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Kai praeitą vasarą dalyvavau tarptautiniuose tiriamosios žurnalistikos mokymuose, viena
kiečiausia man žinoma žurnalistė, kuri taip meistriškai sugeba pravesti interviu, jog gautų ir tą
informaciją, kurios pašnekovas tikrai neketino sakyti, mūsų paskaitoje paklausė: „Jūs galvojat,
kad galit pakeisti pasaulį?“
Mes visi pasimetėm. Niekas nieko neatsakėm. Nes kartais atrodo, kad labai naivu manyti, kad
gali kažką pakeisti, ypatingai, kai tai kalbama apie pasaulio pokyčius.
O ji tik atsistojo, priėjo arčiau ir pasakė: „Taip, patikėkit, jūs tikrai galite pakeisti pasaulį.“
Per savo kelis metus patirties žiniasklaidoje susidūriau su daugybe „sienų“, kurias „pramušti“
reikėjo daug laiko, kantrybės ir atkaklumo. Bet jos galiausiai prasimušė. Ir būtent kiekviena tokia
situacija ir pasiektas, kad ir mažytis, bet laimėjimas, kuria ir keičia pasaulį.
Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungą matau kaip erdvę, kur galima kelti visas mums
svarbias problemas, diskutuoti tarpusavyje, kalbėti su ekspertais, bendradarbiauti su kitomis
jaunimo organizacijomis bei siūlyti sprendimus, kurie tikriausiai neprasidės rytoj, bet jei būsime
užtektinai atkaklūs, galbūt prasidės po ilgesnio laiko. Galbūt ne visas, tačiau kai kurias „sienas“
mes tikrai esame pajėgūs „pramušti“.
Pati kandidatuoju į LSDJS valdybą su tokia motyavcija ir noru – keistis ne tik pati, tobulėjant ir
įgyjant vis daugiau naujos patirties, bet visų pirma matant, kur esame silpni ir stengiantis dirbti,
jog taptume stipresni.
LSDJS yra politinės krypties jaunimo organizacija, kurioje, mano manymu, turėtų būti daugiau
dėmesio skiriama jaunų žmonių politinių aktualijų diskusijoms, pozicijoms bei konkretiems
sprendimams. Tai erdvė, kurioje turėtų augti jauni politikos lyderiai, aiškiai suprantantys visas
socialdemokratijos vertybes, gebantys formuoti savo pažiūras ir siūlyti sprendimus, kelti
diskusijas visuomenėje.
Taip pat garsiai bei drąsiai kalbantys apie matomas problemas ir progresyvūs siūlyti idėjas. Ne
tik tada, kai kyla skandalai, bet patys formuojantys politikos darbotvarkes.
Atėjus į sąjungą jau pavyko žengti pirmuosius žingsnius – atkurtas komunikacijos tinklas, taip ne
tik stengiantis stiprinti skyrių komunikaciją, ugdyti, bet ir pačiuose skyriuose skirstytis
pareigybėmis bei atsakomybėmis. Tai yra labai svarbu, formuojant stiprias komandas
regionuose.
Dažniau pradėtos kelti ir viešinti pozicijos politinėmis aktualijomis, jautriais klausimais.
Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir dažniau publikuojami straipsniai portaluose. Inicijuotas
sąjungos puslapio pakeitimas ir bendros išorinės komunikacijos pokyčiai.
Tai keli žingsniai ir dar daug tų, kuriuos reikia žengti. Su jūsų pasitikėjimu valdyboje, tikiu,
pavyktų padaryti dar daugiau. Mes tikrai turime kur tobulėti ir kur keistis. Ir keistis ne tik patys,

bet drąsiai po mažais žingsneliais keisti savo aplinką, bendruomenę, visuomenę, valstybę bei
kartu ir visą pasaulį.

