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Ä®takinga TarptautinÄ— darbo organizacija (TDO) Ä—mÄ— tirti Lietuvos pasienio pareigÅ«nÅ³ profesinÄ—s sÄ…jungos (LPPP
skundÄ… dÄ—l tarptautinÄ—s darbo teisÄ—s paÅ¾eidimÅ³ skandalingÄ…jam Vidaus reikalÅ³ ministrui R.PalaiÄ•iui pavaldÅ¾io
sienos apsaugos tarnyboje.

Lietuvos pasienieÄ•ius vienijanti profesinÄ— sÄ…junga Ä¯ tarptautinÄ™ darbo organizacijÄ… kreipÄ—si gindama profesinÄ—s
lyderÄ¯ VladimirÄ… Banel nuo Lietuvos valdÅ¾ios institucijÅ³ vadovÅ³ veikÅ³, dÄ—l to, kad vieni jÅ³ siekÄ— sukurti nepakeliama
tarnybos sÄ…lygas principingam pareigÅ«nui, o kiti nesiÄ—mÄ— priemoniÅ³, kad persekiojimas bÅ«tÅ³ nutrauktas, Ä¯vertintas,
kaltieji asmenys patraukti atsakomybÄ—n.

Aktyviai savo teises ginantys pareigÅ«nai netruko pajusti spaudimo po 2009 m. Ä¯vykusiÅ³ protesto akcijÅ³ kuomet
Vidaus reikalÅ³ ministras ir VyriausybÄ— buvo kritikuojami dÄ—l to, kad i&scaron; esmÄ—s nesprendÅ¾ia socialiniÅ³ pareigÅ«n
problemÅ³. Radikaliausias formas &scaron;is spaudimas Ä¯gavo R.PalaiÄ•iui pavaldÅ¾iose VRM Ä¯staigose. Pvz. ValstybÄ—s
sienos apsaugos tarnyboje pradÄ—tas fiksuoti kiekvienas Pasienio pareigÅ«nÅ³ profesiniÅ³ sÄ…jungÅ³ lyderio judesys,
pareigÅ«nui buvo duodama suprasti, kad jo aktyvumas nepageidaujamas. Galiausiai buvo pradÄ—ti tarnybiniai patikrinimai
dÄ—l tariamÅ³ tarnybiniÅ³ nusiÅ¾engimÅ³, nors iki tol pareigÅ«nas net keletÄ… metÅ³ buvo skatinamas ir apdovanojamas.
Å½odÅ¾iu, buvo sukurtos tokios sÄ…lygos kurios darÄ— tarnybÄ… nepakenÄ•iama.

Tai kad pareigÅ«nas persekiojamas dÄ—l to, kad gina pasienieÄ•iÅ³ interesus, konstatavo profesinÄ— sÄ…junga ir Ä¯rodÄ—
teismuose kurie prie&scaron; kelis mÄ—nesius paskelbÄ— precedento Lietuvoje neturinÄ•ius sprendimus. Teismai konstatavo,
kad pareigÅ«nas buvo persekiojamas dÄ—l veiklos profesinÄ—je sÄ…jungoje. Teismai pripaÅ¾ino, kad profesinÄ—s sÄ…jungo
atÅ¾vilgiu atliktas tarnybinis patikrinimas ir siÅ«lymas jam skirti tarnybinÄ™ nuobaudÄ… yra susijÄ™s su jo turimu profesinÄ—s
sÄ…jungos pirmininko statusu bei vykdoma aktyvia veikla, t. y. buvo konstatuotas darbuotojÅ³ atstovo persekiojimas bei
siekis uÅ¾ vykdomÄ… veiklÄ… su juo susidoroti.
Nepaisant &scaron;io sprendimo nei kontraversi&scaron;kasis ministras R.Palaitis, nei pasienio generolas V.Butinas iki
&scaron;iol nesiÄ—mÄ— jokiÅ³ priemoniÅ³ Å¾mogaus teisiÅ³ paÅ¾eidimams Ä¯vertinti arba sustabdyti.

Neabejotina, kad profesinÄ—s sÄ…jungos pirmininkas pradÄ—tas persekioti po to, kai jo vadovaujama organizacija per Ä¯vairia
valdÅ¾ios institucijas kÄ—lÄ— ir bandÄ— sprÄ™sti Ä¯vairias ValstybÄ—s sienos apsaugos tarnyboje egzistuojanÄ•ias problem
kaip protegavimas, pareigÅ«nÅ³ atlyginimo maÅ¾inimas, neskaidriai vykdomi struktÅ«riniai pertvarkymai ir pan. Akivaizdu,
kad &scaron;Ä¯ persekiojimÄ… &bdquo;sankcionavo&ldquo; skandaluose skÄ™stantis Vidaus reikalÅ³ ministras R. Palaitis
kuris jau keletÄ… metÅ³ niekina savo teises aktyviai ginanÄ•ius pareigÅ«nus, o pasienio generolas tÄ—ra paklusnus neteisÄ—tÅ
ministro nurodymÅ³ vykdytojas.

NeradÄ™ pagalbos savo &scaron;alyje pareigÅ«nai kreipÄ—si Ä¯ autoritetingÄ… TarptautinÄ™ darbo organizacijÄ…
pra&scaron;ydami pagalbos dÄ—l Å¾mogaus teisiÅ³ paÅ¾eidimÅ³ Lietuvoje. ProfesinÄ— sÄ…junga papra&scaron;Ä— Tarptau
darbo organizacijos kompetencijos ribose imtis priemoniÅ³ &scaron;iems paÅ¾eidimams bei jÅ³ prielaidoms
pa&scaron;alinti. &Scaron;is Ä¯vykis atskleidÅ¾ia kad Lietuvoje net ir teismuose Ä¯rodÅ¾ius Å¾mogaus teisiÅ³ paÅ¾eidimus, ju
darÄ™ generolai ir politikai gali jaustis saugÅ«s ir nebaudÅ¾iami. Galimi tolimesni aktyviÅ³ Å¾moniÅ³ persekiojimai nepaisant
neteisÄ—tas administracijos veikas Ä¯rodanÄ•iÅ³ teismÅ³ sprendimÅ³. TikimÄ—s, kad TarptautinÄ— darbo organizacija tokiÅ³
politikÅ³ ir Ä¯staigÅ³ vadovÅ³ veiksmÅ³ vertinimÄ… pateiks tarptautinei bendruomenei. Visuomenininkus persekiojantys
Ä¯staigÅ³ vadovai ir bylas kurpiantys jÅ³ pavaldiniai maÅ¾Å³ maÅ¾iausiai turi bÅ«ti pa&scaron;alinti i&scaron; tarnybos ir
netekti visÅ³ pareigÅ«no garantijÅ³.

TDO jau informavo profesinÄ™ sÄ…jungÄ…, kad pradÄ—ta &scaron;io skundo nagrinÄ—jimo procedÅ«ra, o dÄ—l profesinÄ—
veiklos trikdymo fakto kreiptÄ…si Ä¯ Lietuvos institucijas. PradÄ—tas tarptautinis tyrimas teikia vilties, kad ir Lietuvos muitinÄ—s
Ä¯staigose nebebus persekiojami aktyvÅ«s profesinÄ—s sÄ…jungos nariai.
Pastaba:
TarptautinÄ— darbo organizacija (TDO) yra specializuota JungtiniÅ³ tautÅ³ organizacijos agentÅ«ra, kurios tikslas- siekti
socialinio teisingumo taip pat Å¾mogaus ir darbo teisiÅ³ tarptautinio pripaÅ¾inimo. Ji buvo Ä¯kurta 1919 metais NacijÅ³ Lygai
pasira&scaron;ant Versalio taikos sutartÄ¯ , o 1946 metais ji tapo pirmÄ…ja specializuota JungtiniÅ³ TautÅ³ Organizacijos
agentÅ«ra.
TDO formuoja tarptautinius darbo standartus, Konvencijomis ir Rekomendacijomis nustatydama minimalius bazinius
darbo teisÄ—s standartus: asociacijÅ³ laisvÄ™, teisÄ™ jungtis Ä¯ organizacijas, kolektyvines derybas, priverstinio darbo
panaikinimÄ…, lygias galimybes ir kitus darbo santykiÅ³ standartus.
MDPS informacija,
http://senas.tarnautojai.lt
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