Gruodžio 15 d. 13 val. konferencija. „Jaunimo vertybės ir pareiga Lietuvai“

Jaunieji ir vyresnieji Kolegos,
teisių ir pareigų darna, apie kurią susirinkote kalbėti, yra klasikinė Vakarų
civilizacijos, demokratinės kultūros ir pilietinės visuomenės norma. Todėl ne per
didžiausia nauda jos svarbą įrodinėti. Kam gi suaugusių žmonių, iš visko
sprendžiant, bendraminčių aplinkoje vienas kitą agituoti už geidžiamų teisių ir
prisiimamų pareigų balansą?
O štai klausimas, kurį verta nagrinėti – ir tai sėkmingai daryti jums linkiu – kas ir
kodėl jaunimą atgraso nuo pilietinės atsakomybės deklaravimo, nuo viešo
įsipareigojimo savo Tėvynei ir jos kultūrinėms, politinėms, istorinėms tradicijoms.
Kodėl „patriotas“, švelniai pasakius, nėra madingiausias žodis jaunimo leksikone?
Nedrįsčiau dėl to kaltinti jaunų žmonių – galbūt mes, vyresnieji, kažko
nepadarėme, ar priešingai, kažką ne taip darėme, ir turime tai apmąstyti kartų
dialogo būdu.
Tik labai pozityvi ir kūrybiška prieiga, kalbėjimas, kuriame nebūtų nė lašo niūraus
moralizavimo ir savimi patenkinto pamokslavimo leis liudyti vertybių svarbą,
jomis dalytis ir jas perduoti. Net svarbiausias vertybes – meilę, asmens orumą,
atsidavimą tėvynei – galima nuvalkioti ir paversti atgrasiomis. Iš tiesų tas, kuris
abejingas kalboms apie vertybes, nebūtinai yra principų ir doros stokojantis
žmogus. Kas kita – tie, kurie gyvena taip, tarsi pasirinkimas tarp gėrio ir blogio
būtų kažkieno kito pasirinkimas, kuris jų neliečia.
Raginu visus atvirai pasvarstyti, kaip organizuoti švietimą, pilietinį ugdymą ir
tautinį auklėjimą, kad jaunimui šeimõs ir mokyklos perduodamos vertybės
neatrodytų išpūstos ir primygtinės. Kad vertybėse, pasak vienos jaunos žurnalistės,
„neįsikūnytų teroristas“ 1 , kitaip tariant, kad jos nejučia persmelktų visą gyvenimą
ir galvojimą iš vidaus, užuot buvusios pabodusia privaloma tema.
Lietuva – šauni šalis ir nemaža to šaunumo dalis – tai jaunoji karta, kuri yra čia,
kuri pasirenka šią valstybę, apsisprendžia už ją. Apsisprendžia studijuoti, dirbti
Lietuvoje ir Lietuvai, nors, kitaip, nei vyresnieji, turi daugybę kitų pasirinkimų.
Pasidžiaukime tuo ir mūsų džiaugsmas tepersiduoda abejojantiems, paniurėliams
ir abejingiesiems.
Įdomių pranešimų, smagaus pavakarojimo! Ačiū už kvietimą ir sėkmės Jums!
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