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I. HUMANITARINĖ ADVOKACIJA IR JOS SAMPRATA 

 

Tarptautinės priemonės skirtos žmogaus teisių įgyvendinimui ir užtikrinimui žmogaus teisių teisėje skirstomos į centralizuotą ir 

necentralizuotą įgyvendinimą. Centralizuotam įgyvendinimui priskiriamos tokios priemonės, kaip valstybių ataskaitų apie tam tikrų 

žmogaus teisių konvencijų įgyvendinimą, tarpvalstybiniai skundai, individualios peticijos, taip pat ankstyvo įspėjimo sistema bei 

pasiteiravimo dėl žmogaus teisių situacijos procedūros. Tuo tarpu decentralizuotai procedūrai priskiriamos tokios žmogaus teisių 

įgyvendinimo priemonės kaip žmogaus teisių diplomatija, diplomatinė apsauga, retorsijos bei represalijos. Suprantama, kad 

nevyriausybinės organizacijos dėl savo prigimties neturi galimybių vienodai su valstybėmis naudoti(s) žmogaus teisių užtikrinimo 

priemonėmis, tačiau būtent dėl savo alternatyvaus pobūdžio jos gali tapti valstybių šešėliu ir taikydamos įvairias priemones pradedant 

lobizmu baigiant alternatyvių ataskaitų teikimu jos gali paveikti valstybių elgesį ar įtakoti žmogaus teisių padėtį valstybėje ar 

valstybėse. Žinoma, tam, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų daryti tokią įtaką jos pirmiausia turi suvokti tarptautinius 

mechanizmus, kuriuos gali panaudoti valstybės siekdamos žmogaus teisių padėties pagerinimo atitinkamoje valstybėje, bet taip pat kad 

jos galėtų daryti įtaką tiek savo valstybei, tiek ir kitoms valstybėms, jos turi laikytis tam tikrų principų, kurie suteiktų svorio 

nevyriausybinės organizacijos balsui, o tai reiškia, kad nevyriausybinių organizacijų veikimo principai turi atitikti tam tikrus standartus 

siekiant užtikrinti jų veiklos efektyvumą ir matomumą. Pirmiausiai nevyriausybinės organizacijos turėtų laikytis žinių tikrumo 

principo, kuris reiškia, kad nevyriausybinė organizacija pateiks patikimą informaciją, kad ir kam tokios informacijos reikėtų: 

vyriausybei, valdžios institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, mokslininkams ar pagaliau žiniasklaidai. Toks žinių tikrumas veda 

prie kito principo – patikimumo, kuris atveria galimybę iš vienos pusės, o iš kitos pusės sąlygoja būtinybę turėti priėjimą prie valdžios 

institucijų. Toks glaudus bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų ir pareigūnų sudaro sąlygas betarpiškam bendravimui ir 

galimybei įtraukti valdžios institucijas ar atskirus pareigūnus  į pokalbį ir diskusijas apie žmogaus teisių padėtį tiek savo valstybėje, tiek 
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ir kitose šalyse. Nereikia pamiršti, kad nevyriausybinės organizacijos neturėtų apsiriboti lokaliu veikimu savo būstinės valstybėje. 

Turėdamos tam tikrą svorį ir reputaciją nevyriausybinės organizacijos gali daryti įtaką ir tarpvyriausybiniuose susitikimuose, ypač jei 

nevyriausybinės organizacijos  glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje ir koordinuoja savo tarpusavio veiksmus. Turėdamos stiprią 

koaliciją  ir vykdydamos humanitarinę advokaciją nevyriausybinės organizacijos gali pasitelkti žiniasklaidą, tačiau tokios priemonės 

pasitelkimas gali turėti ir neigiamą bruožą – viešumo pritraukimą, 

kurio būtent toje konkrečioje situacijoje reikėtų vengti. 

Humanitarinės advokacijos, t.y. norimos žinutės visuomenei 

perdavimo ir rezultato sėkmė priklauso nuo tokios žinutės tinkamo 

pareiškimo ir reikiamu laiku, ypač, jei advokacija pasitelkiama tuo 

metu, kai yra priimami svarbūs sprendimai tiek nacionaliniu, tiek ir 

tarptautiniu lygmeniu. 

Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo žmogaus teisių apsaugos 

srityje yra santykinai naujas reiškinys, jei neminėtume Tarptautinio 

Raudonojo kryžiaus (Raudonojo kristalo) draugijos indėlio 

tarptautinės humanitarinės teisės srityje. Tradiciškai žmogaus teisių 

diplomatijoje  būtent valstybės būdamos tarptautinių santykių 

subjektais taiko atitinkamas poveikio priemones tam, kad būtų galima modifikuoti kitų valstybių elgesį žmogaus teisių srityje. Tačiau 

tai nereiškia, kad nevyriausybinės organizacijos neturi įtakos nacionalinių ar tarptautinių sprendimų priėmimo procesui. Greičiau 

atvirkščiai – nevyriausybinių organizacijų atstovai dalyvaudami tarptautiniuose ar nacionaliniuose posėdžiuose, turėdami tokių 

posėdžių dienotvarkę bei pakeisdami ją paskutiniu momentu gali nulemti sprendimų priėmimo sėkmę. Neretai praktikoje 
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nevyriausybinės organizacijos dalyvaudamos posėdžiuose ir žinodamos, kad detaliems pasiūlymų svarstymams gali pritrūkti laiko, o 

sprendimai priimami paskutinę minutę, išnaudoja šią situaciją. Skirdamos ypatingą dėmesį dalyvavimui konferencijos, kuri svarbi tam 

tikro žmogaus teisių ar humanitarinio pobūdžio klausimo svarstymui, paruošiamuosiuose darbuose,  o ne pačiai konferencijai 

nevyriausybinės organizacijos įgyja galimybes įtakoti svarbių sprendimų priėmimą. 

Tarptautinės poveikio priemonės žmogaus teisių situacijai 

Kad būtų galima tinkamai suvokti humanitarinės advokacijos panaudojimo galimybes, reikšmę ir kontekstą yra būtina suprasti 

žmogaus teisių diplomatijoje naudojamas priemones. Humanitarinė advokacija gali būti pasitelkiama tik gerai išmanant nacionalinės 

bei tarptautinės politikos kontekstą ir galimybių veikti pasirinkimą. Negalima pamiršti, kad žmogaus teisės yra potencialus valstybių 

politikos įrankis. Tai puikiai iliustruoja atitinkamų valstybių interesai ginti mažumų teises kitose valstybėse. Prisidengiant 

humanitariniais interesais gali būti eskaluojamas politinis konfliktas vedantis link karinės intervencijos, kuri toli gražu nėra skirta 

žmogaus teisių gynimui. Žmogaus teisių literatūroje yra minimi keletas instrumentų, kurie gali būti naudojami valstybių siekiant 

pagerinti žmogaus teisių padėtį ar bent jau padaryti poveikį valstybės politikai. Prof. dr. Peter R. Baehr išvardina keletą instrumentų, 

kurių panaudojimo spektras kinta nuo draugiškų pareiškimų iki karinės intervencijos. Tradicinis ir labai dažnai naudojamas būdas 

pasiekti kitos valstybės dėmesį yra per konfidencialius, diplomatinius kanalus. Taip vadinama tylioji diplomatija yra klasikinis 

bendravimo tarp valstybių būdas, kuris buvo taikomas nuo seniausių laikų. Žinoma, tylioji diplomatija išlieka diskusijų objektu, kiek 

efektyviai ji paveikia valstybių politiką. Tai priklauso nuo pačios vyriausybės noro įsiklausyti į kitų vyriausybių perduodamą žinią. 

Kartais tokio paraginimo visiškai pakanka, tačiau pasitaiko, kad vyriausybė yra labiau linkusi išgirsti grasinimą nei raginimą. Antroji 

priemonė yra jungtinis demaršas tarp bendraminčių valstybių. Ši priemonė išlieka viena iš efektyvesnių politikos įrankių, raginančių 

žmogaus teises pažeidžiančias vyriausybes pakeisti  savo žmogaus teisių politiką. Savo laiku Skandinavijos valstybės susitelkė į vieną 
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galingą junginį kovoti prieš aparteidą Pietų Afrikoje ir  iki šiol  tokios valstybės kaip Norvegija, Švedija, Danija bei Nyderlandai 

formuoja vadinamų bendraminčių valstybių junginį ir daro įtaką tarptautinėje politikoje. Ne mažiau efektyvi priemonė paveikti 

valstybių vaidmenį yra vieši pareiškimai parlamente ar tarptautinių organizacijų tokių kaip Jungtinės Tautos, susitikimuose, siekiant 

parodyti, kad apie šią problemą žinoma ir ja domimasi. Tarpministerinių vizitų atšaukimas gali būti vienu iš ženklų, kad valstybė 

nenori palaikyti tarpinstitucinių ryšių su valstybe, kurios žmogaus teisių politikai nepritariama. Valstybės donorės, kurios skiria tam 

tikrą biudžeto sumą vystymosi pagalbai kitoms šalims gali nuspręsti sustabdyti tokios pagalbos teikimą. Diplomatinių santykių 

nutraukimas su valstybėmis žmogaus teisių pažeidėjomis yra kraštutinė politikos priemonė, tačiau valstybių praktika rodo, kad 

nutraukus diplomatinius santykius su valstybe pažeidėja ir uždarius diplomatines atstovybes, valstybės netenka galimybės stebėti 

situacijos šalyje ar bent moraliai palaikyti visuomenės gyventojų, kaip kad pvz. komunistinės Rytų Europos šalyse Vakarų valstybių 

ambasados teikė judėjimams tiek moralinę, tiek ir materialinę pagalbą. Karinė intervencija išlieka paskutine priemone siekiant 

užtikrinti žmogaus teisių apsaugą. Tiesa, dėl savo dviprasmiškumo ir politinio atspalvio, šios priemonės taikymas lieka kraštutiniu 

atveju. Nors galutinis sprendimas priklausys valstybės nacionalinę politiką formuojančioms institucijoms, reikia turėti omenyje, kad 

nevyriausybinės organizacijos pasitelkdamos lobizmą gali rekomenduoti vienos ar kitos anksčiau įvardytos priemonės pasirinkimą ir 

taikymą. Būtent suvokus humanitarinės advokacijos reikšmę ir įtaką žmogaus teisių gynimo srityje nevyriausybinės organizacijos gali 

pasiekti joms naudingų sprendimų. 

Humanitarinė advokacija – definicija ir reikšmė 

Tiek tarpvyriausybinės žmogaus teisių organizacijos, tiek ir NVO dirbančios žmogaus teisių srityje skiria itin didelį vaidmenį 

humanitarinei advokacijai tam, kad atkreiptų pasaulio šalių ar jų visuomenių dėmesį į tam tikrą šalį ištikusią humanitarinę katastrofą, 

pradedant stichinėmis nelaimėmis, baigiant konfliktais šalies teritorijoje, kurie ženkliai paveikia ar nulemia vietinės visuomenės 
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poreikius. Humanitarinė advokacija gali būti pasitelkiama tiek siekiant surinkti pinigus, skirtus pagelbėti šalims, kurių teritorijose įvyko 

žemės drebėjimai, potvyniai, išsiveržimai, tiek ir atkreipti pasaulio šalių dėmesį į vykstančius konfliktus, kurie nesulaukia tinkamo 

pasaulio bendrijos dėmesio ir paramos civiliams gyventojams. Priklausomai nuo siekiamo tikslo ir geopolitinio konteksto, vykdoma 

humanitarinė advokacija gali būti tiek tyli bei atsargi, tiek ir garsi, įnirtinga. Humanitarinė advokacija turi keletą reikšmių, tačiau 

pirmiausia ji reiškia tinkamos žinios perdavimą reikiamu laiku. Šios žinios skleidėjais gali būti daugelis tarptautinės ar nacionalinės 

politikos aktorių pradedant humanitarinėmis agentūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenių pagrindu susikūrusios 

organizacijos, tai gali būti ir nacionalinės vyriausybės, žiniasklaidos priemonės, konfliktų šalys, regioninės organizacijos ar 

bendruomenės, kurios yra tiesiogiai paveiktos tokios situacijos. Skirtingiems žmonėms žodis  „advokacija“  gali reikšti skirtingus 

dalykus. Vieniems žmonėms tai asocijuojasi su teisiniu aukų atstovavimu, kitiems tai reiškia kalbėjimą apie humanitarines problemas. 

Tačiau pasitelkus Oxfordo žodyną, terminas advokacija reiškia  „paramos prašymą, remiant ką nors ar kalbant kažkieno vardu“. 

Kokia humanitarinės advokacijos reikšmė? 

Pirmiausia humanitarinė advokacija padeda pakeisti valstybės politiką ar praktiką. Humanitarinės advokacijos dėka galima 

padėti daugiau asmenų, nei pagalba būtų teikiama neatkreipiant ypatingo dėmesio į konkrečią situaciją ar grupę. Antra, tokia 

advokacija suponuoja atsakingų vykdytojų atsakomybę dėl tam tikros grupės teisių užtikrinimo humanitariniame kontekste. Galiausiai 

humanitarinė advokacija pasitelkiama siekiant užtikrinti, kad asmenų, kuriems reikia pagalbos, balsai būtų išgirsti. Humanitarinės 

advokacijos žinutės tikslai: 

 Užtikrinti, kad būtų gerbiami humanitariniai principai, erdvė ir prieiga; 

 Užtikrinti, kad civiliai gyventojai  (ar konkrečios grupės, pvz. moterys, vaikai, pabėgėliai ar pan.) būtų apsaugoti; 
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 Užtikrinti  optimalų humanitarinės sistemos funkcionavimą; 

 Užtikrinti adekvatų finansavimą, kad būtų tinkamai sureaguota į situaciją. 

Niekada nepamirškite, kad terminas „humanitarinė pagalba“ visų pirma reiškia pagalbą ir 

veiksmą skirtą išgelbėti gyvybes, palengvinti kančią  ir padėti išlaikyti žmogišką orumą 

natūralių katastrofų ar nelaimių, kilusių dėl žmogaus kaltės metu ar jau joms įvykus. 

Humanitarinė pagalba taip pat yra skirta tokių situacijų prevencijai ir pasirengimo tokių 

situacijų atsiradimui sustiprinimui. 

Humanitarinės advokacijos principai  

Priklausomai nuo to, kokie aktoriai vykdo humanitarinę advokaciją bei nuo tokių aktorių matomumo, svorio ir įtakos 

tarptautinėje ar nacionalinėje arenoje, gali būti pasitelkiamos įvairios humanitarinės advokacijos priemonės nuo viešų pareiškimų, 

pareiškimų spaudoje ar žiniatinkliuose iki akcijų transliuojamų per masines informacijos priemones. Valstybės savo ruožtu gali 

pasitelkti plačiai diplomatijoje naudojamą tyliosios diplomatijos priemonę, kuomet  humanitarinė advokacija yra išreiškiama tik derybų 

su kariaujančiomis pusėmis ar vyriausybėmis metu. Tokios tyliosios diplomatijos pasirinkimas iš valstybių pusės gali būti suprantamas 

siekiant mažiau eskaluoti išorinį tarptautinės bendrijos kišimąsi į vykstantį konfliktą. Tačiau tokios tylios diplomatijos naudojimas 

nereiškia, kad nevyksta humanitarinė advokacija. Tuo tarpu nevyriausybinių organizacijų ir kitų grupių užduotis yra protingai 

pasirinkus norimos  komunikuoti žinutės priemones daryti poveikį tiems tarptautinių santykių aktoriams, kurie turi didesnį politinį svorį 

ir įtaką tarptautiniuose santykiuose. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad tam tikros žymiausios tarptautinės organizacijos tokios kaip 

Raudonojo kryžiaus (Raudonojo kristalo) draugija jau daugelį metų užsiima humanitarine advokacija, kuri tapo vienu iš skiriamųjų šios 

organizacijos veiklos bruožų. Vaidindama ypatingą vaidmenį humanitarinių konfliktų metu ši tarptautinė organizacija turi itin didelį 

Turėdama ypatingą patirtį, statusą ir tikslą 

Raudonojo kryžiaus (Raudonojo kristalo) draugija 

vykdydama humanitarinę advokaciją pasirenka 

tokias priemones kaip: privačią advokaciją, t.y. 

nuolatinius pareiškimus, skirtus viešinti Raudonojo 

kryžiaus (Raudonojo kristalo) draugijos politiką, 

veiklas ir poreikius; organizuoja konferencijas, 

seminarus bei leidžia publikacijas skleidžiančias 

žinias apie tarptautinę humanitarinę teisę; daro 

viešus pareiškimus apie tarptautinius žmogaus teisių 

pažeidimus.  
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politinį svorį. Tuo tarpu kitos nevyriausybinės organizacijos siekdamos didesnės įtakos ir palankesnių rezultatų turėtų telktis į 

bendraminčių organizacijų grupes ir suformuoti savo humanitarinės advokacijos strategiją. Visada ir visais atvejais formuojant 

humanitarinės advokacijos principus būtina turėti omenyje šiuos principus:  

Žmogiškumo. Šis principas reiškia poreikį saugoti žmogaus gyvybę ir palengvinti žmonijos kančias. Į žmogiškas kančias turi būti 

reaguojama visada ir visur. Humanitarinio veiksmo (pagalbos) tikslas yra apsaugoti žmogaus gyvybę ir sveikatą ir užtikrinti pagarbą 

bei orumą;  

Nešališkumo. Šis principas reiškia, kad humanitarinė veikla yra nukreipta tik atsižvelgiant į žmogiškuosius poreikius, 

nediskriminuojant kitų situacijos paveiktų asmenų, veikiant pirmiausia tose situacijose, kurios skaudžiausiai palietė asmenis, nedarant 

skirtumo dėl tautybės, pilietybės, rasės, lyties, religinių įsitikinimų, socialinės klasės ar politinių įsitikinimų; 

Nepriklausomumo. Remiantis šiuo principu pagalbos teikėjai turi susitelkti išimtinai į humanitarinius siekius ir atsiriboti nuo politinių, 

ekonominių, karinių ar kitų tikslų, kurių gali turėti bet kuris aktorius atsižvelgdamas į geografines aplinkybes, kuriose yra 

įgyvendinama humanitarinė pagalba;  

Neutralumo. Humanitariniai aktoriai neturi palaikyti nei vienos kariaujančios pusės ar veltis į jokius politinės, rasinės, religinės ar 

ideologinės prigimties debatus. 
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II. HUMANITARINĖS ADVOKACIJOS PLANAVIMAS 

 

Potencialių grėsmių identifikavimas 

Prieš rengiant humanitarinės advokacijos strategijas svarbu turėti omenyje praktikoje nevyriausybinių organizacijų sutinkamas 

grėsmes. Pirmiausia nevyriausybinė organizacija turi aiškiai identifikuoti sritį, kurioje ji ketina dirbti ir vykdyti humanitarinę 

advokaciją. Pavyzdžiui, dirbdama humanitarinės teisės srityje nevyriausybinė organizacija turi aiškiai pasirinkti savo propaguojamą 

apsaugos subjektą (objektą) ir kartu labai racionaliai įvertinti savo galimybes ir vaidmenį. Toks itin aiškus savo galimybių ir potencialo 

identifikavimas padeda užtikrinti nevyriausybinės organizacijos tikslų įgyvendinimo siekinius (net jei tokių siekinių įgyvendinimui 

prireiktų daug laiko). Tokių sprendimų įgyvendimimo taktika turėtų būti suplanuota atsižvelgiant į ilgalaikę ir trumpalaikę 

perspektyvas. Prieš siekiant vykdyti su konkrečia šalimi susijusią humanitarinę advokaciją ir  humanitarinę veiklą visada atidžiai sekite 

situaciją ir įvertinkite su kuo bendradarbiauja šalies, kuriai norima padėti vyriausybė ir ar pati šalis, kuriai reikia humanitarinės 

pagalbos pati nenuspręs apriboti jūsų prieigos ir kontakto su nelaimės ištiktais asmenimis. Kartais kai kurios donorės valstybės 

remdamosios nacionaliniais teisės aktais, skirtais kovai su terorizmu, gali jūsų pareikalauti neturėti jokių kontaktų su tam tikromis 

ginkluotomis grupėmis, kurios pripažintos kaip vykdančios teroristinę veiklą.  

Geopolitinio konteksto įvertinimas 

Humanitarinės advokacijos sėkmę neišvengiamai nulemia pačios visuomenės parama vykusiam įvykiui. Tai reiškia, kad jei 

visuomenė nesupranta karo ar krizės realumo ir tiesiog apsiriboja finansinės paramos teikimu, pati humanitarinės misijos žinutė tampa 

nebeaiški. Aukodami pinigus ir nesuvokdami humanitarinio tikslo donorai neretai nusivilia, kad nesugebama užtikrinti taikos, 
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demokratijos ar pagarbos žmogaus teisėms ir demonstruodami tokį nusivylimą nutraukia finansinės paramos teikimą. Reikia suprasti, 

kad negalima maišyti humanitarinių veiksmų su kitais gėriais ir kad humanitariniai veiksmai nereiškia „gero darymas kitiems“. Visada 

turėkite omenyje politinius procesus ir politinę realybę. Politika gali būti morali (bet karai neišvengiami), tuo tarpu humanitariniai 

veiksmai pirmiausia orientuoti į moralumą už politikos paribių. Humanitariniai aktoriai yra priversti kalbėti, kai politikai nesudaro 

sąlygų arba siekia iškreipti paprastą bei nešališką humanitarinį veiksmą. Humanitarinius veiksmus atliekantys aktoriai remiasi 

moraliniais įsitikinimais, visuomenės parama, galimybe komunikuoti su žiniasklaidos priemonėmis tam, kad informuotų apie situaciją 

bei remtis tarptautine humanitarine teise. Politinė valstybių praktika rodo, kad ne visos humanitarinės nelaimės sulaukia vienodo 

valstybių atsako nelaimės ištiktiems žmonėms. Itin dažnai pagalbos reikia tose šalyse ar susidarius kritinei situacijai, kurių pagalbos 

šauksmas yra nebylus. Nevyriausybinė organizacija Save the Children (UK) tokią situaciją apibūdino „tyliosios būtinybės“ vardu ir ją 

apibrėžė kaip „krizinę situaciją, kuri nustelbia visuomenės galimybę susitvarkyti su situacija naudojant vidinius resursus, kuomet 

reakcijos į situaciją lygis, tame tarpe politinis, humanitarinis, daugiašalis ir žiniasklaidos nėra pakankamas, kad situacija būtų tinkamai 

sukontroliuota pagal humanitarinius poreikius“. Būtina suprasti, kad humanitarinė pagalba yra itin nesubalansuota ir šališka. 

Humanitarinis atsakas ne visada yra duodamas, o reakcija į susiklosčiusią situaciją yra pirmiausia įtakota politinių pažiūrų, kurias 

pirmiausiai atspindi šalių donorių aukojamos sumos. Lyginant valstybių donorių skiriamas lėšas tokiems regionams (ar konfliktams) 

kaip buvusios Jugoslavijos konfliktas (Serbijai ir Juodkalnijai), Europos regionui (in corpore), buvusios Jugoslavijos valstybėms 

(neišskiriant jų), Etiopijai, Mozambikui, Rytų Timorui, Irakui, Sudanui, Angolai ir Bosnijai paaiškėja, kad būtent Serbijai ir 

Juodkalnijai bei Europos regionui (in corpore) yra skirta daugiausia donorų lėšų. Kiti gavėjai rikiuojasi anksčiau išvardinta tvarka. 

Svarbu suprasti, kad finansavimo šaltiniai pirmiausia yra susiję su politiniais interesais ir žiniasklaidos dėmesiu konkrečiai situacijai. 

Pavyzdžiui vertinant situaciją Ukrainoje pastebėtume, kad Vakarų Europos visuomenės labai mažai žino ir skiria dėmesio pačiai 

politinei ir humanitarinei situacijai, tuo tarpu Lietuvos visuomenė šią situaciją seka itin atidžiai. Lietuvos politinį interesą rodo ir URM 
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duomenys. Politinius šalių interesus nulemia kiek šalys recipientės yra svarbios šalims donorėms ir regioninėms organizacijoms, todėl 

pagalbos teikimas yra grindžiamas geopolitiniais sumetimais. Šalys donorės, recipientės ir nerecipientės yra susijusios įtakos sferomis – 

tiek geografiniais, tiek ir geopolitiniais ryšiais. Visgi, žiniasklaida taip pat vaidina labai svarbų dėmesį kaip ir ar konkreti situacija 

tinkamai žinoma. Kaip šalys įvertina norą prisidėti prie „tyliosios būtinybės“ situacijos keitimo, pirmiausia vertinami donorų interesai 

ir pačios šalies įvertinimas: kiek situaciją patyrusi šalis gauna paramos asmeniui? Ką rodo statistiniai duomenys? Vertindamos savo 

galimybes ir poreikį prisidėti prie humanitarinės pagalbos teikimo šalys donorės 

įvertina platesnius politinius interesus atsižvelgdamos į: kiek kartų konkreti situacija 

buvo minima parlamente ir vyriausybėje? Kiek šalies diplomatinio indėlio yra įdėta į 

konkrečią situaciją, ar buvo priimtos konkrečios rezoliucijos, demaršai? Ar 

nukentėjusioje nuo humanitarinės katastrofos ar stichinės nelaimės valstybėje  yra 

Vakarų valstybių karių ir pajėgų, jei taip, kokio tipo ir kokios šalies? Ne mažiau yra 

pamatuotas ir žiniasklaidos konkrečiai situacijai interesas, kuris pirmiausia yra 

atspindėtas per faktą, kiek kartų ši situacija buvo apžvelgta tokių įtakingų televizijų 

kaip BBC ir CNN reportažuose, bei žymiausiuose vedančiuose žurnaluose ar 

laikraščiuose. Galiausiai ir nevyriausybinės organizacijos prieš nuspręsdamos teikti 

paramą konkrečioje situacijoje įvertina savo ir kitų nevyriausybinių organizacijų  

galimybes ir atsaką sekdamos kaip pagrindinės, žinomiausios nevyriausybinės 

organizacijos sureagavo į iškilusią situaciją. Kiek pastangų ir resursų jos įdėjo šiai 

situacijai palengvinti? Ar susiklosčiusi situacija buvo paminėta jų metinėse 

Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos 

solidarumo su Ukraina  iniciatyvos 

Lietuva, reaguodama į Europos Komisijos Civilinės 

saugos ir humanitarinės pagalbos generalinio 

direktorato vadovo kreipimąsi dėl humanitarinės 

pagalbos iniciatyvos Ukrainai, pristatė į Ukrainą 

humanitarinės pagalbos siuntą už 83 532 eurų. 

Lietuva taip pat numato Ukrainai išsiųsti 

būtiniausių medikamentų ir medicininės įrangos už 

42 825 eurus. Humanitarinės pagalbos siuntoje – 50 

elektrinių šildytuvų, 100 sulankstomųjų lovų, 100 

žieminių miegmaišių, 2 elektros generatoriai, 10 

kuro krosnelių, 10 palapinių, 2 000 vilnonių 

užklotų. Pasak naujausios statistikos, per 0,9 mln. 

žmonių Ukrainoje buvo priversti persikelti šalies 

viduje, dar 0,6 mln. – pabėgo į užsienį. Apie 1,4 

mln. Ukrainos gyventojų reikalinga humanitarinė 

pagalba. Europos Komisija pasirengusi papildomai 

skirti 15 mln. eurų humanitarinei pagalbai Ukrainai. 
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ataskaitose? 

Humanitarinės advokacijos strategijos formavimas 

Humanitarinė advokacija turi būti planuojama įvertinus grėsmes ir siekiamą tikslą, t.y. ar šia humanitarine advokacija siekiama 

skatinti visuomenės sąmoningumą dėl tam tikros humanitarinės situacijos ar žmogaus teisių  padėties, ar ja norima pakeisti valstybės 

politiką. Kad ir koks bebūtų humanitarinės advokacijos tikslas, nevyriausybinė organizacija turėtų pirmiausia įvertinti, ar siekiama 

konkrečios situacijos humanitarinė advokacija patenka į nevyriausybinės organizacijos veiklos sritį ir savo veikloje ši organizacija 

skiria tokios situacijos sprendimui pakankamai dėmesio. Negalima pamiršti, kad bet koks humanitarinės advokacijos veiksmas turės 

poveikį nevyriausybinės organizacijos reputacijai tiek trumpalaikėje, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl yra būtina įvertinti šį 

poveikį. Prieš pradėdama formuoti humanitarinės advokacijos strategiją nevyriausybinė organizacija turi deramai įvertinti, ar tokia 

humanitarinė kampanija atitinka organizacijos veiklos principus ir steigiamajame akte nurodytas veiklos kryptis, ar vesdama tokią 

kampaniją nevyriausybinė organizacija sugebės išlaikyti savo identitetą, ir diskusijų dėl humanitarinio veiksmo palaikymo metu galės 

išsiskirti iš kitų NVO palaikančių tą patį tikslą. Galiausiai, ar nevyriausybinei organizacijai pavyks įtakoti visuomenės mąstymą 

pasitelkus jos turimą savo ekspertizę? Humanitarinės advokacijos propagavimas yra įgūdis, kuris apima žinias, teisingą sprendimą ir 

kūrybinį problemos sprendimą. Sukurtos žinios yra reikalingos siekiant apmokyti personalą, sukurti galimybes ir skatinti personalo 

galimybes bendrauti su dideliu asmenų skaičiumi tiek dirbant NVO viduje, tiek ir su partneriais. Todėl prieš imdamiesi brėžti būsimos 

humanitarinės advokacijos strategijos ir jos įgyvendinimo plano kontūrus įvertinkite, ar nevyriausybinė organizacija turi pakankamas 

technines žinias, kad būtų pajėgi išplėtoti tam tikras advokacijos strategijas ir jas įgyvendinti. Ar nevyriausybinė organizacija turi 

personalą, kuris turėtų potencialą vykdyti humanitarinę advokaciją ir būtų tinkamas rengti analizes, tyrimus bei komunikuotų su 

žiniasklaida ir kitais aktoriais? 
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Kaip išplėtoti humanitarinės advokacijos strategiją? 

Formuodami humanitarinės advokacijos strategiją ir jos įgyvendinimo planą prisiminkite, kad advokacijos strategijos neturi būti 

ilgos. Visiškai pakanka teksto nuo dviejų iki penkių puslapių. Svarbu, kad be reikalo neiššvaistytumėte turimų ribotų resursų ir laiko, 

todėl susikoncentruokite ir teisingai pasirinkite kokią žinią komunikuojate ir už ką kaunatės. Rengdami strategiją ir jos įgyvendinimo 

planą visada turėkite omenyje platesnį situacijos kontekstą. „Žvilgsnis iš aukščiau“ jums palengvins teisingai pasirinkti strategiją, nes 

priklausomai nuo situacijos geopolitinio konteksto ir jūsų turimų resursų, jums gali tekti laviruoti nuo trumpalaikių iki ilgalaikių 

strategijos įgyvendinimo tikslų, įtakos politinei situacijai darymo, keičiant savo veiklą nuo humanitarinės advokacijos iki teisės aktų 

pakeitimo inicijavimo. Platesnis situacijos matymas jums palengvins lengviau prognozuoti situacijos pokyčius. Situacija konfliktų 

regionuose ar humanitarinės krizės ištiktuose regionuose greitai kinta, todėl būkite pasirengę ir pasiruošę veikimo taktikas, metodus ir 

atitinkamas žinutes, kurios atspindėtų vykstančius pokyčius. Tai nereiškia, kad jums reikia nuolat keisti savo strategiją. Jūsų pasirinkti 

tikslai turi išlikti nepakitę. Kad teisingai suformuotumėte humanitarinės advokacijos strategiją, jums siūloma remtis aštuonių klausimų 

schema: 

1. Ko norima pasiekti? (situacijos analizė, prioritetų, įrodymų pasirinkimas, galios ir paramos elementų analizė, auditorijos 

identifikavimas) 

2. Kas gali padėti pasiekti tikslus? 

3. Kas turi galią ir kaip gali vykti pokyčiai? 

4. Ką jie turi išgirsti? (išplėtoti įrodymais pagrįstą informaciją: socialinė motyvacija, ekonominė motyvacija, politinė motyvacija 

ir teisinė pareiga); 
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5. Iš ko jie turi tai išgirsti? (tinkamai pasirinkite kalbėtojus, įvertinkite, ar pastarieji yra kam nors atskaitingi, ar jie atskaitingi 

tiems, kurie yra paveikti situacijos, ar jie vykdo savo pareigas, jei įmanoma – pritraukite įžymybes); 

6. Kaip galime užtikrinti, kad žinutė bus išgirsta? (identifikuokite procesą, galimybes ir svarbiausius įžanginius kalbėjimo 

punktus, pasirinkite tinkamą žinutės formatą); 

7. Ką mes  turime? (atpažinti stiprybes ir trūkumus); 

8. Ko mums reikia? (atpažinti stiprybes ir trūkumus); 

9. Kaip pasakyti, kad tai veikia? (stebėti ir vertinti advokaciją). 

Tam, kad nevyriausybinių organizacijų vykdoma humanitarinė advokacija būtų efektyvi: 

 Susitarkite tarpusavyje dėl norimo komunikuoti žinutės paketo ir protingai jį taikykite. Remdamiesi savo praktika 

išgryninkite pagrindinius žinutės punktus, pasirinkite pozicijas. Šių žinučių pateikimas tinkamai visuomenei ir tinkamu metu gali 

pakreipti įvykius jums tinkama linkme.  Kadangi dauguma nevyriausybinių organizacijų dirba susitelkusios panašiems tikslams būtina 

palaikyti glaudžius ryšius, kurie palengvintų vieningos strategijos sukūrimą. Vykdydami bendras veiklas turėtumėte įvertinti ir stipraus 

lyderio buvimą, kuris sugebėtų tinkamai atstovauti nevyriausybinės organizacijos siekius.  

 Skatinkite santykių su kitais aktoriais užmezgimą ir juos kūrybiškai palaikykite. Atminkite, kad santykių palaikymas 

užtikrina reikalingos ir naudingos jūsų veiklai informacijos gavimą ir pasikeitimą ja.  

 Skirkite laiko humanitarinės pagalbos koordinacijos susirinkimams. Matomumas ir dalyvavimas tokiuose susitikimuose 

jums padės įgauti įtakos. 

 Renkite naują medžiagą. Tai gali būti ataskaita ar pranešimas apie situaciją arba trumpa politikos apžvalga. Praktika rodo, 

kad susijusius su sprendimų priėmimu ar situacijos išsprendimu asmenis mažai domina ilgi pranešimai, tačiau visada su malonumu 
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skaitomi nauji faktai, analizė ar aiškiai išreikštos naujos idėjos. Visi šie faktoriai kartu gali daryti realų poveikį. Advokacijai būtina 

pasitelkti duomenis, tyrimus, analizes, organizavimą ir vadovavimą tokiu būdu sukuriant rimtus ir pagrįstus įrodymus, kurie būtų 

komunikuoti tinkamu laiku ir tinkamai auditorijai. Rengdami advokacijos strategiją siekite įvertinti, ar jūsų atliekami tyrimai apima ir 

jūsų kolegų dirbančių kitose srityse indėlį. Jei neturite galimybės rinkti ir analizuoti duomenų ar rengti išvadų, gal turite galimybę gauti 

kitus patikimus šaltinius, kurie pagrįstų poreikį keisti situaciją? Būtų puiku, jei turėtumėte galimybę pasitelkti skirtingų rūšių įrodymus. 

 Kurkite koalicijas. Tačiau prieš jungiantis į koalicijas ar tiesiog užsiimant humanitarine advokacija visada reikia įvertinti 

partnerių patikimumą. Visada įvertinkite, ar nevyriausybinė organizacija (partneriai) teisėtai kalba apie norimą pabrėžti įvykį, ar 

nevyriausybinė organizacija (partneris) yra žinoma ir gerbiama įstatymų leidėjų? Ar nevyriausybinė organizacija (partneris) yra 

laikoma objektyvi ir patikima, ar laikosi etikos standartų? Taip pat įvertinkite, kokią naudą atneš advokacija arba koks bus neigiamas 

poveikis. Pagalvokite, ar nariai ir partneriai nori, palaiko ir supranta paskaičiuotą riziką vykdomos advokacijos. Ar prieš vykdydami 

humanitarinę advokaciją turite svarių įrodymų, ar identifikavote rizikas ir įvertinote savo galimybes? Norint vykdyti humanitarinę 

advokaciją ir tam tikrą periodą siekti konkrečių veiksmų, būtina įvertinti turimus išteklius, personalo kompetenciją, turimą laiką. Todėl 

visada atidžiai įvertinkite, ar turite pakankamus resursus, tiek materialinius, tiek ir nematerialinius, ar dedate pastangas mobilizuoti 

papildomas pajėgas donorų, atskirų individų ar privataus sektoriaus pagalba. 

 Dalykitės informacija. 

 Siekite organizuoti seminarus ir parenkite humanitarinės advokacijos publikacijas.  

 Įtraukite visuomenę ir ypač jaunimą. Galimybė dirbti su atitinkamomis asmenų grupėmis jums gali padėti sustiprinti 

skleidžiamą žinią, tačiau dirbant su tam tikromis asmenų grupėmis (vaikais, moterimis, pabėgėliais ar pan.) reikia suprasti, ko tokios 

asmenų grupės siekia ir tinkamai apsibrėžti savo veiklos sritis bei pasirinkti priemones. Jei norite juos pasitelkti savo veikloje, jie turi 

būti artimi savo socialiniam ir kultūriniam kontekstui, įvertinti jų dvasinę ir fizinę brandą ir galimybes. Taip pat nepamirškite 
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nevyriausybinių narių apmokymo dirbti su tikslinėmis grupėmis reikšmės. Bet koks tikslinių grupių ir jaunimo įtraukimas į 

organizacijos veiklą turi būti prasmingas, etiškas ir saugus. 

 Užsiimkite lobizmu. Sąjungininkai ir auditorija formuoja plačią erdvę advokacijai ir galimybei daryti lobizmą. Galimybė 

kurti santykius kad ir kokie jie bebūtų – asmeniniai, vieši ar instituciniai yra labai svarbūs vykdant humanitarinę advokaciją, nes geri 

santykiai gali daryti didelį poveikį įtakingoms auditorijoms. Pagalvokite, ar palaikote santykius su nacionalinėmis valdžios 

institucijomis, galbūt  dalyvaujate bendruose projektuose ar svarstymuose? Ar palaikote ryšius su kitomis panašiomis organizacijomis 

bei privačiu sektoriumi ir kiek šie santykiai glaudūs? Norėdami komunikuoti tinkamą žinutę tinkamai auditorijai Jums reikia 

apsispręsti, į ką bus nukreiptos jūsų žinutės ir kas bus jūsų sąjungininkai. Tai gali būti vyriausybės (nacionalinė valdžia) ar tarptautinės 

organizacijos.  

Jei ketinate humanitarinę advokaciją nukreipti į vyriausybes (valstybes), tai gali būti kelios tikslinės auditorijos. Pirmoji auditorija būtų 

nacionalinė vyriausybė ar de facto valdžia. Pasirinkus šią auditoriją jums teks labai konkrečiai apsibrėžti savo veikimo lauką, t.y. veikti 

nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, su kokiu departamentu komunikuoti ir pan. Galbūt jūs pasirinksite kitą kategoriją ir humanitarinę 

advokacija nukreipsite į valstybes, kurios turi ženklią politinę įtaką jūsų pasirinktų valstybių atžvilgiu arba tarptautinius donorus. 

Pasirinkę savo auditorija tarptautinius donorus pagalvokite, gal yra kitų nei tradicinės valstybės donorės, kurios norėtų prisidėti prie 

jūsų humanitarinio veiksmo. Galiausiai turėkite omenyje dar vieną valstybių auditoriją – valstybes, kurios tuo metu įeina į Jungtinių 

Tautų Saugumo Tarybos sudėtį (yra penkios nuolatinės ir dešimt nenuolatinių tarp jų – Lietuva). Vykdydamos lobizmą nevyriausybinės 

organizacijos gali tikėtis palankios situacijai išspręsti Saugumo Tarybos rezoliucijos priėmimo ar bent jau svarstymo Jungtinių Tautų 

rėmuose. Be valstybių potencialiomis humanitarinės advokacijos auditorijomis gali būti tarptautinės universalios organizacijos, tokios 

kaip Jungtinės Tautos ar jų institucijos ar atskiri pareigūnai (t.y. Sekretoriatas, humanitarinės agentūros, taikos palaikymo misijų 

vadovai, specialieji atstovai arba specialieji pasiuntiniai) ar regioninės organizacijos ir jų institucijos, o taip pat konflikto šalys (gali būti 
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ir nevalstybės pajėgos), pilietinė visuomenė ar privatus sektorius. Todėl pirmiausia reikia tiksliai apibrėžti auditoriją, kuriai skirta jūsų 

žinute ir ko ta žinute siekiama. 

 Remkitės tarptautine teise. Imdamiesi humanitarinės advokacijos visada galite referuoti į valstybių prisiimtus tarptautinius 

teisinius įsipareigojimus, kuriuos valstybės prisiėmė ratifikuodamos ar kitaip įsipareigodamos pagal tarptautinę teisę. Nuorodos į 

tarptautinę teisę jums gali būti naudingos, nes tarptautinė teisė tampa objektyviu įrankiu vykdyti humanitarinę advokaciją. Tarptautinė 

teisė jums gali padėti įtraukti į humanitarinės pagalbos teikimą trečiąsias valstybes remiantis Ženevos konvencijų 1 straipsniu, kuris 

teigia „Aukštosios susitariančiosios šalys įsipareigoja laikytis šios Konvencijos ir užtikrinti jai pagarbą bet kokiomis aplinkybėmis.“ Be 

to, identifikuojant tarptautinės teisės pažeidimus kartais įmanoma užčiuopti humanitarinės krizės šaknis, o žinomumo apie tarptautinę 

atsakomybę sklaida gali sudaryti sąlygas taikos susitarimams sudaryti tarp kariaujančių šalių. Deja, visada reikia atminti, kad 

tarptautinė teisė yra šalių politinės valios  išraiškos ir derybų rezultatas, o pati tarptautinė sistema nenustato jokios supranacionalinės 

priežiūros institucijos, kuri turėtų įgaliojimus taikyti baudžiamąsias priemones. Su didelėmis išlygomis tokias galias galima būtų 

priskirti JT Saugumo Tarybai, tačiau vienareikšmiškai teigti, kad jos galios prilyginamos nacionalinių valstybių įstatymų leidžiamosios 

ar vykdomosios institucijų galioms, nėra įmanoma ar teisinga. 

 Remkitės tarptautine humanitarine teise ir žmogaus teisių teise. Turėdami omenyje pagrindinius skirtumus tarp 

tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių teisės jūs galėsite paprasčiau identifikuoti savo auditoriją ir sukurti komunikuojamą 

žinutę. Tiesiog atminkite, kad tarptautinės humanitarinės teisės pagrindą sudaro principai ir taisyklės, kurios riboja prievartos 

naudojimą ginkluotų konfliktų metu. Tarptautinė humanitarinė teisė taikoma tik ginkluotų konfliktų metu, o žmogaus teisių teisė 

taikoma “visais laikais” (nors nukrypimai nuo šios normos įmanomi). Tarptautinė humanitarinė teisė saugo “saugomus asmenis” ir 

siekia sumažinti žmogaus kančias karinių konfliktų metu nustatydama minimalias elgesio taisykles, kurios taikomos kariaujančių šalių 

pusėms. Tuo tarpu žmogaus teisių teisė skirta saugoti  visus žmones neišskiriant jų į atskiras apsaugos kategorijas. 
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III. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮTAKA VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS 

 

Vienas svarbiausių demokratinės valstybės bruožų – piliečių dalyvavimas valstybės veikloje. Nevyriausybinės organizacijos, 

tarpininkaujančios tarp valstybinio ir privataus sektorių bei sudarančios trečiąjį valstybės sektorių, apima visas laisva piliečių valia 

įkurtas pilietines organizacijas, apjungdamos panašių interesų asmenis ar jų grupes. Nevyriausybinių organizacijų veikla orientuota į 

visuomenės ar tikslinių socialinių grupių gerovės didinimą bei sudaro galimybę patiems piliečiams, jungiantis į jų veiklą, tiesiogiai 

spręsti iškilusias visuomenėje problemas. Nevyriausybinės organizacijos, kaip ir privatus ar valstybinis sektorius, siekdamos savo 

veiklos tęstinumo, siekia kuo geresnių veiklos rezultatų. Nevyriausybinės organizacijos – tai būdas gyventojams tiesiogiai dalyvauti 

problemų sprendimo procese, į kurias, dėl įvairių finansinių ar politinių priežasčių, neatkreipiamas pakankamas valstybinių institucijų 

ar privataus sektoriaus dėmesys. Šios organizacijos skatina tarpusavio bendradarbiavimą, gyventojų aktyvumą bei sąmoningumą. 

Lietuvoje savanorystė ir įvairių organizacijų kūrimasis nėra visiškai naujas reiškinys, tačiau jų teisinis reglamentavimas bei funkcijos 

dar nėra galutinai suformuotos. Nevyriausybinė organizacija – tai taip vadinamos „trečiojo sektoriaus“ organizacijos, susijusios su 

skurdo mažinimu, žmogaus teisėmis ir aplinkosaugos dalykais. Termino “nevyriausybinė organizacija” prasmė yra nuoroda į principinį 

atsiribojimą ne tik nuo valstybinių institucijų, bet ir nuo įmonių, politinių partijų, profesinių sąjungų ir religinių bendrovių. Taigi, nors 

sakoma “nevyriausybinė”, omenyje turima “nepolitinė”, “nereliginė”, “ne pelno” vienu metu. Beje, tokia termino interpretacija yra 

tik viena iš galimų. Pagal kitas interpretacijas profesinės sąjungos, religinės organizacijos laikomos nevyriausybinėmis 

organizacijomis. Užsienio šalyse vartojami panašūs terminai: nevyriausybinės organizacijos, trečiasis sektorius. Daugelis autorių teigia, 

kad nėra vieno teisingo nevyriausybinių organizacijų apibrėžimo. Anglijoje ir JAV labiausiai vartojamos šios sąvokos: savanoriškos ne 

pelno organizacijos ir savanoriškas ne pelno sektorius. Tik šios organizacijos ir sektoriai bei jų struktūra kiekvienoje šalyje yra 

skirtingi. Prancūzijoje tradiciškai vartojamas terminas ne pelno asociacijos, kurios priskiriamos savanoriškam ir ne pelno sektoriui, taip 

pat ir kitos organizacijos, pvz., kooperatyvai, kur gaunama nauda paskirstoma jos nariams. Tarptautiniu mastu daugiausiai Afrikoje ir 
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Pietų Amerikoje, nevyriausybinės organizacijos (angl. Non Governmental Organization) apibūdinamos kaip visuomenei naudingos, bet 

ne visuomeninės organizacijos. Šiuo metu Lietuvoje Vakaruose itin įsigalėjęs terminas nevyriausybinė organizacija plinta vis labiau. 

Nevyriausybinė organizacija (NVO) yra laisva piliečių valia įkurta demokratinė organizacija, kuri tarnauja visuomenės ar jos grupių 

labui, nesiekia pelno ar tiesioginio dalyvavimo valstybės valdyme. Plačiausiai Lietuvoje žinomi tokie nevyriausybinių organizacijų 

tipai: 

 visuomeninės organizacijos;  

 asociacijos;  

 labdaros ir paramos fondai;  

 profesinės sąjungos;  

 bažnyčios ir religinės organizacijos, daugelis viešųjų įstaigų. 

Apibendrinant visus NVO apibrėžimus, išskiriami šie būdingi bruožai: 

1. Organizacijos forma – jos turi patvirtintą struktūrą bei procesus ir yra įregistruotos kaip juridinis asmuo; 

2. Privatumas – nors organizacijos gauna parama iš valstybės bei bendradarbiauja su jomis, jos nėra valstybiniu institucijų dalis 

ir turi veiksmų laisvę; 

3. Ne pelno – tai nereiškia, jog savo veikla jos negali siekti pelno, tačiau visas gautas pelnas yra skiriamas tolesnei 

organizacijos veiklai ir jos tikslu įgyvendinimui; 

4. Savivalda – organizacijos pačios kontroliuoja savo veiklą, už kurios planavimą ir vykdymą atsakingi jos valdymo organai; 

5. Savanoriškas dalyvavimas – organizacijų veikla grindžiama savanorišku (neatlygintinu) darbu bei savanoriška parama. 
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Tenka pripažinti, kad daug skirtingų tipų struktūrų yra nurodomos kaip NVO. Nėra NVO bendrai priimto apibrėžimo ir šis terminas turi 

skirtingas konotacijas skirtingose situacijose. Vis dėlto egzistuoja kelios pagrindinės ypatybės. Akivaizdu, kad NVO turi būti 

nepriklausoma nuo tiesioginės valdžios kontrolės. Papildomai egzistuoja dar trys bendrai priimtinos charakteristikos, kurios neįtraukia 

tam tikrų struktūrų tipų į svarstymus ar tai gali būti NVO. NVO nebus įkurta kaip politinė partija; ji bus nesiekianti pelno ir nebus 

nusikalstama grupė, t.y. nesmurtinė. Šios charakteristikos yra bendrai naudojamos, kadangi atitinka sąlygas, kurias pripažįsta Jungtinės 

Tautos. Egzistuojanti riba, kas yra vadinama nevyriausybine organizacija, o kas – ne, yra neryški: 

 kai kurios NVO gali būti glaudžiai susiejamos su politinėmis partijomis;  

 daug NVO operuoja pajamomis iš komercinės veiklos;  

 mažas skaičius NVO gali būti susietas su smurtiniais politiniais protestais.  

Vis dėlto NVO niekada nėra įkuriama kaip valdžios institucija, partija, įmonė ar kriminalinė organizacija. Taigi, NVO galima būtų 

apibrėžti kaip nepriklausomą savanorišką grupę žmonių veikiančių kartu bendriems tikslams pasiekti, kitokiu tikslu nei valdžios 

administracinis darbas, pinigų uždirbimas ar nelegali veikla. Nevyriausybinės organizacijos tampa vis svarbesne visuomenės dalimi. 

Jos ne tik plečia savo veiklos spektrą orientuodamosi į skirtingas visuomenės problemas, bet ir atlieka svarbų vaidmenį pritraukiant 

valstybės ir privataus sektoriaus dėmesį bei lėšas į tas problemas, kurios iki tol nebuvo sprendžiamos arba tai buvo daroma 

nepakankamai efektyviai. Nors Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos ir jų bendradarbiavimas su valstybiniu ir privačiu sektoriumi 

dar tik vystymosi stadijoje, o kitų institucijų ir visuomenės dažnai vertinamas priešingai, šis nevyriausybinių organizacijų sektorius 

ateityje galėtu užimti dar svarbesnę vietą sprendžiant visuomenės socialines problemas. Nevyriausybinės organizacijos, siekdamos 

užtikrinti savo veiklos efektyvumą, privalo nuolat stebėti organizacijoje vykstančius procesus ir pasiektus rezultatus, ieškoti naujų 

galimybių ir būdu užsibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Nors tarptautinių nevyriausybinių organizacijų veiklos apimtys pastaraisiais 
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metais ženkliai padidėjo, daugelis NVO dirba vienoje šalyje ir dažnai funkcionuoja tiktai vietiniu lygiu. Tobulėjant komunikacijai, vis 

daugiau vietinių NVO tapo aktyviomis nacionaliniu ar net globaliu lygmeniu. Vis daugiau ir daugiau taip atsitinka formuojantis 

koalicijoms. Egzistuoja skėtinės NVO, suteikiančios institucinę struktūrą skirtingoms NVO, kurios nėra vienas vienetas. Taip pat 

egzistuoja laisvi teminiai tinklai ir specialūs susitikimai, kurie stengiasi daryti poveikį JT konferencijose ar susiburia į tinklą kitokiais 

tikslais. Dalis tarptautinių NVO rūpinasi socialiniais pasikeitimais ir dirba šioje srityje. Jos veikia ir nacionaliniu lygiu ir už vienos 

šalies ribų bei palaiko kelis tikslus, įskaitant žmogaus teisių apsaugą („Amnesty International“, „Human Rights Watch“) ir gamtos 

apsaugą („Greenpeace“, „Friends of the Earth“, „EarthAction“), bado mažinimą („Oxfam“), pagalbą pabėgėliams („International 

Rescue Committee“) ir tokias siauras sritis kaip minų uždraudimas. Šios organizacijos veikia nepriklausomai nuo nacionalinės 

valdžios. Finansavimą jos gauna iš filantropinių fondų, narystės mokesčių ir masinio lėšų rinkimo. Įvairių formų NVO yra plačiai 

įsitraukusios į „trečiojo pasaulio“ šalių vystymąsi. NVO užima svarbų vaidmenį tarptautinėje politikoje. Didėja tarptautinių NVO įtaka 

tarptautinei politikai, kur anksčiau tik valstybės atlikdavo svarbų vaidmenį. Nors NVO turi mažą formalią galią tarptautiniams 

sprendimams, jos turi kitokių būdų padaryti vienokią ar kitokią įtaką tiems sprendimams. Pastaraisiais metais jos sėkmingai inicijavo 

naujas aplinkos apsaugos sutartis, žymiai sustiprino moterų teises ir pasiekė svarbių nusiginklavimo apribojimų. NVO taip pat pagerino 

vaikų, neįgaliųjų ir vietinių gyventojų padėtį, gyvenimo sąlygas ir sustiprino jų teises. Šią sėkmę paskatino didėjanti globalizacija ir 

paprastų piliečių spaudimas reguliuoti ir kontroliuoti valstybių sprendimus. Globalizacija įgalino organizacijas susijungti į tinklus, 

greitai ir efektyviai spręsti kylančius klausimus. Didelė dalis paskutiniųjų pergalių įvairiose srityse NVO leido pasiekti Interneto 

naudojimas, kuris įgalino greitai mobilizuoti šalininkus visame pasaulyje. Galima daryti išvadą, kad didžiausių ir svarbiausių 

tarptautinių organizacijų veiklos kryptys yra: 

 kampanijų organizavimas; 
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 visuomenės informavimas; 

 įtakos vyriausybėms bei tarpvyriausybinėms organizacijoms darymas. 

Nemažai nevyriausybinių organizacijų dirba nacionaliniu ar net tarptautiniu mastu. Tačiau absoliuti jų dauguma veikia tam tikro 

regiono ar vietovės ribose. Bendrąja prasme, kuo siauresnė geografinė tam tikros organizacijos veiklos zona, tuo platesnis jos veiklos 

aspektas ir tuo sunkiau darosi atskirti vienas jos funkcijas nuo kitų. Europoje yra šimtai tūkstančių savarankiškų vietinių grupelių, 

kurios veikia bendruomenės, miesto kvartalo, kaimo ar nedidelio kaimų regiono mastu, siekdamos gerinti vietinės bendruomenės 

gyvenimo kokybę. Tokios organizacijos drauge atlieka – dažniausiai neformaliai – visas aukščiau išvardytas funkcijas: teikia paslaugas 

ir savitarpio pagalbą, atkreipia dėmesį į bendruomenės ar tam tikrų jos grupių poreikius, sukuria mechanizmą, kuriuo pasinaudodama 

bendruomenė gali perduoti valdžiai savo lūkesčius. Reikia atkreipti dėmesį, kad ir Lietuvoje ne pelno organizacijos (NPO) visuomenėje 

vaidina labai įvairius vaidmenis: socialinius ir ekonominius, viešus ir privačius. Socialinis-politinis nevyriausybinių organizacijų 

vaidmuo pasireiškia bent trimis būdais:  

 Pirma, nevyriausybinės organizacijos leidžia individams išreikšti savo nuomonę; 

 Antra, nevyriausybinės organizacijos sukuria pliuralistinę, įvairove ir tolerancija pagrįstą aplinką; 

 Trečia, nevyriausybinės organizacijos sukuria stabilumą ir sudaro sąlygas viešpatauti teisei. 

Ekonominė ne pelno organizacijų reikšmė taip pat didžiulė. Nevyriausybinės organizacijos tiksliau nei valstybės institucijos gali 

reaguoti į visuomenės poreikius. Taip pat, ne pelno organizacijos gali padėti įveikti rinkos trūkumų problemą. Nevyriausybinės 

organizacijos prisideda prie infrastruktūros rinkai plėtoti palaikymo. Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla dažnai išreiškiama 
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trikampiu modeliu valstybė – rinka – pilietinė visuomenė, kurios vienu elementu yra nevyriausybinės organizacijos. Šis modelis apima 

tokius elementus kaip: 

 nevyriausybinių organizacijų veiklos teisinis reglamentavimas; 

 interesų grupės ir lobistinė veikla; 

 parama labdara (lėšų pritraukimas); 

 žmogiškųjų išteklių vadyba, viešieji ryšiai. 

Europos Sąjungos (ES) institucijos glaudžiai bendradarbiauja su NVO. Šiam tikslui Europos Sąjungos Komisija išleido komunikatą dėl 

savanoriškų organizacijų ir fondų vaidmens skatinimo. Europoje. NVO aktyviai dalyvauja tyrimuose, kurie finansuojami iš ES 5 - osios 

Rėminės programos. Europos parlamentas taip pat plačiai remiasi NVO tam, kad gautų informaciją visų pirma apie tokias sritis, kaip 

socialinė politika, pagalba ir plėtra. Komunikatas pabrėžia didelį NVO vaidmenį ES valstybių narių ekonomikos plėtroje. Vokietijoje, 

pavyzdžiui, NVO įdarbina 3,7 proc. darbininkų ir 10 proc. darbuotojų paslaugų sektoriuje. Prancūzijoje pelno nesiekiančios 

organizacijos valdo 80 proc. visų sporto klubų. Jungtinėje Karalystėje 100 proc. koledžų ir 22 proc. pradinių ir pagrindinių mokyklų yra 

pelno nesiekiančios organizacijos. Komunikatas išskiria šias bendras organizacijų savybes: 

 Jos skiriasi nuo neformalių ar susibūrusių tam tikra proga visuomeninių ar šeiminių grupių 

tuo, kad turi tam tikrą formalų ar institucinį statusą;  

 Jos nesiekia pelno, o jei toks atsiranda jos nepaskirsto nariams; 

 Jos nepriklauso nuo vyriausybės ar kokios kitos viešosios valdžios; 

 Jos veikia savanoriškai; 

 Jos aktyviai reiškiasi visuomenėje ir veikia visuomenės gerovės tikslais. 
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Komunikatas pateikia šią savanoriškų organizacijų ir fondų, veikiančių Europos Sąjungoje, klasifikaciją: 

 Organizacijos ir fondai, teikiantys savo nariams ar kitiems asmenims paslaugas ar pagalbą socialinėje, sveikatos apsaugos, 

mokymo, informacijos, konsultacijų srityse; 

 Šalininkų organizacijos ir fondai, rengiantys kampanijas, vykdantys lobizmą, agituojantys už tam tikrą reikalą ar siekiantys 

pakeisti visuomenės požiūrį ar viešą politiką; 

 Savitarpio pagalbos organizacijos ir fondai, sukurti asmenų, turinčių bendrų interesų teikti savitarpio pagalbą, informaciją; 

 Organizacijos ir fondai, veikiantys kaip tarpininkai ir koordinatoriai, atstovaujantys tam tikrai sričiai santykiuose su viešąja 

valdžia. 

Bendradarbiavimas tarp vietos valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų yra būtinas. Šiuolaikinės organizacijos jau nebegali 

išgyventi vien tik iš narių mokesčių. Dauguma jų yra priklausomos nuo valdžios subsidijų. Norėdama patvirtinti, kad remia 

nevyriausybines organizacijas, vietos valdžia iš anksto tikisi šių organizacijų atliekamo darbo ir palaikymo. Nevyriausybinės 

organizacijos yra svarbi demokratizacijos proceso dalis. Vienas iš standartinių argumentų – pilietinė visuomenė yra išankstinė 

demokratijos sąlyga. Kuo daugiau žmonių priklauso nevyriausybinėms organizacijoms, tuo stipresnė pilietinė visuomenė. 

Nevyriausybinės organizacijos kuriasi piliečių iniciatyva ir tvarkosi savivaldos pagrindais. Dauguma šių organizacijų stengiasi būti 

nepriklausomos nuo valdžios, kritiškai vertina valdžios politiką įvairiose srityse, kelia savo reikalavimus, teikia pasiūlymus įvairioms 

problemoms spręsti. Visuomeninių organizacijų kompetencija, visuomenės tikslų ir veiklos palaikymas, finansinis pajėgumas ir reali 

įtaka valdžiai rodo demokratijos lygį valstybėje. Nevyriausybinių organizacijų interesų ir veiklos rūšių spektras labai platus, todėl 

dažnai nevyriausybinės organizacijos mato problemas ir ieško būdų jas spręsti tose srityse, kurių nepajėgia aprėpti valdžios institucijos. 

Kiekviena visuomenė susiduria su tam tikromis problemomis, kurių sprendimu turėtų rūpintis valstybė, tačiau labai dažnai jai pavaldus 
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mechanizmas yra pernelyg sudėtingas ir nelankstus. Daugeliu atvejų norint kuo efektyviau išspręsti problemą, sukurti naują bei geresnį 

paslaugų teikimo tinklą, tenka pasikliauti žmonių, kurie neabejingi šiai problemai, energija ir pagalba. Nevyriausybinės organizacijos 

yra lankstesnės, greičiau sugeba prisitaikyti prie naujų aplinkos sąlygų ir poreikio. Kita vertus, per nevyriausybines organizacijas 

savivaldybės turi galimybę teikti daug naujų, unikalių paslaugų, kurių kitos institucijos neteikia ir teikti neketina. Nevyriausybinės 

organizacijos yra tarsi eksperimentinė bazė, kur galima patikrinti tas naujas paslaugas, jų efektyvumą ir realizavimo galimybes. Tačiau 

neretai nevyriausybinės organizacijos neturi ilgalaikės strategijos, todėl tampa sudėtinga remti ilgalaikius projektus, nes nedažna 

nevyriausybinė organizacija turi strateginius planus. Savivaldybėse konstruktyviai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, geriau galėtų būti išaiškinamos opiausios gyventojų problemos ir poreikiai, galima būtų tiksliau nustatyti finansavimo 

prioritetus. Bendradarbiavimas turėtų būti ne chaotiškas, o sistemingas ir tikslingas. Tuo tikslu savivaldybėse turėtų būti parengtos 

bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis strategijos ar koncepcijos. Savivaldybės su nevyriausybinėmis 

organizacijomis dažniausiai bendradarbiauja socialinių ir sveikatos klausimų srityse. Taip pat savivaldybės bendradarbiauja su jaunimo, 

moterų, kultūros, sporto, tautinių bendrijų ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Kai kuriose savivaldybėse yra įsteigtos 

pareigybės ryšiams su nevyriausybinėmis organizacijomis. Visų savivaldybių biudžetuose yra numatytos lėšos nevyriausybinėms 

organizacijoms remti. Tačiau reikia pažymėti, kad dabartiniu metu, kaip bebūtų gaila, savivaldybėse dažniausiai nevyriausybinėms 

organizacijoms yra skiriama tiek lėšų, kiek jų lieka įvertinus biudžetinių organizacijų poreikius. Kai kurios savivaldybės nemokamai 

suteikia patalpas nevyriausybinių organizacijų informacijos centrams ir kitos nevyriausybinėms organizacijoms, leidžia nemokamai 

naudotis interneto tinklu. Nevyriausybinės organizacijos ir savivaldybės organizuoja apskrituosius stalus įvairioms problemoms ir 

programoms aptarti, rengia bendrus projektus, kurių didelė dalis gauna finansavimą iš įvairių fondų ir yra sėkmingai vykdomi. Pilietinė 

visuomenė nebus stipri, jei savo šaknimis nesieks vietos bendruomenių. Nevyriausybinių darinių tinklas turi apimti visą respubliką, 

neaplenkiant mažiausių miestelių, o ne koncentruotis didmiesčiuose. Tačiau tokioms piliečių iniciatyvoms palaikyti ir sutvirtinti reikia 
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lėšų. Svarbūs potencialūs paramos šaltiniai čia yra ir vietos valdžios planingai skiriamos lėšos. Nevyriausybinių organizacijų ir 

savivaldybių santykiai nesibaigia vien finansinės paramos ar socialinių paslaugų kontraktų klausimais. Savivaldybės – svarbiausia vieta 

sprendžiant nevyriausybinių organizacijų patalpų klausimus; savivaldybės turi teisę atleisti nuo mokesčių nevyriausybines 

organizacijas. Tačiau svarbiausia – savivaldybės yra arčiausiai piliečių esanti, todėl labai svarbi demokratijos grandis. Būtent per 

nevyriausybines organizacijas piliečiai gali organizuotai atstovauti visuomenės interesams ir lūkesčiams bei daryti įtaką priimant 

sprendimus. Demokratija gyvuos, jei dauguma piliečių jausis turį sąlygas ir galimybes aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Bendradarbiavimo procesu skatinama bendruomenių, kitų institucijų ir organizacijų, piliečių iniciatyva įsijungiant į viešųjų paslaugų 

sistemos plėtrą. Plėsti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp valstybės, savivaldybių ir NVO plėtojant viešųjų paslaugų teikimą. Siekiant 

veiksmingesnio viešųjų paslaugų teikimo savivaldybėse, reikėtų tęsti viešųjų paslaugų sistemos decentralizavimą ir jų 

deinstitucionalizavimą, tolygiai plėtojant viešąsias paslaugas regionuose ir apibrėžiant aiškią atsakomybę už atskirų viešųjų paslaugų 

teikimą apskritims ir savivaldybėms. Būtina tobulinti valstybinių programų rengimą ir jų įgyvendinimą viešųjų paslaugų srityje. 

Didesnį dėmesį reikėtų skirti viešųjų paslaugų kokybės gerinimui, pačių klientų įtraukimui į paslaugų teikimo procesą. Tam tikslui 

rekomenduotina parengti viešųjų paslaugų teikimo standartus ir jais vadovautis kontroliuojant viešųjų paslaugų kokybę įvairiuose 

sektoriuose. Demokratijos Lietuvos visuomenėje plėtra padidino nevyriausybinių organizacijų reikšmę ir priimant, ir įgyvendinant 

įvairius sprendimus, susijusius su miesto bendruomenės gyvenimu. Tai skatina savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus 

išsamiau apibrėžti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo principus. Partneryste grindžiamas savivaldybės ir nevyriausybinių 

organizacijų bendradarbiavimas gali padėti efektyviau spręsti miesto problemas. Tuo suinteresuota tiek valdžia, tiek nevyriausybinės 

organizacijos, miesto bendruomenėje vykdančios svarbią veiklą, tuo labiau, kad ir Lietuvos Respublikos įstatymuose daromi 

pakeitimai, reglamentuojantys vis didesnę nevyriausybinių organizacijų įtaką visuomenėje. Pagrindiniai bendradarbiavimo principai 

yra šie: 



                                                                                                                  
 

 

31 

 Partnerystė – savivaldybės, jos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, kaip piliečių grupių, veikiančių bendruomenės 

labui, lygiaverti bendradarbiavimas visose srityse, kuriose abi pusės turi pakankamai kompetencijos, vengiant tarpusavio 

konkurencijos; 

 Subsidiarumas – savivaldybės institucijos, kaip stipresnės socialinės struktūros, parama individui ar individų grupėmis, 

sprendžiant savo problemas. Nevyriausybinių organizacijų teisė ir pareiga nekliudomai spręsti savo problemas. (Kai nėra pakankamai 

pajėgūs spręsti savo problemas, savivaldybės institucijos teikia papildomą pagalbą); 

 Viešumas – abipusis įsipareigojimas teikti informaciją. 

Bendradarbiavimas vyksta įvairiais klausimais: socialinės rūpybos, mokymo ir švietimo, aplinkos apsaugos, jaunimo reikalų, kūno 

kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos, kultūros ir meno, miesto ūkio, verslo ir kitose. Bendradarbiaujant yra atstovaujami 

nevyriausybinių organizacijų interesai, teikiama nevyriausybinėms organizacijoms finansinė ir nefinansinė parama (nevyriausybinių 

organizacijų vykdomų projektų finansinis rėmimas iš savivaldybės lėšų, savivaldybės pagalba nevyriausybinėms organizacijoms 

gaunant patalpos veiklai lengvatinėmis sąlygomis, bendradarbiavimas užmezgant tarptautinius ryšius ir kita pagalba). Šį 

bendradarbiavimą tarp valstybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų reglamentuoja įvairūs dokumentai, kurie yra priimti ir 

patvirtinti miestų savivaldybių valdybų, tarybų, taip pat rajonų valdybų ir tarybų. 

 

IV. NVO SANTYKIAI SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS IR BENDRUOMENĖMIS AFGANISTANE 

Afganistanas yra viena sudėtingiausių vietų pasaulyje NVO darbui. Saugumo situacija nuolatos prastėja, ypatingai tas paliečia 

NVO tarptautinio ir vietos personalo veiklos laisvę – nuolatiniai užpuolimai, grasinimai, grobimai ir net NVO personalo žūtys tapo 

kasdienybe. Vien 2014 m. Afganistane žuvo 50 nevyriausybininkų, o per pirmuosius 2 šių metų mėnesius – 3. Nors iš pirmo žvilgsnio 
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atrodytų, kad padėtis gerėja, išvadas dar daryti anksti – įprastai daugelyje Afganistano kalnuotų vietovių NVO savo veiklą pradeda nuo 

pavasario, kai keliai tampa pravažiuojami, o tada ir išpuolių prieš juos padaugėja. Be to, kasmet NVO skaičius šalyje mažėja drastiškai 

– tai susiję su išvedamomis NATO pajėgomis ir laipsnišku atsakomybės už saugumo užtikrinimą perdavimu Afganistano vietos 

saugumo pajėgoms – policijai ir kariuomenei. O jos, kaip žinia, dėl jas nuolat kamuojančių problemų (nepakankamas finansavimas, 

korupcija, ganėtinai prastas parengimas ir psichologinis neatsparumas Talibano grasinimams) ne tik nesugeba tinkamai užtikrini 

saugumo toliau nei 10-20 km. nuo rajonų centrų, bet ir kelia pagrįstas baime šalyje veikiančioms NVO, kurios galiausiai ryžtasi arba 

perkelti savo veiklą arčiau geriau apsaugotų šalies regionų centrų ir didžiųjų miestų, arba išvis nutraukia savo veiklą šalyje. 

Paveiksluose apačioje nurodytos NVO personalo žūtys 2014 m. ir 2015 m. sausio ir vasario mėn. 

 

Kai kuriose Afganistano vietovėse (Goro provincija – vienas pavyzdžių) daugelio elementarios infrastruktūros objektų (kelių, 

vandens ar elektros komunikacijų) paprasčiausiai nėra, o tai apsunkina NVO veiklą. Kariuomenės koncentracija yra aukšta ir 
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problemiškuose saugumo prasmė regionuose (šalies pietūs ir pietryčiai) NVO priverstos dalintis savo veiklos teritorija su kariuomene, 

o tai natūraliai kelia grėsmę NVO dėl galimo jų klaidingo traktavimo bendradarbiaujant su karinėmis struktūromis ir taip iš talibų pusės 

kyla dar didesnis pavojus. Esminiai NVO veiklos principai – nepriklausomumas, neutralumas ir nešališkumas – dažnai būna klaidingai 

traktuojamas būtent dėl šalia esančių karinių dalinių. Šalyje vakariečiams būdingi socialiniai ir politiniai ryšiai arba nesusiformavę, 

arba tik pradėję formuotis, todėl tarptautinėms NVO tenka dėti ypatingai daug pastangų prisitaikant prie vietos specifikos, tradicijų ir 

ypatingai religijos. Nors politinės ir saugumo aplinkos įtakojimas nėra tarp pagrindinių NVO veiklos Afganistane tikslų, visgi neretai 

NVO tenka dėti ypatingai daug pastangų dirbant su valdžios institucijomis, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Tarpusavio veiklos 

koordinavimas tarp NVO ir valdžios buvo ganėtinai pastebimas sostinėje Kabule ir keliuose didžiuosiuose miestuose (Herate, Mazari 

Šarife), tačiau daugelyje šalies vietovių savitarpio ryšys yra labai trapus. Šiuo metu NVO ir valdžios veiklos koordinavimas 

formalizuotas daugelyje šalies provincijų. NVO privalo reguliariai teikti savo veiklos ataskaitas atsakingoms ministerijoms (įskaitant ir 

Ekonomikos ir Finansų ministerijas). Provincijos vystymo komitetai (PDC) visose provincijose buvo įsteigti 2005 m. siekiant gerinti 

koordinavimą tarp sostinės ir provincijų. Taip pat yra sektoriniai susitikimai (įtraukiant šakines ministerijas/departamentus ir JT bei 

NVO atstovus), kurie rengiami kas mėnesį. Reikia pabrėžti, kad šių susitikimų efektyvumas itin priklauso nuo įtraukų asmenų – kuo 

susitikimo rengėjai yra kvalifikuotesni, tuo susitikimų rezultatai visus tenkina. Ir atvirkščiai. Vyriausybė šiuo metu turi visas galimybes 

palengvinti ar bloginti NVO veiklą. Daugelyje Vakarų valstybių vyriausybės stengiasi kaip įmanoma palengvinti ir supaprastinti NVO 

veiklą, siekdamos skatinti bendruomenes jungtis į organizacijas ir siekti savo tikslų, tačiau tik ne Afganistane. Nemažas dabar 

veikiančių NVO šalyje pradėjo veiklą dar Talibano valdymo laikais. Nors jų veikla buvo atidžiai stebima ir tikrinama, NVO turėjo 

pakankamai daug erdvės veikti ir koncentruotis į savo pagrindines užduotis – padėti vietos bendruomenėms teikiant būtiną paramą. Jei 

iš aukščiausios Talibano valdžios būdavo gaunamas leidimas dirbti, NVO nebūdavo jokių sunkumų keliauti po šalį, grobimų praktiškai 

nepasitaikydavo, jau nekalbant apie turto grobstymus. Dabar, kaip bebūtų keista, NVO priverstos veikti reguliuojamos Afganistano 



                                                                                                                  
 

 

34 

valdžios, kuri yra korumpuota ir neretai nepajėgi atlikti savo užduočių. Pagal dabartinius NVO reguliavimo įstatymus, visi vykdomų 

projektų planai turi būti tvirtinami Kabule. Įvykdžius projektus – ataskaitos taip pat turi būti peržiūrėtos sostinėje, tačiau dažnai 

projektų įgyvendinimas stringa dėl paprasčiausios priežasties – Afganistano valdininkai nesugeba (arba nenori) savalaikiai pateikti savo 

vertinimų. Dėl to suplanuoti pinigai projektams neretai neišleidžiami, o tai sukelia pagrįstą NVO atstovų nepasitenkinimą. Nepaisant 

nuolat kylančios įtampos, Afganistano valdžia ir NVO stengiasi bendradarbiaut ir kartas nuo karto pasiekia įspūdingų rezultatų. Puikus 

pavyzdys – Nacionalinė solidarumo programa (NSP), Pagrindinis sveikatos paslaugų paketas (BPHS) ir kelios bendruomeninės 

švietimo programos. Be abejonės, kadangi į visą šį procesą įsitraukę daugybė veikėjų, įskaitant ir JTO bei karinius kontingentus 

(provincijos atkūrimo grupes, PRT), bendradarbiavimas yra ganėtinai sudėtingas. Iš vienos pusės, NVO yra nešališkos ir 

nepriklausomos, bet iš kitos pusės – jos priverstos savo veiklą koordinuoti tiek su vietos valdžia, tiek su NATO pajėgomis. Be to, 

neretai valdžia dviprasmiškai vertina NVO veiklą. Provincijos valdžia nuolatos kaltina NVO lėšų švaistymu ir naudojant donorų 

finansavimą užtikrinti prabangias savo personalo darbo sąlygas, o ne pirmiausia padedant vietos bendruomenei. Tuo pačiu valdžia 

pripažįsta, kad ji stipriai priklausoma nuo NVO veiklos ir įgyvendinamų svarbių projektų. Efektyviausi darbo santykiai tarp NVO ir 

vietos valdžios buvo užmezgami ten, kur NVO vykdydavo tyrimus ir į procesą įtraukdavo valdžios atstovus arba pateikdami jiems visą 

informaciją apie savo programas, projektus, kviesdami į projektų atidarymo/ uždarymo iškilmes, mokymus ir pan. Pavyzdžiui, Herate 

kai kuruos tarptautinės NVO stengiasi nepervilioti kvalifikuoto personalo pas save, kol tų žmonių nebando pirmiausia pasamdyti 

valdžios įstaigos. Tokiu būdu stengiamasi nesumenkinti vietos valdžios pajėgumo. Kartais NVO, suvokdamos prastą valdžios įstaigų 

finansavimą, suteikia transportą lankyti atokesnius rajonus. Taip pat laikinai paskiria savo žmones pagelbėt su tam tikrų projektų 

vykdymu. Tenka pripažinti, kad daugelyje šalies provincijų vietos valdžia jaučia nusivylimą dėl savo nesugebėjimo pasiekti atokiausius 

provincijos rajonus. Priežastis – nepakankami ištekliai, kadangi esant menkai išvystytai infrastruktūrai ir galimybei keliauti tik 

šiltuoju/sausuoju metų laiku (didžioji Afganistano dalis tampa nepravažiuojama lapkričio – kovo mėnesiais), valdžia tiesiog negali 
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vykdyti visų rajonų kontrolės ir teikti būtinąsias paslaugas. Tuo tarpu daugelis NVO, turėdami pakankamus išteklius veiklai, su 

panašiomis problemomis susiduria retai arba išvis nesusiduria. Tokia situacija natūraliai kelia įtampą NVO ir valdžios santykiuose, nes 

iš vienos pusės – NVO jaučia pareigą padėti valdžiai suteikdami tam tikras priemones (kuras, transportas, ekspertai), iš kitos – NVO 

privalo išlikt nepriklausomos ir nešališkos. Tokia dviprasmė situacija kelia papildomus nepatogumus NVO veiklai, kadangi kyla 

grėsmė jų saugumui, ypač kai savo išvykose į tolimus regionus NVO atstovai kartu pasikviečia vykti vietos valdžios pareigūnus ir 

pastarųjų užpuolimo atveju tuo pačiu nukentėtų NVO. Tokie komplikuoti NVO ir vietos valdžios santykiai, sąlygoti valdžios ne 

kompetencijos ir prasto aprūpinimo, verčia NVO nuolat balansuoti tarp principinių NVO tikslų laikymosi ir paskatų remti silpną 

centrinės (ar provincijos) valdžios aparatą. Centrinė ar rajono valdžia nuolat laukia iš NVO savotiškos materialinės paramos ir vertina 

NVO kaip „pinigų maišą“, tuo tarpu NVO turima ekspertinė patirtis ir įgūdžiai valdžios institucijoms tampa antraeiliu dalyku. Vietos 

gyventojų požiūris į valdžią skiriasi kiekvienoje provincijoje, priklausomai nuo vietos valdžios veiklos efektyvumo. Nuolatiniai 

neišpildyti valdžios pažadai suteikti darbo, statyti daugiau mokyklų ir teisti kelius nuvilia vietos gyventojus, todėl jie džiaugsmingai 

laukia NVO iniciatyvų. NVO sugebėjimas greitai įgyvendinti įvairaus tipo projektus sulaukia teigiamo visuomenės vertinimo, nors 

patys gyventojai pripažįsta, kad vietoj NVO norėtų matyt savo atsakingas vyriausybes. Kartais vietos gyventojai nepatenkinti ir NVO, 

kadangi pasitaiko įgyvendinamų projektų, kurie vietos gyventojams iš esmės nereikalingi, tačiau į jų prašymus pritaikyti projektus jų 

konkrečioms reikmėms NVO negali atsižvelgt, nes tada reiktų iš naujo vertinti projektus ir projektų įgyvendinimas užsitęstų. Kai kurios 

NVO nuo pat pradžių būna atviros ir iškart informuoja, kokius projektus gali įgyvendinti, o kokių ne. Šiuo bruožu valdžios įstaigos 

niekada negali pasigirti – jos dažniausiai iki pat paskutinės akimirkos vengia pripažinti faktus dėl savo neveiklumo, tuo dar labiau 

nuvildamos vietos bendruomenes. Neretai įvairūs valdžios ar provincijos atkūrimo grupių vykdomi projektai vietos gyventojų 

suvokiami kaip NVO projektai, o juos atlikus nekokybiškai, dėmė krenta ant NVO, nors jos net neprisidėdavo prie tokios veiklos. 

Ypatingai tokie nesusipratimai paliečia NSP projektuose dalyvaujančias bendruomenes, kurios vietos valdžiai pateikdavo visus 
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reikalingus dokumentus smulkių projektų įgyvendinimui (vandens pralaidos, mažosios hidroelektrinės, saulės energijos baterijų 

pirkimas ir pan.), tačiau projektų įgyvendinimą perdavus vietos kontraktoriams, šie neretai projektų neįgyvendindavo ar jų nebaigdavo, 

tuo labai papiktindami vietos bendruomenes. Goro provincijos gyventojai privačių pokalbių metu ne kartą yra išreiškę norą kuo dažniau 

matyti su projektais dirbančias NVO, kurios ne tik koordinuotų savo veiklą su valdžia, bet konsultuotųsi su vietos gyventojais. Kartais 

tokie ryšiai naudingi abiem pusėms – įgyvendinamas efektyviausias projektinis sprendimas, o NVO užsitikrina vietos genčių palaikymą 

savo veiklai. Viena sėkmingiausių tiek NVO, tiek valdžios (įgyvendina Viešųjų darbų departamentas) veiklos sričių yra parama vietos 

bendruomenėms įgyvendinant taip vadinamą „Maistas už darbą“ iniciatyvų. Šios iniciatyvos esmė – žiemos metu, esant aukštam 

nedarbo lygiui kaimo vietovėse, vietos vyrus įdarbint pagrindinių kelių valymo nuo sniego projekte. Kaimo bendruomenės, 

gyvenančios šalia pagrindinių rajonų ar provincijos kelių, įsipareigoja žiemos metu prižiūrėti kelius ir nuolat juos valyti. Kiekvienam 

projekte dalyvaujančiam vyrui numatomas atlygis – arba maistu, arba atitinkama pinigų suma, tenkinanti gyventoją (dažniausiai – 2 

USD per dieną). Tokiu būdu laimėtojai yra visi projekto dalyviai: vietos gyventojas įdarbinamas ir gauna atlygį, vietos valdžia suteikia 

įdarbinimo galimybes savo piliečiams; NVO dalyvauja projekte kaip finansuotoja; valdžia, NVO ir NATO pajėgos padidina savo 

mobilumą ir gali naudotis keliais, kurie įprastai būna nepravažiuojami apie 4-5 mėnesius per metus. Deja, bet dėl nuolatinio lėšų 

trūkumo iš vietos valdžios pusės kasmet tampa vis sunkiau ir sunkiau užtikrinti šio projekto įgyvendinimą, nes dėl prastos saugumo 

būklės NVO perkeliant savo veiklą iš atokių provincijų į regionų sostines, vietos valdžiai vis sunkiau gauti tinkamą finansavimą kaimų 

bendruomenių įdarbinimui. Vietos valdžios ne kompetencija Afganistane didina įtampą tarp vietos bendruomenių ir NVO, kadangi 

vykdant NSP programą, visi vietos gyventojų parengti projektiniai siūlymai turi iš pradžių būti įvertinti vietos valdžios, tačiau nuolatos 

įstringa biurokratijos apraizgytuose valdininkų kabinetuose. Goro provincijoje yra gausu atvejų, kuomet NSP programoje 

dalyvaujančių kaimo bendruomenių pateikti projektai laukia patvirtinimo ne vienerius metus, kai tuo tarpu NVO įgyvendina projektus 

itin greitai ir be didesnių trukdžių. Tokiu būdu paramos negaunančios vietos bendruomenės skuba kaltinti NVO šališkumu, nors NVO 
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neprivalo finansuoti NSP projektų, jei to neprašo vietos valdžia. Nuotraukose programos „Maistas už darbą“ dalyviai vyksta valyti 

kelio Afganistane. 

 

 

 

 

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl NVO nėra lengva įgyti pasitikėjimą vietos bendruomenės akyse – tradicinis afganų nepasitikėjimas 

užsieniečiais. Yra nustatyta, kad NVO įgyvendinami projektai sulaukia geriausių vietos gyventojų įvertinimų ten, kur NVO yra vietos, 

ne tarptautinė. Arba jei ir tarptautinė, tai visas NVO personalas – afganai. Be abejonės, įgyvendintas projektas, jei jis atliktas 

profesionaliai ir atsižvelgiant į vietos bendruomenės lūkesčius, bus teigiamai priimtas bet kokiu atveju, tačiau siekiant didžiausio 

efekto, reikia bandyti surasti tinkamo afganų kilmės koordinatoriaus, kuris gali tikėtis didesnio bendruomenės palaikymo nei 
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užsienietis. Dar vienas nuolatos NVO veiklą trikdantis faktorius yra neretai pasitaikantis vietos bendruomenių lyderių savanaudiškumas 

ir gobšumas. Vykdydamos humanitarinės paramos projektus arba tą patį „Maistas už darbą“ projektą, neretai visą uždarbį ar paramą 

maistu NVO atstovai perduodavo formaliam kaimo bendruomenės (šuros) lyderiui, kuris pasižadėdavo viską išdalint bendruomenei, 

tačiau galiausiai paaiškėdavo, kad visos vertybės buvo pasiliekamos sau. NVO tokiu atveju būdavo apkaltinamos vietos tradicijų 

neišmanymu ar situacijos nežinojimu, todėl tekdavo antrą kartą teikti paramą tam pačiam kaimui, siekiant išvengti didesnės eskalacijos. 

Taip pat vietos gyventojai norėtų, kad daugelį paslaugų teiktų ir projektų įgyvendintų ne NVO, kaip kad tampa norma kai kuriose 

provincijose, bet būtent vietos valdžia. Didesnio vietos valdžios matomumo ir prisiimamos atsakomybės norėtų daugelis afganų, nors 

tuo pačiu prisipažįsta – svarbiausia yra pats rezultatas, o kas jį įgyvendina – jau antraeilis dalykas. Pagrindinės NVO ir vietos valdžios 

bendradarbiavimo rekomendacijos: 

- NVO turi planuoti visas savo programas ir projektus atsižvelgiant į valstybės vystymosi prioritetus; 

- NVO privalo reguliariai teikti ataskaitas valdžiai apie savo vykdomą veiklą; 

- NVO turėtų visada įtraukti valdžios atstovus į savo rengiamus susitikimus, mokymus, oficialius renginius ir kitas veiklas, 

skatinančias pasitikėjimo didinimą; 

- Tiek NVO, tiek valdžia turi dirbt kryptingai siekiant gerinti savo įvaizdį, ypatingai valdžios institucijų; 

- Valdžios institucijos turėtų vengti pernelyg didelės biurokratijos ir kitų NVO efektyvumą mažinančių veiksmų naudojimo, jei 

norima skatinti NVO toliau aktyviai dirbti Afganistane; 

- Centrinė Kabulo valdžia turėtų tobulinti įstatyminę bazę, reguliuojančią NVO veiklą šalyje, nes dabartiniai įstatymai pernelyg 

griežtai varžo NVO veiksmų laisvę; 

- Šiai dienai strateginės NVO ir valdžios partnerystės nėra – viskas remiasi asmenine valdžios ir NVO atstovų iniciatyva. Todėl 

būtina tokią iniciatyvą kurti ir vystyti; 
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- Provincijos vystymo komitetai (PDC) turėtų įgyti daugiau svorio sprendžiant provincijos vystymosi reikalus. Šiai dienai tai 

labiau patariamasis organas, visiškai priklausomas nuo provincijos gubernatoriaus valios dirbti. 
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V. TINKAMŲ VEIKSMŲ PASIRINKIMAS ADVOKACIJOJE HUMANITARINIUOSE VEIKSMUOSE:  

ATVEJŲ ANALIZĖ 

 

Humanitarinė pagalba grindžiama tarptautine teise, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę, ir laikantis humaniškumo, 

neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų. Teikiant humanitarinę pagalbą siekiama užtikrinti, kad ji atitiktų realius 

nukentėjusiųjų poreikius, o pati pagalba būtų teikiama koordinuotai ir efektyviai. Humanitarinė pagalba negali būti naudojama kaip 

krizių valdymo priemonė. Humanitarinė sistema sudaryta iš daugybės skirtingų komponentų, kurių kiekvienas turi savo pranašumus, 

skirtingus interesus ir pajėgumus. Jie lemia, ką įvairios agentūros, vyriausybės ir žmonės gali pasiekti, kontroliuoti, daryti įtaką ir kur 

jie gali būti efektyvesni kaip advokatoriai. Yra skirtingų prielaidų, kaip šie komponentai dera kartu ir daug įvairių standartų įvertinti 

geroms praktikoms. Artėjant 2016 m. Pasaulio viršūnių susitikimui dėl humanitarinės pagalbos daugėja debatų apie humanitarinių 

intervencijų tikslus ir efektyvumą – kaip jį išmatuoti, kad tuos pačius kriterijus būtų galima taikyti visoms organizacijoms, 

nepriklausomai nuo jų pajėgumų „veikti“, „daryti įtaką“ ar „atstovauti humanitariniams tikslams“ (apie šiuos veiksmų tipus žr.žemiau). 

Humanitarinė pagalba dažnai skirstoma į keletą etapų: 

Ekstremali situacija/ Pagalba (E/P) 

E/P yra atsakas į rimtą ir netikėtą stichinę nelaimę ar žmonių sukeltą ekstremalią situaciją, kuri reikalauja skubios reakcijos, kad būtų 

kuo mažiau nukentėjusiųjų ir žuvusiųjų – trumpuoju laikotarpiu. Pagalbą suteikiantys darbuotojai turi būti paruošti greitai priimti 

sprendimus ir veikti sudėtingomis aplinkybėmis, kurias kartais dar labiau apsunkina smurtas ar būtinų priemonių trūkumas. Tokiais 

atvejais dažniausiai būna teikiama medicininė pagalba, geriamas vanduo, prieglobstis, maistas ir apsauga. E/P yra greito, reaktyvaus 

pobūdžio, trumpalaikis, orientuotas patenkinti pagrindinius poreikius ir užkirsti kelią ligoms ir mirštamumui. Čia svarbus priežastinis 
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ryšys tarp krizės, reikalavimų išgyvenimui, veiksmų ir pasekmių. Tokius priežastinius ryšius žiniasklaida lengvai perduoda plačiajai 

visuomenei; ekstremalių situacijų metu kur kas paprasčiau mobilizuoti paramą ir finansinę pagalbą tiek vyriausybių, tiek visuomenės 

mastu.   

Reabilitacija/ Vystymasis (R/V) 

R/V yra daugialypis aktyvus etapas, orientuotas į pažeidžiamiausių 

bendruomenių reabilitaciją ir vystymąsi. Tam svarbu atsižvelgti į 

biologinius, psichologinius, socialinius ir ekonominius faktorius bei 

kultūrinį kontekstą. R/V metu pagalbos teikėjai dalinasi žiniomis ir 

ištekliais su vietos bendruomene, siekiant sustiprinti jų įgūdžius ir 

kompetencijas. Pagrindinis pagalbos tikslas šiame etape yra tvarumas 

ir tęstinumas, tad organizuojamos veiklos, nukreiptos į ilgalaikį 

poveikį. Kad pasiektų šį tikslą, pagalbą teikiantys darbuotojai turi 

gerai susipažinti su vietos kultūra ir užmegzti ryšius su vietos valdžia 

bei svarbiausiais veikėjais. Tai leidžia sukurti efektyvesnes veiksmų 

programas, paremtas vietinių bendruomenių poreikiais bei 

galimybėmis ir toliau taikyti įgytas žinias bei kompetencijas. Dažniausiai konsultuojama tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, 

švietimas, teisingumas, viešasis valdymas, infrastruktūros gerinimas ir saugumas. Žiniasklaidos ir tarptautinės bendruomenės dėmesys 

R/V metu kur kas mažesnis – kas taip pat reiškia sumažėjusias galimybes pritraukti lėšų. Vis dėlto R/V metu teikiama pagalba gali būti 

kritinė sėkmingam ilgalaikiam šalies vystymuisi ir stabilumo užtikrinimui.   
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Perėjimas 

Perėjimas nuo E/P prie R/V yra itin svarbi grandis, įgyvendinama bendrai pagalbą teikiančių agentūrų ir vietos vyriausybės. Vietos 

valdžios teikiama informacija apsprendžia donorų ir pagalbos teikėjų mandatą, strategijas, planuojamą veiklos laikotarpį ir tikslus. 

Pereinamasis etapas yra lankstus, nes dažnai tenka prisitaikyti prie greitai kintančių aplinkybių. Tokiais atvejais E/P ir R/V gali kurį 

laiką persipinti. Čia itin svarbu platus informacijos apsikeitimas tarp visų įsitraukusių veikėjų, kad būtų užtikrinti ryšiai ir sklandus 

perėjimas nuo aktyvaus ir trumpalaikio E/P prie gilesnio R/V.  

NVO vaidmuo teikiant humanitarinę pagalbą 

Pagrindiniai humanitarinės ir vystymo pagalbos teikėjai: 

Tarptautinės organizacijos: 

 JT humanitarinės pagalbos koordinavimo biuras (OCHA)  

 Įkurtas 1991 m., biuro mandatas – mobilizuoti ir koordinuoti efektyvius ir principingus humanitarinius veiksmus, bendradarbiaujant su 

kitais valstybiniais ir tarptautiniais veikėjais.  

 Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamentas (ECHO) 

Europos Sąjunga, t.y. valstybės narės kartu su Europos Komisija, yra pati didžiausia humanitarinės pagalbos teikėja pasaulyje. Jos 

pagalba sudaro 45% visos pasaulio humanitarinės pagalbos. Vien Europos Komisija 2011 m. suteikė humanitarinės pagalbos už 1.15 

mlrd. eurų, ši pagalba pasiekė 117 mln. žmonių 91-je pasaulio šalyje. (orangeprojects.lt) 
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Vyriausybės 

Pagrindinės donorės (didžiausios humanitarinės pagalbos teikėjos išlieka daugiau mažiau tos pačios): 

Donoras   Humanitarė pagalba % viso finansavimo 

JAV $1,875,473,575     24.3 % 

Didžioji Britanija $459,543,946     5.9 % 

Norvegija $438,011,513   5.7 % 

Olandija $406,231,651    5.3 % 

Šaltinis: Financial Tracking Service 

2004-2013 m. Lietuva suteikė humanitarinės pagalbos už daugiau kaip 4.9 mln. Litų 

NVO 

Efektyvumas 

Kad ir kaip bebūtų keista, nėra vieno bendrai priimto apibrėžimo humanitarinės pagalbos efektyvumui ir sėkmingumui įvertinti. Kokie 

yra ir gali būti humanitarinių programų tikslai? Kaip juos pasiekti ir išmatuoti?  Pagrindiniai principai yra:  

Gelbėti gyvybes, palengvinti kentėjimą ir palaikyti žmogaus orumą per ir po žmogaus sukeltas krizes ir stichines nelaimes, taip pat 

užkirsti kelią ir sustiprinti pasirengimą šioms situacijoms (Principas 1)   

Kalbant apie humanitarinių veiksmų efektyvumą reikėtų atsižvelgti į: 



                                                                                                                  
 

 

44 

 Kaip jie veikia (kokio pobūdžio programas vykdo);  

 Kam jie daro įtaką (ar skatina efektyvią koordinavimo sistemą, kuri leistų išbandyti naujas bei patobulintas priemones ir 

praktiką) 

 Kur jie atstovauja humanitariniams tikslams (įskaitant humanitarinės pagalbos, taikos stiprinimo pasitikėjimo ir kontaktų kūrimo 

ir kt. advokaciją) 

Kad ir kokio tipo veiksmus pasirinktų organizacija, jie turėtų būti kryptingi. EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija) išskiria keletą krypčių, kurios turėtų padėti pasiekti geresnių rezultatų. Humanitarinę pagalbą teikiančios organizacijos 

savo darbe turėtų:  

Maksimizuoti programos poveikį – teikiama pagalba turėtų padidinti išgyvenimo ir pragyvenimo galimybes, pasiekiant kuo daugiau 

žmonių. Kai kurių ekspertų nuomone, ateityje humanitarinės pagalbos reikės vis daugiau – jau dabar matyti panašios tendencijos, 

pasaulyje augant konfliktų ir stichinių nelaimių mastams. Neatsitiktinai vis dažniau diskutuojama, kaip išmatuoti humanitarinių 

programų efektyvumą – 2013 m. buvo finansuota tik 65% JTO kreipimųsi dėl humanitarinės pagalbos. Donorams tai reiškia, kad reikės 

atidžiau stebėti, jog išleidžiami pinigai turėtų kuo platesnį poveikį, o įgyvendinančioms organizacijoms – ieškoti inovatyvių sprendimų 

ir labiau įtraukti vietos bendruomenes. 

Prisitaikyti prie konteksto – humanitarinės programos turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į nelaimės/konflikto pobūdį ir vietos kontekstą. 

Skatinti namų ūkių, bendruomenių ir valstybių gebėjimus atlaikyti patirtus sukrėtimus ir savarankiškai su jais susitvarkyti yra vienas 

pagrindinių humanitarinių misijų tikslų. Tačiau kad pagalba turėtų poveikį, būtina išsiaiškinti, kokiame kontekste bus dirbama: ar tai 

naujas, ar užsitęsęs konfliktas, miesto ar kaimo bendruomenė, kokios istorinės, socialinės, ekonominės ir kultūrinės aplinkybės gali 

paveikti humanitarinį darbą.  
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Orientuotis į poreikius – humanitarinės programos turėtų įgalinti vietos bendruomenės narius patiems nuspręsti, kaip susitvarkyti su 

krize. Organizacijos kurdamos projektus dažnai pradeda nuo situacijos analizės, tada matuoja savo išteklius ir tai, ką galėtų pasiūlyti; ir 

galiausiai pateikia savo planą vietos partneriams. Problema kyla tuomet, kai galvojama visų pirmai apie tai, kokios paslaugos ir 

produktai gali būti teikiami, o ne tai, kas iš tikrųjų leistų žmonėms efektyviau susidoroti su esamais ir būsimais sukrėtimais – ir ko jie iš 

tikrųjų nori.  

Nusistatyti realistinius tikslus – vis daugiau humanitarinių programų (ir už jų stovinčių donorų) pabrėžia tikslus, o ne vykdomas 

programas. Vykdančios organizacijos turi išlaikyti galimybę lanksčiai prisitaikyti prie aplinkybių, bet tikslai padeda pasirinkti 

priemones (greito vs ilgo poveikio), įvertinti riziką ir nustatyti, kokio vietos bendruomenės įsitraukimo reikia tam tikram projektui.  

Bendradarbiauti – tiek donorai, tiek projektus vykdančios nevyriausybinės organizacijos turėtų siekti partnerystės, kad turimi resursai 

būtų išnaudoti efektyviai, išvengtų programų persidengimo ir neliktų “užmirštų” regionų.  

VI. ATVEJO ANALIZĖ – GRUZIJA 

Gruzijoje šiuo metu veikia du įšalę konfliktai – dėl Abkhazijos ir Pietų Osetijos – kurie smarkiai trukdo šalies vystymuisi ir riboja 

vidaus bei užsienio politikos galimybes. Konfliktų metu šimtai tūkstančių žmonių tapo viduje perkeltaisiais asmenimis (VPA). 

Daugelis jų iki šiol neturi galimybės sugrįžti namo ir yra dalinai išlaikomi valstybės. Skaičiuojama, kad apie 70 - 80% pasaulio VPA 

sudaro moterys ir vaikai. (http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2007/2007-global-overview2006-global-en.pdf). 

Gruzijoje moterys yra viena pažeidžiamiausių grupių. Jos susiduria su tokiomis problemomis kaip prasta sveikatos apsauga, 

diskriminacija darbo rinkoje, smurtas šeimoje bei nepakankama valstybinė moterų teisių apsauga. Neatsitiktinai šiuo metu donorų lėšos 

humanitariniams veiksmams yra nukreiptos padėti VPA ir moterims Gruzijoje. Žvelgiant iš laiko perspektyvos, pastaraisiais metais 

http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2007/2007-global-overview2006-global-en.pdf
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politinė padėtis Gruzijoje tapo stabilesnė. Pagal Pasaulio taikos indeksą (2014), tai šalis, padariusi didžiausią pažangą per paskutinius 

metus – Gruzija pakilo per 28 pozicijas ir dabar pasaulio taikos reitinguose užima 111 vietą. Tai vis dar itin žemas vertinimas, bet 

padarytas šuolis rodo padidėjusį stabilumą šalyje, bandančioje atsigauti po 2008 m. karo su Rusija. Gruzija aukščiau vertinama tiek 

pagal išorinius, tiek vidinius taikos rodiklius. Viena vertus, jos santykiuose su Rusija santykinai sumažėjo įtampos: čia itin reikšmingi 

buvo Gruzijos sprendimai vienašališkai įvesti bevizį režimą Rusijos piliečiams, taip pat sutikimas priimti Rusiją į Pasaulio prekybos 

organizaciją. Nors diplomatiniai santykiai tarp šalių nėra atkurti, Gruzijos vyriausybės paskirtas specialusis įgaliotinis palaiko dialogą 

su Maskva. Dalinai buvo atkurta prekyba tarp šalių, nors mastai išlieka maži. Dabartinė Gruzijos vyriausybė užima kur kas nuolaidesnę 

poziciją Maskvai, ir tarptautiniai vertintojai tai kartais laiko sustiprėjusios taikos (nors ir su įšaldytais konfliktais) ar bent jau stabilumo 

ženklu. Vertinant vidaus rodiklius, Gruzijos reitingus pakėlė sumažėjęs kalinių skaičius, taip pat pabėgėlių ir VPA skaičiai (tiesa, 

pastarasis išlieka gana stabilus – nors nedidelė dalis VPA sugebėjo grįžti į kilmės regionus, VPA statusas yra paveldimas ir kas mėnesį 

yra suteikiamas maždaug 400-500 naujagimių. Teigiamai buvo įvertintas sumažėjęs organizuotas nusikalstamumas ir apkarpytas 

kariuomenės biudžetas. Praėjus daugiau kaip dvejiems metams po vyriausybės pasikeitimo, įtampa tarp politinių veikėjų taip pat kiek 

atslūgo. Nors situacija tampa kiek stabilesnė, o konfliktai įšaldyti, Gruzija vis dar gauna humanitarinę pagalbą iš kai kurių šalių 

donorių. 2013 m. Gruzija gavo 3,614,851 USD humanitarinės pagalbos (Šveicarija 78.7% ir Švedija  21.3%) 

Pabėgėliai ir priverstinai perkelti asmenys Gruzijoje  

Viena skaudžiausių humanitarinių nelaimių Gruzijoje buvo konfliktas su Pietų Osetija ir Abkhazija 1991-1993 m. ir 2008 metais. Nors 

Abkhazijos ir Pietų Osetijos nepriklausomybė išlieka plačiai nepripažinta, de facto Tbilisis šių teritorijų kontrolę yra praradęs. 

Konflikto pasekmės itin skaudžiai atsiliepė regiono gyventojams: daugelis pabėgusiųjų į kitas Gruzijos teritorijas prarado galimybę 

grįžti; tuo tarpu likusieji prarado priėjimą prie daugelio Gruzijoje teikiamų paslaugų ir šiuo metu socialiai, ekonomiškai ir politiškai yra 
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visiškai priklausomi nuo Rusijos. Judėjimas tarp šių teritorijų ir likusios Gruzijos išlieka nedidelis; o humanitarinės ir vystomosios 

pagalbos teikimas susiduria su įvairiomis kliūtimis (žr. žemiau). Įvairiais duomenimis Gruzijoje yra apie  220,000 - 300,000 viduje 

perkeltųjų asmenų. Daugelis jų susitelkę Tbilisyje bei vakarinėje Gruzijoje – Samegrelo regione. Konfliktai Abkhazijoje ir Pietų 

Osetijoje po nepriklausomybės atgavimo 

privertė apie 236,000 asmenų palikti namus ir 

tapti VPA. Vėliau, po 2008 m. rugpjūčio karo 

su Rusija dar 17,000 gruzinų tapo viduje 

perkeltais asmenimis. Apie 3,000 žmonių 

turėjo bėgti kelis kartus. VPA Gruzijoje 

susiduria su įvairiomis socialinėmis ir 

ekonominėmis problemomis. Jų integraciją itin 

apsunkina aukštas nedarbas, sunkumai norint 

persikelti kitur, prastos gyvenimo sąlygos ir 

nepakankama informacija visuomenėje apie 

VPA problemas. 2007 m. Gruzijos vyriausybė 

patvirtino Valstybinę VPA strategiją, kurioje 

akcentuojami du pagrindiniai tikslai: (1) 

sukurti sąlygas VPA oriai ir saugiai grįžti ir (2) sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas perkeltiesiems asmenims bei skatinti jų 

dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po 2008 m. rugpjūčio karo Gruzijos vyriausybė pakeitė savo poziciją ir pradėjo daugiau akcentuoti 

socialinę ir ekonominę perkeltųjų asmenų integraciją. Iki tol vyravo retorika apie VPA grįžimą į okupuotas teritorijas, bet tapo aišku, 
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jog tai – tolima ir šiuo metu daugiau teorinė galimybė. Konflikto pasekoje buvo pastatytos 38 naujos gyvenvietės viduje perkeltiesiems 

asmenims, skirtos visų pirma naujiesiems VPA pabėgusiems po 2008 m. Gruzijos – Rusijos karo.  

Gruzijoje prieglobsčio prašymų sulaukiama palyginti nedaug (UNHCR duomenimis šiuo metu Gruzijoje pabėgėlio statusą turi 681 

asmenys). Didžiausia pabėgėlių banga į šalį atvyko po antrojo Čečėnijos karo: įvairiais duomenimis Gruzijoje glaudėsi 6000 – 12000 

asmenų. Daugelis jų turėjo giminių ar ryšių Pankisio slėnyje, kistų (etninių čečėnų) bendruomenėje). Šiuo metu pabėgėlio statusą vis 

dar turi apie 300 asmenų; didžioj dalis čečėnų gavo Gruzijos pilietybę, išvyko kitur arba grįžo atgal į Čečėniją.  

Moterų teisės Gruzijoje  

“Moterys ir mergaitės yra ypač svarbios kovoje su skurdu, nes mes žinome, kad turėdamos reikalingus išteklius, jos gali pakelti save, 

kitas moteris ir mergaites, berniukus, vyrus ir ištisas bendruomenes,” – kalbėjo Dr. Helene D. Gayle, organizacijos CARE vadovė, šių 

metų moters dienos proga. Tačiau Gruzijoje moterų teisių padėtis šiuo 

metu yra itin jautri tema, patraukusi daugelio NVO, tarptautinių 

organizacijų ir donorų dėmesį. Iš Gruzijos ombudsmeno ataskaitos: 

“kalbant apie žmogaus teisių apsaugą Gruzijoje, lyčių lygybės siekis 

išlieka viena rimčiausių problemų. Visuomenė vis dar gyvena 

stereotipais, kurie daugeliu atveju pateisina smurtą šeimoje prieš 

moteris; ankstyvų santuokų skaičiai dideli; moterys sudaro mažumą 

tarp sprendimų priėmėjų; o teisių pažeidimai dėl lyties tapatybės ir 

seksualinės orientacijos yra dažni.” Moterys, kaip viena 
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pažeidžiamiausių visuomenės grupių, ir anksčiau buvo remiamos. Tačiau situacijos rimtumą atskleidė praėjusių metų statistika: 

žiniasklaidos ir policijos duomenimis, 2014 m. mažiausiai 23 moterys žuvo dėl smurto šeimoje per pirmuosius 10 mėnesių. Ažiotažą 

sukėlusi informacija paskatino rimčiau susidomėti moterų problemomis, ypač atkreipiant dėmesį į moteris regionuose ir etninių 

mažumų bendruomenes. Kiek susijusi yra ir ombudsmeno ataskaitose dažnai minima ankstyvų santuokų problema. Gruzijoje jos 

įvyksta abiejų pusių tėvų sutarimu arba pagrobiant nuotaką. Nors pagrobimo atvejų per pastarąjį dešimtmetį smarkiai sumažėjo, 

baudžiamoji atsakomybė už tai buvo įtvirtinta tik 2012 metais. Ombudsmenas praneša apie tris nuotakų pagrobimo atvejus 2014m. 

sausio-vasario mėn. ir daugiau kaip 20 sudarytų ankstyvų santuokų. Tuo tarpu Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis,  2011 - 

2013 metais 7,367 mergaitės nustojo lankyti mokyklą dėl ankstyvos santuokos.  Ankstyvomis santuokomis vadinama santuoka, kurioje 

dalyvauja jaunesnis nei 18 metų asmuo, kuris pagal JT Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnį yra laikomas vaiku. Nors teoriškai ankstyvą 

santuoką gali sudaryti abiejų lyčių asmenys, daugiausiai tai paveikia mergaites.  

Projektų atvejai 

„Akhalgori rajono problemos: priverstinai perkelti asmenys ir jų ateitis“ 

Projekto vykdytoja – organizacija “Trust in Development” 

2013 m. “Trust in Development” suorganizavo konferenciją Tserovanyje – viduje perkeltųjų asmenų gyvenvietėje, kuria buvo siekiama 

iškelti į viešumą VPA patiriamas problemas. Praėjus penkeriems metams po paskutinio aktyvaus konflikto humanitarinė pagalba 

Gruzijos VPA smarkiai sumažėjo, o valstybės ir visuomenės dėmesys taip pat nusisuko į kitas problemas. Tai klasikinė situacija, kai 

reabilitacijos/ vystymosi (R/V) etape advokacijai tenka skirti tiek pat dėmesio kaip ir pačioms vystomosioms veikloms. Įšalę konfliktai 

nesulaukia žiniasklaidos dėmesio (nėra naujienos – nėra žinių); atitinkamai bendruomenių reabilitacija užsiimantiems veikėjams 
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sunkiau pritraukti paramą, kad galėtų palaikyti būtinas iniciatyvas. Šio projekto metu tarptautinių organizacijų ir akademinės 

bendruomenės atstovai buvo pakviesti į Tserovanį savo akimis pamatyti ir išgirsti apie VPA gyvenimo sąlygas ir problemas. Vis dėlto 

svarbiausia renginio dalis buvo darbo grupės, kuriose patys perkeltieji asmenys rašė kreipimąsi į Gruzijos ir tarptautinę bendruomenę, 

įvardindami situacijos aktualumą ir konkrečius 

poreikius. Tserovani gyvenvietė, pastatyta po 2008  

m. karo nukentėjusiems žmonėms, ypatinga tuo, 

kad jos gyventojai turi galimybę įvažiuoti į Pietų 

Osetiją – Alhalgorio regioną. Tai vienintelis 

atidarytas administracinės sienos linijos kirtimo 

punktas. Dalis iš Akhalgorio kilusių VPA iki šiol 

užsidirba pragyvenimui nuimdami derlių savo 

ūkiuose Pietų Osetijoje arba išlaikydami ten mažus 

verslus (pvz., maisto prekių parduotuves). Dėl 

savo ypatingos padėties Tserovani dažnai laikoma 

pažangesne nei kitos gyvenvietės. Tačiau 

Tserovanio perkeltųjų asmenų problemos 

reikalauja įsikišimo iš šalies ir ilgalaikių strategijų. 

Problemos: 
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● Daugelis VPA gauna itin mažas pajamas (net ir valstybinėse pareigose), kurios neužtikrina ekonominio saugumo. Kartu 

Tserovanio gyventojai moka didesnio tarifo mokesčius už elektrą, vandenį ir dujas nei Tbilisio gyventojai. Pirmais metais šią sumą 

dengė donorai, bet tai tebuvo trumpalaikis sprendimas. Dabar perkeltieji asmenys tuo turi pasirūpinti patys.  

● Tserovani gyventojai norėtų vystyti daugiau verslų, kurie ne tik generuotų pajamas, bet ir padėtų VPA geriau integruotis 

vietos bendruomenėje. Tačiau šios iniciatyvos reikalauja pagalbos iš šalies, nes bankai VPA laiko aukštos rizikos klientais ir vengia 

suteikti paskolas.  

● Sveikatos apsauga gyvenvietėse itin prastos kokybės – bet tai yra viskas, ką dengia nemokamas draudimas; psichologinės 

paslaugos nėra teikiamos, nepaisant konflikto sukeltų traumų. 

● Politinės: Pietų Osetijos/Rusijos valdžia nuolat griežtina judėjimą per administracinę sienos liniją, sukeldami nestabilumą 

vietos bendruomenėse, ribodami socialinius ryšius ir ekonominį vystymąsi.  

Šios ir kitos problemos, išdėstytos kreipimesi, yra kompleksinio pobūdžio, o jų sprendimui reikia tiek politinio, tiek donorų 

įsitraukimo. Tačiau advokacijos kampanijos dėka kreipimasis pasiekė ne tik žiniasklaidą ir Gruzijoje veikiančias tarptautines 

organizacijas, bet ir vyriausybės institucijas bei tarptautinį lygmenį. Paskelbtas prieš pat Ženevos taikos proceso susitikimą (kuriame 

dalyvauja Gruzijos, Pietų Osetijos, Abkhazijos ir Rusijos atstovai, susitinkantys du kartus per metus), kreipimasis buvo Gruzijos 

reintegracijos ministerijos pristatytas aukščiausiu lygiu. Po šio projekto “Trust in Development” partneriai Tserovanyje – organizacija 

“Dėl geresnės ateities” – sulaukė dėmesio iš valstybės institucijų bei donorų ir šiuo metu toliau aktyviai vykdo jau praktinius projektus 

savo bendruomenėje.  

Danijos pabėgėlių taryba (Danish Refugee Council, DRC) – Greito poveikio projektas Pankisio slėnyje 
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DRC skatina ilgalaikius sprendimus perkeltiesiems, sugrįžusiems ir nuo konfliktų nukentėjusiems asmenims. Ši organizacija aktyviai 

veikia Gruzijoje nuo 1998 m.; kurį laiką DRC konsultavo Gruzijos perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių ministeriją. DRC atstovybės 

Gruzijoje: Tbilisis, Goris, Zugdidis, Galis ir Suchumis. Tikslinės grupės: VPA, pabėgėliai, sugrįžusieji asmenys, imigrantai ir 

priimančioji bendruomenė. 

Intervencijų kryptys: 

● Bendruomenės mobilizavimas ir infrastruktūros atkūrimas; 

● Prieglobsčio (pastogės) suteikimas 

● Pilietinės visuomenės vystymas 

● Programos jaunimui 

● Teisinė pagalba 

● Pragyvenimo/ pajamų generavimas: 

○ Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas – skirtos potencialą turintiems verslams, kurie gali suteikti darbo vietas VPA, 

sugrįžusiems ir pažeidžiamiems asmenims. 

○ Finansinė parama individualiam verslui – skirta pažeidžiamiems asmenims, kurie turi realias galimybes sukurti pajamas 

didindami savo komercinę veiklą. 

○ Savęs išlaikymo dotacijos – ypač pažeidžiamoms šeimoms, skirtos paskatinti ir padėti jiems padidinti jų ekonominę 

veiklą tiek, kad jie galėtų patys save išlaikyti. 

○ Mikro kreditai – tai nedidelių paskolų suteikimas žmonėms, kurie paprastai neturi įkeistino turto, pastovaus darbo ar gero 

kredito reitingo, bet nori pradėti savo verslą.  
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○ Profesiniai mokymai – pagal šią programą siūlomi mokymai tam tikroms profesijoms, remiantis tuo, kokių įgūdžių ir 

žinių trūksta vietos darbo rinkoje. 

○ Karjeros mugė – organizuojami renginiai, kurių metu darbo ieškantys žmonės galėtų susitikti su potencialiais darbdaviais. 

2008-09 m. DRC kartu su UNHCR įgyvendino greito poveikio projektą Pankisio slėnyje, skirtą kistų ir čečėnų bendruomenei. Projekto 

metu buvo siekiama padidinti vietos bendruomenės pragyvenimo galimybes. Donorai suteikė paramą šešiems verslams, kurie turėjo 

atnešti pajamas 40 vietos žmonių. Šios pagalbos dėka vietos verslininkai galėjo įsteigti ir išplėsti mažas įmones, tokias kaip maisto 

produkcijos, plastikinių langų ir durų gamyba, dailidės dirbtuvės ir keletas bitininkystės verslų. Nors projektas buvo įvertintas 

teigiamai, vis dėlto ne visi norintys galėjo pasinaudoti šia galimybe. Humanitarinė pagalba buvo teikiama mikro kreditų principu, 

atrinkus geriausius pateiktus pasiūlymus. Tačiau dalis Pankisio slėnio bendruomenės laikosi griežtesnės islamo linijos, pagal kurią 

draudžiama imti paskolas. Ir nors dalis paskolų buvo grąžinta produkcija (pvz, dailidė pagamino baldus naujai steigiamai mokyklai), 

pats pagalbos modelis daliai tikslinės grupės buvo nepriimtinas.  

VI. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ KOMUNIKACIJA IR VIEŠIEJI RYŠIAI 

Kiekviena nevyriausybinė organizacija, nepriklausomai nuo jos prigimties ar veiklos ypatumų negali egzistuoti ir veikti 

vakuume, ji turi publiką ar auditoriją, tikslines grupes su kuriomis tiesiogiai ar netiesiogiai komunikuoja, daro įtaką joms ar atvirkščiai 

yra vienaip ar kitaip priklausomos nuo jų. Niekam nekyla abejonių, kad tokie saitai egzistuoja, kaip egzistuoja ir savitarpio 

priklausomybė. Kitais žodžiais tariant, organizaciją sudaro žmonės, organizacija dirba žmonėms ir organizacijos aplinka taip pat yra 

žmonės: individai, organizacijos ar jų visumos. Komunikacijos poreikis šiuo atveju tampa neišvengiama būtinybe, kartu suprantant, kad 

bet kokios komunikacijos nereikia, reikia efektyvios, sėkmę, žinomumą ir pripažinimą nešančios komunikacijos, tik kaip ją pasiekti? 
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Kaip išmokti veikti taip, kad organizacija nekluptų rezonanso kupinose situacijose, skandaluose ar nesusipratimuose, o viešojoje 

erdvėje būtų sėkmės ir patikimumo simboliu? Nėra nei vienos organizacijos kuriai nerūpėtų jos įvaizdis, kuri tuo nesirūpintų ir 

nepergyventų dėl pašlijusios reputacijos, kuriai nerūpėtų konkurentų ar oponuojančių institutų mesta nepelnyta kritika ar vykdomos 

šmeižto kampanijos. Ne visuomet organizacijos vykdoma veikla yra sutinkama pozityviai ar sveikinama, juk kartais nutinka taip, kad 

reikia vykdyti „nepopuliarią“ veiklą, labai reikalingą ilgu laikotarpiu, tačiau nelabai vertinamą ir suprantamą trumpuoju. Kiekviena 

organizacija turi tik jai svarbių interesų ar tikslų, kurie neretai konfrontuoja su aplinka, taip kaip ir mus supantys individai, jų grupės ar 

organizacijos taip pat turi savo požiūrį į mus. Kaip suderint ne visuomet paraleliai vykdomą veiklą? Kaip pasiekti supratimą ar 

pasitikėjimą vieni kitais? Jei kyla panašūs klausimai tiesiog pravartu į organizacijos veiklos planavimą pažvelgti iš viešųjų ryšių 

pozicijos. Egzistuoja begalės viešųjų ryšių termino aiškinimų ir apibrėžimų, bet beveik visuose pasikartoja keli mums svarbūs 

elementai, toki kaip: grupės žmonių (institucija, organizacija, publika); tikslingos kryptingos ir suplanuotos veiklos; pastangų formuoti 

įvaizdį ir įtakoti nuomonę; publikos požiūrio, lūkesčių ir preferencijų analizė ir paisymas. Žvelgiant iš institucijos vidaus pozicijų 

organizacijos viešus ryšius galima būtų apibūdinti kaip tam tikrą valdymo funkciją, padedančią sėkmingai įgyvendinti institucijos 

tikslus. IPRA – Tarptautinė ryšių su visuomene asociacija viešuosius ryšius apibūdina kaip valdymo funkciją, kuri įvertina visuomenės 

požiūrius, identifikuoja institucijos politiką ir veiksmus iš visuomenės interesų pozicijos, planuoja ir vykdo veiksmų programą, siekiant 

įgyti visuomenės supratimą ir pritarimą. Taigi, akivaizdu, kad organizacijos, suvokusios ir perpratusios viešą paslaptį, kad viešieji 

ryšiai yra ne priedas ar veiklos pagražinimo elementas, o svarbi organizacijos veikos planavimo dalis, bus arčiau sėkmės ir puikių 

veiklos rezultatų nei tos, kurios šią tiesą ignoruos. Viešieji ryšiai papildo organizacijos strateginės veiklos planą, yra neatsiejama šio 

plano dalis išskirianti atskiras veiklos sritis, kurioms reikalinga komunikacinio pobūdžio pagalba. Viešieji ryšiai būtini nukreipiant 

organizacijos komunikacinius srautus, užtikrinant komunikacijos efektyvumą ir gaunant kaip galima didesnę grąžą. Tuo viešieji ryšiai 

kaip veiklos sritis ir skiriasi nuo marketingo, reklamos ar propagandos. Viešieji ryšiai siekia pasitikėjimo. Tam, kad įgyti mums 
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svarbių tikslinių grupių ar organizacijų pasitikėjimą mes turime siekti, kad jos pritartų mūsų vykdomai veiklai. Tikslinės grupės pritars 

tik tuomet jei jos supras ir suvoks mūsų veiklos nešamą naudą. Supratimui ir suvokimui reikalingas informuotumas. Kitaip tariant, 

turime labai pasistengt, kad mums rūpimos tikslinės grupės būtų reikiamai informuotos, sužinotų apie mūsų veiklą. Štai ir atkeliavome į 

pradinį tašką, nuo kurio pasideda viešieji ryšiai, tai informacijos apie save sklaida. Supaprastintai visą pasitikėjimo link ėjimo procesą 

galėtume sutalpinti į formulę: INFORMAVIMAS – ŽINOJIMAS – SUPRATIMAS – PRITARIMAS – PASITIKĖJIMAS. Tačiau, net 

esant vienbalsiam sutarimui, kad viešieji ryšiai organizacijai būtini ir naudingi būtina kartu suprast ir tai, ko viešieji ryšiai negali ir kas 

nėra viešieji ryšiai. Ši organizacijos valdymo sritis negali nuslėpti blogą organizacijos veiklos turinį, kompensuoti blogą veiklą, 

planavimo nebūvimą ar paprasčiausią neveikimą. Pasitelkdami viešuosius ryšius mes negalime komunikuoti neegzistuojančių, tikrovės 

neatitinkančių dalykų, negalime meluoti ar apgaudinėti. Neužmirškime, juk mums be galo svarbus pasitikėjimas, o pasitikėjimo 

nesąžininga veikla, veidmainystėmis ar melu nepelnysime. Jei organizacijos partneris, užsakovas, tiekėjas ar naudos gavėjas nors 

menkiausia dalimi pajus, kad esame nesąžiningi, rizikuojame netekti gero vardo ir, kas liūdniausia, ilgam. Komunikacijos teorija 

byloja, kad neigiama informacija laike išlieka daug ilgiau nei teigiama. Grįžti į tarpusavio pasitikėjimo formatą būna daug sunkiau, 

todėl sakyti tiesą, kad ir kokia ji bebūtų, būti atviru ir nuoširdžiu yra daug pigiau ir naudingiau visiems. Gali skambėti sarkastiškai, 

tačiau komunikacijos ekspertai neretai pataria: „jei nežinai ką sakyti, sakyk tiesą“. Būsime neteisūs, jei viešuosius ryšius suprasime ir 

suvoksime tik kaip informavimą. Be abejo, informavimo viešuosiuose ryšiuose yra be galo daug. Jis nesunkiai pastebimas, nes yra 

komunikacijos priemonė, įrankis, būdas, bet ne tikslas pats savaime. Puoselėdami efektyvius viešuosius ryšius ne tik informuojame, bet 

ir palaikome tiesioginius ryšius su žiniasklaida, įvairiomis bendruomenėmis, neformaliais ir formaliais lyderiais, organizacijomis, 

valdžios institucijomis, tiekėjais, partneriais ir pan.  Net organizacijos vidinė komunikacija gali nesunkiai tapti išorine komunikacija. 

Neretai pagal pavienių organizacijos atstovų elgesį, išvaizdą ar demonstruojamas vertybes sprendžiama apie visą organizaciją. Deja, bet 

taip nutinka, todėl net projekto vykdymui reikalingo personalo parinkimas, patikrinimas ir mokymas gali tiesiogiai ar netiesiogiai 
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įtakoti mūsų organizacijos ar atskiro organizacijos projekto įvaizdį. Jei netinkamai elgiatės su savo personalu, tiekėjais ar kolegomis, 

nenustebkite kuomet jumis ims nepasitikėti ar dvejoti ir kitose srityse. Netinkamai informuotas ar nemotyvuotas darbuotojas gali to 

pats nesuprasdamas sužlugdyti puikią iniciatyvą ar projektą, todėl darbas su vidine publika taip pat neretai yra neatsiejama viešųjų ryšių 

dalis. Dažnai pasitaiko, kad viešaisiais ryšiais imama vadinti viską, kas yra „nesąžininga“ ar “nešvaru”. Neapsigaukite, tokie dalykai 

nėra viešieji ryšiai. Prisiminkime, viešieji ryšiai – tai pasitikėjimo puoselėjimas, todėl jokia neigiama atspalvį turinti veikla negali būti 

vadinama viešaisiais ryšiais. VIEŠIEJI RYŠIAI = SKAIDRU, ATVIRA, NUOŠIRDU, TIESA. Kodėl tuomet komunikacijos 

generalistai painiojasi terminuose, gretutinėse disciplinose, suteikdami joms panašius vardus? Šuo pakastas imperatyve, išankstinės 

srities filosofijoje. Tarkim viešaisiais ryšiais mes siekiame pasitikėjimo, kai tuo tarpu gretutinė viešiesiems ryšiams disciplina tokia 

kaip reklama ne visuomet siekia pasitikėjimo. Reklama vadovaujasi pardavimų strategija. Pasitelkiant reklamą tikimasi tik parduoti ir 

labai retai kada daugiau. Tarkim reklamuodami kažką mes nesame suinteresuoti atskleisti visas, tiek blogas, tiek geras parduodamo 

produkto puses, juk mums rūpi tik pardavimas, todėl kai ką mes galime „nutylėti“, tarkime šalutinius produkto poveikius, galimą žalą 

ar pan. Viešuosiuose ryšiuose taip rizikuoti savo įvaizdžiu negalime. Privati kompanija gali pakeisti savo veiklos formatą, sritį, 

pavadinimą sudegindama visus saitus su liūdnai pagarsėjusiu įvaizdžiu, kai tuo tarpu nevyriausybinė organizacija tokios prabangos sau 

leisti negali. Kartą suklupus organizacijos vardas blogu žodžiu linksniuojamas labai ilgai, nes neigiama informacija laike linkusi išlikti 

daug ilgiau nei pozityvi. Pvz. Afganistane nuo pat talibų valdžios nuvertimo aktyviai ir sėkmingai veikė CRS (Catholic Relief 

Services), Lietuvoje gerai žinoma „Caritas“ organizacijos vardu. Musulmoniškam krašte ši organizacija buvo užsitarnavusi labai gerą 

vardą, tuo tarpu katalikiškoje Lietuvoje „Caritas“ organizaciją kurį laiką persekiojo prastas įvaizdis. Prireikė ne vienerių metų, kad 

eiliniam Lietuvos piliečiui „Caritas“ imtų asocijuotis su rimta labdara besirūpinančia organizacija, o ne dėvėtų rūbų verslu 

užsiimančiomis pagyvenusiomis moteriškėmis, kurios, galimai, nieko bendro su katalikybe neturėjo. Esama ir išimčių, kuomet 

privačios kompanijos, parduodančios paslaugas ar produktus siekia ne tik pardavimų ir pelno, bet ir pasitikėjimo, kaip ilgalaikės 
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investicijos į santykius tarp kliento ir kompanijos. Toks pavyzdys būtų Toyota koncernas, kuris praktikuoja nepavykusių automobilių 

agregatų remontą neatlygintinai. Automobiliai „atšaukiami“ tai darant labai „garsiai“ idant pademonstruoti atsakingą dėmesį, produkto 

patikimumą ir pasitikėjimo vertą pardavimų politiką. Dar niekam neteko girdėti, kad Rusijos kompanija VAZ atšauktų nors vieną 

automobilį dėl panašių priežasčių. Tai vadinama pasitikėjimu. Ne komunikacijos specialistai viešuosius ryšius neretai ir nepelnytai 

lygina su propagandą, kuri retkarčiais netgi vadinama viešųjų ryšių promočiute. Supratimo dėlei pravartu žinoti, kad esminis skirtumas 

tarp šių dviejų disciplinų yra tas, kad propaganda vadovaujasi įtikinėjimo strategija, t.y. nepasiūlo savo tikslinėms grupėms pilno 

paveikslo su „abejomis mėnulio pusėmis“, vietoj to, tam, kad įtikint ar priversti patikėti brukamos tik pasirinktos pusės, tamsioji arba 

šviesioji. Toks būtų supaprastintas paaiškinimas. Tarkim, norėdami įtikinti auditoriją kokios nors grupės pranašumu sąmoningai 

pateikinėsime vien tik tos grupės laimėjimus, gerąsias ir stipriąsias puses kaip vienintelę alternatyvą, juk mūsų tikslas priversti patikėti, 

o ne pasirūpinti pasitikėjimu, todėl propagandoje „nutylėjimai“, melas ar ne visos tiesos sakymas yra labai dažnai pasitaikantis 

reiškinys. Viešuosiuose ryšiuose tokių dalykų būti negali. Nepaisant to, gretutinėse srityse, tokiose kaip verslas ar politika labai dažnai 

pasitaiko ar nutinka taip, kad viešųjų ryšių terminu prisidengiama norit paslėpti kažką, kas turėtų būti vadinam tikruoju pavadinimu, 

tarkim šmeižto ar melo kampanija, dezinformacija, kompromitavimu ar pan. Paprastiems žmonėms ši takoskyra ne visuomet 

suprantama, todėl ne paslaptis, kodėl politikoje ir versle dažnai naudojamas viešųjų ryšių terminas pastariesiems asocijuojasi su 

neigiamą charakterį turinčia veikla. Derėtų pastebėti, kad propagandos filosofijos ar technikos elementų galima kartais rasti ir 

viešuosiuose ryšiuose. Tokios išimtys gali būti patriotiškumo propagavimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas ar savanorystės 

propagavimas. Minėti pavyzdžiai reikalauja atskiros analizės ir aptarimo. Viešųjų ryšių ir kitų disciplinų painiava neretai atsitinka dar ir 

todėl, kad tarkim reklamoje, marketinge, propagandoje ir viešuosiuose ryšiuose neretai naudojami tie patys, visiems suprantami ir 

nesudėtingai pastebimi įrankiai, tokie kaip straipsniai, skrajutės, viešosios kalbos, TV diskusijos, įtaigi vaizdo ar garso medžiaga ir pan. 

Šiuo atveju derėtų prisiminti virtuvinio peilio pavyzdį. Su vienu ir tuo pačiu įrankiu juk galime ir duonos atsiriekti ir žmogų nužudyti, 
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todėl apibrėžiant skirtingas disciplinas ar sritis labai svarbus imperatyvas, t.y. ką mes rengiamės ar ketiname daryti iš kokių pozicijų 

mes žvelgiame į vieną ar kitą reiškinį ar problemą. Visuomenės supratimas neretai remiasi tuo, ką jie mato ir sugeba suprasti, o 

dažniausiai jie atpažįsta ir supranta tik priemones. Savo ruožtu, organizacijos komunikacinei veiklai pasitelkti komunikacijos ekspertai 

ar organizacijos specialistai, vadovaujantys asmenys atsakingi už komunikaciją ar planavimą turi gilintis į visumą, t.y. kam tos 

priemonės ar priemonių rinkinys bus panaudojamas, kokiam tikslui? Tenka pripažinti, kad, deja, komunikacijos ir strateginio 

planavimo procesuose dažnai daroma nuodėme išlieka mąstymas priemonių, o ne tikslų ir siekių lygmenyje. Sėkmingai organizacijos 

komunikacijai reikia, kad priemonės būtų parenkamos pagal siekius, o ne atvirkščiai. Organizacijos veiklos efektyvumui pasitelkti 

viešieji ryšiai gali būti skirstomi į motyvacinius ir informacinius. Informacinių viešųjų ryšių veiklos tikslas yra informuoti, suteikti 

žinių, todėl kiekybiškai labai nesudėtingai galima įvertinti tokios veiklos sėkmę ar nesėkmę. Galime nesudėtingai apskaičiuoti ir 

įvertinti žinutės, informacinio pranešimo ar viešosios kalbos sklaidos mąstą: kaip plačiai ir kokiais kanalais ji buvo paskleista, kiek 

laiko dominavo viešojoje dienotvarkėje, kiek potencialios mums reikiamos auditorijos ji pasiekė ir kokį mums reikiamą informacinį 

efektą pasiekė. Daug sudėtingesni yra motyvaciniai viešieji ryšiai, nes jų pagrindinė misija ne tiek informuoti, priversti suvokti ar 

suprasti, kiek motyvuoti elgtis tam tikru būdu. Motyvacinė  komunikacinė veikla neretai yra susijusi su auditorijos vertybėmis, kurios 

kartais nusistovi dekadomis, taigi jas pakeisti vien informuojat kartais prireikia ne vienerių metų. Motyvacinių viešųjų ryšių efektą 

paskaičiuoti ne taip lengva. Pvz. informaciniais veiksmais nėra sudėtinga vaikus priversti nešiukšlinti arba surinkti aplink juos esančias 

šiukšles. Mes tai galime daryti moralizuodami, visų akivaizdoje liepdami (darydami spaudimą) ar kitaip „priversdami“ juos tai 

padaryti. Tuo tarpu motyvacinis efektas būtų jaučiamas, jei vaikas niekino neverčiamas, niekam nematant ir neliepiant pats pakeltų 

besimėtančią šiukšlę ir pasirūpintu ja. Tai mes vadiname motyvacija ir tai pasiekti daug sunkiau. Tiek motyvaciniams, tiek 

informaciniams viešiesiems ryšiams gali būti pasirenkamos tos pačios priemonės, tie patys įrankiai. Tikslai, tiek vienų, tiek kitų gali 

būti: keisti elgseną ar požiūrį, didinti informuotumą, įtakoti politiką, mokyti, išlaikyti ir didinti visuomenės paramą, išlaikyti ir didinti 
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pasitikėjimą. Komunikacinė veikla, taip pat ir organizacijos viešieji ryšiai, gali būti skirstomi į „aktyvius“ ir „atsakomuosius“ (angl. 

„Proactive“ ir „Reactive“). Aktyvi viešųjų ryšių veikla yra visa tai, ką organizacija inicijuoja pati, niekieno neprašoma, neskatinama ar 

neverčiama. Atsakomoji veikla, atitinkamai, yra tokia, kuria atsakoma į visuomenės, žiniasklaidos, vyriausybės, bendruomenių, 

interesų grupių ar kt. institutų paklausimus. Organizacijos komunikacinės veiklos efektyvumas neretai matuojamas vertinant kiek 

pastarosios veikla santykinai yra „aktyvi“ ar „atsakomoji“. Kuo daugiau „aktyvios“ veiklos elementų tuo geriau, tuo didesnė tikimybė, 

kad organizacija „diktuoja“ aplinkai savo komunikacinę dienotvarkę, o ne tik „gesina gaisrus“ ir atsakinėja į tai, ko yra „paprašoma“. 

Tiek „aktyvios“, tiek „atsakomosios“ veiklos priemonės gali būti identiškos, skirtumas – kokiam tikslui mes jas naudojame. Tipinis 

organizacijos viešųjų ryšių veiklos planavimas prasideda nuo duomenų surinkimo, analizės ir tyrimų (kiekybinių ir kokybinių). Tyrimai 

leidžia organizacijai tiksliau nukreipti savo komunikacinę veiklą, nustatyti reikiamas tikslines grupes, problemines sritis, vyraujančius 

stereotipus ir pan. Vadovaujantis tyrimų ir analizės apdorotais duomenimis išsikeliami komunikacinio pobūdžio tikslai ir atitinkamai 

planuojama komunikacinio pobūdžio veikla, nustatomos informacinės ar motyvacinės priemonės, reikiamas biudžetas, planuojami 

laiko, žmogiškieji ir kt. resursas, pasiskirstoma atsakomybe, nesant gebėjimams ar galimybėms atskira fragmentinė veikla gali būti 

deleguojama. Vėliau seka „įdomiausia“ dalis – įgyvendinimas: įvairūs projektai, kampanijos, parenkant reikiamus komunikacinius 

kanalus, rutininė veikla, išskleista laiko ašyje. Ironiška, tačiau pradedant įgyvendinti tai, kas sumanyta ir suplanuota praktikoje neretai 

tenka perplanuoti numatytą veiklą, įtraukti nenumatytus elementus, reaguojant į pasikeitusią aplinką. Tai, kad įgyvendinimo fazėje 

pasikeičia didesnė dalis plano yra įprasta ir normalu. Komunikacijos planas visuomet yra „gyvas“ dokumentas. Tam, kad 

pasitikrintume „kaip mums sekasi?“, pravartu įvertinti tarpinius komunikacinio pobūdžio veiklos rezultatus. Vertinimui pasitelkiamos 

nuomonių apklausos, informacijos sklaidos ir pasiekiamumo statistika, pokalbiai su tikslinių grupių atstovais, reitingai, populiarumo 

skalės, paramos mąstai, ir pan. Kitais žodžiais tariant, tikrinamas ir vertinamas grįžtamasis ryšys. Teisybės dėlei reikia paminėti, kad 

vertinimas yra viena sudėtingiausių viešųjų ryšių planavimo dalių. Esti dalykų, kurie nėra taip paprastai išmatuojami. Kartais duomenų 
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surinkimui prireikia ne mėnesių, o net metų, todėl dalyko žinojimas, institucinė atminti, įgūdžiai ir profesinė intuicija labai padeda. 

Planuojant komunikacinę organizacijos veiklą vienas kūrybiškiausių, sudėtingiausių ir įdomiausių etapų yra priemonių ir kanalų 

parinkimas. Tai, kas tinka aktyvioms auditorijoms, visiškai netinka pasyvioms grupėms. Neretai tenka spręsti dilemą: ar verta “vargti” 

su skeptikais ir kritikais? Šiais etapais matuojamos pastangos, kaštai ir galimas/tikėtinas rezultatas. Planuojant derėtų ypatingą dėmesį 

skirti nuomonės jums rūpimais klausimais neturinčiai ar neapsisprendusiai auditorijai. Neapsisprendimas ar nuomonės neturėjimas 

dažnai indikuoja, kad šiai grupei trūksta informacijos, sritis jiems yra nepažįstama ar svetima, o gali reikšti ir tai, kad jiems 

paprasčiausiai nerūpi. Neapsisprendusius visuomet galima paveikti papildomai informuojant ar motyvuojat ir taip patraukiant jums 

reikiama linkme.  Viešosios nuomonės srityje nuo meilės iki neapykantos kartais taip pat būna vos vienas žingsnis. Jūsų ištikimi 

rėmėjai gali atsukti jums nugarą, priežastis gali būti sistemingas „meilės“ ar „dėmesio“ nerodymas, todėl kiekviena grupė ir kiekviena 

veiklos kryptis yra svarbi ir reikalauja atskiro komunikacinio planavimo. Derėtų pastebėti, kad planuojant komunikaciją sunkiausia 

pasiekt “nepasiekiamus”, tuos, kurie „nenori“, „nesidomi“ ar jiems „nerūpi“. Prieš rengiant komunikacinį planą dažniausiai pradedama 

nuo atsakymų į klausimus: Kur mes esame? Kur mes norime būti? Kam mes komunikuojame (auditorijos)? Ko mes norime iš jų 

(elgesys, nuomonė, simpatijos)? Kodėl mums to reikia? Ką mes jiems planuojame pasakyti (žinios)? Kur mes norime juos pasiekti? 

Kada mes norime juo pasiekti? Kokias būdais, metodais veiksime? Kiek mums tai kainuos? Kaip elgsimės su „nenumatytomis“ 

aplinkybėmis? Kaip tai buvo daroma iki šiol?  

Vienas sudėtingiausių ir nedėkingiausių dalykų komunikacijos planavime tai „nenumatytos aplinkybės“ ir dienotvarkė, kurios 

suplanuoti nėra galimybės, turima galvoje įvairūs skandalai, žiniasklaidos tyrimai, nusikaltimai, sensacijos, nelaimingi atsitikimai ir 

pan. Savaime suprantama, kad tokių dalykų suplanuoti neįmanoma, tačiau visuomet galima numatyti laiko, finansinių ir kt. resursų, 

investuoti į personalo įgūdžius ir žinias, iš anksto pasirengti krizių komunikacijos planus, surengti simuliacijas, pratybas ar pan. 

dalykus. Kasdieninės komunikacinės pastangos, tai savotiškas “lašinių” auginimas juodai dienai. Jei organizacija užsitarnauja 
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visuomenės paramą „taikos“ ar „rutinos“ metu, kuomet tam yra ir laiko ir sąlygų, krizės ar rezonanso metu tai visuomet atsiperka. 

Planuoti komunikaciją ir aktyviai komunikuoti visuomet verta. Netgi jei tai yra savotiškas yrimasis prieš srovę, organizacijai jis 

neabejotinai naudingas – organizacija tokiu būdu diktuoja savo taisykles, savo dienotvarkę, ko nebūtų galima padaryti pasyviai stebint 

ir laukiant kada organizacijos bus paklausta ar paprašyta sureaguoti. Kiekviena komunikacinio pobūdžio krizė pakenkia organizacijos 

įvaizdžiui, jos reitingams ir tai visai normalu, tačiau jei organizacija sistemingai įgyvendino apgalvotą komunikacinę politiką, buvo 

atvira savo auditorijoms ir pelnė abipusį pasitikėjimą, yra didelė tikimybė, kad po krizės reitingai gali sugrįžti į buvusias pozicijas ar 

netgi pakilti aukščiau.  Dažniausia komunikacijos planavime pasitaikanti klaida – vidinės komunikacijos ir resursų neišnaudojimas. 

Žiniasklaida: klasifikacija, poreikiai ir ypatumai 

Stengdamiesi suprasti kas yra žiniasklaida ir ką ji veikia, kodėl organizacijos turi bendrauti su žiniasklaida galime suprasti 

abipusiai sėkmingos komunikacijos principus. Viešieji ryšiai nėra vien informavimas, bet informavimo ir žiniasklaidos vaidmens šioje 

srityje daug. “Be visuomenės palaikymo … susirink daiktus ir keliauk namo…” (pagal Sun Tzu traktatą “Karo menas”). “Keturi 

priešiški laikraščiai baisiau nei tūkstantis durtuvų.” (Napoleonas Bonapartas). “Momentinio palydovinio ryšio laikais galima laimėti 

mūšį, bet, pralaimėjus mūšį su žiniasklaida, galima pralaimėti visą karą.” (JAV generolas). Ir prieš kelis tūkstančius metų ir šiais laikas 

žiniasklaidos vaidmuo advokacijos, žinomumo, įvaizdžio ir populiarumo srityse išlieka toks pat svarbus. Klaidinga būtų galvoti, kad 

žiniasklaida visa vienoda ir, kad planuojant organizacijos komunikacija galima visuomet apsieiti naudojant tą pačią taktiką. Jei viešųjų 

ryšių filosofija išaukština pasitikėjimo svarbą, tai galima teigti, kad bendrauti su žiniasklaida organizaciją verčia tokie dalykai kaip 

reikiama visuomenės parama, atskaitomybė, veiksmo ir žodžio laisvė, politinės ar kt. paramos siekimas, resursų, finansų ir biudžeto 

klausimai, kelių, o ne vienos pusės „istorijų“ poreikis, galiausiai tokie pragmatiški dalykai kaip žinomumas, populiarumas ar 

matomumas. Organizacijai paprasčiausiai to reikia. Žinoma, niekas nedraudžia organizacijai komunikuoti tiesiogiai su savo tikslinėmis 
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grupėmis, ne būtinai „per žiniasklaidą“, tačiau žiniasklaidos neišvengsi ir ne visuomet tai yra grėsmės ar pavojaus šaltinis, dažniau, 

dalykiškai prieinant, ilgainiui tai tampa galimybių lauku. Tradiciškai, žiniasklaidos veiklą ir filosofiją paaiškinti ir suprasti paprasčiau 

pastarąją išskirsčius į  televiziją, radiją, spaudą (laikraščiai, žurnalai ir t.t.), naujienų agentūras ir internetinę erdvę, reikalaujančią 

atskiros, labai detalios ir specifinės diskusijos. Žiniasklaida skiriasi savo žanrais: žinios, analitika, aktualijų apžvalgos, pramogos, 

kriminalai, gyvenimo būdas, pokalbių šou, diskusijų laidos, laidos vaikams ir kt. Žiniasklaida skiria si veiklos ar įtakos geografija: 

tarptautinė, nacionalinė, regioninė ar vietinė, tai nėra tapatu, kiekvienos poreikiai ir veiklos principai skirtingi, reikalaujantys skirtingo 

komunikacijos planavimo. Žiniasklaida siekia pelno, nori greitai atlikti darbą, nori būti pirmi tarp kolegų, nori faktų (nebūtinai teisingų), 

nori faktų komentarų (priklausomai nuo situacijos), ieško sensacijų, žurnalistai konkurencingi, bet laikosi kartu, jie „tingi“ ir tam yra 

priežasčių, nori sukurti ar gauti (iš jūsų) istoriją, todėl pravartu planuoti ir rengtis atitinkamai. Suvokus ir perpratus žiniasklaidos tipą ar 

žanrą pravartu atskirti ir žmogiškojo faktoriaus elementą, t.y. galvoje turėti ir pačių žurnalistų skirtumus, jie varijuoja nuo sensacijų 

medžiotojo, ideologiškai angažuoto, gerai informuoto, eksperto, žinovo, komentatoriaus, bendruomenės lygmens entuziasto iki 

besistengiančio „pataikyti ir suspėti“. Galimas variantas ir „keli viename“.  

Esminiai bendravimo su žiniasklaida principai 

Žiniasklaida visuomet sieks būti įvykių sūkuryje, nori organizacija to ar ne. Geriausias būdas tai įsisąmoninti – įtraukti šį 

momentą į organizacijos planus, greta įvykių, kampanijų ar svarbių sprendimo priėmimo žingsnių pamąstyti – kokia gi bus 

žiniasklaidos reakcija? Kokie labiausiai tikėtini jų veiksmai ir kokia organizacijos reakcija į tai? Žiniasklaidos negalima kontroliuoti. 

Savo prigimtimi šis institutas labai alergiškas cenzūrai ar bandymams riboti žodžio laisvę. Dažnai bet kokie bandymai žiniasklaidą 

„pažaboti“ ar „sudrausminti“ suveikia atvirkščiai nei būna tikėtasi. Žiniasklaidos negalima ignoruoti. Reikia susitaikyti su faktu, kad 

dėl atskaitomybės prieš visuomenę ar rėmėjus, dėl žodžio laisvės ar teisės žinoti ar dėl tūkstančio kitų priežasčių žiniasklaida gali 
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domėtis jūsų organizacijos veikla, abejoti ar tikrinti savo hipotezes ir ignoruoti tai nederėtų. Toks jų darbas ir toks jų pašaukimas. 

Komunikuojant organizacijos vardu venkite informacinio vakuumo. Kita vertus, toks reiškinys kaip informacinis vakuumas 

neegzistuoja. Komunikacijos dėsniai tokie, kad ten, kur baigiasi informacija ar įsiviešpatauja tyla, ten prasideda gandai. Jei jūsų 

organizacija pažeis šią taisyklę vėliau privalės „bėgti“ paskui kitų žaidėjų diktuojamus komunikacinius įvykius. Geri santykiai grindžia 

pasitikėjimu, todėl ramybės ir rutinos metu nusistovėję profesionalūs ir dalykiški santykiai su žiniasklaidos atstovais, krizės ar negandų 

laikotarpiu atneša naudingų dividendų. Tik tiesa, nieko apart tiesos. Būtina atminti, kad viešuosiuose santykiuose su aplinka 

organizacijai svarbiausia yra išlaikyti abipusį pasitikėjimą, todėl melui, sukčiavimams ar apgavystėms neturi būti vietos. Pameluodami 

galbūt išspręsite klausimą kuriam laikui, tačiau ilgu laikotarpiu tai gali kainuoti labai daug – sužlugdytą organizacijos reputaciją ar 

puolusius kampanijos reitingus. Komunikuodami organizacijos ir savo vardu stenkitės užtikrinti viešosios informacijos ar duomenų, 

kuriuos viešinate patikimumą. Jei esate informacijos šaltinis, patikimumas – vienas svarbiausių kriterijų.. Žinių ir išmanymo 

demonstravimas, savo ruožtu, pasitarnauja kaip raktas į patikimumą. Skaidrumas ir atvirumas, be abejo, yra svarbūs ir pamatiniai 

komunikacijos principai, tačiau greta to tiesiog būtina susimąstyti ir apie skleidžiamos informacijos saugumą. Ar nepakenks jūsų 

platinama informacija individams, organizacijoms ar jums patiems? Kalbant apie informacijos saugumą būtina aptarti ir tokį reiškinį 

kaip „ jautri informacija“.  

1. Visuomet būk pasirengęs netikėtam interviu; 

2. Galvok pozityviai ir akcentuok pozityvius dalykus; 

3. Planuok, ką nori pasakyti, koks bus sekantis žurnalisto klausimas; 

4. Nepasiduok žurnalisto spaudimui aptarinėti hipotetines situacijas; 

5. Kalbėk tik savo kompetencijos ribose; 

6. Tik tie faktai ir tik ta informacija, kurią tikrai žinai ir garantuoji už jos patikimumą; 
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7. Nepasiduok emocijoms; 

8. Nekalbėk “ne spaudai”; 

9. Nežadėk to, ko negalėsi ištesėti; 

10. Neatskleisk jautrios informacijos. 

Vyrauja klaidingas įsitikinimas, kad bendrauti su žiniasklaida ar tikslinėmis organizacijos grupėmis tenka vien organizacijos vadovams. 

Taip anaiptol nėra. VADOVAS =    stambus paveikslas; EKSPERTAS  =  dalykinis pasisakymas; EILINIS   =   žmogiškasis interesas. 

Priklausomai nuo individo vaidmens organizacijoje ar vykdomame projekte jam gali tekti bendrauti su žiniasklaidos priemonėmis tiek, 

kiek reikės pačiai organizacijai, tačiau kartu būtina nepamiršti ir kompetencijos faktoriaus, neperžengti administracinių įgaliojimų ar 

atsakomybės sričių ribų. 

Esmės akcentavimas viešojoje informacijoje 

Komunikacijos procese vyksta nuolatinis apsikeitimas „žiniomis“, kur vienas veikėjas būna žinios skleidėjas, kitas  – perdavėjas, 

tarpininkas, o trečias – žinios gavėjas, tačiau viskas būtų paprasta, jei bebūtų taip sudėtinga. „Žinios“ konstravimas ir komunikavimas 

yra vienas esminių dalykų taip reikalingų sėkmingai komunikacijai. Gebėti komunikuoti taip, kad jus reikiamos auditorijos ir 

žiniasklaida suprastų taip, kaip reikia jums, taip , kaip reikia organizacijai yra nemažų pastangų reikalaujantis menas. Egzistuoja tam 

tikra technika, kaip teisingai suformuluoti skleidžiamas „žinias“, kaip išvengti skirtingo jų traktavimo, galimų dviprasmybių ir pan. 

Kartais žinią organizacijos auditorijas gauna perskaičius tekstą, tarp eilučių, stebėdami neverbalinę komunikaciją, komunikacijos vietą, 

laiką ir aplinką ar išskaitydami tylą, kuri, deja, taip pat komunikuoja „žinią“. Skleidžiant ‚žinias“ svarbu viskas: komunikacijos būdas 

(kaip mes tai darome),  aplinka (kur mes tai darome), laikas (kada mes tai darome), gavėjo fonas (žinios, ypatumai, nusiteikimas, 

supratimas, gebėjimas), galiausiai svarbu ir tai, kas dar dalyvauja komunikacijos procese? Žinios gali būti skleidžiamos atvirai ir 
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užkoduotai. Tą pačią žinią gavėjai gali išgirsti skirtingai, suprasti skirtingai ir, galiausiai ta pačia žinia galime gauti visiškai skirtingus 

komunikacinius efektus, todėl žinios turi būti planuojamos, nuodugniai konstruojamos ir tikrinamos idant pataikyti tiesiai į 

„dešimtuką“. Komunikacijos teorija dėl žmogaus gebėjimų klausyti, gauti informaciją ir suvokti, rekomenduoja apsiriboti ne daugiau 

kaip trimis žiniomis vienu metu. Kiekviena siunčiama žinia turi būti aiški, natūrali, paprasta, trumpa, tikroviška, neprieštaraujanti, 

perduota vienodai, atitikti formuojamą įvaizdį, komunikuojama tinkamais būdais, komunikuojama tinkamomis priemonėmis. Trumpai 

tariant, prieš komunikuojant būtina turėti žinią, reikia sugebėti ją tinkamai suformuluoti, skleidžiama žinia turi būti išgirsta, atitinkamai 

suprasta ir būtiniausiai – turi turėti efektą.  

Operacinė komunikacijos aplinka ir tikslinės 

grupės  

Pokonfliktinėje erdvėje ar ginkluoto konflikto 

sąlygomis veikiančios organizacijos vengia aktyvaus 

bendravimo su ginkluotame konflikte 

dalyvaujančiomis pusėmis idant nebūtų palaikytos 

vienos ar kitos konfrontuojančios pusės šalininkėmis. 

Egzistuoja begalės nerašytų taisyklių ar dažnai 

pasikartojančių susitarimų, kurių esmė labai panaši – 

žūt būt išsiskirti iš kitų organizacijų demonstruojama 

simbolika, viešai propaguojamomis vertybėmis ir 

kitais elementais. Tarkim Afganistano Islamo 
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respublikoje veikusi UNAMA (Jungtinių Tautų misija Afganistane) griežtai reikalaudavo, kad nei vienos pajėgos ar organizacijos 

nenaudotų baltai dažytų automobilių, kurie buvo išskirtinai JT simbolis. Tai organizacijos komunikacijos ir įvaizdžio dalis, savotiškas 

apsaugos garantas, nešališkumo ar nesuinteresuotumo simbolis. Panašiai elgiasi ir nevyriausybinės organizacijos. Kita vertus, visiškai 

atsiriboti yra beveik neįmanoma, todėl vieša organizacijos komunikacija skirtingomis temomis skirtingoms auditorijoms skiriasi. 

Pokonfliktiniuose ir konfliktų kamuojamuose regionuose veikiančios nevyriausybinės organizacijos neretai demonstratyviai vengia 

samdytis ginkluotą apsaugą, nešioti ginklus ar būti saugomomis vienos iš konfliktuojančių grupių. Tokiu atveju pagrindinis jų saugumo 

garantas yra juos supanti visuomenė, bendruomenės, interesų grupės, paramos gavėjai, tarpininkai ir veiklos partneriai, todėl viešųjų 

ryšių ir vidinės komunikacijos vaidmuo šioje terpėje tampa kaip niekad svarbus. Iš vienos pusės vystomasis bendradarbiavimas ir 

vykdomi projektai neturi būti siejami su kariniais ar kt. jėgos elementais, tačiau sėkmingai organizacijos veiklai saugumas yra būtinas. 

Tai savotiška dilema, nes net teoretikai nesutaria, kas pokonfliktinėje ar konfliktinėje aplinkoje turi atsirasti pirma: vystomasis 

bendradarbiavimas ir po to sekantis saugumas ar atvirkščiai. Visiškai atsiriboti nuo karinę jėgą turinčių dalyvių neįmanoma dar ir dėl 

to, kad krizinėse situacijose tarptautinės organizacijos, vietos vyriausybės ar savivaldos institucijos, donorai ir lygiagrečiai veikiančios 

kitos organizacijos rūpinasi saugumo personalui suteikimo ir evakuacijos klausimais. Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti lyg visiškai 

taktinio lygmens fragmentai, bet jie neabejotinai koreliuojasi su komunikacija ir organizacijos ar jos vykdomos veiklos įvaizdžiu.  
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RECENZIJA 
 

Knygoje „Nevyriausybinio sektoriaus advokacija humanitarinėje srityje“ analizuojamos itin aktualios ir tuo pačiu problematiškos sritys 

humanitarinio ir žmogaus teisių apsaugos kontekste. Humanitarinė advokacija yra pakankamai naujas fenomenas, kurio vertinimas 

išlieka viena svarbiausių tyrimų sričių humanitarinėse ir vystomojo bendradarbiavimo studijose, o jų dinamika ir naujumas 

tarptautinėje sistemoje yra aktualus ir įdomus. Verta pažymėti, kad tai pirma tokio pobūdžio knyga, kuri konceptualiai aptaria 

humanitarinės advokacijos apibrėžimą ir jos sampratą, įvertina humanitarinės advokacijos planavimą, nevyriausybinio sektoriaus 

santykį ir daromą įtaką valstybinėms institucijoms, tinkamų veiksmų pasirinkimą humanitariniuose veiksmuose ir komunikacijos bei 

viešųjų ryšių reikšmę advokacijoje. Būtent šis leidinys pretenduoja tapti pagrindine mokomąja medžiaga nevyriausybiniam sektoriui, 

pilietinei visuomenei ir visiems besidomintiems, kurie veikia ar planuoja prisijungti prie humanitarinės advokacijos veiksmų. 

Knygą sudaro penkios pagrindinės dalys, kurias iliustruoja dveji atvejų analizei skirti Afganistanui ir Gruzijai. Knygos struktūra yra 

logiška ir atitinka tokio kūrinio metodinius struktūros reikalavimus. Jos dalys dera tarpusavyje, pateikta nemažai empirinės ir teorinės 

medžiagos, kuri supažindina skaitytojus su teoriniai modeliais ir paaiškina praktinius humanitarinės advokacijos panaudojimo šablonus. 

Knygoje naudojami pirminiai ir antriniai šaltiniai, kurie paaiškina ir paryškina leidinyje aptariamą problematiką. Iš dalies pasigendama 

autorių interviu su politikos formuotojais ir analitikais, kuriuos kompensuoja knygoje demonstruojamos solidžios humanitarinės 

advokacijos žinios, neabejotinai lenkiančios daugelio ekspertų žinių bagažą.   

Pirmoje knygos dalyje autoriai detaliai, nuosekliai ir aiškiai analizuoja humanitarinės advokacijos sampratą ir reikšmę. Teigiama, kad 

pirmiausia humanitarinė advokacija padeda pakeisti valstybės politiką ar praktiką, o humanitarinės advokacijos dėka galima praplėsti 

asmenų paramos gavėjų ratą. Be to advokacija suponuoja atsakingų vykdytojų atsakomybę dėl tam tikros grupės teisių užtikrinimo 

humanitariniame kontekste, o ji pati pasitelkiama siekiant užtikrinti, kad asmenų, kuriems reikia pagalbos, balsai būtų išgirsti. Pati 
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humanitarinės advokacijos definicija pateikiama supaprastintai – „ji reiškia tinkamos žinios perdavimą reikiamu laiku“. Būtų tikslinga 

vertinti pačią humanitarinę advokaciją ir kaip procesą, kuris yra daugiapakopis ir apima daugybę vidinių ir išorinių faktorių, kurių 

bendra sąveika ir judėjimas link rezultato ir yra humanitarinė advokacija. Tai atsiskleidžia per humanitarinės advokacijos žinučių 

tikslus, kurios užtikrina, kad būtų gerbiami humanitariniai principai, erdvė ir prieiga; užtikrina, kad civiliai gyventojai  (ar konkrečios 

grupės, pvz. moterys, vaikai, pabėgėliai ar pan.) būtų apsaugoti; užtikrina  optimalų humanitarinės sistemos funkcionavimą; užtikrina 

adekvatų finansavimą, kad būtų tinkamai sureaguota į situaciją. Šie žinučių tikslai ir atskleidžia pačios humanitarinės advokacijos esmę 

ir prasmę, kuri svarbi tiek nevyriausybiniam sektoriui, tiek ir tarptautinėms organizacijoms dirbančioms žmogaus teisių ir 

humanitarinių reikalų srityse. Šioje knygos dalyje taip pat įvertinami humanitarinės advokacijos poveikio instrumentai, kurių sąrašas 

yra galutinis. T.y. galima veikti per konfidencialius, diplomatinius kanalus, jungtinius demaršus tarp bendraminčių valstybių ar 

organizacijų, viešus pareiškimus ir pagalbos teikimo stabdymą. Pastebėtina, kad nevyriausybinis sektorius (knyga skirta būtent 

nevyriausybinio sektoriaus atvejui) gali pasinaudoti tik ribotu kiekiu instrumentu ir poveikio priemonės nelygiavertės. Mažai tikėtina, 

kad nevyriausybinės organizacijos veiks per konfidencialius kanalus, kadangi atvirumas ir skaidrumas yra pagrindiniai nevyriausybinio 

sektoriaus veikimo principai. 

Antra knygos dalis skirta humanitarinės advokacijos strategijos formavimui, pagrindinį dėmesį skiriant aiškinant strategijos paskirtį ir 

advokacijos strategijos formavimo procesą bei pateikiant advokacijos strategijos humanitariniuose veiksmuose efektyvumo kriterijus. 

Strategijos būtinumu ir reikalingumu abejoti neverta. Ji naudinga tiek vyriausybiniame, tiek ir nevyriausybiniame sektoriuje 

apibrėžianti esminius tikslus ir uždavinius, paaiškinant jos funkcionavimo ir įgyvendinimo procesą. Knygoje išskiriami aštuoni 

pagrindiniai etapai, kurie būtini formuojant humanitarinės advokacijos strategiją. Pateikiami konkretūs patarimai kaip nevyriausybinė 

organizacija turėtų veikti ir kokius atlikti namų darbus prieš pradedant humanitarinės advokacijos veiksmus. Verta pažymėti potencialių 

grėsmių identifikavimą, kadangi siekiant vykdyti su konkrečia šalimi susijusią humanitarinę advokaciją ir  humanitarinę veiklą visada 
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reikia analizuoti situaciją ir įvertinti su kuo bendradarbiauja šalis, kuriai norima padėti; ar pati šalis, kuriai reikia humanitarinės 

pagalbos nenuspręs apriboti jūsų prieigos ir kontakto su nelaimės ištiktais asmenimis. Visa tai būtų galima papildyti pavyzdžiais, 

kadangi Jungtinės Valstijos, vadovaudamosios nacionaliniais teisės aktais skirtais kovai su terorizmu, gali riboti nevyriausybinio 

sektoriaus kontaktus su tam tikromis grupėmis, tačiau ar tai išskirtinis atvejis, ar tokios tendencijos pastebimos ir kitose valstybėse? 

Šios dalies kertinis aspektas galėtų būti sietinas su efektyvumo kriterijų nustatymu advokacijos strategijoje. Žinoma efektyvumo 

įvertinimas negali būti traktuojamas kaip aksioma, tačiau kriterijų išskyrimas ir jų pritaikymas strategijoje gali suteikti pridėtinę vertę. 

Kai kuriuos efektyvumo kriterijus galima apjungti, pvz. Tarptautinės teisės kriterijus ir išskirtas tarptautinės humanitarinės ir žmogaus 

teisių teisės kriterijus; taip pat siūloma megzti ryšius su kitais aktoriais bei atskiru kriterijumi siūloma kurti koalicijas, kurie yra gana 

identiški.  

Trečioje dalyje analizuojami nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo principai, pateikiant rekomendacijas 

nevyriausybinėms organizacijoms darant įtaką valstybiniam sektoriui. Išskiriami trys pagrindiniai principai, kurie detalizuoja abiejų 

sektorių sąveiką: partnerystė - savivaldybės, jos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, kaip piliečių grupių, veikiančių 

bendruomenės labui, lygiaverti bendradarbiavimas visose srityse, kuriose abi pusės turi pakankamai kompetencijos, vengiant tarpusavio 

konkurencijos; subsidiarumas - savivaldybės institucijos, kaip stipresnės socialinės struktūros, parama individui ar individų grupėmis, 

sprendžiant savo problemas. Nevyriausybinių organizacijų teisė ir pareiga nekliudomai spręsti savo problemas ir viešumas - abipusis 

įsipareigojimas teikti informaciją. Šių principų įgyvendinimas praktikoje, panaudojant Afganistano pavyzdį, vertingas teoriniu ir 

praktiniu požiūriu. Pateikiama įdomi praktinė informacija, įvertinamas konkretus Afganistano politinis ir socialinis kontekstas, 

pažymimi konkretūs patarimai kaip galėtų veikti organizacija Afganistane. Gana keistai skamba rekomendacijos, kad NVO privalo 

reguliariai teikti ataskaitas valdžiai apie savo vykdomą veiklą; arba NVO turėtų visada įtraukti valdžios atstovus į savo rengiamus 

susitikimus, mokymus, oficialius renginius ir kitas veiklas, skatinančias pasitikėjimo didinimą. Tačiau tai susiję su Afganistano 
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kontekstu, kuris yra orginalus ir kartais nesuprantamas kitų šalių atstovams. Autorius pats pabrėžia, kad centrinė Kabulo valdžia turėtų 

tobulinti įstatyminę bazę, reguliuojančią NVO veiklą šalyje, nes dabartiniai įstatymai pernelyg griežtai varžo NVO veiksmų laisvę, o 

šiai dienai strateginės NVO ir valdžios partnerystės nėra – viskas remiasi asmenine valdžios ir NVO atstovų iniciatyva. Būtų įdomu 

palyginti Afganistano atvejį su Lietuva arba kitais regionais, kurių specifika papildytų leidinį vertinga informacija.  

Ketvirta dalis skirta paaiškinti kaip NVO pasirenka tinkamus veiksmus pokonfliktinėse šalyse ir pateikiami praktiniai pavyzdžiai iš 

posovietinio Kaukazo regiono. Autorius gana konkrečiai kelia klausimą – kaip pasirinkti tinkamus veiksmus humanitarinėje 

advokacijoje, kadangi veiksmų modeliavimas pokonfliktinėse zonose yra sudėtingas užsiėmimas. Konflikto paveiktos visuomenės, 

susipriešinimas, patirtas smurtas ir panašūs faktoriai daro didelį įtaką veiksmų pasirinkimui, todėl visų pirma bandoma atsakyti kaip 

pasirinkti tinkamus veiksmus. Autorius rekomenduoja maksimizuoti programos poveikį, kad teikiama pagalba turėtų padidinti 

išgyvenimo ir pragyvenimo galimybes, pasiekiant kuo daugiau žmonių. Pačią veiklos programą ir veiksmus pritaikyti prie konteksto. 

Humanitarinės programos turėtų būti kuriamos atsižvelgiant į nelaimės/konflikto pobūdį ir vietos kontekstą. Būtina orientuotis į 

poreikius, kadangi humanitarinės programos turėtų įgalinti vietos bendruomenės narius patiems nuspręsti, kaip susitvarkyti su krize. 

Nusistatyti realistinius tikslus ir bendradarbiauti. Būtų verta leidinyje pažymėti, kad konkurencija ir informacijos slėpimas konflikto 

zonose turi itin neigiamą poveikį. Būtent informacijos slėpimo faktorius galėtų būti įvertintas pasirenkant tinkamus veiksmus 

humanitarinėje srityje.  

Penkta knygos dalis akcentuoja žiniasklaidos rolę, esmės akcentavimą viešoje informacijoje ir komunikacijos svarbą humanitariniuose 

veiksmuose. Ši dalis bene praktiškiausia ir jos pritaikomumas yra akivaizdus. Teigiama, kad žiniasklaida visuomet sieks būti įvykių 

sūkuryje, nepriklausomai nuo organizacijos norų ir pageidavimų, todėl geriausias būdas tai įsisąmoninti – įtraukti šį momentą į 

organizacijos planus, greta įvykių, kampanijų ar svarbių sprendimo priėmimo žingsnių pamąstyti – kokia gi bus žiniasklaidos reakcija. 
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Pabrėžiami pagrindiniai bendradarbiavimo su žiniasklaida principai. Konkrečiai apibrėžta kaip komunikuoti žinią, t.y. prieš 

komunikuojant būtina turėti žinią, reikia sugebėti ją tinkamai suformuluoti, skleidžiama žinia turi būti išgirsta, atitinkamai suprasta ir 

būtiniausiai – turi turėti efektą.  

Rekomenduoju platinti šią knygą, kuri sudomins nevyriausybinį sektorių, akademinę bendruomenę, analitikus, politikus ir visus, kurie 

neabejingi humanitarinių reikalų ir žmogaus teisių tematikai. Šios knygos pagrindu galima sėkmingai plėtoti empirinius tyrimus 

vertinant humanitarinę advokaciją įvairiuose regionuose.    

 

Dr. Arūnas Molis                                                                                


