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2021-uosius metus drąsiai galima pavadinti Lietuvos visuomenės budimo ir
telkimosi metais. Tokius procesus iššaukė bandymai „vienu smūgiu“ pakeisti
mūsų valstybės pagrindus: pirmiausia, bandant įteisinti lyčiai neutralią
partnerystę, kuri keistų Konstitucijoje įtvirtintą prigimtinės šeimos kaip
visuomenės ir valstybės pagrindo teisinę sampratą; antra, siekiant ratifikuoti
Stambulo konvenciją, kuri į teisinę sistemą įvestų „socialinės lyties“ teisinį
konstruktą, keičiantį tūkstančius metų mūsų visuomenėje galiojusią žmogaus
kaip dviejų skirtingų lyčių antropologinę sampratą; galiausiai, keičiant
neapykantos kalbos įstatymą, taip bandant susikurti teisinį instrumentą
„sutramdyti“ už įstatymo ribų stumiamą didžiają Lietuvos visuomenės dalį,
nepritariančią gender ideologijos pagrindu vykdomiems mūsų visuomenės ir
valstybės pokyčiams.

Tačiau, kaip Laiške romiečiams rašo apaštalas Paulius, eilinį kartą galėjome
įsitikinti, „kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Tikiu, kad ir
visi 2021 metų sukrėtimai duos gerų vaisių pasitikintiems Dievu, neinantiems į
kompromisus su savo sąžine ir siekiantiems pažinti ir išlikti Tiesoje, kuri
vienintelė gali padaryti mus iš tiesų laisvus.

Kaip reakcija į minėtus praėjusių metų procesus ir vyraujančias tendencijas
kitose šalyse, kai įvairių profesijų krikščionys vis dažniau savo darbe
susiduria su įvairialypiu spaudimu, yra nutildomi dėl savo pažiūrų ar darant
spaudimą verčiami elgtis prieš savo sąžinę, įkūrėme Lietuvos krikščionių
darbuotojų profesinę sąjungą – telkiantį ir turintį galią efektyviai veikti,
atstovauti, ginti, įgalinti ir puoselėti krikščioniškąsias vertybes susivienijimą.
Tikiu, kad 2021 m liepos 2 d – per Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo šventę
– įsteigta Krikščionių profsąjunga taps vienu iš „prie upelio pasodintų medžių,
kuris, metui atėjus, duos derlių“ (plg. Ps 1, 3). Dėkoju visiems, kurie prisidėjo
prie Krikščionių profsąjungos įkūrimo ir kurie savo konkrečiais veiksmais,
žodžiais bei malda prisideda prie jos veiklos ir misijos mūsų visuomenėje ir
Bažnyčioje įgyvendinimo.

Tolesniuose šios ataskaitos puslapiuose galite plačiau susipažinti su darbais,
kuriuos spėjome nuveikti per nepilnus pirmus šešis mūsų organizacijos
veiklos mėnesius.  
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2021 m. liepą savo veiklą pradėjo Lietuvos krikščionių darbuotojų
profesinė sąjunga (toliau – Krikščionių profsąjunga). Liepos 2 dieną įvyko
steigiamasis Krikščionių profsąjungos susirinkimas, kuriame  buvo patvirtinti
organizacijos dokumentai: deklaracija, įstatai, išrinkta taryba ir pirmininkas.
Susirinkimo metu paskelbtoje deklaracijoje buvo įvardinti profsąjungos
steigimo motyvai ir veiklos tikslai.

Įvairių profesijų krikščionys vis dažniau savo darbe susiduria su
įvairialypiu spaudimu (diskriminacija, mobingu, psichologiniu spaudimu,
marginalizavimu, išstūmimu (angl. cancel), atleidimu iš darbo ir t. t.), verčiami
tylėti arba elgtis prieš savo sąžinę ir tikėjimą. Kaip rodo gausūs pavyzdžiai
užsienio valstybėse, dėl sparčiai įsivyraujančių materialistinių ideologijų auga
psichologinis spaudimas ir teisinis persekiojimas, o tai lemia grėsmę, kad
krikščionys viešajame gyvenimo vis labiau nebegali laisvai vadovautis savo
tikėjimu ir įsitikinimais arba dirbti profesijose (pvz., gydytojų, mokytojų,
dėstytojų ir kt.), kuriose teisinėmis ir psichologinio spaudimo priemonėmis
reikalaujama pažeisti jų įsitikinimus ir religines nuostatas. Šios religijos,
sąžinės ir žodžio laisvės diskriminavimo tendencijos vis labiau įsigali ir
Lietuvoje.

PROFSĄJUNGOS KŪRIMO – ĮSTEIGIMO LAIKOTARPIS

Krikščionių profsąjungos steigiamasis susirinkimas
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Krikščionių profsąjunga savo veikloje remiasi tikėjimu, kad už visus miręs
ir prikeltas Kristus savo Dvasia teikia žmogui šviesos ir jėgų, idant šis galėtų
atitikti savo aukščiausią pašaukimą; kad kiekvienas žmogus yra sukurtas
pagal Dievo paveikslą, iš kurio kyla jo orumas; kad meilė ir pagarba
kiekvienam asmeniui negali būti atskirta nuo tiesos apie žmogų, jo prigimtį ir
tikrąjį gėrį; kad tikėjimo laisvė glūdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie
saugūs nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios
žmogiškosios valdžios prievartos, kad niekas tikėjimo srityje nebūtų nei
verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdomas pagal ją skelbti bet ką
privačiai arba viešai, vienas arba drauge su kitais; kad darbas yra esminė
žmogiškosios veiklos dalis, susijusi su pačiu žmogaus orumu ir egzistencija.

Profsąjunga įsipareigoja atstovauti, saugoti ir ginti organizacijos narių
krikščioniškas vertybes ir dorybes, tikėjimo ir žodžio laisvę, prigimtines,
šeimos, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus, o taip pat
puoselėti krikščionių tikėjimo vertybėmis grindžiamą solidarumą, skatinti
visapusį organizacijos narių ir visuomenės švietimą, propaguoti pagarbą
žmogaus orumui, puoselėti dorybėmis grįstas nuostatas, veikimo būdus,
siekius ir bendrąjį visuomenės gėrį.

Profsąjungos nariais kviečiami tapti visi krikščioniškoms konfesijoms
priklausantys, branginantys savo tikėjimą, norintys gyventi pagal jo nuostatas
bei mokymą, siekiantys išsaugoti ir puoselėti krikščioniškas dorybes bei
vertybes šeimoje, profesinėje veikloje bei viešojoje erdvėje žmonės.

sutelkti krikščionis darbuotojus į vieną juos atstovaujančią organizaciją,
kuri  gintų jų sąžinės, įsitikinimų ir saviraiškos laisvę ir saugotų nuo visų
diskriminacijos formų darbe;

užtikrinti oraus darbo sąlygas ir galimybę laisvai rinktis veiklos sritį;

užtikrinti profesinės veiklos ir šeimos gyvenimo suderinamumą ir saugoti
teisę bei laisvę vadovautis prigimtine šeimos samprata;

skleisti krikščionišką socialinį mokymą bei juo vadovautis viešame ir
privačiame gyvenime;

užtikrinti galimybę ieškoti tiesos, ją pažinti ir ja vadovautis nedarant
kompromisų su savo sąžine;

skatinti palankios ir saugios darbo aplinkos kultūrą, darbo, šeimos ir
poilsio balansą, siekti, kad būtų sudarytos galimybės vadovautis
krikščioniško tikėjimo nuostatomis profesinėje veikloje bei kuo pilniau
realizuoti prigimtinį kiekvieno asmens potencialą.

Įsteigta profesinė sąjunga siekia:
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Pirmieji darbai įsteigus Krikščionių profsąjungą buvo su teisine registracija
susijusių formalumų sutvarkymas, komandos subūrimas, sąlygų naujų narių
priėmimui sudarymas.

2021 M. KRIKŠČIONIŲ PROFSĄJUNGOS VEIKLOS

TEISINĖ REGISTRACIJA IR NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS

Profsąjungos
 pirmininkas

Audrius Globys

Profsąjungos tarybos nariais išrinkti 9 autoritetingi asmenys:

Profsąjungos dvasinis vadovas 
J. Em. kardinolas Sigitas

Tamkevičius SJ

Profsąjungos dvasinis
palydėtojas

kun. Algirdas Toliatas

Tarybos pirmininkė
Dr. Vilma Popovienė

Prof. dr.
Alvydas Jokubaitis

Prof. dr.
Birutė Obelenienė

Prof. dr.
Gailius Raškinis

Doc. dr.
Lina Šulcienė

Doc. dr.
Tomas Berkmanas

Doc. dr.
Vincentas Vobolevičius

Dr. Vygantas
Malinauskas

Eimantas Gudas

Steigiamajame susirinkime suformuoti pagrindiniai profsąjungos valdymo
organai:

Sukurtas organizacijos logotipas
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Didelis dėmesys skirtas naujų narių pritraukimui, jų švietimui ir
dvasiniam stiprinimui. Nuo profsąjungos įsikūrimo pradžios 2021 liepos 2
d. iki 2021 gruodžio 31 d. profsąjungoje registruoti buvo 59 nariai. Spalio 19
d. įvyko pirmasis Krikščionių profsąjungos narių susitikimas, kurio metu po
bendros maldos buvo apžvelgtos iššūkių, su kuriais susiduria krikščionys
visame pasaulyje bei Lietuvoje, tendencijos, taip pat kalbėta apie poreikį
solidarizuotis, šviesti visuomenę, palaikyti profsąjungos narius, patiriančius
spaudimą dėl savo įsitikinimų, pasidalinta asmeninėmis patirtimis bei
lūkesčiais. Po šio susitikimo profsąjungos narių susitikimai imti rengti
reguliariai.

Vienas iš mūsų tikslų – ir intelektualinis bei dvasinis profsąjungos narių
stiprinimas. Norėdami pagilinti mūsų narių Bažnyčios mokymo žinias, ypač
socialinėje srityje, pradėjome organizuoti profsąjungos nariams ir platesnei
visuomenei skirtas paskaitas. Pirmoji tokia iniciatyva – dr. Vyganto
Malinausko lapkričio 22 d. skaityta paskaita „Pamatiniai visuomenės gėriai
Šiluvos deklaracijos perspektyvoje“.

Siekiant darbus palydėti malda, Krikščionių profsąjungos intencijomis imtos
reguliariai aukoti šv. Mišios: kiekvieną pirmą mėnesio trečiadienį Kauno
arkikatedroje bazilikoje (aukoja Jo Eminencija kardinolas S. Tamkevičius) ir
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (aukoja kun. A.
Toliatas).

Viena svarbiausių šiuo metu Krikščionių profsąjungos veiklų –
visuomenės informavimas apie svarbius įvykius, teismo procesus, įstatymų
iniciatyvas, kurios kelia pavojų krikščionių darbuotojų žodžio ir sąžinės
laisvei. Savo internetinėje svetainėje nuolat pateikiame informaciją apie
svarbiausias pasaulyje ir Lietuvoje su žodžio laisve susijusias bylas ir
tendencijas.

Akivaizdžiai matome pasaulyje sparčiai augančią krikščionių
diskriminaciją dėl jų įsitikinimų, teisinio ir net fizinio persekiojimo
didėjimą. Tai vyksta ne tik ten, kur krikščionims kyla fizinio susidorojimo
grėsmė, bet ir išsivysčiusiose valstybėse, kur krikščionys dėl savo viešai
išsakomų įsitikinimų rizikuoja netekti darbo, gauti pinigines baudas ar net
laisvės atėmimo bausmes. Krikščioniška pasaulėžiūra išstumiama ideologijų,
neigiančių žmogaus prigimtį ir prigimtines teises ir laisves. 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE KYLANČIUS PAVOJUS ŽODŽIO IR
SĄŽINĖS LAISVEI
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Lietuvoje jau taip pat susiduriame su agresyvaus mobingo darbo
vietose dėl krikščioniškos laikysenos atvejais, nors jie dažnai
maskuojami. Pavyzdžiui, vykdomas mobingas prieš mokytojus, kurie laikosi
Katalikų Bažnyčios mokymo kalbėdami apie tos pačios lyties asmenų
santykius, abortą, kontracepcijos naudojimą, ir pan. Psichologinį spaudimą
taip pat patiria universitetų dėstytojai, kurie atvirai išpažįsta savo
krikščionišką pasaulėžiūrą, arba gydytojai, pasisakantys prieš abortą ar
medikamentinio aborto taikymą Lietuvoje.

Pirmajame Krikščionių profsąjungos veiklos etape bene svarbiausias
tikslas yra viešinti tokius atvejus pasaulyje ir Lietuvoje, parodyti
plintančios krikščionių diskriminacijos dėl jų įsitikinimų tendencijas ir mastą,
įkvėpti organizacijos nariams daugiau drąsos viešinti atvejus, kai jų darbo
vietoje yra daromas spaudimas dėl jų krikščioniškos pasaulėžiūros, ugdyti
profsąjungos bendruomenę ir visuomenę, kad darbo vietose būtų lengviau
atpažįstami diskriminacijos atvejai ir gebama į juos tinkamai reaguoti.
Pradžioje siekiame veikti labiau prevenciškai, kad esamos nepalankios
tendencijos Lietuvoje neaugtų taip sparčiai kaip kitose šalyse ir kad
krikščionių bendruomenė Lietuvoje žinotų, jog yra organizacija, į kurią
galima kreiptis pagalbos patiriant bet kokios formos diskriminaciją savo
darbo vietoje ar visuomeninėje veikloje dėl religijos, sąžinės ir žodžio laisvės
ribojimų.

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS DĖL SAVO RELIGINIŲ ĮSITIKINIMŲ

Krikščionių profsąjunga siekia tapti organizacija, kuri būtų pajėgi suteikti
savo nariams ir bičiuliams visokeriopą – teisinę, moralinę, dvasinę,
psichologinę – pagalbą, patiriant bet kokios formos diskriminaciją
darbo vietoje dėl savo religinių įsitikinimų.

Vienas iš tokių pavyzdžių yra tikybos mokytojos iš Mažeikių atvejis. Vos tik
viešumoje paskelbus informaciją apie įsteigtą Krikščionių profsąjungą, į ją
kreipėsi mokytoja su prašymu padėti dėl patiriamo mobingo. Skundais ir
šmeižimu žiniasklaidoje buvęs mokytojos mokinys siekė, kad ji būtų atleista
iš darbo dėl savo įsitikinimų prigimtinės-tradicinės šeimos atžvilgiu.
Stengiamės padėti mokytojai kovoti su šmeižtu, išviešindami šį atvejį
žiniasklaidoje, pateikdami argumentuotą viešą atsakymą į žiniasklaidoje ir
socialiniuose tinkluose išplatintus nepagrįstus kaltinimus jai.

Krikščionių profsąjunga taip pat išplatino viešą pareiškimą dėl viruso COVID-
19 valdymo Lietuvoje, kuomet tarp LR Vyriausybės siūlomų kovos su
pandemija priemonių atsirado ir tokios, kuriomis buvo siekiama daryti
spaudimą ir taikyti sankcijas asmenims, nusprendusiems pasinaudoti savo
žmogaus teisėmis. Paraginome Vyriausybę dėti pastangas ieškoti pagrįstų ir
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Nuo pat Krikščionių profsąjungos įkūrimo imta aktyviai vykdyti informacinę
kampaniją, skirtą visuomenę supažindinti su profsąjungos veikla ir tikslais.

Profsąjunga veiklos viešinimą vykdo įvairiais komunikacijos kanalais: per
internetinę svetainę www.krikscioniuprofsajunga.lt, socialiniame tinkle
Facebook (Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinė sąjunga),
naujienlaiškius, taip pat verčiant į l ietuvių kalbą užsienio žiniasklaidoje
pasirodančius straipsnius ir siunčiant juos į didžiuosius Lietuvos bei
regioninius žiniasklaidos portalus, dalyvaujant radijo ir internetinėse laidose.

Krikščionių profsąjungos internetinėje svetainėje skelbiama informacija
apie profsąjungos veiklas, aktualius krikščionims Lietuvos ir pasaulio mastu
straipsnius. Taip pat svetainėje pateikiama informacija, kaip tapti
profsąjungos nariu bei bičiuliu, apie galimybę paremti profsąjungos veiklą,
šviečiamoji medžiaga apie Bažnyčios socialinį mokymą ir kt. 2021 m. per
pirmuosius šešis mūsų veiklos mėnesius, profsąjungos internetinėje
svetainėje paskelbtos 53 publikacijos.

Informaciniai straipsniai ir interviu apie profsąjungos veiklą skelbti ir
didžiuosiuose Lietuvos žiniasklaidos kanaluose, profsąjungos pirmininkas,
dvasios vadovas, palydėtojas ir tarybos nariai nuolat dalyvauja internetinėse
bei radijo laidose, kur pateikiama informacija apie įvykius, tendencijas
pasaulyje ir Lietuvoje, pristato mūsų organizacijos veiklos planus ir tikslus.

Socialiniai tinklai – Facebook. Šiuo metu profsąjungos Facebook paskyroje
jau yra 1022 puslapio sekėjai. Įvairūs skelbiami įrašai su simboline reklama
pasiekia iki 30 000 Facebook vartotojų. Per 2021 m. nepilnus 6 veiklos
mėnesius paskelbti 85 įrašai.

Naujienlaiškiai. 2021 m. per šešis veiklos mėnesius prenumeratoriams
išsiuntėme 4 naujienlaiškius, kuriuose pateikiamos naujienos apie
profsąjungos veiklą, su krikščionims darbuotojams aktualia informacija
susijusios aktualijos iš Lietuvos ir viso pasaulio bei profsąjungos narių ir
bičiulių protus bei dvasią stiprinantys skaitiniai. 2021 m. pabaigoje
naujienlaiškių sistemoje buvo 57 pastovūs prenumeratoriai.

INFORMACIJOS APIE PROFSĄJUNGOS VEIKLĄ SKLAIDA
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proporcingų sprendimų bei vengti bandymų pasitelkus sankcijas iš jėgos
pozicijų spręsti sudėtingą pandeminę situaciją taip dar labiau supriešinant
visuomenę.

http://www.krikscioniuprofsajunga.lt/
https://www.facebook.com/krikscioniuprofsajunga


Teikiant periodinę
paramą

 
kas mėnesį per mūsų
Contribee platformą arba
savo el. bankininkystės
sistemą.

Skiriant vienkartinę
paramą

 
bankiniu pavedimu toliau
nurodytais rekvizitais.

Skiriant 0,6 proc.
GPM

 
deklaruojant pajamas
bei užpildant FR5012
formos prašymą EDS.

FINANSINĖ ATASKAITA

2021 m. Lietuvos krikščionių darbuotojų profesinės sąjungos pajamos
sudarė 19 920 Eur, o sąnaudos – 7 748 Eur.

Krikščionių profsąjungos pajamos 2021 m.:

Fizinių asmenų parama – 400 Eur.
Juridinių asmenų parama – 17 000 Eur.
Pajamos iš nario mokesčio – 2520 Eur.

Krikščionių profsąjungos sąnaudos 2021 m.:

Darbo užmokestis – 4399 Eur.
Reklamos išlaidos – 2331 Eur.
Kitos sąnaudos – 1018 Eur.

PAREMTI
KRIKŠČIONIŲ PROFSĄJUNGOS 
VEIKLĄ GALIMA:
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LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DARBUOTOJŲ
PROFESINĖ SĄJUNGA

 
Savičiaus g. 13-14, Vilnius

Įm. k.: 305844134
Sąskaitos nr.: LT83 7300 0101 6894 3462

Bankas: Swedbank, AB
info@krikscioniuprofsajunga.lt
www.krikscioniuprofsajunga.lt

www.facebook.com/krikscioniuprofsajunga/


