei-
dus tai syk les, tai pa veik tų ki tų 27 ša lių tei ses. 
Že ne vos kon ven ci jos tai ko mos ir tarp tau ti niu 
(per tarp tau ti nę tei sę), ir ša lies lyg me ni mis, nes 
yra įtrauk tos į įvai rių ša lių tei si nes sis te mas, ku-
rio mis reg la men tuo ja mas ka rei vių el ge sys ki tų 
vals ty bių te ri to ri jo je. Ta čiau ne sant stip rių vi-
daus pa ska tų lai ky tis su si ta ri mo vien ste bė se na 
ne ga li lem ti su si ta ri mo sėk mės – Kio to pro to ko-
lo li ki mas ro do, kad kai ša ly se po li ti nės pa ska tos 
yra ne pa lan kios su tar ties lai ky mui si (mat tek tų 
im tis ne po pu lia rių spren di mų, keis ti vi suo me-
nės ir įmo nių įpro čius), pa sau li nis su si ta ri mas 
sa vai me nė ra pa kan ka mas pa grin das toms pa-
ska toms su kur ti. 

NOR Mų NU STA TY MAS

Kai ku rie su si ta ri mai, nors ne tu ri nei aiš kių 
tiks lų, nei stip rių ste bė se nos me cha niz mų, vis dėl-
to pa si ro do sėk min gi, nes tam pa pa sau li nių nor mų 
da li mi, daž nai dėl to, kad tas nor mas pri ima kaip 
sa vas pi lie ti nė vi suo me nė. Nors tam tik ras žmo-
gaus tei ses gi na tarp tau ti nės nor mos, ne ga li ma 
at mes ti prie lai dos, kad la biau siai prie Vi suo ti nės 
žmo gaus tei sių de kla ra ci jos įsi ga lė ji mo pri si dė jo 
il gai niui įsi vy ra vu sios pa sau li nės nor mos, tai gi at-
si ra dęs vi suo ti nis pri im ti no el ge sio su vo ki mas, o 
tai įvy ko su si kū rus stip riems pi lie ti nės vi suo me nės 
ju dė ji mams, to kiems kaip AmnestyInternational. 
Daž nai šios nor mos, pvz., kū no baus mių drau di-
mas mo kyk lo se Di džio jo je Bri ta ni jo je, tam pa ra-
šy ti nės tik po to, kai per dau gy bę me tų įvyks ta di-
des nių so cia li nių nor mų po ky čių.

Dar vie nas nor mų įtvir ti ni mo bū das yra 
pa sau li nių pa ly gi ni mų kū ri mas, pvz., nuo 1990 
me tų gy vuo jan tis Žmo gaus so cia li nės rai dos 
in dek sas, ku rį su da ro tam tik ri duo me nys. Šie 
duo me nys pa si tar na vo tam tik rų vys ty mui si 
svar bių nor mų nu sta ty mui ir iš po pu lia ri ni mui; 
jais nau do ja si ir vy riau sy bės, ir pi lie ti nė vi suo-
me nė, ly gin da mos pa žan gą skir tin go se vals ty-
bė se bei re gio nuo se. 

Kaip ro do anks tes nių su si ta ri mų pa vyz džiai, 
su da rant nau ją jį su si ta ri mą lai ko tar piui po 2015 
me tų ne bū ti na lai ky tis to kios pat tiks lų ir ro dik lių 
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lo gi kos, kaip ku riant TVT. Ga li ma bū tų, pvz., su ri-
kiuo ti ša lis pa gal tam tik rus kri te ri jus, kaip kad kas-
met da ro ma nu sta tant Žmo gaus so cia li nės rai dos 
in dek są, ar su si tar ti dėl aiš kių tai syk lių, api brė žian-
čių pri im ti nas ri bas, ku rių ne tu rė tų per ženg ti ša lių 
po li ti ka, kaip kad nu ti ko PPO Urug va jaus raun do 
at ve ju. Ta čiau anks tes nio me to do at si sa ky mas vi-
sa da yra ri zi kin gas, to dėl bū ti na la bai kruopš čiai 
ap gal vo ti kiek vie no siū ly mo po li ti nes ap lin ky bes ir 
prin ci pus. 

4.2  VEIKS Mų PLA NAS IKI 2015 ME Tų

Kaip ir ku riant TVT de šim ta ja me de šimt me-
ty je, 2011-2015 me tų lai ko tar piu lau kia kon kre-
tūs tar pi niai ri bo žen kliai, su teik sian tys ga li my bę 
da ry ti įta ką dis ku si jai ir įver tin ti ti kė ti ną po slin-
kių kryp tį ruo šian tis pa siek ti su si ta ri mą nau jam 
tarps niui. Prie mo nės nuo la tos kei sis, bet šiuo 
me tu pa grin di niai pro ce so es mę lem sian tys ren-
gi niai yra šie:

Metai Mėnuo Įvykis Vieta

2011-ie ji Lap kri tis JTEKA seminaras Afrikos 
po zi ci jai dėl dar bo tvarkės po 2015 me tų nu sta ty ti.

Ak ra

Gruo dis JT Ge ne ra li nės Asam blė jos re zo liu ci ja dėl man da to su tei ki mo 
ge ne ra li niam sek re to riui ini ci juo ti pro ce są dėl lai ko tar pio po 
2015.

Niu jor kas

2012-ie ji JAV pir mi nin ka vi mas Didžia jam aštuo ne tui.

Sau sis Pa sau lio eko no mi kos fo ru mas, ku rio ku lu a ruo se ga li mos dis ku si-
jos dėl su si ta ri mo lai ko tar piui po 2015 m.

Da vo sas 

JTVP ir JT ESRD vy riau sių jų tech ni nių 
eks per tų ko man dos 
pa ruo šia mie ji dar bai dėl JT vi zi jos 
ir pla no lai ko tar piui po 2015 m.

Niu jor kas

Va sa ris  Ant ra sis tarp vy riau sy bi nės ry šių
gru pės su si ti ki mas dėl lai ko tar pio 
po 2015 m.

Ge gu žė TE BI PO mi nist rų su si ti ki mas. Pa ryžius? 

Birželio 
20-22 d,

JT kon fe ren ci ja dėl tva raus 
vys ty mo si (Rio+20). 

Rio de Žanei ras

Birželis Didžiojo aštuoneto lyderių susitikimas.

JT at sa kin gų ko man dų ata skai tos.

Mek si kas

Lie pa JTGS tu ri pa skir ti Aukš to ly gio eks per tų ko mi si ją dėl 
pa si ruošimo lai ko tar piui po 2015 m.

Rug sė jis JT Generalinė Asamblėja. Niu jor kas

2013-ie ji Didžio sios Bri ta ni jos pir mi nin ka vi mas Didžia jam aštuo ne tui.

Va sa ris JT Aukšto lygio ekspertų komisijos ataskaita. Niujorkas

Ge gu žė TE BI PO mi nist rų su si ti ki mas. 

Eu ro pi nės vys ty mo si ata skai tos dėl   
dar bo tvarkės lai ko tar piui po 2015 m.
pub li ka vi mas (da ta bus pa tiks lin ti na).

Rug sė jo 
15-20 d.

Tarp tau ti nė mi ty bos kon fe ren ci ja.

Rug sė jis JT Ypatingoji sesija dėl TVT.

JTVP Žmo gaus so cia li nės rai dos ata skai tos lai ko tar piui po 2015 
m. pub li ka vi mas
(pre li mi na riai). 

Pen kių JT re gio ni nių struk tū rų ata skai tų „Lai ko tar pis po 2015 m.: 
bū si mo ji JT dar bo tvarkė vys ty mo si sri ty je“ pub li ka vi mas (da ta 
bus pa tiks lin ti na).

Niu jor kas

Lap kri tis Didžiojo aštuoneto lyderių susitikimas. Rusija 

2014–2015-ie ji Tarpvyriausybinis derybų procesas dėl 
lai ko tar pio po 2015 m., de ta lės pri klau so 
nuo pro ce sų iki 2013 m. baig ties.
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4.3  DA BAR TI NIAI PO LI TI NIAI  
PRO CE SAI BE SI RUOŠIANT  
LAI KO TAR PIUI PO 2015 M.

Dar bo tvarkė nuo lat kin ta, tad spar čiai kei sis 
ir po li ti niai pro ce sai. Ta čiau čia pa tei kia ma nau-
jau sia mums pri ei na ma in for ma ci ja, re mian tis 
po kal biais su dau ge liu po li ti kų ir JT pa rei gū nų 
Niu jor ke ir ša lių sos ti nė se. At ski ro se ša ly se su si-
do mė ji mas ir įsi trau ki mas į pa si ren gi mą nau ja-
jam su si ta ri mui la bai smar kiai ski ria si. Kol vie nos 
vals ty bės tik lau kia JT su si ti ki mo 2013 me tais, 
ki tos pra dė jo mąs ty ti apie bū si mą si tu a ci ją ir ją 
ap ta ri nė ti ša lies lyg me niu bei dvi ša liu pa grin du. 

Kol kas nė ra vi siš kai aiš ku, kaip vyks pa si-
ruo ši mo 2015-ie siems pro ce sas. Dėl pro ce dū rų 
JT lyg me niu yra su tar ta ir vis kas apy tik riai jau 
nu ma ty ta. Ta čiau ma žai ti kė ti na, kad šiuos žings-
nius ly dės nau jos idė jos dėl su si ta ri mo – la biau 
ti kė ti na to su lauk ti iš ma žes nių gru pių, ku rios im-
tų si to kio pat vaid mens, ko kį su vai di no TE BI PO 
PVK ren giant TVT. Dar ne aiš ku, kas šį dar bą at liks 
šiuo kart. Ste bė to jai su ta ria, kad Di džio jo dvi de-
šim tu ko vys ty mo si gru pė to kiam vaid me niui ne-
pa jė gi ar ba ne no ri jo im tis – kon kre čiai dis ku tuo-
ti ar tar tis dėl pa grin di nių klau si mų šiai gru pei 
pra ei ty je pa si ro dė itin sun ku. 

TE BI PO do no rai su ta rė, kad jie ne tu ri įga lio-
ji mų vėl at lik ti šį vaid me nį. Ta čiau Ja po ni jos vy-

riau sy bės įsteig ta „Ry šių gru pė“ ga lė tų už im ti jų 
vie tą. Ji ap ima la bai skir tin gas ša lis, ku rios do mi si 
per spek ty vo mis po 2015 me tų, ir pra dė jo veik ti 
šia lin kme po vie no su si ti ki mo 2011 me tais, be 
to, pla nuo ja dar vie ną 2012-ie siems. Ver tin gų 
min čių nau ja jam su si ta ri mui for muo ti ga li pa-
siū ly ti ir JT at sa kin go ji ko man da bei ge ne ra li nio 
sek re to riaus įsteig ta Aukš to ly gio eks per tų gru-
pė, ta čiau no rint šias min tis pa vers ti po li tiš kai 
pri im ti nais san do riais pa sau li niam su ta ri mui pa-
siek ti pri reiks dar daug po li ti nių pro ce sų TE BI PO, 
Di džio jo dvi de šim tu ko ir ki tų fo ru mų lyg me niu. 

Vie na kon kre ti jau iš kel ta idė ja šiuo me tu 
yra Ko lum bi jos vy riau sy bės siū lo mi „tva rio jo vys-
ty mo si tiks lai“ ar tė jant 2012 me tų bir že lį Bra zi-
li jo je vyk sian čiai Rio+20 kon fe ren ci jai. Re ak ci jų 
jau bū ta įvai rių (žr. to liau), nors pa ti idė ja dar nė ra 
itin kon kre ti. Bra zi li jos vy riau sy bė, ku ri per Rio+20 
kon fe ren ci ją at liks šei mi nin kės vaid me nį, yra su-
in te re suo ta pa siū ly mą ru tu lio ti ir pa si žiū rė ti, ar jo 
pa grin du įma no ma su da ry ti bū si mą jį su si ta ri mą.

To les nia me skir sny je glaus tai pri sta to mos 
da bar ti nės kai ku rių pa grin di nių žai dė jų po zi ci jos, 
kiek jos ži no mos šian dien. 

Mažiausiaiišsivysčiusiosšalys(MIŠ)
♦ Dominuoja su procesu susiję klausimai. 

Dau ge lis MIŠ il gą lai ką kri ti ka vo pa tį TVT 
ren gi mo bū dą, kai vis kam iš es mės va do va-
vo TE BI PO ša lys do no rės. Vie nas opiau sių 

klau si mų sie kiant bet ko kio nau jo su si ta ri-
mo dau ge liui MIŠ ir bus ren gi mo pro ce sas. 
Taip pat esa ma nuo mo nės, kad nė ra pa siek-
tas 8-asis TVT, nes stin ga pa žan gos de ry bų 
dėl kli ma to ir pre ky bos sri ty se. Ne pa si ten ki-
ni mą ke lia ir tai, kad ne vyk do mi įsi pa rei go ji-
mai dėl pa gal bos ap im ties. 

♦ Baiminamasi, kad sumažės dėmesys TVT
darbotvarkei. Kai ku rios MIŠ su tin ka su dau-
ge lio reiš kia mu ne ri mu, kad jau da bar per 
daug su si tel kus į lai ko tar pį po 2015 me tų, 
bus pa mirš ta bū ti ny bė steng tis pa siek ti kuo 
di des nę pa žan gą iki 2015-ųjų. Su tuo su si ju-
si ir nuo mo nė, kad TVT pel nius pri pa ži ni mą, 
nau ja jam su si ta ri mui de rė tų jį stip rin ti, o ne 
ap leis ti ir kur ti kaž ką vi siš kai nau ja. 

♦ Esama konkrečių siūlymų keisti dabarti
nįsusitarimą. Pvz.: skir ti dau giau dė me sio 
au gi mui ir struk tū ri niams po ky čiams, la biau 
at si žvelg ti į ša lių kon teks tą nu sta tant tiks lus. 
Ap klaus tų jų MIŠ at sto vai, ly gi nant su VPŠ, 
ma žiau ak cen ta vo žmo gaus tei sių ir ge ro jo 
val dy mo dė me nis. 

♦ VyraujaskeptiškaspožiūrisįTvVT. Af ri kos ša-
lių at sto vai šiek tiek skep tiš kai at si lie pė apie 
prieš Rio+20 kon fe ren ci ją iš kel tus „tva rio jo 
vys ty mo si tiks lus“ – iš da lies dėl to, kad ne aiš-
ku, ką tai reikš prak ti ko je, iš da lies dėl bai mės, 
kad TVT dar bo tvarkė bus per pil dy ta. 

VI DU TI NIų PA JA Mų ŠA LYS (VPŠ)

♦ SkirtingosnuomonėsdėlTvVTsiūlymoirdėl
aplinkosaugosbeivystymositikslųintegravi
moįkontekstąlaikotarpiuipo2015metų.

 Ko lum bi jos prieš Rio+20 dis ku si jai iš kel tas pa-
siū ly mas – to liau ly gia gre čiai dirb ti su TvVT ir 
su bū si muo ju su si ta ri mu lai ko tar piui po 2015 
me tų, ga liau siai pri ei nant vie nin gus nuo sek-
lius tiks lus. Kai ku rios pa grin di nės ša lys pa si-
sa ko už šią min tį, nors ki tos (VPŠ ir MIŠ) ak ty-
viai jai prie ši na si, bai min da mo si, kad su ma žės 
dė me sys skur dui ir kad su si rū pi ni mo dėl ap-
lin kos ap sau gos dings ti mi bus pa tei si na mas 
pro tek cio niz mas bei nau jų są ly gų iš kė li mas. 
Ki tos su tin ka, kad Rio+20 kon teks te de rė tų 
ap tar ti „ža lio sios eko no mi kos“ klau si mus, bet 
mie liau ap si ri bo tų siau res niu te mų ra tu, pvz., 
tech no lo gi jų per da vi mu. 

♦ Nuogąstavimai,kadsumažėsdėmesysesa
mųTVTpasiekimui. La bai pa brė žia ma, kad 
dis ku si jos apie at ei tį po 2015 me tų ne tu rė tų 
truk dy ti siek ti iki to lai ko įvyk dy ti TVT. Di plo-
ma tai ne kar tą sa kė, kad pra dė ti kal bė ti apie 
lai ko tar pį po 2015 me tų rei kė tų 2013-ai siais 
per JT spe cia lią se si ją. 

♦ KritinėspastabosdėlesamųTVTirnuomo
nės,kokiuspunktusįtrauktiįnaująjįsusita
rimą. Nuo lat kar to ta, kad da bar ti nia me TVT 
kon teks te pra žiū ri mos to kios pro ble mos 
kaip au gi mas, in dust ria li za ci ja, in fra struk tū-
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ra ir už im tu mas, taip pat ap rū pi ni mas mais-
tu ir mi ty ba. Ke lių ša lių nuo mo ne, jų skur-
do ma ži ni mo po li ti ka į au gi mą nu kreip ta ne 
ma žiau ne gu į so cia li nę rai dą, ir tai tu rė tų 
at si spin dė ti pa sau li nia me su si ta ri me lai-
ko tar piui po 2015 me tų. Iš ki tų pro ble mų 
bu vo pa mi nė tos ener ge ti ka, tech no lo gi jos, 
žmo gaus tei sės, ne ly gy bė, kon flik tai ir sau-
gu mas. Teig ta, kad VPŠ tik riau siai bus la biau 
su in te re suo tos vi sa pu siš kes niu ir jų pro ble-
mas (pvz., pre ky bos ar fi nan sų sri ty se) la-
biau at spin din čiu su si ta ri mu, nei ri bo ta į pa-
gal bos tei ki mą orien tuo ta TVT dar bo tvarke. 

RE GIO NI NĖS INS TI TU CI JOS 

♦ PietryčiųAzijosvalstybiųasociacijos (angl. 
Association of South East Asian Nations, 
ASE AN) ly de riai da vė mi nist rams už duo tį su-
kur ti to kią sche mą ir es mi nius prin ci pus, ku-
rie ap im tų di džiau sią po vei kį tu rin čių tiks lų 
ir ne sun kiai pa sie kia mų lai mė ji mų ele men-
tus bei juos pra tęs tų po 2015 me tų. 

♦ JTAfrikos ekonomikos komisija (angl. Eco
nomic Commission for Afrika, ECA) ir Nau
joji Afrikos vystymosi partnerystė (angl. 
NewPartnershipforAfrican‘sDevelopment, 
NE PAD) ren gia prak ti nį Af ri kos po li ti kos for-
muo to jų, pri va taus sek to riaus ir pi lie ti nės vi-
suo me nės se mi na rą, siek da mos su for mu luo-

ti Af ri kos po zi ci ją dėl nau jo jo su si ta ri mo, ku ri 
pri si dės prie 2013 me tais ke ti na mos baig ti JT 
re gio ni nių ins ti tu ci jų ata skai tos ren gi mo. 

♦ Europos Komisijoje įsteig tai gru pei pa ves ta 
ap mąs ty ti po zi ci jas dėl lai ko tar pio po 2015 
me tų. Ti kė ti na, kad 2013 me tais pa si ro dy-
sian ti Eu ro pi nė vys ty mo si ata skai ta bus skir ta 
lai ko tar pio po 2015 me tų dar bo tvarkei ir ge-
ro kai pri si dės prie EK po zi ci jos pa grin di mo. 

TE BI PO ŠALYS

Bri tai, olan dai ir vo kie čiai pra dė jo vi daus dis-
ku si jas dėl per spek ty vos po 2015 me tų vys ty mo si 
ar ba už sie nio rei ka lų mi nis te ri jo se. 2011-ųjų bir že-
lį su si ti ki mą dėl TVT su ren gė ja po nai ir įstei gė ne-
ma žai ša lių (įskai tant Bra zi li ją ir Sau do Ara bi ją) vie-
ni jan čią gru pę, ku ri po sė džia vo Niu jor ke 2011-ųjų 
gruo dį ir 2012-ųjų va sa rį. 

PI LIE TI NĖS VI SUO ME NĖS STRUK TŪ ROS

Pa grin di nės Di džio sios Bri ta ni jos ne vy riau sy-
bi nės or ga ni za ci jos įstei gė gru pę „BE YOND 2015“. 
Ši gru pė dau giau sia dė me sio ski ria pro ce so or ga-
ni za vi mui ir pa brė žia, kad nau jo jo su si ta ri mo ren-
gi mas tu ri vyk ti de mo kra tiškai, įtrau kiant vi sas 
su in te re suo tas pu ses. Šiuo me tu gru pė tu ri daug 
na rių, taip pat ir iš Pie tų, ta čiau pas ta rų jų pi lie-
ti nės vi suo me nės or ga ni za ci jos kri ti kuo ta ją dėl 

šiau rie čių do mi na vi mo. Ap ta ria mu klau si mu ak ty-
viai reiš kia si ir al jan sas „Pa sau li nis ra gi ni mas veik ti 
prieš skur dą“ (angl. GlobalCalltoActionAgainst
Poverty, GCAP) – 2011 me tų spa lį jo at sto vai da-
ly va vo Už jū rio vys ty mo si ins ti tu to ir JTVP su reng-
ta me se mi na re Kai re. Or ga ni za ci jos „Gel bė kit 
vai kus“ JK pa da li nys pra de da reng ti stra te gi ją dėl 
per spek ty vos po 2015 me tų, už šį klau si mą at sa-
kin gą as me nį pa sky rė ir dar vie na JK vi suo me ni nė 
or ga ni za ci ja „Ox fam“, ta čiau iš sky rus mi nė tą sias, 
kol kas pa grin di nės tarp tau ti nės NVO ir jų tin klai 
šio klau si mo ak ty viai ne si i ma.

KI TOS GRU PĖS IR INS TI TU CI JOS 

Ka na dos cen tras tarp tau ti nėms val dy mo ino-
va ci joms reng ti (angl. CanadianCentrefor Inter
nationalGovernance Innovation, CI GI) yra va do-
va vęs ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų ir ki tų eks per-
tų gru pei, ku ri rem da ma si da bar ti nių pro ble mų 
ana li ze pa ren gė nau jai siū lo mus tiks lus. Ši gru pė, 
į ku rios su dė tį įei na ir at sto vai iš ke lių Bra zi li jos, 
Ki ni jos, In di jos ir Pie tų Af ri kos „sme ge nų cen trų“, 
bu vo su si rin ku si 2012 me tų ba lan džio mė ne sį pa-
reng ti nau jų siū lo mų tiks lų, ku riuos iš dės tė tų pa-
čių me tų ru de nį iš leis ta me do ku men te. 

Va šing to ne įsi kū ręs Pa sau lio iš tek lių ins ti-
tu tas (angl. World Resources Institute) taip pat 
pre li mi na riai gal vo ja apie lai ko tar pį po 2015 me-
tų, iš da lies su si tel kęs į ap lin ko sau gos as pek tus, 
o ten pat esan tis Pa sau li nio vys ty mo si cen tras 

(angl. CentreforGlobalDevelopment) – į vys ty-
mo si pro ble ma ti ką. 

Dis ku si jo se apie nau ją jį lai ko tar pį pir muo ju 
smui ku grieš Jung ti nės Tau tos ir įvai rios jos ins ti-
tu ci jos. Jau da bar šio klau si mo rim tai ėmė si JTVP, 
siū lan ti am bi cin gą į ša lies lyg mens kon sul ta ci jas 
bei ty ri mus nu kreip tą pro jek tą. 2013-ai siais JT ge-
ne ra li nis sek re to rius šau kia ypa tin gą ją se si ją. Šios 
esa mų TVT ste bė se no je da ly vau jan čios gru pės 
taps svar bio mis in for ma ci jos ir įžval gų „sau gyk lo-
mis“, ku rios pa dės įver tin ti da bar ti nės sche mos 
po vei kį ir ge ne ruo ti jos to bu li ni mo idė jas, ta čiau 
kol dis ku tuo ja ma dau giau sia vi du je, sun ku su pras-
ti, ką JT mąs to apie sa vo vaid me nį ir ar jos pa si-
ren gu sios (bei pa jė gios) pri si im ti ly de rys tę ku riant 
sche mą lai ko tar piui po 2015 me tų. 

Šios ata skai tos ren gė jas – Di džio sios Bri ta ni-
jos Už jū rio vys ty mo si ins ti tu tas (angl. Overseas
DevelopmentInstitute, ODI) – vyk do JK Tarp tau-
ti nio vys ty mo si de par ta men to, Vil ja mo ir Flo ros 
Hju le tų fon do (angl. WilliamandFloraHewlet
Foundation) ir ke lių ki tų eu ro pi nių rė mė jų do-
tuo ja mą ty ri mo pro jek tą. Įgy ven di nant šį ty ri mą 
bus sie kia ma su de rin ti aka de mi nį dar bą su po li-
ti nio dia lo go ir ry šių plė to ji mo tiks lais, re mian tis 
tarp tau ti nės ty ri nė to jų gru pės ir aukš to ly gio pa-
ta rė jų ko mi te to eks per ti ze. Per 2012 me tus bus 
pa reng ti dar bi niai do ku men tai, o 2013-ųjų pra-
džio je – ga lu ti nis pa si rin ki mo va rian tus nu švie-
čian tis do ku men tas. 



106 107

PRADEDANČIOJO VADOVAS APIE VYSTOMĄJĮ BENDRADARBIAVIMĄ  
| DARBOTVARKĖ PO 2015: KONTEKSTAS, POLITIKA IR PROCESAI, SIEKIANT VISUOTINIO VYSTYMOSI SUSITARIMO

4.4  GA LI MI 2015 ME Tų  
SU SI TA RI MO VA RIAN TAI 

2015 me tais TVT ga lė tų bū ti pa keis ti be ga le 
įvai rių ki to kių su si ta ri mų. Ta čiau re mian tis esa ma 
po li ti ne si tu a ci ja ir jos ana li ze ga li ma iš skir ti šiuo 
me tu la biau siai ti kė ti nas al ter na ty vas. Jos ne bū ti-
nai prieš ta rau ja vie na ki tai ir ga li bū ti frag men tiš-
kai įtrauk tos į vie no kį ar ki to kį bai gia mą jį su si ta ri-
mą (pvz., pir ma sis ir tre čia sis va rian tai ga li bū ti su-
de rin ti: vie nas tar nau tų kaip mi ni ma li, ki tas – kaip 
mak si ma li pro gra ma). 

TA PA TI VEI KI MO SRI TIS,  
BET KI TO KIA SCHE MA IR PRIE MO NĖS 

Kai ku rio se gru pė se įsi tvir ti nant nuo sta tai, 
kad vi sų pir ma rei kė tų „už baig ti TVT pra dė tus 
dar bus“, ga li ma bū tų to liau lai ky tis TVT už ko duo-
tos „žmo gaus so cia li nės rai dos“ lo gi kos, ta čiau 
pa keis ti pa sie ki mų ma ta vi mo bū dą: nu sta ti nė ti 
ne pa žan gos ro dik lius, o pa sau li nius už da vi nius, 
ku rie ga lio tų kiek vie nam pla ne tos gy ven to jui. 
Pvz., vie to je TVT „per pus su ma žin ti pa sau li nį 
skur dą“ ga li ma bū tų nau ja ja me su si ta ri me nu-
ma ty ti pa sau li nį pa ja mų mi ni mu mą – tar ki me, 
1,25 JAV do le rio per die ną, ir už šios ri bos ne-
tu rė tų bū ti pa lik tas nė vie nas žmo gus. To ga li ma 
pa siek ti su de ri nus pri klau so mai nuo kon teks to 

tai ko mas skir tin gas prie mo nes: nau jas įsi dar bi-
ni mo ga li my bes, pi ni gi nes pa šal pas, in ves ti ci jas 
į ma žų jų pa sko lų sche mas ir pan. Lai kan tis to kio 
pa ties prin ci po vie to je tiks lo „su ma žin ti nau ja gi-
mių mir tin gu mą dviem treč da liais, o gim dy vių – 
tri mis ket vir ta da liais“ nau ja ja me do ku men te 
bū tų ga li ma fik suo ti di džiau sią reikš mę tu rin čių 
svei ka tos ap sau gos prie mo nių pa ke tą – pa grin-
di nių vais tų pri ei na mu mą, di džiau sią leis ti ną at-
stu mą iki li go ni nių, slau gy to jų skai čių vie nam gy-
ven to jui ir pan. ir nuo tam tik ros die nos su teik ti 
šias nu sta ty tas ga ran ti jas kiek vie nam Že mės gy-
ven to jui. Pa na šią lo gi ką, vy riau sy bėms su si ta rus, 
pri tai ky ti ga li ma ir ki toms sri ti mis – ener gi jos pri-
ei na mu mui, as me ni niam sau gu mui ir kt.

Tarp tau ti nė pa ra ma vys ty mui si to kiu at ve-
ju ne be tu rė tų bū ti pa grin di nė tiks lų pa sie ki mo 
prie mo nė. Nau jo jo su si ta ri mo įgy ven di ni mą fi-
nan suo tų (su tar to mis da li mis) ša lių vy riau sy bės 
ir do no rai, pri klau so mai nuo kon kre čios ša lies 
ga li my bių. Ži no ma, skir tin gais at ve jais įgy ven di-
ni mo me cha niz mai la bai smar kiai skir tų si pa gal 
tai, ko kia bū tų ap ta ria mos ša lies ins ti tu ci nė, po-
li ti nė, eko no mi nė są ran ga. To kiu bū du at si ras-
tų re a ga vi mo į be si kei čian čią skur do ge og ra fi ją 
sis te ma, į ku rią at si žvelg ti tu rė tų nau ja sis pa-
sau li nis su si ta ri mas. Toks po žiū ris de ra su kai 
ku rio mis so cia li nės po li ti kos ten den ci jo mis be-
si vys tan čio se ša ly se – so cia li nės ap sau gos sis te-
mų iš ki li mu, ryš kė jan čiu po stū miu už tik rin ti vi-

suo ti nį svei ka tos ap sau gos ir švie ti mo pa slau gų 
pri ei na mu mą. 

Pri tai kius to kį me to dą, aiš kiai ma ty tų si ry šys 
tarp TVT ir nau jo sios, po 2015 me tų įsi ga lio sian-
čios sche mos, o tai nu ra min tų daž ną ak ty vis tą 
ar po li ti ką, be si bai mi nan tį, ar dis ku tuo jant apie 
at ei tį ne at slūgs en tu ziaz mas pa si steng ti pa siek-
ti mak si ma lius re zul ta tus iki 2015 me tų. Bū tų 
iš spręs ta TVT už bor to pa lik ta ne ly gy bės pro ble-
ma, de ra mai at si žvel gia ma į to kį di de lį su si rū pi-
ni mą ke lian tį klau si mą kaip au gan tis pa žei džia-
mu mas dėl de mo gra finių po ky čių ir stip rė jan čios 
su krė ti mų grės mės, be to, tai bū tų įkve pian tis 
šū kis ak ty vis tams. 

Tie sa, šis nau ja sis me to das iš spręs tų ne vis-
ką. Vėl ne pa kan ka mai dė me sio bū tų skir ta au gi-
mui ir už im tu mui, ko dau ge lis vals ty bių ir pi lie ti-
nės vi suo me nės or ga ni za ci jų pa si gen da esa muo-
se TVT. Jis ne su teik tų ir bū do spręs ti ki tų pa sau li-
nio val dy mo pro ble mų, pvz.: pre ky bos ir kli ma to 
kai tos sri ty se. 

KI TO KIA VEI KI MO SRI TIS, TA PA TI SCHE MA

Į TVT struk tū rą ga li ma, pa čios struk tū ros 
iš es mės ne kei čiant, be di des nio var go įtrauk ti 
dau ge lio trokš ta mas nau jas te mas, to kias kaip 
eko no mi kos au gi mas ar ap lin ko sau ga. To kią lo-
gi ką iliust ruo tų ka na die čių (CI GI) va do vau ja mos 
gru pės siū lo mi tiks lai136. Kiek ki toks va rian tas 

kaip pa grin dą im ti TvTT ir vi siš kai in teg ruo ti į bū-
si mą jį su si ta ri mą ap lin ko sau gos sri ties tiks lus, 
pa čią tiks lų ir už duo čių struk tū rą pa lie kant to kią 
pa čią. Ki taip ta riant, ši idė ja pa dė tų at kreip ti di-
des nį dė me sį į kai ku rias nau jas, po de šim to jo 
de šimt me čio ak tu a les nė mis ta pu sias skur do ir 
vys ty mo si pro ble mas, to kias kaip ap lin ko sau ga ir 
kli ma to kai ta. 

Ši lo gi ka pa trauk li tuo, kad bū tų ga li ma iš-
nau do ti tu ri mą nu si sto vė ju sią struk tū rą, tiks lai ir 
pa žan ga jų sie kiant trauk tų dė me sį, at si ras tų ga-
li my bė su sie ti re zul ta tus su ski ria mais iš tek liais 
bei tuo re mian tis reikš ti pa gei da vi mus dėl pa-
sau li nio fi nan sa vi mo. Ji pa dė tų taip pat iš lai ky ti 
TE BI PO ša lių tarp tau ti nei pa gal bai ski ria mus biu-
dže tus, jei šį su si ta ri mą pa rem tų ak ty vi pa sau li-
nė kam pa ni ja. 

Iš trū ku mų rei kė tų pa mi nė ti ni tiks lų ir už-
duo čių pro gra muo ja mus lo gi kos ri bo tu mus, ypač 
sun ku bū tų šį me to dą pa nau do ti pla tes nio mas to 
po li ti kos po ky čiams TE BI PO ša ly se ska tin ti, pvz., 
dėl pre ky bos ar tech no lo gi jų per da vi mo. Su siau-
rė tų spręs ti nų pro ble mų ir pri ei na mų spren di mų 
ra tas. Dėl šios spra gos gal būt su ma žė tų Di džio jo 
dvi de šim tu ko ša lių su si do mė ji mas su si ta ri mu – 
jos ne ga lė tų bū ti nei tarp pa grin di nių do no rių, 
nei tarp vys ty mo si iš tek lių ga vė jų. Tad iš kil tų 
grės mė, kad toks su si ta ri mas nie kuo ne pa dė tų 
dau gu mai skur dą pa ti rian čių pa sau lio gy ven to jų, 
ku rie gy ve na vi du ti nių pa ja mų ša ly se. 
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NAU JA VEI KI MO SRI TIS, NAU JA SCHE MA

Tai bū tų am bi cin giau sia ir tuo pat me tu la-
biau siai ne apib rėž ta al ter na ty va. Bū tų sie kia ma 
ap im ti di des nį vys ty mui si ak tu a lių po li ti nių prie-
mo nių spek trą – pre ky bos sri ty je (gal būt iš ski riant 
vys ty mui si di džiau sią reikš mę tu rin čius PPO Do-
hos raun do ele men tus), kli ma to sri ty je (taip pat 
gal būt re mian tis iš trau ko mis iš de ry bų sta di jos 
do ku men tų) ir ki to se, pvz., in te lek ti nės nuo sa vy-
bės sri ty se. 

Sie kiant pa žan gos to kiais su dė tin gais klau si-
mais kaip pre ky ba, ši toks su si ta ri mas tu rė tų ap-
rėp ti ir tiks lų nu sta ty mą, ir po li ti nes prie mo nes 
tiks lams pa siek ti, ir veiks min gą ste bė se nos sis te-
mą efek ty vu mui už tik rin ti. 

To kio spren di mo pliu sai – di des nis kom plek-
siš ku mas, dėl ku rio po vei kis skur dui ir vys ty mui si 
bū tų di des nis, nei su si tel kus vien į fi nan si nę rei-
ka lo pu sę. Jį mie liau pa lai ky tų ir Di džio jo dvi de-

šim tu ko ša lys, ku rios įžvelg tų ga li my bę bent šiek 
tiek pra dė ti spręs ti joms ak tu a liau sias pa sau li nes 
pro ble mas. 

Pa grin di nis trū ku mas – am bi ci jų ly gis to kį su-
si ta ri mą pa da ry tų daug sun kiau įgy ven di na mą. 
Iš kil tų ri zi ka, kad su si ta ri mai bū tų ne vyk do mi, jei 
pa si ro dy tų esą per daug po li tiš kai kon tra ver siš ki 
di džiau sią įta ką tu rin čioms TE BI PO ša lims. 

Sche mos no va to riš ku mas pa si reikš tų vi siš-
ku dė me sio nu krei pi mu nuo skur do į ben drų pa-
sau li nių pro ble mų spren di mą, o tai bū tų ak tu a lu 
ir skur džioms, ir tur tin goms vals ty bėms. Tu rė tų 
bū ti nu sta ty ti pa grin dai, ko kias ir kaip at rink ti pa-
grin di nes pro ble mas iš vi sų esa mų. Be aki vaiz džių 
da ly kų, to kių kaip pre ky ba ir kli ma to kai ta, dė-
me sio cen tre pre ten duo tų at si dur ti to kios te mos 
kaip ne už kre čia mos li gos svei ka tos ap sau gos sis-
te mo je, IT die gi mo į švie ti mą kliū tys, mig ra ci ja. 
Svar biau sia bū tų su kur ti ben drą abiem pu sėms (ir 
Šiau rei, ir Pie tums) ak tu a lių pro ble mų su pra ti mą 

ir kon kre čias prie mo nes nu ma tan čią dar bo tvarkę 
joms spręs ti. 

Toks po žiū ris pa si tar nau tų tik ros ben dros pa-
sau li nės dar bo tvarkės at si ra di mui, at si sa kant vys-
ty mo si mąs ty se nai bū din go „mes ir jie“ pa si da li ji-
mo. Vi sos ša lys ma ty tų sau nau dą siek ti pa žan gos, 
o esant abi pu siams lū kes čiams bei at skai to my bei 
bū tų pa lan kiau ver ti na ma ga li my bė dieg ti ste bė-
se nos ir sank ci jų už įsi pa rei go ji mų ne vyk dy mą 
me cha niz mus. 

Pro ble ma tap tų di džiu lis pla nų am bi cin gu-
mas – iki 2015 me tų bū tų sun ku pa siek ti to kių 
di džiu lių mąs ty se nos apie pa sau li nį val dy mą ir 
vys ty mą si po ky čių. Kaip nu tin ka ir ki tų tarp tau ti-
nių su si ta ri mų at ve ju, pro ble miš ka bū tų su da ry ti 
tin ka mas pa ska tas ir įsi pa rei go ji mų vyk dy mą už-
tik ri nan čią do ku men to są ran gą137. Iš kil tų ir pa vo-
jus, kad ėmu sis vi sas ša lis do mi nan čių pa sau li nių 
klau si mų spren di mo į ša lį bū tų nu stum tos kai ku-
rios la bai kon kre čios ir re a lios skur do pro ble mos. 

IŠVA DOS

Kad ir kaip ar ti miau siais mė ne siais bei me-
tais plė to tų si su lai ko tar piu po 2015 me tų su si ju-
si po li ti ka ir įvai rūs pro ce sai, ar ti miau sio je at ei ty-
je iš jų iš plau kian čių va rian tų bei įvai rių siū ly mų 
de ri nių tik dau gės. Ta čiau no rint iki 2015 me tų 
su si tar ti, 2013 me tais jau rei kė tų tu rė ti kon kre-
tų siū ly mą su tam tik ru po li ti niu už nu ga riu. Dar 
ne aiš ku, kaip at si ras šis už nu ga ris ir kaip at ro dys 
bū si ma sis siū ly mas, bet ma tant au gan tį su si do-
mė ji mą ir veik lą šia lin kme ga li ma ti kė tis, kad 
su lauk ti vie no kio ar ki to kio su si ta ri mo vis dėl-
to ti kė ti na. Tai tin ka mas me tas pi lie ti nei vi suo-
me nei ge ne ruo ti idė jas, de rin ti jas su pa lan kiai 
nu si tei ku sio mis vy riau sy bė mis, pa si nau do ti re ta 
pro ga kur ti nuo sek lią ir re a lią po zi ty vią per mai-
nų pro gra mą. 
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Ge ro pa sau li nio su si ta ri mo su da ry mas bū tų di-
džiu lis lai mė ji mas. Ge ru lai ky ti nas toks su si ta ri-
mas, ku ris pa ska tins ko lek ty vi nius veiks mus dau-
giau sia nau dos skur de gy ve nan tiems žmo nėms 
tu rin čio se ir la biau siai tva rų vys ty mą si le mian-
čio se sri ty se. Jis tu ri bū ti nu kreip tas į tik rą sias 
skur do ir pras to vys ty mo si prie žas tis šian die ni-
nia me pa sau ly je bei grįs tas pa sau li niu kon sen su-
su, kad su jo mis rei kia kaž ką da ry ti. 

Šiuo me tu nau ją jį su si ta ri mą rei kia dar kur-
ti ir kur ti. Ta čiau kū ri mo prie mo nes mes tu ri me. 
TVT pa tir tis pa ro dė, kad tai įma no ma ir pa žan ga 
ga li bū ti pa siek ta. Po li ti nė pa sau lio ap lin ka ne-
džiu gi na, esa ma nau jų ten den ci jų ir be si kei čian-
čių ap lin ky bių – kar tais jo mis ga li ma pa si nau do ti 
ska ti nant pa žan gą, kar tais, prie šin gai, jos pa žan gą 
stab do. Pa čios skur do ir vys ty mo si pro ble mos ga li 
gąs din ti, ta čiau rei ka lai ge rė ja ir ga li dar pa ge rė ti.  

5. IŠVA DOS

La biau siai rei kia aiš ku mo, į ką bus orien tuo-
tas su si ta ri mas, ko kių prie mo nių teks im tis. Rei kia 
ir jė gos, ku ri ga lė tų su vie ny ti po li ti nius vei kė jus ir 
ko a li ci jas, bū tų tuo pat me tu veiks min ga ir po li-
tiš kai įma no ma. Be to, bū ti na aiš kiai įsi klau sy ti į 
skriau džia mų jų bal sus – į bal sus tų, ku riems la-
biau siai pa si tar naus ge rie ji spren di mai pa sau li niu 
lyg me niu. 

Ši ata skai ta tu rė tų tap ti pa spir ti mi pa vie niams 
žmo nėms ir or ga ni za ci joms, ku rie no rė tų šias per-
mai nas ska tin ti bei pri si dė ti ku riant ge ram ir veiks-
min gam su si ta ri mui pa lan kią si tu a ci ją. Iki 2015 
me tų pa si keis daug kas, to dėl pra vers nuo la ti nis 
in for ma ci jos at nau ji ni mas, ko ky biš kas ti ria ma sis 
dar bas ir veiks min ga stra te gi ja. Ta čiau nuo kaž ko 
juk rei kia pra dė ti, o tai ir yra vie na iš ga li my bių. 
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6.1  KE LIO Į 2015 ME TUS SCE NA RI JAI 

Šia me skir sny je trum pai pri sta to mi pen ki sce na-
ri jai pa tei kiant jų san trau kas, ti ki my bės iš tik rų jų 
įvyk ti ver ti ni mą bei pa ta ri mus, kaip to kiu at ve ju 
ma žų pa ja mų ša lims ir pi lie ti nės vi suo me nės or-
ga ni za ci joms da ry ti di džiau sią įta ką. 

Sun ku nu ma ty ti, kaip per ar ti miau sius ket-
ve rius me tus klos ty tis po li ti ka ruo šian tis lai ko-
tar piui po 2015-ųjų. Ma žai ti kė ti na, kad tik ro-
vė je tiks liai pa si kar tos vie nas iš čia pa tei kia mų 
sce na ri jų, ta čiau pla nuo jant stra te gi ją ir no rint 
su vok ti kai tos pro ce sus vi sa da tam tik ra pras me 
pra var tu ap gal vo ti re a liau sias ga li mų pro ce sų 
pa sek mes. 

Sce na ri jai yra to kie: 
♦ 1scenarijus. JT pa vyks ta pra bil ti įtai giu bal su.
♦ 2scenarijus. Ini cia ty vos ima si TE BI PO ir Tarp-

tau ti nės fi nan sų ins ti tu ci jos (TFIs).
♦ 3scenarijus. Vir šų pa ima ky lan čios eko no mi-

kos.
♦ 4scenarijus. Ky la pi lie ti nės vi suo me nės en tu-

ziaz mo ban ga.
♦ 5scenarijus. Vi siškas žlu gi mas. 

1 SCE NA RI JUS

JTpavykstaprabiltiįtaigiubalsu

Kaiptaigalinutikti?
Vals ty bėms na rėms vis la biau įsi ti ki nant, kad 

Rio de Ža nei ro kon fe ren ci jos 2012 me tais lau kia 
žlu gi mas, 2012-ųjų pra džio je jos pra de da dirb ti su 
„tva raus vys ty mo si tiks lais“ kaip ga li mu di džia jai 
dau gu mai ša lių pri im ti nu re zul ta tu. Pri pa ži nęs, kad 
iki vir šū nių su si ti ki mo yra per ma žai lai ko tiks lams 
api brėž ti, JT ge ne ra li nio sek re to riaus biu ras pa ra-
gi na vals ty bes na res Rio de Ža nei ro ren gi nį lai ky ti 
tram pli nu 18-kos mė ne sių TvVT nu sta ty mo pro ce-
sui, ku ris pa si baig tų 2014-ųjų pra džio je. 

Iš pra džių pa grin di niai do no rai ir tarp tau ti nės 
fi nan sų ins ti tu ci jos (TFIs) skep tiš kai ver ti na TvVT 
dar bo tvarkę, nes bai mi na si, kad su sil pnės TVT bū-
din gas dė me sys skur dui. Ta čiau stip ri in te lek tu a li 
JTVP ly de rys tė kar tu su ak ty viu ir po li tiš kai pre ci-
ziš ku svar biau sių MPŠ įtrau ki mu sėk min gai su tei-
kia po stū mį at nau jin tiems tiks lams, ku riuos TE BI-
PO ša lims be lie ka pa tvir tin ti. 

Pa ma ti niai nau jos sche mos ele men tai – at-
spa ru mas ir tva ru mas, o tai įkū ni ja at si sa ky mą 
griež to ša lių skirs ty mo į iš si vys čiu sias ir be si vys tan-
čias bei ki to kį mąs ty mą, ku ris ke lia daug dau giau 
kon kre čių rei ka la vi mų be si vys tan čioms ša lims, tuo 
pat me tu pri pa žin da mas ky lan čių eko no mi kų vaid-
mens pa si kei ti mą.

Ta čiau yra pa grįs tų abe jo nių, ar tik rai JT, MPŠ, 
pa žan gių do no rų ir NVO są jun gai už teks jė gų pa-
siek ti nau jų ir pa pil do mų fi nan si nių įsi pa rei go ji mų 

6. PRIE DAI

ar san glau dos prie mo nių ša lies po li ti ko je. 2016-ai-
siais vys ty mo si kam pa ni ja lie ka su tiks lais, bet ne-
ten ka pa lai ky mo. 

Tikimybė
Vidutiniška. JTVP di di na ap su kas, kad im tų si 

to kio vaid mens, juo lab kad tu ri vi siš ką le gi ti mu mą 
ma žų pa ja mų ša lių aky se. Bet ją iš da lies var žys 
ge ne ra li nio sek re to riaus sil pnu mas, taip pat ne-
re gė tos tel kia mo jo dar bo ap im tys, ku rias rei kė tų 
įveik ti po li ti niam pri ta ri mui už si tik rin ti. Ky lan čios 
eko no mi kos ir iš si vys čiu sios ša lys tik riau siai prie-
šin sis tiks lams, ku rie rei ka laus di des nių pa stan gų 
ša lies vi du je. 

GalimybėsMPŠirpilietinėsvisuomenėsįtakai
Didelės. JT sis te mai le gi ti mu mas ir pla ti ap-

rėp tis bū tų vie ni iš svar biau sių pri ori te tų, tad MPŠ 
bū tų stu mia mos prie vai ro. JTVP la bai do mi si ma-
sių įtrau ki mu ir so cia li niais tin klais, tad liau dies tel-
ki mas ga lė tų tap ti tin ka ma plat or ma. 

2 SCE NA RI JUS

IniciatyvosimasiTEBIPOirTFI

Kaiptaigalinutikti?
Nuo maž daug 2012-ųjų vi du rio dvi ša liu pa-

grin du dir ban čios TE BI PO ša lys do no rės (ypač Di-
džio ji Bri ta ni ja ir JAV) vis la biau ap si spren džia dėl 

po zi ci jos, kas tu rė tų pa keis ti TVT. Pa na šiai el gia si 
ir Pa sau lio ban kas bei TVF, jų nuo mo nės daug kur 
su tam pa.

Dėl lė šų trū ku mo TE BI PO ša lys ven gia si tu a-
ci jos, ku rio je be si vys tan čios ša lys ga lė tų kel ti daug 
kon kre čių pa gei da vi mų. Mie liau iš lai ko mas TVT 
bū din gas dė me sys be si vys tan čioms (ypač ma žų 
pa ja mų) ša lims. Lie ka ir pir mo sios kar tos TVT tel ki-
ma sis į kon kre čias sri tis, pri de dant kai ku rias nau-
jas, pvz., at spa ru mą kli ma to kai tai. 

Ky lan čios eko no mi kos iš es mės lie ka pro ce-
so nuo ša lė je. Veng da mos ki vir čų, TE BI PO do no rės 
ne no ri jų spaus ti da ly vau ti įgy ven di nant nau jus 
pla nus. Sa vo ruož tu ky lan čios eko no mi kos vals ty-
bes ten ki na se na sis Šiau rės ir Pie tų pa si skirs ty mas 
ir tai, kad joms ne ten ka pri si im ti nau jos at sa ko my-
bės. 

TE BI PO vals ty bės sėk min gai iš ko vo ja, kad 
2015-ai siais įvyk tų JT vir šū nių su si ti ki mas vys ty-
mo si klau si mais, ku ris ir ra ti fi kuo ja nau jai su tar tus 
tiks lus, nors JT vaid muo lie ka la biau sim bo li nis. 
Ma žų pa ja mų ša lims be lie ka pa klus ti šiems pla-
nams, nors jos iš tik rų jų ne si jau čia sa va ran kiš ka jų 
da li mi. 

Tikimybė
Didelė. TE BI PO ša lys ir TFI la bai mo ty vuo tos 

va do vau ti vys ty mo si dar bo tvarkei, ka dan gi tai lei-
džia ją kreip ti di des nių nau jų fi nan si nių įsi pa rei go-
ji mų ne rei ka lau jan čia lin kme ir iš lai ky ti sis te mos 
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kon tro lę. Joms ne stin ga pa jė gu mų ir dar bo tvarkės 
nu sta ty mo ge bė ji mų. Ta čiau toks sce na ri jus ke lia 
re a lią grės mę, kad il gai niui su tar ta sche ma pra ras 
ak tu a lu mą, nes ky lan čios eko no mi kos iš es mės lie-
ka nuo ša ly je. 

GalimybėsMPŠirpilietinėsvisuomenėsįtakai
Mažos. Šio sce na ri jaus at ve ju, ti kė ti na, vyks 

įtrau kia ma sis dar bas ir kon sul ta ci jos su dau ge liu 
sub jek tų, ta čiau vi sų pir ma pa ro do mai siais tiks-
lais, o ne iš tik rų jų sie kiant ver tin ti ša lis kaip sa-
va ran kiš kas pro ce so da ly ves. NVO ir MPŠ ga lė tų 
gin ti tam tik ras abiem pu sėms ak tu a lias po zi ci-
jas, ta čiau ne tu rė tų ga li my bės for muo ti pa čios 
dar bo tvarkės. 

3 SCE NA RI JUS

Viršųpaimakylančiosekonomikos

Kaiptaigalinutikti?
TE BI PO ša lims įžen giant į dar su dė tin ges nę 

kri zės sta di ją, iš si vys čiu sių ša lių ryž tas ska tin ti vys-
ty mą si pa ma žu blės ta. Ta čiau pa klau sai ky lan čio se 
eko no mi ko se iš lie kant di de lei, aukš tos lie ka ir ža-
lia vi nių pre kių kai nos – tad at si ran da di de lis stra te-
gi nis in te re sas ga min to jų šaly se. 

Šio je si tu a ci jo je ky lan čios eko no mi kos dar la-
biau stip ri na sa vo di plo ma ti nes po zi ci jas ir dvi ša-
liuo se, ir dau gia ša liuo se san ty kiuo se, pvz., Af ri kos 

ir Ki ni jos ben dra dar bia vi mo fo ru me (angl. Forum
on China–Africa Cooperation, FO CAC). TE BI PO 
šalims pa čioms ken čiant nuo ža lia vi nių pre kių in-
flia ci jos, dėl po li ti nio spau di mo „at sig ręž ti į sa vo 
dar žą“ net JAV vis la biau pa si duo da ir ne be ban do 
prie šin tis ky lan čių eko no mi kų įta kai ma žų pa ja mų 
eks por to ša ly se, o įsi trau kia į po li ti nių ir eko no mi-
nių gais rų ge si ni mą na muo se, kur, be in flia ci jos 
pro trū kių, yra dar gau sy bė ki tų ne iš spręs tų pro-
ble mų. 

Vie nu me tu at ro do, kad TVT tie siog nu grims 
už marš tin – 2015 me tų ata skai ti nio vir šū nių su si-
ti ki mo lau kia ma ne kaip krikš ty nų, o vei kiau kaip 
šer me nų. Ta čiau čia iš ky lan čios eko no mi kos įžvel-
gia di plo ma ti nio per ver smo šan są. Pa si rū pi na ma 
iš lai ky ti įpras ti nes žo di nes kon struk ci jas apie ša lių 
do no rių at sa ko my bę, ta čiau ma žų pa ja mų ša lims 
ne pa lie ka ma abe jo nių, iš kur pu čia vė jas ir ko dėl 
for mu luo jant nau juo sius tiks lus taip smar kiai pa-
brė žia mi au gi mo ir in fra struk tū ros klau si mai. Aiš-
ku kaip die ną, ir iš kur gau ti pi ni gų.

Vys ty mo si ko men tuo to jai reiš kia vil tis, kad 
nau ja ja me kon teks te ky lan čios eko no mi kos il gai-
niui dau giau dė me sio skirs ne sta bi lių vals ty bių 
pro ble moms, nes yra su in te re suo tos vals ty bių 
ga min to jų sta bi lu mu. Ta čiau tik ro sios au kos vie to-
je liks že mą eks por to po ten cia lą tu rin čios MPŠ – 
joms bus ski ria ma ge ro kai ma žiau dė me sio nei 
pir ma ja me de šimt me ty je.

Tikimybė
Mažaartimiausiumetu,didelėilgainiui. La-

bai ga li bū ti, kad per ar ti miau sius 15–20 me tų šis 
sce na ri jus nie ko ne be ste bins. Ta čiau ma žai ti kė-
ti na, kad iki 2015 me tų li kus vos ket ve riems me-
tams net nu ož miau sias sun kme tis ga li su teik ti pro-
gą nau joms ky lan čioms eko no mi koms taip grei tai 
tap ti vys ty mo si ly de rė mis. 

GalimybėsMPŠirpilietinėsvisuomenėsįtakai
Mažos. Nors šio sce na ri jaus at ve ju vys ty mo si 

te ma tap tų pa kan ka mai ak tu a li, ji bū tų plė to ja ma 
va do vau jan tis vi sų pir ma ša lių do no rių in te re sais. 
Tai gi do no rės tei kia mą pa gal bą no rė tų nau do tis 
sa vo, o ne ki tų sub jek tų įta kai su stip rin ti. 

4 SCE NA RI JUS

Kylapilietinėsvisuomenėsentuziazmobanga

Kaiptaigalinutikti?
2012 me tų pra džio je Bra zi li jos vy riau sy bė 

ima nuo lat kal bė ti apie „nau jo sios kar tos įvai ria-
pu siš ku mą” (2.0) ir sa vo no rą pa nau do ti so cia-
li nių tin klų tech no lo gi jas, kad pa vers tų Rio de 
Ža nei ro vir šū nių su si ti ki mą pir muo ju pa sau ly je 
„in ter nau tų su va žia vi mų“ (angl. crowdsourced
summi), t. y. pa ska tin tų ma ses žmo nių ja me da-
ly vau ti per nau ją sias tech no lo gi jas. Ke li pro gra-
muo to jai ir pi lie ti nio da ly va vi mo ska ti ni mo per 

so cia li nius tin klus tech no lo gi jų ži no vai (kai ku rie 
dar 2008-ai siais kū rę „Us ha hi di“) nu spren džia 
pri im ti bra zi lų pa reiš ki mus už gry ną pi ni gą ir per 
sa vai tę įde da į ži nia tin klį no va to riš kiau sią plat-
for mą in ter nau tams da ly vau ti. 

Bra zi lai jau čia si už speis ti į kam pą, juk jie ke ti-
no su kur ti sa vo plat or mą, tik ma nė, kad tam pri-
reiks ko kių dvie jų mė ne sių. Ga liau siai jie nu spren-
džia ne pra ras ti oru mo ir dvi ra čio ne be iš ra di nė ti, 
tad su tei kia sve tai nei ofi cia lų Rio’2012 sta tu są. Po-
rą mė ne sių apie plat or mos vei ki mą vyks ta pa dri-
kos dis ku si jos. Ta čiau dėl ba lan dį ir ge gu žę iš ti ku sių 
gam ti nių ne lai mių bei pra žu vu sių der lių pa sau ly je 
ky la nau ja su si do mė ji mo tva ru mo bei vys ty mo si 
pro ble mo mis ban ga. Vi są pla ne tą ap skrie ja įti ki na-
mas, skaus min gas ir la bai emo cin gas ūki nin kės iš 
Ma lio pa si sa ky mas, ku rio įra šą į so cia li nius tin klus 
įde da NVO dar buo to jas. Vi sos pa sau lio ži niask lai-
dos žvilgs niai ne ti kė tai nu kryps ta į Rio’2012 in ter-
nau tų plat or mą. 

Pa ma žu ky lant pa si pik ti ni mui, ak ty vė jant dis-
ku si joms ir au gant ryž tui, tra di ci nė ži niask lai da iš 
pra džių ne pai so šio pi lie ti nės vi suo me nės jė gos 
pa si reiš ki mo, bet pas kui įver ti na jo dy dį ir nu krei-
pia sa vo so li džius iš tek lius jam nu švies ti. Dėl tech-
ni nių in ter nau tų plat or mų ga li my bių pa kan ka mai 
grei tai pa ren gia mas pa sau li nis ma ni fes tas už per-
mai nas bei iš ke lia mi ke li pa grin di niai pri ori te tai. 
Ba ra ko Oba mos 2008-ųjų rin ki mų kam pa ni jos ve-
te ra nai sa vo pa si sa ky muo se ver ti na šią nau ją ban-
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gą kaip kaž ką pa na šaus į jų anks tes nę pa tir tį, tik 
pa sau li niu lyg me niu, ir da bar vi są po li ti ką kon tro-
liuo ja ak ty vis tai. 

Rio’2012 te pa sie kia kuk lių re zul ta tų, bet ir 
tai įkve pia Tin klą – taip jis ima mas va din ti. Tik 
pra de da ma įsi jaus ti į nau jas ga li my bes.

Tikimybė
Vidutiniška. Kai ku rios šio sce na ri jaus at-

mai nos jau virs ta tik ro ve (plg. Ar ti muo siuo se 
Ry tuo se), bet ne pa sau li niu lyg me niu. Kad tai 
tap tų tik ro ve, rei ka lin gos tin ka mos tech no lo-
gi jos. Pa si tel kus „Fa ce bo ok“ ir „Twit er“ ga li ma 
su reng ti pro tes to ak ci ją, bet ne su de rin ti prieš-
ta rin gas pa žiū ras ar su si ker tan čius pri ori te tus. 
Be to, iš ven giant di des nių su krė ti mų pa ska tin ti 
ma si nio da ly va vi mo tur būt ir gi ne pa vyk tų (žr. 1 
prie dą).

GalimybėsMPŠirpilietinėsvisuomenėsįtakai
Labai didelės. Ka dan gi iš pen kių sce na ri jų 

šiam la biau siai pra džią duo da „apa čios”, jis ir yra 
pa lan kiau sias pi lie ti nei vi suo me nei da ly vau ti. Jis, 
ko ge ro, bū tų pa lan kiau sias ir ma žų pa ja mų ša lių 
įta kai stip rin ti. Di dy sis klau si mas bū tų, ar iš si vys-
čiu sios ir ky lan čios eko no mi kos jaus tų si ga lin čios 
ne pai sy ti pi lie ti nės vi suo me nės ak ty vu mo ban-
gos, – ir at virkš čiai, kiek ši pa jėg tų iš si vers ti be 
jų pa lai ky mo. 

5 SCE NA RI JUS

Visiškasžlugimas

Kaiptaigalinutikti?
Nuo 2011 me tų pa bai gos eko no mi nė kri zė 

ple čia si ir ap ima vi są pa sau lį. Be vil tiš ka tam pa ne 
tik TE BI PO ša lių pa dė tis – už kra tas pa sie kia ky-
lan čias eko no mi kas, ku rios sun kiai lai ko si pa vir-
šiu je dėl spar čiai au gan čios in flia ci jos, itin ne sta-
bi lių už sie nio va liu tų kur sų, stip rė jan čio pre ky bos 
pro tek cio niz mo, o 2012-ųjų pa bai go je, do le riui 
žlu gus bei nu sto jus bū ti re zer vi ne pa sau lio va-
liu ta, ir dėl pa sau li nės eko no mi kos pu siau svy ros 
pra ra di mo. Ne tru kus žlun ga ir eu ro zo na.

To kia me kon teks te, ne dar bui pa sie kus nuo 
ket vir to jo de šimt me čio ne ma ty tas aukš tu mas ir 
daug kur ky lant ne ra mu mams, apie vys ty mą si 
tie siog pa mirš ta ma. JT vir šū nių su si ti ki mai lai ko-
mi be pras mių ple pa lų klu bais, ži niask lai da į juos 
prak tiš kai nu mo ja ran ka. Spar čiai džiū vant fi nan-
sa vi mo upe liams, silps ta ir NVO bal sas – joms 
be lie ka už im ti gy ny bi nes po zi ci jas. 

Tie są sa kant, dėl vi suo ti nio cha o so ir su iru-
tės iš tik rų jų au ga ma sių da ly va vi mas po li ti ko je 
bei vi suo me ni niuo se ju dė ji muo se, ta čiau tai ne 
toks da ly va vi mas, ko kio no rė tų vys ty mo si ak ty-
vis tai. Vis di des nį po li ti nį svo rį dau ge ly je iš si vys-
čiu sių ša lių įgau na na cio na liz mo ir pro tek cio niz-
mo gai va las, prieš imig ran tus nu kreip tos nuo tai-

kos, vyks ta ryž tin gas at si trau ki mas nuo li be ra lių, 
kos mo po li tiš kų ir glo ba lis ti nių pa žiū rų. 

Tikimybė
Didelė. Ži no ma, prieš prie ši niai eko no mi niai 

ir po li ti niai vė jai ga li bū ti ki to kio po bū džio, nei 
sce na ri ju je pa tei kia mi pa vyz džiai, bet jei nie kas 
ne pa si keis, per spek ty va ne tu rė ti jokio TVT pa kei-
sian čio do ku men to žvel giant į da bar ti nę įvy kių 
ei gą net la bai ga li virs ti tik ro ve. 

GalimybėsMPŠirpilietinėsvisuomenėsįtakai
Mažos.Nors ir niū riau siais eko no mi kai lai-

kais bū na švie sių pe ri odų, pvz., net per di džiau-
sią sun kme tį iš li ko ste bė ti nai aukš tas au ko ji mo 
lab da rai ly gis Di džio jo je Bri ta ni jo je, vis dėl to šio 
sce na ri jaus at ve ju pi lie ti nės vi suo me nės įta ka 
vys ty mo si po li ti kai aki vaiz džiai su ma žė tų. Su-
siau rė jus dau gia ša liais įsi pa rei go ji mais spren-
džia mų klau si mų ra tui, tai ne igia mai pa veik tų ir 
ma žų pa ja mų ša lis.  
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6.2  TVT 

Tūkstantmečiovystymositikslai(TVT)

Tikslaiiružduotys(išTūkstantmečiodeklaracijos) Stebėsenosprocesorodikliai

1tikslas.Panaikintivisiškąskurdąirbadą.

1. A užduo tis. 1990–2015 me tų lai ko tar piu per-
pus su ma žin ti da lį žmo nių, ku rių pa ja mos yra 
ma žes nės nei 1 do le ris per die ną 

1.1 Žmo nių, gy ve nan čių iš ma žiau nei 1 JAV do le rio (PGP) per die ną, da-
lis138. 

1.2 Skur do ato trū kio ro dik lis. 
1.3 Skur džiau siam gy ven to jų penk ta da liui ten kan ti šalies var to ji mo da lis. 

1. B už duo tis. Pa siek ti vi siš ką ir pro duk ty vų už-
im tu mą bei už tik rin ti orų dar bą vi siems, įskai-
tant mo te ris ir jau ni mą . 

1.4 Vie nam įdar bin ta jam ten kan čio BVP au gi mas. 
1.5 Už im tu mo ir gy ven to jų skai čiaus san ty kis.
1.6 Ma žiau nei iš 1 do le rio per die ną (PGP) pra gy ve nan čių dir ban čių žmo-
nių da lis.
1.7 Sau ar šei mai dir ban čių jų da lis ver ti nant ben dro jo už im tu mo ly giu. 

1. C už duo tis. 1990–2015 me tais per pus su ma-
žin ti nuo ba do ken čian čių žmo nių skai čių. 

1.8 Per mažo svo rio vai kų iki 5 me tų ap rėp tis. 
1.9 Ma žiau nei mi ni ma lų ener gi jos su var to jan čių gy ven to jų da lis. 

2tikslas.Užtikrintivisuotinįpradinįišsilavinimą.

2. A už duo tis. Už tik rin ti, kad iki 2015 me tų vi sur 
gy ve nan tys vai kai (ir ber niu kai, ir mer gai tės) tu-
rė tų ga li my bę įgy ti pra di nį iš si la vi ni mą.

2.1 Pra di nės mo kyk los lan ky mo ro dik liai. 
2.2 Į pir mą kla sę įsto ju sių vai kų, ku rie pa sie kia pas ku ti nę pra di nės mo-
kyk los kla sę, da lis. 
2.3 15–24 me tų am žiaus mo te rų ir vy rų raš tin gu mo ro dik liai. 

3 tiks las. Ska tin ti ly čių ly gy bę ir di des nes mo te rų tei ses. 

3. A už duo tis. Lik vi duo ti ly čių ne ly gy bę pra di-
nio ir vi du ri nio švie ti mo įstai go se, ge riau siai iki 
2005-ųjų, vi suo se švie ti mo lyg me ny se – iki 2015 
me tų. 

3.1 Mer gai čių ir ber niu kų san ty kis pra di nė se, vi du ri nė se bei tre čios pa-
ko pos mo kyk lo se. 
3.2 Mo te rų mo ka mo už im tu mo ne že mės ūkio sek to riu je da lis. 
3.3 Mo te rų da lis ša lies par la men te. 

4tikslas.Sumažintivaikųmirtingumą.

4. A už duo tis. 1990–2015 me tais dviem treč da-
liais su ma žin ti vai kų iki 5 me tų am žiaus mir tin-
gu mą. 

4.1 Vai kų iki 5 me tų mir tin gu mas.
4.2 Kū di kių mir tin gu mas. 
4.3 Nuo ty mų pa skie py tų vai kų iki 1 me tų da lis. 

5tikslas.Pagerintigimdyviųsveikatosapsaugą.

5. A už duo tis: 1990-2015 me tais dviem treč da-
liais su ma žin ti gim dy vių mir tin gu mą 

5.1 Gim dy vių mir tin gu mas. 
5.2 Gim dy mų da ly vau jant pro fe sio na liam me di kui da lis. 

5. B už duo tis: Iki 2015-ųjų už tik rin ti vi suo ti nį 
rep ro duk ci nės svei ka tos pri ei na mu mą 

5.3 Kon tra cep ci jos prie mo nių pa pli ti mas. 
5.4 Gim dy mų pa aug lys tė je ro dik lis. 
5.5 Nėš čių jų pa tro na žo pa pli ti mas (su ma žiau siai vie nu ir ma žiau siai ke-
tu riais ap si lan ky mais). 
5.6 Ne pa ten kin tas šei mos pla na vi mo po rei kis. 

6tikslas.KovasuŽIV/AIDS,maliarijairkitomisligomis.

6. A už duo tis. Iki 2015 me tų už kirs ti ke lią ŽIV / 
AIDS pa pli ti mui. 

6.1 ŽIV pa pli ti mas tarp 15–24 me tų gy ven to jų. 
6.2 Pre zer va ty vo nau do ji mas per pas ku ti nį ri zi kin gą ly ti nį ak tą. 
6.3 15–24 me tų gy ven to jų, tu rin čių pa kan ka mai ži nių apie ŽIV / AIDS, 
da lis. 
6.4 Mo kyk lą lan kan čių ir ne lan kan čių 10–14 me tų naš lai čių san ty kis. 

6. B už duo tis. Iki 2010 me tų pa siek ti vi suo ti nį ŽIV 
/ AIDS gy dy mo pri ei na mu mą vi siems, kam to rei-
kia. 

6.5 Gy ven to jų su pa žen gu sia ŽIV in fek ci ja, tu rin čių ga li my bę var to ti an ti-
ret ro vi ru si nių vais tų, da lis. 

6. C užduo tis. Iki 2015 me tų už kirs ti ke lią ir su-
ma žin ti ma lia ri jos bei ki tų pa grin di nių li gų pa pli-
ti mą. 

6.6 Ma lia ri jos ser ga mu mo ir miršta mu mo ro dik liai. 
6.7 Vai kų iki 5 me tų, mie gan čių po prie mo nė mis nuo uo dų ap do ro tais 
tin kle liais, da lis. 
6.8 Karš čiuo jan čių vai kų iki 5 me tų da lis, gy do ma tin ka mais vais tais nuo 
ma lia ri jos. 
6.9 Tu ber ku lio zės ser ga mu mo, pa pli ti mo ir mirš ta mu mo ro dik liai. 
6.10 Pa gal tie sio giai kon tro liuo ja mo gy dy mo stra te gi ją (angl. DirectlyOb
servedTherapy, DOTS) nu sta ty tų ir iš gy dy tų tu ber ku lio zės at ve jų da lis. 

7tikslas.Užtikrintidarniąaplinkosapsaugą.

7. A už duo tis: Įtrauk ti tva raus vys ty mo si prin ci-
pus į ša lių po li ti nes prie mo nes ir pro gra mas bei 
pra dė ti at kur ti pra ras tus gam tos iš tek lius.
7. B už duo tis. Su ma žin ti bio lo gi nės įvai ro vės pra-
ra di mą, iki 2010 me tų už tik ri nant reikš min gą 
pra ra di mų ro dik lių ma ži ni mą. 

7.1 Miškin gu mo ro dik lis. 
7.2 CO2 emi si jos vie nam gy ven to jui ir vie nam BVP do le riui (PGP). 
7.3 Ozo no sluoks nį se ki nan čių me džia gų nau do ji mas. 
7.4 Sau gio se bio lo gi nė se po pu lia ci jos ri bo se esan čių žu vų at sar gų da lis. 
7.5 Vi sų var to ja mų van dens iš tek lių da lis. 
7.6 Sau go mų sau su mos ir jū rų erd vių da lis. 
7.7 Ties iš ny ki mo ri ba esan čių rū šių da lis. 

7. C už duo tis. Iki 2015 me tų per pus su ma žin ti 
nuo la ti nio ge ria mo jo van dens šal ti nio ir mi ni ma-
lių sa ni ta ri nių są ly gų ne tu rin čių žmo nių da lį. 

7.8 Šva raus van dens šal ti nį tu rin čių gy ven to jų da lis. 
7.9 Ka na li za ci ją tu rin čių gy ven to jų da lis. 
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7. D už duo tis. Iki 2020 me tų reikš min gai pa ge rin ti 
gy ve ni mo są ly gas bent 100 mi li jo nų lūš ny nų gy-
ven to jų. 

7.10 Lūš ny nuo se gy ve nan čių mies to gy ven to jų da lis139. 

8tikslas.Suburtipasauliobendruomenępartnerysteivystymosilabui.

8. A už duo tis. To liau vys ty ti at vi rą, tai syk lė mis 
grįs tą, prog no zuo ja mą, ne disk ri mi na ci nę pre ky-
bos ir fi nan sų sis te mą. Ap ima įsi pa rei go ji mus ge-
ro jo val dy mo, vys ty mo si ir skur do ma ži ni mo sri ty-
se – ir ša lių, ir pa sau lio lyg me ni mis. 
8. B už duo tis. Pa ten kin ti spe ci fi nes ma žiau siai iš-
si vys čiu sių ša lių reik mes. Tai ap ima:
- eks por to ga li my bę be ta ri fų ir kvo tų;
- in ten sy vią sko los nu ra šy mo pro gra mą stip riai 
įsi sko li nu sioms skur džioms ša lims (SĮSŠ), ofi cia lių 
dvi ša lių įsi sko li ni mų nu ra šy mą;
- dos nes nę OPV skur dą ma žin ti įsi pa rei go ju sioms 
ša lims. 
8. C už duo tis. Pa ten kin ti spe ci fi nes iš ėji mo į jū-
rą ne tu rin čių ša lių ir ma žų jų be si vys tan čių sa lų 
vals ty bių reik mes (įgy ven di nant Ma žų jų be si vys-
tan čių sa lų vals ty bių tva raus vys ty mo si veiks mų 
pro gra mą ir 21-osios Ypa tin go sios Ge ne ra li nės 
asam blė jos se si jos nu ta ri mus). 
8. D už duo tis. Kom plek siš kai spręs ti be si vys tan čių 
ša lių sko lų pro ble mas tai kant il ga lai kes na cio na li-
nes ir tarp tau ti nes prie mo nes sie kiant sko lų tva-
ru mo.

Kaikurieištoliaupateiktųrodikliųstebimiatskiraimažiausiaiišsivysčiu
siose šalyse (MIŠ),Afrikoje, besivystančiose išėjimo į jūrąneturinčiose
šalyseirmažosiosebesivystančiosesalųvalstybėse.
Ofi cia li pa ra ma vys ty mui si (OPV) 
8.1 Gry no ji, ben dro ji ir MIŠ ten kan ti OPV san ty kiu su TE BI PO / PVK do-
no rių BNP. 
8.2 Ben dro sios dvi ša lės sek to riais su skirs ty tos TE BI PO / PVK do no rių 
OPV da lis, ten kan ti pa grin di nėms so cia li nėms pa slau goms (pra di niam 
iš si la vi ni mui, pir mi nei svei ka tos ap sau gai, mi ty bai, van dens sau gu mui, 
sa ni ta ri nėms są ly goms). 
8.3 Prie ša lių „ne pri riš tos“ dvi ša lės TE BI PO / PVK do no rių OVP da lis. 
8.4 Be si vys tan čių iš ėji mo į jū rą ne tu rin čių ša lių gau ta OPV san ty kiu su 
jų BNP.
8.5 Ma žų jų be si vys tan čių sa lų vals ty bių gau ta OPV san ty kiu su jų BNP. 
Rin kos pri ei na mu mas
8.6 Ben dro jo be mui tų į iš si vys čiu sias ša lis pri im to (ma tuo jant pa gal ver-
tę, ne įtrau kiant gin klų) im por to iš be si vys tan čių ša lių ir MIŠ da lis. 
8.7 Vi du ti niai iš si vys čiu sių ša lių že mės ūkio pro duk tams ir teks ti lei iš be-
si vys tan čių ša lių tai ko mi ta ri fai. 
8.8 TE BI PO ša lių pa ra ma že mės ūkiui san ty kiu su jų BNP. 
8.9 Su teik tos OVP da lis, ten kan ti pa gal bai vys tant pre ky bos pa jė gu mus. 
Sko lų tva ru mas
8.10 Ben dras SĮSŠ spren di mo sta di ją pa sie ku sių ir SĮSŠ pro ce są įvyk džiu-
sių ša lių skai čius. 
8.11 Pa gal SĮSŠ ir MDRI (Dau gia ša lio sko lų nu ra šy mo ini cia ty vą) nu ra šy-
tos sko los. 
8.12 Sko los ap tar na vi mo są nau dos san ty kiu su pre kių ir pa slau gų eks-
por tu. 

8. E už duo tis. Ben dra dar biau jant su far ma ci jos 
ben dro vė mis už tik rin ti įper ka mų pa grin di nių 
vais tų pri ei na mu mą be si vys tan čio se ša ly se. 

8.13 Gy ven to jų, ku riems nuo lat pri ei na mi įper ka mi pa grin di niai vais tai, 
da lis. 

8. F už duo tis. Ben dra dar biau jant su pri va čiu sek-
to riu mi už tik rin ti nau jų jų tech no lo gi jų nau dos 
pri ei na mu mą, ypač in for ma ci jos ir ko mu ni ka ci jos 
sri ty se. 

8.14 Te le fo no li ni jų šim tui gy ven to jų. 
8.15 Mo bi lių jų te le fo nų abo nen tų šim tui gy ven to jų.
8.16 In ter ne to var to to jų šim tui gy ven to jų.
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SAN TRUM POS
BIN GO Di de lės tarp tau ti nės ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos 
BRIC Bra zi li ja, Ru si ja, In di ja ir Ki ni ja
PVO Pi lie ti nės vi suo me nės or ga ni za ci ja
PPK Pa ra mos plėt rai ko mi te tas
ES  Eu ro pos Są jun ga
RB   Re li gi nės ben druo me nės
BVP Ben dra sis vi daus pro duk tas
BNP Ben dro sios na cio na li nės pa ja mos
IKT  In for ma ci jos ir ko mu ni ka ci jos tech no lo gi jos
VSI    Vys ty mo si stu di jų ins ti tu tas
TFI    Tarp tau ti nės fi nan si nės ins ti tu ci jos
TDO     Tarp tau ti nė dar bo or ga ni za ci ja
VB NVO Vys to mo jo ben dra dar bia vi mo sri ty je vei kian ti ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja
TKKSG  Tarp vy riau sy bi nė kli ma to kai tos spe cia lis tų gru pė
MIŠ   Ma žiau siai iš si vys čiu si ša lis
TVT    Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lai
NVO  Ne vy riau sy bi nė or ga ni za ci ja
NŽT      Na cio na li nė žval gy bos ta ry ba
OPV  Ofi cia lio ji pa ra ma vys ty mui si
UPI    Už jū rio plėt ros ins ti tu tas
EB PO   Eko no mi nio ben dra dar bia vi mo ir plėt ros or ga ni za ci ja
SSSK   Skur do su mažini mo stra te gi jos kny ga
JT      Jung ti nės Tau tos
JTESRS    Jung ti nių Tau tų eko no mi kos ir so cia li nių rei ka lų sky rius
JTPP      Jung ti nių Tau tų plėt ros pro gra ma
JTAP   Jung ti nių Tau tų ap lin ko sau gos pro gra ma 
JTBKKP   Jung ti nių Tau tų ben dro ji kli ma to kai tos kon ven ci ja
PPO         Pa sau lio pre ky bos or ga ni za ci ja

DIAG RA Mų IR LEN TE LIų SĄ RA ŠAS

1 diag ra ma. Sti chi nių ne lai mų pa vo jaus ti ki my bė                                              
2 diag ra ma. BNP da lis vie nam gy ven to jui                                                         
3 diag ra ma. Tie sio gi nės už sie nio in ves ti ci jos iš Ki ni jos į Af ri ką, 2003–2008 me tais        
4 diag ra ma. Pa sau lio gy ven to jų skai čius 1950–2050 me tais, pa gal skir tin gus nu ma to mus 
      va rian tus (mi li jar dais)                                              
5 diag ra ma. San ty ki nis ne ly gy bės ly gis ša ly se                                                    

1 len te lė. Ne ly gy bė tarp EB PO ir Af ri kos į pie tus nuo Sa cha ros  ša lių                 
2 len te lė. Tūks tant me čio plėt ros tiks lų su ves ti nė                                                  
3 len te lė. Ty ri mų, ku riuos at lie ka pa žan gios or ga ni za ci jos, da ly viai
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Kin ta tarp tau ti nis kon teks tas. Kli ma to po ky čiai, 
su ke lian tys ne nu spė ja mas, daž nai nio ko jan čias 
pa sek mes ir skurs tan čioms, ir tur tin goms ša lims, 
šian dien jau čia mi vi sa me pa sau ly je. Tuo pa čiu 
me tu vy riau sy bės sten gia si su si tar ti, kaip ga lė tų 
su švel nin ti to les nius pa vo jin gus kli ma to po ky-
čius. Iš ky la nau jos po li ti nės jė gos, ku rios me ta 
iš šū kį nu sta ty toms nor moms ir pro ce sams – pra-
de dant JT sis te ma ir tarp tau ti nė mis fi nan si nė mis 
ins ti tu ci jo mis, bai giant su tar ti mis dėl pa ra mos 
efek ty vu mo bei tarp tau ti nės pre ky bos. Jų įta ka 
jau čia ma vi sa me pa sau ly je. Šiai ata skai tai ke liau-
jant į spaus tu vę Vi du ri niuo se Ry tuo se vyks ta to kie 
ne ra mu mai, ku rių pa sek mes sun ku nu ma ty ti.

Pra ėju sį de šimt me tį vy ko di džiu liai po ky čiai 
tarp tau ti nio vys ty mo si kon teks te. Dau ge lio EB PO 
ša lių eko no mi ka iš san ty ki nio sta bi lu mo 2000 me-
tų pra džio je pa si kei tė tiek, kad bai gė si fi nan si ne 
2008-ųjų kri ze. Šie sun kūs eko no mi kai lai kai da ro 
spau di mą vy riau sy bėms, ku rios sten gia si lai ky tis 
sa vo įsi pa rei go ji mų dėl pa ra mos ir už tik rin ti, kad 
ta pa ra ma duo tų ap čiuo pia mų re zul ta tų.

Mė gi ni mas su si gau dy ti šia me be si kei čian-
čia me kon teks te ir su pras ti ga li mas jo pa sek mes 
yra ne leng vas už da vi nys. Vys to mo jo ben dra dar-
bia vi mo sri ty je vei kian čioms ne vy riau sy bi nėms 
or ga ni za ci joms (to liau teks te – VB NVO), to kioms 
kaip Trocaire, ši ana li zė yra bū ti na sie kiant už tik-
rin ti, kad mū sų dar bas lik tų svar bus ir at ei ty je. Be 
to, su si dū rus su ri bo tais fi nan si niais iš tek liais, ji 

pa de da ati džiau pa žvelg ti į sa vo at lie ka mą dar bą 
ir už duo ti sau sun kų klau si mą – kaip mes su juo 
su si do ro ja me. Ji ga li pa dė ti mums la biau su telk ti 
dė me sį į tai, ką įma no ma da ry ti vi siš kai ki taip.

Ge ri spren di mai pri ima mi ta da, kai šiek tiek 
at si trau kia ma nuo ne ati dė lio ti nų rū pes čių ir kas-
die nių dar bų, kad bū tų ga li ma per skai ty ti „laik me-
čio žen klus“. Tai reiš kia, kad rei kia ge rai įsi žiū rė ti į 
ho ri zon tą ir pa mė gin ti pa ste bė ti, kas lau kia at ei ty-
je, bei kel ti klau si mus, ką pa žan gios or ga ni za ci jos 
veiks po de šim ties me tų ir kaip de rė tų ko re guo ti 
sa vo po li ti ką bei prak ti ką, sie kiant pri si de rin ti prie 
kin tan čio kon teks to. Bū tent tai tu rė da ma gal vo je, 
Trocaire, fi nan suo ja ma Ai ri jos pa ra mos or ga ni-
za ci jos ir re mia ma Plėt ros stu di jų ins ti tu to (PSI), 
ėmė si Pa žan gos 2020-esiems pro jek to.

Tai jau tre čias toks pro jek tas. Kiek vie nas 
pro jek tas apė mė pa na šaus tu ri nio li te ra tū ros pa-
ieš ką, po ku rios se kė pu siau struk tū ruo tas in ter-
viu su pa grin di niais vys to mo jo ben dra dar bia vi-
mo sri ties eks per tais. Prieš de šimt me tų Trocaire 
pra dė jo pir mą jį Pa žan gos pro jek tą kaip sa vo vi-
di nio stra te gi nio pla na vi mo pro ce so da lį. Po šio 
pro jek to or ga ni za ci ja sky rė dau giau dė me sio VB 
po li ti kai ir at sto va vi mui, pa si nau do da ma ga li my-
bė mis, ku rias tei kė Skur do ma ži ni mo stra te gi jos 
do ku men tai (SMSD) bei Tūks tant me čio vys ty mo-
si tiks lai (TVT). Ant ra sis Pa žan gos pro jek tas bu vo 
vyk do mas 2005 me tais. Be ki tų da ly kų iš skir ti nis 
dė me sys ja me bu vo ski ria mas ap lin ko sau gai ir 

rei ka la vi mui vys ty mo si or ga ni za ci joms įtrauk ti 
mi nė tą sri tį į sa vo dar bą.

Šios ata skai tos tiks las – ištir ti bū si mas ten-
den ci jas, ku rios for muos vys to mo jo ben dra dar-
bia vi mo po li ti ką, ir ypač VB NVO vaid me nį, per 
at ei nan tį de šimt me tį. Ji nu ma ty ta kaip iš tek lius, 
ska tin sian tis dis ku si jas svar biau siais klau si mais, 
ku riuos spren džia VB or ga ni za ci jos. Šian dien tai 
yra itin iš sa mus pro jek tas, prie ku rio sa vo įžval-
go mis apie tarp tau ti nio vys ty mo si per spek ty vas 
pri si dė jo 87 eks per tai iš vi so pa sau lio. Tai yra pir-
mo ji pa žan gos ata skai ta, ku ri pri ei na ma pla čia jai 
vi suo me nei, ir ti ki ma si, kad ji pa si tar naus vys ty-
mo si sek to riui Ai ri jo je ir vi sa me pa sau ly je.

Nu spė ti at ei tį nė ra pa pras ta ir vi sa da ri zi kin-
ga. Šio je ata skai to je ne sie kia ma pa teik ti ga lu ti-
nių at sa ky mų į klau si mus, ku rie jo je nag ri nė ja-
mi. Jo je nė ra sta tis tiš kai reikš min gų duo me nų 
ar nuo sek laus ty ri mo da ly vių iš kel tų prie lai dų 
pa tik ri ni mo. Ren giant šią ata skai tą vei kiau mė-
gin ta pa siek ti tuos, ku riems ten ka svar bus vaid-
muo for muo jant vys to mo jo ben dra dar bia vi mo 
dar bo tvarkę.

Ata skai ta su da ry ta taip, kad ska tin tų dis ku-
si jas. Ty ri mo da ly viai iš ke lia pa grin di nes pro ble-
mas, nors kai ku rios iš jų yra te oriš kai ge rai ži no-
mos. Jie ska ti na mus su sie ti jas su prak ti ka. Jie 
taip pat už duo da nau jus klau si mus, į ku riuos teks 
at sa ky ti at ei ty je. Karšt li giš kai sten gian tis ne pra-
leis ti pas ku ti nio ter mi no ir pa siek ti pa grin di nius 
tiks lus, šios pro ble mos yra re tai ka da at vi rai gvil-

de na mos – ir vis dėl to ga liau siai bus nu sta ty ta, 
ar tie trum pa lai kiai tiks lai kaip nors da ro įta ką il-
ga lai kiams.

ATA SKAI TOS STRUK TŪ RA

Ata skai ta su da ry ta re mian tis dviem pa grin-
di niais šal ti niais. Pir ma sis – tai se lek ty vios li te-
ra tū ros ap žval ga, žvel giant ir į esa mą kon teks tą, 
ir į at ei ties prog no zes vi di nių bei iš ori nių da ly kų, 
ku rie ga li tu rė ti įta kos vys ty mui si. Šios li te ra tū-
ros pa ieš ko je dau giau sia dė me sio bu vo ski ria ma 
tiems vei ka lams, ku riuos re ko men da vo Vys ty-
mo si stu di jų ins ti tu tas ir Trocaire. Pa grin di niai 
teks tai, ku riuo se bu vo ieš ko ma in for ma ci jos, yra 
įtrauk ti į bib lio grafiją. 

Ki tas pa grin di nis šal ti nis – 2010 me tais at-
lik ti gi lu mi niai in ter viu su 87-iais tarp tau ti nio 
vys ty mo si eks per tais, įvai rių ša lių vals ty bi nio ir 
ne vy riau sy bi nio sek to rius at sto vais. Vi są me to-
do lo gi jos, nau do tos ren giant šią ata skai tą, ap-
ra šy mą ga li ma ras ti 1 prie de. Da ly vių pa var dės 
yra pa tei kia mos ata skai tos pra džio je, bet at ski ri 
ko men ta rai teks te yra ano ni miš ki.

Ata skai tos struk tū ra yra to kia:
♦ Pir ma ja me sky riu je pa tei kia ma ata skai tos 

prie šis to rė.
♦ Ant ra ja me sky riu je iš dės to mi svar biau si re-

zul ta tai.

1. ĮVA DAS
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♦ Tre čia ja me sky riu je nu ro do mos pa grin di nės 
kryp tys, ku rios for muos pa sau li nį kon teks tą 
at ei nan čia me de šimt me ty je.

♦ Ket vir ta ja me sky riu je de ta liau ana li zuo ja mi 
su be si kei čian čiu kon teks tu su si ję po ky čiai 
vys to mo jo ben dra dar bia vi mo pro gra mo se 
ir dar bo tvarkėse.

♦ Penk ta ja me sky riu je nag ri nė ja mi kon kre tūs 
iš šū kiai VB NVO sek to riui ir tai, ką rei kė tų 
nu veik ti no rint su si do ro ti su šiais iš šū kiais.

Vi so je ata skai to je lai ko ma si to kios struk tū-
ros: kiek vie nas sky rius pra si de da trum pa įžan ga į 
pa grin di nę te mą, pa grįs ta li te ra tū ros ana li ze.

Pas kui pa tei kia ma pir mi nių duo me nų san-
trau ka – in ter viu me tu gau ti at sa ky mai: „Ką sa-
ko ty ri mo da ly viai?“. Ger biant da ly vių nuo mo nių 
skir tu mus šio je da ly je pa tei kia mi tik pa si sa ky mai 
jų ne ana li zuo jant ir ne api ben dri nant. Pa žo di nės 
ci ta tos yra pa tei kia mos ka bu tė se.

To liau ei na Trocaire ko men ta rai ir ana li zė: 
„Kas lau kia at ei ty je?“ Šio je da ly je pa tei kia mos 
tam tik ros nuo ro dos ar ba kryp tys pažan gioms 
or ga ni za ci joms.

Be to, įžval gūs ko men ta rai yra iš ski ria mi 
pa tei kiant juos ka bu tė mis iš skir tuo se in tar puo-
se. O 3-ojo, 4-ojo ir 5-ojo sky rių pa bai go je ra si-
te stra te gi nius nu ro dy mus opių klau si mų for ma 
įvar di jan čius pa grin di nes pro ble mas, ku rias teks 
spręs ti VB NVO.

Šios ata skai tos tiks las – pa ska tin ti dis ku si jas dėl 
pa grin di nių iš šū kių tarp tų vys to mo jo ben dra-
dar bia vi mo ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų, ku rios 
at ei nan tį de šimt me tį dirbs tarp tau ti nio vys ty mo-
si sri ty je. Ki taip ta riant, jo je užduo da mas klau si-
mas, ko kias po zi ci jas užims to kios pažan gios VB 
NVO kaip Trocaire.

PA SAU LI NĖS TEN DEN CI JOS

Pen kios svar biau sios pa sau li nės ten den ci-
jos, nu sta ty tos ata skai to je, yra kli ma to po ky čiai, 
be si kei čian ti ge o po li ti ka, de mo gra finiai po ky čiai, 
sun ku mai dėl gam ti nių iš tek lių ir vis di dė jan ti ne-
ly gy bė. Nei vie na iš šių pro ble mų nė ra nau ja – 
jos kas dien mi ni mos laik raš čiuo se ir žur na luo se. 
Svar biau sias da ly kas – ar vys ty mo si sek to rius, ir 
ypač VB NVO, yra pa si ren gęs dirb ti pa sau ly je, ku-
ria me šios ten den ci jos ke lia vis nau jus iš šū kius.

KLI MA TO KAI TA

Kli ma to kai ta jau ne bė ra vys ty mo si pro ble-
ma – da bar tai svar biau sias kon teks tas, ku ris vis 
daž niau for muos (jei ne nu lems) tai, ką ga li ma 
pa siek ti vys ty mo si ba ruo se. At ei nan tie ji me tai 
bus di dė jan čios įtam pos tarp ša lių me tai, nes jos 

steng sis pri si tai ky ti ir su švel nin ti iš ki lu sias dau-
gia ly pes grės mes. Fi nan sai ir erd vė au gi mui taps 
vis svar bes ni.

Ty ri mas ro do, kad vi sų pir ma bū ti na stip rin-
ti po li ti nę va lią to les nei kli ma to kai tai iš veng ti. 
Ga li ma jus ti, kad bent jau Šiau rė je ži nia apie kli-
ma to kai tą vis dar ne ska ti na reikš min gų po žiū rio 
ir el ge sio po ky čių. Re gis, pro ble ma yra per ne lyg 
to li ma, kad žmo nės ją su vok tų ir ji pri vers tų pra-
ras ti ža dą. Svar biau si da ly kai čia yra nuo la ti nis 
švie ti mas ir at sto va vi mas. 

Ins ti tu ci joms teks im tis prak ti nių veik los 
po ky čių sie kiant pri si tai ky ti prie kli ma to kai tos. 
Ne tik ru mas ke lia dar di des nį pa vo jų or ga ni za ci jų 
pro gra moms ir pro jek tams. Pri si me nant da bar ti-
nį sie kį dirb ti dėl re zul ta tų ir veik las pa gris ti įro-
dy mais, sun ku ko vo ti su to kiais po žiū riais, ku rie 
re mia si per dė tu ta ria mu ži no ji mu.

Eks tre ma lių su kli ma to kai ta su si ju sių gam-
ti nių ka tak liz mų daž nu mas taip pat ke lia nau jų 
rū pes čių. Dėl ne tie sio gi nio jų po vei kio ga li ma ti-
kė tis dau giau kri zių, su si ju sių su iš tek lių sty giu mi 
ir pri vers ti ne mig ra ci ja. Pa si ruo ši mas eks tre ma-
lioms si tu a ci joms taps vis svar bes nis vi so se veik-
los sfe ro se. Daž nes ni ne nu ma ty ti at ve jai iš sunks 
iš tek lius, su ma žins vals ty bi nių do no rų ge ra no riš-
ku mą bei VB NVO rė mė jų ba zę ir per si kels į ki tas 
il ga lai kio dar bo sri tis.

KIN TAN TI GE O PO LI TI KA

Nau jų jė gų at si ra di mas ar ba pa kar to ti nis 
iš ki li mas, ypač kal bant apie Ki ni ją ir In di ją, yra 
lai ko mas an tra svar biau sia pa sau li ne ten den ci-
ja. Ge rai ži no ma, kad šie jė gų po ky čiai su kels ir 
žen klių vys ty mo si po ky čių. Jie pri vers to kias pa-
sau li nes po Ant ro jo pa sau lio ka ro at si ra du sias 
val dy mo struk tū ras, kaip tarp tau ti nės fi nan sų 
ins ti tu ci jos ir JT, re for muo tis ar ba ri zi kuo ti tap ti 
ne rei ka lin go mis. O nau ji fo ru mai, to kie kaip G20, 
taps dar svar bes ni.

Ma žiau siai iš si vys čiu sios ša lys sieks eko no-
mi nio ben dra dar bia vi mo su nau jo sio mis jė go mis 
la biau nei tra di ci nės pri pa žin tų do no rų pa ra mos 
vys ty mui si.

Šie nau jie ji fi nan sai at eis ki taip nu sta ty to-
mis są ly go mis, nei vei kia pri pa žin ti do no rai.

Tai su kels žen klių do mi nuo jan čio vys ty mo-
si mo de lio po ky čių. Da bar ti nio mo de lio, ku ris 
vis la biau to bu li na mas, kad bū tų ga li ma ge riau 
ko or di nuo ti Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lus, 
svar biau sias sie kis – su ma žin ti skur dą. Šis mo-
de lis pa pras tai nu sta to dau gy bę są ly gų ir ga ly bę 
rei ka la vi mų at skai to my bei. Jei nau jie ji do no rai 
ne si lai ko šio mo de lio, skur do ma ži ni mas ne lai-
ko mas tie sio gi niu tiks lu. Nau jas, vals ty bi niu ka-
pi ta liz mu pa grįs tas po žiū ris ga li bū ti nau din gas 
in fra struk tū rai vys ty ti, ta čiau ke lia ir rim tą pa-

2. SVAR BIAU SIOS IŠVA DOS
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vo jų. Skaid ru mo ir at skai to my bės sto ka at sklei-
džia aki vaiz džias val dy mo spra gas įvai riau siais 
lyg me ni mis.

DE MO GRA FINIAI PO KY ČIAI

Tre čia nu sta ty to ji ten den ci ja yra de mo gra-
finiai po ky čiai. Su dė ję au gan tį gy ven to jų skai čių, 
vis di dė jan čią mig ra ci ją ir ur ba ni za ci ją, su si da ry-
si me ne tik nau dos ga vė jų su dė ties, bet ir so cia li-
nių pa slau gų po rei kių po ky čių vaiz dą.

At ei nan čia me de šimt me ty je gy ven to jų skai-
čiaus au gi mas pa teiks ne ma žų iš šū kių. Kli ma to 
kai tos ska ti na ma mig ra ci ja ga li baig tis griež tes-
niu po žiū riu Šiau rė je. Ins ti tu ci jos, ku rios pri klau-
so nuo pri va čių do va no ja mų lė šų, ga li su si dur ti 
su di des niais sun ku mais ren kant lė šas. Žmo nės 
ga li ne be pri tar ti VB veik loms, jei ims ma ny ti, 
kad jiems ne be pa ke lia mas gy ven to jų skai čiaus 
au gi mas, ku ris yra pa tei kia mas kaip ne kon tro-
liuo ja mas.

Ins ti tu ci joms taip pat teks re a guo ti į skur-
do ur ba ni za ci ją, ku ri su ke lia mil ži niš kų pro ble mų 
sun kiai dir ban tiems žmo nėms kai mo vie to vė se. 
VB NVO ga li kil ti ne sklan du mų ren giant mies to 
pro jek tus, „ku rie yra ma žiau pa trauk lūs, ku riems 
daug sun kiau pri trauk ti lė šų ir ku rie tam pa tik ru 
pro gra mos slo gu čiu“.

GAM TI NIų IŠ TEK LIų STY GIUS

Gam ti nių iš tek lių sty gius yra glau džiai su si-
jęs su ki to mis ata skai to je nu ro dy to mis ten den-
ci jo mis. Kli ma to kai ta, gy ven to jų skai čiaus au gi-
mas ir ge o po li ti niai po ky čiai su stip ri na iš tek lių 
sty giaus ten den ci ją. To dėl il ga lai kės že mės pa si-
sa vi ni mo pa sek mės taps daug aki vaiz des nės.

Di dė jan tis gam tos iš tek lių sty gius vys ty-
mo si or ga ni za ci joms gre sia rim tais pa da ri niais. 
Svar biau sia pro ble ma čia yra vi sų ly gių val dy mo 
spra gos. Dau ge ly je ša lių gam ti nių iš tek lių sty gius 
ver čia griež čiau ri bo ti de mo kra tinę erd vę ir kri-
mi na li zuo ti pi lie ti nius pro tes tus prieš po li ti nius 
spren di mus. Tai gi bus ne iš ven gia mai var žo mos 
to kios pa žei džia mų gru pių žmo gaus tei sės kaip 
tei sė į nuo sa vy bę.

DI DĖ JAN TI NE LY GY BĖ

Pas ku ti nė iš nu sta ty tų pa grin di nių ten den ci-
jų – vis di dė jan ti na cio na li nė, re gio ni nė ir pa sau-
li nė ne ly gy bė. Ty ri mas ro do, kad ne ly gy bė da ro 
ne igia mą po vei kį vys ty mui si.

Ar ti miau siais me tais ne ly gy bė vi du ti nių pa-
ja mų ša ly se taps ypa tin ga pro ble ma. Pa lie kant 
ma žiau siai iš si vys čiu sių jų gre tas ša lių ga li my bė 
pa si nau do ti vys ty mo si fon dais su ma žės. Ta čiau 

ir to liau kai ku rio se to kio se ša ly se daug žmo nių 
gy vens skur de. Iš ky la klau si mas, ko kia lin kme VB 
NVO tu rė tų dirb ti ir ko kio po žiū rio joms de rė tų 
lai ky tis sie kiant ko vo ti su skur du to kio se ša ly se. 
Šiuo at ve ju ge ro kai svar bes nis taps pa čių (Pie-
ti nių) ša lių iš tek lių su tel ki mas per ap mo kes ti ni-
mą.

Ren giant ata skai tą pa aiš kė jo, kad kli ma to 
kai tos aki vaiz do je pa grin di niu iš šū kiu ne ly gy bei 
tam pa Šiau rės ir Pie tų ša lių po li ti kos kon ver gen-
ci jos po rei kis. Ne ly gy bės pro ble mos spren di mas 
ver čia re gu liuo ti per di de lį var to ji mą ir ma žin ti 
skur dą.

TARP TAU TI NĖS VYS TY MO SI   
STRUK TŪ ROS

Do mi nuo jan čių vys ty mo si struk tū rų at ei tis 
ne at ro do už tik rin ta. Taip yra iš da lies dėl anks-
čiau mi nė tų ten den ci jų, bet taip pat dėl ypa tin-
gų ap lin ky bių EB PO ša ly se ir laik me čio, ku ria me 
joms ten ka dirb ti. Šis sek to rius pa gal OPV1 la bai 
grei tai per ėjo nuo san ty ki nės gau sos prie au gan-
čio fi nan sų sty giaus.

Ar ti miau siais me tais kai ku rių pa ra mos 
efek ty vu mo dar bo tvarkės as pek tų svar ba ge ro-
kai iš augs. Iš ki lus bū ti ny bei ma žin ti biu dže tus ir 
pa teik ti at skai to my bę, svar biau siu da ly ku taps 

pa siek ti re zul ta tai. Ta čiau pa sau li nės ten den ci jos 
ga li pa kenk ti to kiems šios dar bo tvarkės as pek-
tams kaip ge res nis ko or di na vi mas.

Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lų (TVT) per-
svars ty mas ga lė tų bū ti ga li my bė im tis kai ku rių 
šių pro ble mų spren di mo, bet yra ir tam tik ros ri-
zi kos. To kio svar baus do ku men to re for ma vi mas 
lai ko tar piu, kai vyks ta pa sau li nių jė gų po slin kiai 
ir di dė ja fi nan si nis ne sta bi lu mas, ga li baig tis dar 
pras tes niais re zul ta tais nei tie, ku riuos tu ri me 
da bar. Dau ge liu at ve jų TVT yra vi siš kai tin ka mi. 
Tad gal de rė tų pa svars ty ti, kaip bū tų ga li ma siek-
ti di des nio jų veiks min gu mo, ir už tik rin ti, kad jie 
įkū ny tų tva ru mą.

Kad taip bū tų, rei kė tų nu sta ty ti rei kia mą 
Šiau rės ir Pie tų, Ry tų ir Va ka rų po li ti kos kon ver-
gen ci ją.

AL TER NA TY Vų PA IEŠ KOS

Nors vie nas ar ki tas čia ap ra šy tas klau si mas 
ga li pa si ro dy ti ne nau jas, svar biau sia, kas at si-
sklei džia šio je ata skai to je, – kad pa sau lis pa sie kė 
kri ti nį pa na šių ir tar pu sa vy je su si ju sių ten den-
ci jų taš ką. Di de lį su si rū pi ni mą ke lia ne ga ty vių 
ten den ci jų ir jų ga li my bių su stip rin ti vie na ki tą 
są sa jos. Vys ty mo si pa sie ki mams ga li iš kil ti rim tų 
grės mių.
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At ei nan čia me de šimt me ty je da bar ti niam 
vys ty mo si mo de liui ar ba mo de liams kils vis dau-
giau iš šū kių. Iš vie nos pu sės, to kios nau jo sios ga-
lios kaip Ki ni ja ir In di ja to liau eks por tuos vals ty-
bi niu ka pi ta liz mu ir var to ji mo ska ti ni mu pa grįs tą 
eko no mi nės plėt ros mo de lį. Tuo pa čiu me tu ap-
lin kos ap ri bo ji mai au gi mui bus vis la biau pa ste-
bi mi. Kai ku rios ša lys pa rei ka laus po slin kio link 
ki to kio vys ty mo si mo de lio, ap iman čio eko no mi-
nes ir so cia li nes di men si jas ar ba to ly gų vys ty mą-
si. Bus vis svar biau, ku ris iš šių mo de lių lai mės 
ar ba kaip pa vyks pa siek ti kom pro mi są.

Į po li ti nę dar bo tvarkę su grįž ta al ter na ty vių 
mo de lių, ku riuos bū tų ga li ma pa nau do ti prak-
ti ko je, pa ieš kos. Svar biau sia iš šū kis VB NVO yra 
su si jęs su jų pri dė ti ne ver te, stra te gi ne kryp ti mi 
ir tuo, ar jos ga li tu rė ti pa ti ki mą al ter na ty vų bal-
są šian die ni niuo se de ba tuo se. Esant to kiai pa dė-
čiai, kai NVO pri klau so nuo vy riau sy bės fi nan sa-
vi mo ir jos spau di mo pa teik ti įro dy mais pa grįs-
tus re zul ta tus, rei kė tų pa mąs ty ti, ar jos ga li dar 
kar tą im tis šio vaid mens. Re gis, dau ge liui NVO 
at ro do ne pa trauk lus mi nė tas al ter na ty vus po li-
ti nis eman ci pa ci nis vaid muo bū tent to kiu me tu, 
kai nu sta ty tos ten den ci jos ro do, kad pri va lu ieš-
ko ti nau jų ke lių. Re ak ci ja į kli ma to kai tos iš šū kius 
rei ka lau ja nau jos mąs ty se nos ir nau jų po žiū rių. 
Ne ly gy bės pro ble mų spren di mas – ki to kių TVT. 
Tu rint rei ka lų su to kio mis ga lio mis kaip Ki ni ja rei-
kia gal vo ti nau jo viš kai. Be si kei čian tis Šiau rės – 

Pie tų bei Pie tų – Pie tų san ty kių po bū dis ver čia 
VB NVO nu sta ty ti nau ją sa vo part ne rys tės vaid-
me nį glo ba lio je pi lie ti nė je vi suo me nė je.

DE ŠIMT DA LY Kų, KU RIUOS  
VB NVO TU RI PA DA RY TI

Kad ga lė tų pri im ti be si kei čian čio glo ba laus 
kon teks to iš šū kius vys to mo jo ben dra dar bia vi mo 
sri ty je vei kian čios NVO pri va lo:

1. La biau ir ge riau at sto vau ti, pa si telk da mos 
sa vo po ten cia lą per mai noms įgy ven din ti. At sto-
va vi mas tu ri bū ti pa grįs tas įro dy mais pa nau do-
jant vie tos ži nias ir ge res nę ana li zę. VB NVO tu ri 
dirb ti ben dra dar biau da mos, už tik rin da mos, kad 
jų at sto va vi mą pa lai ky tų part ne riai, ir megz-
da mos glau des nę part ne rys tę su Pie tų ša li mis, 
rem da mos, o ne slo pin da mos ar uzur puo da mos 
pie ti nių par ne rių bal sus.

2. Už tik rin ti at skai to my bę iš vir šaus į apa čią 
tiems, ku riems tar nau ja. VB NVO ten ka svar bus 
vaid muo sie kiant vy riau sy bių ir tarp tau ti nių or-
ga ni za ci jų at skai to my bės, bet jos ne vi sa da yra 
to kios reik lios, kai ten ka at si skai ti nė ti pa čioms. 
La bai svar bu, kad jos bū tų tiek pat griež tos sau 
at si skai ty da mos tiems, ku rių po rei kiams tar-
nau ja, kaip ir pa tek da mos ata skai tas tiems, ku-
rie fi nan suo ja jų dar bą, kad la biau įtrauk tų sa-

vo par ne rius į po li ti kos for ma vi mą ir spren di mų 
pri ėmi mą. Joms ne rei kė tų ak lai pa si ti kė ti vi sų 
pie ti nių NVO tei sė tu mu, net ne klau siant, kam 
šios at sto vau ja, be to, jos tu rė tų su kur ti ben drą 
part ne rys tės vi zi ją, kai kar tu pri ima mi svar biau si 
spren di mai.

3. Tap ti lanks tes nė mis ir grei čiau re a guo ti. 
Tai reiš kia, kad su ge ba ma per tvar ky ti iš tek lius 
ir su telk ti dė me sį į be si kei čian čius pri ori te tus, 
ne pa kliū vant į vie na die nių ar lai ki nų ten den ci-
jų spąs tus. VB NVO tu ri in ves tuo ti lai ko ir pi ni-
gų į kri tiš ką mąs ty mą ir mo ky mą si, nes tai leis 
pa ste bė ti nau jus iš šū kius. Jos tu ri dirb ti kar tu 
su ki to mis VB NVO, kad at si kra ty tų ne lanks čių 
struk tū rų, sun ki nan čių pri ori te tų po ky čius.

4. Ieško ti ben dros kal bos su valdžia ir po li ti-
kais, ypač dėl šių da ro mos įta kos kon teks tui, ku-
ria me VB NVO ten ka dirb ti ir na muo se, ir už sie-
ny je. Jos tu ri skir ti dau giau tie sio gi nio dė me sio 
po li ti nėms sa vo dar bo pa sek mėms ir tam, kaip 
val džia bei po li ti kai da ro po vei kį jų ta pa ty bei ir 
po ky čiams, ku rių jos sie kia.

5. Stip rin ti Pie tų pi lie ti nę vi suo me nę. VB 
NVO tu ri rem ti per ėji mą, per ku rį Pie tų or ga ni za-
ci jos pe rims dau ge lį jų funk ci jų. Jos tu ri už tik rin-
ti, kad tei kia ma pa ra ma bū tų aukš tos ko ky bės, 
tva ri ir ten kin tų vie tos po rei kius.

6. Pla nuo ti pa dė tį esant ma žes niam fi nan-
sa vi mu. Ga li nu tik ti, kad fi nan si niai do no rai per-

eis prie di des nių il ga lai kių su tar čių, nu kreip tų į 
pa slau gų tei ki mą. VB NVO, ku rios no ri var žy tis, 
tu ri tap ti efek ty vio mis ir stip rin ti sa vo tech ni nius 
ge bė ji mus. Ta čiau ne at ro do, kad di džio ji da lis 
ma žų ar vi du ti nio dy džio NVO pa siek tų to kį ly-
gį ar tech ni nes ga li my bes, kad pa jėg tų sėk min gai 
da ly vau ti di džiu liuo se vie šuo siuo se kon kur suo-
se. Tad joms teks tie siog ieš ko ti įvai res nių fi nan-
sa vi mo šal ti nių.

7. At lik ti ge res nę vie ti nio kon teks to, ku ria-
me dir ba, ana li zę. Tai yra svar biau sias da ly kas ir 
kal bant apie at sto va vi mą, ir apie pro gra mų kū ri-
mą, bet to sun ku pa siek ti ir iš lai ky ti il ges nį lai ką. 
VB NVO tu ri pri pa žin ti skir tin gų stra te gi jų, ku rios 
ga li bū ti pri tai ky tos prie in di vi du a lių ap lin ky bių 
at ski ro se ša ly se, po rei kį, o ne tie siog tai ky ti sa vo 
pa čių stra te gi nius tiks lus.

8. Ieško ti ben dros kal bos su vie tos ben-
druo me nė mis ir steng tis kur ti to kias ben druo-
me nes, ku rios bū tų pa lan kios vys ty mui si ir na-
muo se, ir sve tur, ben drai dir bant tei sin gu mo 
la bui. Švie ti mas – tai pa grin di nė prie mo nė di-
din ti žmo nių su pra ti mą apie vys ty mą si ir sa vo 
pa čių veiks mų po vei kį. VB NVO pri va lo su pras ti 
ir re a guo ti į žmo nių po rei kį jaus tis šei mi nin kais 
ir įsi trauk ti.

9. Su kur ti glo ba li ą ją so li da ru mo kul tū rą, 
ku ri bū tų glau džiau su si ju si su so cia li niais ju dė-
ji ma sis. VB NVO tu ri uni ka lią ga li my bę su jung ti 
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di džiu liuo se kon sor ciu muo se ir jų pa jė gu mai 
įga lins for muo ti bei kel ti iš šū kius pa ra mos dar-
bo tvarkei tech ni nio pro ble mų spen di mo lyg-
me niu. NVO la bai di džiuo sis nau jais po žiū riais 
į spe cia li zuo tas pro ble mas. Nors sie kiant pa ra-
mos sis te mos pa žan gos joms gal ir ne kils no ras 
mes ti iš šū kį pla tes niems pa ra mos po li ti niams 
bei val džios san ty kiams ir ap skri tai vys ty mo si 
mo de liams.

Šiuo ke liu ne inan čios or ga ni za ci jos tu rės iš-
si skir ti ki to kiais bū dais. Jos ga lės su ma žin ti sa vo 
veik los ap im tis Pie tuo se, ta čiau jų part ne rys tė 
bus daug stip res nė, jei jos rem sis ben drai pri pa-
žįs ta ma po ky čių vi zi ja ir tvir ta esa mų ten den ci jų 
ana li ze. Kar tu su part ne riais Šiau rė je ir Pie tuo se 
jos ban dys su kur ti glo ba lų pi lie čių ju dė ji mą, kad 
mes tų iš šū kį de struk ty vioms, dėl do mi nuo jan čių 
vys ty mo si mo de lių pa si reiš kian čioms ten den ci-
joms.

VB NVO ga li tu rė ti ge res nes ga li my bes 
mąs ty ti ki taip ir siū ly ti al ter na ty vas, ku rios yra 
tva res nės, ma žiau ša liš kos ir tei sin ges nės. Šios 

skir tin gas gru pes ir ben druo me nes, pa siū ly ti tur-
tin gų ša lių pi lie čiams prie mo nę sa vo su si rū pi-
ni mui ir so li da ru mui reikš ti. Tam jos tu ri įveik ti 
skir tu mus ir iš mok ti ge riau dirb ti kar tu.

10. Ska tin ti ino va ci jas ir tech no lo gi jas. VB 
NVO ga li ri zi kuo ti tais at ve jais, ku riais vy riau sy-
bės ir tarp tau ti nės or ga ni za ci jos ne ga li. Eks pe-
ri men tuo da mos su nau jo mis idė jo mis, jos ga li 
ska tin ti nau jų pro jek tų ren gi mą ir da ly tis ge rą ja 
pa tir ti mi, ku rios ap im tis nu sta to vy riau sy bės. VB 
NVO tu ri įgy ti to kią kom pe ten ci ją, kad tap tų spe-
cia liuo ju ka ta li za to riu mi, ska ti nan čiu tech no lo gi-
jas pa si tar nau ti ne tur tin gie siems.

PAŽAN GOS PRO CE SE?

Tad kur sly pi pa žan ga? Iš šū kiai, ku riuos vys-
ty mo si sek to riui, ir ypač VB NVO, pa tei kia šis ty-
ri mas, yra pa kan ka mai reikš min gi. Jis pa de da su-
si da ry ti VB NVO vaiz dą, pa tvir tin da mas, kad jos 

yra vie nos iš tų or ga ni za ci jų, ku rios spar čiai au go 
per pas ku ti niuo sius de šimt me čius ir ėmė si įvai-
riau sių vaid me nų vys to mo jo ben dra dar bia vi mo 
sri ty je, kiek vie na tu rė da ma la bai skir tin gą po žiū-
rį į sa vo at lie ka mą dar bą. Šia me grei to au gi mo 
pro ce se jos ga lė jo ati tol ti nuo sa vo pra di nės mi-
si jos ir ver ty bių, tad nė ra vi siš kai tik ros dėl sa vo 
da bar ti nio vaid mens. Tai gi tam pa vis sun kiau kal-
bė ti apie VB NVO kaip apie vie nin gą or ga ni za ci-
jų gru pę. At ei ty je joms ga li tek ti vi siš kai skir tin gi 
vaid me nys. Ti kė ti na, kad da ly vau jant pa žan gos 
pro ce se ir at lie kant vie ną vaid me nį, ki to im tis 
jau ne bus įma no ma. Be to, VB NVO ne ga li tap ti 
„vais tu nuo vi sų li gų“.

Šian dien ma to me nuo la ti nį di de lės ap im-
ties ir la bai pro fe sio na lių pa slau gų tei ki mo sri-
ty je dir ban čių VB NVO au gi mą. Jos vi są lai ką 
spe cia li zuo ja si, dir ba kaip ver sli nin kų ir vy riau-
sy bių part ne rės, kad ga lė tų efek ty viau teik ti 
pa ra mą, ir tu ri su bran gos su tar tis su vy riau sy-
be ar dau gia ša lė mis or ga ni za ci jo mis. Pri va taus 
sek to riaus mo de liai įgys vis di des nę įta ką šio se 

or ga ni za ci jos tu rės ma žiau ką pra ras ti nei jų 
part ne riai, jei at mes sa vo skir tu mus ir sa vi tu-
mus dirb da mos kar tu ir siek da mos re a lių po ky-
čių bei pri pa žins, kad tai užims ne ma žai lai ko. 
Jos ga li iš sau go ti dau giau erd vės ne pri klau so-
mai nuo mo nei reikš ti sa vo gim to sio se ša ly se ir 
pa teik da mos sva rius įro dy mus mes ti iš šū kį sa vo 
vy riau sy bėms, kad šios im tų si spren di mų ne-
tei sy bei iš tai sy ti sa vo ša ly je ir už sie ny je. Jei jos 
tai pa da ry tų, pel ny tų vi suo me nės pa lan ku mą ir 
įsi trauk tų į kū ry biš kus san ty kius su sa vo ša lies 
do no rais. Joms rei kės pa dvi gu bin ti sa vo pa stan-
gas, kad su bur tų tvir tą gru pę, ku ri su pras tų tai, 
ką da ro, ir ti kė tų tuo.

At ei tis ga li pa siū ly ti dau giau nei vie ną pa-
žan gos kryp tį, ta čiau at stu mas tarp skir tin gų 
kryp čių ga li su ma žė ti. Pra de dant šį ne nu spė ja-
mą de šimt me tį, VB NVO rei kia ge rai pa gal vo ti, 
kur jų vie ta. Nuo to, kaip jos su ge bės pri si tai ky ti 
prie vyks tan čių po ky čių, di de le da li mi pri klau sys 
jų sėk mė.
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Šia me sky riu je bus ap ta ria mos pen kios pa grin di-
nės pro ble mos, ku rios ty ri mo da ly vių nuo mo ne, 
for muos pa sau li nį vys to mo jo ben dra dar bia vi mo 
kon teks tą per at ei nan tį de šimt me tį:

1. Kli ma to kai ta.
2. Kin tan ti ge o po li ti ka.
3. De mo gra finiai po ky čiai.
4. Gam ti nių iš tek lių sty gius.
5. Stip rė jan ti ne ly gy bė.
Ap ta ria mos ten den ci jos pa tei kia mos kaip 

„di dy sis pen ke tas“, pra de dant nuo pa čios svar-
biau sios. Pas kui per ei na ma prie ki tų ty ri mo me-
tu iš skir tų ten den ci jų, ku rias pa brė žė ma žes nis 
ty ri mo da ly vių skai čius.

KLI MA TO KAI TA

Klimato kaita yra tendencija, kurią, kaip
darysiančią didžiausią įtaką vystomajam ben
dradarbiavimuiperateinantįdešimtmetį,mini
didžiojidaugumatyrimodalyvių.

Kli ma to kai ta yra su pran ta ma kaip svar bus, 
jei ne pats svar biau sias, kon teks tas, ku ris for-
muos vys ty mą si per at ei nan tį de šimt me tį. Ji pa-
laips niui tam pa cen tri niu vie šo sios po li ti kos ob-
jek tu2. Nau ji skai čia vi mai ro do, kad šio am žiaus 
pa bai go je vi du ti nė me ti nė tem pe ra tū ra pa sau ly-
je pa kils maž daug 7° C. Dau giau nei 2° C pa ki li-

mas lai ko mas ly giu, ku ris pa di di na ne pa tai so mo 
ir po ten cia liai ka tast ro fiš ko po vei kio ti ki my bę3.

Dau ge ly je be si vys tan čių ša lių jau bu vo pa-
ste bė ta la bai reikš min gi po ky čių4. Prog no zės dėl 
Af ri kos nu ma to, kad kon ti nen tas pa tirs di des nį 
nei vi du ti nis pa sau li nis at ši li mą5. Ša lys, ku rios 
ban do iš spręs ti di de lio skur do pro ble mą, daž nai 
pa si žy mi pra stes nė mis pri si tai ky mo ga li my bė mis 
dėl in fra struk tū ros sto kos ir sil pnos valdžios6. 
Ma no ma, kad apie 2020 me tus nuo 75 iki 250 
mi li jo nų Af ri kos žmo nių pa tirs di džiu lį van dens 
sty gių, o kai ku rio se ša ly se der lin gu mas lie tu mi 
drė ki na mos žem dir bys tės sri ty se ga li su ma žė ti 
per pus. Ser ga mu mas ir mir tin gu mas dėl vi du-
ria vi mo li gų, su si ju sių su po tvy niais ir saus ro mis, 
tu rė tų pa di dė ti Ry tų ša ly se. Lo ty nų Ame ri kos ša-
ly se tai la bai pa veiks ge ria mo jo, že mės ūkiui ir 
ener gi jos ga my bai skir to van dens iš ga vi mą7.

Kli ma to kai tos ly gis ir bū si mas po vei kis pri-
klau sys nuo to, ar sėk min gos bus pa stan gos ją 
su švel nin ti ir prie jos pri si tai ky ti. Ta čiau net ta da, 
jei tos pa stan gos bū tų sėk min gos, ga li mos įvai-
rios baig tys, įskai tant ir hu ma ni ta ri nę kri zę dėl 
to kių daž nes nių ir žiau res nių ne ti kė tų sti chi nių 
ne lai mių kaip aud ros ar saus ros8. 1 diag ra mo je 
pa ro dy tas ti kė ti nas žmo nių, ku riuos pa veik tų su 
kli ma to kai ta su si ju sios hu ma ni ta ri nės ka tast ro-
fos, skai čiaus di dė ji mas. Be to, kli ma to kai ta pa-
di din tų ir na cio na li nę bei tarp tau ti nę9 mig ra ci ją, 
su kel tų di des nį po li ti nį bei eko no mi nį ne sta bi lu-

mą, įskai tant ir pa di dė ju sį kon flik tų, at si ran dan-
čių ir dėl kraus ty mo si iš vie nos vie tos į ki tą, ir dėl 
van dens sty giaus, skai čių – ypač Af ri ko je, kur be-
veik vi si 50-ies upių ba sei nai per žen gia sie nas10. 
Esa ma ir to kios ti ki my bės, kad ša lys ga lė tų im tis 
vie na ša liš kų veiks mų iš tek liams, te ri to ri jai ir ki-
tiems in te re sams ap sau go ti11.

Svar biau sias at ei nan čio laik me čio po rei kis – 
pa siek ti pa sau li nį su si ta ri mą dėl pri si tai ky mo ir 
ne igia mo po vei kio su švel ni ni mo, įskai tant ir fi-
nan si nius me cha niz mus11.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Kli ma to kai ta yra „žai di mo tai syk lių kei tė-
ja“, nu sa kan ti, kas ga li nu tik ti vys ty mo si me tu. Ji 
da ro po vei kį la bai įvai rioms sri tims: mig ra ci jai ir 
svei ka tai, ener gi jos iš tek liams ir gau na mam der-
liui, fi nan sams ir saus rin gų že mių ali ni mui. Ji yra 
glau džiai su si ju si su to kio mis il ga lai kė mis ap lin-
ko sau gos pro ble mo mis kaip dy ku mė ji mas, van-
dens trū ku mas, dir vos ero zi ja ir gam ti nių iš tek lių 
ga vy ba.
_______________________________________

Ne aiš ku, ar pa sau lis yra pa si ren gęs im tis 
tva rios plėt ros ir ža lio sios dar bo tvarkės. Ne pai-
sant ke le tą me tų tru ku sio vi suo me nės švie ti mo ir 
są mo nin gu mo di di ni mo, di džio ji jos da lis vis dar 
nė ra pa si ruo šu si su pras ti, ko kias pa sek mes tai 
ža da, ir ne ži no, kaip re a guo ti į to kius iš šū kius.

3. PA SAU LI NĖS TEN DEN CI JOS

1diagrama.Stichiniųnelaimųpavojaustikimybė

Šaltinis:HDROskaičiavimairemiantisOFDAirCREDduome
nimis,2007.
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_______________________________________

Rei kia ryž tin gai im tis šio iš šū kio ir ga li mų 
jo „bai sių pa sek mių“. Įsi vaiz duo jant at ei tį iš ky la 
niū rus vaiz das – gran di ni nis po vei kis svei ka tai, 
pra gy ve ni mui ir sau gu mui Pie tuo se. Bu vi mas 
gam tos sti chi jų aki vaiz do je reiš kia, kad tuos, ku-
rie gy ve na skur de, ne pro por cin gai daug pa lies 
kli ma to kai ta nors jie ma žiau siai pa jė gūs prie jos 
pri si tai ky ti.
_______________________________________

Ne su si kal bė ji mas ir au gan ti įtam pa tarp 
iš si vys čiu sių ir be si vys tan čių ša lių ban dant su-
ras ti ben drus spren di mus iš ryš kės per at ei nan tį 
de šimt me tį. Bū ti na ieš ko ti kom pro mi sų, ku rie 
švel nin tų pa dė tį, bet tuo pa čiu pa lik tų erd vės 
be si vys tan čioms ša lims aug ti ir ko vo ti su skur du. 
Pa grin di ne pro ble ma taps tai, kaip su si tar ti dėl 
fi nan sa vi mo me cha niz mų pri si tai ky mui ir pa dė-
ties švel ni ni mui pa siek ti.
_______________________________________

Pa dė ties švel ni ni mo pa grin das tu ri bū ti vie-
no das siū lo mo vys ty mo si mo de lio su pra ti mas. 
Ki taip pi ni gai, skir ti kli ma to kai tai, ga li tik pa di-
din ti skur dą ir ne ly gy bę: vie na ver tus, juos ga li-
ma ne sun kiai nu kreip ti į dau gia na cio na li nes bio-
ku ro ben dro ves, ki ta ver tus, juos pa nau do jant 
pa keis ti gy ve ni mus tų, ku rie skurs ta. Vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo sek to rius pri va lo už tik rin ti, 
kad skur do ma ži ni mas iš lik tų ker ti niu sie kiu re a-
guo jant į kli ma to kai tą.

_______________________________________

Žmonėms,nepriklausantiemsaktyvistųra
tui,klimatokaitatapovienuištųdalykų,apie
kuriuosjielinkęnegalvoti,nestaiyrapernelyg
didelisiššūkis. 

   Privatussektorius,Airija
_______________________________________

At ei nan tį de šimt me tį kli ma to kai tos fi nan-
sa vi mas ga li tap ti la biau siai gin čy ti nu da ly ku. Jis 
taps pa sau li nės pu siau svy ros „pa lai ky mo eg za mi-
nu“. Šiai sri čiai bus rei ka lin gas di džiu lis fi nan sa vi-
mas, daug kar tų vir ši jan tis šian dien vys to ma jam 
ben dra dar bia vi mui ski ria mus biudžetus. Jei vys to-
ma jam ben dra dar bia vi mui ir kli ma to kai tos švel-
ni ni mui ski ria mi fi nan si niai ište kliai pra dė tų dub-
liuo tis, rei kė tų kel ti klau si mą, kad mi nė tos dvi šiuo 
me tu at ski ros sri tys bū tų su jung tos į vie ną.
_______________________________________

Jei ne įvyks jo kių po ky čių, be si vys tan čios ša-
lys bus pri vers tos pa čios pri si im ti kli ma to kai tos 
naš tą. Rei kia ne ati dė lio ti no va do va vi mo ir po li-
ti nės va lios šiai pro ble mai spręs ti, nes ji yra pa ti 
svar biau sia ir už go žia dau ge lį ki tų mū sų lau kian-
čių iš šū kių.

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Kai 2005 me tais Trocaire bai gė sa vo ant rą jį 
Pa žan gos pro jek tą, kli ma to kai tos pro ble ma ne-
bu vo mi ni ma tarp pa grin di nių. Tuo me tu apie ją 
bu vo ma žai dis ku tuo ja ma ži niask lai do je ar plėt-

ros sek to riu je. Ir daž niau siai kal ba ma bū si muo ju 
lai ku. O šia me nau jau sia me pro jek te kli ma to kai-
ta ta po pro ble ma, apie ku rią kal ba di džio ji ty ri-
mo da ly vių da lis. Tai gi ak cen to vie ta dis ku si jo je 
pa si kei tė.

Res pon den tai pa ro dė, kad jie pui kiai su pran-
ta, jog kli ma to kai ta šian dien yra itin opi pro ble-
ma, bet dau gu ma jų de ta liai jos ne nag ri nė jo. Įdo-
mu, kad ty ri mo da ly viai iš Šiau rės daž nai su telk-
da vo dė me sį į tarp tau ti nės po li ti kos sri tį – su tar tis 
ir pri si tai ky mą, o Pie tų at sto vai bu vo la biau lin kę 
pla čiau kal bė ti apie ap čiuo pia mą po vei kį ap lin kai. 
Vys to mo jo ben dra dar bia vi mo sek to rius tu ri ne ati-
dė lio da mas im tis kli ma to kai tos da ro mo ne igia mo 
po vei kio skur do mažini mui švel ni ni mo.

Kaip „žai di mo tai syk lių kei tė ja“ kli ma to kai-
ta da rys po vei kį dau ge liu lyg me nų. Vis la biau 
su ta ria ma dėl prin ci po (ne pai sant to, kaip jis pa-
si reikš prak ti ko je), kad no rė da mi tin ka mai spręs-
ti kli ma to kai tos pro ble mas, tu ri me tuo pa čiu 
per žiū rė ti ker ti nes eko no mi nio au gi mo mo de lių, 
aukš to var to ji mo ly gio ir vys ty mo si prie lai das.

Šių mo de lių re for ma ir gy ve nan čių skur de 
žmo nių ga li my bių vys ty tis už tik ri ni mas yra ne iš-
ven gia mai su si ję su po li ti kos kon ver gen ci ja: ko-
va su aukš tu var to ji mo ly giu ir at lie ko mis pa brė-
žiant pa grin di nes žmo gaus tei ses. Ly gia tei siš ku mo 
klau si mas tam pa ker ti nis, su kel da mas mil ži niš kus 
ne pa to gu mus tur tin goms ir aukš tą var to ji mo ly-
gį tu rin čioms eko no mi koms. To kiam iš šū kiui rei-
kia vi siš ko pa grin di nių ver ty bių ir el ge sio po ky čio, 

ku ris nu kreip tų vie šą ją nuo mo nę ir po li ti nę va lią 
vi sa me pa sau ly je di des nio tva ru mo link.

Es mi nis klau si mas at ei ty je bus, kur ir kaip 
tu rė tų bū ti ap ta ria mos to kios dau gia ly pės pa-
sau li nės pro ble mos. Šiuo me tu pa sau lio po li ti kos 
dis ku si jų erd vė yra su skai dy ta – iš da lies su tam-
pan čios dis ku si jos vyks ta skir tin go mis kryp ti mis. 
Ge o po li ti niai po slin kiai, kaip ma ty ti iš to liau pa-
teik tos me džia gos, ve da prie dar di des nio frag-
men tiš ku mo. To kios glo ba lios kon fe ren ci jos kaip 
aukš čiau sio ly gio su si ti ki mas dėl tva rios plėt ros 
(Rio+20) ga li at ver ti pla tes nius ke lius šiai dar bo-
tvarkei – ta čiau jų šian die niai lai mė ji mai sie kiant 
po ky čių ne ža da nie ko ge ro. 

KIN TAN TI GE O PO LI TI KA

Antrojitendencija,kuriąminiPažangosty
rimo dalyviai, yra kintanti geopolitika ir jėgų
poslinkiai.

Do mi na vu si nuo Šal to jo ka ro pa bai gos, 
„vien pu siš ka“ pa sau lio san tvar ka ar tė ja į pa bai-
gą. Ma žiau aiš ku, kas užims jos vie tą. Kai Jung ti-
nės Vals ti jos pa ju to glo ba lios fi nan sų kri zės po-
vei kį, au gan ti Ki ni jos eko no mi nė ga lia ir va di na-
mo sios BRIC12 ša lys (Bra zi li ja, Ru si ja ir In di ja) nė 
kiek ne su sil pnė jo. Ti kė ti na, kad apie 2025-2030 
me tus JAV, Ki ni ja, In di ja ir gal būt Eu ro pa taps 
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reikš min gais ga lios stul pais glo ba laus val dy mo 
ar chi tek tū ro je13. Al ter na ty viai mums ga li tek ti 
įženg ti į to kį „G-2“ pa sau lį, ku ria me vi sus su si ta-
ri mus tu rės pa tvir tin ti JAV ir Ki ni ja14.  

Kaip ma ty ti iš 2 diag ra mos, ben dras BRIC 
BNP yra 15 % vi so pa sau lio pro duk ci jos, o jų ban-
kai tu ri 40 % pa sau lio tvir tos va liu tos re zer vų15. 
BRIC au gi mo ga li my bės ro do, kad apie 2040–
2050 me tus jos ko lek ty viai pa sieks pa sau li nio 

Duomenys:Indeksuojamasbendrasisvidausproduktas,atsižvelgiantįperkamosiosgaliosparitetąirindeksuojamasbendra
sisvidausproduktasvienamgyventojuipagalperkamosiosgaliosparitetą,19952015.Šaltinis:Tarptautinisvaliutosfondas,
Pasaulioekonomikosaugimoperspektyvos,2010.

2diagrama.BNPdalisvienamgyventojui 3diagrama.TiesioginėsužsienioinvesticijosišKinijosįAfriką,2003–2008metais

Šaltinis:UNCTAD,FDI/TNCduomenųbazė.

BNP G-7 da lį16. Dėl di de lio gy ven to jų skai čiaus 
Ki ni ja ir In di ja ne ga li bū ti lai ko mos ky lan čio mis 
eko no mi ko mis. Jau grei čiau tu rė da mos dau-
giau siai gy ven to jų jos yra „glo ba lių po ky čių va-
ro mo sios jė gos (...) be si sprau džian čios į pa sau lio 
eko no mi ką ir kei čian čios nu si sto vė ju sius mo de-
lius“17. Re gis, Ki ni ja yra tvir tai nu si tei ku si ir to liau 
da ry ti žen klią įta ką ir be si vys tan čioms, ir iš si vys-
čiu sioms ša lims18.

Be to, Ki ni jos ir BRIC vals ty bių iš ki li mas jau 
da bar ver čia il gai gy vuo jan čias pa sau li nes ins-
ti tu ci jas keis ti eko no mi nio ir po li ti nio val dy mo 
pro ce sus. Vis ką ap iman čių ir efek ty vių ins ti tu-
ci jų, ku rios ga lė tų už si im ti glo ba liu eko no mi niu 
val dy mu po fi nan sų kri zės, ne bu vi mas vis la biau 
di di ną G-20 svar bą. Ta čiau bū tų ne la bai pro tin ga 
iš to da ry ti prie lai dą, kad per ėji mas nuo G8 prie 
G20 ga ran tuos vis ką ap iman čią eko no mi nę tvar-

ką. Pas ta ruo ju me tu G20 bu vo kri ti kuo ja mas už 
tai, kad ne nu sta to aiš kaus pri va taus sek to riaus 
vaid mens ir kad nė ra pri pa žin to bū do be si vys-
tan čių ša lių po rei kiams nu sta ty ti19. ES bū da ma 
re gio ni nė ins ti tu ci ja kar tu su JT šio je gru pė je at-
lie ka tik ste bė to jos vaid me nį.

Be to, JT ir Bret on Wo ods ins ti tu ci jos vis 
griež čiau kri ti kuo ja mos, kad sten gia si pri si tai ky-
ti prie nau jų po li ti nių re a li jų. Iš pra džių su kur tos 
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„ki to kiai po li ti nei tvar kai pa lai ky ti“ šios ins ti tu ci-
jos per XX am žiaus pa bai gos ir XXI am žiaus pra-
džios me tus da rė si vis di des nės ir la biau su sta-
ba rė ju sios20. JT en tu ziaz mas pa si bai gus Šal ta jam 
ka rui bu vo at vė sin tas su dė tin go mis po li ti nė mis 
pe ri pe ti jo mis ir nuo la ti niais klau si mais apie JT 
tei sė tu mą. Čia ga li ma įžiū rė ti ir tą fak tą, kad Sau-
gu mo ta ry bai ne pa vy ko taip per si tvar ky ti, jog ga-
lė tų tiks liai at spin dė ti pa si kei tu sias pa sau lio jė-
gos struk tū ras ir esa mą jė gų pu siau svy rą.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Jė gos kei čia si: Šiau rės– Pie tų, ir Ry tų –Va ka rų 
san ty kiuo se at si ran da nau ja di na mi ka. Į pas ku ti-
nių 50-ies me tų jė gos pu siau svy ros vie tą at ei na 
nau jo ji, ge ban ti „pa keis ti pa sau lio mąs ty se ną“. 
_______________________________________

Šiuo se be si kei čian čių jė gų san ty kiuo se G20 
teks reikš min gas nau jas vaid muo. Ta čiau ne aiš-
ku, kaip tai at ro dys prak tiš kai. G20 sa vai me ne-
at sto vaus skur de gy ve nan čių jų bal sams. Au gan-
ti G20 ga lia ga li bū ti su pran ta ma kaip tra di ci nių 
Šiau rės ir Pie tų ri bų per žen gi mo pa sek mė. Tai tu-
rės reikš min gų pa da ri nių vys to mo jo ben dra dar-
bia vi mo kon cep tu a li za vi mui ir įgy ven di ni mui.
_______________________________________

G20 ga li tap ti tarp tau ti nių su tar čių ka ta li za-
to riu mi, ta čiau „ma žo ir aiš kaus eli to, koks bu vo 
G8“ ne bu vi mas ir at sto va vi mas pla čiam in te re sų 
ra tui ga li sun kin ti re a lų po ky čių pa sie kia mu mą.

_______________________________________

Mes ju da me link pa sau lio, ku ria me G-20 
vis labiau įsigalės. Taidarodidelę įtakąmūsų
mintims apie vystomąjį bendradarbiavimą ir
tam,kaipaktyviaimesjamedalyvaujame.

Donoras,Europa
_______________________________________

Au gan ti G20 ga lia ne tik da rys žen klią įta ką 
vys to ma jam ben dra dar bia vi mui, ji pri vers pa-
keis ti VB mo de lį. Grei tas eko no mi kos au gi mas 
Azi jo je ska tins dis ku si jas apie vys ty mo si kryp tis 
ir pri vers iš tir ti al ter na ty vas. Nau jai iš ky lan tys 
do no rai ban do pra stum ti va di na mą jį „jo kių ne-
są mo nių“ vys ty mo si mo de lį. Tai mo de lis, kai jūs 
pir miau sia „su ku ria te įran gą, o vi sa ki ta at si ran-
da sa vai me“. Ki ni ja yra ypač per ša ma kaip ša lis, 
siū lan ti al ter na ty vų vys ty mo si mo de lį, ku ris, kas 
be at si tik tų, bus la bai reikš min gas at ei nan čia me 
de šimt me ty je. Ne aiš ku, ge rai tai ar blo gai. Jis ga li 
vys ty ti in fra struk tū rą be si vys tan čio se ša ly se, ta-
čiau su kur ti ir vi siš kai ne rei ka lin gų da ly kų.
_______________________________________

Kiekvienas diktatorius sutiks plaukioti su
Kinijosvėliava,nestaileisjamgautitaiptrokš
tamųpinigųbejokiųsąlygų.

  NVOdirektorius,PietųAfrika
_______________________________________

Af ri kos ša lių vy riau sy bės dau giau klau so Ki-
ni jos nei Va ka rų. Ki ni jos in ves ti ci jos į naf os ir va-
rio pra mo nę bei že mės pa si sa vi ni mą Af ri ko je ir 
to liau spar čiai augs. Tuo pa čiu ga li su ma žė ti dė-

me sys ge ro val dy mo klau si mams Af ri ko je ir už jos 
ri bų. Au gant šioms ten den ci joms po rei kis ge riau 
su pras ti Ki ni jos ke ti ni mus taps vis svar bes nis.

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Kin tan čios ge o po li ti kos te ma ir to liau ke lia 
ne pa to gius klau si mus. 2005 me tų Pa žan gos ata-
skai ta api bū di no tai kaip kri ti nį kon teks tą, ku ris 
šio ty ri mo me tu tik dar la biau pa si tvir ti no. Ta-
čiau at sa kas į mi nė tą iš šū kį ne at ro do adek va tus. 
Šio kia to kia su maiš tis ki lo dėl to, ar esa ma lo giš-
kai nuo sek laus ki nų vys ty mo si mo de lio. VB NVO 
ma žai apie tai ži no ir ne tu ri jo kių ry šių su Ki ni jos 
pi lie ti ne vi suo me ne. Šis trū ku mas ste bi na, tu rint 
gal vo je ne nu gin či ja mą ki nų įta kos jė gą ir tai, kad 
ji ir to liau augs. Dau ge lis ste bė to jų ma no, kad 
Ki ni ja lin ku si nu ty lė ti da bar ti nius Va ka rų pro ce-
sus. Tai ga lė tų at spin dė ti abi pu sę ne ži no mų da-
ly kų bai mę ir prak ti nį ne ge bė ji mą su do min ti vie-
niems ki tus.

Ty ri mo da ly viai taip pat nu ro do bū ti ny bę 
pa žvelg ti pla čiau, nei siū lo per ne lyg su pap ras tin-
tas Šiau rės-Pie tų ir Pie tų-Pie tų pa sau lio su vo ki-
mas, ir pa mąs ty ti apie re gio ni nius blo kus. Toks 
re gio ni nis mąs ty mas pa de da su pras ti skir tin gus 
san ty kius ir są vei kas, pri klau san čias nuo ša lių ir 
kon teks to. Ma žai kal ba ma apie Is la mo ša lių vaid-
me nį ku riant nau jus al jan sus, nors, pvz., Sau do 
Ara bi ja yra su si ju si su dau ge liu že mės pir ki mų 

Af ri ko je. Ne gin čy ti na ir tai, kad Ki ni ja – la biau siai 
pa ste bi ma nau jo ji ga lia, o apie ki tas ša lis, to kias 
kaip In do ne zi ja ar Tur ki ja, kal ba ma ne daug, ne-
pai sant to, kad jos taip pat at sto vau ja nau jai iš-
ky lan čių do no rų gru pei.

Ma si nių ge o po li ti kos po slin kių aki vaiz do je 
dėl to kių po Ant ro jo pa sau li nio ka ro at si ra du-
sių pa sau li nių ins ti tu ci jų kaip JT ir Bret on Wo-
ods at ei ties iš ky la daug klau si mų. Ki tos ne se niai 
su for muo tos gru pės, pvz., G20, at ro do, ko pia 
aukš tyn. JT žlu gi mo šmėk la, re gis, sklan do ore: 
ty ri mo da ly viai ne ap ta ri nė jo daž nai dis ku tuo ja-
mo tei gi nio, kad rei kia re for muo ti JT, nes da bar 
jos lai ko mos vi siš kai ne įta kin go mis ir ne tu rin-
čio mis le mia mo bal so. Ma žai bu vo kal ba ma ir 
apie JAV vaid me nį. Gal būt tai bu vo kin tan čios 
jė gų pu siau svy ros su vo ki mo at spin dys. Keis ta, 
bet ir ES vaid muo dis ku si jo se ne bu vo ak ty viai 
ap ta ri nė ja mas.

DE MO GRA FINIAI PO KY ČIAI

Trečioji tyrimodalyviųminimatendencija
yrademografiniaipokyčiai,plačiaiapibrėžiami
kaip gyventojų skaičiaus augimas,migracija ir
urbanizacija.

De mo gra finiai po ky čiai ne iš ven gia mai pa-
da rys di de lę įta ką per ar ti miau sius 10 me tų. Ap-
skai čiuo ta, kad pa sau lio gy ven to jų skai čius apie 
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2050 me tus iš augs maž daug treč da liu, t. y. iki 9,2 
mi li jar dų21, ir ne bus (o tai la bai svar bu) vie no das 
vi suo se re gio nuo se. Kaip ma ty ti iš diag ra mos, 
ti kė ti na, kad san ty ki nai sta bi lios ir se nė jan čios 
Šiau rės po pu lia ci jos ryš kiai skir sis nuo nuo lat 
au gan čių Pie tų po pu lia ci jų. Nu ma to ma, kad iki 
2050 me tų gy ven to jų skai čius pa di dės 2,3 mi li-
jar do, iš ku rių 2,25 mi li jar do Pie tų ša ly se22.

2008 me tais pir mą kar tą dau giau nei pu-
sė pa sau lio gy ven to jų gy ve no mies tuo se, o 
apie 2050 me tus šis skai čius ga li iš aug ti iki 70 
%. Iki 2050 me tų Už sa cha rės Af ri ko je gy ven-
to jų skai čius ga li pa dvi gu bė ti, o kai ku rio se 
ša ly se dar la biau pa di dė ti: Ugan do je nuo 27 
iki 130 mi li jo nų, Ni ge ri jo je nuo 14 iki 50 mi-
li jo nų23.

Ši ten den ci ja tu rės aiš kias pa sek mes pa sie-
ki mams ko vo je su skur du, ne bent ati tin ka mai 
iš aug tų ir pa slau gų tei ki mas. Pa di dė ju sios po pu-
lia ci jos pa rei ka laus ir dau giau svar biau sių pa slau-
gų, taip pat su ma žins tu ri mos že mės ir van dens 
kie kį. Ma no ma, kad dėl to pa di dės pi lie ti nių kon-
flik tų pa vo jus, ypač ten, kur yra daug jau nų žmo-
nių ir ma žai ga li my bių įsi dar bin ti.

Ta čiau ne ga li ma nu sta ty ti tie sio gi nio prie-
žas tin gu mo tarp gy ven to jų skai čiaus au gi mo ir 
skur do. Prie šin gai, da bar pla čiai pri pa žįs ta ma, 
kad ir tai, kiek gy ven to jų skai čiaus au gi mas le mia 
ge bė ji mą ko vo ti su kraš tu ti niu skur du, ir gy ven-
to jų skai čiaus au gi mo sta bi li za vi mas pri klau so 
nuo reikš min gų pa sie ki mų įvai rio se so cia li nė se 
sfe ro se.

At ei nan čia me de šimt me ty je skur do ur ba ni-
za ci ja taps kri ti ne vys ty mo si pro ble ma. Men kai 
te su ta ria ma, kaip ją spręs ti. Kaip ga li my bę ur-
ba ni za ci jai su stab dy ti kai ku rie eks per tai įvar di-
ja bū ti ny bę efek ty viai vys ty ti kai mo vie to ves24, o 
ki ti ma no, kad ur ba ni za ci ja yra po ten cia lus gė ris, 
jei do no rai ir vy riau sy bės ją de ri na su tin ka mu 
skur do ma ži ni mu mies tuo se.

Per pas ku ti nį de šimt me tį ben dra sis tarp tau-
ti nių mig ran tų skai čius nuo nu ma ty tų 150 mi li-
jo nų 2002 me tais pa di dė jo iki 214 mi li jo nų šiuo 
me tu25. 2009 me tais dau giau nei 307mi li jar dai 
do le rių bu vo per ves ti be si vys tan čioms ša lims – 
o tai su da ro apie 74 % vi sų per ve di mų. Įdo mu, 

kad pa grin di nės už re gist ruo tų per ve di mų ga vė jų 
ša lys bu vo In di ja, Ki ni ja, Mek si ka, Fi li pi nai ir Len-
ki ja26. Di des nė mig ra ci ja ir ša lies vi du je, ir į ki tas 
ša lis yra su si ju si su gy ven to jų skai čiaus au gi mu. 
Re gis, kad tai ga li bū ti di dė jan čios ur ba ni za ci jos 
ten den ci jos ro dik lis. Pa sek mės čia su si ju sios su 
va di na muo ju pro tų nu te kė ji mu ir pa di dė ju sia 
pri klau so my be nuo pi ni gi nių per ve di mų Pie tų 
ša ly se.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Gy ven to jų skai čiaus au gi mas su grįš į dar bo-
tvarkę ir bus la bai reikš min gas vi sam vys to mo-
jo ben dra dar bia vi mo pro ce sui, nes stab dys TVT 
pa sie ki mą so cia li nės rū py bos sis te moms žūt būt 
sten gian tis pa ten kin ti iš au gu sius po rei kius. Gy-
ven to jų skai čiaus au gi mas pa di dins įtam pas dėl 
gam ti nių iš tek lių ir že mės. Ša ly se, ku rios iš es-
mės yra ag ra ri nės, tai su stip rins ba dą ir ga li su-
kel ti kon flik tų.
_______________________________________

Per at ei nan tį de šimt me tį vi sa me pa sau ly-
je skur do vei das taps vis la biau ur ba ni zuo tas. 
Tai ga li su kel ti di dė jan tį ne dar bą ir to kių iš tek lių 
kaip van duo bei elek tra sty gių. Au gan tis mies to 
gy ven to jų skai čius be si vys tan čio se ša ly se su kels 
pro ble mų dėl ap si rū pi ni mo mais tu. Že mės ūky je 
dir bant vis ma žiau žmo nių, že mės ūkio re for mų 
po rei kis taps ne ati dė lio ti nas. Ta čiau ne vi sos ur-

4diagrama.Pasauliogyventojų skaičius1950–2050metais,pagal skirtingusnumatomusvariantus
(milijardais).

Šaltinis:JTEkonominiųirsocialiniųreikalųdepartamentoGyventojųpadalinys(2009):Pasauliošaliųgyventojųprognozės:
2008m.peržiūra,Niujorkas.
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ba ni za ci jos pa sek mės ga li bū ti ne igia mos. At si-
ras ga li my bė iš aug ti di des nei vi du ri nia jai kla sei ir 
mies tie tiš ka jam eli tui, ypač Af ri ko je. Re gis, per-
tvar kos so cia li niai po ky čiai grei čiau at eis iš lūš-
ny nų.
_______________________________________

Kar tu su ur ba ni za ci ja ki tą de šimt me tį la-
bai pa di dės grei ta ir di de lės ap im ties mig ra ci-
ja, ska ti na ma dau giau siai be dar bys tės ir kli ma-
to kai tos. Lau kia mos pa sek mės dau giau sia yra 
ne igia mos, nors gau na mi pi ni gi niai per ve di mai 
ga li jas su ma žin ti. Įtam pa, ag re si ja ir kse no fo bi-
ja yra ti kė ti nos su dar bo pa ieš ko mis su si ju sios 
mig ra ci jos pa sek mės. Di dė jan tis ne pa si ten ki ni-
mas dėl imig ran tų Šiau rė je gal su for muo ti ne-
igia mą po žiū rį į VB.
_______________________________________

Di des ni de mo kra tiniai po slin kiai dėl gy ven-
to jų skai čiaus au gi mo, mig ra ci jos ir ur ba ni za ci-
jos at ski ro se ša ly se ir skir tin guo se kon ti nen tuo-
se pa si reikš la bai ne vie no dai. Šok tels jau ni mo 
skai čius Af ri ko je, ku rį ly dės sens tan čių Azi jos 
po pu lia ci jų, ypač In di jo je ir Ki ni jo je, ke lia mi iš-
šū kiai.
_______________________________________

Šiuo me tu pa ste bi mas prieš ta ra vi mas, kai 
Va ka rų vi suo me nės siun čia pi ni gų vys ty mui si 
Af ri ko je, ta čiau ne no ri imig ran tų iš Af ri kos sa vo 
ben druo me nė se. 

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

De mo gra finiai po ky čiai nė ra įtrauk ti į vys-
to mo jo ben dra dar bia vi mo dar bo tvarkės klau si-
mus. Jie ne bu vo de ta liai nag ri nė ja mi anks tes-
niuo se dvie juo se Pa žan gos pro jek tuo se ir ne-
už ėmė pa grin di nės vie tos VB dis kur se nuo pat 
1994 me tais vy ku sios tarp tau ti nės kon fe ren ci-
jos, skir tos po pu lia ci jai bei vys to ma jam ben dra-
dar bia vi mui.

De mo gra finiai po ky čiai taps vie nu iš reikš-
min gų po slin kių at ei nan tį de šimt me tį. Vyks 
grei tas, bet ne to ly gus gy ven to jų skai čiaus au-
gi mas; šis au gi mas ir kli ma to kai ta pa ska tins 
ma si nę mig ra ci ją, o be si vys tan čia me pa sau ly je 
pa spar tins ur ba ni za ci ja. Šie po ky čiai ga li vyk ti 
lė tai ar ba la bai grei tai, nes daž nes nės sti chi-
nės ne lai mės ver čia žmo nes kraus ty tis iš vie tos 
į vie tą. Pa sek mės bus aki vaiz džios vi sais ly giais. 
Pa bė gė liai ir imig ran tai iš be si vys tan čio pa sau-
lio bus nu si tei kę da ry ti po vei kį pa sau li nei po li-
ti kai. Is to ri nė pa tir tis ro do, kad mi li jo nų imig-
ran tų iš ki tų ša lių šmėk lą ga li ma be jo kių skru-
pu lų pa nau do ti po li ti nėms per ga lėms pa siek ti. 
De mo gra finių po ky čių po vei kis at ei nan čia me 
de šimt me ty je bus ža dan tis per mai nas. Di džiau-
sias iš ky lan tis klau si mas – ar VB sek to rius yra 
pa si ren gęs su si do ro ti su tais po ky čiais, o jei ne, 
ko kias tai at neš pa sek mes vys ty mui si per at ei-
nan čius me tus?

GAM TI NIų IŠ TEK LIų STY GIUS

Ketvirtoji tendencija, kurią išskiria tyrimo
dalyviai,yragamtiniųištekliųstygius.

Gam ti nių iš tek lių tu rė ji mas yra svar bus pra-
na šu mas sie kiant vys ty mo si. Svei kas pro tas sa-
ko, kad nau din go sios iš ka se nos, der lin ga žem dir-
bys tei že mė, naf a ir ki ti gam tos iš tek liai tu rė tų 
ga ran tuo ti pa ja mas ne tur tin giau sioms ša lims. 
Ta čiau re a lia me gy ve ni me dau gu ma to kių ša lių 
ken čia dėl „iš tek lių pra keiks mo“, nes kaip be bū-
tų pa ra dok sa lu, daug iš tek lių tu rin čios var gin gos 
ša lys pa pras tai pa si žy mi pras tai val do ma eko-
no mi ka. To se šaly se ne re tai kles ti au to ri ta ri niai 
režimai ir dau ge liu at ve ju smur tas27. 

„Iš tek lių pra keiks mo“ es mė vi sa da yra pras-
tas val dy mas. Pa ste bė tas aiš kus ry šys tarp gam-
ti nių iš tek lių, ypač iš ka se nų, nau do ji mo ir tra pių 
de mo kra tijų nai ki ni mo28. Ište kliais tur tin gų ša lių 
vy riau sy bės nuo lat lei džia už sie nio kal na ka sy bos 
ir naf os ben dro vėms nau do ti sa vo iš tek lius29. Be 
to, be si vys tan čia me pa sau ly je stip rė ja ten den ci-
ja so cia li nius pro tes tus už gniauž ti pa nau do jant 
jė gą ir to kiu bū du ri bo jant žmo nių ga li my bes re-
a guo ti į iš šū kius30.

Svar bi šio sun ku mo įvei ki mo da lis – spręs ti 
mi nė tą val dy mo pro ble mą. Tin ka mos ad mi nist-
ra ci nės ir vy riau sy bės ins ti tu ci jos yra la bai svar-
bios gam ti niams iš tek liams tvar ky ti. At si žvel giant 

į tai, kad gam ti niai iš tek liai ga li su kel ti prieš prie-
šą sil pno se, ką tik iš kon flik tų iš si va da vu sio se 
vals ty bė se, ku rio se daž nai dar nė ra su kur tų tva-
rių re gu lia vi mo me cha niz mų31, di de lis dė me sys 
tu ri bū ti ski ria mas tin ka mų re gu lia vi mo struk tū-
rų su kū ri mui ir ne pri klau so mų teis mų bei biu ro-
kratinės kom pe ten ci jos iš tek lių val dy mo stip ri-
ni mui32. Taip pat prie mo nių mo kes čių ne mo kė ji-
mui su stab dy ti, ko vai su ko rup ci ja33, nuo sa vy bės 
tei sių gy ni mui34 ir efek ty ves nei ver slų kon tro lei 
kur ti ir dieg ti.

Pra mo nės ša kų, ku rias pa lie tė šie val dy mo 
skaid ru mo ir at skai to my bės trū ku mai, skai čius 
au ga. San ty ki nai nau jos pra mo nės ša kos, su-
si ju sios su kli ma to po ky čių su švel ni ni mu, to-
kios kaip bio ku ras, daž nai su si du ria su ta pa-
čia val dy mo pro ble ma. Bio ku ras ir že mės ūkio 
pa ver ti mas pre ke (ko mo di fi ka ci ja) vis daž niau 
pri ski ria mi gam tos iš tek lių ka te go ri jai. To dėl 
rei ka lin ga iš sa mi pel no, gau na mo iš bio ku ro, 
ana li zė, ati tin ka mų ver slo tai syk lių ir stan dar-
tų nu sta ty mas ir adek va taus že mės ad mi nist-
ra vi mo sis te mos su kū ri mas sie kiant spręs ti su 
gam ti nių iš tek lių nau do ji mu su si ju sius kon flik-
tus35.

Že mė pri klau so ypa tin gai iš tek lių sri čiai. Per 
pas ku ti nį jį de šimt me tį že mės po rei kis aki vaiz-
džiai iš au go. Tai pa ska ti no že mės pa si sa vi ni mą, 
nes už sie nio in ves tuo to jai su da ro su tar tis su 
vals ty bė mis pa im ti sa vo nuo sa vy bėn ar ba kon-
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tro liuo ti di de lius že mės plo tus ko mer ci nei ar 
že mės ūkio pro duk ci jai ga min ti. Pa pras tai šie že-
mės plo tai bū na daug di des ni už vi du ti nes že mės 
val das ta me re gio ne. 

Pa sau lio ban ko duo me ni mis, iki 2008 me tų 
vi du ti nis kas me ti nis že mės ūkio pa skir ties že-
mės plo tų pa di dė ji mas pa sau ly je bu vo ma žes nis 
nei 4 mi li jo nai hek ta rų, ta čiau di de lės ap im ties 
san do riai dėl 56 mi li jo nų hek ta rų že mės ūkio 
pa skir ties že mės bu vo pa skelb ti be si bai giant 
2009 me tams. Dau giau nei 70 % mi nė tos že mės 
yra Af ri ko je, ku rio je to kios ša lys kaip Etio pi ja, 
Mo zam bi kas ir Su da nas per lei do mi li jo nus hek-
ta rų in ves tuo to jams. Ta čiau tik 37 % šios že mės 
bu vo pa nau do ta mais to pro duk tams au gin ti36. 
Pas ku ti nė že mės pa si sa vi ni mo ban ga bu vo tie-
sio gi nė re ak ci ja į 2008 me tų mais to kri zę, kai 
ša lys, ku rios su var to ja dau giau mais to nei pa-
si ga mi na, ban dė už si tik rin ti il ga lai kį mais to pro-
duk tų tie ki mą. Pa ti ki mos in for ma ci jos apie že-
mės pa si sa vi ni mą sto ka sun ki na šios pro ble mos 
dy džio įver ti ni mą.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

To kių svar biau sių gam ti nių iš tek lių, kaip van-
duo, mais tas, šva rus oras ir ener gi ja, sty gius taps 
la bai opia pro ble ma per at ei nan čius me tus. Jis 
pa veiks at ski rus žmo nes ir ben druo me nes, taip 
pat da rys žen klų po vei kį tarp tau ti nei ben druo-

me nei, nes pri ėji mas prie gam ti nių iš tek lių ir jų 
kon tro lė taps svar biau siu ga lios įran kiu kin tan-
čio je ge o po li ti ko je.
_______________________________________

Vis au gan tis sty gius tu rės ne vie no das pa-
sek mes skir tin guo se re gio nuo se. Ne pro por cin-
gai bus pa lies tos Af ri kos ša lys, ypač dėl ne tei sin-
go že mės ir van dens pa skirs ty mo.
_______________________________________

Že mės pa si sa vi ni mas taps įpras tu reiš ki niu. 
Pra mo ni nės ša lys steng sis iš si nuo mo ti di džiu lius 
že mės plo tus be si vys tan čio se ša ly se, su kel da-
mos daug eti nių pro ble mų, ypač dėl ati tin ka mų 
vie tos ben druo me nių ir dau gia na cio na li nių ben-
dro vių tei sių.
_______________________________________

Pa skirs ty mas taps daug svar bes nis. Karš tos 
dis ku si jos vyks dėl to, kas tu ri tei sę nau do tis, 
kas – terš ti ap lin ką, o kas – nuim ti der lių.
_______________________________________

Tai,kąjiepaimaiššalies,prisidengęteisė
taprekyba,ištiesųyradidžiuliomastoAfrikos
kontinentostekenimas.

    VBNVO,Afrika
_______________________________________

La bai ti kė ti na, kad kils nau ji kon flik tai dėl 
ne gau sių gam ti nių iš tek lių. Tai taip pat su si ję su 
kli ma to kai ta. Įtam pa api pus Ni lo upės ga li su kel-
ti kon flik tų dau ge ly je ša lių, jei jie ne su si tars dėl 
tei sės į van de nį. Nau jai at ras ti nau din gų jų iš ka-

se nų klo dai tik sun kins val dy mo ir at skai to my bės 
pro ble mas.

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Jei at ei ty je kils pa pil do mų įtam pų dėl de mo-
gra finių po ky čių ir kli ma to kai tos, tei sė į iš tek lius 
taps vis svar bes nė pa sau li niam vys ty mui si, stip rė-
jant kon flik tams dėl svar biau sių iš gy ve ni mui rei ka-
lin gų da ly kų – že mės, oro ir van dens. Vy riau sy bių, 
ku rios iš par duo da tei ses į ša lies iš tek lius, ne pai sy-
da mos sa vo žmo nių po rei kių, veiks mai ke lia di džiu-
lį su si rū pi ni mą. Už sie nio as me nų gru pės per ka ar 
nuo mo ja že mę, su da ry da mos il ga lai kes su tar tis, 
ypač Už sa cha rės Af ri ko je. Kaip to liau klos ty sis šių 
že mių li ki mas, ar jos ne ska tins au gan čio į ša lį nu-
stum tų vie tos gy ven to jų pyk čio, vis dar ne aiš ku.

Šis klau si mas at sklei džia di dži ą sias val dy mo 
spra gas ir ne to ly gu mus na cio na li niu, re gio ni niu 
ir pa sau li niu lyg me ni mis, taip pat ir ne ati dė lio-
ti ną pre ky bos bei ko mer ci nių in te re sų re gu lia-
vi mo po rei kį už tik ri nant ben drą di des nį skaid-
ru mą. Vy riau sy bės ga li da ry ti di džiu lį spau di mą 
vie tos ben druo me nėms tra di ci nei že mės nau do-
ji mo prak ti kai pa keis ti ar ba vers ti iš vis at si sa ky ti 
že mės – ki taip ta riant, ati m ti iš jų iš tek lius. Ta-
čiau vis dėl to esa ma tarp tau ti nių įsta ty mų, ku-
rie per Tarp tau ti nę dar bo or ga ni za ci ją (TDO) ir JT 
ga li ap sau go ti vie tos gy ven to jų tei ses į iš tek lius. 
Svar biau sias klau si mas – ar tie įsta ty mai tu rės 
pa kan ka mą ga lią at ei ty je.

DI DĖ JAN TI NE LY GY BĖ

Penktakritinėtendencija,kuriąišskyrėty
rimodalyviai,yradidėjantinelygybėnacionali
niu,regioniniuirpasauliniulygmenimis.

Pa sau li nės, re gio ni nės ir na cio na li nės ne ly gy-
bės au gi mas taps pa grin di ne pro ble ma at ei nan tį 
de šimt me tį. Ne pai sant vys to mo jo ben dra dar bia-
vi mo pa stan gų tur tas ir val džia iš lie ka ne di de lės 
žmo nių gru pe lės ran ko se. Kaip ma ty ti iš 1 len te lės, 
aki vaiz di ne ly gy bė pa gal pa grin di nius žmo gaus so-
cia li nės rai dos ro dik lius ir to liau te bek les ti.

Ne ly gy bei ski ria mas vis di des nis dė me sys. 
2010 me tų Žmo gaus so cia li nės rai dos ata skai-
to je įver tin ta ne ly gy bė pa gal žmo gaus rai dos in-
dek są37. Di de lė skurs tan čių jų da lis da bar gy ve na 
vi du ti nių pa ja mų ša ly se, įskai tant Ki ni ją, In di ją ir 
Ni ge ri ją38. Šalims bren dant iš skur do, do mi nuo-
jan čių vys ty mo si mo de lių tai ky mas ro do au gan-
čią na cio na li nę ir re gio ni nę ne ly gy bę. 5 diag ra-
mo je pa ro dy tas aukš tas ne ly gy bės ly gis kai ku-
rio se ky lan čios eko no mi kos ša ly se.

Skur dui ma žin ti ša ly se, kur yra di de lė ne ly-
gy bė, rei kia tris kar tus di des nio eko no mi nio au-
gi mo nei to se ša ly se, ku rio se ne ly gy bės ly gis yra 
že mas39. Ta čiau ry šys tarp eko no mi nio au gi mo ir 
ne ly gy bės yra la bai su dė tin gas. Ne tik au gi mui 
da ro mos kliū tys, bet ir kai ku rie au gi mo ti pai ga li 
di din ti ne ly gy bę ša ly se. To dėl ga li su si da ry ti už-
da ras ydin gas ra tas.
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1lentelė.NelygybėtarpEBPOirUžsacharėsAfrikosšalių.

EBPOšalys UžsacharėsAfrika

Pajamos
BNP vie nam gy ven to jui (JAV do le riais)

$37,077 $2,050

Gyvenimotrukmė
Ti kė ti na vi du ti nė gy ve ni mo truk mė

80,3 52,7

Gimdyviųmirtingumas
Gim dy vių mir tin gu mas 100 000 gim dy mų

8 881

Išsilavinimas
% gy ven to jų, tu rin čių bent vi du ri nį iš si la vi ni-
mą (25 me tų ir vy res nių)

Mo te rys 84 %
Vy rai 87 %

Mo te rys 23 %
Vy rai 38 %

Šaltinis.JTVPŽmogaussocialinėsraidosataskaita2010m.

Pa skirs ty mo mo de lis, kai au gi mo pri va lu-
mais nau do ja si tik ne di de lė ša lies gy ven to jų da-
lis, li ku siai dau gu mai gy ve nant vi siš ka me skur-
de, da ro di džiu lį po vei kį so cia li niam sta bi lu mui. 
Ne ly gy bė lei džia pa lai ky ti vy riau sy bių at skai to-
my bės ne bu vi mą, efek ty viai iš stu miant dau ge lį 
in te re sų gru pių iš po li ti nio pro ce so. Kai tur tin-
gas eli tas pra de da val dy ti po li ti nius pro ce sus, 
su ma žė ja ti ki my bė, kad so cia li nė ir eko no mi nė 
po li ti ka ska tins au gi mą ir žmo gaus so cia li nę rai-
dą40. Be to, tur ti nė ne ly gy bė sil pni na so cia li nį 
sta bi lu mą ir ge ro kai pa di di na pi lie ti nių kon flik-
tų ti ki my bę41.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

At ei nan tį de šimt me tį ne ly gy bė taps daug 
reikš min ges nė. Ato trū kis tarp tur tin gų jų bei 
varg šų ir to liau augs, di dės su tuo su si ju sios pro-
ble mos, ypač vi du ti nių pa ja mų ša ly se. Daug ša lių 
ju da šio sta tu so link ir, nors dar la bai daug žmo-
nių gy ve na skur de, ofi cia li pa dė tis kei čia si. Ir to-
liau iš liks nuo la ti nio skur do re gio nai – grei čiau-
siai pi lie ti nių ne ra mu mų vie to se.
_______________________________________

Ne to ly giai iš si vys čiu sios ša lys, ju dė da mos 
vi du ti nių pa ja mų ša lių sta tu so link, su si durs su 
pa ra mos ma žė ji mu. Tarp tau ti niams do no rams 
vis daž niau iš kils san ty kių su to kio mis ša li mis di-
le ma. Skur do ly gis čia iš liks aukš tas, ta čiau daug 

vie tos or ga ni za ci jų ga li ne be tu rė ti pri ei gos prie 
tra di ci nių fi nan sa vi mo šal ti nių. Ne sant jo kių al-
ter na ty vų jos ga li lik ti vi siš kai be pa ra mos net so-
li da ru mo pras me, nes pa ra mos da vė jai, pai sy da-
mi sa vo in te re sų ir siek da mi glo ba lių tiks lų, ga li 
vis daž niau kreip ti dė me sį tik į kon flik tų pa lies tas 
ir sil pnas vals ty bes. 
_______________________________________

Kiekvienasgali teigti, kadpasisakoprieš
skurdą, bet VB NVO turi kelti klausimą, ar
mums patinka gyventi pasaulyje, kuriame
Šiaurės ir Pietų vartojimomodeliai yra tokie
ne vie no di.

  VBNVOdirektorius,Europa
_______________________________________

Ne ly gy bės tarp Šiau rės ir Pie tų prie žas ti-
mi rei kė tų lai ky ti ne tiek skur dą Pie tuo se, kiek 
per ne lyg di de lį var to ji mą Šiau rė je. Tie, ku rie 
dir ba vys to mo jo ben dra dar bia vi mo sri ty je, ir 
ypač Šiau rė je, tu rės griež čiau pa si sa ky ti prieš 
to kius ne vie no do var to ji mo mo de lius ir aiš kiai 
iš reikš ti sa vo as me ni nę po zi ci ją ly gy bės klau-
si mu.
_______________________________________

At ei nan čiais de šimt me čiais ato trū kis tarp 
eko no mi kos au gi mo ir gy ve ni mo ko ky bės vis la-
biau di dės, to dėl rei kės ieš ko ti nau jų bū dų ge ro-
vės są vo kai api brėž ti, va do vau jan tis ho lis tiš kes-
nįu po žiū riu į vys ty mą si.

5diagrama.Santykinisnelygybėslygisšalyse

Duomenys:Ginikoeficientovidurkiai,19992008.Šaltinis:PasauliobankoPlėtrostyrimųgrupė.
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_______________________________________

Ge res nis eko no mi kos val dy mas pa sau li niu 
ly giu, ypač pre ky bos sri ty je, bus la bai svar bus 
spren džiant da bar ti nės pa sau li nės ne ly gy bės 
pro ble mas. Pre ky bos sis te ma vis ką pa krei pė 
Šiau rės nau dai ir pri klau san čius nuo pa ra mos 
Pie tus pa li ko pra šy ti iš mal dos. Pra ėju sį de šimt-
me tį dau gia ša lė pre ky bos sis te ma pa ty rė kri zę, 
ją iš ti ko ne sėk mė Pa sau lio pre ky bos or ga ni za ci-
jos (PPO) Do ha de ry bų dėl vys ty mo si raun de. Ši 
ne sėk mė lei do at si ras ti dvi ša liams pre ky bos san-
do riams, ku rių po vei kis il gai niui ta po ža lin gas. 
Nors PPO ir bu vo kri ti kuo ja ma, ge rų pa sau li nių 
tai syk lių ne bu vi mas po ten cia liai yra daug kenks-
min ges nis. 
_______________________________________

Esama didžiulių nelygybės problemų vi
dutiniųpajamų šalyse, tačiau tai yra šių šalių
vidausreikalas irsprendimoturi ieškotivietos
politikai.Tradiciniubūdubendradarbiaudamos
vystymosisrityjeišsivysčiusiosšalysšiuoklausi
munedaugkuogalipadėti.

 Akademiniopasaulioatstovas, Europa

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Pa sau li nių ne ly gy bės pro ble mų spren di mas 
yra vys ty mo si pa grin das. At ei nan tis de šimt me tis 
jau ne be ver tins ne ly gy bės vien tik Šiau rės ir Pie-
tų ar ba vien tik fi nan si nių iš tek lių pras me. Ne-

ly gy bė bus su vo kia ma pa gal to kias so cia li nes ir 
po li ti nes ka te go ri jas kaip so cia li nė kla sė, ly tis, 
re li gi ja ir et ni nė pri klau so my bė. Tai bus pats tin-
ka miau sias di di na ma sis stik las san ty kiams įvai-
riuo se plot mė se ana li zuo ti: tarp in di vi dų, gru pių, 
ša lių ir re gio nų.

Toks at nau jin tas ak cen tas leis mo der niau 
pa žvelg ti į su dė tin gą klau si mą, ku rios gru pės pa-
si sa vi na vys ty mo si pri vi le gi jas. Jis taip pat leis su-
telk ti di des nį dė me sį į mo te rų ne ly gy bę ir dis kri-
mi na ci ją dėl ly ties.

Ka dan gi ne ly gy bė yra ne at sie ja ma nuo pa-
žei džia mų ir at skir tį pa ti rian čių gru pių dis kri-
mi na ci jos, ši sri tis pa teiks iš šū kį VB vei kė jams, 
ska tin da ma juos pa žvelg ti į vys ty mą si žmo gaus 
tei sių po žiū riu. Dis kri mi na ci jos pro ble mų spren-
di mo bū dai ge riau siai su for mu luo ti ir nu sta ty ti 
žmo gaus tei sių ap sau gos do ku men tuo se, at ve-
rian čiuo se ga li my bes juos pa nau do ti vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo sri ty je.

Di dė jan ti ne ly gy bė reiš kia, kad ki tą de šimt-
me tį VB sek to riui teks spręs ti ne ma žai opių pro-
ble mų. Svar biau sias klau si mas – ar mes su ge bė-
si me ne leis ti ga lin ga jam eli tui pa si nau do ti dau-
gy bės kri zių(fi nan si nių, ener gi jos, mais to, kli ma-
to ir ki to kių) tei kia mo mis ga li my bė mis su kaup ti 
dar di des nius tur tus ir ga lią. Tai la bai pri klau sys 
nuo pa sau li nių val dy mo sis te mų, įskai tant ir pre-
ky bos su tar tis, re for mos. Ša lių lyg me niu rei kia 

po li ti nės va lios ne ly gy bės pro ble moms vys ty mo-
si pro ce se spręs ti.

Šiuo at ve ju ky la klau si mų dėl iš ori nių do no-
rų (ir ofi cia lių, ir NVO) vaid mens vi du ti nių pa ja-
mų ša ly se. Kaip pa ska tin ti to kia ša lis su telk ti sa vo 
pa čių iš tek lius vi daus pro ble moms spręs ti? Kaip 
tu rė tų re a guo ti do no rai, jei ša lys ne pa jė gia ar ba 
ne no ri pa čios su si do ro ti su šiais rū pes čiais, bet 
ne dėl fi nan si nių iš tek lių trū ku mo? Ar VB sek to-
rius čia dar te be tu ri pa ra mos tei kė jo sta tu są? O 
gal iš ori nė pa ra ma slo pi na no rą nau do ti vi di nius 
ša lies ište klius?

Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lų (TPT) struk-
tū ra bu vo griež tai kri ti kuo ja ma dėl to, kad ne pa-
kan ka mai pa brė žė ne ly gy bę. Kaip po 2015 me tų 
be bū tų pa keis ti TVT, teks su teik ti ne ly gy bei pa-
grin di nės pro ble mos sta tu są.

KI TOS SVAR BIOS TEN DEN CI JOS

Bepenkiųanksčiauaptartųtendencijųda
lyviaiįsvarbiausiųjųdešimtukąįtraukėdarke
letądalykų.

Ki tą de šimt me tį technologijos įgis žai di mo 
tai syk les kei čian tį po ten cia lą. Nuo lat vyks to bu-
li ni mo pro ce sas nau do jant in for ma ci jos ir ko mu-
ni ka ci jos tech no lo gi jas. Au gan tis pa sie kia mu mas 
mo bi liai siais te le fo nais, mo bi lio ji ban ki nin kys tė 

ir pla čia juos tė ra di jo sig na lų sis te ma to liau tu rės 
per mai nas ska ti nan tį po vei kį. Iš virkš čio ji šio reiš-
ki nio pu sė – kad to bu lė jan čios tech no lo gi jos ga li 
truk dy ti be si vys tan čių ša lių au gi mui.

Žmonėsaprūpinabendruomeneselektro
ninėmisinformacijospriemonėmis,pasirinkda
mi vienus informacijos šaltinius ir atmesdami
kitus. Tai yra didžiulis juos supančio pasaulio
sampratospokytis,kuristurisuformuotijųpo
žiūrįįNVOirVBsritįplačiąjaprasme.

Privatussektorius,Europa

Saugumas bei paramos nukreipimas sau
gumoklausimams spręsti ir to liau tu rės įta kos 
VB dar bo tvarkei. Jis da rys ypa tin gą po vei kį hu-
ma ni ta ri nės pa gal bos pri sta ty mui, vis dau giau 
įtrau kiant ka ri nes struk tū ras.

Pasauliniokarosuterorizmudis kur sas ga li 
bū ti pa nau do ja mas kai ku riuo se re gio nuo se kaip 
struk tū ra vi di niams kon flik tams su stab dy ti, įve-
dant rep re sy vius įsta ty mus, ku rie ga lė tų su duo ti 
„nai ki na mą smū gį li be ra lioms de mo kra tijos po-
li ti koms“. Dau ge ly je ša lių pi lie ti nės vi suo me nės 
or ga ni za ci jos jau su si du ria su ri bo jan čiais įsta ty-
mais ar ba vi suo me nės pro tes tus kri mi na li zuo-
jan čiais veiks mais. Re gis, ši an ti de mok ra ti nė ten-
den ci ja yra lin ku si gi lė ti ir plės tis. Ta čiau pas ta-
ro jo me to įvy kiai Egip te at sklei džia ne ag re sy vios 
„žmo nių jė gos po ten cia lą“ ne de mok ra tiš kiems 
re ži mams nu vers ti. 
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Pie tų ša lių at sto vai mi ni ŽIV ir išsilavinimo 
pro ble mas tarp de šim ties svar biau sių jų da ly kų, 
nors jų ko le gos iš Šiau rės ša lių šių pro ble mų ne-
ke lia. Jau čia ma, kad ŽIV lyg ir po tru pu tį nyks ta 
iš pa sau li nės dar bo tvarkės. Iš si la vi ni mas ir švie-
ti mas lai ko mas la bai svar biais, ta čiau vys to mo jo 
ben dra dar bia vi mo ini cia ty vos nė ra lin ku sios im-
tis to kių klau si mų, ku riems rei kia il ga lai kių in ves-
ti ci jų.

Lytis ty ri me ne bu vo pla čiai mi ni ma. Jos 
klau si mą dau giau sia kė lė mo te rys, at sto vau jan-
čios Pie tų ša lims. Ne di de lis šios te mos po pu-
lia ru mas tarp ty ri mo da ly vių ne bū ti nai reiš kia, 
kad ji bus ne itin reikš min ga vys to ma jam ben-
dra dar bia vi mui ki ta me de šimt me ty je; vei kiau 
ro do, kad VB dis kur se ji lai ko ma ne la bai svar biu 
ob jek tu.

Pasaulis tapo labiaupažeidžiamasdėlvi
rusųprotrūkių,pasireiškiančiųdėlglobaliųtar
pusavio sąsajų. Tokie įvykiai, kaip vulkaninių
pelenųdebesys,pasaulinio saugumodalykai,
kiauliųmaras, gali sustabdyti keliones,mais
to gabenimą ar apskritai sužlugdyti pasauli
nęekonomiką.Galibūti ir iš to išplaukiančių
pasekmių,ypačkaisusiduriamesuilgalaikiais
reiškiniais.

IŠVA DA

At si žvel giant į ten den ci jų po bū dį ir su dė-
tin gu mą sun ku da ry ti ka te go riš kas iš va das. Vis 
dėl to, ga li ma nu ma ty ti kai ku rias to les nes šių 
ten den ci jų pa sek mes. Ki tas de šimt me tis pa sau-
liui taps per ei na muo ju lai ko tar piu, žen klin tu es-
mi niu jė gų per sig ru pa vi mu, pra de dant sta bi lia 
Šiau re ir bai giant ky lan čio mis vals ty bė mis, ypač 
Ki ni ja. Iš ties pra dė si me jaus ti kli ma to kai tos pa-
sek mes, ypač jos at si lieps skur džiau sie siems ir 
pa žei džia miau sie siems. Be to, ki tą de šimt me tį 
vyks pa sau lio gy ven to jų skai čiaus di dė ji mas ir 
vi sų ly gių mig ra ci ja. Skur do vei das vis la biau ur-
ba ni zuo sis. Vi sa tai lems sun ku mus dėl gam ti nių 
iš tek lių, įskai tant pa grin di nius, bū ti nus žmo gaus 
iš gy ve ni mui – van de nį ir že mę. Vals ty bių re mia-
mos tran sna cio na li nės ben dro vės ir to liau stip-
rins sa vo po zi ci jas skur džiau sio se ša ly se, reikš-
da mos tei sės į iš tek lius, ypač į že mę. Dau ge ly je 
pa sau lio re gio nų iš augs pi lie ti nių kon flik tų ti ki-
my bė, nes stip rės ne ly gy bė ir kon ku ra vi mas dėl 
iš tek lių bus dar at kak les nis.

Pa sau li nės val dy mo struk tū ros, ku rios gy-
vuo ja nuo Ant ro jo pa sau li nio ka ro, bus pri vers tos 
re for muo tis ar ba tap ti ma žiau reikš min go mis, jei 
ne sa ky tu me, ne rei ka lin go mis. Jei gu ky lan čios 
eko no mi kos vals ty bės ne ga lės dirb ti šio se struk-

tū ro se, kad siek tų sa vo tiks lų, jos nu si suks nuo 
jų. O to kios struk tū ros kaip G20 ga li itin su stip-
rė ti. Svar bes nė mis taps ir re gio ni nės ins ti tu ci jos. 
Ta čiau ne la bai ti kė ti na, kad šios nau jos val dy mo 
struk tū ros lai ky sis tų pa čių vys ty mo si mo de lių 
ar ba tin ka mai už kai šios val dy mo spra gas, kad 
tar nau tų gy ve nan tie siems skur de. Ga li ma da ry ti 
prie lai dą, kad žmo gaus tei sė mis pa grįs tas po žiū-
ris į tva rią plėt rą, ku ris yra svar biau sias da ly kas 
dau ge lio VB or ga ni za ci jų dar be, ga li tap ti ma žiau 
reikš min gas.

Jei gu mi nė tos se niai gy vuo jan čios pa sau li-
nio lyg mens ins ti tu ci jos baigs sa vo veik lą, vys to-
mo jo ben dra dar bia vi mo pa dė tis per trum pą lai-
ką ne at pa žįs ta mai pa si keis. JT yra ne tik pa sau lio 
po li ti kos are na (be to, pla čiau siai at sto vau ja ma), 
bet ir pa sau li nės žmo gaus tei sių sis te mos bei 
tarp tau ti nės hu ma ni ta ri nės tei sės nuo sta tų pa-
ma tas. Jos su for ma vo žmo gaus so cia li nės rai dos 
dar bo tvarkę ir to liau duo da to ną pa sau lio dis kur-
sui, nors kar tais tai da ro frag men tiš kai ir ne nuo-
sek liai. Jei JT taps (kaip ti ki si kai ku rie ana li ti kai) 
pra ei ties re lik tu, ar vys ty mo si mo de lis, ku riam 
jos at sto vau ja, nu mirs kar tu su jo mis? Ar jas pa-
keis ki to kia vys to mo jo ben dra dar bia vi mo for ma, 
ku ri iki šiol nė ra aiš ki, ta čiau gal būt su si ju si su au-
gan čia Ki ni jos įta ka be si vys tan čia me pa sau ly je. 

Tai yra su dė tin gas klau si mas, į ku rį nė ra leng va 
at sa ky ti. 

Ne ly gy bės, kli ma to kai tos ir sun ku mų dėl 
gam ti nių iš tek lių są vei ka iš kels dar svar bes nius 
klau si mus dėl VB mo de lio, ku ris pa lai ko glo ba-
li za ci ją. Šis ty ri mas ro do po rei kį im tis spręs ti ne-
ly gy bės pro ble mą ne tik skur do, bet ir var to ji mo 
ma ži ni mo pras me. Kaip la bai svar bus da ly kas iš-
ky la po li ti kos kon ver gen ci ja tva riai plėt rai Šiau-
rė je ir Pie tuo se. 

Sie kiant api brėž ti tva ru mo kon cep ci ją ki ta-
me de šimt me ty je įvyks po sū kis į to kius tva rios 
plėt ros ro dik lius kaip ge ro vė, o ne eko no mi kos 
au gi mas. Toks mąs ty mo po slin kis ga li ati to lin ti 
vie šą ją po li ti ką nuo siau ro pa žan gos api brė ži mo 
eko no mi kos au gi mu, o ne ly gy bės – fi nan si nių iš-
tek lių sto ka. Šio po slin kio po vei kis ga lė tų bū ti to-
li sie kian tis ir duo ti žen klą pla čia jai vi suo me nei, 
kad eko no mi nė nau da yra vie nas, bet jo kiu bū du 
ne vie nin te lis pa žan gos ro dik lis. Po pu lia res nė-
mis ga li tap ti nau jos są vo kos, ap iman čios to kius 
re lia ty vius vi suo me nės po rei kius kaip „pa kan ka“ 
ar ba „sta bi lus“, o ne „au gi mas“.

Ta čiau toks dis kur so po sū kis bus la bai gin-
čy ti nas ir ku pi nas pa vo jų. Po li ti kos po ky čiai tva-
ru mo link tu ri leis ti skurs tan čioms ša lims pa kel ti 
pra gy ve ni mo ly gį, nau do jan tis to kio mis var to to-
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jų pri vi le gi jo mis, ku rio mis Šiau rės ša lys mė ga vo si 
dau giau nei šimt me tį. Ki taip ta riant, ga li at si ras ti 
vi sa tai ver ti nan čių jų kaip ci niz mo ap raiš ką, kai 
gra ži na ma iš ori nė iš vaiz da, kad bū tų pa ten kin tas 
va ka rie čių lai mės sie kis, nors ki ti tuo pat me tu 
ko vo ja už iš li ki mą.

Prieš akis iš ky lan tis vaiz das ža da vie nas ki tą 
dub liuo jan čių ir pa pil dan čių pa sau li nių iš šū kių. 
Pen kios pa grin di nės nu sta ty tos ten den ci jos yra 
itin glau džiai tar pu sa vy je su si ju sios. Kiek vie na at-
ski rai nė ra nau ja, ta čiau ana li zuo ja mos kar tu jos 

at ve ria di džiu lių po ky čių per spek ty vą ar ti miau-
siems de šimt me čiams. Šie iš šū kiai, re gis, by lo ja, 
kad pa sau lis pa sie kė vy rau jan čio vys ty mo si mo-
de lio ak la vie tę, ta čiau nė ra su ta ri mo, kas ir kaip 
jį pa keis. O kaip VB sek to rius yra pa si ren gęs re a-
guo ti į nau jus iš šū kius?

OPŪS KLAU SI MAI

Klimatokaita. Ko kius žings nius VB NVO tu-
rė tų ženg ti, kad nu kreip tų po ten cia lius kli ma to 

kai tai skir tus fi nan sus į vys to mo jo ben dra dar bia-
vi mo sri tį?

Kintanti geopolitika. Ko kių prie mo nių 
rei kia, kad su pras tu me vys ty mo si mo de lį, ku-
rį įgy ven di na BRIC vals ty bės, ir da ry tu me jam 
įta ką?

Demografiniai pokyčiai. Ko kios yra de mo-
gra finio po slin kio iš kai mo į mies tą pa sek mės, 
at si žvel giant į tai, kur ir kaip VB NGO plė to ja sa-
vo veik lą?

Sunkumaidėlgamtinių išteklių. Kaip ga lė-

tu me tin ka mai nau do ti gam ti nius iš tek lius ir im-
tis stip rin ti di džiu lį val džios sek to riaus de fi ci tą, 
su si ju sį su gam ti nių iš tek lių nau do ji mu?

Nelygybė. Ma žiau ar dau giau VB NVO tu rė-
tų dirb ti vi du ti nių pa ja mų ša ly se, ku rio se au ga 
ne ly gy bė ir daug žmo nių te be gy ve na skur džiai?

Galutinėsišvados. Ko kį vaid me nį ska ti nant 
tva res nių mo de lių die gi mą VB NVO vai di na sa vo 
ša ly se ir už sie ny je?
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Tre čia me sky riu je pri sta čius pen kias pa sau li nes 
ten den ci jas bu vo tei gia ma, kad ki tas de šimt me-
tis pa sau liui taps per ei na muo ju lai ko tar piu, žen-
klin tu aki vaiz džiu spau di mu da bar ti niams vys ty-
mo si mo de liams. Nuo to, kaip vys to mo jo ben-
dra dar bia vi mo sek to rius re a guos į šią si tu a ci ją, 
pri klau sys jo svar ba at ei ty je.

At si žvel giant į mi nė tas pa sau li nes ten den ci-
jas 4 sky riu je nag ri nė ja mi ke tu ri pa grin di niai su 
vys to muo ju ben dra dar bia vi mu su si ję klau si mai:
1. Kaip ski ria mos vys to ma jam ben dra dar bia vi-

mui rei ka lin gos lė šos?
2. Kaip už tik rin ti pa ra mos veiks min gu mą? 
3. Ko kiu pa grin du tu rė tų bū ti or ga ni zuo ja ma 

pa ra ma po 2015 me tų?42

4. Kaip re a guo ti į nau jus do no rus?

VYS TO MO JO BEN DRA DAR BIA VI MO 
FI NAN SA VI MAS

Po 2008 me tų fi nan si nės kri zės tarp tau ti nės 
pa ra mos kon teks tas la bai smar kiai pa si kei tė. Nuo 
są ly gi nės gau sos šis sek to rius pa su ko prie griež to 
tau py mo. Eu ro pos Są jun ga iš lie ka svar biau sias 
pa sau lio do no ras: dau giau nei pu sė 2010 me tais 
VB skir tos pa ra mos at ėjo iš ES, ku ri per pas ku ti-
nį jį de šimt me tį sa vo ofi cia lią pa ra mą vys ty mui si 
(OPV) pa di di no dvi gu bai.

Po Tūks tant me čio vys ty mo si de kla ra ci jos 
pa si ra šy mo 2000 me tais pa ra mos ly gis nuo lat 
au go. ES pri ėmė su si ta ri mą dėl pa ti ki mo lai ko-
tar pio, per ku rį bū tų ga li ma pa siek ti JT tiks lą, 
kad 0,7 % BNP bū tų ski ria ma OPV. JT ska ti na mo 
vys to mo jo ben dra dar bia vi mo fi nan sa vi mo (VBF) 
pro ce sas, ku rio už duo tis – už tik rin ti lė šas tūks-
tant me čio vys ty mo si tiks lų sie ki mui, pa sie kė vir-
šū nę 2002 me tais, pa si ra šius Mon te rė jaus su tar tį 
dėl VBF (ir vė liau, 2008 me tais, pa si ra šius Do hos 
de kla ra ci ją). Tai pa lie tė skir tin gus VB fi nan sa vi-
mo as pek tus, įskai tant vi di nių iš tek lių su tel ki mą, 
fi nan si nį tech ni nį ben dra dar bia vi mą ir di dė jan-
čias pre ky bos ap im tis. 

Vie nu me tu su šiais JT ko or di nuo ja mais 
pro ce sais ir Va ka rų vy riau sy bių įpa rei go ji mais 
at si skai ty ti apie di di na mą OPV biu dže tą, EB PO 
pa ban dė už tik rin ti pa stan gas, kad pa ra mos sek-
to riaus veik la tap tų efek ty ves nė. Vi sa tai at si-
spin dė jo 2005 me tų Pa ry žiaus de kla ra ci jo je ir po 
jos 2008 me tais pri im to je Ak ros veiks mų dar bo-
tvarkėje (žr. „Kad pa ra ma bū tų veiks min ges nė“).

EB PO ša lių vy riau sy bės vis dar ža da, kad 
2015 me tais bus pa siek tas JT tiks las – 0,7 % BNP 
ski ria ma OPV, ta čiau su dė tin ga fi nan si nė pa dė tis 
dau ge ly je ES ša lių sun ki na šių pa ža dų vyk dy mą. 
Di dė jan tis ne dar bas ir ky lan tis fis ka li nis de fi ci tas 
bai gė si tuo, kad pa ra mos pa ža dai ta po po li tiš kai 
ne be pa sie kia mi kai ku rio se ša ly se net per vi du ti-
nės truk mės lai ko tar pį. 

Daug dė me sio ski ria ma ne tik OPV, bet ir ki-
tiems fi nan sa vi mo šal ti niams. Ža lio sios kny gos 
dėl vys ty mo si pro jek te ES iš ski ria ke le tą eko no-
mi nio ben dra dar bia vi mo prie mo nių, nu kreip tų į 
tai, kad eko no mi kos au gi mas tap tų pa grin di niu 
vys to mo jo ben dra dar bia vi mo as pek tu, pa brėž-
da ma, esą aki vaiz du, jog TVT ne bus pa siek ti be 
„vis di des nio ir vi sa ap iman čio au gi mo“. Ap mo-
kes ti ni mas (įskai tant ir tarp tau ti nį) kaip vys ty mo-
si fi nan sa vi mo prie mo nė su si lau kia vis dau giau 
po li ti nio dė me sio.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Vys to mo jo ben dra dar bia vi mo fi nan sa vi mo 
sce na ri jus ki tam de šimt me čiui yra ga na mig lo tas 
dėl OPV ma žė ji mo ir bū ti ny bės di ver si fi kuo ti fi-
nan sa vi mo srau tus skur dui ma žin ti. Ki tas de šimt-
me tis  iš si skirs ne si bai gian čio mis tarp tau ti nės 
ben druo me nės pa stan go mis iš lai ky ti esa mas 
pa ra mos ap im tis ir už tik rin ti, kad ta pa ra ma bū-
tų tin ka mai nau do ja ma. Vis la biau pri pa žįs ta ma, 
kad at si žvel giant į fi nan si nę EB PO ša lių pa dė tį la-
bai ne daug iš jų ga lės pa siek ti už si brėž tą JT 0,7 % 
tiks lą 2015 me tais. Ta čiau ne pai sant nu ma to mo 
nuos mu kio, pa ra ma išliks la bai svar bus išori nio 
fi nan sa vi mo šal ti nis. 
_______________________________________

Šiau rės ša lių po li ti kams ir VB NVO teks įdė ti 
daug pa stan gų no rint už tik rin ti sa vo ša lių gy ven-

to jų pri ta ri mą pa ra mai, ski ria mai vys to ma jam 
ben dra dar bia vi mui. Su ma žė ju sios fon dų ga li my-
bės ir au gan tis po rei kis at si skai ty ti mo kes čių mo-
kė to jams ga li tu rė ti ne igia mos įta kos šiuo me tu 
stip rė jan čiai ten den ci jai pri tar ti dau gia sek to ri-
niam biu dže tui, ku ris yra la bai svar bus pa ra mos 
efek ty vu mui užtik rin ti. Ga li pa si reikš ti laips niš kas 
grį ži mas at gal į pro jek tų lyg mens fi nan sa vi mą.

Pre kių, pa ga min tų be si vys tan čio se ša ly se, 
su sie ji mas su pri dė ti nės ver tės mo kes čiu iš si-
vys čiu sio se ša ly se, reiš kia, kad ša lys, ku rio se jos 
par duo da mos, gau na di džiu les pa ja mas iš mo-
kes čių.
_______________________________________

Ki tą de šimt me tį pa si keis OPV ga vė jai. Su-
ma žė ju sių iš tek lių aki vaiz do je vals ty bės ga li pra-
dė ti grįs ti spren di mus dėl pa ra mos pa skirs ty mo, 
siek da mos sa vo pa čių po li ti nių in te re sų, o ne 
skur do ma ži ni mo tiks lų: „stra te gi nes po zi ci jas 
už iman čio se ša ly se pa ra ma skurs tan tie siems 
nė ra dė me sio cen tre“. Po li tiš kai mo ty vuo ta pa-
ra ma gy va vo vi sa da, ta čiau vi suo ti nai pri im ti su-
si ta ri mai pa brė žia skur do ma ži ni mą per TVT. Šis 
po ky tis grei čiau sia bus vyk do mas ne at vi rai, bet 
per fon dų per skirs ty mą stra te giš kai reikš min ges-
nėms ša lims.
_______________________________________

Fon dų pa si skirs ty mui di džiau sią įta ką da rys 
kli ma to kai ta bei ben dra VB ski ria mo fi nan sa vi-
mo ap im tis.

4. VYS TO MO JO BEN DRA DAR BIA VI MO STRUK TŪ RA
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_______________________________________

Di dės spau di mas be si vys tan čioms ša lims su-
telk ti sa vo vi di nę mo kes čių ba zę ir ją efek ty viau 
pa nau do ti. OPV taps pla tes nės ap im ties fi nan si-
nių ir ko mer ci nių spren di mų da li mi. Kai ku riais 
at žvil giais tai bus svei kin ti nas reiš ki nys, nes Pie tų 
part ne riai taps la biau ne pri klau so mi.
_______________________________________

Nėra abejonių, kad parama mažės, todėl
mes turime apsispręsti, kaip toliau elgsimės:
stengsimės pasiteisinti ar ieškosime naujų fi
nansavimobūdų.Mesnegalimenepaisytisavo
šalies mokesčių (ir apimties, ir kokybės pras
me).Klausimastas,kaipmesatstovaujamevie
tosmokesčiųsistemomsatitinkamosebesivys
tančiosešalyse.

  VBNVO,JungtinėKaralystė

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Aiš ku, kad ki tą de šimt me tį da bar ti niai fi nan-
sa vi mo me cha niz mai kei sis. At si žvel giant į do no-
rams da ro mą spau di mą, pa ra ma, re gis, ma žės. 
Spren di mai dėl kli ma to kai tos fi nan sa vi mo me-
cha niz mų ga li nu kreip ti žen klius pa ra mos iš tek-
lius į jų švel ni ni mą ir pri si tai ky mą prie jų. La bai 
ga li mas daik tas, kad šie du fi nan sa vi mo srau tai 
su si lies.

Ir po li ti kai, ir vi suo me nė ati džiau ty ri nės pa-
ra mos biu dže tus, kel da mi rei ka la vi mus už ma žiau 

pa da ry ti dau giau. Pas ta rų jų me tų ten den ci ja pri-
tar ti be si vys tan čioms ša lims ski ria mai pa ra mai ir 
dau gia sek to ri niam fi nan sa vi mui, sie kiant di des-
nės at skai to my bės, ga li kis ti. Ti kė ti nas grį ži mas 
prie trum pa lai kių pro jek tų fi nan sa vi mo.

Ki tą de šimt me tį pa di dės pa ra ma iš BRIC ša-
lių, ypač Ki ni jos. Tai pa dės at si ras ti nau jam eko-
no mi nio ben dra dar bia vi mo mo de liui. Šis reiš ki-
nys bus iš sa miau nag ri nė ja mas to liau.

KAD PA RA MA BŪ Tų  
VEIKS MIN GES NĖ

Pra ėju sį de šimt me tį bu vo itin ak ty viai dis-
ku tuo ja ma, kaip už tik rin ti vys to ma jam ben dra-
dar bia vi mui ski ria mos pa ra mos efek ty vu mą. 
Pa ra mos sek to rius yra per pil dy tas ir ken čia dėl 
aki vaiz daus ko or di na vi mo sty giaus. Do no rų skai-
čius iš au go nuo 12-os kiek vie nai ša liai pa ra mos 
ga vė jai 1960 me tais iki 33-jų kiek vie nai ša liai 
2001–2005 me tais43. Ša lia pa ra mos ko or di na vi-
mo pro ble mų iš ky la ir ki tas svar bus klau si mas, 
kaip iš ma tuo ti pa ra mos po vei kį.

EB PO Pa ra mos plėt rai ko mi te tas (PPK)44 šio-
je sri ty je at li ko pa grin di nį vaid me nį. Pa si ra šy da-
mi 2005 me tų Pa ry žiaus de kla ra ci ją dau giau nei 
šim tas do no rų ir vy riau sy bių pa ra mos ga vė jų su-
si ta rė dėl pen kių vie nas ki tą pa pil dan čių prin ci pų, 

ku rie tu rė tų už tik rin ti pa ra mos veiks min gu mą: 
šei mi nin kiš ku mo, su de ri na mu mo, har mo ni za vi-
mo, re zul ta tų va dy bos ir abi pu sės at skai to my-
bės. 2008 me tų Ak ros veiks mų dar bo tvarkėje šie 
aukš ti prin ci pai bu vo to liau ru tu lio ja mi, ski riant 
di des nį dė me sį ša lių šei mi nin kiš ku mui, efek ty-
ves nių ir glau des nių part ne rys čių kū ri mui ir at-
skai to my bei dėl re zul ta tų.

Pa ra mos veiks min gu mo dar bo tvarkė su kū rė 
vi siems ak tu a lų, nuo sek lų ir vi sa ap iman tį po žiū-
rį į pa gal bos vys ty mui si tei ki mą, ku ris pa dė jo pa-
ma tus ben dram su ta ri mui dėl po ky čių, ku riuos 
do no rai ir pa ra mos ga vė jai (vy riau sy bės, tarp-
tau ti nės or ga ni za ci jos ar NVO) tu ri pa siek ti, kad 
ga lė tų gau ti fi nan sa vi mą. 

Bū ti ny bė iš ma tuo ti sėk mę yra vie nas svar-
biau sių da ly kų pa ra mos veiks min gu mui už tik rin-
ti, ta čiau tai nė ra pa pras ta. Sėk mė yra su si ju si 
su re zul ta tais, ku rie daž nai yra ko ky bi niai, o ne 
kie ky bi niai, pvz., ro dan tys švie ti mo ko ky bę, o ne 
tie siog mo ki nių įtrau ki mą į są ra šus. Pir me ny bės 
tei ki mas ne ko ky bei, bet kie ky biš kai iš ma tuo ja-
miems pa sie ki mams ga li iš kreip ti re zul ta tus ir 
su kel ti ne pla nuo tas pa sek mes dar bui, ku rio bu-
vo im ta si. Sri tys, ku rias la bai sun ku iš reikš ti kie-
ky biš kai ar ba ku rios yra su si ju sios su di des nė mis 
grės mė mis, ga li iš vis ne su lauk ti dė me sio.

Dė me sio su tel ki mas į iš ma tuo ja mu mą ir ko-
or di na vi mą ga li kel ti tam tik rų sun ku mų VB NVO, 
ku rios ma no at lie kan čios ki to kį vaid me nį nei 

ofi cia lūs do no rai. Kaip at sva rą ofi cia liai dar bo-
tvarkei pi lie ti nės vi suo me nės or ga ni za ci jos (PVO) 
su kū rė sa vo prin ci pus, ku riais re mia si siek da mos 
už tik rin ti pa ra mos efek ty vu mą. Šie prin ci pai taip 
pat nu sa ko mi ni ma lius rei ka la vi mus ap lin kai, ku-
rio je PVO ga li vi so ke rio pai at lik ti sa vo ypa tin gą 
vaid me nį pri si de dant prie vys ty mo si45.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Ki tą de šimt me tį pa ra mos iš tek liai su ma žės. 
Dėl to kai ku rie anks čiau ap tar ti pa ra mos veiks-
min gu mo prin ci pai taps itin reikš min gi, nors apie 
ki tus to ne ga li ma tvir tai pa sa ky ti.
_______________________________________

Nu sta ty ti prin ci pai yra la bai reikš min gi VB 
ben druo me nės pa ti ki mu mui. Iki šiol pa ra mos 
veiks min gu mo ver ti ni mui ne bu vo tei kia ma pir-
me ny bė. Per at ei nan čius me tus tai pa si keis.
_______________________________________

Bus ski ria mas vis di des nis dė me sys re zul ta-
tų ma ta vi mui, nau do jant vis su dė tin ges nes me-
to di kas ge ro vės ir eko no mi kos au gi mui įver tin ti. 
Tai bus de ri na ma su po rei kiu pa ro dy ti ir pla tes nį 
pa ra mos po vei kį, ir kon kre čius re zul ta tus. Daug 
reikš mės bus ski ria ma už pi ni gus gau tai ver tei bei 
re zul ta tais grįs tai kul tū rai. Nors iš es mės ver tės už 
pi ni gus ak cen ta vi mas nė ra lai ko mas blo gu da ly ku, 
„ver tė už pi ni gus“ ne pri tek liaus lai kais yra pa vo-
jin ges nė nei „ver tė už pi ni gus“ gau sos me tu.
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_______________________________________

Projektusgalimanufotografuoti, tačiaune
įmanomaįamžintivyriausybėsbiudžetodeficito.

Privatussektorius,PietųAfrika
_______________________________________

Re zul ta tais pa grįs ta kul tū ra ma žė jant fi-
nan si niams iš tek liams ga li, vie na ver tus, su-
stip rin ti pa ra mos ga vė jų at skai to my bę do no-
rams, ki ta ver tus, su reikš min ti nuo sta tą, kad 
do no rai sie kia su for muo ti pa ra mos ga vė jų 
dar bo tvarkę. Tai ke lia do no ro at skai to my bės 
be si vys tan čioms ša lims klau si mą ir ver čia gal-
vo ti, ar do no rai in ves tuos to kiais bū dais, kad 
ska tin tų vy riau sy bes at si skai ty ti prieš sa vo pi-
lie čius. Ky la grės mė, kad do no rų at skai to my bė 
už goš vi sa ki ta.
_______________________________________

Klau si mas, kaip tvar ky tis su fi nan si nė mis in-
ves ti ci jo mis pa ra mai, ku rių veiks min gu mą sun ku 
iš ma tuo ti, taps es mi niu. Ga li bū ti ban dy mų nu-
trauk ti fi nan sa vi mą sri tims, ku rių sėk mę sun ku 
įver tin ti, pvz.: švie ti mo ar at sto va vi mo, ir su telk ti 
dė me sį į sri tis, ku rių trum pa lai kiai re zul ta tai yra 
aki vaiz dūs. Do no rų ša lių vi suo me nės įno riai ir 
kap ri zai ga li tu rė ti įta kos spren di mams, bet ne 
po li ti kai.
_______________________________________

Tei kiant pir me ny bę tam, kas grei tai pa sie-
kia ma ir ap čiuo pia ma, pa di dės grės mė „sie-
ti vys to mą jį ben dra dar bia vi mą tik su pa slau gų 

tei ki mo ini cia ty vo mis“ ir „de po li ti zuo ti pa ra-
mą iki tech no kratinių spren di mų ly gio“. Tai ga-
li lem ti to kių ne ma te ria lių jų plėt ros sri čių kaip 
ge ras val dy mas ir žmo gaus tei sių ap sau ga ne-
pai sy mą.
_______________________________________

Dauguma vykstančių diskusijų yra skirtos
ištekliams perskirstyti ir išsikeltiems tikslams
pasiekti,onetųištekliųpanaudojimuigerinti.
Šalysturėtųpradėtigilintisįtai,kaipjosgalėtų
keistisavoelgesį.

  Tarptautinėorganizacija,JAV

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

Tai, kaip per ki tą de šimt me tį su si for muos 
ar ba bus su for muo ta pa ra mos efek ty vu mo 
dar bo tvarkė, la bai pa veiks vys to mą jį ben dra-
dar bia vi mą ir ypač VB NVO veik lą. Mū sų ty ri-
mas ro do, kad at ei ty je do no rams la biau pa tiks 
tie sio gi nis, prak ti nis po žiū ris į vys ty mui si skir-
tus veiks mus.

Re zul ta tais grįs ta kul tū ra bus lin ku si ati-
duo ti pir me ny bę tie sio gi niam pa slau gų tei ki-
mui, nes jis siū lo ge riau sią bū dą re zul ta tams 
pa ro dy ti. Part ne rys čių pa grin du dir ban čios or-
ga ni za ci jos ga li nu ken tė ti, ka dan gi yra pa kan-
ka mai sun ku tie sio giai iš ma tuo ti to kios veik los 
po vei kį. Ata skai to je prie šios te mos dar grį ši me 
ki ta me sky riu je.

TŪKS TANT ME ČIO  
VYS TY MO SI TIKS LAI

Tūks tant me čio vys ty mo si tiks lai ta po vys to-
mo jo ben dra dar bia vi mo po li ti kos pa grin du nuo 
pat Tūks tant me čio de kla ra ci jos pa si ra šy mo 2000 
me tais46.

TVT at sto vau ja aukš čiau sio ly gio pa sau li-
nei pa ra mai, tel kian čiai vi sus ga li mus veiks mus 
pa sau li niam skur dui mažin ti47. Jie iš lai kė skur do 
klau si mą pa sau li nė je dar bo tvarkėje il giau nei vi-
sos anks tes nės vys ty mo si pa ra dig mos. Jais va do-
vau jan tis dė me sys krei pia mas ne į įdė tas pa stan-
gas, bet į re zul ta tus. TVT ste bė se nos ata skai tos 
pa dė jo su rink ti ver tin gų ly gi na mų jų duo me nų 
apie vys to mo jo ben dra dar bia vi mo veiks mus at-
ski ro se ša ly se. TVT tei kia ma pir me ny bė tam tik-
roms sri tims pa da rė po vei kį pa ra mai pla či ą ja 
pras me, nes lė šos bu vo nu krei pia mos į kon kre-
čius so cia li nius sek to rius48.

TVT, dau giau sia pro pa guo ja mi JT agen tū rų, 
su lau kė ir ne ma žai kri ti kos pra de dant ne tin ka mų 
gai rių ir ne tin ka mo star to 1990 me tais pa si rin-
ki mu49 ir bai giant per di de liu 1–7-ojo tiks lų ak-
cen ta vi mu, 8-ąjį tiks lą pa lie kant lyg ir „už bor to“. 
Taip pat bai mi na ma si, kad ne igia mi kie ky bi niai 
ver ti ni mai ga li pa da ry ti įta ką ir ko ky bei to kio se 
sri ty se, kaip, pvz., švie ti mas. Be to, nu sta ty da-
mi so cia li nio sek to riaus ir pa ra mos pri ori te tus, 

TVT ati trau kė dė me sį nuo gi les nių struk tū ri nių 
re for mų ir nuo Tūks tant me čio de kla ra ci jo je50 iš-
dės ty tų ge ro val dy mo bei žmo gaus tei sių sie kių. 
Su ma žė jo pro duk ty viems sek to riams ski ria ma 
pa ra ma. Ga liau siai dau ge lis opiau sių mū sų laik-
me čio pro ble mų, to kių kaip kli ma to kai ta ir gam-
ti niai ište kliai. neat si spin di TVT51.

2lentelė.Tūkstantmečiovystymositikslai.

1tikslas. Pa nai kin ti ypač di de lį skur dą ir ba dą.
2tikslas. Už tik rin ti vi suo ti nį pra di nį iš si la vi ni mą.
3tikslas. Ska tin ti ly čių ly gy bę ir dau giau tei sių 
                 su teik ti mo te rims.
4tikslas. Su mažin ti vai kų mir tin gu mą.
5tikslas. Stip rin ti gim dy vių svei ka tą.
6tikslas. Ko vo ti su ŽIV/AIDS, ma lia ri ja ir ki to mis 
                 li go mis.
7tikslas. Už tik rin ti dar nią ap lin kos ap sau gą.
8tikslas. Plė to ti pa sau li nę part ne rys tę 
                 vys ty mo si la bui.

Žr. htp://unstats.un.org/unsd/mdgvisąTVTrodikliųsąra
šą.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Ne pai sant il ga lai kio vy ra vi mo VB dis kur se, 
TVT jau se no kai pa sie kė ze ni tą. Ga lu ti nis jų įgy-
ven di ni mo ter mi nas – 2015 me tai, bet ne la bai ti-
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kė ti na, kad jie iš ties bus pa siek ti. Fi nan si nė kri zė 
ga li tap ti pui kiu pa si aiš ki ni mu, ko dėl TVT pa si ro-
dė ne veiks min gi. Į klau si mą, o kas gi bus to liau, 
tu rint ome ny je vys ty mo si pro gra mą po 2015 
me tų, sun ku at sa ky ti. Re gis, trūks ta po li ti nės 
iš tver mės dis ku si joms šiais klau si mais at nau jin-
ti ir esa mai si tu a ci jai ap tar ti, nes at si žvel giant į 
kin tan tį pa sau li nį kon teks tą at ro do, kad tai, kas 
nu tiks at ei ty je, ga li bū ti blo giau ne gu tai, kas yra 
da bar.
_______________________________________

Ašasmeniškaidarnesutikautokiosbesivys
tančiosšaliesvyriausybėsatstovo,kurisveiktų
vardanTVT.Galbūtaštiesiogsutikaupermažai
žmonių.

    Akademikas,JAV
_______________________________________

Dau ge lis lai ko TVT pa kan ka mai ge rais. Kol 
tei gia ma, kad jie nė ra to bu li (bū da mi po li ti nio 
kom pro mi so re zul ta tu) su si da ro įspū dis, kad 
juos ga li ma pa to bu lin ti. Be to, ir pa pil dy ti. Ta čiau 
jei jie bū tų de ri na mi su ki to mis pa stan go mis, ga-
lė tų pa dė ti su telk ti pro tus ties skur do ma ži ni mo 
pro ble mo mis.
_______________________________________

Di džiau sia TVT stip ry bė – kad jie yra vie šų, 
po li tiš kai su de rin tų tiks lų rin ki nys. Šie pa pras ti, 
aiš kūs ir tiks lūs pa ža dai vis dar ga li pri vers ti vy-
riau sy bes at si skai ty ti. Per pas ku ti nį jį de šimt me-
tį TVT pa si ro dė esą efek ty vūs kaip ska ti nan tis 

veik ti at sto va vi mo įran kis, no rint at kreip ti do-
no rų dė me sį į la biau siai pa ra mos rei ka lau jan-
čius sek to rius, ypač svei ka tos ir švie ti mo. TVT 
at li ko svar bų vaid me nį ple čiant vie šą jį VB dis-
kur są ir pa siū lė dau giau ro dik lių nei tik įpras tas 
BNP au gi mas.
_______________________________________

Svar biau sia, kad vi so pa sau lio pi lie ti nei vi-
suo me nei jie da vė ben drą po li ti nę plat or mą, su-
vie ny da mi vy riau sy bes ir su telk da mi vie šą ją nuo-
mo nę dėl vie no des nio ver ty bių tu ri nio – ben dros 
kal bos ir tiks lo. Jie taip pat da rė tei gia mą iš ori nį 
spau di mą, nes ša lys ne no rė jo, kad kas nors ma-
ny tų, jog jos at si lie ka nuo ki tų.
_______________________________________

 Prieš per ei da mi prie to, kas bus po 2015 
me tų, pir miau sia tu ri me la bai rim tai įver tin ti 
pa sie ki mus. To dėl rei kia ati džiai iš ana li zuo ti re-
zul ta tus ir nu sta ty ti, kas ir kur bu vo pa siek ta, už-
duo dant klau si mą, ko dėl kai ku rie tiks lai li ko ne-
įgy ven din ti ir kai ku riuo se ša ly se bei re gio nuo se 
ne bū ta pa žan gos.
_______________________________________

Jeinorieitigreitai,eikvienas,jeinorinuei
titoli,eikkartu.AšgalvojuapieTVTkaipapie
labainetvarkingąėjimąkartu.

  Socialinėspagalbostinklas,JAV
_______________________________________

Iš ki tos pu sės, TPT nu si pel no ga na rim tos 
kri ti kos. Bū da mi tiks lais, ku rie la biau tai ky ti-

ni pa slau gų tei ki mui, jie nu krei pė VB po li ti nę 
dar bo tvarkę į pa ra mą, o ne į skur do prie žas-
čių ša li ni mą. Di des nis dė me sys bu vo su telk tas 
į tech ni nes ga li my bes, ku rių rei kia ga lu ti niams 
re zul ta tams pa siek ti, dis ku si jų apie pa ma ti nes 
ver ty bes, to kias kaip da ly vu mas ir įga li ni mas, 
są skai ta. Sten gian tis su de rin ti uni ver sa lius tiks-
lus kon kre čių ša lių kon teks tas ir po rei kiai lie ka 
ant ro je vie to je.
_______________________________________

Nuo mo nės dėl to, ar TVT te bė ra ak tu a li VB 
po li ti kos da lis ar jie jau ge ro kai nu to lę nuo svar-
bių šian die nos struk tū ri nių po ky čių, iš si ski ria. 8 
tiks las, ku ris la biau siai su si jęs su struk tū ri niais 
po ky čiais, bu vo lyg ir pa mirš tas, nes jis yra ma-
žiau siai ap čiuo pia mas ir ne sais to mas kon kre čių 
kie ky bi nių ro dik lių. O dau ge lis kaip tik ma no, 
kad bū tent į 8-tą tiks lą rei kia orien tuo tis, nes 
jis ku ria ap lin ką, įga li nan čią pa siek ti dau ge lį ki-
tų tiks lų. 

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

At si žvel giant į tai, ko kie reikš min gi vys to ma-
jam ben dra dar bia vi mui ta po TVT, ky la klau si mas, 
kas bus po 2015 me tų? TVT ir to liau gy vuos vie-
no kia ar ki to kia for ma, blo giau siu at ve ju – kaip 
ne iš pil dy ti pa ža dai. Ne aiš ku, ar jie ga li tie siog bū-
ti ati duo ti už marš čiai. Gal būt jų įvyk dy mo ter mi-
nas tie siog bus pra tęs tas iki, pvz., 2030-ųjų, kad 

bū tų už tik rin tas „at sa kin gas ir griež tas įgy ven di-
ni mas“? O po li ti nis ak cen tas pa ty liu kais per kel-
tas ki tur, kad šie ne te sė ti pa ža dai bū tų pa pras-
čiau siai pa lai do ti, nes „po li ti kai ne mėgs ta bū ti 
sie ja mi su ne sėk mės is to ri jo mis“.

Ga li kil ti es mi nių ne su ta ri mų dėl nau jos pro-
gra mos ar dar bo tvarkės su kū ri mo. At si žvel giant 
į pa sau li nius po ky čius, įvy ku sius nuo to lai ko, kai 
dėl tiks lų bu vo su si tar ta, esa ma nuo mo nės, kad 
rei kia pa nau do ti 2015 me tus vi siš kai nau jos pro-
gra mos su kū ri mui, ku rio je pa grin di nis dė me sys 
taip pat bū tų skir tas skur do ma ži ni mui, bet ku ri 
taip pat ap im tų to kius svar bius TVT apei tus klau-
si mus kaip ne ly gy bė ir kli ma to kai ta. At si žvel-
giant į pri si tai ky mo ir po ky čių švel ni ni mo kaš tus, 
kli ma to kai ta yra svar biau sia sri tis, ku rio je „TVT 
+“ rei kia la biau siai iš plės ti. Šian dien dar nė ra su-
si ta ri mo dėl že mės ūkio ir ener ge ti kos įtrau ki mo 
į nau ją ją TVT+ pro gra mą.

Kad ir kaip bū tų, ša lių šei mi nin kiš ku mo už-
tik ri ni mas taps svar biau siu da ly ku. Jis tu ri bū ti 
pa grįs tas kon kre čios ša lies kon teks tu ir įtrauk tas 
į na cio na li nes vys ty mo si pro gra mas. Šio nau jo 
su si ta ri mo kū ri mo pro ce sas bus toks pat svar bus 
kaip ir jo re zul ta tai.

Iš ma tuo ja mu mas yra svar biau sia sri tis, ku-
rio je TPT+ tu ri bū ti per žiū rė ti, įskai tant kie ky bi-
nių ir ko ky bi nių me to dų pa nau do ji mą pa žan gai 
įver tin ti, bei nau jus ar ba pa pil dy tus ro dik lius.
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NAU JIE JI DO NO RAI

3 sky riu je ap tar tos iš ori nės jė gos ga li tu rė-
ti įta kos ir pa ra mos veiks min gu mui, ir TVT kar tu 
pa ė mus. Nau ji ga lin gi do no rai me ta di de lį iš šū-
kį šioms nu si sto vė ju sioms sis te moms. BRIC ša-
lys yra Pa ry žiaus de kla ra ci jos sig na ta rės, bet tai 
at spin di jų kaip pa ra mos ga vė jų po zi ci ją. Esa ma 
žen klų, kad Ki ni ja ypač ne lin ku si nu sta ty ti sa vo 
san ty kių su ki to mis ša li mis pa gal pa ra mos veiks-
min gu mo prin ci pus52. Nau ji do no rai ga li da ry ti 
tre jo pą įta ką: aki vaiz džiai pa keis ti vi są pa sau li nę 
jė gos struk tū rą, pro pa guo ti vi siš kai ki to kį vys ty-
mo si mo de lį ar ba pra dė ti tai ky ti ki to kius pa ra-
mos me cha niz mus.

 Ki ni ja, In di ja ir Ru si ja ne si lai ko va ka rie tiš ko 
li be ra laus vi di nės plėt ros mo de lio, o nau do ja ki-
to kį, pra min tą vals ty bi niu ka pi ta liz mu, kai vals-
ty bė pri si i ma pa grin di nį eko no mi kos val dy mo 
vaid me nį. Ju dė ji mas šio plėt ros mo de lio link, 
tols tant nuo „Va šing to no kon sen su so“ da ro si vis 
la biau ti kė ti nas, jei vy raus da bar ti niai šių vals ty-
bių au gi mo tem pai, o „se nie ji“ do no rai tu rės fi-
nan si nių pro ble mų.

Ki ti ne vy riau sy bi niai vei kė jai ieš ko bū dų, kaip 
ki tą de šimt me tį pa di din ti sa vo vaid me nį VB sri-
ty je per pla čiai pri pa žin tus, pri va čius, VB veik las 
re mian čius fon dus. 2008 me tais Bi lo ir Me lin dos 
Geit sų fon do do ta ci jos per pa sau li nes svei ka tos 
ir vys ty mo si pro gra mas pra len kė to kių ša lių kaip 

Aust ri ja, Suo mi ja, Por tu ga li ja, In di ja, Bra zi li ja ir 
Pie tų Af ri ka VB ski ria mos pa ra mos dy dį.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Kin tant VB kon teks tui, ku ria me do mi nuo-
ja re zul ta tais grin džia ma kul tū ra, o TVT at ei ties 
klau si mas ky bo ore, nau ji ir kar tais ne tra di ci niai 
do no rai iš eis į žai di mo aikš tę ir pa keis žai di mo 
tai syk les. Jie tai pa da rys ir dėl sa vo siū lo mos pa-
ra mos po bū džio, ir sa vo vys ty mo si pa vyz džiu. 
Kaip jau ap ta rė me 3 sky riu je, in ves tuo da mos už 
ne aukš tus pa lū ka nų pro cen tus BRIC ša lys tam pa 
nau jais reikš min gais fi nan sa vi mo šal ti niais be-
si vys tan čioms ša lims. Pa ra mos ga vė jams la biau 
pa tin ka ne si ki ši mu grin džia mas, są ly gų ne nu-
sta tan tis pa ra mos da vi mo mo de lis. „Jei BRIC ir 
to liau eis al ter na ty viu ke liu, tai ne iš ven gia mai 
pa da rys įta ką nu si sto vė ju sioms VB for moms.“ Jų 
sėk mė kei čia vys ty mo si mo de lį. Nors dau giau sia 
kal ba ma apie Ki ni ją, ki tą de šimt me tį Ara bų do-
no rai taip pat da rys žen klią įta ką.
_______________________________________

Vislabiauaiškėja,kadprivataussektoriaus
atstovai nėra tokie juodi velniai, kokius mes
juospiešėme.

   VBNVO,PietųAfrika
_______________________________________

Ir ki ti VB vei kė jai at ei nan tį de šimt me tį taps 
vis svar bes ni. Di des nis vaid muo ati teks pri va taus 

sek to riaus in ves tuo to jams, ku rie tra di ci nę pa ra-
mos pa ra dig mą pra tur tins nau jo mis ver ty bė mis. 
Di dė jan tis jų skai čius sun kins skirs ty mą į ka te-
go ri jas. Pri va tūs fon dai vei kia vi siš kai ki taip nei 
pel no sie kian čios įmo nės, prak ti kuo jan čiais ben-
drą so cia li nę at sa ko my bę. Vis di dės įtam pa tarp 
abst rak čios VB po li ti kos ir kon kre čių su dė tin gų 
dar bų, pvz.: ke lių tie si mo ar že mės ūkio kė li mo, 
ku riems tie siog rei kia siųs ti spe cia lis tus.

KAS LAU KIA AT EI TY JE?

At ei nan čiais me tais Ki ni jos po žiū ris į pa ra-
mą ga li tap ti vi sų VB su si ta ri mų kel ro de žvaigž de 
(ypač eko no mi nio ben dra dar bia vi mo sri ty je), ke-
lian čia tam tik rus iš šū kius EB PO ir PPK pa ra mos 
kon sen su sui. Prie šin gai nei esant tra di ci niam pa-
ra mos mo de liui, Ki ni jos su pra ti mu, pa ra ma ap-
ima ir eko no mi nį ben dra dar bia vi mą per pre ky-
bą, ir pa sko las bei sub si di jas. Šios ša lies su tar tys 
pa pras tai yra kon fi den cia lios, tai gi lie ka vi siš kai 
ne aiš ku, ko kias pri vi le gi jas ir leng va tas ji gau na 
mai nais. Jos ne si ki ši mo prin ci pas yra veiks nys, 
da ran tis ją gei džia mu part ne riu dau ge ly je Af-
ri kos ša lių, ir ne at ro do, kad ta „nei klausk, nei 
ne sa kyk“ po li ti ka pa si keis tų. Ne kel da ma įpras tų 
val dy mo re for mos ir skaid ru mo rei ka la vi mų, ku-
riuos taip mėgs ta tra di ci niai dau gia ša liai ir dau-
gu ma dvi ša lių do no rų, Ki ni ja lai ko ma ne tie sio giai 
me tan ti iš šū kį PPK kon sen su sui. JAV Na cio na li nė 

žval gy bos ta ry bos prog no zė mis, „pa na šu, kad 
apie 2025 me tus dau giau ša lių, užuot se ku sios 
va ka rie tiš kų po li ti nės ir eko no mi nės plėt ros mo-
de lių pa vyz džiu, ga li su si do mė ti Ki ni jos al ter na-
ty vaus vys ty mo si mo de liu.“

IŠVA DA

Vys to mo jo ben dra dar bia vi mo sek to riaus 
vaiz das ki tą de šimt me tį nuo lat kis ir bus ne sta-
bi lus. Nu si sto vė ju sios struk tū ros ir pa ra dig mos 
su lauks iš šū kių iš da lies dėl ap lin ky bių, ku rių sek-
to rius ne ga li kon tro liuo ti. Kin tan čio je pa ra mos 
„ar chi tek tū ro je“ iš kils „vi su ūgiu“ kli ma to kai tos 
pro ble ma, nors jos po vei kis nė ra iki ga lo aiš kus. 
Kli ma to kai ta jau da ro įta ką mi li jo nams gy ven to-
jų ir yra itin ne igia mas pa sek mes ga lin ti su kel ti 
pro ble ma.

Pa sau li nė pa ra mos ar chi tek tū ra grei čiau siai 
kei sis, nes tra di ci nės ša lys do no rės re a guo ja į fi nan-
si nį spau di mą sa vo ša ly se ir joms vis sun kiau prieš 
sa vo rin kė jus pa tei sin ti už sie nio pa ra mai skir tas 
iš lai das. Ma žė jant anks tes nių do no rų vaid me niui, 
al ter na ty vūs bal sai taps vis įta kin ges ni. Ky lan čios 
eko no mi kos, tu rin čios ki to kį pa ra mos vys ty mui-
si su pra ti mą, vis la biau vers abe jo ti tra di ci ne per-
spek ty va ir siū lys ki to kį po žiū rį ir ki tus at skai tos taš-
kus. Pri va tus sek to rius, ku rio įsi trau ki mas vis la biau 
stip rė ja ir įvai rė ja, taps vis svar bes nis.
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Sun ku at si kra ty ti po jū čio, kad šie po ky čiai 
įvy ko žai biš kai. Pa ra mos po žiū riu po sū kis nuo 
gau sos am žiaus prie griež tos eko no mi jos įvy ko 
la bai grei tai ir jo bū si mas po vei kis dar ne vi sai 
aiš kus. Kai ku rių su si ta ri mo dėl pa ra mos veiks-
min gu mo as pek tų, ku rie do mi na vo 2000 me tais, 
svar ba ma žė ja. Ne la bai ti kė ti na, kad vy riau sy bės 
dau giau in ves tuos į har mo ni za vi mo pa stan gas ir 
ben dra dar bia vi mą. Vėl iš augs po rei kis ro dy ti re-
zul ta tus, kai di džiau sias dė me sys bus ski ria mas 
do no ro ma to mu mui, o ne ša lies pa ra mos ga vė-
jos vys ty mo si reik mių už tik ri ni mui. 

Jei ši ten den ci ja įsi tvir tins, taps ne ma žu iš-
šū kiu VB sek to riui, ypač NVO. Iš ori nis spau di mas, 

at ro do, ri bo ja pa ra mos „ar chi tek tū rą“, o tai prieš-
ta rau ja di de lei da liai ty ri mų, kaip rei kia sėk min-
gai plė to ti vys ty mo si pro ce sus. Il ga lai kiai plėt ros 
pro jek tai, ku rie yra ri zi kin ges ni ir ku riuos sun kiau 
įver tin ti, ga li nu ken tė ti nuo šio spau di mo.

Svar biau sias esa mo VB sek to riaus klau si-
mas – kaip de rė tų elg tis su nau jai siais do no rais. 
Da bar ti niai do no rai ir iš ori niai ko men ta to riai, 
įskai tant VB NVO, vi sa da įta riai žvelg da vo į jų 
vaid me nį. Dau ge lį be si vys tan čių ša lių ža vi pri-
va taus sek to riaus vei kė jai ir ky lan čių eko no mi kų 
ša lys do no rės. Į klau si mą, kaip ga li ma ge riau siai 
su jais dirb ti ir ar ver ta kur ti part ne rys tes, tu rės 
at sa ky ti pa čios VB NVO.

Koks li ki mas lau kia TVT, kol kas ne aiš ku. 
Nuo mo nių šiuo klau si mu esa ma pa čių įvai riau-
sių ir tai lei džia plė to ti at vi ras dis ku si jas. Nie kas 
ne ži no, kas bus ry toj, ta čiau vy riau sy bės, re gis, 
ne la bai nu si tei ku sios dar vie nam pa sau li nių su-
si ta ri mų raun dui. Tie sa, Pie tų ir Šiau rės pi lie ti nių 
vi suo me nių or ga ni za ci jos la bai no rė tų pa siū ly ti 
nau ją vys ty mo si pro gra mą.

OPŪS KLAU SI MAI

VB finansavimas. Kaip ga lė tu me di ver si fi-
kuo ti VB ski ria mų fi nan sų srau tus?

Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Kaip po 

2015 me tų su kur ti ho lis tiš kes nę ir jaut res nę Pie-
tų ša lių po rei kiams pro gra mą?

Paramosveiksmingumas. Kaip skir tin gi VB 
vei kė jai ga lė tų už tik rin ti, kad di de lis dė me sys 
re zul ta tams ne pa kenk tų svar biau sioms ver ty-
bė mis ir il ga lai kėms pro gra moms, ku rias sun ku 
iš ma tuo ti.

Nauji veikėjai. Kaip VB vei kė jai ga lė tų už-
megz ti ir pa lai ky ti ge res nius ry šius su sa vo ko le-
go mis iš BRIC ša lių?
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Dvie juo se anks tes niuo se sky riuo se ap-
ta rė me pa grin di nes ten den ci jas pa sau li niu 
ir VB sek to riaus lyg me ni mis. Ap ta ria mas de-
šimt me tis yra di džių jų po ky čių lai ko tar pis – ir 
pa sau lio, ir mi nė to sek to riaus pras me. Šia me 
sky riu je ana li zuo si me kon kre čius iš šū kius ir 
ga li my bes, at si ve rian čias VB NVO53. To liau pa-
teik si me de šimt da ly kų, ku riuos ty ri mo da ly-
viai įvar di jo kaip bū ti nus at lik ti VB NVO, sie-
kian čioms iš sau go ti tu ri mą po zi ci ją ir ki ta me 
de šimt me ty je.

1. Ge rin ti ir stip rin ti at sto va vi mą.
2. Už tik rin ti at skai to my bę iš vir šaus į apa čią.
3. Bū ti lanks tes nės ir im les nės.
4. Įsi trauk ti į po li ti ką ir val dy mą.
5. Stip rin ti Pie tų pi lie ti nės vi suo me nės ge bė ji-

mus.
6. Pla nuo ti fi nan sa vi mo po ky čius.
7. At lik ti iš sa mes nę vie tos kon teks to ana li zę.
8. Ak ty viau da ly vau ti sa vo ša lies vi suo me nės 

gy ve ni me.
9. Kur ti pa sau li nio so li da ru mo kul tū rą.
10. Ska tin ti ino va ci jas ir nau ją sias tech no lo gi-

jas.

Ka dan gi Trocaire yra part ne ri nė, re li gi ja 
grįs ta or ga ni za ci ja, part ne rys tės at ei tį ir re li-
gi ja grįs tų or ga ni za ci jų vaid me nį ap tar si me at-
ski rai.

SVAR BIAU SI VB NVO IŠ ŠŪ KIAI

VB NVO vaid muo ir svar ba pa ste bi mai kei-
čia si. VB NVO po pu lia ru mas ir sie kiai, vei kia mi 
pa sau li nių įvy kių ir vys ty mo si ten den ci jų, ne li ko 
sta tiš ki. 1980-ai siais, vyks tant Šal ta jam ka rui, pi-
lie ti nės vi suo me nės kon cep ci ja ta po vie ni jan čiu 
šū kiu prieš prie spau dos re ži mus. Plėt ros agen-
tū ros įsi mi nė ir pa si sa vi no šią idė ją. 1990-tie-
ji bu vo lyg ir VB NVO auk so am žius. Ma žė jant 
OPV jos ta po ofi cia lių do no rų „my li mu vai ku“54: 
lanks čiu ir grei tai pri si tai kan čiu, at si da vu siu ir 
jaut riu vi suo me nei55. 2000-ai siais, stai giai di dė-
jant OPV, VB NVO skai čius taip pat pro por cin gai 
au go ir šiuo me tu ES jų įre gist ruo ta dau giau nei 
30 000. 

Au gant or ga ni za ci jų skai čiui di dė jo ir am bi-
va len ci ja jų at žvil giu. Bu vo su abe jo ta jų veik los 
pri dė ti ne ver te vys to ma jam ben dra dar bia vi-
mui, nes kar tais yra ne leng va įžvelg ti skir tu mą 
tarp NVO ir ki tų VB vei kė jų, pvz., pri va taus sek-
to riaus56. VB NVO pa pras tai at sto vau da vo sa va-
no riš kų or ga ni za ci jų ir ben druo me ni nių or ga ni-
za ci jų sek to riui, ku rio veik la grin džia ma sa va no-
riš ku mu ir į ver ty bes orien tuo ta mi si ja. Ka dan gi 
VB NVO pro fe sio na lė jo ir au go jų dar bų ap im tys, 
da bar jos pri me na vals ty bi nes struk tū ras ar ver-
slo įmo nes, ga lin čias da ly tis pa tir ti mi apie or ga-
ni za ci nę stra te gi ją ir tiks lų (pa)sie ki mą.

Nors šiuo se pro ce suo se ga li ma įžvelg ti 
ir po zi ty vių da ly kų, per ėji mas prie kor po ra-
ty vi nio po žiū rio vis dar nė ra įsi ga lė jęs pa čia-
me NVO sek to riu je. Ke le tas di des nių stu di jų 
lei džia da ry ti iš va dą, kad VB NVO yra nu to lu-
sios nuo sa vo pa ma ti nių ver ty bių ir mi si jos57. 
Sie kiant įtvir tin ti ta pa ty bę ir įgy ven din ti į re-
zul ta tus orien tuo tas pro gra mas, or ga ni za ci jų 
ver ty bės, ku rios vi sa da bu vo at vi rų dis ku si jų, 
de ry bų ir ap mąs ty mų ob jek tas, yra tie siog pa-
mi na mos58. Dėl to VB NVO bū din ga sa vy bė siū-
ly ti nau jas al ter na ty vas įpras tiems el ge sio mo-
de liams ta po ge ro kai re tes nė, jei ne sa ky tu me, 
iš vis din go. Mat to kios al ter na ty vos dėl sa vo 
po bū džio yra ri zi kin ges nės. 

Dau ge liu at ve jų pa grin di nis VB NVO vaid-
muo šian dien yra at sto vau ti mar gi na li zuo toms 
so cia li nėms gru pėms59. Joms ten ka tar pi nin ko 
vaid muo tarp Šiau rės do no rų ir Pie tų pi lie ti nės 
vi suo me nės or ga ni za ci jų. Vys to mo jo ben dra dar-
bia vi mo po li ti kos sri ty je jos at lie ka ana li zę ir už si-
i ma lo biz mu dėl tų, ku riuos re mia. Ta čiau dėl šio 
įga lio ti nių vaid mens jos pa ti ria vis di des nį spau-
di mą. Au gant Pie tų pi lie ti nės vi suo me nės or ga-
ni za ci niams pa jė gu mams vis daž niau pa si girs ta 
klau si mas, ar rei ka lin gos to kios įga lio ti nės, kai 
pats ga li pa si im ti tai, ko no ri. Šiuo me tu Pie tuo-
se iš ky la di de lės VB NVO ir at si ran da ten den ci ja 
vys ty ti Pie tų ir Pie tų ben dra dar bia vi mą, o Šiau rės 
VB NVO gau na ten kin tis ant ra ei liu vaid me niu. 

Grei tas dau ge lio VB NVO au gi mas di de le 
da li mi pra si dė jo to dėl, kad bu vo leng va gau ti vy-
riau sy bių fi nan sa vi mą. Tos or ga ni za ci jos, ku rios 
tra di ciš kai di džia vo si tuo, kad tu ri ne pri klau so mą 
nuo mo nę, da bar klau sia, ar tai iš ties pa kir to jų 
vi zi ją ir mi si ją. Jų pri klau so my bė nuo ofi cia lių do-
no rų ir nuo ver slo „da ro kai ku riuos jų tei gi nius 
apie ne pri klau so my bę ir mo ra li nį tei sė tu mą ne-
pa grįs tus“60. Esa ma nuo mo nės, kad VB NVO pa-
čios vir to vy riau sy bių do no rių he ge mo ni nių po li-
ti nių ir eko no mi nių pro jek tų vyk dy to jo mis.

Iš ori nis fi nan si nis ir po li ti nis kon teks tas kei-
čia san ty kius tarp VB NVO ir jų do no rų. Pra di-
niuo se vy riau sy bių ir VB NVO fi nan sa vi mo san-
ty kiuo se ne bu vo nu sta to ma daug iš anks ti nių 
są ly gų. Ata skai tų rei ka la vi mai bu vo ne su dė tin gi 
ir lanks tūs, kai do no rai su kau pu deng da vo vi sas 
veik los są nau das. Ta čiau per ke le tą pas ku ti nių 
me tų do no rai tei kia NVO ma žiau ben dro sios pa-
ra mos. Esant la biau ap kar py tiems biu dže tams ir 
di dė jant spau di mui pa teik ti įro dy mais pa grįs tus 
re zul ta tus, švy tuok lė ga li su grįž ti prie kon kre čių 
pro jek tų fi nan sa vi mo.

Dvi do mi nuo jan čios, pa ra mos efek ty vu mo 
ir 4 sky riu je ap tar ta TVT, pro gra mos ro do ryš kė-
jan čią tech ni nės pa ra mos tei ki mo ten den ci ją. 
Su si dū ru sios su po rei kiu pa siek ti TVT ir pa ro dy ti 
re zul ta tus, VB NVO ge ro kai pa di di no sa vo vaid-
me nį ini ci juo da mos so cia li nes pa slau gas ir dau-
giau bū da mos ša ly je, ku rio je įgy ven di na mi pro-

5. VYS TO MO JO BEN DRA DAR BIA VI MO SRI TY JE  
VEI KIAN ČIų NE VY RIAU SY BI NIų OR GA NI ZA CI Jų AT EI TIS
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jek tai. Nė ra spe cia li zuo tų tech ni nių VB NVO, tei-
kian čių pa ra mą tik vie nam sek to riui, pra de dant 
van dens iš tek lių tvar ky mu ir švie ti mu, bai giant 
že mės ūkiu ar in for ma ci nė mis tech no lo gi jo mis. 
Pa ste bi ma ten den ci ja fi nan suo ti su dė tin gus, di-
de lės ap im ties pro jek tus, su kur tus spe cia liai 
tam, kad bū tų sie kia ma ben drų tiks lų su fi nan sa-
vi mo agen tū ro mis.

Grei tas or ga ni za ci jų au gi mas kė lė VB NVO 
kon kre čius iš šū kius. Jų at sto vai, pra leis da mi 
dau giau lai ko ša ly se, ku rio se vyk do mi pro jek-
tai, su si du ria su di de lė mis lo gis ti nė mis ir tech-
ni nė mis pro ble mo mis. Vis daž niau tai vyks ta 
kon ku ren cin go je vie šų jų kon kur sų ap lin ko je, 
kar tu su pri va čiu sek to riu mi ir vie tos or ga ni-
za ci jo mis. 

Per ėji mo prie tie sio gi nių pa slau gų fi nan sa-
vi mo ak tu a lu mas yra gin čy ti nas, nes ne re tai da-
ro mas NVO pa stan gų už tik rin ti žmo gaus tei ses ir 
ge rą val dy mą bei dar bo pa gal part ne rys tės prin-
ci pą su vie tos pi lie ti ne vi suo me ne fi nan sa vi mo 
są skai ta61. O dėl to sil pnė ja po li ti nis ir įga li nan tis 
VB NVO vaid muo. Tai vyks ta tuo me tu, kai po li-
ti nei pi lie ti nės vi suo me nės pri gim čiai dau ge ly je 
pa sau lio ša lių iš ki lo rim ta grės mė. Pas ku ti niai ty-
ri mai ro do, kad šiuo me tu įsi ga li ne ri mą ke lian ti 
ten den ci ja eli mi nuo ti vy riau sy bę kri ti kuo jan čius 
pi lie ti nės vi suo me nės seg men tus, ku rių veik-
la pri klau so nuo ofi cia lių do no rų fi nan sa vi mo ir 
NVO pa lai ky mo62.

KĄ SA KO TY RI MO DA LY VIAI?

Ty ri mo da ly vių bu vo klau sia ma, ko, su-
si dū ru sios su anks čiau ap tar tais iš šū kiais, VB 
NVO tu ri im tis, kad iš lik tų svar bios ir ki tą de-
šimt me tį. To liau pa tei kia mas de šim ties svar-
biau sių pa siū ly mų są ra šas pa gal jų pa mi nė ji-
mo in ter viu daž nį.

1.Gerintiirstiprintiatstovavimą.
VB NVO ne pa nau do ja sa vo di džiu lių ga li my-

bių. To kiu me tu, kai trūks ta pa si ti kė ji mo val džios 
struk tū ro mis, jos ga li pa siū ly ti al ter na ty vą. Jos 
yra stip rios, pa ti ki mos, tei sė tos ir tu rin čios po-
ky čių bei po vei kio po ten cia lą. Ge ba įsi trauk ti į 
itin stip rias at sto va vi mo ini cia ty vas ir al jan sus. 
Ta čiau mi nė tos ga lios ne pa nau do ja.

VB NVO at sto va vi mas yra ga na pai nus ir tai 
rei kia keis ti. Dau giau sia sun ku mų ky la dėl pu-
siau svy ros tarp pa slau gų tei ki mo ir at sto va vi mo; 
dve jo pos ko mu ni ka ci jos su fon dais sie kiant gau ti 
lė šų ir at sto vau ti tiks li nių gru pių in te re sams; iš šū-
kio dirb ti po li tiš kai ne sta bi lio se ša ly se ir tuo pa čiu 
me tu gar siai pa si sa ki nė ti vie ši nant esa mą si tu a ci-
ją. Tai, kaip VB NVO spręs šiuos su dė tin gus už da vi-
nius ir kaip joms pa vyks iš sau go ti ne pri klau so my-
bę, taps vie nu svar biau sių da ly kų at ei ty je.

Kon ku ren ci ja tarp skir tin gų įstai gų da ro ža lą 
ben dra dar bia vi mui, ypač at sto va vi mo sri ty je. Jei 
siek da mos ben drų tiks lų jos ne iš moks dirb ti kar-

tu, tai ne pa nau dos sa vo po ten cia lo per mai noms 
pa siek ti. Vi sus ki tus da ly kus nu sve rian tis troš ki-
mas bū ti pri pa žin toms ga li truk dy ti dar bui ko a-
li ci jo se. Dė me sys tu ri bū ti su telk tas į ge riau sią 
bū dą re zul ta tams pa siek ti, o ne į tai, kad bū tent 
X, Y ar Z bus mi ni mi ži niask lai do je.

At sto va vi mas tu ri bū ti la biau struk tū ruo tas, 
su telk tas ir aiš kus. Be to, la biau pa grįs tas įro dy-
mais, ge riau nau do jant vie tos pa tir tį ir iš sa mes nę 
ana li zę. Tam rei kia pa ty ru sio per so na lo, tu rin čio 
dar bo be si vys tan čio se ša ly se pa tir ties ir su pran-
tan čio po li ti nius bei po li ti kos kū ri mo pro ce sus. 
Tai dau giau nei ry šiai. Užuot lai kius at sto va vi mo 
dar bą dir ban čio per so na lo at sto vus vie šų jų ry šių 
spe cia lis tais, jie tu rė tų bū ti ver ti na mi kaip po ky-
čių ska tin to jai.

At sto va vi mo stra te gi jos tu ri bū ti la biau 
struk tū ruo tos ir po li ti zuo tos. Dau giau sia dė me-
sio su si lau kia vy riau sy bės, ta čiau la bai ga lin gas 
yra ir ver slo sek to rius bei ka ri nės struk tū ros. At-
sto vau jant pa pras tai nau do ja mi kon fron ta ci jos ir 
vie ši ni mo bū dai, nors dau ge liu at ve jų ra mus kon-
struk ty vus dia lo gas ga li pa siek ti daug dau giau.

Spren di mų pri ėmė jų mąs ty se nos kei ti mas 
tu ri di des nį po vei kį – nes per jų po žiū rį yra for-
muo ja mas tam tik ras po li ti kos kur sas, to dėl svar-
bu pa brėž ti san ty kių su po li ti niais vei kė jais už-
mez gi mą ir puo se lė ji mą.

VB NVO taip pat tu rė tų dau giau dė me sio 
skir ti at sto va vi mo ste bė se nai ir ver ti ni mui. Iš ma-

tuo ti mi nė tą dar bą yra be ga lo sun ku, nes po vei-
kį po li ti kai su dė tin ga (o gal ir iš vis ne įma no ma) 
įro dy ti. Vis dėl to svar bu, kad VB NVO są ži nin gai 
pri pa žin tų sa vo at sto va vi mo veik los ri bo tu mus 
ir tai, kad po ky čiams pa siek ti rei kia lai ko, kar tais 
net ke lias de šimt me tų.

AtstovavimasyraVBNVOateitisirtai,kas
darojasišskirtinėmis;taivienintelisbūdas,ku
riuonaudodamosijosgalipasiektimažesniųar
didesniųpokyčių.

   Universitetas,JAV

Kad VB NVO at sto va vi mas bū tų le gi ti mus, 
rei kia jį de rin ti su part ne riais ir pa grįs ti prak ti-
niais pa vyz džiais. Žmo nės vis la biau no ri iš girs ti 
ne cen zū ruo tą Pie tų bal są, ne per koš tą per Šiau-
rės NVO mąs ty mo ir in for ma ci jos pa tei ki mo fil-
trus. VB NVO tu ri kuo glau džiau ben dra dar biau ti 
su Pie tų pi lie ti ne vi suo me ne, tuo pa čiu įsi są mo-
nin da mos Pie tų bal sų įvai ro vę.

Ar donorai daugiau nesidomės investavi
muįpriemones,kuriaispiliečiaipriverstųsavo
vyriausybes atsiskaityti? Ar pačių donorų at
skaitomybėišstumsvisakita?

   Universitetas,Europa

2.Užtikrintiatskaitomybęišviršausįapačią
Daug VB NVO tu ri spręs ti sa vo pa čių at-

skai to my bės pro ble mas, ypač prieš tuos, su ku-
riais dir ba be si vys tan čia me pa sau ly je. Tai yra jų 
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silpno ji vie ta. VB NVO gi ria mos už tai, kad už tik-
ri na vy riau sy bių at skai to my bę, bet kri ti kuo ja mos 
dėl ven gi mo at si skai ty ti žmo nėms, ku riems tar-
nau ja, kaip ten ki na jų po rei kius teik da mi pa slau-
gas bei at sto vau da mi.

Per ne lyg daug dė me sio yra ski ria ma at skai-
to my bei iš apa čios į vir šų tiems, ku rie fi nan suo ja 
jų dar bą, ir per ne lyg ma žai tiems, var dan ku rių tas 
dar bas yra da ro mas. Steng da mie si pa ten kin ti vis 
kin tan čius do no rų po rei kius, VB NVO, re gis, ma-
žiau rū pi na si, kaip tie po ky čiai at si lie pia part ne-
rių dar bui. Su si da rius pa dė čiai, kai fi nan sa vi mas 
nė ra už tik rin tas, part ne riai daž nai tu ri keis ti sa vo 
tiks lus ir da ry ti tai, kas fi nan suo ja ma. Jei VB NVO 
bū tų iš ties at skai tin gos, jos rink tų si to kį vei ki mo 
bū dą, ku ris stip ri na pi lie čius vie tos ly giu, o ne jas 
pa čias ar ati tin ka jų stra te gi nio pla na vi mo tiks lus.

VB NVO po li ti kos for ma vi mas yra ta sri tis, 
ku rio je at skai to my bė iš vir šaus į apa čią yra sil-
pna. Tai dau giau sia vyks ta va do vau jan čių jų ka-
bi ne tuo se, o Pie tų part ne rių da ly va vi mas yra 
mi ni ma lus. Su si ta ru sios VB NVO sten gia si už im ti 
svar biau sias po zi ci jas, kal bė da mos di de lių Pie-
tų pa sau lio žmo nių gru pių var du na cio na li nėms, 
re gio ni nėms ar tarp tau ti nėms au di to ri joms. VB 
NVO tu ri la biau įtrauk ti part ne rius į sa vo po li ti-
kos for ma vi mą, kad jų bal sas tap tų le gi ti miu, o 
veiks mai – at skai tin ges ni.

Be to, jei įma no ma, joms rei kė tų pa si trauk ti 
į ša lį iš už ima mos po li ti nės erd vės ir dirb ti už tik-

ri nant, kad pi lie ti nė Pie tų vi suo me nė ir vy riau sy-
bės bū tų pa jė gios da ly vau ti svar biau siuo se pro-
ce suo se. Im da mo si to kių po ky čių VB NVO tu ri 
ge riau įsi gi lin ti į vie tos kon teks tą ir Pie tų pi lie ti-
nės vi suo me nės su dė tin gu mą.

Jos ne tu rė tų su teik ti tei sė tu mo sta tu so vi-
soms Pie tų NVO, net ne pa si do mė da mos, kam 
šios at sto vau ja. Nuo mo nė, au ten tiš ku mas ir ta-
pa ty bė taps vis svar bes niais iš šū kiais VB NVO. 
Tai ga li pa si ro dy ti ir sil pno ji jų vie ta, nes VB NVO 
daž nai ma no, kad vie tos NVO da ro mas dar bas 
yra tei sė tas. 

Vie nas iš bū dų at skai to my bės iš vir šaus į 
apa čią pro ble mai spręs ti – per duo ti spen di mų 
pri ėmi mą na cio na li nio lyg mens at sto vams. Tai 
sa vo ruož tu ga li su kel ti ki tų pro ble mų, su si ju sių 
su VB NVO or ga ni za ci ne dar na ir kryp ti mis. Ki-
tas bū das – pa si telk ti ino va ty vų po žiū rį į part ne-
rys tes. Da bar ti nė part ne rys tės sam pra ta at ei ty je 
tu rės keis tis.

Jeipažvelgtumeįvergovėspanaikinimois
toriją,niekasnevykdėpenkmečioplanopagal
tvarkingaisudėliotąloginęmatricą.

   Universitetas,JAV

3.Būtilankstesnėsirimlesnės
At ei ty je VB NVO tu ri tap ti ge riau pri si tai kan-

čios, lanks tes nės ir im les nės. Kei čian tis pri ori te-
tams, or ga ni za ci jos tu rės per skirs ty ti sa vo iš tek-
lius. Joms teks iš nau jo at ras ti ir api brėž ti sa vo 

ta pa ty bę pa gal nau jas ap lin ky bes. Tuo pa čiu jos 
tu rė tų jaus ti skir tu mą tarp ge bė ji mo įver tin ti pa-
dė tį ir re a ga vi mo į lai ki nas ten den ci jas. Jos tu ri 
lik ti iš ti ki mos sa vo mi si jai. 

Kad bū tų lanks čios ir im lios, bet ne pra si-
lenk tų su sa vo mi si ja, VB NVO tu ri žvelg ti ge ro kai 
to liau ir nu ma ty ti, kur ga li kil ti nau jų iš šū kių. Ge-
ra ana li zė yra la bai svar bi, jei VB NVO ne no ri vėl 
pa kliū ti į spąs tus ir da ry ti tai, ką jau da rė, nors 
laik me tis pa si kei tė. Re a lus lai kas ir re a lūs pi ni gai 
tu rė tų bū ti ver ti na mi la bai kri tiš kai.

Jos tu ri są ži nin gai pa žvelg ti į po ky čių ka ta li-
za to rius ir į tai, kaip pa siek ti žen klių, struk tū ruo-
tų ir tva rių po ky čių. Dau ge liu at ve jų tai ne reiš kia, 
kad rei kia ini ci juo ti nau jus ty ri mus, pa kaks iš tie-
sų pa si mo ky ti iš to, kas jau pa da ry ta. 

Or ga ni za ci joms rei kia su ras ti ge res nių at-
skai to my bės sa vo do no rams ir part ne riams bū-
dų kar tu iš sau gant ge bė ji mą keis tis.

Prieš dvi de šimt me tų nie kas ne ži no jo apie 
ŽIV, prieš de šimt me tų tik ne di de lė gru pe lė žmo-
nių ne ri ma vo dėl kli ma to kai tos, prieš dve jus 
me tus nie kas ne si ti kė jo to kios fi nan si nės kri zės. 
Vi sos VB NVO tu ri lanks čiau vyk dy ti pro gra mas: 
kai pa dė tis kom pli kuo ja si, mums vi siems rei kia į 
tai re a guo ti.

4.Įsitrauktiįpolitikąirvaldymą
Val džia ir po li ti kai tu ri nuo lat bū ti VB NVO 

dė me sio cen tre ir sa vo ša ly je, ir už sie ny je. Jei 

VB NVO no ri pa si nau do ti sa vo po ten cia lu po ky-
čiams pa siek ti, jos tu ri tai pri pa žin ti ir pa si steng ti 
ge riau su pras ti „ne tik ki tų, bet ir sa vo pa čių ga-
lias“. NVO yra da bar ti nės val džios struk tū ros da-
lis ir pri va lo įsi są mo nin ti, ko kią įta ką jų veiks mai 
da ro val džios san ty kiams. Joms rei kia ap mąs ty ti 
sa vo ta pa ty bę ir tai, kaip ją ga li pa veik ti san ty kiai 
su skir tin gais so cia li niais part ne riais.

Tai ypač pa sa ky ti na apie fi nan sa vi mo sri tį. 
Dau ge lis VB NVO da bar yra ofi cia liai fi nan suo-
ja mos do no rų, tad joms ky la grės mė su kom pro-
mi tuo ti sa vo ne pri klau so mą bal są. Ne aiš ku, lai ko 
jos sa ve vy riau sy bės prie dė liu ar kuo ki tu. Tad 
vi sų pir ma VB NVO rei kė tų iš si aiš kin ti, kaip jos 
pa čios su pran ta po li ti ką, re mian čią šiuos ati tin-
ka mus vaid me nis. 

VB NVO taip pat tu rė tų pa gal vo ti apie glau-
des nius sai tus su po li ti nė mis sa vo dar bo pa-
sek mė mis to se ša ly se, ku rio se dir ba. At ski rais 
at ve jais tam tik ros rū šies pa ra ma, tei kia ma kai 
ku rioms ša lims, pa drą si no dik ta to rius ir ap rū-
pi no juos pa pil do mais iš tek liais sa vo ap sau gos 
sis te moms iš plės ti ir žmo nių ne pa si ten ki ni mui 
slo pin ti. Tie sa ir tai, kad VB NVO dar buo to jai 
daž nai yra „vi du ri nio sios kla sės sa vo ver ty bių 
sis te mą tu rin tys žmo nės“, ku rie „sprun ka į krū-
mus“, kai tik jų part ne rių dar bas tam pa per ne-
lyg po li tiš kas, tad čia dar vie nas iš šū kis jų kaip 
ka ta li za to riaus vaid me niui so cia li nia me ju dė ji-
me stip rin ti.
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Užuot mokėję už tilto statybą, turėtume
mobilizuotižmones,kadjieiškovotųtiltąišsa
vo vyriausybės, nors ir sugaištumėte dešimt
kartųilgiau.Pramonėspaskatosyraišprincipo
klaidingos.

 Socialinėsparamostinklas,Europa

5. StiprintiPietųpilietinės visuomenėsge
bėjimus

At ei ty je di de lės ap im ties pa slau gų tei ki mas 
kai ku rioms VB NVO taps pa grin di niu da ly ku, o 
ki toms taps ma žiau reikš min gas ar ba net vi sai 
ne svar bus. At si ras pui ki ga li my bė per duo ti ge bė-
ji mus ir funk ci jas Pie tų or ga ni za ci joms.

Pas ta ruo ju me tu pa ste bi ma ten den ci ja, kad 
užuot stip ri nu sios Pie tų or ga ni za ci jų ge bė ji mus, 
VB NVO tie siog su stip ri no sa vo įsi tvir ti ni mą Pie-
tuo se. Ku rian čios sa vo vie ti nes kon to ras NVO yra 
ne re tai lai ko mos „im pe ri jos kū rė jo mis“ ir daž nai 
iš ties oku puo ja vie ti nių or ga ni za ci jų erd vę. Nors 
ir pa rem tas ge riau siais ke ti ni mais, toks el ge sys vis 
ma žiau ir ma žiau to le ruo ja mas. At virkš čiai, žmo-
nės pa lai ko nuo mo nę, kad užuot „ siun tus de san-
tą“ (nors tai tin ka ma prie mo nė esant kri tiš kai pa-
dė čiai), bū tų ge riau vys ty ti vie tos pa jė gas.

NVO privalo pasiekti, kad taptų... nerei
kalingos;štaikadajusaplankosėkmė–kaijūs
tampatenereikalingos.Tačiau,matyt,nelengva
prašytižuvies,kadjiišsekintųsavotvenkinį.

  Verslosektorius,PietųAfrika

Sri tys, ku rio se VB NVO bu vo pa siū ly ta spar-
tin ti po ten cia lo kū ri mą, yra po li ti ka, ty ri mai, po-
li ti nės stra te gi jos ir vie ši ni mo kam pa ni jos.

Kaip VB NVO teiks to kią pa ra mą, taip pat 
yra svar bu. Kai ku riais at ve jais or ga ni za ci nių ge-
bė ji mų stip ri ni mui skir ti mo ky mai ta po „ant ruo-
ju at ly gi ni mu“ žmo nėms, ke liau jan tiems iš vie no 
se mi na ro į ki tą ir nie ka da nė ne pa ban dan tiems 
įgy ven din ti tai, ko iš mo ko, nes jiems la bai nau-
din ga kas dien gau ti dien pi ni gių pra gy ve ni mui.

6.Planuotifinansavimopokyčius
Pa si ro do, kad sil pno ji VB NVO vie ta – fi nan-

sa vi mo šal ti niai. Per ne lyg di de lė pri klau so my bė 
nuo vals ty bės fi nan sa vi mo reiš kia, kad VB NVO 
defacto„tam pa vy riau sy bių su bran go vės“. Toks 
sta tu sas gre sia au to no mi jos pra ra di mu, sun kin-
da mas ga li my bes iš sau go ti tra di ci nę NVO sa vy-
bę – ne pri klau so mą, ne su si sais ty tą po žiū rį į tai, 
ką rei kia pa da ry ti. Jei NVO tar naus vals ty bės tiks-
lams ar taps to kios pa ra mos, ku rią ska ti na vals-
ty bė, pro pa guo to jo mis, jos ne truks pra ras ti sa vo 
bal są. Pa ra mos rei ka lai taps sa vi tar na, o NVO la-
biau rū pės ap sau go ti sa vo fi nan sa vi mą, nei kri ti-
kuo ti do no rus.

Fi nan sa vi mo ap lin ko je aiš kiai vys to si ten-
den ci ja rem ti kuo dau giau pa slau gų. At ei ty je VB 
NVO tu rės vys ty ti ge bė ji mus įgy ven din ti di des-
nius pro jek tus, ka dan gi fi nan suo to jai bus lin kę 
su da ri nė ti di des nes ir il ga lai kes su tar tis. Kar tu 

su ten den ci ja vyk dy ti dau giau te mi nių pro gra mų 
taps įpras tu reiš ki niu ben drų VB NVO, vie tos or-
ga ni za ci jų ir ver slo sek to riaus kon sor ciu mų pa-
raiš kos. Sie kiant di des nio efek ty vu mo teks kar di-
na liai pa keis ti vi di nes sis te mas ir pro ce sus – pa-
da ry ti juos pri im ti nes nius ver slo sek to riui, o ne 
viešajam ad mi nist ra vi mui.

Be to, pa si keis VB NVO, kaip tar pi nin ko 
tarp Šiau rės do no rų ir Pie tų pi lie ti nės vi suo-
me nės, vaid muo. VB NVO tu rės im tis fi nan sų 
pri trau ki mo pa tir ties per da vi mo sa vo Pie tų 
part ne riams. Šis po ky tis tu rės di de lės įta kos jų 
il ga lai kei veik lai. 

At si žvelg da mos į po li ti nę ap lin ką, ypač Va-
ka rų Eu ro po je, VB NVO tu ri su vok ti per ne lyg 
di de lio pa si ti kė ji mo vy riau sy bės tei kia mu ben-
druo ju fi nan sa vi mu pa sek mes. Siek da mos pa-
ten kin ti do no rų rei ka la vi mus pa teik ti re zul ta tus 
ir ver tę už pi ni gus, VB NVO ga li tap ti tech ni nė mis 
pa gal bi nė mis agen tū ro mis. Leng viau sias ke lias 
pa ro dy ti ver tę, gau tą už pi ni gus, – pa da ry ti tai 
pa čiam, nes pa slau gų tei ki mą ga li ma „iš ma tuo ti 
ir nu fo tog ra fuo ti“. Di des ne per mai nas ža dan tys 
ben dro dar bo su part ne riais bū dai ke lia di des nių 
iš šū kių šian die nei fi nan sa vi mo ap lin kai. Ga li bū-
ti, kad šiam po žiū riui ne bus pri ta ria ma.

VB NVO tu ri dirb ti kar tu, kad pa si prie šin tų 
mi nė tai ten den ci jai ir ska tin tų il ga lai kį po žiū rį. 
Jos tu ri tap ti lanks tes nės, o ne „steng tis kur ti pen-
kme čio pla nus, siek da mos įtik ti sa vo fi nan suo to-
jams“. Vyk dy mui skir to lai ko ap kar py mas ar ba 

efek ty vių pro jek tų stab dy mas po dvie jų me tų, 
nes vis dar ne pa siek ti jų tiks lai ar ba kad jie ne-
be ati tin ka fi nan suo to jų dar bo tvarkės, yra lai ko-
mi prie šin gus re zul ta tus duo dan čiu el ge siu. Kaip 
ro do is to ri ja, žmo nės pa sie kė di de lių so cia li nių 
po ky čių tik ne nuils ta mai dirb da mi tiks lo var dan, 
net jei gu tam au ko jo sa vo lai ką ke lios kar tos.

Ky la abe jo nių, ar VB NVO yra pui kiai pa si-
ren gu sios pri si im ti tie sio gi nį tech ni nį vaid me-
nį. Jei ne sil pnės ten den ci ja reng ti di de lius kon-
ku ren cin gus vie šuo sius kon kur sus pa slau goms 
pirk ti, dau ge lis ma žų ir vi du ti nio dy džio NVO ga li 
iš nyk ti. Ne at ro do, kad joms už teks jė gų ar tech-
ni nių ge bė ji mų rung tis kaip ly gioms dėl di des nių 
su tar čių ir lai mė ti prieš to kius ver slo sek to riaus 
at sto vus kaip val dy mo ben dro vės.

Ka dan gi fi nan sa vi mas iš ins ti tu ci nių ir pri va-
čių do no rų yra su ma žin tas, VB NVO tu rės aiš kiau 
api brėž ti sa vo pri de da mą ją ver tę ir net gi siek ti 
nau jų ne įpras tų fi nan sa vi mo šal ti nių pa ra mos, 
tap da mos at vi res nės skir tin goms fi nan suo to-
jų rū šims. Kad at ei ty je už tik rin tų sa vo fi nan si nę 
ba zę, joms teks ap svars ty ti ga li my bę stra te giš kai 
dirb ti su pla tes ne fi nan suo to jų gru pe, įskai tant 
ver slo sek to rių ir net gi ka riš kius. Šie veiks mai leis 
po li tiš kai daug ge riau su vok ti po ten cia lias su ti ki-
mo pri im ti fi nan sa vi mą iš tam tik rų šal ti nių pa-
sek mes. 

Ne ri mą ke lia re flek si jų apie esa mą šios be-
si kei čian čios fi nan sa vi mo ap lin kos po li ti ką, ypač 
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apie di des nės ap im ties pa slau gų tei ki mo mo de-
lį, sto ka. Il gai niui tai ga li pa da ry ti di de lį po vei kį 
ne pri klau so mam VB NVO, kaip tam tik riems in-
te re sams at sto vau jan čių gru pių, bal sui. Šios fi-
nan sa vi mo struk tū ros vers NVO ir to liau iš lik ti į 
pro ble mas orien tuo toms ir „pla nuo ti lab da ros 
dis kur są“, o ne su telk ti dė me sį į so cia li nių ir po li-
ti nių po ky čių vyks mą.

7.Atliktiišsamesnęvietoskontekstoanalizę
VB NVO ne tu rė tų im tis įgy ven din ti jo kių ki tur, 

pvz., cen tri nė je būs ti nė je, pri im tų spren di mų, kol 
ne ap svars tys jų pa sek mes. Joms rei kia tu rė ti skir-
tin gų kon teks tų, ku riuo se jos dir ba ir ati tin ka mai 
for muo ja sa vo veik lą, sam pra tą. Tai la bai svar bu 
ir tarp tau ti nio at sto va vi mo, ir vie ti nio pro gra ma-
vi mo pras me. Pa stan gos dirb ti veiks min gai – ne-
ma žas iš šū kis net ir di džiau sioms NVO, nes net 
su pra ti mas, kas yra pi lie ti nė vi suo me nė, ski ria si 
pri klau so mai nuo ša lies, o tai reiš kia, kad stra te gi-
jas rei kia kur ti in di vi du a liai kiek vie nai ša liai. Nė ra 
leng va vi sa tai su ba lan suo ti re mian tis tik sa vos or-
ga ni za ci jos stra te gi niais tiks lais. 

Di des nio są mo nin gu mo nu si pel no ir vie tos 
kon teks tas. VB NVO tu ri pri pa žin ti ga li mą ne igia-
mą po li ti nę įta ką, da ro mą ša ly se, ku rio se dir ba. 
Įsi trau ki mas, ku rio tiks las yra su kur ti pi lie ti nę vi-
suo me nę, ga li vi sai ne lauk tai de po li ti zuo ti vie tos 
pi lie ti nę vi suo me nę. Už im da mos vie tos or ga-
ni za ci jo mis pri klau san čią erd vę, jos ga li pa kirs ti 

vie ti nę at skai to my bę, o aiš kin da mos apie na tū-
ra liai po li ti zuo tą ir tar pu sa vy je kon ku ruo jan čią 
pi lie ti nę vi suo me nę – su stip rin ti su si skal dy mą.

Užuot naudojusios Londone, Paryžiuje ar
Tokijujeparuoštusprojektus,VBNVOturipri
imti sprendimus, kurie tiktų konkrečiam kon
tekstui.

   VBNVO,PietųAfrika

8.Aktyviaudalyvauti savo šalies visuome
nėsgyvenime

VB NVO tu ri kur ti glau des nius san ty kius su 
sa vo ša lies vi suo me ne ir at si žvelg ti į sa vo ša lies 
gy ven to jų, pa lai kan čių VB, po rei kius, tuo pa čiu 
kur da mos pri dė ti nę ver tę sa vo vi suo me nei. Di-
dė jant ke lio nių ir ben dra vi mo per so cia li nius 
tin klus ga li my bėms, at ei ty je žmo nės ne be no rės 
san ty kių su be si vys tan čio mis ša lims per tar pi-
nin kus – VB NVO. Šiau rės ša lių vi suo me nė no ri 
dau giau įsi trau ki mo ir šei mi nin kiš ku mo or ga ni-
za ci jo se, ku rias ji re mia. Tech no lo gi jų pa žan ga 
lei džia žmo nėms ti kė tis, kad jie ga lės ma ty ti, kur 
ke liau ja jų pi ni gai. 

Ži nią apie vys to mą jį ben dra dar bia vi mą se-
ka si par duo ti vis sun kiau, ypač dėl pa di dė ju sių 
gam ti nių ka tak liz mų, su si ju sių su kli ma to kai ta. 
Žmo nės vis ma žiau pa si ti ki VB NVO ir vis at kak-
liau rei ka lau ja aki vaiz džių re zul ta tų. Žmo gaus 
tei sė mis grįs tas po žiū ris į VB, ku rio lai ko si dau-
ge lis part ne rys tės prin ci pu dir ban čių VB NVO, 

dar la biau kom pli kuo ja ga li my bes pa ro dy ti aki-
vaizdžius re zul ta tus.

VB NVO tu ri bu ti lai ko mos ne tik ins ti tu ci-
jo mis, vei kian čio mis to li mo se Pie tų vals ty bė se, 
bet ir at lie kan čioms tam tik rą vaid me nį sa vo 
vi suo me nė je. Jos tu ri pa klaus ti sa vęs: „Ar mes 
da ro me vis ką, ką ga li me, vi suo me nei, ku ri yra 
pa lan ki plėt rai na mie ir sve tur, su kur ti?“ Jų pa-
čių vi suo me nės tu ri rem ti pa sau li nio tei sin gu mo 
dar bo tvarkę, ska tin da mos so li da ru mo, svar biau-
sių ver ty bių, ben dros at sa ko my bės dva sią ir su-
pra ti mą, kad vys ty ma sis nė ra tik Pie tų pro ble ma. 
Ne pai sant il gų vi suo me nės in for muo tu mo di di-
ni mo me tų, jos su pra ti mas, kaip vei kia pa ra mos 
sis te ma ir kas yra vys to ma sis ben dra dar bia vi-
mas, te bė ra men kas. To dėl svar bu, kad VB NVO 
vyk dy tų vys to mą jį švie ti mą ir pri trauk tų dau giau 
VB ša li nin kų sa vo ša ly se. 

VB NVO rei kės su kur ti pri de da mą ją ver tę sa-
vo pa čių ben druo me nė se ir po li ti nė se sis te mo-
se, ku rio se jos yra „pa sau li nio ju dė ji mo už tei sin-
gu mą, plėt rą ir tai ką“ da lis. Kar tu su tva ru mu jos 
tu ri ska tin ti nau ją gy ven se ną ir skleis ti ži nią, kad 
mums me tas ma žin ti var to ji mo ly gį.

9.Kurtipasauliniosolidarumokultūrą
La biau įsi trau kiant į sa vo vi suo me nių gy-

ve ni mą VB NVO rei kia su vok ti ir sa vo vaid me-
nį ku riant pa sau li nį so li da ru mą. Tu ri mi iš tek liai 
joms lei džia kal bė ti abi pus sie nų ir dis ku tuo ti su 

žmo nė mis iš si vys čiu sia me bei be si vys tan čia me 
pa sau ly je apie svar biau sias pro ble mas ben drai 
vi sų at ei čiai. Jos at sto vau ja tam tik rai pa sau li-
nei kul tū rai, ku ri įkū ni ja „iš ori nį pa sau lį, ku riam 
rū pi“. Ge riau siu at ve ju VB NVO ga li tap ti sim-
bo liu pa sau lio ben druo me nių, be si vie ni jan čių 
prieš ri bo tą mąs ty se ną – „mes prieš juos“, kai 
tie „jie“ nuo lat kei čia si. Tai su tei kia šioms or ga-
ni za ci joms uni ka lias ga li my bes su sie ti „pa sau-
li nius da ly kus su re gio ni niais, na cio na li niais ir 
vie ti niais“.

Lik da mos iš ti ki mos sa vo įsi pa rei go ji mams, 
VB NVO vis dar siū lo bū dus tur tin gų ša lių pi-
lie čiams iš reikš ti sa vo su si rū pi ni mą ir pa ro dy-
ti pa sau li nį so li da ru mą. Ta čiau šis vaid muo yra 
su vo kia mas kaip frag men tiš kas ir kon ku ren cin-
gas – kai or ga ni za ci jos kar tais ne pa si žy mi ver ty-
bė mis, ku rias pa čios taip gar siai pa lai ko. Kad iš-
ties pa da ry tų įta ką ir pa ska tin tų per mai nas, VB 
NVO tu ri nu ga lė ti sa vo ne su ta ri mus ir siek da mos 
tiks lų dirb ti dar niau. Prak ti niu lyg me niu tai reiš-
kia in ves ta vi mą į ben dra dar bia vi mo kū ri mą bei 
ly de rys tę.

No rint įsi jung ti į pa sau li nius ju dė ji mus ir kur-
ti pa sau li nę so li da ru mo kul tū rą, rei kia di des nio 
ben dra dar bia vi mo. Tai reiš kia, kad bū ti na pa au-
ko ti as me ni nius in te re sus (to kius kaip įvaiz dis ar 
pri ori te tai) ben dram dar bui. Pa da ry ti reikš min gą 
po li ti nę įta ką ga li ma tik įvei kus skir tu mus ir iš-
mo kus ben dra dar biau ti ir dirb ti tin kluo se bei al-
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jan suo se su įvai riais so cia li niais part ne riais, pvz., 
aka de mi kais, vy riau sy bė mis ir ver slo at sto vais.

Al jan sai ir tin klai yra la bai svar būs po ky čiams 
po li ti ko je pa siek ti. Svar biau sias klau si mas – kaip 
dir bant tin kluo se leng viau įveik ti iš šū kius ir ri bo-
tu mus. Di de liuo se tin kluo se daž nai do mi nuo ja 
„va ka rie tiš ko mąs ty mo lo gi nės mat ri cos mo de-
liai“ ir juo se nė ra re zul ta tus už tik ri nan čių me-
cha niz mų bei spren di mus pri iman čių jė gų. Be 
la biau in teg ruo tų al jan sų VB NVO ga li su vok ti, 
kad jų po vei kis per ki tą de šimt me tį taps vis men-
kes nis. Pir maus di na miš kos ko a li ci jos, ku rios ga li 
in teg ruo ti skir tin gas pro ble mas.

10.Skatintiinovacijasirnaująsiastechnolo
gijas

Tra di ciš kai VB NVO di džiuo da vo si ga lin čios 
pa siū ly ti al ter na ty vias, nau jas idė jas. Ino va ci-
joms tu rė tų ir to liau bū ti ski ria ma daug dė me sio. 
Kel da mos pa trauk lias idė jas VB NVO ga li ska tin ti 
nau jas pro gra mas, da ly tis ge rą ja prak ti ka ir įti-
kin ti val džios at sto vus di din ti pro jek tų ap im tis. 
Jei jos ga lės per duo ti tai, kas joms pa vy ko, tuo 
pa čiu ga lės tai plės ti, gi lin ti ir di din ti. Tai leis vy-
riau sy bėms fi nan suo ti dau giau pro jek tų, ku rie iš 
pra džių lai ky ti ri zi kin gais, ta čiau dėl VB NVO ino-
va ci jų ta pę efek ty vūs. Dau ge lis VB NVO yra pra-
ra du sios sa vo ge bė ji mus ska tin ti nau jus spren di-
mus, nes sie kia be tar piš kų re zul ta tų, o ne mė gi-
na ri zi kuo ti.

Nau jo sios tech no lo gi jos – tai sri tis, ku ri rei-
ka lau ja iš VB NVO vis di des nio iš ra din gu mo ir 
įsi trau ki mo: jos tu ri at lik ti ka ta li za to riaus vaid-
me nį, kad pri vers tų tech no lo gi jas tar nau ti skur-
džiau sioms gy ven to jų gru pėms. VB NVO yra kri-
ti kuo ja mos už tai, kad šiuo at žvil giu jos kar tais 
bū na per ne lyg kon ser va ty vios ir ne iš ma no, kaip 
nau do ti nau ją sias tech no lo gi jas. Šios tech no lo gi-
jos ne pri klau so nuo iš Šiau rės į Pie tus ju dan čių 
žmo nių, o VB NVO tu ri ino va ty viau ir kū ry bin giau 
re a guo ti į iš šū kius, įskai tant ir kli ma to kai tą.

Moks li nės ino va ci jos to kio se sri ty se kaip na-
no tech no lo gi jos įga li na da ry ti at ra di mus, ku rie 
ga li su kel ti re vo liu ci ją vys ty mo si sri ty je. Ti kė ti na, 
kad ga li bū ti su kur tos nau jos me džia gos, ku rios 
pa keis tų med vil nę ir va rį. VB NVO rei kė tų tu rė ti 
moks li nių pa ta rė jų sa vo gre to se.

YPA TIN GAS AK CEN TAS: AR RE LI GI JA 
SA VO VEIK LĄ GRIN DŽIAN ČIOMS VB 
NVO TEN KA IŠ SKIR TI NIS VAID MUO?

Dau ge lis VB NVO pa lai ko glaudžius ryšius 
su baž ny čio mis Šiau rė je ir Pie tuo se. Skir tin gų 
or ga ni za ci jų ry šiai su jo mis vis ki to kie. Kai ku rie 
ma žiau for ma lūs, jei or ga ni za ci jos yra „pa sau lie-
ti nės“ aso cia ci jos, ku rios se mia si mo ty va ci jos iš 
ti kė ji mo ir pa ra mos iš baž ny čių. Ki tu at ve ju ši są-

sa ja dau giau for ma li zuo ta – to kio se or ga ni za ci-
jo se kaip Trocaire ir dau gu mo je KTBPS agen tū rų 
baž ny čios hie rar chi jai pri klau so svar biau sias val-
dy mo vaid muo. Įvai rių for mų są sa jos su baž ny čia 
da ro įta ką ir VB NVO vaid me niui.

Svar biau sia tur tas, ku rį su ku ria re li gi ja pa-
grįs tos or ga ni za ci jos, yra ver ty bės, su da ran čios 
jų dar bo pa ma tus. To kios or ga ni za ci jos re mia si 
stip riu ben druo me niš ku mu. Ka dan gi jos yra su-
sie tos su re li gi ja, jų pa grin di nė vi zi ja ir ver ty bės 
tu rė tų bū ti aiš kes nės nei pa sau lie ti nių NVO.

Ki tas svar bus pri va lu mas – vi sų ly gių są sa-
jos pra de dant pa pras tais žmo nė mis ir bai giant 
tarp tau ti niais ry šiais. Prieš pra dė da mos dirb-
ti kon kre čio je ša ly je šios or ga ni za ci jos jau tu ri 
baž ny čios pa ruoš tą tin klą. Jos daž nai ži no, kur 
tu ri veik ti ir kas yra jų part ne riai. Tai, kad jos su-
si ju sios su re li gi ja, duo da joms at skai tos taš ką 
už mez gant ry šius su vie tos ben druo me nė mis ir 
lei džia ki toms re li gi nėms ben druo me nėms jas 
leng viau su pras ti ir pri im ti jų at si ra di mą. 

Be to, re li gi ja pa grįs tos VB NVO daž nai tu-
ri tą pra na šu mą, kad ga li dirb ti il giau nei ki tos 
NVO. Jos tu ri di des nę pro fe si nę pa tir tį ir jų įsi-
trau ki mas į šį dar bą lai ko mas pa sto viu. Jos yra 
įsi pa rei go ju sios ben druo me nėms ir į jas įau gu-
sios. Kai pra si de da ka ras, ku ris sau gu mo su me-
ti mais ver čia ki tas VB NVO pa si trauk ti, nie ka da 
ne ky la klau si mas dėl baž ny čios pa si trau ki mo. Šis 
il ga lai kiš ku mas yra tai, kuo jos tu rė tų ge riau pa-

si nau do ti. Iš es mės, jas daug ma žiau var žo trum-
po lai ko im pe ra ty vas. 

Ta čiau ne vi sos re li gi ja sa vo veik lą grin džian-
čios or ga ni za ci jos da ro tei gia mą įta ką. Ga ly bė Af-
ri ko je at si ra du sių įvai rių re li gi nių pa krai pų or ga-
ni za ci jų ke lia su si rū pi ni mą. Šios abe jo ti nos ins ti-
tu ci jos, teik da mos pa ra mą ak ty viau siai da ly vau-
jan tie siems, yra lin ku sios pa nau do ti VB me to dus 
sa vo re li gi nėms pa žiū roms pro pa guo ti. Dau ge lis 
lai ko to kias or ga ni za ci jas ža lin go mis vys ty mui si. 
Tai ten den ci ja, ku ria de ra ste bė ti.

Daug re li gi ja sa vo veik lą grin džian čių VB 
NVO yra įgi ju sios mil ži niš ką pa si ti kė ji mą ir tu ri 
dau gy bę ša li nin kų, bet tuo iki ga lo ne pa si nau-
do ja. Kad ši ypa tin ga pa dė tis teik tų nau dą žmo-
nėms, jos tu ri ge riau su pras ti, ką jų ver ty bės by-
lo ja apie jų dar bą. Jos tu ri ne tik pra šy ti vie tos 
re li gi nes ben druo me nes au ko ti, bet veik ti pla-
čiau švies da mos žmo nes ir ska tin da mos tai da-
ry ti su pran tant ir ti kint sa vo dar bų pras me, o ne 
dėl to, kad taip lie pia baž ny čia. VB NVO „re li gi nė 
per spek ty va“ yra ta gi ja, ku ri su jun gia or ga ni za-
ci jas ir vie tos ben druo me nes. Jos tu ri pa nau do-
ti sa vo po zi ci jas, kad su stip rin tų baž ny čios bal są 
dėl svar bių da ly kų. Joms rei kia pa nau do ti sa vo 
dva si nį ka pi ta lą, per mąs tant, ką mes, kaip vi suo-
me nė, no ri me pa siek ti. Ti kė ji mu be si re mian čia-
me po žiū ry je glū din čios ver ty bės ga li pa siū ly ti ki-
to kį po žiū rį į tva ru mą, pa dė ti ei ti to liau, nei ve da 
da bar ti nė var to to jų va do vau ja ma plėt ra, ki to kio, 
ge ro ve pa grįs to gy ve ni mo bū do link.
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SPE CIA LUS AK CEN TAS:  
PART NE RYS TĖS AT EI TIS

VB sri ty je part ne rys tė yra „pa bo dęs“ žo dis, 
daž niau siai su pran ta mas kaip san ty kis tarp Šiau-
rės VB NVO ir Pie tų part ne rių. Kaip part ne rys tė 
plė to sis ki tą de šimt me tį?

Ma no ma, kad at si ras part ne rys čių, ap iman-
čių ver slo sek to rių, vie tos val džią, re gio ni nę val-
džią bei ki tus re gio ni nius or ga nus, pre ky bos ins-
ti tu ci jas, uni ver si te tus ir so cia li nius ju dė ji mus. 
VB NVO tu ri ati tin ka mai pa si reng ti, kad ga lė tų 
dirb ti su šia įvai ro ve. Part ne rys tės su ver slo sek-
to riu mi tam pa vis la biau stra te giš kai nau din gos 
NVO sek to riui; taip pat kol kas ne iš nau do tas po-
ten cia las part ne rys tėms tarp Šiau rės ir Pie tų uni-
ver si te tų.

Re a guo da mos į be si kei čian tį pa sau li nį kon-
teks tą VB NVO tu ri bū ti pa si ren gu sios pa au ko ti 
da lį sa vo ga lių. Jė gų pu siau svy ra kryps ta Pie tų 
link, taip pat kei čia si ir jė gų san ty kis pi lie ti nė se 
vi suo me nė se. Kai to kios Pie tų or ga ni za ci jos kaip 
BKPK au ga, at si ran da nau jų al jan sų, su si for ma-
vu sių skir tin goms per spek ty voms su ba lan suo ti. 
Vis daž niau kai ku rios vie ti nės NVO per au ga jas 
re mian čias VB NVO. To kiais at ve jais VB NVO ski-
ria joms ne di de les pi ni gų su mas, kad tu rė tų „vie-
tą prie sta lo“.

La bai svar bu, kaip vei kiant part ne rys tė je 
tvar ko mi ga lios ir ly gy bės klau si mai. Kad su-

kur tu me ly gia tei siš kes nes part ne rys tes, tu ri me 
pir miau sia pri pa žin ti bū din gą ga lių ne to ly gu mą 
tarp da vė jo ir ga vė jo. Kaip ro do prak ti ka, part-
ne rys tės su Šiau rės VB NVO re tai lei džia Pie tų 
NVO nu sta ty ti veik los tem pus. Dau gu ma svar-
biau sių spren di mų vis dar pri ima mi Šiau rės šta-
buo se.

Dėl gran di ni nio fi nan sa vi mo idė jos, kai „dvi-
ša liai do no rai fi nan suo ja VB NVO, ku ri sa vo ruož-
tu fi nan suo ja vie tos NVO, o šios – tiks li nių gru pių 
or ga ni za ci jas“, pa ti ria ma vis di des nė įtam pa. Jei 
VB NVO ne įro do sa vo pri dė ti nės ver tės, jos ga-
li bū ti ver ti na mos tik kaip „pi ni gų mai šai“, to dėl 
joms yra la bai svar bu pa ro dy ti, ką dar be fi nan sų 
jos „pa de da ant sta lo“.

Ge bė ji mų stip ri ni mas te bė ra sri tis, ku rio je 
VB NVO ga li kur ti pri dė ti nę ver tę. Dau gu ma vie-
tos NVO te bė ra anks ty vo sios vys ty mo si sta di jos 
ir joms rei kia pa ra mos. Ta čiau ta pa ra ma tu ri bū ti 
pa grįs ta abi pu siai nau din ga part ne rys te, o ne VB 
NVO pe rė mi mu. Esa ma nuo la ti nio po rei kio siū-
ly ti pa gal bą vie tos NVO, pvz., dėl at si skai ty mų su 
do no rais. Są vei ka stip ri nan ti ge bė ji mus ga li su-
stip rin ti ir ge rą jį val dy mą, o ypač skaid ru mą bei 
at skai to my bę, bet tik tuo at ve ju, jei pa čios VB 
NVO tu ri ati tin ka mų ge bė ji mų.

VB NVO pri va lo kiek įma no ma pa dė ti vie-
tos NVO, kad jos bū tų ma to mos ir re gio ni niu, 
ir tarp tau ti niu ly giais, taip pat jas rem ti daž nai 
ri bo to se na cio na li nė se ir vie ti nė se are no se. Jos 

tu ri leis ti be si vys tan čių ša lių žmo nėms kal bė ti 
sa vo var du – „Mes ga li me jiems pa dė ti tai įgy-
ven din ti, pa si rū pin da mi, kad jie nu vyk tų į su si ti-
ki mus, ir pa dė da mi gau ti vi zas. Bet jie pa tys tu ri 
spręs ti, kas juos už ta ria ir ko kia yra jų pa dė tis.“ 
Bū ti tuo pa čiu me tu ir Šiau rės, ir pa sau lio at sto-
vu nė ra leng va, bet svar bu pa lai ky ti šią pu siau-
svy rą.

Bendroji partnerystės vizija lai ko ma ker ti-
ne ir la bai svar bu tu rė ti ben drą tiks lą bei aiš kią 
po ky čių vi zi ją. Abie jų ša lių su de rin ti tiks lai ir ver-
ty bės yra svar būs ku riant „pa gal bos san ty kius, 
grįs tus abi pu se at skai to my be“. Part ne rys tė tu ri 
bū ti kaž kas dau giau nei kon sul ta ci jos su part ne-
riais. Kad ji bū tų tik ra, spren di mus rei kia pri im-
ti kar tu, o ne VB NVO gim to jo je ša ly je. VB NVO 
ir jų part ne riai tu ri kar tu nu spręs ti, kaip su kur ti 
nau jus vei ki mo bū dus esant part ne riais. Jei VB 
ir vie ti nės NVO ne ap ta ri nės su de ri na mu mo nuo 
vie ti nio ly gio iki tarp tau ti nio, di džiau sią ga lią vi-
sa da tu rės do no rai.

IŠVA DA

Su VB NVO at ei ti mi su si ję da ly kai ke lia sek-
to riui il ga lai kius klau si mus, lie čian čius pa čią šių 
or ga ni za ci jų ta pa ty bės ir tiks lų es mę. Sa ky tu me 
ne tie są teig da mi, kad ty ri mo da ly viai tu rė jo vie-
nin gą po žiū rį į VB NVO, ta čiau, re gis, esa ma šio-

kio to kio su ta ri mo dėl to, kas ga li įvyk ti ki ta me 
de šimt me ty je ir kaip į tai tu ri re a guo ti VB NVO.

Svar biau sias ty ri mo at skleis tas da ly kas – 
grei tas VB NVO au gi mas. Ne ap lei džia jaus mas, 
kad ieš ko da mos vis di des nių ga li my bių NVO bai-
gia pra ras ti są ly tį su sa vo pra di ne mi si ja ir tra-
di ci ne pri dė ti ne ver te. Au gi mo grei tis ir ap im tys 
ska ti na gal vo ti, kad dau ge lis VB NVO pra ra do ry-
šį ir su sa vo šak ni mis – vie tos ben druo me nė mis, 
su ku rio mis dir ba, taip pat su tarp tau ti niu so li-
da ru mo ju dė ji mu. Įkarš čio, ku ris bu vo bū din gas 
VB NVO, re gis, ir gi ne be li ko, pa si da vus im pul sui 
kon ku ruo ti su ki to mis agen tū ro mis dėl fi nan sų. 
O re zul ta tais pa grįs tas po žiū ris da ro ne igia mą 
įta ką jų ge bė ji mui at lik ti dar bą, ku rį sun ku iš ma-
tuo ti ar ba ku rį da rant ti ki my bė, kad ly dės sėk mė, 
ne per di džiau sia.

Kas kart at kak liau skam ba ins ti tu ci nių do no-
rų ke lia mas rei ka la vi mas VB NVO ap si spręs ti dėl 
sa vo dar bo spe ci fi kos. Pa tir da mos spau di mą dėl 
re zul ta tų pa ro dy mo dau ge lis VB NVO iš plė tė sa-
vo veik los sri tis ir ju da link tie sio gi nio ar ne tie-
sio gi nio pa slau gų tei ki mo. Ga li lik ti ma žai erd vės 
są ly gi nai ne di de lių ne pri klau so mų VB NVO, ku-
rios ne ati tin ka šio po žiū rio, veik lai. Dėl ga li my-
bės pre ten duo ti į do no rų fi nan sus dė me sys bus 
ski ria mas di de lėms su tar tims, vei kiant su di de le 
gru pe par ne rių, įskai tant ir ver slo sek to rių.

Ta čiau tuo pa čiu me tu ty ri mas ro do, kad tai 
ne bū ti nai yra pa ti tin ka miau sia kryp tis VB NVO. 
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Pa klau sus, ką VB NVO tu rė tų da ry ti, kad iš lik tų 
rei ka lin go mis, di džiau sia res pon den tų da lis pa-
mi nė jo at sto va vi mą, kaip svar biau sią jų veik los 
da lį. VB NVO taip pat tu ri skir ti di des nį dė me sį 
po li ti nei įta kai, ku rią jos da ro, bei part ne rys tės 
ir san ty kių ko ky bei. Tai ypač pa sa ky ti na apie jų 
svar biau sių do no rų in te re sus. Iš pir mo žvilgs nio 
at ro do, kad čia at si ran da prieš ta ra vi mas. Kaip VB 
NVO ga li pa to bu lin ti at sto va vi mo veik las, kai tuo 
pat me tu di dė ja jų pri klau so my bė nuo vy riau sy-
bės ir ver slo sek to riaus tei kia mų fi nan sų? Esant 
šiems fi nan sa vi mo san ty kiams su tar tys, re gis, 
su var žys VB NVO su bran go vų san ty kiais, ku riuo-
se at sto va vi mo ga li my bės, bent jau vie šo jo po-
bū džio, bus ri bo tos.

Pa si reiš kiant po slin kiui į di de lės ap im ties 
pa slau gų tei ki mą, ga li my bės ma žoms ir vi du ti nio 
dy džio VB NVO pa siek ti vy riau sy bių fi nan sus il-
ga lai kei veik lai ga li tap ti ri bo tos. Aiš kė ja orien ta-
ci ja į di de lių su tar čių fi nan sa vi mą, be to, ty ri mo 
da ly viai nu ma to per ėji mą prie tie sio gi nio Pie tų 
pi lie ti nės vi suo me nės or ga ni za ci jų fi nan sa vi mo. 
Tu rint di des nių pa jė gu mų vie to se, dau ge lio VB 

NVO kaip fi nan sa vi mo tar pi nin kų vaid muo tu rės 
ten den ci ją ma žė ti. Ki ta me de šimt me ty je pa ma-
ty si me sek to riaus ra cio na li za vi mą, kai pa ly gin ti 
ne daug VB NVO dar tu rės iš tek lių ar bus pa jė gios 
įsi jung ti į lau kia mą kon ku ren ci nį vie šų jų kon kur-
sų pro ce są.

Pa ra dok sa lu, kad ši ga li ma VB NVO at ei tis 
nė ra vie na iš dau ge lio joms ty rė jų prog no zuo ja-
mų jų. Jie bū tų lin kę ma ty ti VB NVO la biau ne pri-
klau so mas nuo vy riau sy bės fi nan sa vi mo, bal sin-
ges nes at sto va vi mo veik lo je, at vi riau at lie kan čias 
po li ti nį vaid me nį ir sa vo ša ly je, ir sve tur. Jie no-
rė tų, kad VB NVO bū tų ma žes nės ir lanks tes nės, 
kad skir tų dau giau dė me sio struk tū ri niams po-
ky čiams, o ne fi lan tro pi jai, kad grįs tų sa vo dar bą 
daug tvir čiau įsi šak ni ju sia part ne rys tės for ma, 
pa lai ko ma ben dro sios vi zi jos ir ver ty bių bei glau-
des nio ben dra dar bia vi mo su pa na šiai mąs tan-
čio mis or ga ni za ci jo mis.

Aki vaiz du, kad VB NVO di džiau sia pri dė ti nė 
ver tė su kau pia ma ku riant są sa jas – fi nan si nius ry-
šius iš Šiau rės į Pie tus, at lie kant fi nan sa vi mo tar pi-
nin kų vaid me nį, bu riant pi lie ti nę vi suo me nę da ly-

tis ge rą ja pa tir ti mi ar vys ty ti ge bė ji mus, vie ni jant 
ju dė ji mus skir tin guo se re gio nuo se ir pri ver čiant 
vy riau sy bes at si skai ty ti tarp tau ti niu lyg me niu. 
Trum pai ta riant, VB NVO ir to liau tu ri at lik ti sa vo 
įpras tus vaid me nis, bet šių vaid me nų at li ki mo bū-
das tu ri ati tik ti nau jus iš šū kius ir ga li my bes. 

OPŪS KLAU SI MAI

Atstovavimas. Kaip VB NVO už tik ri na sa vo 
ne pri klau so my bę ir ge bė ji mą at sto vau ti in te-
re sams, ku rie ga li ne pa tik ti įta kin giems vei kė-
jams?

Atskaitomybė iš viršaus į apačią. Ko kios 
prie mo nės už tik rin tų, kad VB NVO bū tų at skai-
tin gos prieš žmo nes, var dan ku rių dir ba, bent 
tiek, kiek yra at skai tin gos do no rams?

Lankstumas ir imlumas. Kaip VB NVO ga-
li pri si tai ky ti prie be si kei čian čios si tu a ci jos, bet 
ne tap ti ki tų įno rių įkai tė mis?

Galiairpolitika. Kaip VB NVO ga li ge riau su-
pras ti sa vo kaip po li ti nių vei kė jų vaid me nį ir ko-
kią įta ką tai tu rės ga lių pa si skirs ty mui?

Pietų pilietinės visuomenės stiprinimas. 
Kaip VB NVO ga li pri tai ky ti part ne rys tės mo de lius 
ir po zi ty viai re a guo ti į ti ki my bę, kad Pie tuo se at si-
ras ga lin ges nių pi lie ti nės vi suo me nės vei kė jų?

Finansavimoaplinka. Kaip VB NVO tęs pra-
dė tą dar bą, su si ju sį su at sto va vi mu ir part ne rys-
te, kai ins ti tu ci nio fi nan sa vi mo pri ori te tai, at ro-
do, kei čia si pla čios ap im ties pa slau gų vys ty mo 
nau dai?

Konteksto analizė. Ką VB NVO ma no apie 
ge res nio vie ti nio kon teks to ana li zės po rei kį? 

Dalyvavimassavošaliesvisuomenėsgyve
nime. Ar VB NVO de rė tų skir ti dau giau dė me sio 
sa vo ša lių vi suo me nės švie ti mui vys to mo jo ben-
dra dar bia vi mo klau si mais? 

Pasaulinio solidarumo kultūra. Ko kius 
žings nius rei kė tų ženg ti, kad iš veng tu me de-
struk ty vios kon ku ren ci jos tarp VB NVO ir su kur-
tu me stip res nes ko a li ci jas?    

Pažangių technologijų naudojimas. Ko kių 
prak ti nių prie mo nių ga lė tu me im tis, kad pa di-
din tu me VB NVO ži nias ir per mai nas ža dan čių 
tech no lo gi jų bei ino va ci jų nau do ji mą?      
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Šis ty ri mas bu vo at lik tas nau do jant ko ky bi nius 
ty ri mo me to dus. Pa grin di niai jo šal ti niai – li te-
ra tū ros ana li zė ir pu siau struk tū ruo ti in ter viu su 
prak ti kais bei įta kin gais te ore ti kais.

Ata skai ta nė ra skir ta ko kiai nors kon kre čiai 
hi po te zei pa tik rin ti, o jo je pa teik tų duo me nų ne-
rei kė tų lai ky ti sta tis tiš kai reikš min gais. Dau gu ma 
žmo nių, dir ban čių VB sri ty je, ne bū ti nai tu rė tų 
su tik ti su vi so mis čia iš dės ty to mis min ti mis. Taip 
pat ne bu vo at lik tas at ski ras ty ri mas da ly vių prie-
lai dų va li du mui pa tik rin ti (ta riant, kad va li du mas 
šiuo at ve ju ga lė tų bū ti su si jęs su tuo, jog jų prog-
no zės pil do si, ar ba su jų po žiū rių rep re zen ta ty-
vu mu). Ata skai to je pa tei kia mi dau gy bės žmo nių 
po žiū riai ir nuo mo nės. Taip da ro ma ma nant, kad 
net jei jų prie lai dos nepa si tvir tin tų, ar ti miau sio je 
at ei ty je jos ga li pa si ro dy ti pa kan ka mai svar bios.

In ter viu bu vo at lik ti užtik ri nant da ly vių 
ano ni miš ku mą. Tai pa ska ti no lais vus ir nuo šir-
džius in ter viuo ja mų jų pa si sa ky mus, o ne ofi cia-
lius pa reiš ki mus dėl at sto vau ja mų or ga ni za ci jų 
po zi ci jų.

LI TE RA TŪ ROS ANA LI ZĖ

At lie kant li te ra tū ros ana li zę bu vo at si žvel-
gia ma ir į da bar ti nį kon teks tą, ir į prog no zes at ei-
čiai, t. y. ko kie vi di niai ir iš ori niai veiks niai, ti kė ti-
na, tu rės po vei kio vys ty mui si. Li te ra tū ros šal ti nių 

1 PRIE DAS. ATA SKAI TOS ME TO DO LO GI JA

pa ieš ka vi sų pir ma rė mė si Vys ty mo si stu di jų ins-
ti tu to ir Trocaire re ko men da ci jo mis. 

PU SIAU STRUK TŪ RUO TAS IN TER VIU

Iškobuvoimamiinterviuirkodėl?
Uni ka lus šio ty ri mo šal ti nis yra pu siau struk-

tū ruo ti in ter viu su pa žan giau siais ir įta kin giau-
siais VB te ore ti kais bei prak ti kais. Jų bu vo klau-
sia ma:
1.  Ko kias jie ma to VB kryp tis per at ei nan tį de-

šimt me tį? 
2.  Kaip jie įsi vaiz duo ja to les nį VB NVO vaid me nį?

Iš sa mų klau si mų są ra šą ga li te ras ti šia me 
prie de. 

Bu vo pa nau do ta tiks li nė ty ri mo da ly vių at-
ran ka, re mian tis ke le tu lais vai tai ko mų kri te ri jų. 
Ty ri mo da ly viais ta po as me nys:
♦ už iman tys aukš tą pa dė tį svar bio se or ga ni za-

ci jo se, ku rie ga li da ry ti įta ką reikš min giems 
po li ti niams spren di mams;

♦ tu rin tys so li džią pro fe si nę pa tir tį aka de mi-
nio vys to mo jo ben dra dar bia vi mo dis kur so 
for ma vi me (įskai tant po li ti ką, eko no mi ką, 
tarp tau ti nius san ty kius);

♦ už iman tys aukš tus pos tus ty ri mų ir po li ti kos 
ana li zės or ga ni za ci jo se;

♦ ku rie bu vo re ko men duo ti kaip kon kre taus 
re gio no ar sek to riaus eks per tai;

♦ ku rie pri si dė jo prie anks tes nės Pa žan gos 
ata skai tos; 

♦ be to, bu vo no ri ma su ži no ti kai ku rių Trocai
re dar buo to jų po žiū rius.
To dėl at ran kos pro ce sas bu vo ga na sub jek-

ty vus. Kur ga li ma, bu vo sten gia ma si už tik rin ti 
ge og ra fi nę ir sek to rių įvai ro vę. Ta čiau mi nė tą 
pro ce są lė mė Trocaire tu ri mi kon tak tai ir aukš-
to ran go at sto vų no ras da ly vau ti šia me ty ri me. 
Trocaireat ran kos pro ce se va do va vo si Vys ty mo si 
stu di jų ins ti tu to pa ta ri mais ir pa siū ly mais bei ry-
šiais ša ly je ir re gio nuo se, ku riuo se dir ba.

Iš vi so bu vo at lik ti 77 in ter viu su 87 da ly-
viais, ku rie apė mė ir ke tu rias pa to gu mu bei pri-
ei na mu mu pa grįs tas fo cus gru pes su kon kre čio-
mis or ga ni za ci jo mis. Skir sny je „Ty ri mo da ly viai“ 
nu ro do mos  įvai rios or ga ni za ci jos, ku rioms in ter-
viu me tu at sto va vo res pon den tai, nors dau ge liu 
at ve ju jie iš sa kė as me ni nę nuo mo nę, ku ri ne bū-
ti nai su tam pa su or ga ni za ci jos, ku rio je jie dir ba 
ar ba ku riai va do vau ja, po zi ci ja.

Dau giau ne gu treč da lis ty ri mo da ly vių gy-
ve na Af ri ko je ir Lo ty nų Ame ri ko je, pu sė jų yra iš 
EB PO ša lių. Sie kiant iš si aiš kin ti kon kre čių Ai ri jos 
ir JK so cia li nių part ne rių po žiū rius, di de lė ty ri mo 
da ly vių, at sto vau jan čių šioms ša lims (32 %), da lis 
kiek iš krei pia ge og ra fi nį pa si skirs ty mą. De ja, ne-
pai sant žen klių pa stan gų, kai ku rie re gio nai la bai 
men kai at sto vau ja mi; vi sai nė ra ty ri mo da ly vių iš 
Ry tų bei Cen tri nės Azi jos.

Dau giau kaip pu sė ty ri mo da ly vių pri klau so 
pi lie ti nės vi suo me nės or ga ni za ci joms, įskai tant dir-
ban čias VB sri ty je, vie tos NVO ir re li gi nes ben druo-
me nes. Ket vir tis yra iš aka de mi nio pa sau lio, ki tas 
ket vir tis – iš vy riau sy bės, do no rų, ver slo sek to riaus, 
fon dų ir tarp tau ti nių or ga ni za ci jų. At ro dy tų, kad 
bū tų ga li ma skirs ty ti pa si sa ky mus pa gal tai, ko kiais 
gru pei res pon den tas pri klau so, ta čiau ši taip ka te-
go ri zuo ti yra ga na sun ku. Pvz., daug da ly vių, ku rie 
yra prak ti kai (tar kim, dir ba VB NVO ar ba fon de), 
taip pat ga li bū ti lai ko mi už aukš tų jų mo kyk lų ri bų 
dir ban čiais aka de mi nio pa sau lio at sto vais.

KO BU VO KLAU SIA MA?

Vi siems ty ri mo da ly viams bu vo už duo da mi 
tie pa tys klau si mai. Ne pai sant ne di de lių for mu-
la vi mo va ria ci jų, pa aiš ki ni mai ir klau si mų ei liš-
ku mas taip pat ne si sky rė. Dau gu mai ty ri mų da-
ly vių bu vo už duo ti vi si klau si mai, bet at ski rais 
at ve jais kai ku rie bu vo pra leis ti dėl kal bos bar-
je ro ar lai ko sto kos. Že miau pa tei kia mas vi sas 
klau si mų rin ki nys.

Žvelg da mi į at ei nan tį de šimt me tį, kaip Jūs 
įsi vaiz duo ja te pa grin di nes (5–10) esa mas ar ba 
(ir) iš kil sian čias ten den ci jas, ku rios pa veiks vys-
to mą jį ben dra dar bia vi mą ir da rys vis di des nę 
įta ką mi nė tu lai ko tar piu for muo jant VB po li ti ką? 
To les ni klau si mai bu vo to kie: 
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Ar šiuo se da ly kuo se yra ko kia ne apib rėž ta 
vie ta? Kas nors, kas ne aiš ku kaip iš si ru tu lios, bet 
jei at si tiks, tai da rys di de lę įta ką vys ty mu si ir mū-
sų po žiū riui į VB (šį klau si mą taip pat bu vo ga li-
ma už duo ti prieš pas ku ti nį).

Li ko tik pen ke ri me tai iki TVT pa sie ki mo. 
Kaip, Jū sų ma ny mu, TVT de ra (pri si de da) prie VB 
kon teks to? Ar Jums TVT vis dar at ro do ak tu a lūs? 
Kas mū sų lau kia po to lai ko – ar bus pra tęs tas 
ga lu ti nis ter mi nas, o gal pa siū ly ta nau ja sche ma, 
pa kei sian ti TVT?

Ko kią api bū din ta me kon teks te ma to te VB 
NVO vie tą? Kaip, Jū sų nuo mo ne, jos for muos po-
ky čius ar re a guos į juos?

Per ki tą de šimt me tį VB NVO taps vis ma žiau 
rei ka lin gos vys ty mui si. Ar su tuo su tin ka te? Ko-
dėl (ar ba ko dėl ne)? To les ni klau si mai:

Ką da rys VB NVO (ar ba) RB (re li gi nės ben-
druo me nės), kad iš lik tų rei ka lin gos? Ką veiks VB 
NVO (ar ba) RB at ei ty je?

Vie na sri tis, ku rio je, vi suo me nės nuo mo ne, 
VB NVO su ku ria pri de da mą ją ver tę, yra at sto va-
vi mas. Ar Jūs su tin ka te? Ko kį vaid me nį jos ga lė tų 
vai din ti at sto va vi mo pro ce se? Koks ga lė tų bū ti VB 
NVO vaid muo sie kiant po žiū rio ir el ge sio po ky čių?

Ko kias nau jas part ne rys tes, ypač su Pie tų 
NVO, at ras VB NVO?

Ar įsi vaiz duo ja te ki to kį VB NVO ir RB vaid-
me nį for muo jant vys ty mą si bei pri si de dant prie 
jo? Ar ma no te, kad jos su teik tų skir tin gų ver ty-
bių šiam pro ce sui? O gal Jums at ro do, kad jos 
sie kia to pa ties ga lu ti nio tiks lo?

Jei ki tą de šimt me tį VB NVO tu rė tų nu veik ti 
vie ną dar bą, koks, Jū sų nuo mo ne, jis tu rė tų bū ti?

PA STA BA DĖL STI LIS TI NIų  
SĄ LY GIŠ KU Mų IR PRI SKY RI MO

Tai, kad ty ri mo da ly viai yra ci tuo ja mi, kaip 
bu vo su si tar ta, ano ni miš kai, ke lia reikš min gų 
sti lis ti nių ir pri sky ri mo pro ble mų. Šios ata skai-
tos es mė – kas ką pa sa kė, kai tie „kas“ yra la bai 
reikš min gi dėl to, kad su vo kia sa vo po zi ci jos įta-
ką. Ne skel biant da ly vių pa var džių la bai sun ku 
per duo ti jų skir tin gų po žiū rių sva ru mą ir reikš-
min gu mą.

Spren džiant šią pro ble mą, pa tei kia mas pa-
si sa kan čio jo api bū di ni mas, ku ris ne at sklei džia 

jo ta pa ty bės. Tai da ro ma se lek ty viai tik prie tam 
tik rų ci ta tų. To kie api bū di ni mai kaip „aka de mi-
nio pa sau lio at sto vas iš Pie tų Af ri kos“ ar ba „Eu-
ro po je dir ban tis kon sul tan tas“ lei džia su pras ti 
da ly vio per spek ty vą ir be kon kre čios in for ma-
ci jos.

Siek da mi už tik rin ti ano ni miš ku mą, ci tuo da-
mi nau do ja me api bū di ni mus, ku rie ma žiau siai 
ga li iden ti fi kuo ti res pon den tus. Pvz., da ro me 
nuo ro dą apie ty ri mo da ly vius iš Eu ro pos, užuot 
sa kę, kad jie yra iš Ai ri jos, JK ar že my ni nės Eu-
ro pos. Kal bė da mi apie NVO at sto vus, ma no me 
esant nau din ga nu ro dy ti, ar jie iš VB ar vie tos 
NVO. Ci tuo da mi RB na rius, pri sta to me juos kaip 
at sto vau jan čius VB NVO.

Mes var to ja me ter mi nus „Šiau rė“ ir „Pie-
tūs“, taip pat „be si vys tan tis pa sau lis“. Kai sa-
ko me Šiau rė, kal ba me apie ES BO ša lis, Eu ro-
pos ir Šiau rės Ame ri kos kon ti nen tus bei to kia 
ša lis kaip Nau jo ji Ze lan di ja, Aust ra li ja ar Ja po-
ni ja. Pie tūs tai dau giau sia ša lys Af ri kos, Azi jos 
ir Lo ty nų Ame ri kos kon ti nen tuo se. Pri pa žįs ta-
me, kad šie ter mi nai nė ra tiks lūs ir, jei įma no-
ma, juos aiš kiau api brė žia me. Ata skai tos skir-
sny je „Ką sa ko ty ri mo da ly viai“ di dži ą ja da li mi 

per fra zuo ja me pa si sa ky mus, su gru pa vę at ski-
rus ko men ta rus pa gal te mas. Nau do ja mos ka-
bu tės ro do, kad pa tei kia me tie sio gi nę įra šy to 
teks to ci ta tą.

KAIP GRU PUO JA MOS TE MOS

Gru puo jant klau si mus pa si rink ta ter mi ni ja 
ne vi sa da yra ta pa ti, ku rią var to jo da ly viai, bet 
steng ta si ne iš kreip ti ter mi nų reikš mių. Pvz., kai 
mū sų ty ri mo da ly viai kal bė jo apie „ky lan čią Ki-
ni jos ga lią“ ar ba BRIC ša lių vaid me nį, nu ta rė me 
šiuos da ly kus su skirs ty ti ka te go ri jo mis ir pa teik ti 
su ben dra ant raš te „ge o po li ti ka“. Kai jie kal bė jo 
apie „gy ven to jų skai čių“, „mig ra ci ją“ ir „ur ba ni-
za ci ją“, nu spren dė me, kad tai yra su si ję su „de-
mo gra finiais po ky čiais“, ir juos ati tin ka mai su-
gru pa vo me.

Ty ri mo da ly vių nu ro dy tos vys to mo jo ben-
dra dar bia vi mo ten den ci jos bu vo su kla si fi kuo tos 
ir pa teik tos 3 sky riu je. O ten den ci jos, su si ju sios 
su VB po li ti ka, – 4 sky riu je.
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