Mieli bičiuliai,
Ir politinė dabartis, ir daugiametė partijų patirtis rodo, kad reformas ir pertvarkas reikia daryti laiku. Vėlavimas, delsimas –
pražūtingas, ypač jei prarandamas žmonių ir net partijos bičiulių pasitikėjimas.
Nuoširdžiai jaučiu būtinybę partijai persitvarkyti. Turime persitvarkyti, kad ir ateityje galėtumėme prisiimti atsakomybę už
valstybę.
BRANDI LYDERYSTĖ, POLITINĖ PATIRTIS IR GEBĖJIMAS TELKTI.
Tokio lyderio reikia mums – socialdemokratams. Kad vėl galėtume tikėti savimi, kad galėtume oriai ir garsiai, besididžiuodami
tuo, kas esame, sakyti: mes – kairieji, mes – socialdemokratai.
Lyderio reikia ne tik mums. Reikia ir Lietuvai. Sėkmingų ir mums sektinu pavyzdžiu esančių valsybių – Danijos, Švedijos, Suomijos
– paslaptis yra stipri ir nuosekli kairioji politika. Investicijos į žmones, kurie mokėdami mokesčius kuria solidarią ir atsakingą
visuomenę, neleidžiančią skursti niekam.
Paskutinieji rinkimai – ir Lietuvoje, ir pasaulyje – nustebino. Esu įsitikinęs, kad didelė dalis Lietuvos žmonių tiesiog ieško
kompetentingos, dėmesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Politikos, nukreiptos į
paprastus žmones. Politikos, kuri tarnauja visiems, o ne išrinktiesiems.
Lyderio pakeitimas yra tik pirmas žingsnis atkuriant stiprią ir vieningą partiją. Ir partijos bičiulių, ir visų rinkėjų pasitikėjimas
įgyjamas tik turint ilgalaikę, aiškią ir argumentuotą strategiją, kaip ištaisyti klaidas ir įsiklausyti į visuomenę, kuriai atstovaujame.
Joks partijos pirmininkas, jei nebus sugrįžta prie vertybių ir konkretaus jų įgyvendinimo, jei nebus įsiklausoma, ką sako žmonės,
jei nebus kuriamas naujas vadovavimo stilius – netaps reikšmingu kairiosios politikos įvykiu.

Bičiuliškai,
Zigmantas Balčytis
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SOCIALDEMOKRATAI –
kairioji politinė platforma
PARTIJA
DRĄSI, MODERNI IR IDEOLOGIŠKAI AIŠKI – ESAME KAIRIEJI.
PARTIJOS TIKSLAI
MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, KURTI SOCIALIAI ATSAKINGĄ VALSTYBĘ.
DIDINTI LIETUVOS EKONOMINĘ IR POLITINĘ GALIĄ.
PARTIJOS VEIKLOS PRINCIPAI
ATVIRUMAS IDĖJOMS IR DISKUSIJOMS.
MODERNUMAS IR GREITAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS.
PROFESIONALUMAS.
ASMENINĖ ATSAKOMYBĖ.
PARTIJOS VERTYBĖS
SOCIALINIS TEISINGUMAS, SOLIDARUMAS IR LYGYBĖ.
LAISVĖ, DEMOKRATIJA IR TAIKA.

LYDERIS IR KAIRIOJI POLITIKA:
sprendimai, o ne problemos
Siūlau sprendimus, kurie iš esmės keistų partijos veiklą, leistų veikti moderniai, šiuolaikiškai, sustiprintų ryšį tarp partijos
centro ir skyrių, sutelktų bendrai veiklai, pakeltų visų partijos narių savivertę.
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I. VERTYBĖS PLIUS VADYBA
Vertybės ir šiuolaikinė vadyba. Štai ko šiandien reikia partijai.
AIŠKI IR ATVIRA KAIRIOJI POLITIKA – NE PROBLEMA, O SPRENDIMAS. BE
IDĖJOS, BE KRYPTIES BŪSIME POLITINĖJE PARAŠTĖJE. Visuomenei turime
siūlyti savo, kairiąsias, o ne svetimas idėjas. Partijos veikla ir komunikacija turi
būti perorientuota atsižvelgiant į rinkėjų norus ir partijos bičiulių poziciją, o
ne į partijos vadovų poreikius.
VISUS SPRENDIMUS VALSTYBĖJE IR PARTIJOJE PIRMIAUSIA ĮVERTINTI
PAGAL SOCIALDEMOKRATINIUS PRINCIPUS. Privalome nuosekliai
įgyvendinti savo programinius pažadus, su kuriais ėjome į rinkimus.
Žadėjome progresinius (solidarumo) mokesčius nuo visų pajamų – darykime
viską, kad jie būtų įvesti, užtikrinant ir visuotinį pajamų bei turto deklaravimą.
Žadėjome užtikrinti orią senatvę – privalome rasti išteklių, kaip tą padaryti.
Įsipareigojome stabdyti emigraciją – tai ir saugokime savo žmones. Remkime
jaunas šeimas, užtikrinkime užimtumą ir socialinį saugumą, įstatymais
skatinkime smulkųjį verslą.
ŠIUOLAIKINĖ VADYBA NEĮSIVAIZDUOJAMA BE ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS.
Be tikslaus užduočių skyrimo ir atlikimo (o ne imitacijos), be objektyvaus
darbų ir situacijos įvertinimo. Politinės organizacijos vadyba yra kūryba plius sunkus darbas. Nuolatinis plaukimas prieš srovę, o
ne susitaikymas su aplinkybėmis ir dangstymasis reitingų lentelėmis. Balsuoja ne reitingai – balsuoja žmonės.
VALDYTI, INICIJUOTI SOCIALINIUS POKYČIUS. Negebėjimas ar nenoras suvaldyti socialinius pokyčius yra blogos naujienos
socialdemokratams: iš mūsų tikėtasi saugios užuovėjos, teisingų veiksmų daugumai nuo nenuspėjamų valdžios sprendimų ir net
pasaulio globalizacijos padarinių.
Būsime vertinami tik tuomet, kai iš tikrųjų, nuoširdžiai stengsimės kovoti su skurdu ir nelygybe. Jei takoskyra visuomenėje tarp
laimėtojų ir pralaimėtojų didės, mums, socialdemokratams, nebus atleista. Neatleis rinkėjai, negalėsime atleisti ir patys sau. Ir
tai reikš viena – galutinį kairės pralaimėjimą prieš populizmą ir dešiniųjų partijų politiką.
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II. DIALOGAS, O NE MONOLOGAS
Esu įsitikinęs: be jūsų, bičiuliai, veiklos ir pozicijos nėra įmanomi
teigiami pokyčiai partijos viduje. Nesikalbėjimą ir negirdėjimą turi
pakeisti dialogas ir vidinė diskusija.
DISKUSIJA, O NE ĮSAKYMAI IŠ VIRŠAUS. Diskusija dėl svarbiausių ir
strateginių sprendimų partijos viduje, skyriuose, o ne pertekliniai
Centro nurodymai ir įsakymai, kaip turi galvoti eilinis partijos narys.
BŪTINA SUKURTI OPERATYVIAI VEIKIANTĮ PARTIJOS NARIŲ
APKLAUSOS MECHANIZMĄ. Stipri partija diskutuoja visais aktualiais
klausimais, silpna – atsisako dialogo. Jei nesikalbėsime partijos viduje,
kaip mes susikalbėsime su rinkėjais?
TURIME GRĮŽTI PRIE REALAUS DIALOGO SU SOCIALINIAIS
PARTNERIAIS IR VISUOMENĖS AUTORITETAIS. Profesinės sąjungos,
socialiai pažeidžiamų žmonių bendruomenės turi tapti mūsų
partneriais.
SOCIALDEMOKRATINĖMS MOTERŲ IR JAUNIMO ORGANIZACIJOMS –
DAUGIAU GALIMYBIŲ DALYVAUTI PARTIJOS VEIKLOJE. Lietuvos
socialdemokratinio jaunimo sąjunga ir Lietuvos socialdemokračių
moterų sąjunga turi tapti lygiaverčiais diskusijų dalyviais, o dažnai ir
idėjų bei sprendimų įgyvendinimo iniciatoriais.
DIALOGAS, O NE MONOLOGAS REIŠKIA IR DAUGIAU NESUVAIDINTO DĖMESIO PARTIJOS SKYRIAMS.
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III. SKYRIAI IR CENTRAS

MAŽIAU BIUROKRATIJOS IR SPRENDIMŲ „IŠ VIRŠAUS“. Veiklos ir politinio svorio centras turi persikelti į skyrius.
BŪTINA ĮGYVENDINTI PRINCIPĄ „CENTRAS – PAS SKYRIUS“, O NE ATVIRKŠČIAI. Tai leistų labiau susipažinti su skyrių
aktualijomis, aplinka, padėtų priimti efektyvesnius sprendimus, teikti tiesioginę pagalbą.
PERŽIŪRĖTI SKYRIŲ FINANSAVIMO SISTEMĄ. Visus sumokėtus nario mokesčius tikslinga palikti skyriams. Tai būtų papildoma
parama pirmiausia tiems skyriams, kurie veikia regionuose ir rajonuose, kur pragyvenimo lygis neaukštas, o gyventojų pajamos
– mažos. Skyriai įgautų papildomą motyvaciją, kad kuo daugiau bičiulių mokėtų nario mokestį.
Taip pat tikslinga peržiūrėti finansinių resursų skirstymą per rinkmimų kampanijas vienmandatėse apygardose, savivaldybėse.
FINANSINĖ DRAUSMĖ. Turime sustiprinti visų partijos lėšų panaudojimo kontrolę, vadovaujantis skaidrumo ir racionalumo
principais.
MAKSIMALIAI MODERNIZUOTI SKYRIUS ŠIUOLAIKINE INFORMACINE TECHNIKA. Rengti mokymus, kaip efektyviai naudotis
naujausiomis technologijomis ir socialiniais tinklais, kaip užtikrinti operatyvų ryšį su partijos bičiuliais ir rinkėjais.
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IV. RINKIMAI IR KANDIDATAI
PASIRENGIMO RINKIMAMS PRAKTIKOS KEITIMAS. Siūlau įvesti
tvarką, kad, likus mažiausiai metams iki rinkimų, būtų aiški
rinkimų programa. Rinkimų komunikacijos taktika ir strategija
parengiama iki rinkimų kampanijos pradžios, o ne jai
besibaigiant.
KEISTI KANDIDATŲ Į SEIMĄ SĄRAŠO SUDARYMO PRAKTIKĄ.
Siūlau sudaryti sąrašą pagal principą: 71 kandidatas
vienmandatininkas – pirmi sąraše, likę 70 – tie, kurie nekovoja
vienmandatėse apygardose.
Kitaip tariant – tie, kurie nori į Seimą, nori būti sąrašo priekyje –
turi kautis vienmandatėse. Jokios pareigos partijoje neturi
suteikti pirmumo teisės atsidurti sąrašo priekyje. Toks
sprendimas leistų kovoti visu pajėgumu, nesislapstant už bičiulių
nugarų.
KANDIDATUS Į SEIMĄ VIENMANDATĖSE APYGARDOSE
TVIRTINTI TIK SKYRIUI (SKYRIAMS) PRITARUS. Tai garantuotų
daugiau demokratijos, skaidrumo, o kiekvienam partijos nariui –
ir galimybę pareikšti savo nuomonę.
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V. DRAUSMĖ IR TVARKA

PARTIJA – NE PARTIJOS PIRMININKO NUOSAVYBĖ. Ne uabas, kur savo nuožiūra galima keisti kryptį ir vertybes, atsisakyti
programinių nuostatų arba į programą įtraukti naujas, neatsižvelgiant į eilinių partijos narių nuomonę.
Programą priėmėme – jos laikomės. Tokią programą, kurios reikia ne įvarių interesų grupėms išorėje ir partijos viduje, o mūsų
rinkėjams.
KONFLIKTŲ SKYRIUOSE VALDYMAS. Nesveika vidinė konkurencija, užsitęsę nesutarimai peržengia elementariausias padorumo
ribas ir kenkia partijai. Būtinybė – sukurti efektyvią konfliktų valdymo priemonę, už kurios sprendimus būtų tiesiogiai atsakingas
partijos pirmininkas.
SEIME IR VYRIAUSYBĖJE SPRENDIMUS, SVARBIUS VISUOMENEI, GALINČIUS SUKELTI IR SUKELIANČIUS DIDELES DISKUSIJAS,
PRIIMTI TIK PARTIJAI PRITARUS. Ir ministrai, ir Seimo nariai turi ne tik žinoti partijos narių bei partijos nuomonę, bet ir jos
paisyti. Tai didintų ir tiesioginę partijos vadovų bei partijos narių, užimančių deleguotas pareigas, atsakomybę bei atsiskaitymą
partijos nariams, stiprintų tarpusavio ryšius.
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VI. KOMUNIKACIJA IR VIEŠIEJI RYŠIAI
ŠIUOLAIKINĖ KOMUNIKACIJA – GREITIS, TIKSLI REAKCIJA Į
ĮVYKIUS, AIŠKI POZICIJA, ĮVYKIŲ PLANAVIMAS IR
PROGNOZĖ. Iš esmės tai reiškia naują partijos struktūrą,
strategiją ir taktiką partijos komunikacijos srityje. Ne tik per
rinkimus, bet ir nuolat.
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ, VIENINGOS KOMUNIKACIJOS SISTEMOS
ORGANIZAVIMAS TURI TAPTI PARTIJOS PRIORITETINE
VEIKLOS KRYPTIMI. Seniai pribrendo būtinybė kurti vieningą,
iš profesionalių specialistų sudarytą partijos komunikacijos
centrą, kuris jungtų visas būtinas viešosios ir vidinės
komunikacijos sritis bei tarnautų visai partijai, o ne tik Seimo
nariams ir frakcijai.
Šiam partijos komunikacijos centrui būtų patikėta vykdyti
idėjų ir kasdienio reagavimo, prognozių, tyrimų, vidinių
mokymų ir net rinkimų kampanijos valdymo funkcijos.
RINKIMŲ AGITACIJA – BENDRA IR VIENINGA. Kai kandidatai
apygardose nepaliekami vieni, savo valiai. Kai populiariausi
lyderiai, turintys visuomenės pasitikėjimą, padeda viešinti
mažiau žinomų kandidatų vardus – kartu lankosi apygardose,
bendrauja su rinkėjais. Kai net ir mažiausio skyriaus
kandidatas ar kandidatai visada sulaukia pagalbos iš Centro.
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VII. RACIONALŪS SPRENDIMAI

SEKDAMI IŠ PASKOS, STOVĖDAMI ŠEŠĖLYJE AR PLAUKDAMI
PASROVIUI NIEKADA NELAIMĖSIME. Šiuo metu sekame iš paskos tiems,
kuriems patys prieš ir per rinkimus atidavėme lyderių marškinėlius.
VISI MES PASIILGOME RACIONALIŲ, REALIŲ, AIŠKIŲ IR PRINCIPINGŲ
PARTIJOS SPRENDIMŲ, kai nebandome prisitaikyti vardan trumpalaikės
naudos ir nuosekliai, principingai laikomės savo vertybių.
Esu pasirengęs priimti sprendimus, kad ir mes, ir vis daugiau Lietuvos
žmonių socialdemokratijos idėją matytų kaip kelią į savo ir valstybės
gerovę.
Visų mūsų širdys – kairėje. Todėl tikiu, kad tikra kairioji politika ir
taisyklės Lietuvoje skatins tokias ekonominio augimo ir turto kaupimo
formas, kurios priveda prie mažesnės nelygybės ir prie didesnės gerovės
daugumai visuomenės narių.
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