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Mokytojų streikas dėl didesnių atlyginimų 

Mokytojų streikas 

Mokytojai 

Pirmadienį (vasario 21 d.) Vyriausybe s vykdoma s vietimo politi-
ka nepatenkinti pedagogai rengia mitingą. Jo metu bus 
reikalaujama atkurti mokinio kreps elį iki ikikrizinio lygio, kelti 
darz elio aukle tojų ir mokytojų atlyginimus bei sumaz inti mokin-
ių skaic ių klase se.  

S vietimo darbuotojus vienijanc ių profesinių sąjungų mitinge ket-
ina dalyvauti apie 2000 pedagogų. Jų eisena nuo Katedros aiks te s 
prie Vyriausybe s ru mų pajude s vidurdienį. Į akciją atvyksiantys 
pedagogai planuoja atsigabenti lagaminus, kurie simbolizuos 
maz ą darbo uz mokestį ir emigracijos problemas. Pedagogai 
reikalaus atkurti mokinio kreps elio dydį iki buvusio 2009 metų 
sausio 1 dieną. Tam reike tų jį pakelti iki rugse jo 1 dienos nuo 
dabartinių 1045 eurų iki 1093 eurų. DAUGIAU 

Kovo 1d.: Uostamiesc io s vietimo profsąjungos atstovai tikina, 
kad gąsdinimai, esą nuo s ios savaite s streikuojantys mokytojai 
nebegaus algų, suke le  atvirks tinę reakciją - nors dalis įstaigų ir 
nutrauke  streiką, kur kas daugiau yra z adanc ių prie jo priside ti. 
<…> 

S vietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, vakar streiką nu-
trauke  21 įstaigos, o priside jo 5 įstaigų pedagogai. Is  viso esą 
s alyje vakar dar streikavo 150 mokyklų, darz elių ir neformaliojo 
ugdymo įstaigų. Lietuvoje tokių įstaigų - daugiau kaip 2,3 tu k-
stanc io. Profsąjungų atstovai tikina, kad streikuojanc iųjų skaic iai 
yra kur kas didesni nei teigia ministerija. DAUGIAU 

Faktai (bns.lt) 

Mastas: streikui startuojant prie 
jo priside jo maz daug 
des imtadalis mokyklų, darz elių 
ir neformalaus ugdymo įstaigų 
(233), streikavo apie 6 tu kst. 
darbuotojų. Palaipsniui 
streikuojanc iųjų vis maz e jo, 
paskutinę streiko dieną 
streikavo kelios des imtys 
mokyklų. 

Reikalavimai mažėjo: streiko 
pradz ioje iniciatoriai reikalavo 
nuo 2016 metų rugse jo ne tik 
prade ti įgyvendinti ilgalaikę 
mokytojų algų ke limo programą, 
bet ir panaikinti per krizę įvestas 
atlyginimų koeficientų z irkles, 
tam skiriant apie 18 mln. eurų. 
Vasario 24 dieną profsąjungos 
paskelbe  sutinkanc ios su 
maz esne suma – per 12 mln. 
eurų. Streikas nutrauktas 
valdz iai paz ade jus nuo rugse jo 
skirti papildomus 8 mln. eurų 
mokytojų algoms ir įsipareigojus 
atlyginimų koeficientų z irkles 
panaikinti nuo 2017 metų 
sausio. 



Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys: 

Ar įmanomas realus sprendimas? 

EKONOMIKA 

Atlyginimas: Mokytojų, kurie per savaitę turi 
27 kontaktines valandas ar didesnį kru vį ir gali 
pretenduoti į didz iausius gildijos atlyginimus, 
s alyje yra apie tu kstantį. Bet didz ioji dalis (62 
proc.) pedagogų dirba ture dami 18–27 
kontaktines valandas per savaitę ir uz dirba nuo 
518 eurų iki mokesc ių. Maž iau kaip 18 valandų 
per savaitę dirba net ketvirtadalis pedagogų, o 
maz iausią kru vį – iki 9 valandų – turi beveik 
des imtadalis. DAUGIAU 

A. C epukaite : Per pastaruosius penkerius metus s alyje 
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sumaz e jo beveik 
penktadaliu. Tac iau mokyklų aplinkos is laikymo is laidos auga 
(pastatų s ildymui, komunaline ms paslaugoms, aptarnaujanc io 
personalo atlyginimams). Skaic iuojant vienam moksleiviui, 
mokyklų pastatų is laikymas per metus pabrango daugiau kaip 
6 procentais! (...) 

2014 metais mokytojų atlyginimams buvo is leista apie 420 
mln., o mokyklų aplinkos is laikymui – 193 mln. eurų. Bent 
des imtadalį s ios sumos ir daugiau – net 20 mln. eurų, 
savivaldybe s bu tų gale jusios sutaupyti, jei nes vaistytų pinigų 
nenaudojamiems pastatams ar pertekline ms mokyklų 
patalpoms. DAUGIAU 

S vietimo ir mokslo ministerija (S MM) papildomų 
le s ų padidinti mokytojų algoms s iemet ketina paimti 
is  le s ų, anksc iau numatytų neformaliajam vaikų 
ugdymui, o s ioms reikme ms pinigai bus paimti is  
Europos Sąjungos (ES) le s ų. <…> 

„Ko ju s nore jote, kad sudarytume is  ministerijos 
grupę ir apiple s tume banką? Ar atspausdintume 
pinigus?“ – klause  A.Pitre niene , is  kur reike jo paimti 
papildomų pinigų. 

Vasarį streikavę mokytojai is sikovojo, kad s iemet jų 
atlyginimams papildomai bu tų skirti 8 mln. eurų. 6 
mln. eurų paz ade jo rasti S MM, 2 mln. eurų – 
Vyriausybe .  DAUGIAU  



1. Ar Ju sų mokytojai įsitrauke  į streiką? Kaip vertinate jų 
sprendimą priside ti arba nepriside ti? Kaip tai vertino 
Ju sų te vai? 

2. Ekonomistai siu lo maz inti mokyklų skaic ių ir didinti 
klasių dydį. Ar nuo to nukente s kokybe ? Ar 
pritartume te kaimo mokyklų uz darymui? Kaip 
geriausia spręsti tokią problemą? 

3. S vietimo ir mokslo ministerija pinigus surado 
panaudodama mokinių neformalaus ugdymo kreps elį. 
Kaip vertinate tokį sprendimą? 

4. Neseniai buvo diskutuojama apie kys ius gydytojams. 
Gal verte tų duoti kys ius mokytojams? Ar s vietimas—
irgi paslauga? 

VU TSPMI Doc. Nerija Putinaitė: 

Nors sakoma, kad „sprendimas surastas“, jis 
surastas problemos pasekmei, ne priez asc iai. 
Problemos pasekme  buvo mokytojų streikas, ir, 
paz ade jus pakelti atlyginimus, jis baige si. Ta 
problema is spręsta. 

Tac iau gilioji problema liko. Tai – nesutvarkytas 
mokyklų tinklas, maz i kai kurių mokytojų kru viai, 
menkos kitos (nei pinigai) motyvacine s paskatos 
mokytojams tobule ti, stagnuojanti mokyklų 
atmosfera ir pan. 

Mokytojų mitinguose buvo keliami du skirtingi 
reikalavimai, kurie ir atspindi esamą situaciją. Buvo 
reikalaujama didinti atlyginimus ir taip pat 
reikalaujama maz inti mokinių klasių dydį. Net jei 
atlyginimų didinimas aktualus kiekvienam 
(mokytojui ar nemokytojui), tai yra dvi visis kai 
skirtingos problemos. Vieni mokytojai dirba su 
didele mis klase mis, turi pilną kru vį, ir jų 
atlyginimas tikrai ne ra varganas. Tarkime, lyginant 
su de stytojų ar kitų dirbanc iųjų vies ajame 
sektoriuje atlyginimu. Tac iau juos neabejotinai 
vargina darbas didele se klase se. Kiti mokytojai 
dirba mokyklose su keliais mokiniais, turi nedaug 
pamokų, jiems nesusidaro reikiamas darbo kru vis, 
jie gauna labai maz us atlyginimus. Skirtingos 
problemos, ir reikalingi skirtingi (ir sunku s) 
sprendimai. 

Padalijus surastus pinigus tos problemos 
nesprendz iamos. Laime tos vien laikinos „paliaubos“ 
iki kito neis vengiamo mokytojų streiko, su kuriuo 
tvarkytis reike s jau kitam ministrui. 



STT apklausė„Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės 

vadovą Gedvydą Vainauską. Lyginami ir kiti 

pavyzdžiai 

Ar spauda nepriklausoma? 

Ž urnalistika 

STT teigimu, ikiteisminio tyrimo metu gauta duomenų, kad <...> G.Vainauskas, atstovaudamas kitų 
asmenų interesus, susitare  [su] nus alintu prezidentu R.Paksu, kad s is uz  didele s verte s, (daugiau nei 
250 MGL) kys į, pasinaudodamas įtaka savo politine s partijos nariams, dirbantiems Aplinkos 
ministerijoje, paveiks ministerijai pavaldz ios institucijos – Valstybine s teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos – darbuotojus, kad s ie leistų prade ti eksploatuoti Prienų mieste mine tam 
maz menine s prekybos tinklui priklausantį prekybos centrą. DAUGIAU 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) skelbia detales tyrimo, kuriame pirmadienį kaip specialusis 
liudytojas apklaustas „Tvarkos ir teisingumo“ partijos lyderis Rolandas Paksas. STT nurodo, kad 
įtarimų R.Paksui pareiks ti dar negali de l jo turimos teisine s neliec iamybe s. Jos naikinti kol kas taip 
pat nepras oma. <...> Pats R.Paksas po apklausos patvirtino, kad STT domino jo santykiai su „Lietuvos 
ryto“ z iniasklaidos grupe s akcininku Gedvydu Vainausku bei prekybos tinklu „Norfa“. Tai is  esme s 
patvirtina ir STT. Negana to, STT meta kaltinimus ne tik de l vieno prekybos tinklo reikalų 
protekcijos, bet ir de l bandymo paveikti tyrimą de l sukc iavimo atliekanc ius pareigu nus.  DAUGIAU 

R.Paksas: „As  atsakiau, ar paz įstu Gedvydą Vainauską, ar paz įstu „Norfos“ direktorių, aplinkos 
viceministrą Algirdą Genevic ių ir po s itų klausimų apklausa baige si, is skyrus vieną dalyką, kad s alia 
kitų dovanų gavau specialiojo liudytojo statusą“, - BNS sake  R.Paksas. Vertindamas teise saugos 
veiksmus, jis pareis ke , kad „Lietuvoje yra perz engtos visos demokratijos ribos“. G.Vainauskas sake  
nieko nez inantis apie STT tyrimą. „Pirmą kartą apie tai girdz iu. C ia yra nesąmone s“, - BNS pirmadienį 
sake  G.Vainauskas. DAUGIAU 

Lietuvos universitetų studentai kartu su de stytojais ais kinosi, ar Lietuvoje yra uz valdytų 
savivaldybių. Pae mus pagarse jusios „darbiete s“ Ž ivile s Pinskuviene s valdomų S irvintų pavyzdį, 
pavyko įrodyti – yra. S irvintų vadove s veiklos metodai s iame tyrime net lyginami su vietinių Afrikos 
lyderių.  <...> 

Anot jų, nepaisant to, kad valdanc ioji grupe  ru pinasi miesto gerove ir teikia paramą sau lojaliems, 
dauguma galiai is laikyti pasitelkiamų priemonių pamina demokratine s valstybe s principus ir 
pries tarauja vaizdiniui, kaip ture tų funkcionuoti moderni vakarietis ka valstybe .  DAUGIAU 

VU TSPMI Dr. Nerijus Maliukevičius: Lietuvoje kaltumas yra įrodomas teismuose. 
Informacija apie tam tikrus tyrimus ir bylas toli graz u ne ra kaltinamieji aktai dalyviams. 
Nepaisant to, visuomene s dome jimasis ir vies as interesas reikalauja informacijos apie 

vykstanc ius tyrimus. Visuomene  negali laukti iki teismo sprendimo paskelbimo ir tik tada diskutuoti. 
Taigi akivaizdu, kad tokios garsios rezonancine s bylos sulaukia plataus nus vietimo z iniasklaidoje. 
Politikai ture tų z inoti, kad jų privataus gyvenimo ribos yra z ymiai platesne s nei paprastų z monių, jų 
veiksmai yra nuolatos priz iu rimi ir vies inami z iniasklaidos.  



Ž urnalistas Skirmantas Malinauskas: „Pirmadienį dabartinis lrytas.lt vadovas L.Dapkus socialiniame 
tinkle pasidalino kritika, kaip netinkamai dirba 15min. Atsakydamas į tai L.Dapkui priminiau, kad 
G.Vainauskas jau valandą STT ir tai „breaking news“ visuose portaluose is skyrus 
jo. Lrytas pagrindine je pozicijoje tuo metu simbolis kai kabe jo antys ir tekstas apie s iltą pavasarį. 

Ž urnalistine s antys atskrido kiek ve liau. Dar po pusvalandž io pasirode  tekstas apie STT provokaciją 
ir spektaklį. Trumpas, nepasiras ytas ir tendencingas. Paklausiau, kode l prie s io teksto ne ra pavarde s, 
ir is girdau atsakymą: „Kas c ia per Malinauskas? Druskininkai į diskusiją įsijunge ?“ <...> 

...skirtingai nuo ju sų, as  milž inis ko skaitytojų de mesio sulaukusios naujienos dvi valandas 
nemarinuoc iau ir ture c iau stuburą apie tai nedelsiant paras yti taip parodydamas, kad dirbu 
normalioje informacine je priemone je. Jums, deja, tam „cojones“ nebeuz tenka. Ir ne tik tam. 

Kas laukia „Lietuvos ryto“, puikiai z inau is  kitos savo darboviete s – „Respublikos leidinių grupe s“ 
pavyzdz io. Is  jos as  is e jau pats, kai uz  nepaklusimą ten s eimininkavusiam Alfredui Ždramiui is  manęs 
buvo atimtos redaktoriaus pavaduotojo pareigos ir sumaz intas atlyginimas. Tada pasikalbe jau ir su 
Vitu Tomkumi, kuris mane į darbą prie me  ir net vienu metu siu le  tapti vyriausiuoju „Vakaro z inių“ 
redaktoriumi. Pokalbis baige si pareis kimu ir, kaip dabar puikiai suprantu, bilietu is  skęstanc io laivo. 
Dabar V.Tomkus turi tai, ką pats savo rankomis suku re  – marginalaus turinio savaitras tį ir į gu dz ią 
provinciją orientuotas „Vakaro z inias“, kurias ir toliau į s viesią ateitį veda tie patys vedliai. Gal nuves, 
dar palaukim. “ Rekomenduojama perskaityti visą straipsnį 

Transparency International: 
2012 m. laikras c io „Š irvintų kras tas“ 
valdanc ios įmone s savininke  buvo 
Darbo partijos ir S irvintų rajono 
savivaldybe s tarybos nare  Ž ivile  
Pinskuviene . Laikras c ius „Dzu kų z inios“ 
ir „Dainavos z odis“ valdanti įmone  
priklause  Lazdijų rajono merui 
konservatoriui Artu rui Margeliui. 
Alvydui S edz iui, jam bu nant 
Socialdemokratų partijos atstovu 
S iaulių miesto savivaldybe s taryboje, 
priklause  ir iki s iol priklauso „S iaulių 
televiziją“ transliuojanti bendrove  
„Š iaulių apskrities televižija“. DAUGIAU 

Apie antraštes keičiančio plėtinio uždraudimą: 

„… Šausį buvo gautos pretenžijos is  „Lietuvos ryto“, o 
kovo pradz ioje is  „15min“ bei „Delfi“. Kadangi 
nenore jau veltis į neramumus, tiesiog apleidau tą 
projektą“, – VŽ  komentuoja Karolis Janus kas, ple tinio 
ku re jas. Anot jo, z iniasklaidos priemone s 
argumentavo tuo, kad „antras te  yra ku rinio dalis ir jie 
turi teisę uz drausti jas koreguoti“. DAUGIAU 

„Nenoriu generaližuoti kap papildinys paveike  dalies 
portalų skaitytojų įproc ius, bet mane asmenis kai jis 
priverte  sugrįz ti tiek į delfi.lt, tiek į 15min.lt, kadangi 
dabar gale jau ir greitai akimis permesti pagrindines 
naujienas, ir ne kartą nusis ypsoti. Be to, labiau me gau 
desktopinę įskiepio versiją, nes mobilioji man atrode  
nepatogi. 

Kas įdomiausia, z inute , jog papildinys is jungtas, 
pirmiausia paplito Facebook, o didieji portalai, kurie 
s iaip jau sąz iningai gainiojasi sensacingų z inių, apie 
tai is didz iai tyle jo. Kur jau c ia mesi akmenį į savo 
darz ą. Juo labiau, kad pasirodz ius įskiepiui, delfi.lt 
vyr. redaktore  M. Garbac iauskaite -Budriene  sake , kad 
tai vaikų z aidimai, kurie se kme s nesulauks. O paskui 
apsisukusi liepe  teisininkams paspirginti papildinio 
ku re ją Karolį Janus ką. Tai tiek tų z odz ių.“ DAUGIAU 

Vienintelis spausdintas laikras tis S irvintose 
priklauso pac ios mere s aplinkai. Laikras tyje 
spausdinama tik valdanc iajai grupei palanki 
informacija: ne ra kritikos partijai, tuo tarpu 
ž inios apie opožiciją ne ra pateikiamos ar 
pateikiamos neigiamoje s viesoje. 

„Nesu patenkintas vietine spauda, nes realiai 
mieste platinamas tik vienas laikras tis, kuris 
priklauso merei, ten vien tik pagyros apie 
Darbo partiją ir pac ią merę, tac iau ne ra 
kritikos ar kitokios nuomone s“, – tvirtino 
neįvardintas apklaustasis. DAUGIAU 



<...> 

1. Ž iniasklaida neoficialiai yra vadinama s alies 
ketvirtąja valdz ia. Kode l valdz ių galios ture tų bu ti 
atskirtos? Kas įvyksta, kai taip ne ra? 

2. Ką manote apie z iniasklaidos straipsnių antras tes? 
Ar teko naudotis antras tes keitusiu įskiepiu ir ar 
pritariate s iai ide jai? 

3. Uz duotis: Ar esate patys pastebe ję neskaidrios 
ž iniasklaidos pavyždž ių? S ią savaitę stebe kite ž inias 
ir spaudą ir kitai pamokai pateikite nors po vieną 
pavyzdį, kai pateiktos naujienos jums pasirode  
neobjektyvios. 

VU TSPMI Dr. Nerijus 

Maliukevičius:  

Apie Širvintų rajoną: Lietuvoje valstybine s 
institucijos negali ture ti tiesiogiai pavaldz ių 
ž iniasklaidos priemonių, kaip buvo Sovietų 
Sąjungos laikotarpiu. Tac iau politikams vis 
tiek is lieka pagunda bandyti ture ti ir 
kontroliuoti sau artimą z iniasklaidą, kuri 
kaip tik ture tų juos priz iu re ti.  Tode l kai 
kurie politikai bando apeiti s ią situaciją ir 
dalyvauja  verslo grupių iniciatyvose steigti 
vietinę z iniasklaidą. Kai kurie pavyzdz iai 
iliustruoja, kaip politikai kontroliuoja sau 
palankią z iniasklaidą per susijusias verslo 
grupes. 



2016-ųjų kovo 22 dieną Briuselyje žuvo 

mažiausiai 34 žmonės. Atsakomybę prisiėmė ISIS 

Islamistų teroro aktas Belgijoje 

Terorizmas 

Belgijos premjeras Charlesas Michelis pripaz ino, kad 
s aliai smoge  teroristai. „Įvyko tai, ko bijojome“, – 
sake  s alies lyderis. Jis pripaz ino, kad yra des imtys 
civilių aukų ir daugybe  suz eistųjų. 

„Dvi atakos buvo įvykdytos s į rytą Zaventamo oro 
uoste ir Malbeko metropoliteno stotyje – aklos, 
nuoz mios, bailios atakos“, – Ch.Michelis sake  per 
nacionalinę televiziją. 

„Esama daug ž uvusiųjų ir daug suž eistųjų – kai kurie 
jų suz eisti sunkiai. <...> Tai yra tamsus mu sų s aliai 
laikotarpis. Mums reikia ramybe s ir solidarumo“, – 
teige  Ch.Michelis, pripaz indamas, kad pareigu nai 
ture jo informacijos apie galimas atakas. Belgija taip 
pat sustiprino saugumo priemones s alies 
branduoline se je gaine se, pranes e  naujienų agentu ra 
„Belga“. DAUGIAU 

Teroristine  grupuote  „Islamo valstybe “ (ISIS), 
prisie musi atsakomybę uz  is puolius Briuselyje, 
pavies ino garso įras ą, kuriame arabų kalba z ada 
„juodas dienas“ pries  IŠIŠ kovojanc ioms s alims už  „jų 
agresiją“.  „Paz adame, kad kryz iaus z ygyje pries  IS 
dalyvaujanc ių s alių laukia juodos dienos uz  jų 
agresiją pries  IS, o tai, kas laukia, bus dar blogiau ir 
sunkiau, su Alacho leidimu.“ DAUGIAU 

Didžiausi islamistų teroro aktai Europoje 

2004 m. kovas: Madridas. 

Pries  daugiau nei 10 metų Ispanijos sostine je 
surengtas ligs iol daugiausia aukų 
pareikalavęs teroro is puolis Europoje. Su „Al-
Qaeda“ siejama grupuote  susprogdino 10 
uz taisų Madrido traukiniuose. Ž uvo 192 
ž mone s, dar beveik 2.000 buvo suž eisti. 

2005 m. liepa – Londonas. 

3 saviž udž iai teroristai susisprogdino 
Londono metro traukiniuose, dar vienas – 
miesto autobuse. Ž uvo 52 z mone s, 
neskaic iuojant pac ių dz ihadistų, daugiau nei 
700 suž eista. Š ie teroristai taip pat siejami su 
„Al-Qaeda“. 

2015 m. sausis – Paryžius. 

Du ginkluoti broliai – Saidas ir Cherifas 
Kouachi – uz puole  satyrinio z urnalo „Charlie 
Hebdo“ redakciją, ve liau surenge  dar kelias 
atakas. Po kelių dienų persekiojimo ir įkaitų 
dramos augumo paje goms pavyko nukauti 
teroristus, priklausiusius su „Al-Qaeda“ 
siejamai grupuotei. Is  viso 18 z monių z uvo, 
22 suž eisti. 

2015 m. lapkritis – Paryžius. 

10 teroristų grupuote  surenge  eilę 
koordinuotų atakų prie Paryz iaus 
nacionalinio stadiono ir koncertų sale s. Jie 
nuz ude  130 z monių, dar 370 suz eide . Atakų 
metų z uvo 7 teroristai, pagrindinį 
organizatorių saugumo paje gos nukove  po 
kelių dienų. Dar dviejų buvo ilgai ies koma, 
vienas jų suimtas 2016 m. kovą. Atsakomybę 
uz  is puolį prisie me  „Islamo valstybe “. 
DAUGIAU 

Du sprogimai nugriaude jo pagrindiniame Belgijos 
sostine s oro uoste, dar vienas – metro stotyje netoli 
Europos Sąjungos institucijų. Bent 34 z mone s z uvo, 
beveik 200 suz eista. Belgijos tarnybos netrukus po 
atakos prade jo teroristų paies ką. Oficialiai jokia 
organizacija atsakomybe s kol kas neprisie me , tac iau 
„Islamo valstybe s“ re me jai pasveikino is puolį. 
DAUGIAU 



JAV z valgybos pareigu nas: Belgijos valdz ios institucijos jau ilgą laiką kovoja stengdamosios is ardyti 
terorizmo tinklą, tac iau tuo pac iu metu jos nekreipe  jokio de mesio į vis dide janc ias maz umų 
bendruomenes, leisdamos susikurti tokioms izoliuotoms vietoms, kaip Molenbekas, kuriame gali 
lengvai sle ptis potencialu s dz ihadistai.  <...> JAV pareigu nai prisimine , kad įspe jimai apie galimas 
atakas buvo girde ti dar prae jusį savaitgalį. Nusivylę JAV z valgybos pareigu nai konstatavo prastą 
Belgijos kovos su terorizmu sistemos funkcionavimą. 

„Netgi kalbant apie Europos Šąjungą bendrai, dž ihadistų infiltracija vyksta jau du des imtmec ius. Ir 
tik dabar pradedama su tuo kovoti. Kai mes turime susisiekti su Europos saugumo tarnybomis ar 
netgi atsiųsti savo vyrus su jais pasikalbe ti, mes kalbame s su z mone mis, bu siu tiesmukas, kurie yra 
vaikai. Jie ne ra iniciatyvu s, jie tiesiog nez ino, kas vyksta. Tai labai gąsdinantis dalykas, kurį reikia 
pripaz inti, jų s alis (Belgija) yra perimama (dz ihadistų). Is vada tokia, kad Belgija tapo pagrindine 
ž iaurių ekstremistų baže“, – kalbe jo A.Schifftas. 

„Dž ihadistai mano, kad Europa yra silpnoji Vakarų pasaulio grandis, o Belgija yra silpnoji Europos 
dalis“, – sake  Prancu zijos terorizmo ekspertas Gillesas Kepelsas. Dauguma pastarojo meto atakų yra 
susijusios su Belgija. 2014 metais prancu zų, buvęs sirų dz ihadistas atvyko į Belgijos sostinę uz pulti 
ž ydų mužiejaus Briuselyje. Ginklai, naudoti Amedy Coulibaly puolant ž ydų prekybos centrą 2015 m. 
sausį, taip pat susiję su Briuseliu. DAUGIAU 

Prezidente  D. Grybauskaite : „Privalome 
griez tai atsakyti visomis įmanomomis 
priemone mis. Visomis, turiu galvoje, 
lygiai taip pat į karą karu pries  
terorizmą. Taip pat skelbti karą 
teroristams. Priemone s turi bu ti 
adekvac ios, teroristai yra nusikalte liai, 
jie kariauja pries  z mogis kumą, pries  
ž mones, ir tai reis kia, kad mu sų reakcija 
turi bu ti adekvati. <...> Turi bu ti pakirsti 
terorizmo finansavimo s altiniai, 
finansiniai is tekliai ir kova su 
organizuotu nusikaltimu ir pinigų 
plovimu“. DAUGIAU 

Karalis kojo koledz o profesorius Andrew MacLeod: 
„Tokio blogio s viesoje vyriausybe s susiduria su 
dideliu is s u kiu. Norime nugale ti tuos, kurie mus 
atakavo – bet kas esame „mes“ ir kas yra „jie“? Ar 
tai nuosaiku s tikintieji pries  visus pasaulio 
religinius fanatikus? Ar tai Vakarai pries  
musulmonus? Atstumdami islamą mes pries ais 
paversime 1,6 milijardus z monių, kurių dauguma 
smerkia teroristų veiksmus.“ DAUGIAU 

Belgijos saugumo tarnybos, nepaisant 
profesionalaus atskirų pareigu nų darbo – 
atrode  suirzusios. Atskleista, kad keli s imtai 
agentų ture jo prz iu re ti kelis tu kstanc ius 
potencialių kovotojų. 

„Mes buvome tiesiog pervargę“, – el. pas tu 
„The Guardian“ ras e  vienas is  vyresnysis 
Belgijos saugumo vadovų. Prae jusį me nesį 
pranes ta apie beveik kelių s imtų milijonų eurų 
antiterorizmo paketą, bet jau buvo per ve lu. 
DAUGIAU 

V. Sinica: „Pirma po ISIS teroro is puolių Briuselyje 
kilusi mintis buvo nuvilianti: nieko naujo negalima 
pasakyti. Negalima, nes viskas pasakyta po ISIS 
is puolių Paryz iuje, o per pusmetį situacija beveik 
nepasikeite . Nepasikeite , nes nebuvo keic iama ir 
nebuvo keic iamas poz iu ris į terorizmo problemą. 

Ir 2015-ųjų lapkritį, ir dabar jokios s alies, esanc ios į 
Vakarus nuo buvusios gelez ine s uz dangos, vadovas 
neis drįs pasakyti, kad terorizmo Europoje banga 
yra tiesiogiai susijusi su neintegruota musulmonų 
bendruomene, o ISIS is  tiesų atstovaują islamui. 
Bu tent s i ideologine  stagnacija veda Europą tiesiai į 
praz u tį. Europa ir ve l renkasi atsakyti į teroro 
priemones ve liavomis, ge le mis, as aromis, feisbuko 
uz sklandomis, uz uojauta ir pasmerkimais.“ 
DAUGIAU 

L. Kojala: „Europoje prasideda nauja Baime s epocha. 
Ją z enklina nuolatinis nerimas ir nesaugumo 
jausmas, o kartu – neis vengiamybe s poju tis, kurio 
as triausius kampus nugludina didmiesc io rutina bei 
naivus tike jimas, kad nelaime s vyksta kaz kur toli, 
kaz kur televizijos ekranuose.“ DAUGIAU 





 

1. Politologai nesutaria, ar de l teroristinių is puolių 
reikia kaltinti visus islamo is paz ine jus ir skelbti karą 
visai islamo religijai. Ką manote ju s? 

2. Kuo dabartiniai įvykiai siejasi su Kryž iaus ž ygiais 
viduramz iais? 

3.  Už duotis: Kalbama apie  „sunkiai serganc ią Europą“, 
dide janc ią migrantų krizę. Pasidalinkite į grupes po 4-5 
ir padiskutuokite, kaip į susidarusią situaciją ture tų 
reaguoti Europos lyderiai. Pasidalinkite savo įz valgomis 
su klase s draugais . 

Anot politologo, de l įvykių Briuselyje ar Paryz iuje kaltinti pareigu nus bu tų nelogis ka. „Įsivaizduokite 
belgų pareigu nus, kurie bando kontroliuoti Molenbeką. Tai yra zona, kur net policininkai nelipa is  
savo automobilių. Ies komiausias Europos nusikalte lis ten sle pe si 5 me nesius, labai sunku 
teise saugininkams ką nors prikis ti. O dar verta pamine ti, kad jiems sunku dirbti de l vidinių Belgijos 
įstatymų. Tapome savo laisvių ir teisių įkaitais. 

Kol teroristai siauc ia, Europa nez ino, kaip atsakyti, o ir recepto, politologo z odz iais, kol kas ne ra. 
„Prancu žijos ir Belgijos situacija dar sude tingesne , nes ten yra daug vadinamųjų getų, daug 
bendruomenių, gyvenanc ių izoliuotai, kitose s alyse jos yra labiau integruotos. [...] Akivaizdz iai 
matome, kad atvykusi kultu ra nenori priimti Europos taisyklių. Formuojasi valstybe  valstybe je. 
Atsiranda zonos, kurių nekontroliuojame. [...] Valstybių viduje taip yra daug takoskyrų, nes atsiranda 
radikaliosios des iniosios je gos, kurios populiare ja. Sprendimų neturime. Juk daugelis teroristų yra 
Belgijos, Prancu zijos piliec iai“. 

De l to, politologo nuomone, gyvename tarsi baime s eroje. „Islamo valstybe “ veikia taip, kad jos 
kuopele s tarpusavyje nelabai susijusios organizacine prasme, taigi, jeigu sunaikini vieną kuopelę, gali 
veikti kita. Ir tai veikia mu sų visuomene s viduje tarsi le tine  liga“, – sako L. Kasc iu nas. DAUGIAU 

Europa sunkiai serga 

VU TSPMI politologas L. Kasc iu nas  
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