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Turbūt niekada nepamiršiu 2004 – ųjų metų, kuomet Lietuva kartu su kaimyninėmis šalimis tapo
visavertėmis Europos Sąjungos narėmis. Tuomet būdama išstypusi trylikametė jau suvokiau, kad
tai yra reikšmingas žingsnis mano vienmetės šalies gyvenime, atvertusios naują puslapį savo
istorijoje. Jaunos šalies, kuri su nepriklausomybės atgavimu prisiėmė atsakomybę už savo laisvę bei
naujai atsiradusių įsipareigojimų ir pareigybių naštą. 2003 metais vykusiame referendume Lietuvos
piliečiai nusprendė prisijungti prie Europos Sąjungos. Šis bandymų laiko tarpas, bemaž sutapęs su
mano asmeniniais išgyvenimais, tapo reikšmingu virsmo (tiek man, tiek Lietuvai) – žengimo iš
politinės vaikystės į paauglystę – laikotarpiu.
Kalbėdama apie ES reikšmę ir savo asmenines patirtis, negaliu trumpai nepaminėti istorinio
konteksto. Šaltojo karo paliaubos ir po geležine uždanga „merdėjusių“ valstybių troškimas
išsilaisvinti, kariniai konfliktai ir naujų sienų perbraižymas. Nepriklausomybės atgavimas tebuvo tik
vienas žingsnelis trokštamo gerbūvio link. Devynioliktas amžius nuo dvidešimtojo ženkliai skiriasi
tuo, jog valstybėms ir joje gyvenantiems žmonėms nepakako tapatintis su viena šalimi ar viena
tauta. Tam kad nepakartotumėme praėjusių kartų klaidų, turėjusias tragiškas pasekmes, reikėjo iš
naujo atrasti savo vietą globalioje bendruomenėje, vienijamoje bendrų interesų ir tikslų. Vienas iš
pagrindinių – siekti taikos, savitarpio pagalbos ir ekonominio augimo. Pergalingai suskeldėjus
uždangai, mes užsitvėrėme naujomis sienomis tam, kad galėtume jas nugriauti tuomet kada
būsime pasiruošę susivienyti visuotiniu mastu.
Kas kartą kai keliaujant manęs kas nors paklausia iš kur atvykau, nežymiai susierzinu. Nemėgstu
tapatintis vien su savo šalimi. Tai kad priklausome vienai ar kitai tautai ar etninei bendrijai
dažniausiai nėra mūsų pačių pasirinkimas, o paprasčiausias atsitiktinumas. Tik ar kiekvienas apie tai
suvokiame, kas kartą mintyse pradėję vertinti kitą? Todėl kas kartą išgirdusi klausimą iš kur
atvykau, noriu atsakyti, jog esu Europos pilietė. Nes viena didžiausių vertybių man yra tolerancija,
empatija, pagarba kitam žmogui. Aš džiaugiuosi turėdama galimybę aplankyti savo šeimos narius
gyvenančius ne tik kitame mieste, bet taip už kelių šimtų ar tūkstančių kilometrų. Kas kartą
atsidūrusi didesniame Europos mieste ar tiesiog sėdėdama prie pietų stalo su savo kursiokais,
girdžiu aplink skambant pačias įvairiausias kalbas ir mano širdį užplūsta malonus jausmas supratus,
jog galiu būti viso to dalimi.
Europos sąjunga suteikė galimybę jaunimui atrasi save: savanoriaujant, studijuojant ir išbandant
savarankišką gyvenimą svetimoje šalyje. Studijuodama bakalauro studijose nusprendžiau
sudalyvauti studijų mainų programoje ir man pasisekė, nes gavau Erasmus stipendiją studijoms
Lenkijoje. Pabaigusi studijas įstojau į Adomo Mickevičiaus ir Viadrinos universiteto organizuojamas
magistro studijas, pilnai finansuojamas Europos Sąjungos. Studijuodama ir bendraudama su
žmonėmis iš įvairių šalių ir dalindamasi savo gyvenimiška patirtimi susimąstau, jog kalbu ne tik už
save, bet ir už savo šalį, kadangi kai kuriems iš jų aš esu pirmas sutiktas žmogus iš Lietuvos.

Kad ir kokie būtume skirtingi ir saviti, esame ir panašūs – vienijami tokių pačių norų. Norime jaustis
laimingi, mylimi, saugūs ir ramūs dėl savo ateities. Dabartinės Europos sąjungą ištikusios negandos
kai kuriems žmonėms kelia nerimą ir abipusį nepasitikėjimą. Šias nuotaikas pajaučiu bendraudama
tiek su savo bendraamžiais, tiek su vyresnio amžiaus žmonėmis. Nesvarbu ar tai pokalbis vyksta
tėvynėje, ar užsienyje. Bedarbystė, nesiliaujanti krizė, šalys įklimpusios į nesibaigiančias skolas,
teroristiniai išpuoliai, nacionalistiniai sambrūzdžiai tyliai primenantys šaltojo karo retoriką –
mirgėta mirga naujienų antraštės. Tai tik keletas iš priežasčių verčiančios sunerimti. Kaip reikėtų
šias problemas išspręsti, tai jau kitas klausimas ir nė vienas nežinome koks kelias būtų
tikslingiausias, todėl tegalime spėlioti. Viena aišku – šios problemos neišsispręs savaime.
Tačiau kad ir kaip būtų paradoksalu, tai ką turime geriausio pradedame vertinti tik tuomet, kai
pajaučiame praradimo grėsmę. Kartais pajuntu ore tvyrantį euro-skepticizmo tvaiką. Pradėjusi
mintyse linksniuoti argumentus už ir prieš, sau pakartoju, jog nei viena politinė sistema nėra tobula
ir visa tai tėra projektas, bandymas. Mūsų gyvenimai, taip pat ir ES vystymasis yra kupinas begalės
sunkumų ir išbandymų. Tačiau aš negaliu įsivaizduoti gyvenimo be jų, kadangi visas gyvenimas yra
ne tikslo siekimas, o besitęsiantis procesas. Ir tik įveikę šiuos sunkumus, mes galėsime patobulėti ir
žengti žingsnį pirmyn.
Kiekvieną kartą išvydusi akmenuką mestą į daržą, noriu paklausti kritikuojančiojo, ar galėtumei
įsivaizduoti kaip atrodytų tavo šalis, jei ji nepriklausytų ES? Ar gali įsivaizduoti savo vietą
globaliame pasaulyje, kai esi atskirtas nuo jo? Ar mieliau mintumei dviratį neapšviestu ir duobėtu
dviračių taku ar naujai išasfaltuotu? Priklausymą ES reikšmę pradėjau suvokti neseniai. Apie kokią
naudą dažniausiai susimąstome, kai prisimename jog mus vienija viena idėjine ašis? Taip, galime
laisvai keliauti, migruoti, dirbti kitoje šalyje, keistis verslais ir turimomis žiniomis. Visa tai praturtina
mūsų kasdienybę, o kaimyninių šalių pavyzdžiai skatina mus toliau judėti kilimo trajektorija.
Turbūt vienas akivaizdžiausių veiksmų, kurį galėčiau išskirti ir kuris galėtų padėti išspręsti ateities
įšūkius makro lygmenyje – būtų patarimas griauti ne tik vidines, bet taip pat ir išorines sienas.
Griauti ne tik tikras, bet ir įsivaizduojamas ribas mūsų mąstyme, kurios priveda prie nepagrįstu
baimių. Siekti vienijimosi ir gerovės palaikymo ne vieno žemyno, bet galbūt kelių kontinentų
kontekste. Plūstančius nelegalų srautus į viduržemio jūros pakrantes vargu ar verta stabdyti –
užuot skyrus daugiau pinigų griežtinant pasienio kontrolę, siekti darnesnio bendradarbiavimo su ne
taip išsivysčiusiomis šalimis. Užtikrinti sklandesnę integraciją ir geresnių darbo teisių užtikrinimą,
sumažinant biurokratinių aparatų hegemoniją, kuri sukelia tik papildomą galvos skausmą ne iš ES
šalių atvykusiems piliečiams. Kokie įtempti ir daug nervų kainuojantys procesai atnaujinant vizą ar
laukiant darbo leidimo sužinojau iš savo draugo atvažiavusio studijuoti iš artimųjų rytų į Vilnių arba
kursiokės, palikusios gimtąją Rusiją ir jau kelis metus savo gyvenimą kuriančią Lenkijoje.
Dar vienas svarbus žingsnis, kuris prisidėtų sprendžiant jaunimo darbo problemą, galėtų būtų
verslumo, tarptautinio klasterių kūrimosi skatinimas visoje ES ir įsidarbinimo svetimoje šalyje
galimybių didinimas, nežymiai sušvelinant atrankos kriterijos. Jauni ir gabūs specialistai galėtų
užpildyti kvalifikuotų specialistų spragas inovatoriškiausiuose ekonomikos sektoriuose. Puikiai
suvokiu tą faktą kaip svarbu jauniems žmonėms tapti finansiškai nepriklausomiems ir mane pačią
ima nerimas pagalvojus, ką reikės daryti su savo gyvenimu pabaigus studijas. Nežinau nei aš, nei

kiti bendraamžiai kremtantys studento duoną, kadangi nebegalime pasikliauti jau anksčiau
patvirtinais metodais ar praėjusių kartų pramintais keliais. Turime patys kurti savo ateitį, kas kartą
mokėdami iš naujo atrasti save, mokėdami prisitaikyti naujose situacijose, kad ir kokia miglota
kartais atrodytų ateitis ir užuot laidžius pastabas politinės sistemos link, pravartu susimąstyti ar
geriau bijoti, nieko nedaryti ar bandyti kažką keisti, klysti ir užuot puolus ieškoti kaltininkų, visiems
pasimokyti iš savo klaidų?

