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Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës

ir Tautiniø bendrijø namai

Nuoðirdþiai sveikinu Lietuvos tautines bendrijas, jø narius, visus ávairiø
tautybiø bendrapilieèius Naujøjø metø proga.

Lietuva visiems jos pilieèiams, nepriklausomai nuo jø tautybës, yra jau-
kûs namai. Mûsø valstybë daug daro, kad tautinës bendrijos galëtø saugoti ir
puoselëti savo kultûrà, tradicijas, paproèius, vaikai � mokytis gimtàja kalba
arba gimtosios kalbos. Tai pamatinës demokratinës ðalies gyvenimo normos.

Savo aktyvia veikla jûs prisidedate prie santarvës, pagarbos ávairioms kul-
tûroms, pilietiðkumo ugdymo, pilietinës visuomenës kûrimo, padedate savo
nariams integruotis á Lietuvos valstybës gyvenimà, áneðate prideramà indëlá
á jos stiprinimà.

Naujøjø metø proga linkiu jums asmeninës laimës, optimizmo, santarvës,
prasmingø darbø ir visø lûkesèiø iðsipildymo.

Antanas PETRAUSKAS

Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie Lietuvos Respublikos

Vyriausybës generalinio direktoriaus
Antano Petrausko sveikinimas
Lietuvos tautinëms bendrijoms

Naujøjø metø proga

Gerbiami Lietuvos tautiniø maþumø
atstovai

Nuoðirdþiai sveikinu su Naujaisiais Metais, linkiu Jums santarvës, kasdie-
ninës tvirtybës ir atkaklumo, sëkmingo naujø idëjø ágyvendinimo, asmeninës
gerovës ir pakilios nuotaikos. Tegul 2006-ieji Jums ir Jûsø ðeimoms bûna stip-
raus tikëjimo ir vilties, pasitikëjimo savimi ir tikëjimo ateitimi metai.

Zita ÞVIKIENË

Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinis direktorius

Lietuvos Respublikos Seimo
Þmogaus teisiø komiteto
pirmininkë
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Rasiø, tautø, ávairiø kultûrø lygia-
vertiðkumo pripaþinimas � tai vienas
ið pamatiniø principø, kuriuo yra
grindþiama atvira visuomenë. Þiniask-
laida yra vadinama �ketvirtàja val-
dþia�. Sunku pervertinti jos átakà vi-
suomenës vieðosios nuomonës forma-
vimui. Dël to visuomenës informavi-
mo priemonës vaidina didþiulá vaid-
mená skleidþiant supratimo, pakantos,
pagarbos þmogui, nesvarbu, kokios
rasës, tautybës ar tikëjimo jis bûtø,
nuostatas.

2005 m. spalio 20 � 21 d. Tauti-
niø maþumø ir iðeivijos departamen-
tas prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës kartu su Amerikos centru
surengë seminarà ,,Tautø ávairovë ir
lygybë: dialogas su þiniasklaida�, ku-
ris vyko Amerikos centre Vilniuje,
Vytauto Didþiojo universiteto Þur-
nalistikos katedroje Kaune ir Tauti-
niø maþumø ir iðeivijos departamen-
te. Seminarà sudarë dvi dalys: teori-
në, kurioje praneðimus skaitë ávairiø

Tautø ávairovë ir lygybë: dialogas
su þiniasklaida
srièiø specialistai (Vilniuje), ir prak-
tinë � skirta þurnalistikos studentams
ir tautiniø bendrijø NVO atstovams
(Kaune-Vilniuje).

Seminare �Tautø ávairovë ir lygy-
bë: dialogas su þiniasklaida� buvo
analizuojama tautiniø maþumø pro-
blematika spaudoje, kitose visuome-
nës informavimo priemonëse, apta-
riamos tautiniø bendrijø ir þiniasklai-
dos bendradarbiavimo tendencijos ir
galimybës, supaþindinama su aktua-
lia islamofobijos problematika.

Vienas pagrindiniø seminaro tiks-
lø � uþmegzti ilgalaiká ir glaudesná
Lietuvoje gyvenanèiø tautiniø bendri-
jø ir þiniasklaidos atstovø dialogà.

Renginys buvo skirtas politikos
formuotojams, tautiniø bendrijø, vie-
ðosios informacijos rengëjams, þurna-
listams ir þurnalistikos studentams,
taip pat nevyriausybiniø organizaci-
jø, aktyviai dirbanèiø þmogaus teisiø
apsaugos, pilietinës visuomenës plët-
ros srityse, atstovams.

Seminaro metu buvo platinamas
leidinys ,,Tautø ávairovë ir lygybë:
dialogas su þiniasklaida�, kuriame bu-
vo pateikta medþiaga, apibendrinanti
kitø ðaliø patirtá ir nuostatus, regla-
mentuojanèius etniná (tautiná), rasiná
pakantumà þiniasklaidoje.

Sveikinimo kalbas seminaro ati-
darymo proga tarë nepaprastasis ir
ágaliotasis Jungtiniø Amerikos Vals-
tijø ambasadorius Lietuvos Respub-
likoje J. E. Stephen Donald Mull;
Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius
Antanas Petrauskas; Lietuvos Res-
publikos Seimo pirmininko pavaduo-
tojas Gintaras Steponavièius.

JAV ambasadorius S. D. Mull sa-
vo kalboje teigë, kad Lietuva jau nuo
seno pasiþymëjo tolerancija ir pagar-
ba ávairioms kultûroms. Tolerancija
yra absoliuèiai bûtinas elementas de-
mokratijø sëkmei. Lietuva sëkmingai
diegia tarptautinius standartus tauti-
niø grupiø teisiø apsaugos srityje.
S. D. Mull pabrëþë, kad norint iðsau-
goti þiniasklaidos laisvæ Lietuvoje,
þurnalistai turëtø bûti suinteresuoti
raðyti ir spausdinti informacijà, kuri
skatintø tolerancijos jausmà: neraðy-
ti apie tai, kas stiprina neigiamus et-
ninius stereotipus, ir remti þinias
apie maþumø problemas bei kultûri-
nius ávykius, taip padedant visuome-
nei suprasti savo paèios ávairovæ, ku-
ri Lietuvoje didëja ir didës. Þiniask-
laida vaidina svarbø vaidmená for-
muojant pilietinæ visuomenæ, átvirti-
nant joje tolerancijà ir pagarbà ávai-
rioms kultûroms.

Po ambasadoriaus kalbëjæs Tauti-
niø maþumø ir iðeivijos departamen-
to generalinis direktorius Antanas
Petrauskas paþymëjo, kad seminaro te-
ma yra labai aktuali ðiandieniniame
pasaulyje, nes gyvename daugiakultû-
rinëje visuomenëje, kuri yra bûdinga
daugeliui ðaliø, taip pat ir Lietuvai. A.
Petrauskas pabrëþë, kad Lietuvos Res-
publikos ástatymai, valstybës vykdoma
politika garantuoja visiems pilie-
èiams, nepriklausomai nuo rasës, tau-

Seminaro metu. Ið kairës: Europos tinklo kovai prieð rasizmà (ENAR)
prezidentas Baðy Kuraiði (Bashy Quraishy) ir Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus
pavaduotojas Stanislav Vidtmann
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tybës, tikëjimo, lygias teises ir laisves
bei vienodai juos ápareigoja. Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento ge-
neralinis direktorius paþymëjo, kad
valstybinës institucijos, nevyriausybi-
nës organizacijos skiria ypatingà dë-
mesá, ugdant tautinæ, rasinæ toleranci-
jà visuomenëje bei skatina pilieèiø ak-
tyvumà ðioje srityje. Èia svarbus vaid-
muo informuojant visuomenæ tenka
þiniasklaidai, kuri turëtø vieðinti ir
atitinkamai vertinti ksenofobijos, an-
tisemitizmo, nepakantumo faktus.

Lietuvos Respublikos Seimo pir-
mininko pavaduotojas Gintaras Ste-
ponavièius sveikinimo kalboje pabrë-
þë seminaro pasirinktos temos aktu-
alumà ir akcentavo glaudaus bendra-
darbiavimo tarp maþumø atstovø ir
þiniasklaidos svarbà.

Praneðimus seminare skaitë Þur-
nalistø etikos inspektorius Romas
Gudaitis �  Þurnalisto atsakomybë et-
ninio (tautinio), rasinio identiteto
kontekste; Socialiniø tyrimø institu-
to Etniniø tyrimø centro jaunesnioji
mokslo darbuotoja Vida Beresnevi-
èiûtë - Etninis nepakantumas Lietu-
vos þiniasklaidoje; Vytauto Didþiojo
universiteto Politikos mokslø ir di-
plomatijos instituto direktorius prof.
dr. Leonidas Donskis - Tamsioji glo-
balizacijos pusë: dar kartà apie ma-
þumas, prietarus  ir pilietinæ visuome-
næ; ENAR - Europos tinklo kovai
prieð rasizmà prezidentas (Belgija);
More colour in the media globëjø ta-
rybos narys � Olandija; Centro de
Estudos Multiculturais globëjø tarybos
narys  Portugalija - Baði Kuraiði (Bas-
hy Quraishy) � Þiniasklaida ir tauti-
nës bendrijos. Islamofobija.

Þurnalistø etikos inspektorius R.
Gudaitis savo praneðime priminë
Þurnalistø ir leidëjø etikos kodekso
reikalavimus, kalbëjo apie pasitaikan-
èias klaidas ðalies þiniasklaidoje. Pra-
neðëjas iðreiðkë viltá, kad ori, profe-
sionali þurnalistika suvoks savo atsa-
komybæ ir ateityje rimèiau kovos su
bet kokiomis tautinio nepakantumo
apraiðkomis.

Socialiniø tyrimø instituto Etni-
niø tyrimo centro jaunesnioji moks-
lo darbuotoja V. Beresnevièiûtë supa-
þindino su instituto atliktais ávairiø
periodiniø leidiniø tyrimais. Pateik-
ti etninio nepakantumo ir ksenofobi-

jos stebësenos rezultatai yra ádomûs,
aktualûs ir vertingi.

Kauno Vytauto Didþiojo universi-
teto Politikos mokslø ir diplomatijos
instituto direktorius  L. Donskis pra-
neðime paþymëjo, kad vykstant spar-
èiai kaitai, visuomenæ lydi neaiðku-
mas, netikrumas ir nesaugumas tiek
politiniame, tiek asmeniniame gyve-
nime. Nesaugumas sukelia agresijà,
kurià lengviausia nukreipti á svetimà,
lengviau paþeidþiamà asmená ar jø
grupæ. Tokia grupë yra maþumos. Pi-
lietinës visuomenës uþdavinys � iðlai-
kyti tolerancijos egzaminà.

Europos tinklo kovai prieð rasiz-
mà (ENAR) prezidentas Baðy Kurai-
ði (Bashy Quraishy) savo praneðime
akcentavo, kad bendravimas su þi-
niasklaida sudaro didelæ tautiniø (et-
niniø) maþumø nevyriausybiniø orga-
nizacijø (NVO) darbo dalá. Ðiø dvie-
jø grupiø santykiuose praneðëjas áþvel-
gë kelias esmines problemas: baimë
arba pasitikëjimo trûkumas bendrau-
jant su þiniasklaida; iðankstinis neigia-
mas nusistatymas prieð NVO; riboti
iðtekliai; baimë bûti manipuliuojamai
�politikø� ir pan.

Savo praneðime B. Kuraiði teigë,

kad bûtinas þiniasklaidos stebëjimas
ir paèiø þurnalistø atsakomybë uþ tai,
kà jie raðo. Þiniasklaida turi didþiu-
læ átakà þmoniø nuomonei bei poþiû-
riams, ir didelæ atsakomybæ priside-
dant prie ðio permainø proceso. Ji ga-
li padëti socialinei tautiniø (etniniø)
maþumø integracijai. Deja, didelë da-
lis þiniasklaidos dëmesio skiriama ta-
riamai neáveikiamiems skirtumams,
kurie atskiria tautas, religijas ir kul-
tûras.

ENAR�o prezidentas savo prane-
ðime pasiûlë þiniasklaidai kelias gai-
res kaip pateikti informacijà objek-
tyviai ir neutraliai neáþeidþiant ar
nekaltinat tam tikros etninës maþu-
mos.

Panaðius pasiûlymus praneðëjas
iðsakë ir etninëms maþumoms. Jis
ragino daugiau dëmesio skirti þur-
nalistikai kaip profesijai, átikinti
bendruomenës narius ir jaunimà,
kad þurnalistika yra kilni ir gera
profesija. Be to, B. Kuraiði skatino
aktyviau dalyvauti diskusijose þi-
niasklaidoje profesionalø lygiu, ir ne
tik etniniais, bet ir visai visuomenei
svarbiais klausimais bei uþmegzti
tvirtesnius santykius su tais þurnalis-

Seminaro metu. Ið kairës: Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius Antanas Petrauskas,
Jungtiniø Amerikos Valstijø ambasadorius Lietuvos Respublikoje
J. E. Stephen Donald Mull, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko
pavaduotojas Gintaras Steponavièius, Þurnalistø etikos inspektorius
Romas Gudaitis
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Generalini direktoriau, p. Ste-
ponavièiau, bendruomeniø lyderiai,
þurnalistai, draugai!

Iðlaikyti pusiausvyrà tarp þodþio
laisvës ir pagarbos maþumoms yra
viena nepatogiausiø ir aktualiausiø
problemø kiekvienai demokratijai;
ir tai problema, neturinti aiðkaus
atsakymo. Nuo pat Amerikos de-
mokratijos eksperimento pradþios,
kuomet ðalá krëtë antiprancûziðki
maiðtai, iki pat praeito savaitgalio,
kai neonaciø marðas afroamerikie-
èiø rajone Ohajo valstijoje sukëlë
neigiamø emocijø protrûká, tai iððû-
kis, kuris dar kartà patikrino mûsø
vertybiø ir mûsø demokratijos stip-
rumà. Savo trumpoje demokratijos
istorijoje Lietuva taip pat susidûrë
su ðia problema. Kaip matëme per-
nai, kai þinomas redaktorius pradë-
jo Jozefo Gebelso vertà propagan-
dos kampanijà prieð  smulkutæ Lie-
tuvos þydø maþumà, arba anksèiau
ðá mënesá, kai Vilniuje susirinko
demonstrantai protestuoti prieð gë-
jø paradà, kuris taip ir neávyko. No-
rëèiau tikëti, kad mûsø demokrati-
joms kaupiant patirtá, ði problema
iðnyks, taèiau, deja, tiesa yra kaip
tik prieðinga. Globalizacijos feno-
menas kiekvienais metais padaro
mûsø pasaulá maþesná, etniniø ir ki-
tø maþumø skaièius sparèiai didëja

visose mûsø visuomenëse. Tik pra-
eità mënesá Varðuvoje, anksèiau bu-
vusioje vienu Europos homogenið-
kiausiø miestø, stebëjau azijietiðkø
restoranø plitimà, daugybæ ukrai-
nieèiø ir baltarusiø darbininkø ir
netgi afrikietá taksi vairuotojà. Tai
reiðkiniai, kurie taip pat prasideda
ir èia, Vilniuje. Lietuvos etninë

ávairovë ateinanèiais metais tik ið-
augs, þymiai kultûriðkai praturtin-
dama jûsø ðalá, bet kartu keldama
naujus iððûkius tolerancijai ir socia-
linei harmonijai. Skirtingos demok-
ratijos skirtingais bûdais pasitinka
ðá iððûká. Europos Taryba �rasizmà
vertina ne kaip nuomonæ, bet kaip
nusikaltimà� ir pabrëþia, kad �ne
tik rasizmui, taèiau ir neapykantos
kalbø prieð tam tikras tautybes, re-
ligijas ar socialines grupes platini-
mui turi bûti prieðinamasi�. Euro-
pos Þmogaus Teisiø Teismas nieka-
da negynë neapykantos kalbø kaip
þodþio laisvës. Lietuva sëkmingai
priëmë Europos ir tarptautinius
standartus,  nepritarianèius neapy-
kantos kalboms. Europos Þmogaus
teisiø ir pagrindiniø laisviø apsau-
gos konvencija ir Tarptautinë Kon-
vencija dël Visø formø rasinës
diskriminacijos panaikinimo yra in-
korporuotos á Lietuvos ástatymus ir
Konstitucijà. Lietuvos Administra-
ciniø teisës paþeidimø kodekso 214
straipsnis ir Baudþiamojo kodekso
170 straipsnis teikia tvirtà pagrin-
dà neapykantos kalbas patraukti
teismo atsakomybën. Administraci-
nis kodeksas draudþia �informavi-
mo produkcijà, propaguojanèià na-
cionalinæ, rasinæ ar religinæ nesan-
taikà,� o Baudþiamasis kodeksas
�kurstymà prieð bet kokios tautos,

tais, kurie nori juos iðklausyti. Pre-
legentas ragino þiniasklaidos prie-
mones rengti diskusijas, seminarus ir
konferencijas temomis, kurios svar-
bios ir tautiniø maþumø atstovams,
ir þiniasklaidai.

Antràjà seminaro dienà Kauno
Vytauto Didþiojo universiteto þur-
nalistikos specialybës studentams
buvo surengtas praktinis seminaras,
kurio metu B. Kuraiði aptarë tauti-
niø maþumø problematikà, analiza-
vo islamofobijos apraiðkas uþsienio
þiniasklaidoje.

Vëliau Tautiniø maþumø ir iðei-
vijos departamente tautiniø bendrijø
NVO atstovams buvo surengtas prak-
tinis seminaras. Jo dalyviai analiza-
vo vieðøjø ryðiø klausimus, aiðkino-

si, kaip reikia bendradarbiauti su þi-
niasklaida.

Seminaras susilaukë didelio re-
zonanso Lietuvos þiniasklaidoje.
Apie ðá renginá ir nagrinëtas pro-
blemas reportaþus ruoðë Naciona-
linis radijas, Lietuvos televizija.
Lietuvos televizijos laida skirta
tautinëms maþumoms ,,Labas� pa-
rengë detalià medþiagà apie ávyku-
sá seminarà. Savaitraðtis ,,Voruta�
iðspausdino iðsamø straipsná apie
renginá. Kauno ávairiø tautø kultû-
rø centro informacijos internetinë-
je svetainëje http://www.minority.lt
buvo paskelbtas Vytauto Didþiojo
universiteto Vieðosios komunika-
cijos magistrantës E. Razbadaus-
kienës straipsnis ,,Islamo baimë �

sukurta þiniasklaidos ar diktuoja-
ma tikrovës?�. Bûtent ðis straipsnis
buvo inspiruotas vykusio universi-
tete praktinio seminaro, kurá vedë
B. Kuraiði.

Þiniasklaidos dëmesys ir akty-
vus visuomenës dalyvavimas dis-
kurse parodë, kad seminaro tema
yra aktuali. Tikëtina, kad ðiame se-
minare perskaitytø praneðimø tezës
bent ið dalies bus ágyvendintos
praktikoje, o tautiniø bendrijø kon-
taktai su þiniasklaida, abipusis in-
teresas, kad informacija bûtø kuo
teisingesnë ir ávairiapusiðkesnë, pri-
sidës prie pilietinës visuomenës kû-
rimo Lietuvoje.

Jonas RUMÐA
Tadas TUMËNAS

Jûsø dëmesiui pateikiame Jungtiniø Amerikos Valstijø ambasadoriaus
Lietuvos Respublikoje J.E. Stephen Donal Mull sveikinimo tekstà

Jungtiniø Amerikos Valstijø
ambasadorius Lietuvos Respublikoje
J.E. Stephen Donal Mull
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kvietë etniniø ir religiniø grupiø
imigrantus, tokius, kaip: þydai, mu-
sulmonai, totoriai, karaimai ir kitus.
Jis þinojo, kad nors ðios grupës yra
kilusios ið �svetimðaliø�, lietuviai
uþsitarnaus jø lojalumà ir ágis nau-
dingà naujà patirtá, parodydami joms
tolerancijà ir saugodami nuo fanatiz-
mo. Ádomu paþymëti, kad viena ið
pagrindiniø gatviø Vilniaus sena-
miestyje buvo Vokieèiø gatvë, nepai-
sant to, kad kryþiuoèiai buvo di-
dþiausi Lietuvos prieðai. Tø laikø
lietuviai suprato, kad jiems nëra ko
baimintis nemaþos vokieèiø pirkliø
bendruomenës, ir, ið tikrøjø, jie daug
laimëjo bûdami tolerantiðki ir pri-
imdami ðià bendruomenæ.

Mes taip pat neturëtume pamirð-
ti, kad imperijos, kuriø priespaudo-
je buvo Lietuva � carinë Rusija, na-
ciai ir sovietai � pasiþymëjo didele
netolerancija. Jø priespauda lietu-
viams pasireiðkë visø grupiø, kurios
nepriklausë jø valdanèiam elitui,
persekiojimu. Jø netolerancijos kai-
na buvo jø paèiø iðnykimas.

Amerikos istorija iðsiskyrë fun-
damentaliu tolerancijos iðaugimu.
Amerikos istorijos knygose nesle-
piamas faktas, kad praeityje mes ne-
teisingai elgëmës etniniø amerikie-
èiø, afroamerikieèiø ir japonø kil-
mës amerikieèiø atþvilgiu. Bet nors
mums ir gëda dël praeities, mes di-
dþiuojamës, jog pripaþinome savo
klaidas ir dabar siekiame, kad su vi-
sais amerikieèiais bûtu elgiamasi
vienodai. Tokiø jausmø vedamas,
po teroristø atakos 2001 m. rugsë-
jo 11 d., prezidentas Buðas priminë
Amerikos þmonëms, jog � kaip
amerikieèiai � Amerikos musulmo-
nai taip pat tapo ðiø atakø aukomis,
ir kad mes negalime kartoti Antro-
jo pasaulinio karo klaidø ir leisti,
kad dël mûsø skausmo ir nevilties
ði maþuma taptø atpirkimo oþiu.
Savo pasiryþimo priimti maþumas
ir imigrantus dëka, mûsø ðalis su-
gebëjo praturtinti mûsø tautà jø ta-
lentais ir lojalumu, kuo mes taip di-
dþiuojamës.

Þiniasklaida vaidina svarbiausià
vaidmená, sprendþiant ðià proble-
mà. Að dþiaugiuosi, kad mes galë-
jome bendradarbiauti su Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamentu
prie Lietuvos Respublikos Vyriau-

rasës, etninæ, religinæ ar kitokià
þmoniø grupæ�. Dabartinis uþdavi-
nys yra padëti apmokyti tardytojus,
teisëjus ir tyrëjus atpaþinti neapy-
kantos kalbas ir jas traktuoti kaip
rimtà nusikaltimà pagal Lietuvos
teisæ. Jungtinëse Valstijose mes va-
dovaujamës daug liberalesniu po-
þiûriu. Mûsø konstitucija neleidþia
vyriausybei drausti bet kokiø pasi-
sakymø ir reportaþø. Tai laisvë, su-
teikianti vienodà apsaugà tiek vy-
riausybës korupcijà atskleidþian-
tiems reporteriams, tiek neapykan-
tos pilniems rasistams, puolan-
tiems etnines maþumas. Tai Ameri-
kos demokratijos principas, kuris,
nors daþnai uþsipuolamas, beveik
nepaliestas iðliko paskutiniuosius
du ðimtus trisdeðimt metø. Ameri-
kos poþiûriu, neapykantos kalbø
draudimas retai kada paðalina jas
paskatinusià neapykantà, tiesà sa-
kant, tai jà tik paaðtrina. Mes iðmo-
kome, kad daug veiksmingiau tole-
rancijà skatinti visuomenëje, nau-
dojantis mûsø laisvëmis socialiai,
politiðkai ir ekonomiðkai spausti
tuos, kurie propaguoja neapykantà.
Jeigu JAV laikraðtis iðspausdintø
straipsniø, þeminanèiø maþumas,
visuomenë já boikotuotø, o politi-
kai ir kiti lyderiai reikðtø pasipik-
tinimà. Jei tokius teiginius pasaky-
tø politikas, tai þiniasklaidos, kitø
politikø ir, svarbiausia, pilietinës
visuomenës spaudimas gali priversti
tà pareigûnà atsistatydinti.

Nepaisant skirtingø mûsø priei-
gø, viena pamoka aiðki: tolerancija
yra absoliuèiai bûtinas ingredientas
demokratijø sëkmei. Lietuva, kaip ir
Amerika, buvo stipriausia, kai nu-
sprendë priimti naujus narius á savo
visuomenæ. Kai Lietuva plytëjo nuo
Baltijos iki Juodosios jûrø, Lietuvos

Didieji Kunigaikðèiai priëmë ap-
galvotà sprendimà bûti tolerantiðki
etninëms grupëms, esanèioms uþ
Lietuvos visuomenës ribø, o taip pat
priimti jas kaip pilieèius, kuriø tra-
dicijos buvo iðsaugotos, joms nebu-
vo grasinama. Ði tolerancija kilo ið
kilniø paskatø, bet taip pat ir ið su-
pratimo, kad Lietuvai, norinèiai
augti ir bûti klestinèia europietiðka
valstybe, buvo bûtina auginti gyvà ir
ávairiapusæ visuomenæ. Didysis Ku-
nigaikðtis Vytautas sëkmingai pasi-

sybës, organizuojant ðios savaitës
seminarà. Kaip amerikietis, að ryþ-
tingai remiu redaktoriø ir þurnalis-
tø teisæ, spausdinti viskà, kà jie no-
ri. Bet tuo paèiu áspëèiau, kad de-
mokratija, duodanti redaktoriams ir
þurnalistams ðià teisæ, labai pri-
klauso nuo tolerancijos, kultûros ir
pagarbos maþumoms. Tad, jeigu
ðiandien èia susirinkæ spaudos at-
stovai nori iðsaugoti þiniasklaidos
laisvæ Lietuvoje, turëtumëte bûti su-
interesuoti raðyti ir spausdinti in-
formacijà, kuri skatins tolerancijos
jausmà. Tai reiðkia neraðyti apie tai,
kas stiprina neigiamus etninius ste-
reotipus, ir remti þinias apie maþu-
mø problemas bei kultûrinius ávy-
kius, taip, padedant visuomenei, su-
prasti savo paèios ávairovæ - kuri
Lietuvoje didëja ir didës. Tai reið-
kia kritiðkà neapykantos ir netole-
rancijos kurstytojø vertinimà.  Ant
vienos Holokausto muziejaus Va-
ðingtone sienos yra citata, kuri kal-
ba apie pavojø, nepavykus ádiegti
tolerancijos. Tai bet kurio ið mûsø
� per daug uþsiëmusiø ar bijanèiø
ásitraukti ar pasisakyti netoleranci-
jos ar neteisingumo akivaizdoje �
istorija. Tai vokieèiø pastoriaus
Martin Niemoeller, kuris septyne-
rius metus praleido koncentracijos
stovykloje uþ savo antinacistines pa-
þiûras, citata: �Pirmiausia jie atëjo
socialistø ir að nieko nesakiau � nes
nebuvau socialistas. Tada jie atëjo
profsàjungø nariø, ir að nieko nesa-
kiau � nes að nebuvau profsàjungos
narys. Tada jie atëjo þydø ir að nie-
ko nesakiau � nes nebuvau þydas.
Tada jie atëjo manæs � ir nebebuvo
likæ tø kurie pasisakytø uþ mane�.

Taigi, kartu su þodþio laisve, tvir-
tas charakteris ir etika yra gyvybið-
kai svarbûs sveikai demokratijai. Be
to, pasisakymas prieð neteisingumà,
nepaisant jo pasekmiø, yra nepri-
klausomos, etinës þiniasklaidos re-
dakcijø politikos skiriamasis þen-
klas.  Að raginu jus ðiandien ádëmiai
vienas kito klausyti. Klausyti su pa-
garba ir su atvirumu naujoms idë-
joms. Að jus raginu, jog tai kà ðian-
dien iðgirsite, paversti praktika savo
bendruomenëje ir savo þiniasklaidos
ðakose. Jei taip padarysite, manau,
Lietuvos visuomenë bus dar sveikes-
në. Aèiû jums.
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2005 m. lapkrièio 28 d. Rygoje
(Latvija)  buvo pasiraðytas susitarimas
tarp Tautiniø maþumø ir iðeivijos de-
partamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës, atstovaujamo generalinio
direktoriaus Antano Petrausko ir Lat-
vijos Respublikos socialinës integra-
cijos ministro sekretoriato specialie-
siems reikalams, atstovaujamo Socia-
linës integracijos ministro sekretoria-
to vadovës Kristînes Vâgnere.

Ðiuo susitarimu buvo pripaþinta
ðaliø visuomeniø integracijos svarba,
jø ávairovës bei kultûrinio pliuraliz-
mo iðsaugojimo bûtinumas, atsiþvel-
giant á bendrus tikslus uþtikrinant
Europos Sàjungos ir Europos Tary-
bos þmogaus teisiø ir tautiniø maþu-
mø teisiø apsaugos standartø ágyven-
dinimà ir praktiná jø realizavimà. Su-
sitarime akcentuojamas siekis vysty-
ti dviðalá bendradarbiavimà ávairiose

Bendradarbiavimo susitarimo tautiniø
maþumø apsaugos teisiø srityje

pasiraðymas tarp Lietuvos Respublikos
ir Latvijos Respublikos

bendrø interesø tautiniø maþumø ap-
saugos srityse.

Abi ðalys ásipareigojo remti glau-
desná savo valdymo institucijø ir tau-
tiniø maþumø organizacijø, dalyvau-
janèiø plëtojant integracinius proce-
sus, tarpusavio bendradarbiavimà, im-
tis bendrø iniciatyvø skleidþiant savo
patirtá tautiniø maþumø apsaugos sri-
tyje treèiosiose ðalyse bei tarptautinë-
se organizacijose. Susitarta skatinti
bendradarbiavimà nacionaliniuose ir
tarptautiniuose moksliniuose tautiniø
maþumø tyrimuose, inicijuoti ir ska-
tinti bendrus leidybinius, audiovizua-
linius, radijo ir televizijos projektus,
festivalius ir kitus renginius susijusius
su Lietuvos ir Latvijos kultûrinës ávai-
rovës pristatymu.

Birutë KAZLAUSKIENË
Tadas TUMËNAS

Tautiniø maþumø ir iðeivijos de-
partamento prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës ir Latvijos Res-
publikos Socialinës integracijos
ministro sekretoriato specialie-
siems reikalams susitarimas dël
bendradarbiavimo tautiniø maþu-
mø apsaugos srityje

Tautiniø maþumø ir iðeivijos de-
partamentas prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës ir Latvijos Respubli-
kos Visuomenës integracijos ministro
sekretoriatas toliau vadinami Ðalimis,
pripaþindamos Ðaliø visuomeniø in-
tegracijos svarbà, jø ávairovës bei kul-
tûrinio pliuralizmo iðsaugojimo bûti-
numà;

atsiþvelgdamos á Ðaliø bendrus
tikslus uþtikrinant Europos Sàjungos
ir Europos Tarybos þmogaus ir tauti-
niø maþumø teisiø apsaugos standar-
tø ágyvendinimà ir praktiná jø realiza-
vimà;

norëdamos vystyti dviðalá bendra-
darbiavimà ávairiuose bendrø intere-
sø tautiniø maþumø apsaugos srityje
ir sukurti pagrindà bendradarbiavimo
koordinacijai,

s u s i t a r ë:
1 straipsnis
Ðalys bendradarbiauja vadovaujan-

tis ðio Susitarimo nuostatomis ir lai-
kantis abiejose Ðalyse galiojanèiø ásta-
tymø.

2 straipsnis
Ðalys remia glaudesná savo valdy-

mo institucijø ir tautiniø maþumø or-
ganizacijø, dalyvaujanèiø plëtojant in-
tegracinius procesus, tarpusavio ben-
dradarbiavimà.

3 straipsnis
Ðalys keièiasi statistine ir kita in-

formacija tautiniø maþumø apsaugos
srityje, áskaitant:

1. ástatymus ir norminius teisës ak-
tus, reglamentuojanèius tautiniø ma-
þumø apsaugà atitinkamose ðalyse;

Nuotraukuose:
Akimirkos ið sutarties pasiraðymo
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2. ástatymus ir norminius aktus
reglamentuojanèius atitinkamø ðaliø
paramà iðeivijos bendruomenëms;

3. tarptautiniø organizacijø ir tre-
èiø ðaliø ið ávairiø tarptautiniø ðalti-
niø gaunama informacija, susijusia su
tautiniø maþumø apsauga;

4. ástatymus ir norminius teisës ak-
tus, reglamentuojanèius romø apsau-
gà atitinkamose ðalyse;

5. ástatymus ir norminius teisës ak-
tus, reglamentuojanèius bendradarbia-
vimà su iðeivija atitinkamose ðalyse;

6. pasikeitimà patirtimi ir prakti-
niu darbu tautiniø maþumø, romø tei-
siø apsaugos srityse bei bendradarbia-
vimà su iðeivija atitinkamose ðalyse.

4 straipsnis
Ðalys imasi bendrø iniciatyvø sklei-

dþiant savo patirtá tautiniø maþumø
apsaugos srityje treèiosiose ðalyse bei
tarptautinëse organizacijose, áskai-
tant:

1. konferencijø, seminarø rengimà;
2. paramà rengiant programas ir

projektus susijusius su tautiniø maþu-
mø apsauga;

3. ekspertø paramà.
5 straipsnis
Ðalys imasi bendrø iniciatyvø sklei-

dþiant bendradarbiavimo su iðeivija
patirtá atitinkamose ðalyse, áskaitant:

1. konferencijø, seminarø rengimà;
2. paramà rengiant programas ir

projektus susijusius su tautiniø maþu-
mø apsauga;

3. ekspertø paramà.
Ðalys skatina bendradarbiavimà

nacionaliniuose ir tarptautiniuose
moksliniuose tautiniø maþumø tyri-
muose.

6 straipsnis
Ðalys inicijuoja ir skatina bendrus

leidybinius, audiovizualinius, radijo ir
televizijos projektus, festivalius ir ki-
tus renginius susijusius su Ðaliø kul-
tûrinës ávairovës pristatymu.

7 straipsnis
Kad bûtø uþtikrintas ðio Susitari-

mo ágyvendinimas, Ðalys ákurs Jung-
tiná tautiniø maþumø reikalø komite-
tà (toliau � Komitetas), kurá sudarys
Ðaliø uþ tautiniø maþumø klausimus
atsakingø institucijø pareigûnai. Ko-
miteto veiklos tikslas � ágyvendinti
bendrus pasiûlymus, programas ir
projektus susijusius su dviðaliu ben-
dradarbiavimu tautiniø maþumø ap-
saugos srityje.

Komitetas parengia dvejø metø
veiksmø programà.

Ðalys, remiantis lygiateisiðkumo
principu, nustato, kiek ir kokie nariai
sudaro Komitetà. Ðalys informuoja
apie tai viena kità. Ðalys ðeðiø mëne-
siø laikotarpyje nuo ðio Susitarimo
ásigaliojimo dienos informuoja viena
kità apie dviejø pirmininkø paskyrimà
� po vienà ið kiekvienos ðalies. Ágyven-
dinant ðá Susitarimà, iki pirmojo ko-
miteto posëdþio Lietuvos Respublikos
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departa-
mento paskirtas pirmininkas yra ski-
riamas ryðiams su Ðalimis palaikyti.

Komitetas renkasi kartà per metus
paeiliui Lietuvos Respublikoje ir Lat-
vijos Respublikoje.

Ðalys gali kviesti savo ðalies eks-
pertus bei tautiniø bendrijø atstovus
dalyvauti Komiteto veikloje.

8 straipsnis
Në viena Ðalis neprisiima jokiø ási-

pareigojimø ir atsakomybës dël to, kaip
kitos Ðalies analogiðkos institucijos tai-
ko ir naudoja pagal ðá Susitarimà vyk-
domo bendradarbiavimo rezultatus.

9 straipsnis
Ðis Susitarimas papildomas ir pa-

keièiamas visø dviejø Ðaliø sutikimu
pasiraðant protokolus, kurie yra neat-
skiriama ðio Susitarimo dalis ir ku-

riems taikoma ta pati ásigaliojimo
procedûra.

10 straipsnis
Kilus tarp Ðaliø ginèui dël ðio Su-

sitarimo aiðkinimo ar taikymo, Ðalys
siekia iðspræsti ginèà derybomis arba
kitu Ðalims priimtinu ginèø sprendi-
mo bûdu.

11 straipsnis
Ðis Susitarimas ásigalioja nuo pa-

siraðymo dienos.
Ðis Susitarimas galioja penkerius

metus ir automatiðkai pratæsiamas ki-
tam penkeriø metø laikotarpiui, jeigu
në viena ið Ðaliø raðtu prieð ðeðis më-
nesius nepraneða apie ketinimà nu-
traukti ðá Susitarimà.

Ðio Susitarimo nutraukimas netu-
ri átakos jo galiojimo laikotarpiu pra-
dëtø programø ir projektø vykdymui,
jeigu Ðalys nesusitaria kitaip.

Pasiraðytas 2005 m. lapkrièio 28 d.
Rygoje dvejais egzemplioriais, kiekvie-
nas lietuviø, latviø ir anglø kalbomis.
Visi tekstai yra autentiðki.

Kilus nesutarimø dël ðio Susitari-
mo aiðkinimo, Ðalys remiasi tekstu an-
glø kalba.

Uþ Tautiniø maþumø ir Uþ  Latvijos Respublikos
iðeivijos departamentà Sekretoriatà specialiesiems
prie Lietuvos Respublikos reikalams
Vyriausybës

Generalinis direktorius Socialinës integracijos sekretoriato
specialiesiems reikalams vadovë

Antanas PETRAUSKAS Kristîne VÂGNERE
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2005 m. lapkrièio 29 d. Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
prie LRV generalinio direktoriaus pa-
vaduotojas Stanislav Vidtmann, Tau-
tiniø maþumø skyriaus vedëja Rasa
Paliukienë ir Etnopolitiniø procesø
analizës poskyrio vedëja Birutë Kaz-
lauskienë dalyvavo Rygoje (Latvija)
vykusioje konferencijoje, skirtoje Eu-
ropos Tarybos Tautiniø maþumø ap-
saugos pagrindø konvencijos (toliau �
ET Pagrindø konvencija) ágyvendini-
mui Baltijos valstybëse. Konferencijà
rengë Europos Tarybos informacijos
biuras ir Rygos Þmogaus teisiø insti-
tutas.

Konferencijoje dalyvavo Latvijos,
Estijos ir Lietuvos Respublikos vy-
riausybiniø organizacijø  atstovai, Lat-
vijos NVO atstovai,  ekspertai ið Eu-
ropos Tarybos � Antti Korkeakivi ið
Europos Tarybos Tautiniø maþumø
apsaugos pagrindø konvencijos sekre-
toriato ir Rainer Hofmann,  buvæs Pa-
tariamojo komiteto, rengusio Tautiniø
maþumø apsaugos pagrindø konven-
cijà, prezidentas. Rainer Hofmann
pristatë bendruosius principus dël ET
Pagrindø konvencijos pasiraðymo ir
ratifikavimo bei jos ágyvendinimo me-
chanizmus.

Latvijos Respublikos uþsienio rei-
kalø ministras Artis Pabriks, Sociali-
nës integracijos ministras specialie-
siems pavedimams Ainars Latkovskis
aptarë Latvijos Respublikos veiksmus,
pasiraðant ir ratifikuojant ET Pagrin-
dø konvencijà. Praneðimà apie ágyven-
dinimà vieno ið svarbiausiø ET teisi-
niø dokumentø, reglamentuojanèiø
tautiniø maþumø teisiø ir laisviø ap-
saugà Lietuvos Respublikoje skaitë
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departa-
mento prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybës, Etnopolitiniø procesø ana-
lizës poskyrio vedëja Birutë Kazlaus-

Konferencija, skirta Europos
Tarybos Tautiniø maþumø

apsaugos pagrindø
konvencijos ágyvendinimui

Baltijos ðalyse

kienë. Katlin Saaliste ið Estijos Þmo-
giðkøjø iðtekliø ministro biuro pasida-
lijo Estijos Respublikos patirtimi.

Europos Tarybos Ministrø Komite-
tas 1994 m. lapkrièio 10 d. priëmë
Tautiniø maþumø apsaugos pagrindø
konvencijà. Lietuvos Respublika viena
ið pirmøjø Europos valstybiø (pirmoji
tarp Baltijos valstybiø) pasiraðë ðià ET
Pagrindø konvencijà - 1995 m. vasario
1 d. Lietuvos Respublikos Seimas 2000
m. vasario 17 d. priëmë ástatymà
Nr.VIII-1548 �Dël Europos Tarybos
tautiniø maþumø apsaugos pagrindø
konvencijos ratifikavimo�. 2000 m. ko-
vo 23 d. prisijungimo prie ET Pagrin-
dø konvencijos dokumentai buvo pa-
teikti deponuoti Europos Tarybos ge-
neraliniam sekretoriui. ET Pagrindø
konvencija Lietuvos Respublikoje ási-
galiojo 2000 m. liepos 1 d.

2001 m. vasarà Lietuva parengë
ir pateikë Europos Tarybos genera-
liniam sekretoriui pirmàjà ataskaità
apie teisines ir kitas priemones, ku-
riø buvo imtasi Lietuvos Respubli-
koje ðios konvencijos principams
ágyvendinti. Remiantis ET Pagrindø
konvencijos 25 straipsniu, 2006 m.
Lietuvos Respublika turës pateikti
antràjà ataskaità apie ðios konvenci-
jos ágyvendinimà Lietuvos Respub-
likoje.

Latvijos Respublika ET Tautiniø
maþumø apsaugos pagrindø konvencijà
pasiraðë 1995 m. geguþës 11 d., taèiau
paskutinë ið Baltijos valstybiø jà ratifi-
kavo � tik 2005 m. birþelio 6 d. Esti-
jos Respublika ET Tautiniø maþumø
apsaugos pagrindø konvencijà pasira-
ðë 1995 m. vasario 2 d., o ratifikavo
ankðèiausiai ið trijø Baltijos ðaliø �
1997 m. sausio 6 d.

Birutë KAZLAUSKIENË
Tadas TUMËNAS

Ðiø metø rugsëjo 28 dienà Tauti-
niø bendrijø namuose lankësi Moldo-
vos Respublikos Prezidentas Vladi-
miras Voroninas (Vladimir Voronin).
Moldovos prezidentas dalyvavo susi-
tikime su  Lietuvoje gyvenanèiais mol-
davais. Susitikimo metu buvo aptarti
ávairûs klausimai. Moldovos Prezi-
dentas domëjosi Lietuvoje veikianèios
Lietuvos rumunø kultûros draugijos
�Daèija� veikla, ðios draugijos istori-
ja, veiklos perspektyvomis, moldavø-
rumunø tautinës grupës padëtimi Lie-
tuvoje.

Savo ruoþtu Lietuvoje gyvenantys
moldavai domëjosi politine padëtimi
Moldovoje, ðios ðalies ateities siekiais.

Moldovos Respublikos Prezidentas
Vladimiras Voroninas su Lietuvoje
gyvenanèiais moldavais

Moldovos Respublikos Prezidentas
Vladimiras Voroninas ir Lietuvos
rumunø kultûros bendrijos �Daèija�
vadovë Liuèija Andrijesku - Bartkienë

Lankësi
Moldovos

Respublikos
Prezidentas
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Europos Bendrijø iniciatyva -
EQUAL

EQUAL - tai Europos Bendrijø
iniciatyva, kuri iðbando ir skatina nau-
jus kovos su darbo rinkoje egzistuo-
janèia visø formø diskriminacija ir ne-
lygybe, kurià patiria tiek dirbantys,
tiek ir ieðkantys darbo asmenys.

EQUAL yra Europos uþimtumo ir
Europos kovos su diskriminacija bei
atskirtimi strategijø dalis.

EQUAL iniciatyva veikia pagal
devynias temas, valstybiø nariø nuo-
mone daugiaðalis bendradarbiavi-
mas gali prisidëti prie nacionalinës
uþimtumo ir socialinës integracijos
politikos ágyvendinimo tobulinimo
(iðsamesnë informacija � www.equ-
al.lt).

Lietuvoje remiami ðie teminiai
prioritetai: Tema A - skirta sudaryti
sàlygas gráþti á darbo rinkà asme-
nims, kurie susiduria su integracijos
ar gráþimo á darbo rinkà sunkumais.
Tema G - skirta ðeimos ir profesinio
gyvenimo suderinimo skatinimui bei
paramai darbo rinkà palikusiø vyrø
ir moterø reintegracijai vystant
lankstesnes ir efektyvesnes darbo or-
ganizavimo formas bei paramos
priemones. Tema I - skirta prieglobs-
èio praðytojø integracijai á darbo
rinkà.

EQUAL ieðko naujø metodø mi-
nëtø problemø sprendimui, grindþia-
mam tokiais principais, kaip Poveikis
politikai (Mainstreaming), kurio tiks-
las � daryti átakà bei keisti uþimtumo
politikos ágyvendinimà vietos, nacio-
naliniu ir net Europos Sàjungos lyg-
meniu, vykdant novatoriðkø sprendi-

mø sklaidà bei juos pateikiant politi-
kos kûrëjams ir pagrindiniams suinte-
resuotiems asmenims.

EQUAL projektus ágyvendina ne
atskiros organizacijos, o specialiai
tam sukurtos vystymo bendrijos.
Vystymo bendrijà sudaro ávairioms
visuomenës gyvenimo sritims atsto-
vaujanèios institucijos, ástaigos, or-
ganizacijos ar ámonës, kurios veikia
kartu vadovaudamosi bendrais jas
vienijanèiais ásipareigojimais spræs-
ti tam tikrà veiklos/srities problemà.

Projektas �Tautiniø maþumø
integracijos á darbo rinkà paramos

mechanizmo sukûrimas
ir iðbandymas�.

Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamentas inicijavo projekto, skirto ða-
lies tautiniø maþumø atstovø integra-
cijos á darbo rinkà, parengimui. Projek-
tà rengë Tautiniø bendrijø namai.

Vadovaujantis LR Socialinës ap-
saugos ir darbo ministerijos valstybës
sekretoriaus potvarkiu �Dël paramos

EQUAL projektas
�Tautiniø maþumø integracijos

á darbo rinkà paramos
mechanizmo sukûrimas ir iðbandymas�

Projekto pristatomoji konferencija Ðalèininkø rajono savivaldybës
administracijoje. Ið kairës: Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojas

Stanislav Vidtmann, Ðalèininkø rajono savivaldybës mero pavaduotojas
Zdislav Paleviè, Ðalèininkø rajono savivaldybës administracijos

direktorius Boleslav Daðkeviè
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skyrimo projektams, ágyvendinant
2004 -2006 m. Europos bendrijø ini-
ciatyvos EQUAL teminius priorite-
tus� finansinë parama skirta ir projek-
tui �Tautiniø maþumø integracijos á
darbo rinkà paramos mechanizmo su-
kûrimas ir iðbandymas�. 2004 m. lap-
krièio 30 d. Vilniuje pasiraðyta para-
mos sutartis su vadovaujanèiu vysty-
mo bendrijos partneriu Vieðàja ástai-
ga Tautiniø bendrijø namais.

Projekto tikslas � sukurti ir iðban-
dyti tautiniø maþumø integracijos á
darbo rinkà paramos mechanizmà bei
bendradarbiavimo tinklus, naudojant
tautiniø maþumø nevyriausybiniø or-
ganizacijø þmogiðkuosius iðteklius ir
átakà.

Projektas siekia:
- remiantis tautiniø maþumø visuo-

meninëmis organizacijomis, jø áta-
ka bei poveikiu visuomenës raidai,
sukurti integracijos á darbo rinkà
procese dalyvaujanèiø organizacijø
Bendradarbiavimo tinklus;

- pasinaudojant uþsienio partneriø pa-
tirtimi Vilniaus mieste ir Ðalèinin-
kø rajone sukurti, iðbandyti ir áver-
tinti tautiniø maþumø integracijos á
darbo rinkà paramos mechanizmà;

- pakelti tautiniø maþumø nevyriausy-
biniø organizacijø þmogiðkøjø ið-
tekliø kompetencijà bei integracijos
procese dalyvaujanèiø institucijø
personalo kvalifikacijà;

- sukûrus ir iðbandþius tautiniø maþu-
mø integracijos á darbo rinkà para-
mos mechanizmà, vykdyti poveiká
politikai ir praktikai.

Projekto �Tautiniø maþumø integ-
racijos á darbo rinkà paramos mecha-
nizmo sukûrimas ir iðbandymas� vys-
tymo bendrijà sudaro devynios orga-
nizacijos: VðÁ Tautiniø bendrijø na-
mai, Tautiniø maþumø ir iðeivijos de-
partamentas prie LR Vyriausybës,
Ðalèininkø rajono savivaldybës admi-
nistracija, Vilniaus darbo birþa, Ðal-
èininkø darbo birþa, Labdaros para-
mos fondas Vilniaus lenkø kultûros
namai, Darbo ir socialiniø tyrimø ins-
titutas, Lietuvos rusø visuomeniniø
organizacijø koordinacinë taryba, Lie-
tuvos lenkø sàjungos Vilniaus skyrius.

Projekto pirmajame etape (2004 m.
gruodis � 2005 m. geguþë) partneriai
susitarë dël savo darbo, þiniø ir iðtek-
liø kooperavimo, siekiant ágyvendinti
projektà. Tuo tikslu buvo sukurta Vys-

tymo bendrija, parengta Vystymo ben-
drijos veiksmø strategija, pasiraðyta
tarptautinio bendradarbiavimo sutar-
tis.

2005 m. geguþës 5 d. partneriai pa-
siraðë Equal projekto �Tautiniø maþu-
mø integracijos á darbo rinkà paramos
mechanizmo sukûrimas ir iðbandy-
mas� Vystymo Bendrijos sutartá.

Vystymo Bendrija siekia spræsti
konkreèias Lietuvos tautiniø maþumø
socialinës nelygybës problemas, su ku-
riomis jos susiduria siekdamos integ-
ruotis á ðalies darbo rinkà. Tautiniø
maþumø tarpe egzistuoja aukðtesnis,
nei vidutinis nedarbo lygis, jos yra la-
biau socialiai paþeidþiamos, egzistuo-
ja jø socialinë atskirtis. Valstybinës
kalbos nemokëjimas taip pat yra kliû-
tis ágyti profesiná pasirengimà bei su-
sirasti darbà.

Nedarbas tarp tautiniø maþumø
yra didesnis nei tarp lietuviø. 2002 m.
tyrimo duomenimis nedarbas tarp ru-
sø tautybës þmoniø buvo 20,3%, len-
kø � 17,8%, kitø tautybiø - 17,4%.
Tuo tarpu nedarbas tarp lietuviø suda-
rë - 12,8%. Ne kà geresnë padëtis ir
dabar. Pavyzdþiui, nedarbas Ðalèinin-
kø rajone, kuriame gyvena 79,5% len-
kø, yra 8,2%, tuo tarpu kai ðalies vi-
durkis  - 4,1% (Lietuvos darbo birþos
2005 10 01 dienos duomenys).

Tarptautinis bendradarbiavimas
yra vienas ið iðskirtiniø EQUAL ini-
ciatyvos bruoþø. Kad galëtø dalyvauti
programoje, Vystymo bendrija turi su-
sirasti uþsienio partnerius bei sudaryti
Tarptautinio bendradarbiavimo sutar-
tá su maþiausiai viena Vystymo ben-
drija ið kitø ES valstybiø. Taip siekia-
ma uþtikrinti, kad bus keièiamasi ágy-
ta Vystymo bendrijø patirtimi bei
praktika ávairiose ES valstybëse.

Mûsø Vystymo bendrija turi tris
uþsienio partnerius: Vokietijoje - Vys-
tymo bendrija PAMIR-SON, Italijoje
- Vystymo bendrija TE.S.E.O., Pran-
cûzijoje - Vystymo bendrija TALENT.
Kartu su uþsienio partneriais sieksime
dalintis patirtimi, ágyta vykdant pro-
jekto veiklas. Tarptautinio bendradar-
biavimo sutartis numato:
- gerai matomø ir sunkiai pastebimø

kliûèiø bei sunkumø, trukdanèiø
imigrantams bei tautinëms (etni-
nëms) maþumoms integruotis á pir-
minæ darbo rinkà, nustatymas ir ávar-
dijimas; bus aptariama, kaip áveikti

ðias kliûtis kuriant naujus mokymo
bei darbuotojø tobulinimo proce-
sus; atliekamas mokymo procesø
palyginimas skirtinguose nacionali-
niuose/socialiniuose kontekstuose.
Vadovaujantis partneris: Vystymo
bendrija PAMIR-SON, Vokietija;

- nagrinëjami imigrantø ir tautiniø
(etniniø) maþumø atstovø profesi-
nio pasirengimo ir tinkamumo dar-
bo rinkai ávertinimo metodai. Taip
pat nagrinëjami su tam tikra profe-
sine veikla susijæ rizikos faktoriai.
Be to, bus nagrinëjami darbdaviø ir
konsultantø kompetencijos ávertini-
mo metodai. Vadovaujantis partne-
ris: Vystymo bendrija TE.S.E.O.,
Italija;

- imigrantø ir tautiniø (etniniø) ma-
þumø atstovø, o taip pat darbdaviø
naudojamø þodþiø ir sàvokø, susiju-
siø su profesine integracija, iðaiðki-
nimas ir koregavimas. Vadovaujan-
tis partneris: Vystymo bendrija
TALENT, Prancûzija;

- ðalia áprastø informavimo apie vyk-
domà veiklà bûdø (naujø rezultatø
skelbimo þiniasklaidoje, konferenci-
jø rengimo, nuoseklios kuriamø
struktûrø plëtros), bûtina iðtirti vie-
ðumo skleidimo per vystymo ben-
drijas galimybes vietiniu, regioniniu
bei tarptautiniu lygiais, vystant ir
palaikant nuolatiná dialogà, pritrau-
kiant bendradarbiavimui jame stra-
teginius partnerius, vykdomosios
valdþios atstovus ir politikus. Savai-
me suprantama, ðis dialogas turi
vykti vietiniu, regioniniu bei tarp-
tautiniu lygiais. Bûtina iðtirti ir ap-
tarti aukðèiau minëtuose procesuo-
se dalyvaujanèiø nacionaliniø vysty-
mo bendrijø sukauptà patirtá. Vado-
vaujantis partneris: Vystymo ben-
drija �Tautiniø maþumø integracijos
á darbo rinkà paramos mechanizmo
sukûrimas ir iðbandymas�, Lietuva.

Projekto metu Vilniuje, Vilniaus
bei Ðalèininkø rajonuose bus kuriami
Bendradarbiavimo tinklai. Bendra-
darbiavimo tinklai apjungs valstybi-
nes, nevyriausybines, privataus verslo
sektoriaus organizacijas, taip pat ávai-
riø Lietuvos vietoviø darbo birþas.

Norëtume pabrëþti kelias ðiø ben-
dradarbiavimo tinklø ypatybes. Visø
pirma bendradarbiavimo tinklai - tai
ryðys tarp ávairaus lygmens organiza-
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cijø - galimybë keistis informacija, bû-
das iðspræsti savo problemas sutei-
kiant naudà kitam bendradarbiavimo
tinklo dalyviui. Antra - tai galimybë
paèioms tautiniø maþumø nevyriau-
sybinëms organizacijoms padëti savo
tautieèiams spræsti ásidarbinimo pro-
blemà. Lietuvoje ðiuo metu veikia per
250 tautiniø maþumø nevyriausybiniø
organizacijø, daugelis jø yra susibûru-
sios á asociacijas, tarybas, sàjungas.
Ðios susivienijusios organizacijos turi
didelá veiklos potencialà ir þmogið-
kuosius iðteklius. Mûsø nuomone, yra
tikslinga nukreipti ðias organizacijas
spræsti ne tik tautinio tapatumo iðsau-
gojimo, bet ir socialines problemas,
su kuriomis susiduria tautinëms gru-
pëms priklausantys asmenys.

Projekto metu Vilniuje, Ðalèinin-
kø ir Vilniaus rajonuose bus atrinkti
bei apmokomi asmenys, kurie padës
vykdyti projekto veiklas. Ðiuos asme-
nis iðskyrëme á dvi grupes Lyderiai ir
Globëjai.

Lyderiai � asmenys, kurie dalyvaus
bendradarbiavimo tinklø kûrime.
Jiems  yra kuriama speciali mokymø
programa. Didþiausià skaièiø potencia-
liø Lyderiø tikimës rasti tautiniø ma-
þumø nevyriausybiniø organizacijø na-
riø tarpe. Manome, jog pakelta Lyde-
riø kompetencija, ágyti nauji gebëjimai
þenkliai sustiprins nevyriausybines tau-
tiniø maþumø organizacijas.

Globëjai - asmenys, kuriø pagrin-
dinë pareiga yra padëti tautiniø maþu-
mø atstovams ásitvirtinti naujoje dar-
bo vietoje. Jie  priþiûrës, skatins bei
palaikys bedarbius, kurie dël vienokiø
ar kitokiø prieþasèiø neranda ar ne-
tenka darbo.

Iki 2006 m. pabaigos Ðalèininkø
rajone numatoma  atlikti sociologiná
tyrimà, suburti  bei apmokyti Lyderius
ir Globëjus, kurie bus ádarbinti projek-
te ir jiems bus pavesta sukurti vietinia-
me verslo sektoriuje dalyvaujanèiø
subjektø Bendradarbiavimo tinklus bei
koordinuoti ðiø tinklø veiklà. Bendra-
darbiavimo tinklai Ðalèininkø rajone
apjungs rajono savivaldybës, darbo bir-
þos, nevyriausybiniø organizacijø, mo-
kymo ástaigø ir turizmo bei su juo su-
sijusiø verslo ámoniø atstovus. Jø veik-
los tikslas - suvienyti pastangas ir ið-
teklius, siekiant sukurti patrauklià ap-
linkà turizmui ir poilsiui Ðalèininkø ra-
jone. Bus siekiama iðplësti esamas tu-

rizmo, poilsio, pramogø paslaugas bei
inicijuoti naujø ûkio subjektø susikû-
rimà.  Naujoms darbo vietoms uþimti
projektas numato ðeðiasdeðimties be-
darbiø papildomà parengimà, taip pat
siekiama ádarbinti penkiolika tautiniø
maþumø atstovø ir padëti jiems ásitvir-
tinti darbo rinkoje. Visomis ðiomis
veiklomis norima didinti turistø srau-
tus á Ðalèininkø rajonà tuo maþinant
rajono gyventojø bedarbystæ.

Ðiø metø lapkrièio 9 d. Ðalèininkø
savivaldybës administracijos salëje vy-
ko projekto �Tautiniø maþumø integ-
racijos á darbo rinkà paramos mecha-
nizmo sukûrimas ir iðbandymas� pri-
statomoji konferencija, kurià organiza-
vo Ðalèininkø rajono savivaldybë bei
Tautiniø bendrijø namai. Ðiuo renginiu
prasidëjo EQUAL projekto II etapo
veiklos Ðalèininkø rajone. Pristatyme
dalyvavæ savivaldybës administracijos
atstovai, seniûnai, privataus verslo at-
stovai, bendruomeniø, nevyriausybiniø
organizacijø vadovai ir nariai. Vystymo
bendrijos partneriø atstovai buvo supa-
þindinti su darbo jëgos Ðalèininkø ra-
jone paklausa, struktûra ir kitimo ten-
dencijomis, ásidarbinimo galimybiø
prognoze 2006 metams, Ðalèininkø ra-
jono verslo informacijos centro funk-
cijomis bei siûlomomis paslaugomis,
Turizmo galimybiø studija rajone.

Projekto veiklos Vilniuje bei Vil-
niaus rajone bus pradëtos ágyvendinti
nuo 2006 metø pradþios ir  baigtos

2007 metais. 2006 m. pirmà ketvirtá
planuojama  suformuoti Lyderiø ir
Globëjø grupes bei pradëti jø apmo-
kymus.

Vilniuje planuojama parengti dvide-
ðimt ðeðis Lyderius, kurie bus ádarbinti
projekte ir jiems bus pavesta sukurti vie-
tiniame verslo sektoriuje dalyvaujanèiø
subjektø Bendradarbiavimo tinklus bei
koordinuoti ðiø tinklø veiklà.

Vystymo bendrijos �Tautiniø ma-
þumø integracijos á darbo rinkà para-
mos mechanizmo sukûrimas ir iðban-
dymas� partneriai tikisi, jog projekto
realizavimas padës tautiniø bendrijø
nariams ágyti papildomø þiniø, prak-
tiðkai átvirtinti naujus gebëjimus, ko-
kybiðkai keisti visuomeniniø organi-
zacijø veiklos turiná, skatinant bendra-
vimà ir bendradarbiavimà tiek bendri-
jos nariø tarpe, tiek tarp ávairiø mûsø
ðalies visuomenës grupiø.

Daugiau informacijos apie projek-
tà, vykdomas veiklas galite surasti
Tautiniø bendrijø namø internetinia-
me puslapyje www.tbn.lt

Kvieèiame visas ðalies tautiniø
maþumø visuomenines organizacijas,
jø narius aktyviai dalyvauti realizuo-
jant projektà �Tautiniø maþumø integ-
racijos á darbo rinkà paramos mecha-
nizmo sukûrimas ir iðbandymas�.

Vilius MIKULËNAS,
Tautiniø bendrijø namø projektø

vadovas, projekto administratorius

Projekto pristatomoji konferencija Ðalèininkø rajono
savivaldybës administracijoje



TAUTINIØ BENDRIJØ INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr. 3-4

12

Europos Bendrijø
EQUAL  projektas

�Romø integracijos á darbo rinkà
mechanizmo sukûrimas ir iðbandymas�

Vystymo bendrijos trumpas
apraðymas:

Tikslas:
Pirmajame etape patikslintas pa-

grindinis vystymo bendrijos tikslas �
sukurti, iðbandyti romø integracijos á
darbo rinkà programos mechanizmà
bei perkelti teigiamà ðio mechanizmo
taikymo praktikà dar á bent vienà Lie-
tuvos regionà.

Uþdaviniai:
Pagrindiniam tikslui pasiekti ben-

drija iðkëlë uþdaviná: Sukurti ir iðban-
dyti romø integracijos á darbo rinkà
programos mechanizmà ir bendradar-
biavimo tinklus tam panaudojant spe-
cialiai parengtus romø ir visuomenës
atstovus Vilniaus mieste,Ukmergës ir
Ðalèininkø rajonuose ir parengti sche-
mà platesniam pasiteisinusio mecha-
nizmo taikymui.

VB partneriai ir suformuota dar-
bo grupë II etapo veiklas detalizavo
pagal bendrijai formuluojamus uþda-
vinius. Pirmojo etapo veiklos ir inten-
syvi darbo grupës veikla sudarë prie-
laidas pagrindiniam tikslui siekti.

Tikslinës grupës:
Atsiþvelgiant á konsultacijø metu

ekspertø iðsakytas pastabas, pakore-
guota projekto geografinë apimtis.
Tikslinë grupë � romai, gyvenantys
Vilniaus mieste, Ukmergës ir Ðalèi-
ninkø rajonuose. Vilniaus mieste bus
dirbama ne tik su Kirtimø romais
(Naujininkø seniûnija), bet ir su ro-
mais, gyvenanèiais Ðnipiðkiø ir Nau-
josios Vilnios seniûnijose.

Bendradarbiavimas su partneriais
ágyvendinant projektà:

VB parinkti partneriai atstovauja
visas suinteresuotas ðalis. Toks ávairiø
organizacijø dalyvavimas VB sudaro
galimybæ kiekvienam partneriui per-
duoti savo þinias, papildyti vieniems
kitus bei ágauti naujus gebëjimus. Pa-
pildþius VB nauju partneriu � Uk-
mergës darbo birþa, atsirado bûtina
kompetencija integracijos á darbo rin-
kà srityje.

Vystymo bendrijos administravi-
mas ir atsakomybës pasiskirstymas
tarp partneriø:
* Vadovaujantis partneris � Lietuvos

vaikø fondas, partneriø susitarimu
paskirtas ir patvirtintas VB partne-
riø susirinkimo nutarimu. Atsako-
mybë: Projekto rengimas, detaliza-
vimas, vykdymo prieþiûra, duome-
nø rinkimas, kaupimas, saugojimas,
sklaida, subrangovø, ekspertø at-
ranka, seminarø, konferencijø ren-
gimas, veiklø koordinavimas ir fi-
nansavimas, teikimas ágyvendinan-
èiajai institucijai finansiniø bei
veiklos ataskaitø pagal nustatytas
sàlygas.

* Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamentas prie LRV � Ryðiø su uþ-
sienio partneriais palaikymas, su-
kauptos informacijos analizë, api-
bendrinimas, vertinimas, sklaida,
veiklø koordinavimas, poveikis po-
litikai ir praktikai.

* Vilniaus miesto savivaldybës admi-
nistracija � Informacijos teikimas,
darbas Vilniaus mieste su tiksline
grupe, darbdaviais, mokymo ástaigo-
mis, sukauptos informacijos analizë,
apibendrinimas, vertinimas, sklaida.

* Ukmergës rajono savivaldybës admi-
nistracija � Informacijos teikimas,
darbas Ukmergës rajone su tiksline
grupe, darbdaviais, mokymo ástaigo-
mis, sukauptos informacijos analizë,
apibendrinimas, vertinimas, sklaida.

* Socialiniø darbuotojø rengimo cen-
tras prie SADM � VB, projekto
vykdymo komandos, regioniniø tin-
klø komandø nariø, socialiniø dar-
buotojø, asistentø  mokymas, kvali-

fikacijos këlimo mokymø organiza-
torius ir koordinatorius.

* VðÁ Romø visuomenës centras �
Bendradarbiavimo tinklø kûrimas,
darbas su tiksline grupe,  sukauptos
informacijos analizë, apibendrini-
mas, vertinimas, laikraðèio leidyba,
paþangios patirties sklaida.

* Lietuvos èigonø bendrija �Èigonø lau-
þas�- darbas su tiksline grupe visuose
projekte dalyvaujanèiuose rajonuose,
bendradarbiavimo tinklø kûrimas,
duomenø rinkimas ir kaupimas.

* Ukmergës darbo birþa � partneris,
kompetentingas integracijoje á dar-
bo rinkà.

Bendra projekto vertë -
1 731 955,00 Lt (Vienas milijonas sep-
tyni ðimtai tûkstanèiø trisdeðimt vienas
tûkstantis devyni ðimtai penkiasdeðimt
penki litai 00 centø), ið kuriø 75 % su-
daro Europos Socialinio Fondo ir 25 %
LR bendrojo finansavimo lëðos. Projek-
to trukmë 2-me etape: nuo 2005 m. bir-
þelio 1 d. iki 2007 m. lapkrièio 30 d.
(Pirmasis etapas vyko 2004 m. gruo-
dþio 1 d.  � 2005 m. geguþës 30 d.)

Tarptautinis bendradarbiavimas (TB):
1. Tarptautiniai vystymo bendrijos

partneriai:
PRIAE (vadovaujantis partneris ir

TBS koordinatorius) (Jungtinë Kara-
lystë)

PRIAE (Policy Research Institute
on Ageing and Ethnicity) � nepriklau-
soma labdaros organizacija Leeds mies-
te (Didþioji Britanija) ákurta 1998 m.,
finansuojama ið tarptautiniø fondø. Spe-
cializuojasi ir  juodøjø ir kitø etniniø
maþumø bendruomeniø globos, gerovës
ir gyvenimo kokybës politika, tyrimais
ir darbo praktikos vystymu. Pagrindinës
veiklos temos - ádarbinimas ir smulkaus
ir vidutinio verslo ámonës. Bendradar-
biauja su politikais, strategais, pagrindi-
niø etniniø grupiø atstovais ir profesio-
nalais  Didþiojoje Britanijoje ir kitose
Europos ðalyse. Dirba su Pietryèiø Azi-
jos, Kinijos ir Afrikos Karibø bendruo-
mene. Ne per seniausiai PRIAE ákûrë
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etniniø maþumø pagyvenusiø þmoniø
globos programà.

Fundacion Directa (Ispanija)
Fondas kartu su savo nacionalinës

VB nariais, áskaitant nacionalines ins-
titucijas, atsakingas uþ migracijos po-
litikà, ámoniø vystymà ir migrantø
bendruomenes, turi þenklià patirtá
dirbant su tautinëmis maþumomis,
Lotynø Amerikos bendruomenëmis.

ASSA (Slovakija)
Socialiniø darbuotojø asociacija ben-

dradarbiauja su romø bendruomene sie-
kiant gerinti jø ðvietimo, nevyriausybiniø
organizacijø personalo kvalifikacijos ly-
gá, padëti lëðø pritraukimo procesui.

Sunergeia (Prancûzija)
NVO padeda etniniø maþumø at-

stovams, ieðkantiems darbo, bedar-
biams ir dirbantiems, kenèiantiems
nuo izoliacijos, ypatingà dëmesá skir-
dami suteikiant jiems galimybæ tobu-
linti jø darbo paieðkos ágûdþius. Or-
ganizacija dirba su þemos kvalifikaci-
jos migruojanèiais darbininkais ir ið-
eiviais ið Ðiaurës Afrikos ir romais.

The Ministry for Labour, Women,
Health, Youth and Social Affairs (Vo-
kietija)

Brëmeno þemës Darbo, moterø,
sveikatos, jaunimo ir socialiniø reika-
lø ministerija kartu su nacionaliniais
VB partneriais anksèiau vykdë tokius
projektus ir pasiekë tam tikrø rezulta-
tø. Sëkmingai buvo dirbama su etniniø
maþumø moterimis ir vyrais, kurie ne-
buvo pakankamai atstovaujami darbo
rinkoje, siekiant skatinti jø ádarbinimà.
Tai bus vis didëjanti ateities tema dar-
bo rinkos temose. Ði VB dirba su tur-
kais ir vokieèiø kilmës rusais.

Lietuvos ir Slovakijos partneriai
siekia perimti Vakarø Europos, ypaè
Jungtinës Karalystës, partneriø patirtá.

2. Tarptautinës partnerystës tikslai
ir uþdaviniai:

Strateginis Tarptautinës partnerys-
tës tikslas yra paðalinti rasinæ diskri-
minacijà ir átvirtinti rasinæ lygybæ
ádarbinimo ir verslumo sferoje euro-
piniu lygiu. Partnerystë sieks pade-
monstruoti ávairovës ádarbinimo sfe-
roje privalumus. Ji padës darbda-
viams, valstybinëms institucijoms ir
strategams  suvokti rasinës lygybës
darbo vietoje svarbà ir átvirtinti etni-
niø maþumø atstovø ádarbinimà visø
lygiø ámonëse. Tai atitinka Pagrindi-
nius EQUAL principus, átraukiant In-
tegracijà, Partnerystæ, Lygias galimy-

bes, Inovacijà, Galimybiø suteikimà ir
Tarptautiná bendradarbiavimà.

Tarptautinës partnerystës uþdaviniai:
* skatinti etniniø maþumø darbuoto-

jø ádarbinimà;
* siekti rasinës diskriminacijos paðali-

nimo ir lygiø galimybiø átvirtinimo;
* skatinti gerus santykius tarp skirtin-

gø rasiø ir tautybiø þmoniø;
* aiðkinti teigiamà darbo jëgos ávairo-

vës reikðmæ remiantis firmø veiklos
pavyzdþiais;

* skleisti geràjà etniniø maþumø at-
stovø � darbuotojø patirtá;

* ávairinti bendrà Europos firmø kul-
tûrà siekiant ávairovës darbo vietose.

3. Partneriø pasirinkimo prieþastys:
Partnerystës sudëtá sàlygojo Tarptau-

tinio bendradarbiavimo vadovaujanèio
partnerio pasirinkimas ið Jungtinës Ka-
ralystës. Pasiûlymas prisijungti prie ðios
tarptautinës partnerystës buvo gautas ið
organizacijos PRIAE, apsvarstytas ir
priimtas.  Po pirmojo susitikimo Har-
rogate (JK) vasario mënesá buvo nutar-
ta dirbti tik su viena TB bendrija, ka-
dangi partneriai ið kitø Europos ðaliø
(Ispanijos, Prancûzijos, Suomijos, Slo-
vakijos) jau buvo pakviesti á TB. Vëliau
Suomijos partneriai atsisakë dalyvauti
ðioje tarptautinëje partnerystëje, bet pri-
sijungë partneriai ið Vokietijos. Antra-
jame tarptautiniame partneriø susitiki-
me Madride (Ispanijos Karalystë) daly-
vavo visø 6 ðaliø VB atstovai.

4. Atsakomybës ir darbø pasidali-
jimas:

TB veiklà koordinuoja vadovau-
jantis partneris PRIAE ið JK. Bendri
veiksmai numato visø partneriø lygia-
vertø dalyvavimà.

1) 8 TB susitikimai 1 ir 2 etapo me-
tu (2 jau ávyko 1-me projekto etape  �
Jungtinëje Karalystëje ir Ispanijoje). Tre-
èiasis susitikimas vyko Vilniuje 2005 m.
rugsëjo mën. Susitikimø metu: analizuo-
jama veiklos eiga ir progresas - pasikei-
timas idëjomis � pasikeitimas eksperti-
ze/treneriais � rezultatø plëtojimas � pa-
rama partneriams/partnerystei � admi-
nistravimo klausimai/EQUAL).

2) Bendras tyrimø leidinys: kiek-
vienas partneris parengia savo leidinio
dalá (3-4 tyrimo aspektus). Koordina-
torius apibendrina ir ruoðia leidybai.
Kiti partneriai atsako uþ leidinio ver-
timà á ðalies kalbà.

3) Bendras CD-diskas. Dalyvauja
tik 4 ðalys jo kûrime, Lietuvos ir Slo-
vakijos partneriai nedalyvauja.

4) Aukðtojo mokslo modulis. Nu-
matyta kaip antrinis rezultatas. Kiek-
vienas partneris gali rengti paskaitø
medþiagà aukðtosioms mokykloms
apie etninæ ávairovæ savo kalba.

5) Bendra Interneto svetainë. Uþ jos
kûrimà ir prieþiûrà atsako Ispanijos
partneris, kiti partneriai rengia informa-
cijà apie savo ðalies projekto ágyvendi-
nimo eigà, nuolat jà pateikia ispanams.

6) 2 bendri tarptautiniai sklaidos
renginiai/veikla. Projekto pabaigoje 1
sklaidos renginys numatytas Vakarø
Europoje, 1 � Rytø Europoje - Prane-
ðimai spaudai apie projekto eigà/ vie-
tinëje ir nacionalinëje spaudoje � Ata-
skaitø rengimas/straipsniø raðymas.

7) Pasikeitimas ekspertize: Pasi-
keitimas ekspertais/treneriais tarp
VB. Gyvuojant projektui numatyti pa-
sidalinimai patirtimi tarp VB, kuriø
daugumas vyks tarptautiniø susitiki-
mø metu. Kitas pasikeitimo patirtimi
pavyzdys tarp JK ir Lietuvos, kai JK
padës Lietuvai kurti  socialiniø dar-
buotojø mokymo programà gerinant
paramà romø bendruomenei.

8) Nacionaliniai sklaidos renginiai/
Geroji praktika. Kaip sudedamoji part-
neriø nacionaliniø veiklø dalis yra kiek-
vieno partnerio numatytas sklaidos dar-
bas su vietiniais partneriais apie tarp-
tautinæ partnerystæ. Ði veikla: Naciona-
liniai sklaidos seminarai/Pasikeitimas
patirtimi � Nacionaliniai mokymo se-
minarai/ Pasikeitimas patirtimi � Men-
toringo projektai/Mokymo namuose
veikla/Pasikeitimas patirtimi.

Kiekvieno partnerio atsakomybë
yra  smulkiai apraðyta TB sutartyje.
Lietuvai yra numatyta:
* Dalyvavimas tarptautiniuose susiti-

kimuose
* Dalyvavimas rengiant/pateikiant

medþiagà bendro tyrimo leidi-
niui

* Dalyvavimas teikiant medþiagà
Tarptautinës partnerystës interneti-
nei svetainei

* Dalyvavimas bendruose tarptauti-
niuose sklaidos renginiuose/veikloje

* Dalyvavimas pasikeitime patirtimi/
ekspertais tarp Jungtinës Karalystës
ir Lietuvos

* Parama projekto administravime/fi-
nansinëje veikloje teikiant bûtinà
informacijà pagal EQUAL reikala-
vimus

Roma NAVIKAITË
Lietuvos vaikø fondo direktorë,

projekto vadovë
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Ðios programos projektai padës
áveikti sunkumus ieðkant darbo

patirianèioms visuomenës grupëms

Viena problemø, kurias Europos
Sàjungos ðalys narës nutarë spræsti
kartu, yra nedarbas. Þmogus gali bûti
visavertis visuomenës narys tik tada,
kai turi galimybæ dirbti ir uþsidirbti.
Uþimtumas yra visuomenës stabilu-
mo ir gerovës garantas. Taèiau ágyven-
dinant priemones, skatinanèias uþim-
tumà, pastebëta, kad tam tikros visuo-
menës grupës dël vienø ar kitø prie-
þasèiø susiduria su ypatingais, speci-
finiais sunkumais ieðkodamos darbo
ar jau dirbdamos. Tai yra ilgalaikiai
bedarbiai, kurie prarado darbinius
ágûdþius, neágalieji, kurie gali dirbti
tik tam tikrus ir kuriems darbo vieta
turi bûti specialiai pritaikyta, moterys,
auginanèios maþameèius vaikus, as-
menys, kurie namuose priþiûri neága-
liuosius, senelius, slaugo ligonius.

Ágyvendinami 29 projektai

Siekdami padëti áveikti ðias pro-
blemas Europos Komisija sukûrë
programà, Europos bendrijø iniciaty-
và EQUAL, kurios dëka visoje Euro-
poje bus ágyvendinti projektai, skirti
rasti bûdus, kaip padëti þmonëms, su-
siduriantiems su sunkumais paten-
kant á darbo rinkà, kaip motyvuoti ir
paremti tuos, kurie yra patys paþei-
dþiamiausi mûsø visuomenëje.
EQUAL projektus gali ágyvendinti
tik vyriausybinës ir nevyriausybinës
organizacijos, dirbanèios socialinës
integracijos srityje, kurios labai gerai
þino paþeidþiamiausiø ir labiausiai
diskriminuojamø asmenø problemas
bei poreikius. Ðios organizacijos, ágy-
vendindamos partnerystës principà
bei pasitelkdamos kitø ES ðaliø na-
riø patirtá, tarptautinio bendradar-
biavimo dëka gali sukurti ir iðbandyti
naujus integracijos á darbo rinkà mo-
delius, kurie iki ðiol nebuvo taikomi
ir kurie padëtø veiksmingiau spræsti
paþeidþiamø asmenø problemas, su-
sijusias su darbo rinka. Lietuvoje ágy-
vendinami 29 projektai, atrinkti kaip
novatoriðkiausi, suburiantys stipriau-
sias organizacijas.

Bûtina sàlyga projekto ágyvendini-

mui � partnerystë tarp keliø organiza-
cijø. Todël kiekvienà projektà ágyven-
dina maþiausiai 3 organizacijos � part-
neriai. Vidutiniðkai projektus ágyven-
dina 6-7 partneriai. Lietuvoje ðioje
programoje dalyvauja net 170 organi-
zacijø. Kiekvienas projektas papildo-
mai turi keletà partneriø kitose  ES
valstybëse narëse taip pat dalyvaujan-
èiø EQUAL programoje. Lietuvoje
yra ágyvendinamos trys programos
kryptys-temos: atviros visiems darbo
rinkos skatinimo, ðeimyninio ir pro-
fesinio gyvenimo derinimo ir pagal-
bos prieglobsèio praðytojams tema.

Spræs tiksliniø grupiø problemas

Tikslinës grupës, kuriø problemas
spræs EQUAL projektai, buvo nusta-
tytos konsultuojantis su socialiniais
partneriais ir kitomis valstybëmis bei
nevyriausybinëmis organizacijomis.
Nustatant tikslines grupes buvo vado-
vaujamasi Europos Komisijos patvir-
tintomis EQUAL gairëmis, nusakan-
èiomis EQUAL tikslus, taikymo sri-
tá, principus ir kitas ágyvendinimo
nuostatas, parengiant ir ágyvendinant
nacionalines EQUAL programas.

Pavyzdþiui, Lietuvos jaunimo or-
ganizacijø tarybos projektas yra skir-
tas jauniems þmonëms anksti iðkritu-
siems ið ðvietimo sistemos, jauniems
buvusiems kaliniams ir asmenims pri-
klausantiems nuo narkotikø. Projek-
tas apima tris tikslines grupes todël,
kad jos yra glaudþiai susijusios. Jo
tikslas yra diferencijuoti su skirtingo-
mis problemomis susidurianèius as-
menis, todël turi atsirasti skirtingos ir
kompleksiðkos programos specifi-
nëms grupëms, tokios kaip socialiniø
ágûdþiø ugdymo, priklausomybës,
pykèio valdymo.

Projektas vienija 9 organizacijas -
teritorines darbo birþas, Narkotikø
kontrolës departamentà, Kalëjimø de-
partamentà ir kitas. Ðalia naujø pro-
gramø, kurias projektas turi sukurti ir
pritaikyti per trejus metus, bus atlikti
svarbûs tyrimai, skirti rizikos pakar-
totinai nusikalsti analizei ir krimino-
geniniø poreikiø tyrimo metodikai
sukurti. Taip pat projektas sieks padi-
dinti nevyriausybiniø organizacijø ak-
tyvumà, sustiprinti jø administraci-

nius gebëjimus dirbant su tiksline gru-
pe, kelti dirbanèio personalo kvalifi-
kacijà.

EQUAL programa nenustato pri-
oritetiniø tiksliniø grupiø. Valstybës
narës savo prioritetus turi galimybæ ið-
reikðti atliekant projektø atrankà.
Apie tai byloja paremtø projektø skai-
èius pagal tikslines grupes: 5-projek-
tai buvo skirti neágaliesiems, 5-jauni-
mui, 4-iki pensinio amþiaus þmonëms,
7-moterims, 5-ilgalaikiams bedar-
biams, 1-prieglobsèio praðytojams, 2-
prekybos þmonëmis aukoms, 5-tauti-
nëms maþumoms, 6 miðriom tiksli-
nëms grupëms, 2-asmenims priklauso-
miems nuo psichotropiniø medþiagø,
3-buvusiems kaliniams ir 1-netradici-
nës seksualinës orientacijos asme-
nims.

Padës suderinti ðeimà ir darbà

Kito projekto pavadinto
�FORWARD! Ðeima ir darbas � su-
derinami� tikslas yra parengti du ge-
ros patirties modelius, padësianèius
integruotis á darbo rinkà socialiai pa-
þeistoms ðeimoms ir ypaè moterims,
bei sudaryti ðeimø, auginanèiø iki-
mokyklinio amþiaus vaikus, nariams
sàlygas dirbti, kad  jie galëtø savaran-
kiðkai, be valstybës paramos, uþtik-
rinti savo ir savo ðeimos gerovæ. Vie-
nas modelis bûtø skirtas miesto gy-
ventojams, o kitas - kaimo bendruo-
menei.

Projektà ágyvnedinantys partne-
riai, Vilniaus miesto savivaldybës ad-
ministracija, Moterø informacijos
centras,Vilniaus miesto motinos ir
vaiko pensionas, Vilniaus universite-
to Socialinio darbo katedra ir Socia-
liniø darbuotojø rengimo centras ti-
kisi Vilniaus m. sukurti ir iðbandyti
modelá, kur ikimokyklinio ugdymo
paslaugas teiktø vaikø darþelis, kurio
1-2 grupës dirbtø 7 d. per savaitæ, 24
val. per parà.

Kaimo bendruomenëje, kurioje
nëra ikimokyklinio amþiaus vaikø
prieþiûros, iðanalizavus vietos porei-
kius bei galimybes, sukurti modelá,
kuris be dideliø ekonominiø kaðtø pa-
dëtø tëvams, auginantiems vaikus, ágy-
ti profesijà, kvalifikacijà ir darbà. Kai-
mo bendruomenëje ikimokyklinio

EQUAL padës áveikti nelygybæ darbo rinkoje
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amþiaus vaikø prieþiûrà organizuotø
patys bendruomenës nariai.

Skirtas þmonëms su negalia

Vienas ið ádomiausiø projektø yra
skirtas negalià turintiems asmenims,
kurie siekia dirbti, uþsidirbti bei plë-
toti verslà. Taèiau ðie þmonës yra ne-
pajëgûs  lygiomis teisëmis ir galimy-
bëmis dalyvauti darbo rinkoje. Statis-
tikos departamento duomenimis
2002 metais Lietuvoje darbingo am-
þiaus neágalieji sudarë daugiau kaip
pusæ visø neágaliøjø, tarp jø darbo ne-
turëjo net 78 proc. Paprasati jø darbas
bûna maþai apmokamas ir neturi jo-
kiø karjeros galimybiø. Todël projek-
to �Neágaliøjø verslo plëtros bendri-

Lietuvai tapus Europos Sàjungos
nare ir vykdant sudëtingus  ekonomi-
nio � socialinio vystymo programas,
vis didesni reikalavimai keliami vals-
tybiniø ir kitø institucijø darbuoto-
jams. Todël jiems reikia nuolat moky-
tis, gilinti profesines þinias, kelti sa-
vo kvalifikacijà, kad ji atitiktø ðiuos
reikalavimus.

Taèiau siekiant tokio tikslo susidu-
riama su kai kuriomis problemomis:
ástaigoms nepakanka lëðø darbuotojø
kvalifikacijai kelti, mokymo progra-
mos neatitinka konkreèios ástaigos
darbo specifikos ir nepadeda átvirtin-
ti praktiniø ágûdþiø.

Ðià spragà turi uþpildyti Bendrojo
programinio dokumento 2.2 priemo-
në �Darbo jëgos kompetencijos ir ge-
bëjimø prie pokyèiø ugdymas�, kuria
siekiama suteikti paramà valstybës ir
kitø institucijø bei ástaigø darbuotojø
mokymui, kvalifikacijos tobulinimui

ir perkvalifikavimui. Projekto pavadi-
nimas �Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento ir partneriø darbuoto-
jø gebëjimø formuoti ir ágyvendinti
Europos Sàjungos ir Lietuvos tautiniø
santykiø darnumo politikà ugdymas�.
Be departamento darbuotojø kvalifi-
kacijà kels taip pat Tautiniø bendrijø
namø, Romø visuomenës centro,
Kauno ávairiø tautø kultûrø centro
darbuotojai. Projektas vyks iki 2008
metø.

Projektui, kurio bendra vertë 434
tûkstanèiai litø, gauta finansinë para-
ma ið Europos Sàjungos struktûriniø
fondø. Jos suma � 308,5  tûkst.litø.

Ðiuo projektu siekiama formuoti ir
tobulinti darbuotojø, dirbanèiø su
tautinëmis maþumomis, kompetenci-
jà ir administracinius gebëjimus, rei-
kalingus Lietuvos ir ES tautiniø (et-
niniø) santykiø politikai ágyvendinti.

Ðiandien valstybiniø, kitø institu-

Darbuotojai gilins profesines þinias
ir kels kvalifikacijà

cijø darbuotojai turi bûti plaèios
erudicijos, turëti þiniø ið ávairiø
veiklos srièiø. Todël darbuotojø þi-
niø kvalifikacijos lygis ir gebëjimai
bus didinami pagal 18 mokymo pro-
gramø.

Kursuose bus nagrinëjamos to-
kios temos kaip strategijø ir valsty-
bës programø rengimas, projektø, fi-
nansø valdymas, problemø sprendi-
mas. Darbuotojai pakels kompiute-
rio vartotojo kvalifikacijà, iðklausys
paskaitø apie kalbos kultûrà ir rað-
tø kalbà, tarpkultûriná bendravimà,
tarnybinæ etikà ir protokolà, rengi-
niø organizavimà  ir kt. Anglø ir pra-
cûzø kalbø þinias bus galima gilinti
atitinkamai pagal 6 ir 5 mokëjimo
lygius.

Jonas RUMÐA,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos

departamento atstovas spaudai

ja� tikslas yra sukurti neágaliøjø ver-
slo skatinimo instrumentus  per tie-
sioginá bendradarbiavimà su neágaliais
verslininkais  bei jø socialinëmis ámo-
nëmis, teikiant jiems paslaugas bei da-
rant átakà valstybiniø institucijø veik-
lai bei ástatymams.

Projektas, vienija partnerius - Lie-
tuvos invalidø draugijà, Lietuvos kur-
èiøjø draugijà, Valakupiø reabilitaci-
jos centrà, Kauno technologijos uni-
versiteto regioniná verslo inkubatoriø,
Ðiauliø verslo inkubatoriø, kurie
steigs neágaliøjø verslo centrus,  suda-
rys mokymo programas, rengs centrø
personalà konsultaciniam darbui. Bus
sukurta virtualus neágaliøjø nuotolinis
mokymas. Verslo centrai uþsiims spe-
cifiniø vadybos reikalavimø ágyvendi-

nimu, siekiant uþtikrinti paslaugø
efektyvumà, skatins neágaliø verslinin-
kø aktyvià veiklà bei naujus projektus.

Ágyvendinus projektus, bus siekia-
ma apibendrinti pasiektus rezultatus,
parodyti ir árodyti sukurtø ir iðbandy-
tø integraciniø modeliø veiksmingu-
mà. Todël programa ágyvendins rezul-
tatø sklaidos priemones, sukurtø mo-
deliø pritaikymà kitoms tikslinëms
grupëms kitose srityse.

Aistë ÈERNIAUSKAITË,
LR Socialinës apsaugos ir darbo
ministerijos Europos socialinio

fondo skyriaus vyriausioji specialistë

(�Kauno diena� 2005 m. vasario
17 d. Nr. 39 (17500)

KURKIME ATEITÁ DRAUGE!

EUROPOS SÀJUNGA
Europos socialinis fondas
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2005 metø spalio 20 dienà Tauti-
niø bendrijø namuose ávyko knygos
�Sakmë apie Igorio þygá Lietuvos
mokslininkø, mokytojø ir mokiniø kû-
ryboje� pristatymas. Ðis leidinys yra tri-
jø autoriø: dailës mokytojos � eksper-
tës Galinos Kuzminos, humanitariniø
mokslø daktarës  Jelenos Bachmetje-
vos ir socialiniø mokslø daktaro Ole-
go Ancukevièiaus darbas. Taip pat ðio-
je knygoje yra publikuojami �Ateities�
mokyklos mokiniø pieðiniai.

Knygos objektas yra unikalus seno-
vës laikø epas �Sakmë apie Igorio þy-
gá�. Mokytoja � ekspertë Galina Kuz-
mina kartu su mokiniais paruoðë spek-
taklá �Jaroslavos rauda�, mokiniai pa-
raðë scenarijø, sukûrë dekoracijas, kos-
tiumus. Taip pat buvo parengta  vaikø
darbø parodà, skirta ðiam kûriniui. Ðis
spektaklis buvo rodytas daugelyje Lie-
tuvos mokyklø. 1996 metais jie buvo
pakviesti á Rusijos miestà Jaroslavlá
dalyvauti �Literatûros darbø dienose�
ir gavo diplomà uþ jø pieðinius bei
kompozicijas.

Olego Ancukevièiaus tëvas- þino-
mas pedagogas-filologas Nikolajus
Petrovièius  Ancukevièius Vilniaus
universiteto bibliotekoje 1936 metais
aptiko  �Sakmës apie Igorio þygá� li-

�Sakmë apie Igorio þygá Lietuvos
mokslininkø, mokytojø ir mokiniø kûryboje�

 Knygos pristatymo metu. Ið kairës: socialiniø mokslø daktaras - Olegas
Ancukevièius, mokytoja-ekspertë - Galina Kuzmina, humanitariniø mokslø
daktarë - Jelena Bachmetjeva, socialiniø mokslø daktaras - Antanas Èiuþas,
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius Antanas Petrauskas

Tautiniø maþumø ir iðeivijos de-
partamentas prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybës 2005 m. gruodþio
16 d. Nacionalinëje Martyno Maþvy-
do bibliotekoje surengë tarptautinæ
tarpdalykinæ konferencijà ,,Daugia-
kultûris Lietuvos miestø paveldas: is-
torinë patirtis, ðiandiena ir ateities
perspektyvos�.

Konferencijos metu kultûros ir
meno tyrinëtojai buvo sukviesti aptar-
ti ávairiø etniniø bendruomeniø kul-
tûros ir meno tradicijø samplaikas ir
raidos aspektus Lietuvos miestuose
bei iðdiskutuoti dabartines daugiakul-
tûriðkumo manifestacijas naujoje so-
cio-kultûrinëje terpëje. Konferencija
buvo skirta skirtingø kultûrø, ben-
druomeniø indëliui á Lietuvos miestø

Daugiakultûris Lietuvos miestø paveldas
kultûrà atskleisti ir pristatyti plaèia-
jai visuomenei, nes etninë ir kultûri-
në ávairovë yra svarbus reiðkinys, pra-
turtinantis mûsø miestø kultûriná gy-
venimà ir paliekantis pëdsakà miestø
raidos istorijoje.

Konferencijos metu buvo gilina-
masi á keletà esminiø teminiø blokø:

* Daugiakultûrio paveldo teoriniai
diskursai: interpretacijos galimybës ir
problemos; multikultûrinë istorija ir
jos refleksijos; archeologiniø tyrinëji-
mø indëlis á daugiakultûrinio paveldo
tyrinëjimus.

* Materialusis ir nematerialusis
Lietuvos miestø paveldas: daugiakul-
tûriðkumo tradicijos vizualiniuose ir
sceniniuose menuose; ávairiø gyvense-
nø ir tradicijø samplaika.

* Kultûriniø vertybiø ir lokaliø
identitetø kaita globalizacijos proce-
sø átakoje: identiteto pokyèiø atspin-
dþiai Lietuvos miestø architektûroje
ir lietuviø literatûroje; tarpkultûrinio
bendradarbiavimo svarba kuriant
naujus tautinius identitetus.

Sveikinimo þodþius konferencijos
atidarymo proga tarë: Tautiniø maþu-
mø ir iðeivijos departamento prie Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybës genera-
linis direktorius p. Antanas Petrauskas;
Lietuvos Respublikos Prezidento pata-
rëja Halina Kobeckaitë; Lietuvos Res-
publikos Kultûros ministerijos sekre-
torius Juozas Ðirvinskas; Kultûros pa-
veldo departamento direktorius Albi-
nas Kuncevièius.

Renata ÐUKAITYTË

tografijà ir jà tyrinëjo. Originalus
tekstas buvo prarastas, taèiau Nikola-
jus Ancukevièius paraðë moksliná
darbà apie �Igorio þygá� ir padarë Vil-
niuje rastos litografijos kopijà, kuri
yra publikuojama ðioje knygoje.

Jelena Bachmetjeva teigia, kad

�Sakmës apie Igorio þygá� autorius
yra dvasininkas gyvenæs XII amþiuje
� Kirilas Turovskis (Kirril Turovsky).

Knygos pristatymo metu Tautiniø
bendrijø namø svetainëje buvo atida-
ryta  ðiame leidinyje publikuojamø
vaikø darbø pieðiniø paroda.
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2005 metø gruodþio 8 d. 15 val.
Tolerancijos centre (Naugarduko g.
10/2) ávyko knygos ,,Tautiniø maþu-
mø teisës� pristatymas.

Ðiame leidinyje nagrinëjamos þmo-
gaus teisës, ypatingas dëmesys skiria-
mas aktualiausiems tautiniø maþumø
klausimams: asmenø lygiateisiðkumui,
teisei á pilietybæ, teisei á kalbà, kultû-
rà, religijà ir t.t. Leidinyje analizuoja-
mi Konstitucijoje ir nacionaliniuose
ástatymuose átvirtintø þmogaus teisiø
apsaugos mechanizmai, nagrinëjami
Jungtiniø Tautø ir Europos Tarybos
priimti dokumentai. Lietuvai tapus Eu-
ropos Sàjungos nare, bûtina iðsiaiðkin-
ti, kokius teisës aktus priima jos insti-
tucijos ir kokià galià jie turi. Taip pat
svarbu þinoti, kokias teises garantuoja
ES teisë ir kokius teisës aktus privalo
priimti Lietuvos ástatymø leidëjams.

Renginyje dalyvavo politikos for-
muotojai, tautiniø bendrijø nariai, tau-

Knygos ,,Tautiniø maþumø teisës�
pristatymas

E. Þiobienë - Lietuvos þmogaus
teisiø centro direktorë; Romerio
universiteto Konstitucinës teisës

katedros lektorë

tiniø maþumø NVO atstovai bei asme-
nys, aktyviai dirbantys þmogaus teisiø
apsaugos, pilietinës visuomenës plët-
ros srityse. Knygos pristatymas prasi-
dëjo muzikine áþanga. Kûrinius atliko:
Graþvilë Buèytë, akompanavo Laima
Tamoðiûnienë � Þ. Masne ,,Susimàsty-
mas�; Kðystof Stankeviè, akompanavo
Jurgis Boreiko � V. Monti ,,Èardaðas�.
Sveikinimo kalbas sakë: A. Petrauskas
- Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamento prie LRV generalinis direkto-
rius; dr. M. Prokopèik - Europos Ta-
rybos informacijos biuro Vilniuje di-
rektorë; dr. E. Þiobienë - Lietuvos
þmogaus teisiø centro direktorë, Ro-
merio universiteto Konstitucinës teisës
katedros lektorë; dr. D. Beinoravièius
- M. Romerio universiteto Teisës teori-
jos katedros docentas; R. Arutiunian -
Tautiniø bendrijø Tarybos pirmininkas.

Tadas TUMËNAS

Sveikinimo þodá tarë
A. Petrauskas - Tautiniø maþumø ir
iðeivijos departamento prie LRV
generalinis direktorius

R. Arutiunian - Tautiniø bendrijø
Tarybos pirmininkas

dr. D. Beinoravièius - M. Romerio
universiteto Teisës teorijos katedros
docentas

Knygos virðelis
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Ðiuolaikiniame pasaulyje sunku
bûtø rasti kultûriðkai homogeniðkø
visuomeniø. Neretai visuomenëse
persipynusios ávairiø tautø kultûri-
nës savastys, kurios kiekvienu atve-
ju sudaro unikalià visumà. Ðiandien
tautiniø maþumø organizacijos ir jø
kultûrinë veikla turi nepaprastø ga-
liø atskleisti kultûrø ávairovæ kaip
vertybæ.

Tokios mintys atvedë prie idëjos
organizuoti mokslinæ konferencijà
�Tautiniø maþumø organizacijos:
kultûrinis aspektas�, kuri ávyko
2005 m. lapkrièio 18 d. Kauno ávai-
riø tautø kultûrø centre. Diena bu-
vo neatsitiktinë � lygiai prieð metus
ávyko Kauno ávairiø tautø kultûrø
centro pastato atidarymo iðkilmës.

Konferencijoje dalyvavo Lietu-
vos, Lenkijos, Baltarusijos moksli-
ninkai, Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamento prie Lietuvos Respub-
likos Vyriausybës, Kauno miesto sa-
vivaldybës, kultûros ástaigø bei tau-
tiniø maþumø organizacijø atstovai.
Konferencijos dalyvius sveikino
Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius
Antanas Petrauskas ir Kauno mies-
to mero pavaduotojas Kazimieras
Kuzminskas.

Konferencijos praneðimai buvo
skaitomi chronologine tvarka: pra-
dedant XIX a. nacionaliniais kon-
fliktais ir baigiant ðiandienos aktu-
alijomis. Didesnio konferencijos da-
lyviø dëmesio sulaukë sveèiai ið uþ-
sienio: dr. Malgorzata Dajnowicz
(Bialystoko universitetas) perskaitë
praneðimà �Nacionaliniai konfliktai
ðiaurrytinëse lenkø þemëse XIX ir
XX amþiø sandûroje: reiðkinio prie-
þastys�, o Yury Vnukovich (Baltaru-
sijos nacionalinë mokslø akademija)
� �Lietuviø etninës grupës padëtis
BTSR 1918 � 1939 m.�. Iðskirtinis
mokslininkø susidomëjimas teko
prieð Antràjá pasauliná karà gyvavu-
sioms vokieèiø organizacijoms �
joms buvo skirti net du praneðimai:
dr. Saulius Kaubrys � �Lietuvos vo-

kieèiø kultûrinë sàjunga 1920 �
1940 m.� ir Inga Puidokienë � �Vo-
kieèiø bendruomenë Kaune 1918 �
1940 m.�. Vytauto Didþiojo univer-
siteto istorijos katedros doktorantë
Vilma Akmenytë perskaitë praneði-
mà �Pastangos apjungti Lietuvoje gy-
venanèius latvius: Lietuvos latviø su-
sivienijimas 1935 � 1940 m.�. Ne-
maþai diskusijø sukëlë dr. Vladislav
Sotiroviè praneðimas apie tautines
maþumas Serbijoje ir Juodkalnijoje.
Ðiandienos aktualijos analizuotos
Tautiniø maþumø ir iðeivijos depar-
tamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinio direkto-
riaus pavaduotojo Stanislav Vid-
tmann ir Kauno ávairiø tautø kultû-
rø centro direktoriaus Dainiaus Ba-
bilo praneðimuose. Lietuvos rumu-
nø kultûros bendrijos �Daèija� pir-
mininkë Luèija Bartkienë pateikë

praneðimà �Negausios tautinës ben-
drijos kultûrinë veikla: atradimai ir
patirtis�.

Po konferencijos vykusioje vaka-
ronëje dainavo ir ðoko Kauno lenkø
ansamblis �Kotwica�. Tokiu bûdu
pabaigtos konferencijos diskusijos ir
pristatyti vienos ið aktyviausiø Kau-
no tautiniø maþumø organizacijø
kultûrinës veiklos rezultatai.

Kauno ávairiø tautø kultûrø cen-
tras organizavo konferencijà ágyven-
dindamas projektà �Kauno ávairiø
tautø kultûrø centras: tautiniø ma-
þumø bendruomeniø kultûrinës
veiklos koordinatorius�. Ðá projektà
globojo Tautiniø maþumø ir iðeivi-
jos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës bei Kauno
miesto savivaldybë. Didþiausi sëk-
mingo organizacinio darbo nuopel-
nai atiduoti Vytauto Didþiojo uni-
versiteto istorijos katedros dokto-
rantei Vilmai Akmenytei. Nemaþai
naudingos pagalbos sulaukta ið orga-
nizacinio komiteto nariø dr. Daivos
Kuzminskaitës, Rasos Paliukienës,
Sigito Ðliaþo bei Alvidos Gedamins-
kienës.

2006 m. Kauno ávairiø tautø kul-
tûrø centras turi ambicijø ne tik pub-
likuoti visus konferencijos praneði-
mus atskirame leidinyje, bet for-
muoti kasmetiniø moksliniø konfe-
rencijø tradicijà bei vël pakviesti
mokslininkus pristatyti naujausius
tyrimus apie tautiniø maþumø orga-
nizacijas. Ateityje planuojama dau-
giau paþvelgti á kitus tautiniø maþu-
mø organizacijø aspektus � anali-
zuoti socialinæ reikðmæ, aptarti or-
ganizacijø vaidmená vykstant pozity-
viai tautiniø maþumø integracijai bei
sëkmingam tapatumø iðsaugojimui.

Dainius BABILAS,
Kauno ávairiø tautø kultûrø

centro direktorius

Ðios konferencijos praneðimai
bus publikuojami kitame Tautiniø
bendrijø informacinio biuletenio
numeryje.

Tautiniø maþumø organizacijos: plaèiau,
giliau ir iðsamiau

Kauno ávairiø tautø kultûrø centro
direktorius Dainius Babilas skaito
praneðimà �Tautiniø bendrijø centrø
ir NVO bendradarbiavimo formos:
kokybiðko rezultato paieðkos�
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Jau eilæ metø Tautiniø bendrijø ta-
ryba ir Tautiniø bendrijø namai,  siek-
dami populiarinti tautiniø maþumø
nevyriausybiniø organizacijø ákurtas
sekmadienines mokyklas, garsinti  jø
veiklà, atkreipti visuomenës dëmesá á
problemas su kuriomis susiduria ðios
mokyklos, rengia Tautiniø maþumø
sekmadieniø mokyklø festivalius.

Ðiø metø lapkrièio  19 dienà, Vil-
niuje, Lenkø kultûros namuose vyko
ketvirtasis tautiniø maþumø sekma-
dieniniø mokyklø festivalis. Jau tapo
áprasta, kad á ðá renginá ið visos Lietu-
vos susirinko sekmadieniniø mokyk-
lø mokiniai.

Festivalio rengëjai ðiais metais pa-
rinko labai plaèià  ir kiekvienai tautai
svarbià temà - �Kalba�. Sekmadieniniø
mokyklø mokiniai rimtai ruoðësi fes-
tivaliui,- viso renginio metu, puikiai at-
liktas dainas keitë ðokiai, eilës skirtos
kalbai, mizanscenos, spektaklis�

Þiûrovø nuomone, tai buvo la-
biausiai vykæs savo turiniu festivalis.
Ðis festivalis susilaukë ir þiniasklaidos
dëmesio, já filmavo Lietuvos televizi-
ja, didelá straipsná skyrë laikraðtis �Li-
tovskij kurjier�.

Festivalyje dalyvavo Vilniaus ar-
mënø mokykla, Kauno armënø sekma-
dieninë mokykla, Klaipëdos armënø
bendruomenës sekmadieninë mokyk-
la �Van�, Turmanto lenkø ðeðtadieni-
në mokykla, Alytaus jaunimo centro

Ávyko ketvirtasis tautiniø maþumø
sekmadieniniø mokyklø festivalis

rusø sekmadieninë mokykla, Vilniaus
rusø sekmadieninë mokykla, Ðiauliø
vokieèiø bendrijos sekmadieninë mo-
kykla �Heimatgruss�, Vilniaus ukrai-
nieèiø sekmadieninë mokykla, Klaipë-
dos ukrainieèiø sekmadieninë mokyk-

la, Lietuvos rumunø kultûros bendri-
jos �Daèija� sekmadieninë mokykla,
Lietuvos karaimø kultûros bendrijos
sekmadieninë mokykla, Vilniaus krað-
to Lietuvos totoriø bendruomenës sek-
madieninë mokykla, Klaipëdos balta-

rusiø sekmadieninë mokykla �Kryniè-
ka�, Jonavos ukrainieèiø sekmadieni-
në mokykla, Këdainiø lenkø kalbos
mokykla prie Lenkø draugijos, lenkø
ðeðtadieninë mokykla prie 3-osios in-
ternatinës mokyklos, Romø visuome-
nës centro ansamblis.

Festivalio rengëjai dëkoja visiems
dalyvavusiems,- sekmadieniniø mokyk-
lø vadovams, mokytojams, mokiniams,
jø tëveliams ir laukia jø ateinanèiais me-
tais penktajame tautiniø maþumø sek-
madieniø mokyklø festivalyje.

Festivalio dalyvius sveikina Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinio direktoriaus
pavaduotojas Stanislav Vidtmann

Festivalio metu
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