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Birželio 23 dieną vyks Didžiosios Britanijos 

referendumas dėl vadinamojo „Brexit“ - 

pasitraukimo iš Europos Sąjungos. 

Didz iosios Britanijos referendumas 

BREXIT 

BNS.lt: „Prieš  pušš imtį metų Prancu zijoš prezidentaš Charleš de Gaulle‘iš (Š arliš de Goliš) dukart 

vetavo Didz iosios Britanijos pras ymą įstoti į tuometę Europos ekonominę bendriją, nes, anot jo, 

„ešminiš š ioš š alieš prieš iš kumaš“ ekonominei integracijai gale tų pakenkti blokui. Po kelių 

savaic ių, kai britai balsuos, ar pasitraukti is  Europos Sąjungos (ES), s i pranas yste  gali is sipildyti. 

Balsavimas de l Didz iosios Britanijos pasitraukimo is  ES – vadinamojo „Brexit“, – kuris vyks 

birz elio 23 dieną, greic iausiai sukels sąmys į finansų rinkose ir dar padidins neapibre z tumą, o tai 

gali sukre sti regiono ekonomiką. 

Tikroji z ala gali pasireiks ti tik po tam tikro laiko. Z emynine je Europoje baiminamasi, kad 

Didz iosios Britanijos pasitraukimas is  ES kitas s alis gali paskatinti reikalauti savo naryste s ES 

pokyc ių. Blogiausiu atveju tai gale tų atverti naują nacionalizmo erą, tac iau tai sumaz intų siekį 

stiprinti ekonominius rys ius ir pakenktų pagrindiniams ES tikslams: laisvei prekiauti ir jude ti tarp 

ES s alių. 

„Tai gale tų bu ti dar viena į EŠ laivą paleišta raketa“, – šako JAV banko „Wellš Fargo“ ekonomištaš 

Jay‘us Brysonas (Dz e jus Brisonas). „Brexit“ gale tų tapti precedentu ir de l to gale tų kilti klausimų 

de l pac ios ES ateities“, – sako jis.“ 

15min.lt: De l galimybe s, kad britai per referendumą nuspręs is stoti is  Bendrijos, is  kitų ES narių į s alį 

atvykę z mone s jau puola į paniką. Ypac  – jaunimas, ras o „The New York Times“. Portugale  Silvia Luis 

jau galvoja palikti Londoną ir vykti studijuoti į S kotiją. Latve  Sandra Martinsone  teigia pras ysianti 

Jungtine s Karalyste s paso arba įsigysianti nekilnojamojo turto. Prancu ze  Julie Miquerol paspartino 

planus įkurti kompaniją Ispanijoje. <...> 

Iki s iol 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 s ių naujakurių, jei britai nuspręs pasitraukti is  Europos s eimos 

– tikriausiai laukia sude tingos derybos. 



VU TSPMI politologas L. Kojala, Delfi.lt: „Pabe ge lių krize , tebešitęšiantyš ekonominiai šunkumai Pietų 

Europoje, saugumo is s u kiai Rytuose ir kitos problemos stiprina suvokimą, kad daugiau nei pusę 

amz iaus vykstanti Europos integracija, kuri tapo suprantama kone kaip savaimine  duotybe , yra trapi. 

Net ir patys europiec iai ja ima abejoti: ES s alių piliec ių, pozityviai vertinanc ių ES, vidurkis te ra apie 

40 proc. Lietuva š iuo atveju iš šiškiria pozityvumu – analogiš kaš rodikliš šiekia net 68 proc. <...> 

Pati ES yra nuolatine s abejone s bu senoje, nes ne iki galo yra atsakiusi į klausimą apie savo savastį; 

politikos moksluose daz nai sakoma, kad ES yra „sui generis“ (liet. savitas), istorinių precedentų 

neturintis projektas – daugiau nei įprasta tarptautine  organizacija, bet tikrai ne valstybe .  <...> 

[Didz iošioš Britanijoš] pašitraukimaš iš  bendrijoš taptų ištoriniu precedentu, mat iki š iol tą yra 

padariusi vienintele  Grenlandija – de l nepalankių z uvininkyste s taisyklių, nuo Danijos priklausoma 

pusiau autonomis ka teritorija sprendimą referendume prie me  dar 1985 m. Tac iau ne ra abejonių, 

kad britų pasitraukimas taptų bene didz iausiu smu giu ES per visą jos egzistavimo laikotarpį.“ 

BNS.lt: Likuš me nešiui iki Didz iošioš Britanijoš referendumo de l tolešne š š alieš naryšte š Europoš 

Sąjungoje, į priekį is siverz e  „Pasilikimo“ s alininkų stovykla, netylant bauginantiems įspe jimams apie 

„Brexit“ šcenarijauš tarptautineš pašekmeš ir škambant neretai abšurdiš kiemš argumentamš š alieš 

viduje.  Kova uz  balsus pries  birz elio 23-iosios referendumą įtrauke  JAV prezidentą Baracką Obamą, 

Bendrijos lyderius ir Tarptautinį valiutos fondą, is provokavo Europos Sąjungos palyginimus su 

Adolfu Hitleriu ir pakurste  įspe jimus apie Trec iojo pasaulinio karo gre smę. 

VU TSPMI instituto direktorius prof. R. Vilpišauskas, lrt.lt: „Britanija višada vadinta šunkia ir 

nepatogia ES partnere, tode l tai [referendumas de l naryste s] ne ra labai neįprasta“. Viena pagrindinių 

priez asc ių, kode l Britanijos visuomene  yra nusiteikusi euroskeptis kai – pernelyg intensyvus 

reguliavimas. Kita priez astis – Didz ioji Britanija nemaz ai sumoka ES, nors dalį le s ų susigrąz ina pagal 

is sidere tą is imtį. Trec ia euroskeptis kas nuotaikas skatinanti priez astis, anot R. Vilpis ausko, – 

nuomone , kad Britanija, nebu dama ES, gale tų prekiauti nevarz omai su visu pasauliu. 

Tac iau bu simą referendumą R. Vilpis auskas laiko vidinių Britanijos konservatorių partijos 

nesutarimų rezultatu. Premjeras Davidas Cameronas esą is ke le  referendumo ide ją nore damas 

suvienyti konservatorius ir manydamas, kad balsavimas parodys, kad s alis lieka Bendrijoje. 

ELTA, Delfi.lt: JAV prezidentaš Barackaš Obama penktadienį įšpe jo Europoš Šąjungą (EŠ) palikti 

svarstanc ius britus, kad Didz iosios Britanijos is stojimas is  Sąjungos, vadinamasis „Brexit“, sumaz ins 

s alies galią ir pakenks darbo vietas kuriantiems prekybos rys iams, ras o AFP. 

JAV prezidentas taip pat įspe jo, kad Jungtine  Karalyste  atsidurs „eile s gale“ de l Transatlantine s 

prekybos susitarimų, jei birz elio me nesio referendume valstybe  balsuos uz  is stojimą is  ES. 



1. Daugelyje ES s alių pasigirsta pavienių nuomonių, kad buvimas ES - 
nenaudingas. Kaip manote, kokios priez astys lemia, kad bu tent Didz ioji 
Britanija gali tapti pirmąja is  ES is stosianc ia s alimi? Kuo jos pade tis skiriasi nuo 
Lietuvos ir kitų pokomunistinių s alių? 

2. Vienas is  argumentų, kode l Didz ioji Britanija ture tų palikti 
ES, yra teisiniai apribojimai ir suvarz ymai - nebu dama 
Sąjungoje DB ture tų visis ką laisvę ir nepriklausomybę kurti 
savo teisinę bazę. Kaip manote, ar Lietuvai ES teisinis 
reguliavimas atnes a daugiau naudos ar suvarz ymų? 

3. Padiskutuokite grupe se, kaip suprantate auks c iau pateiktas 
karikatu ras. 

4. Kaip manote, kokios gale tų bu ti Brexit pasekme s Lietuvai? O 
Jums asmenis kai? 

ELTA: „Ketvirtadienį [Didz iošioš Britanijoš 

centrinio banko vadovas] D. Carney įspe jo, kad 

pasitraukimas sukeltų tokių gre smių „kaip galima 

technine  recesija“. Pries  narystę ES nukreiptos 

kampanijos dalyviai griez tai kritikuoja M. Carney 

poziciją ir ragina s į atsistatydinti. Centrinio banko 

vadovo atstovas spaudai tokius raginimus atmeta 

ir pabre z ia, kad centrine  finansų institucija 

„privalo“ iš šakyti šavo vertinimuš. M. Carney BBC 

korespondentui Andrew Marrui pareis ke , kad jis 

veikia nepriklausomai nuo politikos ir nesiu lo 

ž mone ms kaip balsuoti.“. 

ELTA: „Daugiau nei š imtaš garšių Didz iošioš 

Britanijos finansininkų, pasisakanc ių pries  tolesnę 

Jungtine s Karalyste s (JK) narystę Europos 

Sąjungoje (ES), pasiras e  atvirą lais ką, kuriame 

britai raginami balsuoti uz  s alies pasitraukimą is  

ES per birz elį vyksiantį referendumą, informuoja 

„Reuterš“. „Jeigu, JK ešant uz  EŠ ribų, pavyktų 

is saugoti politinį vadovavimą ir veiksmingą 

reguliavimo aplinką tuo pac iu auks tu lygmeniu, 

galime daryti prielaidą, kad Londono Sitis 

sustiprintų savo, kaip is sivysc iusio pasaulinio 

finansų centro, vadovaujanc ias pozicijas ir toliau 

svariu inde liu priside tų prie s alies ekonomikos 

ple tros, paskatintų naujų darbo vietų augimą“, – 

patikslinama atvirame lais ke.“ 



2016 lapkričio 8 dieną įvyks JAV Prezidento 

rinkimai, kuriuose realiausias Respublikonų 

kandidatas—Donaldas Trumpas 

JAV Prezidento rinkimai 

D. Trumpas 

Is  E. Jakilaic io LRT televizijos laidos „De mesio centre“, delfi.lt: Politikaš A. Guoga: „Jiš labai škiriaši iš  

kitų kandidatų. Kai jų buvo nemaz ai, jis lengvai rinko balsus. Buvo įdomus, emocingas kandidatas, 

siu lantis statyti sieną tarp JAV ir Meksikos bei teigiantis, kad uz  tą sieną sumoke s Meksika. Z mone ms 

tai įdomu.“ 

Vas ingtone gyvenanti z urnaliste  Rosseta Vingevic iu te-Wilbur: „D. Trumpas padalino Ameriką į dvi 

dalis. Vieni jo nuos irdz iai nekenc ia, kiti vis drąsiau sako, kad D. Trumpas jiems patinka. Viena 

priez asc ių, kode l jis toks populiarus yra ta, kad jis sako politis kai nekorektis kus dalykus, apie 

kuriuos niekas garsiai nekalbe davo.“ 

Ž urnalistai G. Č esnakas, G. Jaks taite , 15min.lt: 2016 m. JAV prezidento rinkimuoše problema tampa ir 

rinke jų z ave jimasis autoritarizmu (kas ne ra naujiena s iuolaikine je politikoje). JAV rinke jai pasiilgo 

stipraus, is  esme s autoritarinio lyderio, kokiu save pozicionuoja D.Trumpas, niekindamas oponentus, 

maz umas, religijas ir drauge teigdamas, kad visus myli. D.Trumpas taip pat tapo kandidatu, kuris 

is reis kia tai, ką galvoja dalis JAV piliec ių – nepasitenkinimą imigrantais, baltųjų diskriminacija ar 

Vas ingtono neveiklumu. S tai kur slypi socialine s paramos D.Trumpui s aknys.   

„The Economišt“, 15min.lt: Donaldo Trumpo pergale š JAV prezidento rinkimuoše peršpektyva yra 

didele  gre sme , destabilizuojanti pasaulio ekonomiką ne maz iau negu dz ihadistų jude jimai, paskelbe  

britų z urnalo „The Economist“ analitinis padalinys „Economist Intelligence Unit“ (EIU). Vienodai su 

tike tinu D.Trumpo prezidentavimu (12 balų) buvo įvertinta „Islamo valstybe s“ keliama gre sme , kuri, 

anot EIU, gali sustabdyti penkerius metus trukusį JAV ir Europos akcijų rinkų atsigavimą, jeigu 

teroristų atakos bu tų eskaluojamos. 

Ž urnalistas P. Grite nas, 15min.lt: „Aš  myliu menkai iš šilavinušiuš“, – prašitare  D.Trumpaš, 

kalbe damas apie savo rinke jų socialinį pju vį. Bet D.Trumpo rinke jas ne ra tik menkai is silavinęs ir 

protestuojantis Amerikos provincialas. Tai visų pirma yra cinikas. <...> Toks pats cinikas, kuris gali 

teigti, kad su korumpuotais Lietuvos politikos ar z iniasklaidos veike jais bando susidoroti kaz kokios 

tamsiosios je gos. Paklauskite jų: kas tos je gos? Kas gi tie, kurie bando uz grobti valstybę? <...> Ar is  

tiesų sąmokslo teorijų platintojai yra tik kvailiai, kuriuos dera pas iepti? Nemanau. Daugelis jų taip 

veikia tiesiog genami migloto cinizmo. 



Apz valgininkas V. Lauc ius, delfi.lt: „Tie, kurie š nypš c ia, du šauja ir varto iš šprogintaš akiš, kalbe dami 

apie Donaldą Trumpą, daz nai pamirs ta arba nenori matyti, kad jis tiesiog puikiai atliepia s iuolaikine s 

pramogų visuomene s lu kesc ius ir madas – paklausą rinke jų minios, kuri ir Lietuvoje, ir JAV murkdosi 

tame pac iame informaciniame me s lyne, priskretusi prie bukinanc ių TV ekranų ir persunkta 

vulgarios, paikos, juokdaris kos TV kultu ros. S iuo atz vilgiu D. Trumpas te ra natu raliai susiklosc iusios 

demokratine s paklausos produktas, o ne kaz koks demonas svetimku nis <...> D. Trumpo – kaip ir 

Rolando Pakso Lietuvoje – fenomenas yra ne tiek didz iųjų politinių problemų priez astis (z inoma, jų 

bus, jei jis taps respublikonų kandidatu), kiek padarinys.“ 

VU TSPMI politologas L. Kojala, delfi.lt:  „Respublikonų partijos rinkimų lyderis skyre  

maz daug 40 minuc ių tam, kad nubre z tų savo uz sienio politikos viziją; jis nebuvo pernelyg 

emocingas, nesisvaide  įz eidimais oponentų atz vilgiu <...>. S io pasisakymo rezultatas – dar daugiau 

kontraversijos, dar daugiau pries taringumo, dar daugiau nez inios. Trumpas gali kelių minuc ių 

skirtumu teigti, kad JAV sąjungininkai gali juo pasikliauti, ir c ia pat pareiks ti, jog se kmingiausi 

saugumo aljansai – pirmiausiai NATO – yra pasenę; jis gali kalbe ti apie įsipareigojimų tęstinumą, o 

po to primygtinai teigti, jog JAV turi tapti nenuspe jama; jis gali į s ipulius dauz yti Barracko Obamos 

uz sienio politiką, ir c ia pat pridurti, kad JAV dere sis su Rusija, nes tai valstybe , su kuria esą galima 

racionaliai susitarti – o juk tai praktis kai nese kmingos Obamos santykių su Rusija „perkrovimo“ 

politikos argumentų citata. <...> 

Visa tai atsirita ir iki maz ų maz iausiai nerimą kelianc io Trumpo poz iu rio į Rusiją. Ir ne tik tode l, kad 

vienu pagrindinių verslininko patare jų s iuo metu dirba buvęs artimas prorusis ko Ukrainos 

prezidento Viktoro Janukovyc iaus pagalbininkas Paulas Manafortas <...>. Kur kas labiau de l to, kad 

kai kurios teze s praktis kai sutampa su Rusijos politinių lyderių retorika. Pavyzdz iui, sakydamas, 

kad „is  S altojo karo is augusi NATO misija ir struktu ra paseno“ jis praktis kai z odis z odin atkartoja 

Vladimirą Putiną, nuolatos primenantį, jog „NATO yra S altojo karo reliktas“. S iuo atveju vaizdingas 

ir kitas Trumpo sakinys, teigiantis, kad „mes bu sime visada laimingi, kai buvę pries ai taps mu sų 

draugais“. Juk su Rusija, kaip sako Trumpas, „galima bandyti susitarti“. <...> Lyg ne amerikiec iai 

2009 metaiš tieše  ranką į Kremlių tike damieši pragmatinio šušitarimo, bet c ia pat ją nudege  

įž engdami į Kremliaus veiksmų inspiruotą „Naują Š altąjį karą“. 

 VU TSPMI politologas K. Girnius, 15min.lt: [K. Girniuš] pabre z e , kad politologai nešugebe jo 

suprasti, kiek pykc io ir nusivylimo yra susikaupę baltaodz ių, maz iau is silavinusių rinke jų sluoksnyje. 

„Š ie z mone š jauc ia, kad politine š partijoš neatštovauja jų interešamš, yra abejingoš, pragyvenimo 

lygis per penkiolika metų beveik neaugo, o kai kurių grupių atveju net ir smuko. Trumpas mobilizavo 

tokius rinke jus, kurie nepatenkinti dabartine politika ir savo gyvenimo lygiu. Jis paz ade jo paprastus 

dalykus: mes padarysime Ameriką galingiausia, neįleisime migrantų, musulmonų ir panas iai. Jis 

kalbe jo taip, kaip kalba z mone s bare“. 



1. Kuo s iais laikais skiriasi politikai, siekiantys rinke jų balso per 
rinkimų kampaniją, nuo, pavyzdz iui, de l pergale s besivarz anc ių 
Eurovizijos atlike jų? Kuo, ju sų manymu, jie ture tų skirtis? 

2. Kode l D. Trumpo is rinkimas vertinamas kaip tokia didele  gre sme  
pasauliui? Kaip manote, kokios bu tų jo is rinkimo pasekme s 
Lietuvai? 

3. Kaip manote, ar toks kandidatas kaip Trumpas sulauktų Lietuvos 
gyventojų palaikymo? Kode l? Ar jau ture jome/turime panas ių į 
Trumpą politikų? 

4. Ką manote apie tokį gatve s meną kaip Trumpo ir Putino buc inys? 
Koks tokio meno tikslas? Kokių z inote kitų pavyzdz ių? 

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  Ru ke “ nupieš taš šalduš buc inyš tarp Donaldo Trumpo ir Vladimiro 

Putino sulauke  reakcijų ir Rusijoje. <...> „Menininkas tikina, kad pies inyje ne ra jokios neigiamos 

ž inute s, esą tiesiog Putinas geba susikalbe ti su Trumpu. Tac iau įdomu tai, kode l gatve s mene vis 

daz niau atsiranda politine s temos“, – kalbe jo [naujienų kanalo] „Rosija 24“ laidos vede jas. Rusas 

nepamirs o pamine ti ir neseniai vykusio „Eurovizijos“ konkurso, esą kaip ir gatve s mene, taip ir dainų 

konkurse svarbiausia tapo politika. 


