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Europos piliečių metų uždarymo konferencijos 

„Ko reikia, kad kiekvieni metai būtų piliečių metais“ 

koncepcija 
 
2013 m. gruodžio 12–13 dienomis Vilniuje, Seime (Lietuvos parlamente) vyks Europos 
piliečių metų uždarymo renginys—konferencija „Ko reikia, kad kiekvieni metai būtų piliečių 
metais“ (angl. „How to make every year a year for Citizens!“). Tai Europos Komisijos 
renginys, organizuojamas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos piliečių metų aljansu 
(EYCA) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir EYCA priklausančiu Lietuvos 
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru (NIPC), kuriam URM patikėjo 
organizuoti dalį konferencijos. 
 

A.  Dalyviai 

Į renginį susirinks apie 360 dalyvių:  

 tiek ES, tiek nacionalinio lygmens pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) atstovai 
(renginio šeimininkė – Lietuva, todėl jos PVO atstovų dalyvaus palyginti daugiau);  

 ES valstybėse už Europos piliečių metų koordinavimą atsakingi kontaktiniai asmenys, 
Europos ombudsmenė ir atstovai iš ES ir kitų tarptautinių institucijų: 

o Europos Komisijos,  

o Europos Parlamento,  

o Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto,  

o ES pagrindinių teisių agentūros,  

o ES lyčių lygybės instituto, 

o Europos Tarybos. 

B. Europos piliečių metų aljansas — EYCA (www.ey2013-alliance.eu)  

EYCA vienija Europos pilietinės visuomenės organizacijas ir tinklus, siekiančius skatinti 
aktyvų pilietiškumą kaip pagrindinį Europos Sąjungos demokratijos elementą – kaip rašoma 
jų manifeste. 

 EYCA šiuo metu vienija 62 ES lygmens nevyriausybines organizacijas ir tinklus, apimančius 
daugiau nei 4 500 organizacijų maždaug 50 Europos šalių. Jos veikia įvairiose srityse: 
švietimo, žmogaus teisių, jaunimo, lyčių lygybės, sveikatos, pilietiškumo ir t.t. EYCA yra 
didžiausias visų laikų pilietinės visuomenės organizacijų susivienijimas Europos Sąjungoje. 

EYCA aktyviai veikia ne tik ES, bet ir nacionaliniu lygmeniu – 28 ES valstybėse narėse turi 19 
nacionalinių aljansų ir 3 besikuriančius nacionalinius aljansus. Juose dalyvauja nacionalinės ir 
vietinės pilietinės visuomenės organizacijos, siekiančios skirtingomis priemonėmis ir 
veiklomis skatinti pilietiškumą. Šios organizacijos ir aljansai pakvietė kartu dirbti  pilietinės 
visuomenės organizacijas šešiose likusiose ES valstybėse narėse. 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&ved=0CF0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.alfondas.lt%2Flt-alf-nariai%2Fnipc%2F&ei=I3ifUsDzIsTh4QSs8YGYBg&usg=AFQjCNHHvicRCcv47kng4lQemHhe4YslKA&sig2=3EUQz4gjH1sOebT-OHsbTQ&bvm=bv.57155469,d.bGE
http://www.ey2013-alliance.eu/
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Siekdamas, kad ES pilietiškumas užimtų pagrindinę vietą politinėje darbotvarkėje, EYCA iš ES 
ir nacionalinių narių sudarė tris darbo grupes dirbti su šiomis temomis: 

 

1. AKTYVUS EUROPOS PILIETIŠKUMAS KAIP VISUOMENĖS PROJEKTAS 

2. ATVIRA IR INTEGRUOTA EUROPOS DEMOKRATIJA 

3. VIENA EUROPOS DEMOKRATIJA, TRYS DEMOKRATIJOS STULPAI 

 

Šio darbo rezultatai pateikti išsamiame dokumente „Tai apie mus, tai apie Europą! 
Demokratiškos Europos pilietybės link“. 2013 m. spalio 21 d. visos EYCA organizacijos narės 
patvirtino šį dokumentą kaip teisingai atspindintį pusiausvyrą tarp skirtingų šio didelio 
Aljanso atstovaujamų interesų ir debatų, per Europos piliečių metus vykusių tarp ES ir 
nacionalinių narių. 

Taigi išsamus EYCA politikos rekomendacijų rinkinys apima ne tik tiesiogiai su ES pilietiškumu 
susijusius klausimus, bet ir logiškas ir būtinas socialines, ekonomines ir politines sąlygas, 
reikalingas, kad ES pilietiškumas klestėtų, o ES gyvenantys žmonės galėtų juo džiaugtis.  

→ Gruodžio 13 d. ryte, iškart po oficialaus konferencijos atidarymo EYCA pirmininkas 
trumpesnį ir labiau koncentruotą EYCA politikos rekomendacijų rinkinį oficialiai perduos 
Europos Komisijos vicepirmininkei Viviane Reding. 

→ „EYCA politikos rekomendacijų vertinimai“: prieš konferenciją dalyviams bus išdalyti 
EYCA politikos rekomendacijų rinkiniai. 

Dalyviai kviečiami perskaityti EYCA politikos rekomendacijų rinkinius ir parengti klausimus 
gruodžio 13 d. ryte vyksiančioms teminėms diskusijoms. Šias diskusijas moderuos Vladimir 
Vasak, televizijos kanalo „ARTE“ Europos reikalų korespondentas Briuselyje. Jose dalyvaus 
keturi aukšto lygio atstovai iš: Europos Parlamento, ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos 
(teisingumo ministras), Europos Komisijos ir  Europos piliečių metų aljanso. Jūsų klausimai 
bus surinkti gruodžio 12 d. popietę. Bus sudarytas trumpasis keturių įdomiausių klausimų 
sąrašas, kurį diskusijas moderuojantis žurnalistas panaudos kitą rytą. Tolesni praktiniai 
nurodymai bus pateikti renginio vietoje gruodžio 12 d. 14.30 val. plenarinės sesijos metu. 

C. Konferencijos struktūra 

Konferenciją, truksiančią pusantros dienos, sudarys keturios plenarinės sesijos ir šešios 
lygiagrečiai vyksiančios teminės diskusijos. Konferencija suskirstyta į tris blokus pagal temas:  

1. Pilietinės visuomenės vaidmuo demokratinėje Europoje 

2. Aktyvus ES pilietiškumas: kaip piliečiai gali daryti įtaką politikos formavimui 

3. Dalyvaujamoji ir atstovaujamoji demokratija: dvi vienos monetos pusės 

Teminių diskusijų koncepcija  

Visi šešių lygiagrečiai vyksiančių teminių diskusijų dalyviai buvo atrinkti taip, kad diskusijose 
būtų pristatomas įvairus požiūris – atsižvelgiant į jų organizacijų pobūdį, ES finansuojamo 
projekto tipą ar kitą vykdomą veiklą. 



 

P
ag

e3
 

Siekdami kuo didesnio interaktyvumo, maloniai prašytume teminių diskusijų dalyvių stengtis 
ne pristatyti savo organizaciją, projektą ar veiklą, bet atsakyti į du su diskusijos tema 
susijusius klausimus1. Debatuose norima pristatyti teminių diskusijų dalyvių požiūrį ir patirtį, 
o ne reklamuoti jų konkrečius projektus, iniciatyvas ar organizacijas. Trumpi diskusijų dalyvių 
bei konkrečių jų projektų, iniciatyvų ar organizacijų pristatymai bus pateikti konferencijos 
dalyviams skirtuose informacijos paketuose2. Remiantis šiais trumpais pristatymais 
kiekvienas teminių diskusijų moderatorius susipažins su savo moderuojamų debatų dalyviais, 
kad galėtų tinkamai organizuoti debatus ir tinkamai jiems pasirengti. Diskusijų dalyvių 
pristatymai turėtų būti trumpi, jie turėtų duoti pradžią platesniems debatams su salėje 
esančiais dalyviais, kad auditorija galėtų išreikšti savo požiūrį ir patirtį, ir apie tai 
padiskutuoti. 

Šešių teminių diskusijų  temos 

Pirmasis temų blokas bus nagrinėjamas gruodžio 12 d. popietę ir prasidės plenarine sesija  
„Europos piliečių metų įvertinimas“. Joje Europos Komisija, EYCA ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto ataskaitos rengėjas pristatys apžvalgą, kaip Europos piliečių 
metus sekėsi įgyvendinti skirtingoms suinteresuotoms šalims tiek ES, tiek nacionaliniu 
lygmeniu. 

Dalyviai bus pakviesti pasirinkti vieną iš dviejų teminių diskusijų šiomis temomis: 

 1 sesija: Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo ir ateitis kuriant mūsų Europą 

Diskusijų pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Ar dabartinė pilietinės visuomenės organizacijų struktūra leis ateityje susitvarkyti 
su socialiniais pasikeitimais, skirtingais įtraukties būdais (pavyzdžiui, žaibiškais 
sambūriais (angl. flash mob) ir kt.)?  

o Ką reikėtų daryti, kad pilietinė visuomenė būtų išgirsta?  

Teminėje diskusijoje dalyvauja:  

 „Europos alternatyvos“ ir ENNA (Europinis nacionalinių pilietinės visuomenės 
asociacijų tinklas) — abi organizacijos yra EYCA narės, 

 CIVICUS (Pasaulio aljansas už piliečių dalyvavimą),  

 ELISAN (Europos tinklas, 2008 m. įsteigtas Regionų komiteto, dirbantis 
įtraukties vietos lygiu ir socialinės veiklos klausimais ir finansuojamas „Europa 
piliečiams“ programos lėšomis), 

 Žinių ekonomikos forumo direktorius (Lietuva). 

 2 sesija: Europos kūrimas iš apačios į viršų! 

Diskusijų pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Ar gali patys piliečiai imtis iniciatyvos? Kokios priemonės yra veiksmingos? Ar 
esamos priemonės pakankamai veiksmingos?  

o Ką dar reikėtų padaryti? Kaip aptarti Europos reikalus vietiniame lygmenyje? 

                                                           
1
 Žr. žemiau pateiktus kiekvienos diskusijos aprašymus. 

2
 Konferencijos dalyviams skirtuose informacijos paketuose bus pateikta informacija apie visus pasisakysiančius 

konferencijos  dalyvius. 
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Teminės diskusijos dalyviai: 

 Du Europos Komisijos pareigūnai (pirmasis dirba Europos piliečių iniciatyvoje 
(ECI), antroji – dirba Europos Komisijos atstovybėje Romoje ir yra dalyvavusi 
daugelyje piliečių dialogų Italijoje;  

 ECI „Leiskite mums balsuoti“ iniciatorė, Lenkijos atstovė, koordinuojanti Europos 
piliečių metų veiklų įgyvendinimą;  

 ARCI (Italijos rekreacijos ir kūrybiškumo asociacijos) atstovas, tarptautinio 
projekto „Europos demokratijos laboratorijos“, vykdomo su partneriais Danijoje, 
Prancūzijoje, Rumunijoje, Ispanijoje ir finansuojamo programos „Europa 
piliečiams“ lėšomis, koordinatorius. 

 

 

Antrasis temų blokas bus nagrinėjamas gruodžio 13 d. ryte, kai aukšti ES Tarybai 
pirmininkaujančios Lietuvos pareigūnai, Europos ombudsmenė ir už teisingumą, pagrindines 
teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja oficialiai pradės 
konferencijos plenarinę sesiją. 

Dalyviai bus pakviesti pasirinkti vieną iš dviejų teminių diskusijų: 

3 sesija: ES piliečių teisių puoselėjimas 

Diskusijos pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Ką dar reikėtų padaryti, kad ES piliečiai galėtų mėgautis savo teisėmis?   
o Kaip kovoti su tokiomis grėsmėmis kaip augantis nacionalizmas, populizmas ir tam 

tikrų grupių diskriminacija? 

Teminėje diskusijoje dalyvauja: 

 Vienoje įsikūrusi Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, 

 Europos Tarybos Švietimo apie demokratinę pilietybę ir žmogaus teises skyrius, 

 AIRE centro (labdaringų teisinių konsultacijų ir advokatų organizacija Jungtinėje 
Karalystėje) steigėja ir direktorė,  

 Lietuvos mokslininkė,  

 Tarptautinio bendradarbiavimo forumo (FIC), įsikūrusio Danijoje, direktorius, 
tarptautinio projekto „Tikrai demokratiška pilietinės visuomenės Europa“ 
(vykdomo su partneriais Belgijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Italijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Ispanijoje ir finansuojamo programos  „Europa piliečiams“ lėšomis) 
koordinatorius. 

 4 sesija: Nauji būdai, kaip piliečiai galėtų daryti įtaką politikos formuotojams 

Diskusijų pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Kokios yra elektroninio dalyvavimo galimybės, rizikos ir ribos?  
o Ar jos veikia pakankamai veiksmingai, kad būtų užtikrintas tinkamas suvokimas, 

apie ką kalbama, ir aktyvesnis dalyvavimas viešuose debatuose? 

Teminėje diskusijoje dalyvauja: 
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 Estijos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos patarėjas, 

 „Evens Foundation“ atstovė, projekto „Aš esu Europa“ (vykdomo su  partneriais iš 
„Fondation Hippocrène“, „Notre Europe“, Lenkijos Roberto Šumano fondo ir 
finansuojamo programos  „Europa piliečiams“ lėšomis) koordinatorė, 

 Graikijos atstovas iš tarptautinio projekto „Mūsų erdvė” (vykdomo su  partneriais 
Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir finansuojamo 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos (CIP) lėšomis),  

 Nyderlandų demokratijos inovacijų platformos „Netwerk Democratie“ direktorė, 

 Europos neįgaliųjų forumo viceprezidentė. 

Trečiasis temų blokas bus nagrinėjamas gruodžio 13 d. popietę, iškart po pietų pertraukos. 

Dalyviai bus pakviesti pasirinkti vieną iš dviejų teminių diskusijų: 

5 sesija: Kodėl laukiama balsavimo? Kiti įsitraukimo būdai 

Diskusijos pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Ar jaunimas į pilietinę veiklą  įsitraukia kitaip nei vyresni žmonės? Ar tradicinės 
politinės partijos vis dar suvokiamos kaip teisėtos piliečių atstovės?  

o Kodėl jaunimui politinė pasiūla atrodo nebepakankama ir kokios būtų 
alternatyvos?  

Teminėje diskusijoje dalyvauja: 

 dvi merginos, kurių viena atstovauja Kovo 12 d. (2011 m.) socialiniam judėjimui 
Portugalijoje vykdančiam projektą „Pilietiškumo akademija“, kita - Vokietijos piratų 
partijai, dalyvaujančiai Šiaurės Reino—Vestfalijos regiono asamblėjoje, 

 organizacijos „Freedom House“ padalinio Lietuvoje vadovas,  

 Atvirojo universiteto akademikas, „ENACT — realizuojant Europos pilietiškumą” 
projekto (vykdomo su Belgija, Vengrija, Latvija, Nyderlandais, Turkija ir finansuojamo 
Septintosios tyrimų pagrindų programos lėšomis) koordinatorius,  

 Kroatijos tarptautinio projekto „Aktyvios bendruomenės – Europai”, vykdomo su 
partneriais Bulgarijoje, Italijoje, Juodkalnijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Jungtinėje 
Karalystėje, koordinatorius.  
 
 
6 sesija: 2014 m. Europos Parlamento rinkimams artėjant 

Diskusijos pradžioje bus pateikti šie klausimai: 

o Kaip kovoti su abejingumu ir apatija? Kaip įtikinti žmones Europos Parlamento 
rinkimų svarba?  

o Kaip aptarti ES aktualius klausimus nacionaliniu lygmeniu, kad diskusijų neužgožtų 
vidiniai šalies klausimai? Kaip motyvuoti piliečius dalyvauti 2014 m. Europos 
Parlamento rinkimuose? 

Teminėje diskusijoje dalyvauja: 
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 Tarptautinio judėjimo už Europą generalinis sekretorius,  

 Europos jaunimo forumo tarybos narė, atsakinga už „Jaunųjų balsuotojų lygą“, 

 Europos moterų lobistinės organizacijos sekretoriato narė, įsitraukusi į kampaniją, 
kuria skatinama aktyviau dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose (angl. „50/50 
campaign“), 

 Prancūzijos atstovė, dalyvaujanti „Europiniame politikos mentorių tinkle“, 
Europos neįgaliųjų forumo pirmininkė;  

 Prancūzijos žmogaus teisių lygos garbės pirmininkas. 

 

D. Teminių diskusijų pranešėjai 

Cafebabel.com yra pirmoji piliečių žiniasklaidos priemonė Europoje. Ji verčiama į 7 kalbas – 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, katalonų ir lenkų. Ją sudaro daugiau nei 1 000 
bendradarbių – autorių ir vertėjų – tinklas visoje Europoje.  

Du Cafebabel.com nariai klausys ir užsirašinės pastabas diskusijose, vyksiančiose šešiose 
teminėse sesijose.  Drauge su Vladimir Vasak jie pateiks pagrindinių aptartų klausimų 
apibendrinimus, atkreipdami dėmesį į problematiškiausius klausimus ir galimus bendro 
susitarimo taškus.  

E. Tolesnė informacija 

Reportažai apie šį renginį bus pateikti organizatorių svetainėse: www.eu2013.lt ir 
http://ey2013-alliance.eu. 

Gruodžio 13 d. plenarinė sesija bus filmuojama ir tiesiogiai transliuojama internete 
svetainėje www.seimas.lt.  

F. Europos piliečių metų įvertinimas 

ES iniciatyvą Europos piliečių metai, vykdytą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, įvertins 
nepriklausoma ekspertų komanda - Vilniuje įsikūrusio Viešosios politikos ir vadybos instituto 
(VPVI) vadovaujamas konsorciumas. Šio instituto ekspertai stebės ir pačią konferenciją.  

2014 m. vasario pabaigoje konferencijos organizatoriai susisieks su visais dalyviais ir 
elektroniniu paštu atsiųs jiems nuorodą su trumpu renginio įvertinimo klausimynu. Šis 
klausimynas leis VPVI ekspertams surinkti dalyvių  nuomones apie šį renginį. Klausimyną 
sudarys keli uždari ir keli atviri klausimai, į kuriuos atsakyti užtruks apie 10 minučių. Dalyvių 
atsakymai ir jų kontaktinė informacija bus laikoma konfidencialia ir nebus niekam atskleista. 

G. Mugė 

Pusantros dienos – kol truks konferencija – veiks paroda (į ją ves specialios rodyklės), kurioje 
nevyriausybinės organizacijos ir ES institucijos galės pristatyti savo veiklą. Bus skirta erdvės ir 
bendradarbiavimui akis į akį – ypač nevyriausybinėms organizacijoms, norinčioms susitikti su 
kolegomis iš kitų valstybių narių.  

http://www.eu2013.lt/
http://ey2013-alliance.eu/

