Žaliųjų sąskrydyje Pilaitėje nevengta radikalesnių diskusijų

Visuomeninės žaliųjų organizacijos susivienijimas „Žali.LT“ liepos 16 d. pavakarę Pilaitėje VšĮ
kūrybinėse dirbtuvėse „Beepart“ surengė antrąjį iš eilės žaliųjų organizacijų sąskrydį „Žaliaskrydis
2014“. Jame buvo kviečiami dalyvauti visi, kuriems nesvetimos žaliosios idėjos ir iniciatyvos. Pilaitės
bendruomenė neretai pristatoma kaip žalioji bendruomenė, tad supranta, kad ji čia taip pat dalyvavo.
Žaliojo sąskrydžio metu pasidžiaugta čia pavasarį pasodintu bendruomeniniu daržu ir prieita prie
tokiam susibūrimui numatytos programos.
Pirmiausia žodis suteiktas Ievai Rutei – keliautojai ir fotografei, Vilniaus universiteto Orientalistikos
centro studijų magistrei ir lektorei, žaliojo turizmo kelionių po egzotiškas šalis vadovei. Ji pristatė ne
tik pasirodžiusią savo knygą „Išskirtinės kelionės. Kinija, Tibetas, Mianmaras, Nepalas", bet ir
paaiškino,
kas
per
reiškinys
tas
žaliasis
turizmas
(pasižiūrėti
galima
čia:
https://www.youtube.com/watch?v=oWhnEVONk5w ).
Tinklaraščio „tausotojai.lt“ pagrindiniai įkvėpėjai: Gintarė Krušnienė ir Kęstutis Navickas,
besidarbuojantys Baltijos aplinkosaugos forumo (BEF) komandoje, paviešino kas tai. Pasirodo, mes
beveik visi galime kiekvieną akimirką tapti aktyviais žemiškų turtų tausotojais bei galime mokytis ir
kitus mokyti sveikai ir ekologiškai gyventi ir nebūdami oficialiai susiję su žaliomis partijomis ar
judėjimais, pakaktų būti įsijungus į Veidaknygės tinklą (apie tai čia: http://youtu.be/2IkA4ZGjys8).
Pasidžiaugta, kad žalieji turės savo atstovą Europarlamente. Tai Bronis Ropė. Tomas Tomilinas,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) ir Žali.LT atstovas pasidalino, kokios naujos galimybės,
turint pirmąjį žaliąjį Lietuvos europarlamentarą galėtų atsiverti žalioms organizacijoms ir pavieniams
aktyvistams (jos čia: http://youtu.be/agehuyTj8vo ).
Nebeliko laiko planuotam drauge pasižiūrėti filmui ekologine tema „Tūkstantis saulių“, nes
susibūrimas gerokai užsitęsė. Nutarta filmą pasižiūrėti individualiai. Filmas prieinamas internete:
http://www.imdb.com/title/tt1460751/.
Liutauras Stoškus VšĮ „Darnaus vystymosi centro“ vadovas ir aplinkosaugos ekspertas pristatė
žaliųjų partijų ir organizacijų bendradarbiavimo galimybių schemutę: kas nuveikta ir kuria linkme
netolimoje ateityje būtų galima nuveikti vienijantis. Schemutėje kai kurie sąskrydyje dalyvavę žalieji
pasigedo Lietuvos žaliųjų judėjimo (LŽS), kuris veikia nuo 1988 metų, primenant, jog pačios
aktualiausios ir skaudžiausios visiems Lietuvos piliečiams žaliosios akcijos ir net laimėjimai pasiekti
šio judėjimo neimituojamo aktyvumo dėka, tame tarpe išgelbėtas ir Pilaitės reakrecinės paskirtiems
miškas, kuriame, jį iškirtus, turėjo atsirasti tik mažumai prieinami golfo aikštynai. Patarta į tokią
schemutę įjungti ir žaliai nusiteikusias gyventojų bendruomenes. Tokių bendruomenių dalyvavimas
svarbus, kuomet jų buvimo vietovėse gali atsirasti sveikatai ir darniai kaimynystei nepasitarnaujančios
įmonės, kad ir tokios kaip šiukšlių deginimo (beje, tokios suplanuotos prie trijų didžiųjų Vilniaus
daugiabučių rajonų: Lazdynų, Karoliniškių ir Pilaitės), žinant kad šimtanuošimtinis jų
nekenksmingumas dažnai pasiekiamas tik popieriuje. O be to, šiukšlių, kuriose tokia gausybė žemės
turtų, deginimas, kai išmintingame pasaulyje jos jau nebe paleidžiamos dūmais, o rūšiuojamos ir
perdirbamos, tarsi ir nusikaltimas ateities kartoms. Tad visada argumentuotai tokiose susibėgimuose
pasisakantis Edgaras iškėlė retorinį klausimą: „Ar žalieji iš esmės prieš masišką ir neatsakingą
vartojimą gimdančią sistemą ar tampa jos dalimi?“ Susivienijimo „Žali.LT“ iniciatorė, steigėja ir šios

komandos koordinatoriaus pavaduotoja, LVŽS Vilniaus skyriaus pirmininkė, entuziastinga tokių
sąskrydžių organizatorė pilaitiškė Virginija Vingienė, pasižadėjo, kad į kitą tokį renginį pasistengs
sukviesti ir visų kitų Lietuvoje veikiančių žaliųjų judėjimų atstovus, nesvarbu, kokie būtų autokratiški
jų vadovai, bei akcentavo: ir kitą kartą nebus vengiama pačių radikaliausių diskusijų žaliaisiais
klausimais.
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