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RYTŲ EUROPOS STUDIJŲ CENTRAS (RESC)
RESC įkurtas 2006 metais pagal PHARE BAS (Bendradarbiavimo abipus sienos) programą. Projekto
partneriai, Vilniaus universitetas ir LR užsienio reikalų ministerija, yra ir RESC steigėjai ir dalininkai.
RESC VEIKLOS KRYPTYS
Projektų, stiprinančių žmogaus teises, demokratiją ir pilietinės visuomenės vystymąsi,
vykdymas:
Viena pagrindinių RESC veiklų yra nacionalinių ir tarptautinių projektų rengimas ir
įgyvendinimas. Vykdydamas projektus Baltarusijoje, Gruzijoje, RF Kaliningrado srityje,
Kuboje, Afganistane bei Birmoje, RESC sukaupė vertingos patirties projektų valdymo
srityje. Projektais siekiama perduoti Lietuvos, kaip valstybės, bei įvairių jos visuomenės
grupių žinias ir perėjimo į demokratiją patyrimą, plėtoti people to people kontaktus,
stiprinti aktyvių visuomenės grupių gebėjimus dalyvauti pilietiniame gyvenime, gerinti
socialinę ir kultūrinę infrastruktūrą.
Politinių, ekonominių, socialinių ir kultūrinių procesų Rytų Europoje stebėsena:
Ši veiklos kryptis orientuota į Lietuvos ir paties RESC, kaip Rytų Europos regiono
ekspertinės institucijos, statuso išlaikymą ir stiprinimą. Politinių, ekonominių, socialinių
ir kultūrinių procesų stebėsena vykdoma nuolat analizuojant publikacijas, leidinius,
žiniasklaidos pranešimus, analitinius-ekspertinius tekstus, pasaulinių tyrimų centrų
apžvalgas regiono klausimais. Naujausią informaciją apie savo procesus savo šalyse
reguliariai teikia ir RESC partneriai – vietiniai ekspertai Baltarusijoje, Ukrainoje,
Moldovoje, Pietų Kaukazo valstybėse.
Analitinė veikla:
Trečia svarbi RESC veiklos sritis yra stebėsenos metu sukauptos informacijos analizė.
RESC ekspertai atlieka savarankiškus ir užsakomuosius tyrimus, susijusius su Rytų
Europos regiono valstybių politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės raidos
tendencijomis. Analitinė RESC veikla turi du pagrindinius tikslus:
1. Prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) politikos Rytų Europos valstybių
atžvilgiu formavimo. Šis tikslas įgyvendinamas teikiant rekomendacijas ir pasiūlymus
Lietuvos užsienio politiką įgyvendinantiems pareigūnams, ES valstybių atstovybėms
Lietuvoje ir Rytų Europos valstybėse bei Lietuvos atstovybėms ES ir Rytų Partnerystės
šalyse;
2. Skatinti akademinį ir visuomenės domėjimąsi Rytų Europos regionu. Šis tikslas
įgyvendinamas rengiant straipsnius Lietuvos ir Vakarų akademiniams leidiniams,
žiniasklaidai, dalyvaujant akademinėse diskusijose.
Šiuo metu RESC leidžia penkis elektroninius leidinius:
Rytų Pulsas – analitiniai tekstai aktualiais regionui klausimais;
Bell – analitiniai tekstai Baltarusijos tema;
Abipus tvoros – lyginamoji studija apie skirtumus Lietuvoje ir Baltarusijoje;
Skaitiniai – tekstai Lietuvos ir tarptautinių aktualijų temomis;
Vladimiro Putino Rusija – analitinis projektas analizuojantis Rusijos politinę struktūrą ir
šalies vadovo aplinką.
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Leidiniai platinami visam RESC partnerių ir kontaktų tinklui, žiniasklaidai bei skelbiami
RESC interneto svetainėje.
Diskusijos, seminarai, vieši ir uždari renginiai, mokymai, visuomenės informavimas:
RESC atlieka ne mažiau svarbią šviečiamąją funkciją – organizuoja mokymus tikslinėms
Rytų Europos valstybių grupėms bei rengia seminarus, apskrito stalo diskusijas, viešus
debatus, konferencijas ir įvairius susitikimus regionui aktualiomis problemomis. RESC
šia veikla siekia:







Perteikti žinias bei patirtį Rytų Europos regiono tikslinėms grupėms;
Sukurti erdvę viešai diskusijai bei skatinti dialogą;
Pristatyti savo veiklos rezultatus;
Palaikyti ryšius su partneriais bei plėsti bendradarbiavimo tinklą;
Informuoti visuomenę apie Rytų Europos regiono problematiką.

Mokymais siekiama sustiprinti tikslinių grupių gebėjimus, perduodant Lietuvos bei
šalių partnerių pereinamojo laikotarpio patirtį. Mokymų organizavimas taip pat
prisideda prie nuolatinio partnerių tinklo plėtros ir potencialių vietinių ekspertų
paieškos.
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2014 m. įgyvendinti projektai, stiprinantys žmogaus teises, demokratiją ir pilietinės visuomenės
vystymąsi Rytų Europos valstybėse:
1. 2014 metais pabaigtas įgyvendinti 2012 metų pabaigoje
prasidėję projektas „Moterų teisės Baltarusijoje –
investicija į ateitį“. Projekto tikslas – įgalinti Baltarusijos
moteris kovoti už savo teises. Projektu buvo siekiama
parengti įstatymo dėl smurto šeimoje prevencijos ir lygių
galimybių įstatymo projektus Baltarusijai bei įvykdyti
plačią įstatymų projektų advokacijos kampaniją. Bene
ženkliausias projekto rezultatas – sėkminga advokacijos
kampanija ir projekto dėl smurto šeimoje pateikimas
svarstymui į Baltarusijos įstatymų leidėjų darbotvarkę. Yra
realių galimybių, kad abu įstatymai bus priimti. Papildomai pagal projekto veiklas, gegužės 14-15 d.
vyko diskusija apie internetinio portalo skirto moterų teisių Baltarusijoje įgalinimui sukūrimą (angl.
„Genderby.com: creating internet portal on women’s rights in Belarus”). Taip pat pagal šį projektą
2014 metais išleistas naujas leidinio „Abipus tvoros“ numeris „Ar mažėja lyčių atotrūkis? Baltarusijos ir
Lietuvos atvejai“ numeris. Pagal leidinį buvo paruoštas informacinis animacinis filmukas.
2. 2014 m. spalio 2-5 dienomis įvyko aštuntasis vieningų Baltarusijos studentų suvažiavimas - United
Students of Belarus (USB) Rally. Renginiui buvo pasirinkta tarpkultūrinio dialogo tema. Suvažiavime
dalyvavo 21 Baltarusijoje ar užsienyje studijuojantis baltarusis studentas. Susitikimo metu vyko
aktyvios diskusijos apie galimą Baltarusijos jaunimo vaidmenį ateityje. Lektoriaus žinios ir asmeninė
patirtis - pasirinktas SALTO-YOUTH lektorius iš Serbijos
Nebojša Djerič, kurioje tarpkultūrinio dialogo klausimai yra
vieni svarbiausių - prisidėjo prie mokymų kokybės
užtikrinimo. Dalyviai taip pat turėjo galimybę sudalyvauti
diskusijoje su ekspertais iš Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos
apie regioninio dialogo kūrimą kultūros plotmėje.
Diskusijoje su studentais dalyvavo dr. Aurimas Švedas
(Vilniaus universitetas), dr. Michal Kopczynski (Varšuvos
universitetas),
dr.
Andrei
Stsiapanau
(Europos
humanitarinis universitetas) bei dr. Vilius Ivanauskas (Rytų
Europos studijų centras). Tarp pagrindinių renginio rezultatų išskirtina tai, kad dalyviai buvo įtraukti į
Europos jaunimo mokymų tinklą ir šiandien reguliariai gauna mokymų, praktikos ir kitus pasiūlymus
jaunimui. Taip pat USB tinklas praplėstas ne tik įtraukiant pirmą kartą dalyvaujančius jaunuosius
baltarusius, tačiau ir socialinio vakaro metu sukuriant sąlytį su kitomis baltarusių jaunimo
bendruomenėmis užsienyje, konkrečiai – su programos „Open Europe Scholarship Scheme“, kuri
siekia prisidėti prie demokratinio vystymosi Baltarusijoje skirdama mokslų stipendijas šalies jaunimui,
dalyviais.
3. 2014 m. vykdytas LR Užsienio reikalų ministerijos
finansuotas projektas „Ukrainos Europos integracijos
viešasis diskursas: mitų įveikimas“ pagal kurį Vilniuje
vyko mokymai „Geresnis Europos integracijos pažinimas“
jauniems žurnalistams iš Ukrainos. Taip pat Ukrainos
regionuose vyko seminarų ciklas „Mitai apie Europos
integraciją“, kuriuos skaitė patyrę Lietuvos žurnalistai.
Projekto rėmuose patirtį perėmę Ukrainos žurnalistai
spausdino analitinius tekstus apie Rusijos kuriamus mitus
apie Europos integraciją regioninėse žiniasklaidos
priemonėse.
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4. Analogiškas regioninis projektas, finansuotas URM Vystomojo bendradarbiavimo rėmuose, vyko ir
Gruzijoje bei Moldovoje. Projekto „Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis
bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas“, truksiančio iki 2015 m. balandžio 30 d.,
rėmuose su gilesniu Europos integracijos pažinimu buvo supažindinti 8 abiejų valstybių jaunieji
žurnalistai, kurie vėliau publikavo straipsnių ciklą „Mitai apie Europos integraciją“ regioninėje
žiniasklaidoje. Projekto metu taip pat skaitomos Lietuvos ekspertų paskaitos tikslinėms auditorijoms
bei norima pasiekti labiausiai euroskeptiškas grupes per tarppartinio bendradarbiavimo ir
tarpkultūrinio dialogo su bažnyčiomis skatinimą.
5. 2014 m. vykdytas Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje finansuotas projektas „Lietuvos
ekspertinė pagalba Odesos televizijos žurnalistams euroatlantinės integracijos srityje“, kurio metu
užmegztas stiprus ryšys su Odesos srities, turinčios daugiau nei 2,5 mln. gyventojų, pagrindinėmis
regioninėmis televizijomis. Lietuvos žurnalistai skaitė paskaitas apie Europos integraciją, NATO vietos
žurnalistams ir akademinei bendruomenei, taip pat dalyvavo TV laidose. Vietos žurnalistai rengė
tekstus apie Ukrainos geopolitinį pasirinkimą, o į Vilnių atvykę žurnalistai turėjo progą iš arčiau
susipažinti su Lietuvos patirtimi Europos Sąjungoje.
6. 2014 m. startavo projektas skirtas Baltarusijos tyrėjų kompetencijoms stiprinti (angl. Strengthening
Belarus’ Research Sector: Increased Stakeholder Coordination and Research Usability for a Better
Informed Policy Making Inside and Outside Belarus). Šiuo projektu bus tęsiamos tokios RESC vykdomos
veiklos kaip:
Baltarusijos globėjų/projektų finansuotojų susitikimas
Susitikimas numatomas 2015 m. vasario mėn.
Baltarusijos tyrėjų tarybos veikla: Birželio 26 – 27 d. vyko
Baltarusijos tyrėjų tarybos koordinacinis susitikimas, kurio
metu aptarta turimo centrų Baltarusijos veikla, naujausių
tyrimų rezultatai. Taip pat įsteigtas naujas Ostrogorskio
tyrimų centras.
Belarus Reality Check“ ekspertų diskusijos Vyko dvi
ekspertų diskusijos balandžio 10d. Briuselyje ir rugsėjo 11d. Rygoje, kurių metu ekspertai iš
Baltarusijos ir Vakarų šalių aptarė Baltarusijos – ES – Rusijos santykius, Baltarusijos ekonomikos,
saugumo ir demokratijos klausimus. Plačiau skiltyje - 2014 m. organizuoti analitiniai renginiai.
Mokymai jauniesiems Baltarusijos tyrėjams Gegužės 26 d. vyko mokymai, kuriuos vedė Carnegie
Europe tyrėjas Richard Youngs. Mokymų metu (angl. “Be a Think-Tanker: Research, Write, and
Manage”) jaunieji Baltarusijos tyrėjai buvo supažindinti su tyrimo institucijų veikla, analitinių studijų
rašymu ir jų platinimu skaitytojų auditorijai.
Informacinio analitinio naujienlaiškio „Bell“ paruošimas 2014 m. išleisti 7 „Bell“ numeriai, kuriuos
sudaro išskirtinai Baltarusijos tyrėjų parengti straipsniai. „Bell“ suteikia galimybę baltarusiams
tyrėjams pristatyti savo darbus už šalies ribų ir pateikia patikimą „iš pirmų lūpų“ informaciją
tarptautinei bendruomenei apie įvykius Baltarusijoje.
2014 m. išleistos analitinės publikacijos:
1. RESC tęsė nuo 2009 m. vykdomą mėnesinio analitinio naujienlaiškio
apie Baltarusiją – „Bell“ – leidimą. 2014 m. buvo parengta 7 leidinio
numerių (anglų k.).
„Bell“ naujienlaiškius galima atsisųsti čia.
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2. Nuo 2009 m. rugsėjo RESC tęsia analitinės-informacinės publikacijos „Rytų Pulsas“ leidimą. 2014
metais buvo išleista 4 leidinio numeriai. „Rytų Pulso“ leidinius anglų ir lietuvių kalbomis skaitykite čia.
3. 2014 m. RESC kartu su naujienų portalu Delfi inicijavo analitinį projektą
„Vladimiro Putino Rusija“, kurio tikslas – nagrinėti dabartinio Rusijos
režimo pagrindinius herojus, jų biografijas, įtakos sferą ir sprendimus.
Projektas susilaukė didelio ekspertų bendruomenės ir DELFI skaitytojų
dėmesio. Jo pagrindinis autorius, RESC vyresnysis analitikas Marius Laurinavičius, per
kasmetinius DELFI apdovanojimus buvo įvertintas geriausio autoriaus apdovanojimu.
2014 m. išleistos 7 „Vladimiro Putino Rusija“ analizės lietuvių, anglų ir rusų kalbomis
prieinamos čia.
4. 2014 metais buvo išleista analitinė studija „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo
krypčių beieškant“. Studijos autoriai: Dr. Vilius Ivanauskas, Dr. Laurynas Kasčiūnas,
Simonas Klimanskis, Linas Kojala ir Dovilė Šukytė, 2014. Analitinę studiją lietuvių ir
anglų kalbomis skaitykite čia.
5. 2014 metais buvo išleista analitinė studija „ES ir Rusijos santykiai po Krymo
aneksijos: galimybės grįžti į santykių status quo“. Studijos autoriai: Marius
Laurinavičius, Dr. Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Keršanskas ir Linas Kojala Studiją anglų
kalba skaitykite čia.

6. 2014 metais išleista studija „Rytų partnerystė pasikeitusioje Europos saugumo
architektūroje: naujos paskatos reformoms“. Studijos autoriai: Dr. Laurynas Kasčiūnas,
Dr. Vilius Ivanauskas, Vytautas Keršanskas ir Linas Kojala. Studiją lietuvių ir anglų
kalbomis skaitykite čia.

7. Pagal projektą „Women rights in Belarus: investing into the future“ RESC 2014
metais pristatė naują leidinio „Abipus tvoros” numerį „Ar mažėja lyčių atotrūkis?
Baltarusijos ir Lietuvos atvejai“. Pagal leidinį buvo parengtas ir animacinis filmukas.
Leidinį anglų ir rusų kalbomis ir filmuką rasite čia.

8. 2014 m. RESC ekspertai nuolat rengė analitinius straipsnius Rytų Europos valstybių politinių procesų
bei Lietuvos Rytų užsienio politikos tematika. Straipsniai buvo skelbiami Lietuvos ir užsienio
žiniasklaidos priemonėse (Lithuanian Foreign Policy Review, Politologija, New Eastern Europe, Delfi,
Kyiv Post, Eastbook.eu ir kt.).

2014 m. organizuoti analitiniai renginiai:
 Sausio 31 d. RESC kartu su Baltarusijos tyrėjų taryba (BRC) organizavo ketvirtą diskusijų
serijos „Ką mano baltarusiai?” renginį. Šiuosyk gvildentos su verslu susijusios problemos
ir aptarta regionų ekonominė situacija. Diskusijoje pranešimus skaitė Aleksandras
Čubrikas, Privatizacijos ir vadybos instituto Tyrimų centro (IPM RC) direktorius, Sergejus
Nikoliukas, Nepriklausomo socioeokonominių ir politinių tyrimų institutas, Vadimas
Sechovičius, Baltarusijos naujienų portalas „Ježednevnik“, ir Anastasija Chamenkova,
verslo komunikacijos centras „Bel.Biz“. Diskusiją moderavo žurnalistė Marija SadovskajaKomlač.
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 Vasario 14 d. RESC kartu su Seimo Užsienio
reikalų komitetu (URK) surengė RESC analitinės
studijos „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo
krypčių beieškant“. Pristatymą, kuris vyko Seimo
Europos informacijos biure moderavo Seimo
užsienio reikalų komiteto pirmininkas prof.
Benediktas Juodka.

 Kovo 6 d. studijos „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant“ bendraautoriai
RESC analitikai Laurynas Kasčiūnas ir Linas Kojala pristatė studiją Klaipėdos universiteto
bendruomenei. Renginys oroganisuotas kartu su Klaipėdos universiteto Jaunosios
politikos akademija.
 Kovo 7 d. RESC kartu su Vytauto Didžiojo
universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos
fakultetu (VDU PMDF) ir LR Užsienio reikalų
ministerija surengė diskusiją „Lietuvos
užsienio politika: quo vadis?“. Diskusija buvo
skirta Lietuvos užsienio politikos peržiūrai ir
jos stiprybių, silpnybių, galimybių ir naujai
kylančių grėsmių įvertinimui. Renginio
įžanginį žodį tarė Prof. Benediktas Juodka, LR
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Lietuvos užsienio ir saugumo politikos auditą atliko ir įžvalgomis apie ateities iššūkius
pasidalino Prof. Šarūnas Liekis, VDU PMDF, Doc. Arūnas Molis, VDU PMDF, Prof.
Gediminas Vitkus, VU TSPMI, Prof. Antanas Kulakauskas, VDU PMDF, Prof. Mindaugas
Jurkynas, VDU PMDF ir Dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos institutas.
Diskusijoje dalyvavo LR Seimo nariai, diplomatai ir politikos apžvalgininkai.
 Kovo 14-15 d. vyko diskusija apie internetinio portalo skirto moterų teisių Baltarusijoje
įgalinimui sukūrimą (angl. „Genderby.com: creating internet portal on women’s rights in
Belarus”). Renginyje dalyvavo Baltarusijos atstovai dirbantys su lyčių lygybės ir moterų
teisių temomis. Atlikta išsami internetinio portalo poreikio analizė ir aptarta jo struktūra.
 Kovo 20 d. RESC kartu su Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje dokumentinio filmo
„Vadinkite mane Kuchu” (ang. “Call me Kuchu”) peržiūra. Po peržiūros vyko diskusija su
Jenny Kanerva, Švedijos ambasados Lietuvoje pirmąja sekretore. Filmo peržiūra – tai
tęstinė RESC ir Čekijos Respublikos ambasados iniciatyva, kuria siekiama didinti
visuomenės informatyvumą ir prisidėti prie žmogaus teisių stiprinimo vietos ir
tarptautiniu lygmeniu.
 Kovo 21d. studija „Lietuva ir JAV: bendradarbiavimo krypčių beieškant“ buvo pristatyta
Vytauto Didžiojo ir Aleksandro Stulginskio universitetuose. Studijos pristatymuose
dalyvavo RESC analitikai ir studijos bendraautoriai Laurynas Kasčiūnas ir Vytautas
Keršanskas. Po pristatymų vykusiose diskusijose Lietuvos ir JAV santykių, užsienio
politikos bei aktualijų Ukrainoje temomis kartu su RESC analitikais diskutavo ir pirmasis
nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras, europarlamentaras Algirdas
Saudargas bei VDU dėstytojas Doc. Arūnas Molis.
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 Balandžio 10 d. Briuselyje suorganizuotas
trečiasis „Baltarusijos Reality Check“
renginys. Diskusijose, kurios metu aptarti
Baltarusijos – ES santykiai, Baltarusijos
narystė Eurazijos sąjungoje,
Baltarusijos
ekonomika ir savivaldos rinkimai, dalyvavo
apie 30 ekspertų iš Baltarusijos ir Vakarų
valstybių.
 Balandžio 16d. RESC svečiavosi Latvijos nevyriausybinių organizacijos (NVO) atstovų
delegacija, kurios vizito Lietuvoje tikslas – pasisemti patirties apie pirmininkavimo
Europos Sąjungos Tarybai laikotarpį. Susitikimo RESC metu Centro direktorė Kristina
Vaičiūnaitė pasidalino patirtimi organizuojant Rytų Partnerystės pilietinės visuomenės
konferenciją, kuri vyko 2013 m. lapkričio 26-28 d., ES Rytų Partnerystės viršūnių
susitikimo paraštėse.
 Gegužės 7 d. RESC kartu su Vilniaus
Universiteto Tarptautinių santykių ir
politikos mokslų institutu (VU TSPMI)
bei Lietuvos mokslo tarybos parama
surengė
tarptautinį
seminarą
„Pagrindiniai
Baltarusijos
režimo
ramsčiai: stiprybės ir silpnybės“.
Seminaro, kuriame dalyvavo Baltarusijos
ekspertai iš Baltarusijos, Gruzijos, JAV,
Latvijos, Lietuvos ir Rusijos, metu aptarti
naujausi procesai Baltarusijos vidaus ir išorės politikoje. Išskirtinis dėmesys skirtas šalies
politinio elito analizei, taip pat pilietinės visuomenės, žiniasklaidos ir politinės opozicijos
vaidmeniui. Tarp užsienio politikos temų, analizuoti Baltarusijos santykiai su Europos
Sąjunga ir Rusija, o taip pat galimas įvykių Ukrainoje poveikis Baltarusijos užsienio
politikai.
 Gegužės 12-13 d. RESC kartu su Tarptautiniu rinkimų tyrimų centru inicijavo
Rusijos „Reality Check“ procesą ir surengė pirmąją ekspertų diskusiją skirtą Europos
Sąjungos ir Rusijos santykiams aptarti. Pirmoji renginio diena buvo skirta neformaliai
intelektualų diskusijai, kurios metu įvairių Rusijos ir Vakarų šalių akademikai, rašytojai,
pilietinės visuomenės atstovai, filosofai ir menininkai dalinosi įžvalgomis apie įvykius
regione ir aptarė jų poveikį Rusijos visuomenei. Antrąją dieną renginio dalyviai dalyvavo
ekspertinėje trijų dalių diskusijoje, kurios metu analizuota JAV, ES ir Rusijos partnerystė,
Putino Rusijos stipriosios ir silpnosios pusės bei galimi būdai ryšiams tarp Europos
Sąjungos ir Rusijos visuomenių stiprinti.
 Gegužės 29 d. surengtas seminaras „NATO viršūnių susitikimo deklaracija dėl
transatlantinio ryšio: Lietuvos indėlis“. Seminaro įžanginį žodį tarė Andrius Mazuronis,
Seimo narys, Lietuvos delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas, ir Kęstutis
Jankauskas, Ambasadorius, Lietuvos Nuolatinis atstovas NATO. Diskusijas moderavo Dr.
Tomas Janeliūnas, VU TSPMI, pranešimus skaitė: Dr. Laurynas Kasčiūnas, RESC, Dr. Ieva
Karpavičiūtė, VDU PMDF, Dr. Margarita Šešelgytė, VU TSPMI, Rima Malakauskienė,
KAM Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktoriaus pavaduotoja, Dr.
Giedrius Česnakas, VDU PMDF ir kiti saugumo ekspertai.
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 Birželio 18-20 d. RESC kartu su Lietuvos
krašto apsaugos ministerija ir Europos
Komisijos parama surengė tarptautinę
saugumo ekspertų konferenciją „Europos
saugumo partneriai: sąveikos tarp Europos
Sąjungos Bendrosios saugumo ir gynybos
politikos ir Rytų partnerystės politikos
paieška“. Konferencija siekta prisidėti tęsiant
Lietuvos pirmininkavimo Europos Tarybai
metu užsimezgusį saugumo dialogą tarp
Europos Sąjungos ir šešių Rytų partnerystės šalių. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus
skaitė saugumo ekspertai iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų
instituto Lietuvoje, Baltijos gynybos koledžo Estijoje, Tyrimų centro „Penta“ Ukrainoje,
Slovakijos užsienio politikos asociacijos, Tarptautinių santykių ir strateginių tyrimų
instituto Prancūzijoje, Valstybinio Ilia universiteto Gruzijoje, Švedijos tarptautinių
santykių instituto ir kitų mokslo ir tyrimų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, taip
pat atstovai iš ES Išorinių veiksmų tarnybos, Lietuvos krašto apsaugos ir užsienio reikalų
ministerijų.
 Birželio 30 d. RESC pakvietė Lietuvos politinių partijų ir Baltarusijos opozicinių partijų
atstovus į kasmetines politines konsultacijas vykusias Seime. Konsultacijose, kuriose
dalyvavo Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos socialdemokratų
partijos atstovai, Baltarusijos opozicinių demokratinių partijų lyderiai: Anatolijus
Liabedzka, Vladimiras Nekliajevas, Aliaksandras Milinkevičius, Pavelas Severinecas,
Sergejus Kaliakinas ir kt., aptarti 2015 metais vyksiantys Baltarusijos prezidento rinkimai,
netikėtas žmogaus teisių gynimo organizacijos „Viasna“ vadovo Alesio Beliackio
paleidimas į laisvę bei Baltarusijos – ES santykiai.
 Rugsėjo 9 d. kartu su Tarptautiniu rinkimų tyrimų centru ir naujienų portalu DELFI
surengė ekspertų diskusiją „Rusija šiandien: politinio elito kovos uždaroje sistemoje“
transliaciją. Diskusiją moderavo LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko
pavaduotojas Audronius Ažubalis. Pranešimus skaitė: ekspertai iš Rusijos Aleksandras
Kynevas ir Borisas Vyšnevskis bei RESC vyriausias analitikas Marius Laurinavičius. Vyko
tiesioginė transliacija lietuvių, rusų ir anglų kalbomis.
 Rugsėjo 11 d. Rygoje vyko ketvirtasis
„Baltarusijos Reality Check“ renginys.
Diskusijų metu aptartas Ukrainos konflikto
poveikis Rusijos – Baltarusijos santykiams,
Baltarusijos saugumo padėtis ir karė
priklausomybė nuo Rusijos, ateinantys
prezidento rinkimai ir visuomenės požiūris į
opozicijos lyderius bei Baltarusijos – ES
santykiai ES Rytų partnerystės iniciatyvos
kontekste, Renginyje dalyvavo apie 50
ekspertų iš Baltarusijos ir Vakarų šalių. Renginys vyko Latvijos Užsienio reikalų
ministerijoje.
 Rugsėjo 23 d. Šalčininkuose, Šalčininkų rajono savivaldybėje surengta tarptautinė
diskusija „Europos kaimynystės politika nuo Oranžinės revoliucijos iki Maidano:
pasiekimai, iššūkiai ir galimybės“. Diskusija buvo renginių ciklo, skirto paminėti Lietuvos
narystės Europos Sąjungoje dešimtmetį, dalis. Renginių ciklo tikslas – įtraukti vietines
Lietuvos bendruomenes į dialogą apie Lietuvą, Europos Sąjungą, Rytų partnerystę,
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Lietuvos politiką bei jos santykius su užsienio šalimis. Renginyje pranešimus: Linas Kojala,
RESC, Vytautas Keršanskas, RESC, Julija Mackevič, Jaunimo bendradarbiavimo centras
“Europroject”, Wojciech Borodzicz-Smolinski (Lenkija), Hennadyi Maksak, Polissa
tarptautinių ir regioninių studijų fondo (Ukraina), bei Yauheni Preiherman, Liberalų
klubas (Baltarusija).
 Spalio 8-10 d. RESC kartu su
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų
ministerija
bendradarbiaujant su įvairiais
organizavo konferenciją „Moterų
vaidmens
demokratiniuose
procesuose stiprinimas: iššūkiai
po 2015 metų“. Trijų dienų
trukmės konferencijoje buvo
akcentuojamos moterų vaidmens
bei padėties problemos politikos,
ekonomikos ir globalios plėtros srityse. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė LR prezidentė
Dalia Grybauskaitė, atidarymo kalbą sakė profesorė ir 2014 m. Ukrainos prezidento
rinkimų kandidatė Olha Bohomolets. Pranešimus moterų įgalinimo temomis skaitė tokie
specialistai kaip Maria Lessner, Demokratijų bendrijos generalinė sekretorė, Vered Per
Swid, Izraelio Moterų padėties pažangos institucijos generalinė direktorė, Genoveva
Tisheva, Nobelio taikos premijos nominantė ir Bulgarijos lyčių tyrimo fondo direktorė,
Annete Yong, Prancūzijos televizijos kanalo France Medias Monde žurnalistė, Samia
Melki Fessi, Tuniso Socialdemokratų partijos lyderė, Noura al-Ameer, Sirijos Nacionalinės
revoliucijos ir opozicijos koalicijos viceprezidentė ir Sameena Imtiaz, Afganistano
Švietimo ir vystymosi fondo vykdomoji direktorė.
 Spalio 28 d. RESC drauge su Rytų studijų
centru
(OSW,
Lenkija), Euroatlantinės
integracijos ir demokratijos centru (CEID,
Vengrija) ir Centrinės Europos politikos
institutu (CEPI, Slovakija) organizavo antrąjį
Ukrainos „Reality Check“, kuris vyko Lietuvos
Ambasadoje Kijeve. Susitikime dalyvavo
daugiau nei 60 Vakarų ir Ukrainos analitikų,
neseniai išrinktų Ukrainos Rados narių,
atstovų iš Kijeve įsteigtų tarptautinių
organizacijų ir diplomatinių misijų. Provokuojančių diskusijų metu buvo akcentuojamos 4
temos: situacija Rytų Ukrainoje ir Rusijos interesai; Ukrainos parlamento rinkimai ir vidinė
politika; Ukrainos ekonomikos tendencijos; ir artėjantis sudėtingų reformų kelias.
 Lapkričio 12 d., LR Seimo Europos informacijos cente vyko RESC analitikų parengtos
studijos „Rytų partnerystė pasikeitusioje Europos saugumo architektūroje: paskata
naujoms reformoms“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo RESC direktorė Kristina
Vaičiūnaitė ir studijos autoriai dr. Laurynas Kasčiūnas, Linas Kojala ir Vytautas
Keršanskas. Tyrimo rezultatus komentavo Seimo Užsienio reikalų komiteto (URK)
pirmininko pavaduotojas Audronius Ažubalis ir Užsienio reikalų ministerijos Rytų
kaimynystės politikos departamento direktorius Marius Janukonis. Diskusiją moderavo
Seimo URK pirmininkas Benediktas Juodka.
 Gruodžio 1 d. Vilniuje ir gruodžio 2 d. Minske vyko tarptautinė konferencija „Regiono
stabilumas ir modernizacija: iššūkiai ir galimybės ES – Baltarusijos santykiams“, kurią
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RESC organizavo kartu su organizacija „Vokietijos – Baltarusijos bendruomenė“ (vok.
Deutsch-Belarussische Gesellschaft, Berlynas). Konferencijos tikslas – surengti apskritojo
stalo diskusijas su ekspertais, politikais ir pilietinės visuomenės atstovais iš ES ir
Baltarusijos ir aptarti sukauptas patirtis, kylančius iššūkius, modernizacijos galimybes bei
ateities perspektyvas ES – Baltarusijos bendradarbiavimui.
2014 m. RESC atstovai dalyvavo rinkimų stebėjimo misijose, konferencijose ir kituose renginiuose:
 Balandžio 10 d., ketvirtadienį RESC atstovai Vilius Ivanauskas ir Laurynas Kasčiūnas VU
Istorijos fakultete dalyvavo viešų paskaitų-diskusijų cikle „(Post)sovietinis boksas: imperija
prieš naciją“.
 Gegužės 24-27 d. RESC atstovai Kristina Vaičiūnaitė, Marius Laurinavičius, Anastasija
Panasevič, Dovilė Šukytė ir Aivaras Žukauskas stebėjo Ukrainos prezidento rinkimus
Černygove, Lvove ir Dnepropetrovske. Stebėdami rinkimus RESC darbuotojai prisijungė prie
LR Seimo narių delegacijos.
 Birželio 5 d. RESC politikos analitikė Dovilė Šukytė dalyvavo Briuselyje įsikūrusios
organizacijos European Partnership for Democracy valdybos, kurios narys yra RESC,
susirinkime.
 Spalio 15-16 d. RESC vyresnysis analitikas Marius Laurinavičius dalyvavo kasmetėje nuo
1989 metų rengiamoje tarptautinėje saugumo konferencijoje Švedijos Karslkronos mieste
„Pax Baltica“, kur skaitė vieną pagrindinių pranešimų apie Rusijos grėsmę saugumui Baltijos
jūros regione.
 Spalio 26 d. RESC atstovai Kristina Vaičiūnaitė ir Dovilė Šukytė stebėjo Ukrainos
parlamento rinkimus Kijevo mieste.
 Lapkričio 4 d. RESC vyresnysis analitikas Marius Laurinavičius dalyvavo Odesos mieste
surentoje apkritojo stalo diskusijoje „Ukrainos eurointegracija: nuo mitų iki realybės“, kur
buvo vienas pagrindinių pranešėjų.
 Gruodžio 4 d. RESC vyresnysis analitikas Marius Laurinavičius dalyvavo Lenkijos
tarptautinių santykių instituto (PISM) Varšuvoje surengtoje tarptautinėje konferencijoje
„NATO Deterrence and Defence“.
2014 m. veikla, siekiant išlikti aktyviu Lietuvos viešosios erdvės dalyviu:
RESC buvo reguliari įvairių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų susitikimų vieta.
RESC infrastruktūra bei patalpomis savo susitikimams ir renginiams naudojasi Užsienio
reikalų ministerija.
RESC nuolat rengė ir platino pranešimus spaudai, straipsnius apie būsimus ar jau
įvyku sius RE SC renginius.
RESC ekspertai teikė aktualių Rytų Eur opos r egiono įv ykių komentarus, dalyvavo radijo
laidose, davė interviu Lietuvos ir užsienio valstybių žiniasklaidai – radijui, spaudai, interneto
portalams.
RESC perdavė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu sukaupta patirti kolegoms Latvijoje
ir teikia konsultacijas pastariesiems organizuojant Rytų partnerystės pilietinės visuomenės
konferenciją, kuri vyks Rygos viršūnių susitikimo paraštėse.
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