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Į VA DA S
Mielos VDU studentės ir
studentai!
Pora paskutinių metų mums visiems
buvo nemenkas iššūkis. Ištisus mėnesius užsidarę savo kambariuose
vėpsojome į ekranus. Nuo šio rudens
grįžome į auditorijas, bet nemažai
kasdieniškų dalykų vis dar neprimena to, kaip gyvenome ir studijavome
anksčiau. Niekur nedingo ir grėsmė iš
gyvo kontakto vėl pereiti į nuotolį.
Tačiau pandemija nereiškia, kad
studentų gyvenimas turi sustoti.
Priešingai – būtent pakeliui atgal į
normalią kasdienybę turime laikytis
išvien ir kartu siekti geresnių studijų.
Bendras studentų balsas turi būti išgirstas ne tik universitete, bet ir visuomenėje apskritai.
Nepaisant to, kad studentų parlamente šauksmininkai paskutinę kadenciją sudarė mažumą, mums atstovybėje pavyko padaryti nemažai,
kad šis balsas būtų girdimas.
Visą kadenciją toliau spaudėme
universiteto administraciją įkurti
bendruomenei skirtą valgyklą; sėkmingai parėmėme prieš autoritarinį
šalies prezidentą kovojančius Turkijos studentus; su atstovybės vadovybe pradėjome kalbas apie tiesiogi2

nius prezidento rinkimus; Vyriausybei
ir Seimui pateikėme siūlymus dėl
paskolų studentams sąlygų pagerinimo; paruošėme studentams skirto
socialinės paramos fondo projektą ir
galiausiai mūsų pasiūlymai lėmė, kad
VDU SA oficialiai parėmė rugsėjį vykusį Kaunas Pride.
Atstovybėje dėl VDU studentų norime ne tik tęsti šiuos, bet imtis ir aibės kitų darbų. Nors pandemija nesibaigė, bet po truputį grįžtame į įprastinį gyvenimą. Todėl daugiau mūsų
dėmesio ilgainiui reikalaus klimato
kaita, žmogaus teisės ir socialinis teisingumas. Esame įsitikinę, kad studentai turi atlikti savo vaidmenį sprendžiant šiuos svarbiausius visuomenės klausimus.
Tačiau tam, kad šie ir kiti mūsų darbai neliktų tik planai ant popieriaus,
mums reikalingas tavo palaikymas.
Studentų parlamento rinkimuose
kiekvienas balsas už šauksmininkų
kandidatą suteikia mums stipresnį
politinį mandatą ir geresnę poziciją
derybose su atstovybe dėl darbų, kurių per ateinančius metus ji turėtų
imtis studentų labui.
Todėl spalio 28–29 dienomis vyksiančiame balsavime kviečiame palaikyti šauksmininkų kandidatus savo
fakultete. Parodykime, kad studentai
gali geriau!

Studentų draugijos „Šauksmas“
kandidatų sąrašas
ST U D E N TA I G A L I G E R I A U

ŠAUKSMININKAI:
VIENINTELĖ
PA Ž A N G I
TA R P U N I V E R S I T E T I N Ė
STUDENTŲ
ORGANIZACIJA
LIETUVOJE.

A P RŪ P I N T Ų
ST U D I J Ų L I N K
Kasmet universitete dygsta nauji ir
atnaujinami seni pastatai. Tačiau jie
skirti ne jo bendruomenei. Blizgiais
pastatais viliojami nauji studentai, į
kuriuos vis dažniau žiūrima kaip į pinigų krepšelius, o ne į universiteto
bendruomenės pagrindą. Universiteto administracija lengva ranka mėto
pinigus netvariai paramai padengdama pirmakursių LSP mokestį vietoj
to, kad padidintų itin menkas studentų stipendijas ir investuotų į bendrabučių aprūpinimą
Šauksmininkai sieks, kad VDU investuotų į bendrabučių atnaujinimą,
kad bendrabučių vietų užtektų visiems norintiems ir kad jų kainos
taptų prieinamos ir pažeidžiamiausiems studentams. Negana to, tarp
bendrabučių ir studijų vietų turi būti
patogus viešasis susisiekimas. Todėl
aktyviai bendradarbiausime su miesto savivalda.
Kelerius metus kovojome už bendruomės valgykla VDU. Mums pavyko
išgauti oficialų universiteto vadovybės pažadą, kad valgykla bus. Naujas
pastatas, kuriame atsiras valgykla jau
beveik baigiamas statyti.
Dabar mūsų tikslas – užtikrinti skaidrų ir studentams kuo palankesnį
valgyklos steigimo konkursą. Sieksi4

me, kad VDU įsikursianti nauja valgykla maistą tiektų studentams ir
dėstytojams prieinamomis kainomis,
o jos erdvė taptų universiteto socializacijos ir bendravimo vieta: nuo
diskusijų tarp draugų iki filmų peržiūrų.
Mūsų studijų kokybės negali užtikrinti pervargę akademiniai ir neakademiniai darbuotojai, šiandien dirbantys ypač prastomis darbo sąlygomis
– samdomi trumpoms darbo sutartims, kartais netrunkančiomis nė semestro, ir nesulaukiantys tinkamo atlyginimo už savo darbą.
Palaikysime VDU dėstytojų ir jų
profsąjungų iniciatyvas, skirtas užkirsti kelią trumpalaikėms darbo sutartims. Dėl mažėjančio dėstymo krūvio darbuotojams turėtų būti kompensuojama atlyginimu už mokslinę
veiklą, o atlyginimų tarifai pakelti.
Prastomis sąlygomis dirba ne tik
mūsų dėstytojai ir kiti universiteto
darbuotojai, bet ir studentai. Nemaža
dalis jų yra priversti dirbti blogomis
sąlygomis dėl pragyvenimo, todėl
skiria mažiau dėmesio ne tik savo
studijoms, bet ir kultūrinei bei politinei veiklai. Todėl dabar dirbantiems
studentams reikia suteikti žinių, kaip
apginti savo interesus darbo vietoje
ir pagerinti darbo sąlygas. Ilguoju laikotarpiu turime siekti geresnių valstybės remiamų paskolų sąlygų ir apmokamų privalomų praktikų studentams.
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MŪSŲ TIKSLAI:

MES IMAMĖS SVARBIAUSIŲ
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SAVIVALDĄ, POLITIKĄ
I R K U LT Ū R Ą .

D E MO K R AT I Š K A
IR
SAVA R A N K I Š K A
ST U D E N T Ų
SAV I VA L DA
VDU Studentų atstovybė skelbiasi atstovaujanti visų universiteto studentų interesus. Tačiau jai nepriklauso
visi studentai, o parlamentui mandatą įprastai suteikia mažiau kaip 5
procentai visų studentų. „Šauksmui“
praėjusiuose rinkimuose iškėlus savo
kandidatų sąrašą, aktyvumo tendencija kiek pasitaisė ir pasiekė 12 procentų. Tačiau šis skaičius vis dar per
mažas, kad atstovybei būtų užtikrintas demokratiškas mandatas kalbėti
visų VDU studentų vardu. Tuo tarpu
siaurame interesų rate sutelkta galia
užtarnavo atstovybei gilų nepasitikėjimą ir ilgalaikį norą neturėti nieko
bendro su studentų savivalda.
Šauksmininkai universiteto ir nacionalinės politikos rėmuose sieks,
kad kiekvienas VDU studentas be išimties turėtų savivaldos nario teises
ir pareigas, kurios sustiprins savivaldos savarankiškumą ir atskaitomybę
prieš studentus.
Dabar pareigas einantis atstovybės
prezidentas buvo išrinktas 38 stude6

ntų parlamento narių balsais. Ši rinkimų sistema neatrenka geriausio
kandidato šioms pareigoms užimti ir
neskatina prezidento atsiskaityti visiems studentams.
Šauksmininkai atsisakys prezidento
rinkimų parlamente ir šį sprendimą
perleis visiems studentams visuotiniuose, slaptuose ir demokratiškuose atstovybės prezidento rinkimuose.
Studentų vardu atstovybė skirsto jų
už LSP sumokėtus pinigus. Tačiau dabartinės uždaros ir savo interesų siekiančios atstovybės biudžetas naudojamas ne studentų labui. Kam atstovybei reikalingas 21 tūkstančių eurų biudžeto perteklius? Tuo tarpu
VDU studentai suneša tik 23 procentų
atstovybės pajamų – dėl to ji yra neatskaitinga ir nepriklausoma nuo jų.
Visi studentai turi tapti atstovybės
finansų dalininkais. Visuotinės savivaldos pagrindu atstovybė galėtų rinkti solidarumo mokestį. Mažas kiekvieno studento semestrinis įnašas
leistų atstovybei nepriklausomai nuo
universiteto administracijos finansuoti studentų klubų veiklą, teikti
efektyvesnes ir platesnes socialines
paslaugas ir užtikrinti, kad atstovybėje dirbtų maža, bet profesionali
vykdytojų komanda.
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PRISIJUNK:

K A M N E S V E T I M A PA Ž A N G A ,
D E M O K R AT I J A I R
S O L I D A R U M A S J A U S I S TA R P
ŠAUKSMININKŲ KAIP
NAMUOSE.

ST U D E N T A I
V I S U OM E N ĖJ E
I R P O L I T I KOJ E
Dėl idėjų, organizacinės patirties ir
angažuotumo trūkumo mūsų politika
nacionaliniu mastu atrodo apgailėtinai. Lietuvos studentų sąjunga žino,
kad nepaisant savo tingumo imtis
veiksmų apginti studentų interesus,
ji vis tiek gaus finansavimą per LSP.
Todėl reikia keisti LSP administravimo ir LSS finansavimo sistemą. VDU
studentai privalo turėti teisę pasirinkti, ar jie nori finansuoti neefektyvią
ir jų interesų neatitinkančią sąjungos
veiklą. LSP turi būti gaminamas pačios Vyriausybės arba universiteto
rėmuose. Galų gale, LSS turi būti finansuojama VDU studentų parlamento sprendimu. Tai užtikrins, kad LSS
iš tikrųjų atstovaus studentų interesams ir taps jiems atskaitinga.
Kiekvienais metais aukštojo mokslo
ir švietimo bendruomenės protestuoja prieš apgailėtiną Vyriausybės
politiką jų atžvilgiu. Faktas – jiems
reikalingas didesnis finansavimas.
Tačiau iki šiol studentų organizacijos
neparėmė tų, nuo kurių labiausiai
priklauso jų gerovė.
Tai turi pasikeisti. Studentai turi aktyviai palaikyti aukštojo mokslo ir
švietimo bendruomenių reikalavimus
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ir remti jų veiksmus ne tik dalyvavimu, bet ir finansais. Iš vidurinio ugdymo sistemos ateina studentai, o
dalis jų ateityje taps mokytojais ar
dėstytojais. Tad solidarumas tarp šių
grupių yra natūralus ir ypač svarbus.
LSS ir atstovybės per dažnai tik žodžiu reaguoja į nacionalinės politikos
įvykius. Organizacijų negebėjimas ir
nenoras formuoti nacionalinę aukštojo mokslo politiką palieka studentų
balsą užribyje.
Todėl šauksmininkai per VDU SA ir
jos narystę LSS imsis aktyvaus vaidmens nacionalinėje politikoje. Visų
pirma, teiksime pataisas Mokslo ir
studijų įstatymui, kuriomis būtų reformuota studentų savivalda. Antra,
pareikšime paramą ir dirbsime su tomis politinėmis jėgomis, kurios užtikrins geresnes paskolų studentams
sąlygas ir sieks geresnių darbo sąlygų aukštojo mokslo darbuotojams
bei didins aukštojo mokslo finansavimą.
Studentai turi aktyviai imtis ir svarbiausių visuomenės klausimų. Mes
esame šios visuomenės dalis ir didžioji dalis sprendimų, priimamų
šiandien, turės įtakos ir mūsų ateičiai. Todėl neišvengiamai studentai
turi užimti pažangią poziciją tokiais
klausimais kaip klimato kaita, žmogaus teisės ir socialinis teisingumas.
Taigi, atstovybė turėtų imtis aktyviai palaikyti Fridays for Future ir Extinction Rebellion klimato judėjimus,
suteikti jiems reikiamą paramą toliau
vykdyti savo veiklą bei bendradarST U D E N TA I G A L I G E R I A U

biauti ruošiant pasiūlymus, kokį
vaidmenį galėtų atlikti aukštojo mokslo bendruomenė sprendžiant klimato klausimą. Taip pat sieksime kelti
universiteto bendruomenės sąmoningumą dėl klimato krizės. Siūlysime, kad ekologijos ir ekofilosofijos
kursai studentams būtų prieinami
kaip pasirenkamieji dalykai. Be to,
atstovybė turėtų atvirai paskelbti palaikymą Seime svarstomam Partnerystės įstatymui, inicijuoti šio įstatymo palaikymo kampaniją universitete bei prisijungti prie panašių akcijų
už jo ribų. Taip pat atstovybės biure
turėtų atsirasti LGBTQ+ bendruomenės reikalų koordinatorius. Galiausiai
atstovybė turėtų rodyti solidarumą ir
pagal galimybes remti ir palaikyti besiorganizuojančius darbuotojus –
ypač tokiuose sektoriuose kaip aptarnavimo, kurjerių, pavėžėjimo paslaugos, kuriuose gausu dirbančių
studentų.
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