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Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) - didžiausia skėtinė nevyriausybinė jaunimo 

organizacija Lietuvoje, šiuo metu vienijanti 70 nacionalinių jaunimo organizacijų ir savivaldybių 

jaunimo organizacijų tarybų. LiJOT, būdama viena stipriausių nacionalinių jaunimo organizacijų 

tarybų Šiaurės - Rytų Europos regione, supranta ir siekia aktyviai įsitraukti į Rytų partnerystės 

politikos įgyvendinimą jaunimo politikos srityje.  

LiJOT palaiko glaudžius ryšius su Rytų Europoje veikiančiomis jaunimo organizacijomis 

bei šių organizacijų nacionalinėmis tarybomis. LiJOT nuolat dalijasi ekspertinėmis žiniomis su 

šalių, kuriose jaunimo politika vystoma, jaunimo organizacijomis ir jų tarybomis. Europos Sąjungos 

regione veikiančios jaunimo organizacijos tarptautinės veiklos prioritetu laiko bendrystę su Rytų 

Partnerystės šalių jaunimo organizacijomis. 

LiJOT narės ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl aplinkybių Baltarusijoje, Lenkijoje bei kitose 

Vidurio ir Rytų Europos valstybėse. Pastaruoju metu šiose šalyse pastebimi:  žmogaus teisių 

suvaržymai, skeptiškas politikų požiūris į demokratinius procesus, spaudimas nevyriausybiniam 

sektoriui, laisvo žodžio raiškai ir kitos pilietinės galios mažėjimo apraiškos.  

LiJOT suprasdama jauno žmogaus pridėtinę vertę demokratiškos ir pilietinės valstybės 

kūrimui, siekia skatinti Vidurio ir Rytų Europos valstybes atsižvelgti į esančius demokratiškų 

valstybių pavyzdžius ir skatinti šios erdvės plėtimą bei vystymą. Ypatingai atkreipiant dėmesį į: 

 

Demokratijos stoka politiniuose procesuose.  

 

 Mažėjanti pilietinė erdvė yra dažnai susijusi su naujų politinių jėgų iškilimu. Šios politinės 

jėgos ir struktūros dažnu atveju taiko autoritarinio valdymo principus, kurie prieštarauja 

demokratinės erdvės principams. Taip pat neigiamai veikia bei menkina pilietinės visuomenės 
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pozicijas valstybės valdyme. Remiantis „Freedom House“ kasmetine teikiama ataskaita, Vidurio ir 

Rytų Europoje esančiose šalyse: Vengrijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje ir kt., pastebimas žymus 

demokratinės erdvės mažėjimas. Tai sukelia jaunos, pilietinės visuomenės suvaržymus, mėnesius 

trunkančius protestus, o kai kur net brutalios jėgos naudojimą. Be brutalios jėgos naudojimo 

taikomos ir ekonominės priemonės sukeliant papildomą spaudimą nevyriausybiniam sektoriui, 

pilietinėms organizacijoms.  

 

Pilietinei visuomenei teikiamų galimybių prieinamumo stoka.  

 

 Darbo galimybės, formalaus ir neformalaus išsilavinimo prieinamumas, savanoriška veikla 

yra būtini jauno žmogaus pilietiškumo vystymuisi ir įgalinimui. Dažnu atveju radikalėjant valstybės 

politikai šie aspektai yra pamirštami arba tampa sunkiai prieinami. Demokratinėje valstybėje darbas 

yra konstitucinė teisė, o kokybiškas mokslas turi būti prieinamas visiems. Tokių pavyzdžių kai 

valstybėje yra demokratijos stygius apstu. Baltarusijos įvykiai atskleidžia kitokią realybę. Jaunas 

žmogus neturi galimybės studijuoti savo gimtoje šalyje tik dėl to, jog jo nuomonė ir principai 

nesutampa su valstybės deklaruojama politika. Žmogus turi suteikta teisė į mokslą darbą bei 

visuomeninį gyvenima ir tai negali būti ribojama dėl šio politinių pažiūrų ar asmeninės nuomonės. 

 

Dezinformacija ir žodžio laisvės ribojimas 

 

 Informacija yra priemonė, kuri tampa ginklu prieš visuomenę. Požiūris į neteisingai 

pateikiama medžiagą scialinėje medijoje, televizijoje ar radijuje gali ir klaidina visuomenę. Tampa 

sunku atskirti tikrą informaciją nuo propagandos ir dezinformacijos. Rytų ir Vidurio Europos 

šalyse, tokiose kaip Vengrija aiškiai matyti, jog propaganda yra naudojama opozicijos supriešinimui 

norint išlaikyti turimą valdžią bei politinę įtaką.  Tikslios informacijos prieinamumas tampa kaip 

niekad gyvybiškai svarbus. Siekiant išlaikyti demokratiją, svarbu, jog jauni žmonės turėtų 

gebėjimus aplinkybes ir informaciją vertinti kritiškai, remiantis faktais. Valstybės turi  suvaldyti ir 

būti atsakingos už neapykantos kalbos („hate speech“) sukeltas provokacijas ir pamintas žmogaus 

teises ir orumą. Žodžio laisvė negali būti ribojama, jei ji tampa nepatogi vykdomai politikai. 

 

Atsižvelgdami į Vidurio ir Rytų Europos situaciją teigiame, kad:  
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• LiJOT palaiko nukentėjusias Vidurio ir Rytų Europos pilietines ir jaunimo nevyriausybines 

organizacijas ir skatina jaunimo autonomiškumą; 

• Pripažįsta specifinį neformalių jaunimo grupių vaidmenį pilietinės visuomenės vystyme ir 

konfliktų valdyme, įtraukiant jas į su jaunimo politika susijusias diskusijas bei sprendimų 

priėmimą; 

• Palaikome ir toliau skatiname Europos Sąjungos priemones, skirtas pilietinės erdvės 

vystymui ir demokratinių principų įgyvendinimui Vidurio ir Rytų Europoje; 

• LiJOT atkreipia dėmesį į jaunų žmonių iniciatyvų ir žodžio laisvės svarbą demokratinės 

valstybės formavime ir vystyme, siekiant kokybiškai plėsti pilietinę erdvę; 

• LiJOT tikėdama jaunų žmonių ir jaunimo organizacijų solidarumu, puoselėja demokratijos 

principus ir palaiko jaunimo organizacijas, susiduriančias su mažėjančios pilietinės erdvės 

iššūkiais. 

 

Lietuvos Respublika vykdo kryptingą Vidurio ir Rytų Europos partnerystės politiką, kuri 

naudinga ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos jaunimui. LiJOT išreiškia norą kartu su kitomis 

Europos jaunimo organizacijų tarybomis aktyviau prisidėti prie šios politikos tęstinumo, užtikrinant 

sėkmingą pilietinės erdvės plėtimą ir pamatinių žmogaus teisių užtikrinimą šio regiono jaunimui. 

 

 

 

 

 

 

 

LiJOT Prezidentas      Lukas Kornelijus Vaičiakas  

 

 

 

  

mailto:lijot@lijot.lt
http://www.lijot.lt/

