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BREXIT
Didziosios Britanijos referendumas
Birželio 23 dieną vyks Didžiosios Britanijos
referendumas dėl vadinamojo „Brexit“ pasitraukimo iš Europos Sąjungos.

BNS.lt: „Prieš puššimtį metų Prancuzijoš prezidentaš Charleš de Gaulle‘iš (Šarliš de Goliš) dukart
vetavo Didziosios Britanijos prasymą įstoti į tuometę Europos ekonominę bendriją, nes, anot jo,
„ešminiš šioš šalieš priešiškumaš“ ekonominei integracijai galetų pakenkti blokui. Po kelių
savaicių, kai britai balsuos, ar pasitraukti is Europos Sąjungos (ES), si pranasyste gali issipildyti.
Balsavimas del Didziosios Britanijos pasitraukimo is ES – vadinamojo „Brexit“, – kuris vyks
birzelio 23 dieną, greiciausiai sukels sąmysį finansų rinkose ir dar padidins neapibreztumą, o tai
gali sukresti regiono ekonomiką.
Tikroji zala gali pasireiksti tik po tam tikro laiko. Zemynineje Europoje baiminamasi, kad
Didziosios Britanijos pasitraukimas is ES kitas salis gali paskatinti reikalauti savo narystes ES
pokycių. Blogiausiu atveju tai galetų atverti naują nacionalizmo erą, taciau tai sumazintų siekį
stiprinti ekonominius rysius ir pakenktų pagrindiniams ES tikslams: laisvei prekiauti ir judeti tarp
ES salių.
„Tai galetų buti dar viena į EŠ laivą paleišta raketa“, – šako JAV banko „Wellš Fargo“ ekonomištaš
Jay‘us Brysonas (Dzejus Brisonas). „Brexit“ galetų tapti precedentu ir del to galetų kilti klausimų
del pacios ES ateities“, – sako jis.“

15min.lt: Del galimybes, kad britai per referendumą nuspręs isstoti is Bendrijos, is kitų ES narių į salį
atvykę zmones jau puola į paniką. Ypac – jaunimas, raso „The New York Times“. Portugale Silvia Luis
jau galvoja palikti Londoną ir vykti studijuoti į Skotiją. Latve Sandra Martinsone teigia prasysianti
Jungtines Karalystes paso arba įsigysianti nekilnojamojo turto. Prancuze Julie Miquerol paspartino
planus įkurti kompaniją Ispanijoje. <...>
Iki siol visi jie turi visas galimybes atvykti į Jungtinę Karalystę ir be jokių vizų ar specialių leidimų
kurti naują gyvenimą naujuose namuose. Bet ateitis baugina. Nei Londone, nei Briuselyje niekas
negali tiksliai pasakyti, kas laukia visų sių naujakurių, jei britai nuspręs pasitraukti is Europos seimos
– tikriausiai laukia sudetingos derybos.

VU TSPMI politologas L. Kojala, Delfi.lt: „Pabegelių krize, tebešitęšiantyš ekonominiai šunkumai Pietų
Europoje, saugumo issukiai Rytuose ir kitos problemos stiprina suvokimą, kad daugiau nei pusę
amziaus vykstanti Europos integracija, kuri tapo suprantama kone kaip savaimine duotybe, yra trapi.
Net ir patys europieciai ja ima abejoti: ES salių piliecių, pozityviai vertinancių ES, vidurkis tera apie
40 proc. Lietuva šiuo atveju iššiškiria pozityvumu – analogiškaš rodikliš šiekia net 68 proc. <...>
Pati ES yra nuolatines abejones busenoje, nes ne iki galo yra atsakiusi į klausimą apie savo savastį;
politikos moksluose daznai sakoma, kad ES yra „sui generis“ (liet. savitas), istorinių precedentų
neturintis projektas – daugiau nei įprasta tarptautine organizacija, bet tikrai ne valstybe. <...>
[Didziošioš Britanijoš] pašitraukimaš iš bendrijoš taptų ištoriniu precedentu, mat iki šiol tą yra
padariusi vienintele Grenlandija – del nepalankių zuvininkystes taisyklių, nuo Danijos priklausoma
pusiau autonomiska teritorija sprendimą referendume prieme dar 1985 m. Taciau nera abejonių,
kad britų pasitraukimas taptų bene didziausiu smugiu ES per visą jos egzistavimo laikotarpį.“
VU TSPMI instituto direktorius prof. R. Vilpišauskas, lrt.lt: „Britanija višada vadinta šunkia ir
nepatogia ES partnere, todel tai [referendumas del narystes] nera labai neįprasta“. Viena pagrindinių
priezascių, kodel Britanijos visuomene yra nusiteikusi euroskeptiskai – pernelyg intensyvus
reguliavimas. Kita priezastis – Didzioji Britanija nemazai sumoka ES, nors dalį lesų susigrązina pagal
issideretą isimtį. Trecia euroskeptiskas nuotaikas skatinanti priezastis, anot R. Vilpisausko, –
nuomone, kad Britanija, nebudama ES, galetų prekiauti nevarzomai su visu pasauliu.
Taciau busimą referendumą R. Vilpisauskas laiko vidinių Britanijos konservatorių partijos
nesutarimų rezultatu. Premjeras Davidas Cameronas esą iskele referendumo ideją noredamas
suvienyti konservatorius ir manydamas, kad balsavimas parodys, kad salis lieka Bendrijoje.

BNS.lt: Likuš menešiui iki Didziošioš Britanijoš referendumo del tolešneš šalieš naryšteš Europoš
Sąjungoje, į priekį issiverze „Pasilikimo“ salininkų stovykla, netylant bauginantiems įspejimams apie
„Brexit“ šcenarijauš tarptautineš pašekmeš ir škambant neretai abšurdiškiemš argumentamš šalieš
viduje. Kova uz balsus pries birzelio 23-iosios referendumą įtrauke JAV prezidentą Baracką Obamą,
Bendrijos lyderius ir Tarptautinį valiutos fondą, isprovokavo Europos Sąjungos palyginimus su
Adolfu Hitleriu ir pakurste įspejimus apie Treciojo pasaulinio karo gresmę.
ELTA, Delfi.lt: JAV prezidentaš Barackaš Obama penktadienį įšpejo Europoš Šąjungą (EŠ) palikti
svarstancius britus, kad Didziosios Britanijos isstojimas is Sąjungos, vadinamasis „Brexit“, sumazins
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JAV prezidentas taip pat įspejo, kad Jungtine Karalyste atsidurs „eiles gale“ del Transatlantines
prekybos susitarimų, jei birzelio menesio referendume valstybe balsuos uz isstojimą is ES.

ELTA: „Ketvirtadienį [Didziošioš Britanijoš
centrinio banko vadovas] D. Carney įspejo, kad
pasitraukimas sukeltų tokių gresmių „kaip galima
technine recesija“. Pries narystę ES nukreiptos
kampanijos dalyviai grieztai kritikuoja M. Carney
poziciją ir ragina sį atsistatydinti. Centrinio banko
vadovo atstovas spaudai tokius raginimus atmeta
ir pabrezia, kad centrine finansų institucija
„privalo“ iššakyti šavo vertinimuš. M. Carney BBC
korespondentui Andrew Marrui pareiske, kad jis
veikia nepriklausomai nuo politikos ir nesiulo
žmonems kaip balsuoti.“.
ELTA: „Daugiau nei šimtaš garšių Didziošioš
Britanijos finansininkų, pasisakancių pries tolesnę
Jungtines Karalystes (JK) narystę Europos
Sąjungoje (ES), pasirase atvirą laiską, kuriame
britai raginami balsuoti uz salies pasitraukimą is
ES per birzelį vyksiantį referendumą, informuoja
„Reuterš“. „Jeigu, JK ešant uz EŠ ribų, pavyktų
issaugoti politinį vadovavimą ir veiksmingą
reguliavimo aplinką tuo paciu aukstu lygmeniu,
galime daryti prielaidą, kad Londono Sitis
sustiprintų savo, kaip issivysciusio pasaulinio
finansų centro, vadovaujancias pozicijas ir toliau
svariu indeliu prisidetų prie salies ekonomikos
pletros, paskatintų naujų darbo vietų augimą“, –
patikslinama atvirame laiske.“

1.

Daugelyje ES salių pasigirsta pavienių nuomonių, kad buvimas ES nenaudingas. Kaip manote, kokios priezastys lemia, kad butent Didzioji
Britanija gali tapti pirmąja is ES isstosiancia salimi? Kuo jos padetis skiriasi nuo
Lietuvos ir kitų pokomunistinių salių?

2.

Vienas is argumentų, kodel Didzioji Britanija turetų palikti
ES, yra teisiniai apribojimai ir suvarzymai - nebudama
Sąjungoje DB turetų visiską laisvę ir nepriklausomybę kurti
savo teisinę bazę. Kaip manote, ar Lietuvai ES teisinis
reguliavimas atnesa daugiau naudos ar suvarzymų?

3.

Padiskutuokite grupese, kaip suprantate auksciau pateiktas
karikaturas.

4.

Kaip manote, kokios galetų buti Brexit pasekmes Lietuvai? O
Jums asmeniskai?

D. Trumpas
JAV Prezidento rinkimai
2016 lapkričio 8 dieną įvyks JAV Prezidento
rinkimai, kuriuose realiausias Respublikonų
kandidatas—Donaldas Trumpas

„The Economišt“, 15min.lt: Donaldo Trumpo pergaleš JAV prezidento rinkimuoše peršpektyva yra
didele gresme, destabilizuojanti pasaulio ekonomiką ne maziau negu dzihadistų judejimai, paskelbe
britų zurnalo „The Economist“ analitinis padalinys „Economist Intelligence Unit“ (EIU). Vienodai su
tiketinu D.Trumpo prezidentavimu (12 balų) buvo įvertinta „Islamo valstybes“ keliama gresme, kuri,
anot EIU, gali sustabdyti penkerius metus trukusį JAV ir Europos akcijų rinkų atsigavimą, jeigu
teroristų atakos butų eskaluojamos.
Žurnalistai G. Česnakas, G. Jakstaite, 15min.lt: 2016 m. JAV prezidento rinkimuoše problema tampa ir
rinkejų zavejimasis autoritarizmu (kas nera naujiena siuolaikineje politikoje). JAV rinkejai pasiilgo
stipraus, is esmes autoritarinio lyderio, kokiu save pozicionuoja D.Trumpas, niekindamas oponentus,
mazumas, religijas ir drauge teigdamas, kad visus myli. D.Trumpas taip pat tapo kandidatu, kuris
isreiskia tai, ką galvoja dalis JAV piliecių – nepasitenkinimą imigrantais, baltųjų diskriminacija ar
Vasingtono neveiklumu. Stai kur slypi socialines paramos D.Trumpui saknys.
Is E. Jakilaicio LRT televizijos laidos „Demesio centre“, delfi.lt: Politikaš A. Guoga: „Jiš labai škiriaši iš
kitų kandidatų. Kai jų buvo nemazai, jis lengvai rinko balsus. Buvo įdomus, emocingas kandidatas,
siulantis statyti sieną tarp JAV ir Meksikos bei teigiantis, kad uz tą sieną sumokes Meksika. Zmonems
tai įdomu.“
Vasingtone gyvenanti zurnaliste Rosseta Vingeviciute-Wilbur: „D. Trumpas padalino Ameriką į dvi
dalis. Vieni jo nuosirdziai nekencia, kiti vis drąsiau sako, kad D. Trumpas jiems patinka. Viena
priezascių, kodel jis toks populiarus yra ta, kad jis sako politiskai nekorektiskus dalykus, apie
kuriuos niekas garsiai nekalbedavo.“
Žurnalistas P. Gritenas, 15min.lt: „Aš myliu menkai iššilavinušiuš“, – prašitare D.Trumpaš,
kalbedamas apie savo rinkejų socialinį pjuvį. Bet D.Trumpo rinkejas nera tik menkai issilavinęs ir
protestuojantis Amerikos provincialas. Tai visų pirma yra cinikas. <...> Toks pats cinikas, kuris gali
teigti, kad su korumpuotais Lietuvos politikos ar ziniasklaidos veikejais bando susidoroti kazkokios
tamsiosios jegos. Paklauskite jų: kas tos jegos? Kas gi tie, kurie bando uzgrobti valstybę? <...> Ar is
tiesų sąmokslo teorijų platintojai yra tik kvailiai, kuriuos dera pasiepti? Nemanau. Daugelis jų taip
veikia tiesiog genami migloto cinizmo.

VU TSPMI politologas L. Kojala, delfi.lt: „Respublikonų partijos rinkimų lyderis skyre
mazdaug 40 minucių tam, kad nubreztų savo uzsienio politikos viziją; jis nebuvo pernelyg
emocingas, nesisvaide įzeidimais oponentų atzvilgiu <...>. Sio pasisakymo rezultatas – dar daugiau
kontraversijos, dar daugiau priestaringumo, dar daugiau nezinios. Trumpas gali kelių minucių
skirtumu teigti, kad JAV sąjungininkai gali juo pasikliauti, ir cia pat pareiksti, jog sekmingiausi
saugumo aljansai – pirmiausiai NATO – yra pasenę; jis gali kalbeti apie įsipareigojimų tęstinumą, o
po to primygtinai teigti, jog JAV turi tapti nenuspejama; jis gali į sipulius dauzyti Barracko Obamos
uzsienio politiką, ir cia pat pridurti, kad JAV deresis su Rusija, nes tai valstybe, su kuria esą galima
racionaliai susitarti – o juk tai praktiskai nesekmingos Obamos santykių su Rusija „perkrovimo“
politikos argumentų citata. <...>
Visa tai atsirita ir iki mazų maziausiai nerimą keliancio Trumpo poziurio į Rusiją. Ir ne tik todel, kad
vienu pagrindinių verslininko patarejų siuo metu dirba buvęs artimas prorusisko Ukrainos
prezidento Viktoro Janukovyciaus pagalbininkas Paulas Manafortas <...>. Kur kas labiau del to, kad
kai kurios tezes praktiskai sutampa su Rusijos politinių lyderių retorika. Pavyzdziui, sakydamas,
kad „is Saltojo karo isaugusi NATO misija ir struktura paseno“ jis praktiskai zodis zodin atkartoja
Vladimirą Putiną, nuolatos primenantį, jog „NATO yra Saltojo karo reliktas“. Siuo atveju vaizdingas
ir kitas Trumpo sakinys, teigiantis, kad „mes busime visada laimingi, kai buvę priesai taps musų
draugais“. Juk su Rusija, kaip sako Trumpas, „galima bandyti susitarti“. <...> Lyg ne amerikieciai
2009 metaiš tieše ranką į Kremlių tikedamieši pragmatinio šušitarimo, bet cia pat ją nudege
įžengdami į Kremliaus veiksmų inspiruotą „Naują Šaltąjį karą“.
Apzvalgininkas V. Laucius, delfi.lt: „Tie, kurie šnypšcia, dušauja ir varto iššprogintaš akiš, kalbedami
apie Donaldą Trumpą, daznai pamirsta arba nenori matyti, kad jis tiesiog puikiai atliepia siuolaikines
pramogų visuomenes lukescius ir madas – paklausą rinkejų minios, kuri ir Lietuvoje, ir JAV murkdosi
tame paciame informaciniame meslyne, priskretusi prie bukinancių TV ekranų ir persunkta
vulgarios, paikos, juokdariskos TV kulturos. Siuo atzvilgiu D. Trumpas tera naturaliai susiklosciusios
demokratines paklausos produktas, o ne kazkoks demonas svetimkunis <...> D. Trumpo – kaip ir
Rolando Pakso Lietuvoje – fenomenas yra ne tiek didziųjų politinių problemų priezastis (zinoma, jų
bus, jei jis taps respublikonų kandidatu), kiek padarinys.“
VU TSPMI politologas K. Girnius, 15min.lt: [K. Girniuš] pabreze, kad politologai nešugebejo
suprasti, kiek pykcio ir nusivylimo yra susikaupę baltaodzių, maziau issilavinusių rinkejų sluoksnyje.
„Šie zmoneš jaucia, kad politineš partijoš neatštovauja jų interešamš, yra abejingoš, pragyvenimo
lygis per penkiolika metų beveik neaugo, o kai kurių grupių atveju net ir smuko. Trumpas mobilizavo
tokius rinkejus, kurie nepatenkinti dabartine politika ir savo gyvenimo lygiu. Jis pazadejo paprastus
dalykus: mes padarysime Ameriką galingiausia, neįleisime migrantų, musulmonų ir panasiai. Jis
kalbejo taip, kaip kalba zmones bare“.

Apie Vilniaus gatvės piešinį (paveikslėlis
kairėje), sukurtą Vilniaus menininkų, pasirodė
straipsniai garsiausiuose užsienio žiniasklaidos
leidiniuose: BBC, CNN, The Times, Washington
Post ir kituose. Dešinėje - rusų menininko
Dmitrijaus Vrubelio piešinys ant Berlyno sienos,
vaizduojantis SSKP generalinio sekretoriaus
L.Brežnevo ir komunistinės VDR vadovo
E.Honeckerio bučinį.
Lrytas.lt: Ant reštorano „Keule Ruke“ nupieštaš šalduš bucinyš tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro
Putino sulauke reakcijų ir Rusijoje. <...> „Menininkas tikina, kad piesinyje nera jokios neigiamos
žinutes, esą tiesiog Putinas geba susikalbeti su Trumpu. Taciau įdomu tai, kodel gatves mene vis
dazniau atsiranda politines temos“, – kalbejo [naujienų kanalo] „Rosija 24“ laidos vedejas. Rusas
nepamirso pamineti ir neseniai vykusio „Eurovizijos“ konkurso, esą kaip ir gatves mene, taip ir dainų
konkurse svarbiausia tapo politika.

1.

Kuo siais laikais skiriasi politikai, siekiantys rinkejų balso per
rinkimų kampaniją, nuo, pavyzdziui, del pergales besivarzancių
Eurovizijos atlikejų? Kuo, jusų manymu, jie turetų skirtis?

2.

Kodel D. Trumpo isrinkimas vertinamas kaip tokia didele gresme
pasauliui? Kaip manote, kokios butų jo isrinkimo pasekmes
Lietuvai?

3.

Kaip manote, ar toks kandidatas kaip Trumpas sulauktų Lietuvos
gyventojų palaikymo? Kodel? Ar jau turejome/turime panasių į
Trumpą politikų?

4.

Ką manote apie tokį gatves meną kaip Trumpo ir Putino bucinys?
Koks tokio meno tikslas? Kokių zinote kitų pavyzdzių?

