
 

 

Žurnalistai – prieš skurdą  
 
2010-ieji teminiai Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai baigiasi, 
tačiau darbas, kurį būtina nuveikti siekiant socialinės pusiausvyros, tęsiasi. Diskusiją 
apie aktyvų įsitraukimą į pagalbos socialiai atskirtiesiems procesą kitąmet pratęs 
Europos savanorystės metai.  
 
Šiemet visoje Europos Sąjungoje vyko daugybė renginių, konferencijų, akcijų ir 
konkursų, kuriais siekta dar kartą akcentuoti solidarumo būtinybę šiuolaikinėje 
visuomenėje ir konsoliduoti politinę bei bendruomenių valią padėti sunkiau 
gyvenantiesiems.  
 
Reikšmingą vaidmenį iškeliant socialinės atskirties problemas vaidina ţiniasklaida. 
Šiemet Europos ţurnalistams buvo organizuotas specialus konkursas, kuriuo siekta 
paskatinti ţurnalistus rašyti šia aktualia tema, o geriausiuosius – pagerbti.    
 
Šį pavasarį skelbdamas konkursą uţ uţimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį 
atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Norėdami spręsti skurdo 
problemas, turime išklausyti atskirtuosius ir suvokti skurdo prieţastis. Be to, 
privalome pasiūlyti veiksmingų praktinių sprendimų. Ţurnalistai šioje diskusijoje 
atlieka labai svarbų vaidmenį, todėl surengėme įdomiausių ir originaliausių straipsnių 
ar reportaţų skurdo tema konkursą.“ 
 
Konkurso organizatoriams ţurnalistai iš 27 ES narių taip pat Norvegijos ir Islandijos 
atsiuntė kelis šimtus straipsnių ir radijo bei televizijos reportaţų.   
 
Lietuvoje šio konkurso nugalėtoja pripaţinta „Kazlų Rūdos laikraščio“ redaktorė ir 
ţurnalistė Giedrė Karsokienė, jautriai nagrinėjusi komplikuotus socialinės rizikos 
šeimų santykius su vietos savivaldybe.   
 
Giedrė Karsokienė regioninėje „Kazlų Rūdos laikraščio“ redakcijoje dirba nuo 2008 
m. Ji ypač domisi socialinės rizikos grupei priklausančių ţmonių gyvenimu ir nuolat 
spausdina publikacijas šia tema. 
 
Nacionaliniai ţurnalistų konkurso nugalėtojai išrinkti visose ES šalyse. Šiuo metu jie 
varţosi konkurse Europos lygmeniu. Europos konkurso nugalėtojai bus paskelbti 
gruodţio pabaigoje Briuselyje. 
 
  



 

 

 

 

 

 
2010-ieji – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai 
Beveik 84 milijonai europiečių gyvena ties skurdo riba, o tai reiškia, kad jie jaučiasi 
nesaugūs ir neturi galimybės pasinaudoti tomis gyvenimo gėrybėmis, kurias daugelis 
ţmonių laiko įprastais ir savaime suprantamais dalykais. Pagrindiniai Europos metų 
kampanijos tikslai – kuo plačiau informuoti visuomenę apie šias problemas ir 
atnaujinti ES bei jos valstybių narių politinį įsipareigojimą kovoti su skurdu ir socialine 
atskirtimi. 
 
2010 m. organizuojama keli šimtai renginių, įskaitant sąmoningumo ugdymo 
kampanijas, novatoriškas veiklas, kūrybingas solidarumo skatinimo iniciatyvas, 
diskusijas, konferencijas ir konkursus, kuriuose akcentuojami pasiekimai ir pateikiami 
pranešimai, susiję su skurdu ir socialine atskirtimi. 
 
Daugiau informacijos: 
Nacionalinio ţurnalistų konkurso nugalėtojos Giedrės Karsokienės straipsnis: 
http://www.kazluruda.info/files/631/2010-06-28.pdf  
 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų svetainė: 
http://www.2010againstpoverty.eu/about/topicofmonth.html?langid=en   
 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų svetainė Lietuvoje: 
http://www.stopskurdui2010.lt     
 
Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai socialiniame tinkle Facebook: 
www.facebook.com/Europos Metai  
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