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Terminas „vystomasis bendradarbiavimas“ (VB) nėra iš tų lengvai 
įsimenamų ar ištariamų, o ir paaiškinti, ką jis reiškia ir ko ne, dažnai 
gali tik tie, kurių kasdienė veikla yra būtent šioje srityje. Tad kas jis yra 
ir kokia iš jo nauda visuomenei? Kokius VB projektus vykdo Lietuvos 
nevyriausybinės organizacijos (NVO), ministerijos bei kiti partneriai ir 
kokią naudą tai sukuria?
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„Siekti teigiamų pokyčių tiek Lietuvoje, 
tiek ir pasaulyje“: vystomasis bendra-
darbiavimas lietuvos NVO veikloje

Terminas „vystomasis bendradarbiavimas“ (VB) nėra iš 
tų lengvai įsimenamų ar ištariamų, o ir paaiškinti, ką 
jis reiškia ir ko ne, dažnai gali tik tie, kurių kasdienė 
veikla yra būtent šioje srityje. Tad kas jis yra ir kokia 
iš jo nauda visuomenei? Kokius VB projektus vykdo 
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos (NVO) ir kaip 
jos vertina įvairius tarptautinio bendradarbiavimo 
aspektus? Apie savo veiklas pasakoja trijų Lietuvos 
NVO atstovės psichikos sveikatos, globaliojo švietimo 
ir Rytų Europos studijų srityse.
Tekstas parengtas Lietuvos Vystomojo bendradar-
biavimo platformos iniciatyva. Ši platforma vienija virš 
20 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, dirbančių 
vystomojo bendradarbiavimo srityje. Straipsnyje 
minimos NVO yra Platformos narės.

Ugnė Grigaitė, projektų vadovė, „Psichikos sveikatos 
perspektyvos“
Nuo 2000 metų gyvuojanti mūsų organizacija per šį laiką 
įgyvendino daugiau kaip 60 nacionalinių ir tarptautinių 
projektų. Atliekame tyrimus, analizes, vedame mokymus, 
vykdome advokaciją, žmogaus teisių stebėseną, dalyvau-
jame politikos formavime ir šviečiame visuomenę apie 

biopsichosocialinį, į asmenį orientuotą ir žmogaus teisėmis 
grįstą požiūrį į psichikos sveikatą. Mums svarbus žmogaus 
teisių nedalomumo principas. Puikiai suprantame, kad 
žmogaus teisių pažeidimai daro žalą tiek visuomenės, tiek 
ir konkrečių asmenų psichikos sveikatai.
Siekiame perimti gerąją užsienio patirtį ir ją diegti Lietu-
voje, įskaitant ir naujų bendruomeninių paslaugų vystymą. 
Esame prisidėję prie novatoriškų ir šiandien sėkmingai 
teikiamų paslaugų išvystymo, pavyzdžiui, Vilniaus psicho-
socialinės reabilitacijos centro RASTIS (2001 m.), Valgymo 
sutrikimų centro (2001 m.), Krizių intervencijos skyriaus 
Vasaros ligoninėje (2004 m.), Krizių įveikimo centro (2015 
m.) įsteigimo. Teikėme ekspertinę pagalbą kuriant progra-
mėlę „Act on Crisis/Mindletic“ (2020 m.).
VB srityje veikiame ta pačia kryptimi. Pastaruosius šeše-
rius metus daugiausia dirbome Baltarusijoje ir Ukrainoje 
su vietiniais partneriais bei nevyriausybinėmis organiza-
cijomis, siekdami paskatinti perėjimą nuo segregacinių 
institucinių globos modelių link bendruomenėse teikiamų 
paslaugų įvairovės, užtikrinant ir ginant žmonių su psichi-
kos sveikatos sunkumais, psichosocialine ar/ir intelekto 
negalia teises. Skatiname ir stebime JT Žmonių su negalia 
teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir vykdant VB 
projektus. Ši konvencija yra tiek mūsų, tiek ir visų mūsų 
VB partnerių vertybinė ašis, joje yra aiškiai įvardyti mūsų 
darbo kryptį ir tematiką nubrėžiantys tarptautiniai žmo-
gaus teisių standartai.

Ukraina 2018. Psichikos svekatos perspektyvos. Foto: Joe Wood. 
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Gerosios patirtys vykdant VB projektus, mano nuomone, 
visuomet susijusios su partnerystėmis, komandiniu darbu, 
kultūrinių skirtumų pažinimu ir mokymusi vieniems iš kitų, 
dalinimusi gerosios praktikos pavyzdžiais iš skirtingų šalių, 
skirtingų socialinių, kultūrinių kontekstų…
O kaip vieną iš tikrai pakylėjusių konkrečių patirčių 
prisimenu, kaip Baltarusijoje, mūsų vykdomam projektui 
įsibėgėjus, vietinių partnerių „Офис по правам людей 
с инвалидностью” milžiniškų advokacijos pastangų 
dėka, Baltarusija 2016 m. pagaliau ratifikavo JT Žmonių 
su negalia teisių konvenciją. Žinoma, tai nebuvo vien tik 
konkretaus mūsų projekto advokacijos veiklų rezultatas, 
bet tvirtai žinau, kad jo įgyvendinimas suteikė vietiniams 
partneriams daugiau galimybių, įrankių, pasitikėjimo ir tam 
tikros galios, kad ši pergalė žmogaus teisių srityje būtų 
pasiekta. Deja, bet šią mūsų partnerių organizaciją, kaip 
ir daugelį kitų, ne per seniausiai Baltarusijos režimas neti-
kėtai likvidavo. Nepaisant to, su kolegomis palaikome ryšį 
ir tikimės, kad bus atrasti būdai, kaip veikti toliau, siekiant 
apginti ir užtikrinti ir pačių pažeidžiamiausių visuomenės 
grupių žmogaus teises Baltarusijoje.
Ukrainoje kaip tik šiuo metu baigiame įgyvendinti „mažųjų 
projektų“ ciklą savo platesnio projekto rėmuose. Šio ciklo 
metu įgalinome šešias nedideles vietines Ukrainos orga-
nizacijas parengti ir įgyvendinti jiems patiems svarbius ir 
tikrai novatoriškus mini-projektus Donetsko ir Poltavos 
regionuose. Labai nudžiugino ir įkvėpė ne tik šių mažų, 
nuo šalies sostinės nutolusių bei ne tik finansinių, bet ir 
žmogiškųjų resursų stokojančių nevyriausybinių organi-
zacijų atkaklumas ir profesionalumas, bet ir kūrybiškumo 
ribų plėtimas, vystant naujas bendruomenines paslaugas 
žmonėms su psichosocialine ar/ir intelekto negalia, ger-
biant ir užtikrinant jų teises.
Jei atvirai, turbūt nepakankamai daug darome, kad mūsų 
veiklos VB srityje būtų reguliariai pateiktos Lietuvos vi-
suomenei – didžioji dalis viešinimo ir komunikacijos veiklų 
dažniausiai būna vykdomos projektų įgyvendinimo šalyse, 
pasitelkiant vietinius partnerius, kartais – ir tarptautinius 
tinklus. Kadangi veiklos įgyvendinamos tose šalyse ir jų 
rezultatai yra aktualiausi būtent jų visuomenėms, informa-
vimas ir viešasis diskursas būna skatinamas ir vykdomas 
daugiausia vietiniu lygmeniu, per įvairius vietinės žinias-
klaidos kanalus, socialinius tinklus. Žinoma, šiek tiek infor-
macijos apie savo VB veiklas pateikiame ir mūsų interneto 
tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose, reguliariai oficialiai 
atsiskaitome ir detaliai informuojame projektų donorus.
Mano nuomone, planuojant, rengiant ir įgyvendinant VB 
projektus svarbiausias aspektas yra partnerystė, vietinių ir 

užsienio partnerių horizontali hierarchija ir lygybė. Abipu-
se pagarba ir komandiniu darbu, dalijimusi gerosiomis pa-
tirtimi ir turimais įrankiais, naujų gerųjų praktikų ir įrankių 
kūrimu bendromis jėgomis grįstas bendradarbiavimas – tai 
tikra potenciali VB projektų stiprybė ir jėga. Tokia ir yra 
svarbiausia mano rekomendacija VB projektams: niekada 
nepaminti šių principų ir su jais susijusių vertybių.

Indrė Augutienė, „Pasaulio piliečių akademija“
Vystomasis bendradarbiavimas man pirmiausia yra 
solidarios žmonių ir šalių pastangos siekti teigiamų so-
cialinių pokyčių savo bendruomenėse. Lygiai taip pat jis 
pasireiškia ir mūsų veiklose – savo VB veiklomis siekiame 
teigiamų socialinių pokyčių neformaliajame vaikų ir jauni-
mo švietime tiek partnerių šalyse, tiek ir čia, Lietuvoje. VB 
man reiškia lygiavertes pastangas dalintis savo įžvalgomis, 
požiūriais, patirtimis, problemų sprendimo būdais, kurie 
galėtų būti perkelti iš vienos šalies į kitą. Taip pat tai yra 
mokymasis vieniems iš kitų, taip kuriant darnią, teisingą, 
visiems lygiavertę globalią bendruomenę.
Mūsų organizacija į tai žiūrime dviem kryptimis: pirmiausia, 
mums svarbu skatinti pokyčius ir perduoti savo gerąsias 
patirtis šalims partnerėms neformaliajame vaikų švietime 
ir darbe su jaunimu. Antra, VB mums labai svarbus siekiant 
atnešti globalesnį mąstymą ir perspektyvą į mūsų globa-
liojo švietimo veiklas su jaunais žmonėmis Lietuvoje.
„Pasaulio piliečių akademijoje“ vadovaujamės sisteminiu ir 
tęstiniu požiūriu į savo veiklą. Nors ir esame daugiausia 
projektinės veiklos pagrindu dirbanti organizacija, visada 
stengiamės, kad mūsų projektai tarpusavyje turėtų loginį 
ryšį, kad jie būtų tęstiniai ir išaugtų į ilgalaikę veiklą.
Vienas iš pastaruoju metu mūsų vykdomų projektų „GLO-
BALAB in Action!“ subūrė partnerius iš keturių Europos 
ir trijų Rytų Afrikos regiono šalių – jame dalyvauja žmo-
nės iš Lietuvos, Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Kenijos, 
Tanzanijos ir Ugandos. Pagrindinis šio projekto tikslas yra 
ieškoti būdų, kaip paskatinti jaunimą ir jį įgalinti aktyviai 
įsitraukti į pilietinę veiklą, kuri prisidėtų prie Darnaus vys-
tymosi darbotvarkės savo šalyse įgyvendinimo. Čia mūsų 
pagrindinės veiklos yra gebėjimų stiprinimas, mokymai, 

Indrė Augutienė, Pasaulio piliečių akademija

Baltarusija 2019. Psichikos svekatos perspektyvos. Foto: Joe Wood. 
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stažuotės – siekiame dalytis gerosiomis praktikomis, kaip 
skatinti pilietinį jaunimo aktyvizmą ir jį pritaikyti Darbo-
tvarkės įgyvendinimui lokaliu lygmeniu. Žinoma, pande-
minė situacija veiklų vykdyti nepadeda, tačiau šiuo metu 
kiekviena projekto organizacija partnerė vietos lygmeniu 
bando burti jaunimo grupes ir atrasti, kaip jie gali pritaikyti 
įvairias gerąsias praktikas, metodus ir įrankius pilietinio 
jaunimo aktyvizmo skatinimui.
Kitas projektas, skirtas problemoms ir iššūkiams tekstilės 
pramonėje spręsti ir pavadintas „CARE WHAT YOU(TH) 
WEAR!“, yra skirtas su jaunimu dirbantiems specialistams. 
Jo esmė yra susikurti metodinius-pedagoginius įrankius, 
kuriuos būtų galima integruoti įvairiose globaliojo švie-
timo veiklose tiek mūsų šalyje, tiek šalyse partnerėse. Šį 
projektą įgyvendiname su partneriais Europoje ir Azijoje – 
jame dalyvauja organizacijos iš Lietuvos, Italijos, Graikijos, 
Nepalo ir Filipinų. Norime, kad tie mūsų pačių sukurti 
metodiniai-pedagoginiai įrankiai darbui su jaunimu būtų 
paremti tikromis istorijomis, ateinančiomis iš šalių partne-
rių: kas vyksta medvilnės auginimo etape, vartotojiškumo 
problematika, iššūkiai drabužių gamybos sektoriuje. Vyk-
dant įvairias gebėjimų stiprinimo veiklas, iš jų turėtų gimti 
metodinis leidinys ir labai konkretūs praktiniai įrankiai, 
paremti partnerių realijomis ir atliepiantys vietos jaunimo 
kiekvienoje šalyje partnerėje poreikius. Vėl gi, pandemija 
mums neleidžia sklandžiai įgyvendinti projekto veiklų, 
nes daugelis jų paremtos tarptautiniu mobilumu. Tenka 
pripažinti, kad neformaliojo švietimo veiklos ne visada 
gali būti perkeltos į nuotolinę erdvę, kad ir kaip atrodytų, 
jog esame pasistūmėję su skaitmeninimo procesais. Labai 
tikiuosi, kad artimoje ateityje pagaliau turėsime galimybę 
šias veiklas sėkmingai tęsti.
„Pasaulio piliečių akademijos“ veikloje daugiausia dėmesio 
skiriame globaliajam švietimui ir jo plėtrai bei metodų 
pritaikymui tiek Lietuvoje, tiek šalyse partnerėse. Prieš 
septynerius metus šią akademiją įkūrėme siekdami plėsti 
globaliojo pilietiškumo ugdymo veiklas vaikų ir jaunimo 
neformaliajame švietime ir darbe su jaunimu. Mums labai 
svarbu, kad per savo globalias partnerystes su Rytų Afrikos 
ir Azijos partneriais perduotume globalias vertybes, tokias 
kaip solidarumas, pagarba žmogaus teisėms ir aplinkai, 
neformaliojo švietimo ir darbo su jaunimu veikloms 
Lietuvoje. Taip pat labai svarbu, kad per savo VB veiklas 
paskatintume ir globaliojo švietimo metodų plėtrą tose 
partnerėse, su kuriomis jau bendradarbiaujame.
Vertindama bendrą globaliojo švietimo situaciją Lietuvoje, 
noriu išskirti keletą momentų. Nors globalus švietimas 
po truputį skinasi kelią į Lietuvos mokyklas, neformaliojo 
ugdymo sritį ir darbą su jaunimu, turiu pripažinti, kad šios 
pastangos kol kas yra labai fragmentuotos ir ne visuomet 
ilgalaikės. Šiuo metu Lietuvoje vyksta, atrodo, nesibaigian-
čios švietimo reformos, atnaujinamos bendrojo ugdymo 
programos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teikėme 
daugybę pasiūlymų, kaip galima tobulinti globaliąją di-
mensiją, integruoti globalias temas į pilietiškumo ugdymą 
mokykloje. Tačiau iš ministerijos gavome atsaką, kad 
globalus pilietiškumas – tai esą filosofinė kategorija, ir kad 
ministerija savo programomis nesiekia ugdyti „pasaulio 
piliečių“. Tokia žinutė iš ministerijos nuvilia ir liūdina, tačiau 
nestebina. Deja, bet patriotizmo, meilės savo šaliai suprie-
šinimas su globaliomis temomis egzistuoja, nors aš, atvirai 
sakant, jokios priešpriešos čia nematau. Tačiau įvairios 
politinės srovės jį mato ir dėl to tenka apgailestauti.

Nepaisant to, matau daug šaunių, bet pavienių iniciatyvų 
mokyklose. Dirbdami su mokyklomis matome: ir mokyto-
jams, ir mokiniams globalus švietimas yra labai aktualus. 
Jis yra būdas įvesti šio pasaulio aktualijas – tai, kas svarbu 
dabartiniam jaunam žmogui, į mokyklos gyvenimą. Ne-
paisant sisteminiame politiniame lygmenyje jaučiamos 
priešpriešos ir skepticizmo, manau, kad dirbti šioje srityje 
ir telkti bent jau individualias pastangas, plėtoti globalųjį 
švietimą yra labai svarbu. Todėl mes šia kryptimi ir einame –  
tiek, kiek leidžia mūsų pajėgumai ir galimybės.
Kitas aspektas – globalus švietimas yra labai svarbus 
stiprinant visuomenės paramą VB veikloms. Kaip parodė 
mūsų 2020 m. atliktas tyrimas, valstybinių institucijų 
vykdomas visuomenės informavimas apie darnų vysty-
mąsi ir VB niekaip nekoreliuoja su gyventojų parama VB 
sričiai bei pastangoms prisidėti prie darnaus vystymosi. 
Apžvelgę pastarųjų metų duomenis, pamatėme, jog finan-
savimui visuomenės informavimo veikloms iš Vystomojo 
bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos, 
kurią vykdo Užsienio reikalų ministerija ir Centrinė projek-
tų valdymo agentūra (CPVA), didėjant, gyventojų parama 
VB mažėja – arba atvirkščiai. Stebėdami konkrečių metų 
įvykius, padarėme išvadą, jog visuomenės parama VB ar 
humanitarinei pagalbai didėja atsiradus aštriam VB ar hu-
manitariniam dalykui, pvz., pabėgėlių krizei. Tokiu atveju 
visuomenės parama išauga nepaisant to, ar finansavimas 
tokioms informavimo priemonėms didėja. Tad akivaizdu, 
kad visuomenės paramą lemia visai kiti faktoriai ir todėl 
labai svarbu stiprinti bendrą visuomenės supratimą apie 
globalias problemas. Globalus švietimas yra viena geriau-
sių priemonių tai padaryti.

Beatričė Narbutaitė, Rytų Europos studijų centras
Mūsų centro VB veiklų fokusas yra dvišalės paramos pro-
jektai. Centro veiklai artimiausios yra Rytų partnerystės 
šalys, tad su jomis ir vykdome dvišalį bendradarbiavimą. 
2017-2018 m. Moldovoje ir Sakartvele vykdėme vysto-
mojo bendradarbiavimo projektą „Atsakingos žurnalisti-
kos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir 

Rytų Europos studijų centras
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įtinklinimas“. Neseniai buvo patvirtinta paraiška projektui 
„Ryšių tarp Baltarusijos ir Lietuvos ekspertinių bendruo-
menių skatinimas“, ruošiamės pasirašyti sutartį. Dėl šiuo 
metu susiklosčiusios politinės situacijos Baltarusijoje, 
šios šalies pilietinės visuomenės aktyvumo ir tarptautinės 
bendruomenės rodomo dėmesio, Rytų Europos studijų 
centras rekomenduoja skatinti tolimesnį šios srities vysty-
mą. Šiuo atveju prioritetinėmis sritimis galėtų būti įvardyti 
pilietinės visuomenės palaikymo ir mokymų projektai, dar-
bas su nepriklausomos žiniasklaidos atstovais, atvykusių į 
Lietuvą baltarusių integraciniai projektai, analitinių studijų 
ir apžvalgų Baltarusijos tema rengimas.
Šiuo metu vykdome VB projektą Ukrainoje „Pagalba 
nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose“, nese-
niai vyko pirmieji mokymai Kijeve. Šio renginio didžiulis 
pliusas ir išliekamoji vertė buvo tai, kad jis vyko gyvai. 
Ko pasimokėme ateičiai iš pandeminės situacijos – tai 
gyvas projekto veiklas planuoti vasaros laikotarpiui ir, jei 
reikia, net tartis dėl jų pavėlinimo, kad pavyktų rengti 
gyvai. Po ilgų mėnesių veiklų online pastebimas didžiulis 
zoom nuovargis ir vis mažesnė renginių interneto formatu 
vertė – mažiau įsitraukiama, mažiau įsimenama. Į tai ir at-
sižvelgėme šiame projekte, nes jo tikslas yra ne tik suteikti 
ekspertinių žinių, bet ir sukurti sąlygas megztis tinklams 
bei pažintims, dalytis patirtimi ir generuoti naujas idėjas, 
o visa tai geriausiai vyksta esant gyvam kontaktui. Patirtis 
ir ankstesnių projektų dalyvių atsiliepimai rodo, kad gyvas 
ir asmeninis kontaktas yra daug efektyvesnis mokymų ir 
bendravimo būdas, nes tai leidžia daug efektyviau išlaikyti 
auditorijos dėmesį, suteikia jai didesnę motyvaciją bei 
galimybę tarpusavyje neformaliai bendradarbiauti.

Taip pat labai svarbu leisti tiek projekto dalyviams, tiek ir 
organizatoriams įvertinti projekto rezultatus bei galimą 
jo poveikį. Dėl to, esant galimybei, reikėtų skirti poten-
cialiems projekto dalyviams apibrėžti probleminės sritis, 
o pasibaigus projektui, surinkti atitinkamus atsiliepimus, 
kurie leistų įvertinti projekto veiklų efektyvumą, programą 
ir poveikį jo dalyviams.
Projekto vykdymo metu visuose pagrindiniuose etapuo-
se rašome pranešimus spaudai, kuriuos publikuojame 
lietuviškuose portaluose ir Rytų Europos studijų centro 
socialiniuose tinkluose, bei šalies partnerės portaluose ir 
turimais kanalais. Žinoma, visuose su projektu susijusiuose 
straipsniuose, pranešimuose, kvietimuose, leidiniuose ir 
pan. pažymime, kad „Projektas finansuojamas iš Užsienio 
reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir para-
mos demokratijai programos lėšų“.
Jei projekto metu sukuriamas tam tikras turinys arba vyk-
domi turinio kūrimo mokymai, į projekto programą labai 
svarbu įtraukti sąlygą, kad projekto dalyviai šiuo turiniu 
pasidalintų savo vietos bendruomenėje ar šalyje. Taip 
pat mūsų centras valdo platų kontaktų sąrašą, į kurį įeina 
Lietuvos institucijos, akademikai, žurnalistai bei kiti visuo-
menės veikėjai ir ekspertinė bendruomenė. Rytų Europos 
studijų centras reguliariai supažindina partnerius su savo 
sukurta produkcija, kuriai taip pat gali pateikti projekto 
rėmuose sukurtą medžiagą. Be to, bendradarbiaujame su 
didžiausiomis Lietuvos žiniasklaidos platformomis, kurios 
taip pat gali būti įtrauktos į sukurto turinio sklaidą.

Rytų Europos studijų centras
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„Pasaulio piliečių akademijos” įkūrėja ir „Vystomo-
jo bendradarbiavimo platformos” valdybos pirmi-
ninkė Indrė Augutienė jau daugiau nei 15 metų 
dirba tam, kad jaunuose žmonėse išugdytų atsa-
komybę ne tik už savo šalį, bet ir už pasaulį už Lie-
tuvos valstybės sienų. „Stengiamės išugdyti tokius 
žmones, kurie mąstytų ne tik apie savo bendruo-
menę ir šalį, bet tokius, kurie suprastų ir suvoktų 
savo ryšį su platesniu pasauliu ir kuo jų asmeninis 
gyvenimas yra susijęs su žmonių, gyvenančių Af-
rikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje ar kitose Europos 
šalyse, gyvenimais”, – sako globalaus švietimo 
praktikė I. Augutienė. 

Pradėkime mūsų pokalbį nuo sąvokos „globalus 
švietimas”. Kaip jį paaiškintumėte ir kodėl jis svarbus, 
kai kalbame apie jaunų žmonių ugdymą?
Sąvoką „globalus švietimas” mes vartojame apibendindami 
tokias švietimo koncepcijas, kaip globalaus pilietiškumo 
ugdymas, švietimas darniam vystymuisi, tam tikrais as-
pektais ir žmogaus teisių švietimas, aplinkosauginis švieti-
mas ir kt. Pagrindinis globalaus švietimo tikslas yra ugdyti 
aktyvius ir atsakingus pasaulio piliečius. Tokius, kurie mąs-
tytų ne tik apie savo bendruomenę ir šalį, bet tokius, kurie 
suprastų ir suvoktų savo ryšį su platesniu pasauliu ir kuo 
jų asmeninis gyvenimas yra susijęs su žmonių, gyvenančių 
Afrikoje, Azijoje, Pietų Amerikoje ar kitose Europos šalyse, 
gyvenimais. Kurdami šį ryšį padedame stiprinti supratimą, 
kad esame atsakingi ne tik už savo pačių kiemą, bet ir už 
tai, kas vyksta kitose pasaulio šalyse.

Globalaus švietimo praktikė Indrė 
Augutienė: „Esame atsakingi ne tik 
už savo kiemą”
Vystomojo bendradarbiavimo Platforma/Autorė: Astra Petkūnaitė

Publikuota www.vbplatforma.org

http://www.vbplatforma.org
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Kaip globalus švietimas veikia mūsų kasdienybėje?  
Globalus švietimas tam tikra prasme yra dedikuotas 
darnesnio ir taikesnio pasaulio kūrimui bei prisidėjimui 
prie globalių iššūkių sprendimų. Į kiekvieną problemą mes 
žiūrime kompleksiškai ir bandome atrasti įvairias sprendi-
mų dimensijas. Pvz., jei kalbame apie klimato kaitą, mums 
labai svarbu klimato kaitą matyti ne tik kaip aplinkosau-
ginę ir ekologinę problemą, bet ir kaip turinčią socialines 
pasekmes bei ekonominius iššūkius. Globalaus švietimo 
pagrindas yra supratimas, kokią įtaką pasaulio įvykiams 
ir reiškiniams darau savo veiksmais, kasdieniu elgesiu ar 
įpročiais. Šiais laikais net vartojimas tampa labai aiškiai 
siunčiama pilietine žinute ir pareiškimu. Paimkime mobilų 
telefoną, ryte geriamą arbatos ar kavos puodelį, vaisių ar 
daržovę, kuriuos valgome, ir pagalvokime, kiek problemų 
slypi už to vieno produkto ar daikto, kurį mes vartojame 
kiekvieną dieną. Kas slypi už mūsų dėvimų marškinėlių? 
Slypi darbuotojų teisės ir saugumas, adekvatus atlygis ir 
pan. Vadinasi aš, kaip vartotojas, darau pasirinkimą: ar 
remiu darbuotojų teisių pažeidimus, ar renkuosi tvaresnį 
produktą, kurio gamybos procese ir tiekimo grandinėje 
gerbiamos žmogaus teisės, rūpinamasi aplinka. 

Kaip jūs pati atsidūrėte globalaus švietimo ekudatorės 
kėdėje?
Mano pirmasis susitikimas su globaliu švietimu įvyko prieš 
daugiau nei 15 metų. Teko dalyvauti politiniuose Europos 
Sąjungos renginiuose, skirtuose globaliam švietimui 
aptarti, o 2008 m. prisijungiau prie vieno pirmųjų glo-
balaus švietimo projektų Lietuvoje, kurio metu supratau 
globalaus švietimo svarbą ir kam jis reikalingas. Ši patirtis 

labai giliai palietė mane asmeniškai ir parodė, kuria linkme 
norėčiau judėti savo profesiniame kelyje. Mano misija yra 
tarnystė visuomenei, todėl 2014 m. įkūrėme organizaciją 
„Pasaulio piliečių akademija”, kurios pagrindinis tikslas ir 
yra ugdyti aktyvius ir atsakingus jaunus pasaulio piliečius. 

Kaip galėtume savo kasdienybėje taikyti globalaus 
švietimo praktikas?
Vienas iš svarbių globalaus švietimo principų yra „Mąsty-
kime globaliai, veikime lokaliai”, kuomet mes, suprasdami 
savo veiksmų ir įpročių poveikį globaliam pasauliui, ban-
dome kažką padaryti ar pakeisti vietos lygmeniu. Tačiau 
šioje vietoje visada kyla iššūkis, kaip subalansuoti globalų 
mąstymą ir lokalų veikimą. Kitas svarbus aspektas, susijęs 
su globaliu švietimu, yra tai, kad vis dar juntamas visuo-
menės susipriešinimas, kad, neva, globalus švietimas ir 
pasaulio piliečių filosofija bando paneigti meilę gimtajai 
šaliai ir patriotizmą, todėl šioje vietoje keliu kitą svarbų 
klausimą – kuo pilietis bendrąja prasme skiriasi nuo pa-
saulio piliečio? Ir vienu, ir kitu atveju mes kalbame apie 
piliečio teises, pareigas ir atsakomybes, tik jos turi plates-
nes ar siauresnes ribas.

Ar jaunimo kelionės gali būti vienas iš neformalių 
globalaus pilietiškumo ugdymo įrankių?
Taip, bet tai labai priklauso nuo to, kokiu tikslu keliaujame 
ir ką norime pamatyti. Mūsų galvose esančių stereotipų 
laužymui labai padeda nuklydimai į mažiau turistines vie-
tas, kur galima pamatyti bei bandyti suprasti nenudailintą 
šalies gyvenimą. Žvelkime į pasaulį plačiai atmerktomis 
akimis, supraskime konkrečios šalies kontekstą ir bandy-
kime tokiu būdu griauti stereotipus tiek savo galvose, tiek 
savo aplinkoje. Reikia suprasti, kodėl yra taip, kaip yra, 
kodėl žmonės yra vienokioje ar kitokioje situacijoje, kodėl 
jie taip gyvena, o ne baisėtis, jautriai reaguoti ir perkūri-
nėti tuos pačius stereotipus. Jei kažkokia Kenijos gentis 
gyvena moliniuose nameliuose, tai toks gyvenimo būdas 
nėra vien tik skurdo išraiška.

Kokį globalaus pilietiškumo naratyvą matote Lietuvos 
viešojoje erdvėje? Ar jaunimas turi sektinų lyderių ir 
ikonų? 
Kalbant apie Lietuvą, turime įdėti dar nemažai darbo, 
kad viešojoje erdvėje kuriamas globalaus pilietiškumo 
naratyvas keistųsi, o suvokimas, kad globalios problemos 

Globalaus švietimo praktikė Indrė Augutienė

Globalaus švietimo praktikė Indrė Augutienė
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yra ir mūsų problemos, stiprėtų. Trūksta ir lyderystės po-
kalbiams šia tema. Turime tų, kurie kalba apie problemas 
Rytų partnerystės regione ir mūsų sąsajas su jomis, bet, 
jeigu paimtume žymiai platesnį kontekstą, informacijos 
ir suvokimo tikrai trūksta. Visgi, galima pastebėti, kad 
Lietuvos jaunimas seka globaliomis ikonomis, tokiomis, 
kaip apie klimato kaitą kalbanti Greta Thunberg. Taip pat 
matėme, kaip vyko „Black Lives Matter” protestai. Galime 
kvestionuoti, kaip tai buvo ištransliuota, ar tam tikros ži-
nutės atitiko vietos kontekstą, bet globalūs judėjimai turi 
poveikį ir tai yra vienas naujausių fenomenų, kuriuo seka 
jaunimas.

Mes daug kalbame apie teises ir laisves, tačiau, 
atrodo, nepakankamai dėmesio skiriama mūsų 
pareigoms ir atsakomybėms?
Teisės, aš jas netgi pavadinčiau privilegijomis, kurias gau-
name iš globalaus pasaulio, yra akivaizdžios – galimybės 
keliauti, pažinti, vartoti kuo įvairesnius produktus ir t.t. 
Jų mes turime galybę, bet kai kalbame apie  pareigas, tai 
tampa moraliniu klausimu, ir būtent čia svarbus vertybinių 
nuostatų formavimas ir bendražmogiškųjų vertybių skie-
pijimas, nes joks įstatymas nepasakys, kad mano pareiga 
yra rūpintis pasauliu. Tai, matyt, ir yra didysis iššūkis – rasti 
būdus ir įrankius šioms vertybėms įskiepyti.

Žvelkime į pasaulį 
plačiai atmerktomis 
akimis, supraskime 
konkrečios šalies 
kontekstą ir 
bandykime tokiu būdu 
griauti stereotipus 
tiek savo galvose, tiek 
savo aplinkoje.

Globalaus švietimo praktikė Indrė Augutienė
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Lenktynės į viršų:  
kaip mokesčIų sistemos teisingumas gali 
padėti išspręsti pasaulinę skolų krizę

Nors šiomis dienomis, gyvenant troškinančiomis 
karantino sąlygomis, apie tai galbūt stengiamės 
ir nemąstyti, tačiau dabartinė krizė turės – ir jau 
turi – žymiai didesnį poveikį mūsų gyvenimams 
ateityje, nei galime įsivaizduoti. Viena iš šių 
grėsmių yra kunkuliuojanti pasaulinė skolų 
krizė. Tačiau gera naujiena ta, jog sprendimų jai 
yra ir kai kurie jų pasireiškia mokesčių sistemos 
teisingumo forma.

Kokia dar pasaulinė skola?
Daugiau nei 11 tūkst. pilietinės visuomenės organizacijų 
visame pasaulyje vienijančio tinklo „Global Call to Action 
Against Poverty“ (GCAP) direktorius Ingo Ritzas sako, kad, 
be sveikatos krizės, šiuo metu vyksta ir socialinė bei eko-
nominė krizės, darančios žymiai didesnį neigiamą poveikį 
mažų ir vidutinių pajamų šalyse, kur šimtai milijonų žmonių 
prarado darbus ir pajamas. Jis sako, kad vyriausybės pri-
valo daugiau pinigų skirti sveikatos priežiūrai ir socialinei 
apsaugai, tačiau tam jos neturi finansinių išteklių. Viena to 
priežasčių yra mokesčių vengimas, kita – skolų krizė.
„Nauja skolų krizė prasidėjo dar prieš pandemiją, – sako I. 
Ritzas. – Tačiau dėl COVID ji įgavo dar didesnį pagreitį, nes 
užsienio investicijos, turizmas ir dauguma kitų sektorių 
dramatiškai sumažėjo, tačiau staiga vyriausybės turėjo 

natanaelginting / freepik.com

daugiau lėšų skirti sveikatos ir socialinei apsaugai. Tad 
vyriausybėms reikėjo daugiau pinigų, bet jos gavo mažiau 
pajamų mokesčių pavidalu.“
Jis kalba, kad 2020 m. mažų ir vidutinių pajamų šalių 
skolos išaugo trečdaliu, jos taip pat padidėjo ir turtingose 
šalyse, tokiose kaip Japonija, JAV ir ES blokas. Tačiau 
problema ta, kad mažų ir vidutinių pajamų šalys negali 
skolintis taip, kaip tai daro turtingos šalys, be to, jos yra 
priverstos mokėti žymiai didesnes palūkanas ir didelę 
savo pajamų dalį atiduoti ankstesnių paskolų grąžinimui, 
tad sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos poreikiams 
pinigų nelieka užtektinai. „Jei mažų ir vidutinių pajamų 
šalys ims naujų paskolų, kaip tai daro turtingosios, tuomet 
ateityje jos susidurs su didelėmis problemomis, – sako I. 
Ritzas. – Skaičiuojama, kad daugiau kaip 150 šalių šiemet 
jau turėjo apriboti savo išlaidas. Tai reiškia griežtas tau-
pymo priemones (angl. austerity), t. y. mažinti valstybės 
išlaidas, kad būtų apmokėti finansiniai įsipareigojimai. 
Prisiminkime, kas nutiko Graikijai ir kai kurioms kitoms 
Europos šalims po 2008-2009 m. finansinės krizės ir itin 
griežto valstybės taupymo pasekmes žmonėms.“
GCAP direktorius paaiškina, kad anksčiau didžiąją paskolų 
dalį suteikdavo Globaliosios Šiaurės (taip vadinamų „išsi-
vysčiusių“ šalių) vyriausybės, tačiau dabar situacija visai 
kitokia. Šiuo metu maždaug trečdalis pasaulinių skolų yra 
įsiskolinimai vyriausybėms; kitas trečdalis – privatiems 
skolintojams, tokiems kaip bankai ir investicijų fondai; ir 
paskutinis trečdalis – tarptautinėms finansinėms institu-
cijoms, tokioms kaip Pasaulio Bankas ir Tarptautinis Valiu-

Publikuota: 15min.lt, 2021 gegužės 19 d. Vystomojo bendradabiavimo platforma
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tos Fondas (TVF). Tačiau pastarosios dvi institucijos buvo 
tarp tų, kurie atsisakė mažų pajamų šalims (t. y. pačioms 
finansiškai skurdžiausioms) atidėti paskolų grąžinimą porai 
metų, kaip buvo nutarta G20 susitikime praeitų metų pa-
vasarį. Tiek Pasaulio Bankas, tiek TVF reikalavo, kad šalys, 
įskaitant skaudžiausiai krizės paliestąsias, ir toliau mokėtų 
savo paskolų grąžinimo įmokas – pinigais, kurių jos neturi.
Geras pavyzdys yra praėjusio amžiaus pabaigoje pilietinės 
visuomenės pradėta kampanija „Jubilee 2000“, kuria prieš 
prasidedant naujajam tūkstantmečiui reikalauta – gan 
sėkmingai – atleisti finansiškai skurdžiausioms pasaulio 
šalims jų skolas, t. y. milžiniškus įsiskolinimus – tiksliau, 
„įsiskolinimus“ – turtingosioms šalims. Ištisus dešimtme-
čius jos buvo verčiamos leisti pajamas iš mokesčių arba 
net imti naujas paskolas, kad galėtų išmokėti ankstesnes 
su jų augančiomis palūkanomis. Tai reiškė, kad iš piliečių 
surinkti mokesčiai nebuvo panaudojami tų piliečių svei-
katos priežiūros, švietimo ar kitoms reikmėms – vietoj to, 
jie keliavo tiesiai į jau ir taip turtingų skolintųjų kišenes. 
Panašus modelis ryškėja ir šiandien.
Socialinės-ekonominės krizių pasekmės žmonėms yra 
milžiniškos. Remiantis Britanijos nevyriausybinės organi-
zacijos „Oxfam“ duomenimis, finansiškai skurdžiausiems 
planetos gyventojams prireiks dešimtmečio, kad atsigautų 
nuo dabartinės krizės, kai tuo tarpu pasaulio milijardieriai 
per pastaruosius metus dar labiau praturtėjo. I. Ritzui tokia 
situacija primena seną posakį: jei tu skolingas bankui 100 
dolerių, esi banko nuosavybė; bet jei tu skolingas bankui 
100 milijonų dolerių – bankas yra tavo nuosavybė.
„Privatūs asmenys ir įmonės gali pasiskelbti nemokiais ir 
pasinaudoti struktūrinio bankroto procesu. Valstybės to 
padaryti negali. Neturtingos šalys turi derėtis su turtingų 
šalių grupe – taip vadinamu Paryžiaus klubu (o dabar prie 
jo prisijungė ir Kinija) – be jokio tarptautiniu lygmeniu 
sutarto proceso“, – paaiškina GCAP direktorius. „Šiuo 
metu finansiniai turtingųjų šalių bei jų bankų interesai 
yra žymiai geriau apsaugoti, nei žmonių teisės mažų ir 
vidutinių pajamų šalyse. Tai labai konkretu: kai sumažina-
mos išlaidos sveikatos priežiūrai, žmonės miršta. Mums 
reikia mechanizmo, kuris padėtų išspręsti skolų krizę, ir 
būtų paremtas žmogaus teisėmis.“ Pasak I. Ritzo, vienas 
iš trumpalaikių sprendimų dabartinės krizės metu galėtų 
būti toks: TVF galėtų sukurti naują finansavimo sistemą, 
taip vadinamas „specialias įtraukimo teises“. „Lygiai kaip 
ir JAV bei Centrinis Europos Bankas, TVF gali spausdinti 
pinigus. Sunku patikėti, tačiau TVF tai jau darė – 2008-
2009 m. finansinės krizės metu jis išspausdino 250 mlrd. 
JAV dolerių, – sako jis. – O dabar plati koalicija, kurią su-
daro daugiau kaip 200 pilietinės visuomenės organizacijų, 
reikalauja 3 trilijonų JAV dolerių. TVF pasiūlė atspausdinti 
650 mlrd. JAV dolerių, tačiau to toli gražu neužtenka net ir 
remiantis paties fondo skaičiavimais.“
Kitas – ilgalaikiškesnis ir tvaresnis sprendimas yra mokes-
čių sistemos teisingumas.

Apmokestinti didžiuosius mokesčių vengėjus
Tačiau kas yra tas mokesčių sistemos teisingumas? Brita-
nijos nevyriausybinė organizacija „Tax Justice Network“ 
pateikia tokį apibrėžimą: „Mokesčių [sistemos] teisingu-
mas reiškia idėjas, politiką ir advokaciją, kuriomis siekiama 
lygybę ir socialinį teisingumą pasiekti sąžiningai apmo-
kestinant turtingesnius visuomenės narius ir tarptautines 
korporacijas. Šia prasme mokesčių teisingumas dažnai 

orientuojasi į „mokesčių rojų“ uždarymą ir tarptautinių 
korporacijų bei pasaulio super-turtingųjų vykdomos ko-
rupcijos ir mokesčių vengimo sustabdymą.“ Skaičiuojama, 
kad tarptautinės korporacijos kasmet į „mokesčių rojus“ 
perkelia maždaug 1.38 trilijonais JAV dolerių vertinamus 
savo pelnus, ir vien dėl to valstybės netenka 245 mlrd. JAV 
dolerių korporacijų mokesčių į savo biudžetus. Tarp šių 
tarptautinių įmonių yra daugybė informacinių technologi-
jų kompanijų, tokių kaip „Google“, „Amazon“ ir „Facebook“, 
kurios gauna milžiniškus pelnus, tačiau paprastai mokes-
čių nemoka niekur. „Tax Justice Network“ duomenimis, 
2018 m. JAV milijardieriai sumokėjo mažiau mokesčių į 
JAV biudžetą, nei jų sekretoriai (ės). Mokesčių jie išvengia 
perkeldami savo pelnus iš šalių, kuriose jie gamina ir/arba 
parduoda savo produktus, į taip vadinamus „mokesčių 
rojus“, t. y. į tas šalis, kuriose nėra korporacinių mokesčių 
reikalavimų arba jie yra labai maži. Šis procesas paprastai 
būna slaptas. Kai tu, dirbantis pilietis, gautum baudą ir 
būtum mokesčių inspekcijos ar kitų valstybės institucijų 
persekiojamas, jei nuspręstum nemokėti mokesčių, turtin-
giesiems už tą patį veiksmą – tik žymiai didesniu mastu 
– jokios nuobaudos negalioja, ir dažnai tokie jų veiksmai 
teisiškai net nelaikomi nusikaltimu.
Liublianoje įsikūrusio „Ekvilib“ instituto ryšių ir projektų 
koordinatorė Maruša Babnik šiame interviu paaiškina, 
kam reikalingas mokesčių sistemos teisingumas ir kaip jį 
galima pasiekti. „Ekvilib“ institutas yra pirmoji Slovėnijos 
pilietinės visuomenės organizacija, pradėjusi dirbti mo-
kesčių teisingumo srityje. Šias veiklas institutas vykdo nuo 
2013 m.

Maruša, jei reikėtų paprasta ir lengvai suprantama 
kalba paaiškinti, kas yra mokesčių teisingumas, nuo ko 
pradėtumėt?
Šis klausimas iškyla dažnai, ypač kai mūsų auditorijų nariai 
paprastai turi savą supratimą, ką reikštų teisingumas mo-
kesčių srityje.
Mokesčių teisingumo, už kurį mes pasisakome, esmė yra 
tokia: valstybės turi sutvarkyti nacionalines ir tarptautines 

Asmeninio archyvo nuotr./Ingo Ritzas
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mokesčių sistemos taisykles, kurios užtikrintų, jog tarp-
tautinės korporacijos ir turtingi individai sumoka sąžiningą 
savo pajamų dalį tose visuomenėse, kuriose jie gyvena 
ir dirba, ir kad jie nesiima veiksmų, kurie tas mokesčių 
sąskaitas dar labiau sumažina. Praktikoje tai reiškia, kad 
siekiame žymiai didesnio mokesčių skaidrumo. Pavyzdžiui, 
kad tarptautinės korporacijos pateikinėtų ataskaitas apie 
tai, kur jos užsiima verslu, kiek ten gauna pelno ir kiek 
sumoka mokesčių, bei atskleistų, kas yra kurio verslo 
savininkas. Siekiame užkirsti kelią mokesčių praktikoms, 
kurios palengvina mokesčių vengimą ir slėpimą. Be to, no-
rime, kad tarptautines taisykles kurtų visos šalys, kurioms 
tos taisyklės taikomos – šiuo metu taip nėra.
Esu iš Slovėnijos, kur finansinis raštingumas yra gana 
žemas, tad mūsų institutas taip pat stengiasi visuomenei 
paaiškinti teigiamą vaidmenį, kurį mokesčiai vaidina – ar 
turėtų vaidinti – mūsų visuomenėse.

Istoriškai, kokie veiksniai lėmė ir tebelemia mokesčių 
sistemos neteisingumą? Kokios yra pagrindinės jo 
formos ir kas yra pagrindiniai kaltininkai?
Mokesčių taisyklės gali sumažinti nelygybę šalyse ir tarp 
šalių, kai jos veikia kartu su esminiais mokesčių tikslais. 
Tačiau sistema – tokia, kokia ji yra dabar – neveikia. 
Valstybės turi beveik absoliučią savo mokesčių įstatymų 
kontrolę, o tai reiškia, kad egzistuoja daugybė nacionalinių 
mokesčių sistemų, kurios gali skirtis – ir skiriasi – viena 
nuo kitos, taip sukuriant spragas, kurias kompanijos gali 
išnaudoti. Šalia to yra šalys, kurios pačios vienos spren-
džia tarptautines mokesčių taisykles ir neįtraukia likusio 
pasaulio į sprendimų priėmimą, tik aplopo tą neveikiančią, 
nesąžiningą sistemą, kurią jos pačios ir sukūrė (EBPO 
atvejis). Globalizuotam pasauliui yra būtina efektyvi tarp-
tautinė mokesčių sistema, dėl kurios lygiaverčiai susitartų 
visos vyriausybės.  
Mokesčių vengimas yra ilga istorija su ilga istorija, tačiau 
kartu su globalizacija jis įgavo papildomą pavarą. Tačiau tik 

pastaroji 2008 m. finansinė krizė ir po jos sekę mokesčių 
skandalai (Lux Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers…) iš tiesų 
visuomenei išryškino mokesčių vengimo mastus, bent jau 
mūsų kraštuose. Žmonėms bandant išgyventi griežto vals-
tybinio taupymo priemones ir tuo pat metu stebint, kaip 
milijonai skiriami bankų ir kompanijų gelbėjimui ir girdint 
apie milžiniškus pelnus, kraunamus mokesčių rojuose – šie 
dalykai vienas kitam netinka. Tačiau dar trūksta būtinos 
politinės valios, kuri padėtų spręsti tikrąsias problemos 
priežastis, tarp jų – mokesčių slaptumas ir netinkamas 
bendradarbiavimas mokesčių klausimais tarp šalių.
Kalbant apie pagrindinius veikėjus mokesčių neteisingumo 
reikale – tai yra vyriausybės šalių, dalyvaujančių taip vadi-
namose „lenktynėse į apačią“ korporacijų apmokestinimo 
atžvilgiu. Tarp jų ryškiausi yra mokesčių rojai, tačiau tame 
dalyvauja ir kitos valstybės. Nuo XX a. 9-ojo dešimtmečio 
pasaulinis korporacijų mokesčio tarifas sumažėjo nuo 
virš 40 proc. iki mažiau nei 25 proc. Tačiau kai kurios 
valstybės, siekdamos pritraukti verslo, žengia dar toliau: 
jos siūlo slaptumą ir žalingas mokesčių praktikas, tokias 
kaip specialūs individualūs susitarimai dėl mokesčių su 
tarptautinėmis korporacijomis, kurie šioms leidžia mo-
kėti mažiau mokesčių ar net visai jų nemokėti (Lux Leaks 
atvejis). Tikrasis mokesčių rojų sąrašas yra žymiai ilgesnis, 
nei tas, kurį pateikia ES ir EBPO, nes vieni iš galingiausių 
mokesčių rojų iš tiesų yra ES ir EBPO šalys narės, o tai 
dar labiau išryškina, kaip problematiška yra tai, kad būtent 
EBPO siūlo sprendimus tarptautinėms taisyklėms. Viena 
iš problemų yra ir dabartinės taisyklės dėl sienų, kurios 
iš pradžių buvo sukurtos tam, kad būtų išvengta dvigubo 
apmokestinimo, kai to paties asmens ar įmonės veikla yra 
apmokestinama dviejose šalyse. Tačiau kai kuriomis iš šių 
taisyklių yra pasinaudojama siekiant palengvinti dvigubą 
neapmokestinimą, kaip nutiko su „Apple“.
Dažnai visai nepastebimas lieka tarpininkų atliekamas 
vaidmuo. Tarpininkai – tai patarėjai mokesčių klausimais, 
korporacijoms dirbantys teisininkai, bankai, buhalteriai bei 

„Ekvilib“ nuotr./Marusa Babnik
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kiti, patarimais bei pagalba remiantys tarptautines korpo-
racijas ir turtingus asmenis, kurie siekia išvengti mokesčių 
mokėjimo.

Kokias kliūtis mokesčių teisingumui pasiekti Jūs 
įvardijate?
Pirmasis žingsnis link mokesčių teisingumo yra skaidrumas. 
Esmingai svarbu tai, kad sprendimų priėmėjai ir visuomenė 
žinotų apie dabartines praktikas, kad galėtų atitinkamai ir 
efektyviai tvarkytis su tuo, kas neveikia. Todėl visuomenė 
turi galėti matyti, pavyzdžiui, kas kam priklauso, kuri 
tarptautinė korporacija kurioje šalyje ir kokiu vardu veikia, 
kiek ji ten uždirba ir kokiomis sumomis mokesčių forma ji 
prisideda prie tos šalies gerovės.
Yra trys sprendimai, už kuriuos mes pasisakome skai-
drumo atžvilgiu. Pirmiausia tai yra automatiškas keiti-
masis informacija tarp mokesčių inspekcijų. Nors tai jau 
egzistuoja, kai kurios šalys – ypač tos, kuriose mokesčių 
surinkėjai turi mažiau pajėgumų – yra neįtrauktos. Antra, 
raginame įvesti faktiškųjų savininkų registrą (angl. Benefi-
cial Owners Register), kuris aiškiai rodytų, kas iš tiesų yra 
kieno savininkas (faktiškieji savininkai yra fiziniai asmenys, 
esantys už teisinių savininkų, kuriais gali būti įmonės). ES 
į tai atkreipė dėmesį savo direktyvoje prieš pinigų plovi-
mą, bet trūksta jos įgyvendinimo. Tačiau, kaip neseniai 
pademonstravo #OpenLux skandalas, registrai pateikia 
realių rezultatų – informacija tuo atveju buvo atskleista iš 
Liuksemburgo faktiškųjų savininkų registro. Trečias mūsų 
siūlomas sprendimas yra kiekvienos šalies ataskaita (angl. 
Country by Country Reporting), t. y. viešas didelių kom-
panijų verslo informacijos atskleidimas kiekvienoje šalyje. 
Šiuo atveju ataskaitose būtų, tarp kitų dalykų, informacija 
apie tai, kurioje šalyje tarptautinė įmonė dirba, kiek pelno 
ji gauna, kiek žmonių įdarbina ir kiek sumoka mokesčių. 
Kažkas panašaus jau dabar yra privaloma bankams.
Kaip jau minėjau, mokesčių slaptumas yra tik pirmoji 
kliūtis. Be jos, yra būtina, kad vyriausybės pradėtų remti 
progresyvias mokesčių sistemas, sukurtas remiantis 
supratimu, jog mokesčių politika gali turėti arba teigiamų, 
arba neigiamų pasekmių nelygybėms šalyse bei tarp šalių. 
Neatidėliotinai svarbu, kad šalys nustotų lenktyniauti į 
apačią, t. y., kad nustotų lenktyniauti tarpusavyje nuolat 
mažindamos korporacinių mokesčių tarifus ar įvesdamos 
žalingas mokesčių praktikas, palengvinančias mokesčių 
vengimą.
Galiausiai, mokesčių teisingumo pasiekti neįmanoma be 
tikrai tarptautinio sprendimų mokesčių klausimais priėmi-
mo, kuriame lygiaverčiai dalyvautų visos šalys, kuris būtų 
sąžiningas ir skaidrus bei atviras stebėtojams. Realybė, 
kaip pastaruosius šešis dešimtmečius ar dar ilgiau yra 
aptarinėjami mokesčių reikalai, yra visiškai kitokia.

Remdamasi savo darbo patirtimi, kokius požiūrius į 
mokesčių teisingumą pastebite visuomenėje?
Viena iš pirmųjų mūsų išmoktų pamokų ta, kad turime 
pradėti nuo pat pradžių: kas yra mokesčiai, kam mums jų 
reikia ir už ką jais mokama. Tuomet reikia paaiškinti naci-
onalinę mokesčių sistemą, kad prieš pradėdami diskutuoti 
sudėtingesniais klausimais visi suprastume, apie ką eina 
kalba. Tai nereiškia, kad visuomenė visai nežino, kas yra 
mokesčiai – toli gražu. Tačiau apie mokesčius nei disku-
tuojama, nei mokoma – nei mokykloje, nei namuose. To 
rezultatas – žmonės turi labai ribotą sistemos vaizdą, kuris 

savo ruožtu tuomet lemia jų supratimą apie ją ir suvokimą, 
ką reikštų mokesčių teisingumas. Tad antroji mūsų išmokta 
pamoka buvo: mokesčiai yra asmeninis reikalas.
Todėl nesunku suprasti, kodėl girdime valstybinės moky-
klos mokytoją pareiškiant, kad mokesčius būtina mažinti, 
ir tuo pat metu skundžiantis, kad jų alga per maža, bei 
pasakojant, kaip jie perka gaminius iš kompanijų, kurios 
vengia mokėti mokesčius; arba kodėl valstybinis tarnauto-
jas tiki, kad mokesčių vengėjus turėtume palikti ramybėje, 
nes savo turtus jie neva susikrovė savo pačių rankomis. 
Tačiau, kaip sakoma, nei vienas žmogus nėra sala. Tai dar 
labiau tampa tiesa šalyje, turinčioje valstybinę sveikatos 
priežiūros ir švietimo sistemą bei kitas valstybines paslau-
gas ir infrastruktūrą.

Kokios yra žmonėms prieinamos priemonės 
kovoti prieš mokesčių neteisingumą savo šalyse, 
tiek Globaliojoje Šiaurėje, tiek Globaliuosiuose 
Pietuose?
Tai tas pats, kaip kovoti politikos lygmenyje: pirmasis 
žingsnis yra skaidrumas arba, kitais žodžiais tariant, 
reikia būti gerai informuotam ir taip pat informuoti kitus. 
Žinok, kokie yra mokesčiai tavo vietovėje, stebėk, klausyk, 
skaityk, kvestionuok ir diskutuok apie mokesčių vengimą 
ir mokesčių teisingumą su kitais. Kitas lygmuo yra siųsti 
klausimus ir pateikti reikalavimus politikos kūrėjams, 
jungtis prie iniciatyvų – pasirašinėti peticijas, skleisti 
žinią jūsų naudojamais komunikacijos kanalais. Prisijungti 
prie pasaulinio judėjimo už mokesčių teisingumą – tiek 
Globaliojoje Šiaurėje, tiek Globaliuosiuose Pietuose yra 
įvairių iniciatyvų ir įrankių. Vienas iš pavyzdžių – neseniai 
paskelbta „We Move Europe“ peticija sustabdyti mokesčių 
vengimą. Domėkis kompanijomis, kurių produktus perki. 
Remk viešą kompanijų duomenų atskleidimą kiekvienoje 
šalyje, kadangi tai padeda mažiau pajėgumų stebėti 
ekonomines veiklas ir mokesčių rinkimą turinčioms šalims 
gauti vertingos informacijos apie galimas mokesčių rinki-
mo ir sistemos spragas, bei jas pašalinti.
Tokiu būdu – o taip pat ir su tyrėjų bei tiriamąja žurnalis-
tika užsiimančių žurnalistų publikacijų pagalba – kova už 
mokesčių teisingumą pateko į politines arenas daugelyje 
šalių, kartu ir tarptautiniu lygmeniu. Tačiau vis dar trūksta 
politinės valios šalyse, kurios šiuo metu priiminėja tarp-
tautines mokesčių taisykles, todėl visuomenės spaudimas 
privalo tęstis ir stiprėti.

Ar mokesčių teisingumas apskritai yra įmanomas 
dabartinėje finansinėje / kapitalistinėje sistemoje, 
kurioje gyvename?
Mokesčių teisingumas yra ne tik įmanomas, bet ir būtinas, 
kad dabartinė sistema nesugriūtų. Be turtų perskirstymo 
progresyviais mokesčiais, mes ir toliau matysime, kad turtai 
yra koncentruoti tik keleto individų rankose. Regresyvūs 
mokesčiai, tokie kaip PVM (pridėtinės vertės mokestis), 
kuris buvo įvestas siekiant atsverti mažėjančias įmokas 
iš korporacinių bei turtuolių mokesčių, dar labiau didina 
nelygybes; jie sumažina žmonių, kurių atlyginimai ir taip 
stagnuoja, vartojimo galią, o tai turi ilgalaikių pasekmių 
viešosioms paslaugoms bei infrastruktūrai, kuria naudojasi 
tiek žmonės, tiek tos pačios kompanijos. Ir visa tai – trum-
palaikio pelno maksimizavimo vardan. Dabartinė finansinė 
ir kapitalistinė sistema nėra tvari, jei joje neveikia jokie 
apribojimai. Vienas iš jų – sąžininga mokesčių sistema.
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Oficiali parama vystymuisi: 
kas ką remia, kas ko ne

Vystomojo bendradarbiavimo platformos pranešime 
minima oficiali parama vystymuisi (OPV, angl. 
Official Development Assistance / ODA) yra pinigų 
srautai iš valstybių ir savivaldybių biudžetų į EBPO 
(Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 
angl. Organisation for Economic Co-operation and 
Development / OECD) OPV gavėjų sąraše esančias 
šalis, teritorijas ir daugiašales vystymosi institucijas, 
skirti tų kraštų vystymuisi. Tai parama vystymuisi ir 
humanitarinė pagalba šalims OPV gavėjoms. OPV 
nelaikoma karinė parama ir grynai komerciniai 
projektai. 
Šalys yra įsipareigoję palaipsniui pasiekti, kad kasmet 
OPV būtų skiriama 0.7 proc. šalies BNP. Lietuva, 2004 
m. tapusi ES nare, taip pat įsipareigojo teikti OPV. 
EBPO nare 2018 m. tapusi Lietuva kasmet teikia OPV 
statistiką EBPO Paramos vystymuisi komitetui. 2005 
m. gegužės 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose 
buvo numatyta, kad 2004 m. ir po 2004 m. ES narėmis 
tapusios šalys iki 2015 m. OPV skirs ne mažiau kaip 
0.33 proc. BNP, o šalys, kurios ES narėmis tapo iki 2004 
m. – 0.7 proc. Šie įsipareigojimai pakartoti 2015 m. 
gegužės 26 d. Tarybos išvadose, nukeliant įgyvendinimo 
terminą iki 2030 m. OPV įsipareigojimai akcentuojami 
ir 2015 m. rugsėjo 25 d. valstybių vadovų patvirtintoje 
JT Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m.

Publikuota: bns.lt, 2021 liepos 8 d. 

Vystomojo bendradabiavimo platforma

Alex Padurariu / Unsplash

Pilietinės visuomenės organizacijos jau seniai ragina ša-
lis-donores ir kitus donorus pakelti savo OPV ambicijas 
aukštyn. Todėl, po visam pasauliui itin sunkių metų, pre-
liminarių OPV duomenų už 2020-uosius buvo nekantriai 
laukta. EBPO juos paskelbė balandžio viduryje. „Deja, 
realybė lūkesčių neatitiko“, – sako Nerea Craviotto1, „Eu-
rodad“ Europinio skolos ir vystymosi tinklo (European Ne-
twork on Debt and Development) politikos ir advokacijos 
vadovė, dirbanti paramos efektyvumo srityje. Ta realybė 
tokia: nors bendri OPV lygiai per 2020 m. pakilo, penkis 
dešimtmečius kartotas pažadas skirti 0.7 proc. šalies BNP 
oficialiai paramai vystymuisi vis dar lieka neištesėtas2 – 
kaip neištesėti lieka ir pažadai, susiję su įsipareigojimais 
dėl tos paramos kokybės. 
EBPO Paramos vystymuisi komiteto duomenys rodo, jog 
bendrai 2020 m. ES teikiama parama padidėjo 7.8 proc. 
(72.7 mlrd. JAV dolerių), lyginant su 2019 m. Tačiau, anot 
„Eurodad“, šį padidėjimą daugiausia lėmė dėl pasaulinės 
krizės sumažėjęs BNP. „Taip, Europos Sąjungos OPV/BNP 
padidėjo, ir mes ypač džiaugiamės, kad ES institucijos 
mobilizavo papildomų išteklių atsakui į Covid-19. Tačiau 
tai dar nėra priežastis švęsti: ES OPV lygiai dar toli gražu 
nesiekia tų, kurie yra reikalingi vystymuisi finansuoti“, 
– sako Luísa Fondello, tarptautinio bendradarbiavimo 
vadovė organizacijoje „Caritas Europa3“. 
2020 m. tik keturios ES šalys pasiekė ar pralenkė savo 
pačių prisiimtus įsipareigojimus dėl paramos vystymuisi4: 
Danija, Vokietija, Liuksemburgas ir Švedija. Visos kitos 
savo įsipareigojimų neišpildė – tuo metu, kai pirmąkart 

https://sc.bns.lt/view/item/388709?fbclid=IwAR0EhKQosu9ZsgTA_zibIxYzD3VmRC204hv_kgLIOGvkoUSUgicWR5dsQUs
https://www.eurodad.org/nerea_craviotto
https://www.eurodad.org/failing_the_poorest_an_assessment_of_oda_in_2020
https://www.eurodad.org/failing_the_poorest_an_assessment_of_oda_in_2020
https://www.eurodad.org/failing_the_poorest_an_assessment_of_oda_in_2020
https://www.caritas.eu/
https://concordeurope.org/2021/04/13/eu-oda-up-but-far-from-levels-promised-and-needed-amid-international-crises/
https://concordeurope.org/2021/04/13/eu-oda-up-but-far-from-levels-promised-and-needed-amid-international-crises/
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per du dešimtmečius pasauliniai skurdo lygiai ne smunka, 
o kyla, ir skaičiuojama, kad iki metų pabaigos dar apie 150 
milijonų žmonių bus įstumti į skurdą. 
Pilietinės visuomenės organizacijų stebėtojai nurodo, 
jog iš dalies OPV absoliučių skaičių padidėjimą praėju-
siais metais gali paaiškinti dvišalių OPV paskolų teikimo 
augimas, ypač tokių donorų kaip Prancūzija, Vokietija 
ar Japonija atveju. Tai vyksta nepaisant to, kad daugelis 
tokių OPV paskolų gavėjų ir taip yra labai įsiskolinę, tad 
didelė dalis atkeliaujančių lėšų panaudojama senesnėms 
paskoloms grąžinti, o ne sveikatos priežiūrai, švietimui ar 
žemės ūkiui. 2020 m. 22 proc. bruto dvišalės OPV buvo 
paskirta ne dovanos, o paskolos ar nuosavybės investicijos 
forma. Prieš tai šis skaičius siekė 17 proc., tad šis pokytis 
patvirtina kylančią tendenciją daugiau paramos – ar „pa-
ramos“ – teikti ne negrąžintinai. Tad pastaraisiais metais 
didelė dalis donorų labiau rinkosi skolinti, o ne „dovanoti“ 
pinigus finansiškai skurdesnėms šalims. Tačiau „Eurodad“ 
vertinimu, kadangi daugelis besivystančių šalių ir taip 
susiduria su netvariais įsiskolinimo lygiais, o kiti paramos 
vystymuisi šaltiniai traukiasi, donorai pirmiausia turėtų 
užsiimti ne skolinimu, o negrąžintina parama5 tiems, kam 
labiausiai to reikia. 
Be to, nuo 2020 m. liepos įsigaliojusios naujos taisyklės 
leidžia donorams skolos sumažinimą pateikti kaip paramą 
vystymuisi. Ir nors preliminarūs EBPO duomenys nerodo 
didelių skolos sumažinimo operacijų (kurios sudaro 0.33 
proc. visos OPV), lyginant su praėjusiais metais šie skaičiai 
vis dėlto kiek pakilo (anksčiau sudarė 0.1 proc. visos OPV). 
„Eurodad“ atstovės N. Craviotto teigimu, šis susitarimas, 
leidžiantis skolos sumažinimą įskaičiuoti į oficialią paramą 
vystymuisi6 (t. y. vietoj to, kad šalims-partnerėms būtų su-
teikta naujų lėšų, tiesiog pakeičiami skaičiai kompiuterio 
ekrane), įgalina savotišką žongliravimą: donorai pasiekia 
savo įsipareigojimus, išpūsdami OPV duomenis. „Tai labai 
kenkia EBPO Paramos vystymosi komiteto patikimumui, 
sąžiningumui ir solidžiai reputacijai“, – sako ji.
Viešame pareiškime 76 pilietinės visuomenės organiza-
cijos iš skirtingų pasaulio regionų dabartinius OPV lygius 
pavadino „ekonomiškai neprotingais ir moraliai ydingais7“, 
ypač dabartinės krizės ir visų kitų tarpusavyje susijusių 
krizių – augančio skurdo, nelygybių – akivaizdoje. Jos ragi-
na donorus išpildyti savo pažadą skirti 0.7 proc. (arba 0.33 
proc.) šalies BNP, prioritetą teikiant besąlyginei paramai ir 
techninei paramai, o ne paskoloms. 

Situacija Lietuvoje 
Justina Kaluinaitė, virš 20 Lietuvos NVO vienijančios Vysto-
mojo bendradarbiavimo platformos8 politikos konsultantė:
„Kalbant apie OPV duomenis Europos Sąjungoje, matoma 
aiški tendencija, jog parama nemažėjo. Tai reiškia, kad 
šalys ją suvokia kaip tikrą įsipareigojimą. Pasaulinės krizės 
paprastai skaudžiausiai smogia finansiškai skurdžiausiems 
kraštams, tad būtina ir reaguoti ten, kur labiausiai reikia. 
Didžioji dalis Lietuvos skiriamos OPV keliauja per įmokas į 
tokius fondus kaip UNICEF, be to, nėra atskirai pažymima, 
kiek OPV sudaro administraciniai mokesčiai. 
Lietuva praėjusiais metais neįvykdė savo įsipareigojimo 
skirti 0.33 proc. šalies BNP oficialiai paramai vystymuisi – 

mūsų skirta parama, EBPO duomenimis, siekė 0.12 proc. 
BNP9. Tai dar mažiau nei 2019 m., kai buvo skirta 0.13 
proc. BNP. Toks šokinėjimas aukštyn žemyn tik išblaško 
ir rodo nenuoseklumą valstybės politikoje bei strateginio 
planavimo trūkumą. Galbūt vertėtų vietoj prioritetinių 
regionų verčiau nusistatyti konkrečius darbo metodus ir 
gaires.
Tad Lietuvos teikiama parama mažėja ir tai yra nesvei-
kintina, nes tai rodo, kad nėra nei konkretaus paramos ir 
vystomojo bendradarbiavimo plano, nei pozicijos, nors tie 
įsipareigojimai buvo prisiimti tarptautiniuose susitarimuo-
se ir yra puikiai reklamuojami, tik nebūtinai vykdomi. Tiesa, 
naujosios Lietuvos vyriausybės teisti dar negalima, reikia 
jai duoti laiko, tačiau skirti reikiamą paramą vystymuisi ji 
yra prisižadėjusi. 
Ir OPV, ir vystomasis bendradarbiavimas reikalauja ir 
vizijos, ir konkretaus plano. Prisidėti turi ne tik URM, bet 
ir kitos ministerijos, dirbti reikia išvien. Save kaip valstybę 
turėtume pozicionuoti ne kaip tokią, kuri „kai turi – duoda“ 
ir tuomet užsideda sau varnelę, o tokią, kuri ir gali, ir daro, 
ir dalijasi. 
Didelė mūsų bėda yra ta, kad dauguma ministerijų 
svarbios informacijos neskelbia ir neviešina arba tai daro 
labai painiai – nesugeba paaiškinti visuomenei, kas yra 
vystomasis bendradarbiavimas, kaip jis vyksta ir kodėl 
jo reikia. Čia labai trūksta motyvacijos ir koordinacijos. 
Valdžios institucijos privalo pagaliau suvokti, kad tarptau-
tiniai įsipareigojimai, nors jų laikytis privalome, yra viena; 
tačiau kitas labai svarbus aspektas tas, kad vystomasis 
bendradarbiavimas – tai abipusis ryšys, reiškiantis ben-
drą globalumą ir prisidedantis prie darnaus vystymosi, 
tai konstruktyvus šalies pozicionavimas: mes veikiame, 
tvirtai užsiimame partnerystėmis ir iš to nedarome jokios 
dramos. Viešinimo trūkumas niekaip nesukuria skaidrumo. 
Mes siūlome sukurti vieną bendrą duomenų bazę, kurioje 
informacija apie visus valstybės finansuojamus vystomojo 
bendradarbiavimo projektus būtų viešai prieinama vi-
siems. Tai padaryti nėra sunku. 

Simon Zhu / Unsplash

https://www.eurodad.org/covid19_oda_challenges
https://www.eurodad.org/covid19_oda_challenges
https://www.eurodad.org/eurodad_response_oecd_dac_oda_debt_relief
https://www.eurodad.org/eurodad_response_oecd_dac_oda_debt_relief
https://www.eurodad.org/eurodad_response_oecd_dac_oda_debt_relief
https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/the-covid-19-pandemic-and-related-crises-call-for-higher-levels-of-oda
https://vbplatforma.org/LT
https://vbplatforma.org/LT
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2020-detailed-summary.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2020-detailed-summary.pdf
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Iš gerųjų pavyzdžių svarbu paminėti tai, kad Lietuva akty-
viai dalyvavo suteikiant humanitarinę pagalbą ir optimaliai 
reagavo diegiant naujus mechanizmui reaguojant į krizę 
Baltarusijoje – šiuo atveju Lietuvos pozicija ir priemonių 
įveiklinimas lyderiavo vystomojo bendradarbiavimo srityje 
ir regioniniu, ir tarptautiniu lygmeniu. 
2021 m. Lietuva pradėjo patvirtinusi naują priemonę – 
Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos 
paramos fondą, kuriam pritarė seimo nariai, tačiau toli-
mesni žingsniai, susiję su nuostatų ir teisinio reguliavimo 
nutarimais, mūsų dar nepasiekė. 

Situacija Estijoje 
Estijos Vystomojo bendradarbiavimo apskritojo stalo10  
(Arengukoostöö Ümarlaud) politikos ir advokacijos vadovė 
Susanna Veevo:
„Palyginus su 2019 m. rezultatais, tiek OPV procentas 
nuo BNP, tiek ir jo suma 2020 m. pakilo. Remiantis pre-
liminariais EBPO paskelbtais duomenimis, Estijos OPV 
pakilo nuo 0.15 proc. iki 0.16 proc. (ir tikėtina, kad kils dar 
daugiau, šalies užsienio reikalų ministerijai apskaičiavus 
galutinius savo rezultatus). Nors šie skaičiai yra tolokai 
nuo numatytų 0.33 proc. iki 2030-ųjų, yra akivaizdu, kad 
Estijos URM teikia prioritetą OPV ir vystomajam bendra-
darbiavimui net ir nepaisant tebevykstančios krizės. 
Kaip platforma, mes visuomet propaguojame tai, kad 
šalis-partneres būtina remti visaip, ne tik atsakant į Covid 
krizę. Didelė mūsų darbo dalis šiuo metu yra orientuota į 
krizės valdymą ir sušvelninimą, ir nebe tiek daug dėmesio 
skiriame strateginiam vystymuisi, kiek skirdavome prieš 
2020 m. 
Be visuomenės sveikatos krizės švelninimo, mūsų nariai 
ir šalies vyriausybė daug dėmesio skiria humanitarinėms 
ir politinėms grėsmėms mūsų šalyse-partnerėse, įskaitant 
žurnalistikos laisvę Gudijoje, demokratijos krizę Sakartve-
lyje, humanitarinę krizę Viduržemio jūros rytinėje dalyje. 
Remiame pilietines visuomenes atsakant į šias grėsmes. 
Atsižvelgdama į naujus globalius iššūkius ir Estijos turimas 
ekspertines žinias, mūsų URM nusprendė prioritetą su-
teikti visoms vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvoms, 
kurios yra skirtos informacinių ir komunikacijos technolo-
gijų (IKT) priėmimui ir skaitmeninio raštingumo didinimui 
šalyse-partnerėse. Tai reiškia, kad iš kiekvieno naujo 
projekto ar iniciatyvos tikimasi, jog į jų vystymosi veiklas 
bus integruotas IKT metodas.  
Kartu su Covid krize, Estija pristatė savo pirmąją Afrikos 
Strategiją, skirtą strateginiam tarpsektoriniam bendradar-

biavimui Afrikoje. Ji palengvins pažangesnį bendradarbia-
vimą su Afrikos mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis.
Apskritai, tarpsektorinės partnerystės pastaruoju metu 
yra stipriai remiamos ir net prioritetizuojamos. Atrodo, 
kad išties egzistuoja politinė valia integruoti vystomojo 
bendradarbiavimo iniciatyvas su verslo diplomatija, ypač 
Afrikos žemyne. Mes suprantame akivaizdžius tokio 
metodo keliamus iššūkius ir toliau užsiimame labiau nepri-
klausomo vystomojo bendradarbiavimo advokacija. 
Mus maloniai nustebino greita Estijos užsienio reikalų 
ministerijos reakcija į globalinius iššūkius. Nors ir būdama 
nedidelė donorė, Estija įrodė esanti ir patikima vystomojo 
bendradarbiavimo partnerė. Geras pavyzdys buvo 2020 
m. rugpjūtis, kai Gudijoje prasidėjo dideli vidiniai susi-
rėmimai tarp autoritarinių jėgų ir pilietinės visuomenės. 
Kadangi Gudija yra viena iš Estijos prioritetinių šalių, mūsų 
URM nusprendė nedelsiant paskelbti šaukimą paraiškoms 
– pilietinės visuomenės ir nepriklausomos žurnalistikos 
projektams Gudijoje finansuoti. Pirmosios veiklos pradė-
tos vykdyti praėjus vos kelioms savaitėms ir tęsiasi iki šiol.“

1 https://www.eurodad.org/nerea_craviotto
2 https://www.eurodad.org/failing_the_poorest_an_assessment_of_oda_in_2020
3 https://www.caritas.eu/
4 https://concordeurope.org/2021/04/13/eu-oda-up-but-far-from-levels-promised-and-needed-amid-international-crises/
5 https://www.eurodad.org/covid19_oda_challenges
6 https://www.eurodad.org/eurodad_response_oecd_dac_oda_debt_relief
7 https://www.dac-csoreferencegroup.com/post/the-covid-19-pandemic-and-related-crises-call-for-higher-levels-of-oda
8 https://vbplatforma.org/LT
9 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/ODA-2020-detailed-summary.pdf
10 https://www.terveilm.ee/leht/

Susanna Veevo

https://www.terveilm.ee/leht/
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Lietuvių empatijos barometras: 
dauguma sutiktų padėti skurstančių 
šalių gyventojams Publikuota: bns.lt, 2021 liepos 19 d. 

Vystomojo bendradabiavimo platforma

BNS nuotr.

Gyventojų nuotaikos, nors ir po truputį, tačiau „žalėja“; 
be to, lietuviai vis tvirčiau pasisako už savitarpio pagal-
bą kitų šalių gyventojams.
Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų nėra nieko girdėję 
apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ar vystomąjį 
bendradarbiavimą. Tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ šių 
metų gegužę atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų 
apklausos metu taip atsakė keturi iš penkių (80 proc.) lietu-
vių. Nepaisant to, net 70 proc. gyventojų sutinka, kad verta 
padėti žmonėms ekonomiškai silpniau išsivysčiusiose šalyse.
„Europos Sąjungoje esame jau 17 metų. Dauguma Lietuvos 
gyventojų per tą laiką spėjo pajusti, ką reiškia Europos 
Sąjungos fondų pinigai. Pradėjome gyventi gražiau ir geriau. 
Panašu, kad solidarumo jausmas yra užkrečiamas – jei patys 
gyvename geriau, nebesame skurdi šalis, kodėl gi nepadėti 
kitiems“, – bendrą lietuvių jauseną komentavo Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys, Vartotojų 
aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys.

Skiriamų milijonų vis dėlto nepakanka
Kas antras lietuvis (45 proc.) pritartų, kad dalis jo sumokėtų 
mokesčių būtų skirta mažinti skurdą labiau nepasiturinčiose 
pasaulio šalyse. Vystomojo bendradarbiavimo politikai vyk-
dyti iš valstybės biudžeto kasmet skiriama apie 0,12 proc. 
bendrojo nacionalinio produkto (BNP).
„Tas nulis kablelis vienas procento sudaro vidutiniškai apie 
50 milijonų eurų kasmet. Tai tik šiek tiek daugiau, negu 
dabar valstybė surado Lietuvos pasienio su Baltarusija 

tvorai tverti. Už tokią sumą stebuklų nenuveiksi, tačiau 
net ir šie pinigai yra reikšmingi itin skurdžių šalių ar 
konfliktinėse karo zonose gyvenantiesiems“, – šiandien 
surengtoje spaudos konferencijoje sakė Nacionalinės ne-
vyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų 
platformos direktorė Ugnė Kumparskaitė.
U. Kumparskaitės teigimu, finansavimas skiriamas labai 
įvairiems projektams – nuo saulės elektrinių įrengimo, 
IT sektoriaus stiprinimo, švietimo, žemės ūkio iki huma-
nitarinės pagalbos Ukrainai, Moldovai, Sirijai, Jemenui ir 
daugybei kitų pasaulio šalių. Palyginti su kitomis šalimis, 
Lietuva yra mažą savo biudžeto dalį vystomajam bendra-
darbiavimui skiriančių šalių tarpe ir kol kas nevykdo savo 
įsipareigojimo skirti 0,33 procento BNP.

Geri darbai grįžta bumerangu
Apklausa parodė, kad penktadalis gyventojų (22 proc.) 
žino ar yra kažką girdėję apie septyniolika darnaus vys-
tymosi tikslų. Dažniausiai tai yra aukščiausio išsimoksli-
nimo ir didžiausių pajamų grupės gyventojai.
„Matyt, natūralu, kad dauguma gyventojų neseka „sun-
kių temų“. Nacionalinėse žiniasklaidos priemonėse taip 
pat nėra daug informacijos šia tema. Vis dėlto užsienio 
politikos formuotojams reiktų susirūpinti, kaip geriau 
informuoti visuomenę, kam ir kur panaudojami mokesčių 
mokėtojų pinigai“, – sako Ugnė Kumparskaitė. Ji pridūrė, 
kad didesnis visuomenės įtraukimas taps itin aktualus, 
nes per artimiausią dešimtmetį iš Lietuvos biudžeto vys-
tomajam bendradarbiavimui skiriama suma patrigubės.

https://sc.bns.lt/view/item/389977?fbclid=IwAR1-AVPIGvVJCSPtxon0eNiEXnllAL4yIGMmDT_SYQOIJa1c1cXlMCou8Ls
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Gyventojai turi žinoti, kad jų pinigais prisidedama ir prie 
kitų šalių, ir prie Lietuvos gyventojų gerbūvio kūrimo. Pati 
Lietuva dalyvauja įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus 
ne tik kitose pasaulio valstybėse, bet ir šalies viduje. Pa-
vyzdžiui, prisidėdama prie pirmojo tikslo „Kova su skurdu“ 
įgyvendinimo, Lietuva ne tik turi padėti kitoms šalims, bet 
spręsti skurdo problemą ir savo viduje.

„Lietuva jau daro pažangą biologinės įvairovės išsaugoji-
mo, švaraus vandens, „žaliosios“ energetikos ir kitose su 
darniu vystymusi susijusiose srityse. Ir tai itin aktualu, 
juk visa Europa keliauja Žaliojo  kurso keliu, o su juo atei-
nančios pertvarkos palies kiekvieno gyventojo namų ūkį. 
Gyventojai turi žinoti, kokios permainos jų laukia, kodėl jų 
reikia, kuo jos naudingos“, – įsitikinusi Vystomojo bendra-
darbiavimo organizacijų platformos vadovė.

Atsisakytų dalies asmeninio pelno
Lietuvos gyventojų tvarumo nuotaikas atspinti jų noras at-
sisakyti dalies pelno vardan planetos ateities išsaugojimo. 
75 proc. šalies gyventojų įvardijo, kad jiems svarbu, jog 
investicinio fondo lėšos būtų investuojamos laikantis „tva-
rių investicijų“ principo, t. y. būtų investuojamos į skaidriai 
valdomus, socialiai atsakingus ir aplinkai draugiškus vers-
lus. Taip manančių, palyginti su 2019-aisiais, padaugėjo 4 
proc. punktais.
„Toks gyventojų požiūris rodo, kad žmonės supranta, nuo 
ko priklauso pokyčiai: jei nebus tvariai investuojama, nebus 
iš norimo efekto. Esame pripratę girdėti, kad visų pirma 
– finansinė nauda. Tačiau Žaliojo kurso pokyčiai rodo jau 
vykstančius pokyčius visuomenės mąstyme – nebėra taip 
svarbu finansinė nauda, svarbiau – moraliniai principai: 
socialinis teisingumas, klimato krizės suvaldymas“, – teigia 
Kęstutis Kupšys.
Jis pabrėžė, jog daugėja ir žmonių, kurie net sąmoningai 
sutiktų gauti mažesnį pelną su sąlyga, kad jų pinigai būtų 
investuojami į tvarius, aplinkai draugiškus ir skaidrius 
verslus. Tik maždaug 40 procentų nesutiktų atsisakyti net 
dalies pelno vardan „aukštesnių“ tikslų, tuo tarpu likusi 
dalis gyventojų sąlyginai sutiktų vidutiniškai atsisakyti net 
penktadalio pelno prieaugio vardan tvarumo.
„Tai svarbi žinutė bankams ir investiciniams fondams. 
Gyventojai pasiryžę atsisakyti dalies pelno vardan plane-
tos gerovės. Tokio gyventojų noro nebegalima ignoruoti 
ir nebegalima dangstytis atsikalbinėjimais, neva tvariai 
investuoti neapsimoka“, – įsitikinęs K. Kupšys.

Trūksta gyventojų švietimo
Vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos 
ir Vartotojų aljanso atstovai teigia, kad ypatingai trūksta 
gyventojų švietimo aplinkos apsaugos, klimato kaitos, 
tvarumo, darnaus vystymosi, tvarių finansų, energijos 
taupymo ir kitais klausimais.
„Mes matome, kad visuomenė vidujai yra pribrendusi 
tiems pokyčiams, kuriuos atneša Europos Sąjungos Žalia-
sis kursas. Tačiau matome, kaip smarkiai trūksta gyventojų 
informavimo ir švietimo priemonių. Pokyčius, kurie laukia 
ateinančiais dešimtmečiais, gali įgyvendinti tik išsilavinusi 
ir informuota visuomenė“, – sutartinai kalbėjo spaudos 
konferencijos dalyviai K. Kupšys ir U. Kumparskaitė.
Nevyriausybinių organizacijų atstovų įsitikinimu, nors 
apklausa ir buvo atlikta prieš Lietuvą ištikusią migrantų 
krizę, jei apklausa vyktų dabar, jos rezultatai būtų panašūs.
Gyventojų apklausą UAB „Spinter tyrimai“ atliko 2021 m. 
gegužės pabaigoje. Tyrimo metu buvo apklausti 1010 Lie-
tuvos gyventojų nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Apklausos 
tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie investicijų  
panaudojimą.

Apie Vartotojų aljansą
Vartotojų aljansas – tai 2012 m. septynių organizacijų 
įkurtas, o dabar jau dešimtį nevyriausybinių vartotojų 
organizacijų buriantis susivienijimas, į kurį įeina Asmens 
privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija, 
Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Draudėjų asocia-
cija, Finansų ir kreditų valdymo asociacija, Lietuvos bankų 
klientų asociacija, Lietuvos gyventojų patarėjų sąjunga, 
Lietuvos vartotojų asociacija, Lietuvos vartotojų sąjunga, 
Vartotojų teisių gynimo centras ir Vartotojų teisių institu-
tas. Vartotojų aljansas – vienintelė Lietuvos vartotojų skė-
tinė organizacija, esanti Europos vartotojų organizacijos 
BEUC nare.
Aljanso identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidru-
mo registre: 506497923503-90.

Apie Vystomojo bendradarbiavimo platformą
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų platforma – tai vystomojo bendradarbiavimo, 
globalaus švietimo, darnaus vystymosi tikslų, humanita-
rinio veiksmo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos 
vienijanti asociacija. Platforma įsteigta 2007 m., šiuo metu 
ji jungia 21 organizaciją.

Ugnė Kumparskaitė. BNS nuotr.

Kęstutis Kupšys. BNS nuotr.
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„Afriko“ tyrėjas Lukas Ivanauskas: 
„Esame pribrendę naujam diskursui 
Afrikos regiono šalyse“ Vystomojo bendradabiavimo platforma

Tęsiame interviu ciklą su Vystomojo bendradarbiavimo 
platformos valdybos nariais. Šį kartą kalbamės su 
pirmą kartą į valdybos nario poziciją deleguotu „AfriKo“ 
tyrėju Luku Ivanausku. 
Visiškai netikėtai kaip praktikantas pakliuvęs į „AfriKo“, 
šiandien Lukas jaučiasi savo vietoje ir yra kupinas 
motyvacijos bei noro ne „išgelbėti Afriką“, bet padėti 
sukurti lygiaverčius partnerysčių ryšius tarp Baltijos 
šalių, Europos sąjungos (ES) ir Afrikos regiono. 

Gal gali tiems, kurie pirmą kartą girdi apie „AfriKo“, 
paaiškinti, ką veikia jūsų organizacija?
Žinoma! „AfriKo“ yra nepriklausomas Baltijos šalių tyrimų 
centras, įsikūręs Vilniuje. Viena iš svarbiausių mūsų misijų 
yra jungti Baltijos ir Afrikos regiono šalis, kritiškai reflek-
tuoti sąsajas tarp šių regionų. Tą darome per projektus, 
padedančius sujungti pačius įvairiausius Baltijos ir Afrikos 
regiono šalių veikėjus: akademikus, pilietinę visuomenę, 
verslus, politikus, diplomatus ir kitus. 
Esame jaunas, veržlus regionas,neturintis kolonijinių ryšių 
ir  šiuo metu kritikos sulaukiančios vystomojo bendradar-
biavimo patirties trūkumas atveria galimybes eksperimen-
tuoti ir kurti inovacijas. Mūsų turimą baltą lapą matome 
kaip galimybę daryti įdomius dalykus. 
Kaip tai, kad mes neturime kolonijinių ryšių ir bendros 
kolonijinės praeities, veikia kuriamas partnerystes tarp 
Baltijos šalių ir Afrikos regiono?

Kadangi tokios patirties nėra, mes neretai sekame 
tendencijomis iš Vakarų, iš kurių perimame jų supratimą 
apie Afrikos regioną ir kitas besivystančiomis vadinamas 
šalis. Tokios įtakos yra gana stiprios. Afrikos, kaip vien 
nelaimių, įtampų ir skausmo kupino regiono, supratimas 
yra nuolatinis stereotipas, su kuriuo susiduriame tiek 
asmeniškai, tiek kaip organizacija. Ir įvairiuose lygiuose: 
tiek bendraudami su žurnalistais, tiek ar verslininkas ar 
akademikais. Netgi kai kurie šalies akademikai linki mums 
„sėkmės gelbėjant Afriką“, todėl dažname pokalbyje tenka 
įrodinėti, kad ieškome partnerysčių, o ne siūlome pagalbą.  
Sudėtinga pereiti prie naujo diskurso – partnerysčių mez-
gimo, kuriuo mes tikime, – bet tam, kad mes kalbėtume 
apie partnerystes, reikia pakeisti stereotipinį žodyną. 
Norime atitolinti save nuo Afrikos gelbėjimo diskurso, 
bandome parodyti, kad Afrikos regionas yra veržlus ir ku-
pinas įdomių kampų abipusiai naudingoms partnerystėms 
kurti. 

Kaip pats atsidūrei „AfriKo“?
Studijuodamas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institute pagal mainų programą semes-
trą praleidau „Sciences Po“ Prancūzijoje. Ten visai netyčia, 
nelikus vietų į pageidaujamą kursą, pasirinkau afrikiečių 
diasporos studijoms skirtą „Echoes of Africa“ kursą, kurį 
dėstė Maboula Soumahoro, ir tai neabejotinai buvo ge-
riausias pasirinkimas. Vėliau, 2018 m., ieškojau vietos, kur 
atlikti praktiką, ir prisiminiau „AfriKo“, kurio atstovė Jūratė 
Važgauskaitė  dalyvavo diskusijoje mūsų institute.  
Atsidūriau „AfriKo“, nes tai yra labai susiję su tuo, kas esu 
ir kas man įdomu. Pasirodo, dar mokykloje sakiau, kad bū-
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siu ambasadoriumi Afrikoje! (Juokiasi.) Labai norėjau dirbti 
tyrimuose, bet Lietuvoje jie dažniausiai susiję su Rusija, 
o tai manęs nedomino. Norėjosi, kad Lietuvos užsienio 
politika būtų sumanesnė, kad būtų, kaip aš sakau, su 
pasaulio žemėlapiu, ir, kaip dabar pasirodo, to žemėlapio 
labai reikia, nes pasaulis Lietuvą ištiko netikėtai, kai Dzū-
kijos gyventojai savo kaime pirmą kartą išvydo žmones iš 
Kamerūno ar Kongo. Tokiose situacijose suprantame, kaip 
netikėtai gali tapti svarbios prioritetinėmis laikytos temos, 
kaip ES išorės politika su mums tolimais regionais ir ES 
migracijos politika. Norint aktyviai dalyvauti tarptautinėse 
darbotvarkėse  reikia žinių, gebėjimų, struktūrų, regiono 
supratimo ar bent žinojimo, iš kur tą supratimą gauti. 
Nežinau, kiek mūsų diplomatija ir užsienio politikos for-
muotojai geba, nori ir turi pasitikėjimo naudoti vietinius 
resursus – akademikus, suprantančius regionų komplek-
siškumą, NVO, privatų sektorių ir kitus veikėjus, kurie 
turi praktinio veikimo patirties juose, – ir pasinaudoti jų 
žiniomis, įrankiais, kontaktais. 

Koks tavo vaidmuo šioje tyrimų ir partnerysčių 
platformoje?
Nuo šių metų esu „AfriKo“ dalininkas, todėl džiaugiuosi 
galėdamas prisidėti kuriant strateginę „AfriKo“ viziją. 
Man taip pat patikėta užduotis plėtoti „AfriKo“ analitinius 
pajėgumus ir tokį tyrimų centrą, kurio darbai nebūtų 
nukišti į stalčių, o turėtų apčiuopiamą poveikį ir būtų kuo 
prasmingesni ir aktualesnis mūsų auditorijai – Baltijos 
šalių politikos formuotojams. Todėl kitas mano darbas yra 
prisidėti prie „AfriKo“ advokacijos pozicijų rengimo temo-
se, kurios mums svarbios, formavimo. Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo politika yra viena iš tokių temų, todėl ir 
buvau nominuotas į Vystomojo bendradarbiavimo platfor-
mos valdybą. Ir ketvirta, man dažnai tenka vadovauti mūsų 
praktikantais, būti jų partneriu, padėti jiems atsiskleisti ir 
tobulėti politikos analizės srityje. 

Kokius partnerystės projektus šiuo metu 
įgyvendinate?
Dabar vykdome du svarbius projektus. Vienas jų – pro-
jektas „Digital Explorers“, finansuojamas Europos komi-
sijos (EK), kuris prasidėjo kaip mažas Lietuvos vystomojo 
bendradarbiavimo projektas Nigerijoje, iš kurio išaugo 
paraiška EK, o finansavimas nuo 20 tūkst. eur pakilo iki 1,3 
mln. eur. Jo tikslas yra megzti partnerystes tarp Lietuvos ir 
Nigerijos informacinių ryšių ir technologijų rinkų. 1-ajame 
projekto etape 7 Lietuvos įmonėse, tokiose kaip „TeleSof-
tas“, „Ruptela“ ir kt. buvo įdarbinta 15 specialistų (iš jų 4 
merginos), o 2-ajame projekto etape, kuris vyksta šiuo 

metu, 11 merginų atlieka praktiką 7 Lietuvoje veikiančiose 
įmonėse. 
Taip pat vykdome Baltijos šalių-ES-Afrikos Trialogo projek-
tą, kurio įgyvendinimas yra viena svarbiausių mano veiklų. 
Tai yra Aktyvių piliečių fondo finansuojamas projektas, re-
miamas visų trijų Baltijos šalių užsienio reikalų ministerijų, 
kuriuo mes siekiame, kad Baltijos šalys (ne tik valstybinis 
sektorius, bet ir privatus bei pilietinė visuomenė) pras-
mingiau įsitraukų į ES-Afrikos darbotvarkės formavimą ir 
įgyvendinimą. 

Kuo šis Trialogo projektas svarbus formuojant naują 
užsienio politiką Afrikos šalyse?
Norime, kad mūsų turimi resursai ir instrumentai būtų kuo 
prasmingiau išnaudojami. Atliekame  Baltijos šalių patirčių, 
nuostatų ir interesų ES-Afrikos santykiuose analizę, kurios 
tyrimo interviu metu kalbamės su įvairiais ekspertais, 
NVO, verslo atstovais, diplomatais, politikais bei rengsime 
penkias diskusijas, kurios turėtų vykti Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje nacionaliniu mastu.  Kita iš planuojamų diskusijų 
vyks tarp Baltijos šalių užsienio politikos formuotojų, nes 
Baltijos šalių bendradarbiavimas yra mums ypač svarbus. 
Baltijos šalys yra mažos, todėl turime ieškoti būdų, kaip 
prasmingai veikti kartu ir taip stiprinti savo buvimą. O 
galiausiai tikimės sukviesti Baltijos šalių, ES ir Afrikos šalių 
atstovus Briuselyje. Tiek diskusijos, tiek mūsų tyrimas 
nėra tikslas savaime, o priemonės pasiekti apčiuopiamą 
poveikį, kuris liktų pasibaigus šiam projektui. 

Nors „AfriKo“ atsidūrei visiškai atsitiktinai, tavęs 
klausantis neapleidžia jausmas, kad esi ten, kur ir turi 
būti. Ar jautiesi įkvėptas laukiančių darbų, ar yra ir 
nerimo?
Mane įkvepia jausmas, kad galiu asmeniškai prisidėti prie 
naujos užsienio politikos krypties plėtojimo Afrikos regi-
one, matyti, kaip kai kurios mūsų idėjos tampa įsikūnija 
tapdamos konkrečiais sprendimais ar nauju diskursu. Tai 
yra džiuginantis dalykas, bet reikia nusiteikti, kad procesas 
bus lėtas. Kartais kyla klausimas, kiek ilgai dar turėsime 
kartoti tuos pačius elementarius dalykus (pvz., kad Afrika 
nėra šalis ar kad sprendimai turi būti argumentuoti ir turin-
tys aiškų pagrindimą), kol pagaliau pakilsime į kokybiškai 
kitokį pokalbį, kur galėtume kurti informuotas strategijas 
ir realistiškas, bet kartu novatoriškas politikos vizijas. 

Praktikos metu įvykęs vizitas į Taliną 2018 m. _ susitikimas su 
Estonian School of Diplomacy vadovu Ekke Nõmm 
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Žmonės humanitarinėje srityje:
refleksijos apie tai, kodėl dirbame šioje srityje
Vystomojo bendradarbiavimo platforma. 

Martinas Lutheris Kingas jaunesnysis yra pasakęs: 
„Atkakliausias ir primygtiniausias gyvenimo klausimas 
yra: „Ką tu darai dėl kitų?“.“ NOHA humanitarinio veiksmo 
keturių dienų mokymų programos dalyviai dalijasi 
mintimis apie tai, kas juos motyvuoja humanitarinėje 
veikloje, ir apsvarsto profesinio mokymo programų 
reikalingumą. *NOHA Humanitarinio veiksmo tinklas 
yra tarptautinė universitetų asociacija, siekianti 
stiprinti profesionalumą humanitarinio veiksmo srityje.

Ieva Vaitkūnaitė, teisinė tyrėja tarptautinės humanita-
rinės teisės ir žmogaus teisių teisės srityse:
Augdama žinojau, kad esu empatiška, tačiau tuomet dar 
nenumaniau, kad yra ir kita, žymiai gilesnė to dimensija. 
Laimei, anksti supratau, kad žinios ir švietimas(is) gali 
pakeisti pasaulį. Ši mintis mane motyvavo būti drąsia, nie-
kada nenustoti tyrinėti naujų tarptautinės humanitarinės 
teisės temų ir, svarbiausia, apie jas rašyti.
Esu tyrėja, daugiausia dėmesio skiriu tarptautinės huma-
nitarinės teisės sričiai. Buvimas teisininke mane visuomet 
įkvepia imtis spręsti daugiausia iššūkių keliančias visuo-
menės problemas bei siekti surasti joms įvairių galimų 
sprendimų. Mano profesinis kelias niekad nebuvo linijinis. 
Tačiau kai kurios mane ypač uždegančios temos lydi visur. 
Viena tokių – kultūrinio paveldo išsaugojimas. Pastaruo-
sius dvejus metus vykdau plataus masto tyrimą, analizuoju 
kultūrinio paveldo destrukciją Jugoslavijoje vykusių karų 

metu. Be to, dėl vykstančių klimato pokyčių pradėjau 
naują projektą, skirtą tirti Pasaulio paveldo apsaugą iš 
aplinkosaugos teisės perspektyvos. Ateityje norėčiau 
siekti karjeros žmogaus teisių srityje.
Didžiausias iššūkis humanitarinėje srityje man buvo į 
ją patekti. Manau, su tokiu iššūkiu susiduria kiekvienas, 
dirbantis šiame sektoriuje. Tinkamiausias sprendimas man 
buvo įgyti kuo daugiau tarptautinės patirties. Palaipsniui 
ir įvairiose šalyse sukaupiau ekspertinių žinių ir įgūdžių. 
Tai lėmė, kad išmokau greitai prisitaikyti prie kintančios 
darbo aplinkos. Be to, žvelgdama atgal suprantu, kad 
būtent vidine nuojauta paremti sprendimai man padėjo 
išsikovoti vietą humanitariniame sektoriuje. Pamenu, kaip 
belsdavau į tarptautinių organizacijų duris, savanoriškai 
siūlydama savo paslaugas. Pati svarbiausia mano išmokta 
pamoka buvo tokia: žymiai dažniau išgirsi teigiamą atsa-
kymą, jei kalbėsiesi gyvai, akis į akį; daugumai organizacijų 
labai reikia pagalbinių darbuotojų.
Humanitarinė sritis nėra jokia išimtis, kai kalbame apie 
skubų skaitmeninimą, kurį iššaukė COVID-19 plitimas. 
Technologijos, inovacijos ir „didžiųjų duomenų“ naudoji-
mas stipriai formuoja humanitarinių gebėjimų ugdymo(si) 
paklausą. Tai reiškia, kad humanitarinio veiksmo mokymai 
turės įtraukti naujas temas, kad humanitariniai darbuo-
tojai galėtų pilnai išnaudoti visą technologijų suteikiamą 
potencialą. Kadangi gebėjimų ugdymas – tai ir dalijimasis 
žiniomis, patirtimis ir gerosiomis praktikomis, NOHA 
yra pavyzdinė asociacija, gebanti suburti humanitarinius 
ekspertus iš įvairių sričių bei suteikti žinių apie naujausias 
tendencijas šiame sektoriuje.

Ieva Vaitkūnaitė
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NOHA mokymų metu turėjau išskirtinį malonumą 
susipažinti su daugybe savo darbui atsidavusių žmonių 
ir įgyti vertingų įžvalgų apie ne pelno siekiantį sektorių. 
Žinios, įgautos iš tokių mokymų temų kaip psichologinis 
pasiruošimas, dabartiniai humanitarinio veiksmo iššūkiai ir 
prognozės apie COVID-19 įtaką humanitariniam sektoriui, 
man labai padės ateityje. Tačiau pati naudingiausia moky-
mų dalis buvo diskusijos su kitais dalyviais, kurie dalijosi 
praktinėmis patirtimis ir vertingais kritiškais požiūriais iš 
savo misijų. NOHA mokymai praturtino mano pasirinkimą 
pradėti studijuoti tarptautinėje žmogaus teisių teisės 
programoje Lundo universitete.

Linda van der Wijk, nedidelės Nyderlandų NVO 
„Charity Fund Rijsholt“ direktorė:
Humanitariniu veiksmu ir vystymusi domėjausi dar būdama 
labai jauna. Ruošdama disertaciją valdymo ir organizacijos 
magistro laipsniui gauti, daugiausia dėmesio pradėjau skir-
ti nevyriausybinėms organizacijoms. Disertacijai atlikau 
dalyvaujamuoju mokslinių tyrimų metodu parengtą tyrimą 
dvejose Zimbabvės moterų NVO. Pastaraisiais metais 
supratau, kad vystymosi sektorius gali daug ko išmokti iš 
humanitarinės srities, ypač kai kalbama apie humanitari-
nius principus. Be to, patirtys COVID-19 pandemijos metu 
mane išmokė, kad atėjus krizei divizijas tarp vystymosi ir 
humanitarinio veiksmo sričių kartais reikia atidėti į šoną. 
Tikrai manau, kad pajudėjau arčiau humanitarinio veiksmo 
srities, ir norėčiau šią kelionę tęsti ir toliau, kaip pamatus 
panaudodama vystymosi srityje įgytas žinias. Dabartinės 
geo-politinės ir socio-politinės tendencijos lemia didesnį 
poreikį, nuo to mano motyvacija tik stiprėja.
Šiuo metu esu labiau vystymosi, o ne humanitarinėje 
srityje. Būdama mažos NVO direktorė, atlieku įvairiausius 
darbus, nuo aktyvaus praktinio įsitraukimo į projektus iki 
jų įvertinimo, ataskaitų rašymo ir kasdienio vadovavimo 

organizacijai. Įsitraukėme į ilgalaikius santykius su vietos 
partneriais ir šiuo metu finansuojame maždaug dešimt 
projektų. Švietimas, teisė gyventi oriai ir teisė į savaran-
kišką apsisprendimą yra vieni svarbiausių mūsų darbo 
aspektų. Didžioji dalis mūsų projektų vykdomi Indijoje, 
Nyderlanduose ir Tailande.
Pagrindiniai iššūkiai, su kuriuos susidūriau dirbdama 
humanitarinėje srityje, man yra psichologiniai ir sociali-
niai. Psichologine prasme – kaip suderinti tai, ką patiriu 
praktikoje dirbdama su žmonėmis, ir savo privilegijuotą 
gyvenimą namuose, bei kaip tvarkytis su nuolatiniu 
būtinybės (ar adrenalino) jausmu, kuris padeda nesustoti 
veikloje. Su patirtimi, man tai daryti darosi vis lengviau ir 
lengviau; padeda ir suvokimas, kad reikia skirti laiko sau, 
kad būtų sumažinta įtampa – ir tame nėra nieko blogo. 
Socialine prasme, daug keliaujant ir nedalyvaujant šeimai 
bei draugams svarbiuose įvykiuose kartais tampa sunku 
išlaikyti ryšius. Tačiau būtent taip supratau, kas yra svarbu 
ir kas ne, ir kada man būtinai reikia ten būti. Tokiais atvejais 
supranti, kad kartais reikia pasistengti kiek labiau.
NOHA mokymai apie humanitarinį veiksmą buvo įdomūs 
ir naudingi. Buvo smagu praleisti laiką su panašiai mąs-
tančiais žmonėmis, daugiau sužinoti apie humanitarinio 
veiksmo specifiką lyginant su vystymusi. Sustiprėjo mano 
įsitikinimas, jog vystymosi srityje taip pat reikia vadovautis 
humanitariniais principais, kaip numatyta JT Darbotvarkė-
je 2030. Mintimis vis sugrįžtu prie tų trijų dienų sesijų, 
tačiau ypač stengiuosi inkorporuoti žinias, gautas per 
Roberto Ghosno paskaitą apie dabartinius humanitarinio 
veiksmo iššūkius (kurie iš tiesų ne taip daug ir skiriasi nuo 
iššūkių, su kuriais susiduriama vystymosi srityje), dr. Su-
lagnos Maitros paskaitą apie humanitarinio veiksmo prin-
cipus, Cristalos Palacios Yumar paskaitą apie psichologinį 
pasiruošimą, dr. Wojteko Wilko paskaitą apie COVID-19 
poveikį tarptautinėms NVO, ir Justino Stankaus paskaitas.

Linda van der Wijk
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Be abejonės, gebėjimų ugdymas ir stiprinimas reikalingas 
visuomet – tiek man asmeniniu lygmeniu, tiek ir dirbant 
vystymosi ar humanitarinio veiksmo srityse. NOHA vaidina 
svarbų vaidmenį, nes šis tinklas gali remtis plačia akademi-
nių ir praktinių žinių baze, supažindina besimokančiuosius 
ir, pasinaudodamas savo įvairove, taip pat suteikia prieigą 
prie žinių, kylančių iš skirtingų ideologinių pakraipų.

Abdulla Chahine, komunikacijos konsultantas Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus Kauno centre:
Dirbant su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus programa, skirta 
migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integracija, 
mano misija yra panaikinti atotrūkį vietos bendruomenėje; 
sakydamas „atotrūkis“, turiu omenyje tą įsivaizduojamą 
tarpeklį tarp žmonių, kurie nesijaučia esantys vietiniai, ir 
tarp vietinių. Darydamas interviu ir tyrimus supratau, kad 
kai kalba pasisuka apie integraciją, baimės yra abejose 
pusėse, kaip ir priėmimo stokos bei konservatyvumo: 
nuo atsiverti dar nelabai pasiruošusios homogeniškos 
bendruomenės iki ekspatriantų bendruomenės, bijančios 
prisijungti. Todėl savo darbu kuriu daugiau socialinės 
įtraukties, siekdamas įtraukti bendruomenes į veiklas, 
kurios jas suburtų nepaisant to, iš kur jie yra, ką veikia ar 
kuriai socialinei klasei priklauso. Šia programa padedame 
žmonėms rasti informacijos ir darbo, suteikiame teisinę 
ir psichologinę paramą bei organizuojame lietuvių kalbos 
pamokas. Mano užduotis – visa tai komunikuoti tiek 
organizacijos viduje, tiek išorėje, visados užtikrinant, kad 
mūsų siunčiama žinutė atitinka mūsų vertybes, kurias 
savo darbu kasdien įgyvendiname.
Prieš atvykdamas į Lietuvą magistro studijoms, Jungtiniuo-
se Arabų Emyratuose savanoriavau organizacijoje „World 
Wildlife Fund“ (Pasaulio laukinės gamtos fondas). Kaune 
kaip savanoris prisijungiau prie Kauno Hospiso Namų 
veiklos, kur lankau nepagydomomis ligomis sergančius ir 
negalią turinčius žmones. Esu muzikantas, tad jiems pa-
groju ir padedu apdoroti emocijas. Tai dalis mano patirčių, 
o dėl ateities – tiesą sakant, man nepatinka būti apibrėž-
tam etikečių. Visada buvau tas, kuris negali užsimerkti ir 
nusisukti, kai žmogus prašo pagalbos. Jei norite tai vadinti 
humanitarine sritimi – puiku. Kai pagalbos reikia, padėsiu 
visada. Tačiau nenoriu, kad mane api-
būdintų tik koks nors vienas dalykas. 
Aš esu aš, man labai patinka tai, ką 
darau – būtent todėl tuo ir užsiimu.
Humanitarinėje srityje nesivaikau 
galios pozicijų. Viskas, ko noriu – tai 
padaryti savo aplinką geresnę sau ir 
visiems kitiems, nes šiame pasaulyje 
turi būti tam tikras balansas. Turi būti 
žmonių, padedančių kitiems be jokio 
finansinio atlygio ar reikalavimo kažką 
gauti atgal. Vieni alksta, kiti jiems at-
neša maisto. Jei kažkam reikia teisinės 
ar emocinės paramos – kažkas turi 
ją suteikti. Kažkas turi tuos dalykus 
duoti žmonėms nemokamai.
Šioje kelionėje esame kiekvieną dieną. 
Šioje srityje dirbantiesiems gali būti 
neįtikėtinai sunku suprasti savo neša-
mas atsakomybes, nuolatos užsiimant 

kitų žmonių problemomis. Taip pat labai svarbu žinoti, kaip 
tvarkytis su tomis emocijomis bei traumomis.
Ar mes, esantieji humanitarinėje srityje, „darome tai, kas 
teisinga“? Tai – tik vienas iš būdų į tai žiūrėti. Aš pats to 
nelaikau „darymu to, kas teisinga“, ir toks požiūris man 
padeda ramiai į viską žiūrėti. Mano filosofija tokia: žinau, 
kad esame neteisūs, ir galime tik būti mažiau neteisūs ry-
toj. Žinojimas, kad rytoj gali būti mažiau neteisus, suteikia 
daug pasitenkinimo, ir yra vienas geriausių motyvuojančių 
faktorių ėjimui į priekį. Panašiai yra ir su humanitarinių 
pastangų poveikio įvertinimu, kur dalyvauja daugybė fak-
torių. Būdamas komunikatorius, pirmiausia mąstau apie 
komunikacijos kanalus, apie tai, kas komunikuoja, kokia yra 
žinutė, kiek mes į tai investuojame, kokių veiksmų imamės. 
Kaip matuojame poveikį? Kokius parametrus naudojame? 
Ar tai įtrauktų žmonių kiekis, ar įstatymo pakeitimas, o 
galbūt galime bendradarbiauti arba susijungti su kitais, 
kurie mums padėtų pasiekti mūsų tikslus?
Daug dalykų, girdėtų NOHA mokymų metu, man rezona-
vo su mano atliekamu darbu. Žinoma, pasitaikė momentų, 
kai norėjosi, kad kai kurie pranešėjai savo darbą atliktų 
geriau, tačiau juk erdvės tobulėjimui yra visada. Vieno iš 
pranešėjų, Bobo Ghosno, paklausiau: „Ką turėtume daryti, 
kai, dirbdami konfliktinėje zonoje, pradedame abejoti, ar 
esame teisingoje pusėje?“ Jis atsakė: „Atmink: jei ten esi 
rinktis pusių, tai tau ne vieta. Raudonasis Kryžius dirba 
tik tam, kad padėtų žmonėms.“ Ši mintis man įstrigo: mes 
padedame žmonėms, o ne sprendžiame, kas teisus ir 
kas ne. Jis taip pat paminėjo, kad geriausias būdas būti 
apolitiškam yra būti labai politiškam ir įsivaizduoti save tų 
žmonių vietoje – nesvarbu, kurioje pusėje jie yra. Tai mes 
ir puoselėjame. Kitas labai svarbus punktas buvo psicholo-
gės sesija, kurioje ji kalbėjo apie tai, kaip tvarkytis su savo 
emocijomis darbo misijoje metu. Ji pasakojo, kaip žmogaus 
kūnas tvarkosi: jis kratosi, verkia, šoka, juokiasi, kalba, 
miega, vaikšto, skaito… Supratau, kad šiuos dalykus aš ir 
pats tiesiog natūraliai darau. O kai pamirštu susitvarkyti su 
savo emocijomis arba tą procesą atidedu vėlesniam laikui, 
mano kūnas mane privers su jomis tvarkytis. Psichologė 
buvo visiškai teisi. Dabar labiau tai pastebiu ir sąmoningai 
žinau, ką patiria mano kūnas.
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