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Burkiniai
Burkinių uzdraudimas Prancuzijoje
Rugpjūčio mėnesį beveik 40-ies Prancūzijos
miestų paplūdimiuose moterims buvo uždrausta
dėvėti burkinius.

BNS: „Jungtines Tautos antradienį pasveikino Prancuzijos auksciausiojo administracinio teismo
sprendimą sustabdyti priestaringai vertinamą burkinių draudimą ir pabreze, jog sis draudimas
paskatino religinį nepakantumą ir stigmatizavimą. „Tokie dekretai nepadeda gerinti saugumo
situacijos, o tik skatina religinį nepakantumą ir musulmonų, ypac moterų musulmonių,
stigmatizavimą Prancuzijoje“, teige JT Vyriausiojo zmogaus teisių komisaro atstovas R. Colville'as.“
15min.lt: Burkinio kureja Aheda Zanetti: Rugpjucio menesį beveik 40-ies Prancuzijos miestų
papludimių moterims buvo uzdrausta deveti burkinius – maudymosi kostiumelius musulmonems,
kurie dengia kuną ir plaukus. Vietos valdzios kalba apie sekuliarizmą, taciau kritikai teigia, kad tai –
ir laisves pamynimas, ir dar vienas meginimas nurodineti moterims, ką jos turi deveti. Penktadienį
Prancuzijos teismas sustabde burkinių draudimą, taciau diskusijos del to nenutilo. „Burkinis
nesimbolizuoja islamo – jis simbolizuoja laisvalaikį, laimę, sveikatą. Tad kas geresni – Talibanas ar
prancuzų politikai? Kai sukuriau burkinį 2004 metų pradzioje, tai dariau tam, kad suteikciau
moterims laisvę, o ne ją atimciau. Mano dukterecia norejo zaisti tinklinį, taciau jai buvo pakankamai
sunku patekti į komandą – ji nesiojo hidzabą. Mano sesuo turejo grumtis uz savo dukros teisę zaisti,
turejo diskutuoti siuo klausimu ir klausti – kodel mergaitei neleidziama zaisti tinklinio del savo
kuklumo?“ – komentuoja burkinio kureja A. Zanetti.
Lrt.lt: „Fatiha Gas, zinoma Prancuzijos musulmone, kuri daznai reiskiasi Prancuzijos spaudoje ir
įvairiose kitose medijose, ketvirtadienį radijo laidoje teige siame draudime įžvelgianti amalgamą.
Nors ji pati nera uz burkinį, jo nedevi ir yra laisvesnių paziurų musulmone, taciau ji sake – jei
moterys nori maudytis, devedamos burkinį, tai yra lygiai tas pats, kaip moterys, kurios maudosi iki
puses apsinuoginusios. <...> Sis nutarimas yra gana priestaringas ir visiskai neatitinka Prancuzijos
laisvo poziurio į tai, ką zmones devi. F. Gas tvirtino esanti visiskai nusivylusi Prancuzijos politikais.
15min.lt, Prancuzijos premjeras M.Vallsas: „Ne, mes kaip tik kovojame uz laisvę. Tuose
komentaruose burkinis vaizduojamas kaip moterų issilaisvinimo simbolis. Viena moteris rase, kad
jos sesuo pagaliau gali zaisti su savo vaikais papludimyje, o ne sedeti seselyje. Kita teige, kad galvos
apdangalo devejimas reiskia ne vergovę, o kitokį moteriskumą. Sių moterų teiginiai liudija apie
visiską susitaikymą su vyrų dominavimu“.

VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis: Burkinių draudimas iskart padalijo tiek pacius
prancuzus, tiek daugelį kitų Vakarų visuomenių, kuriose atgijo analogiskos diskusijos del to,
kaip viesumoje turetų rengtis musulmonai. Desiniųjų ir kairiųjų paziurų salininkai teige, kad is
principo keista zmonems drausti rengtis taip, kaip jiems patinka. Ne ką maziau tragikomiska
piliecius priversti nusirengineti, kaip nutiko Nicos papludimyje. Svarbu atkreipti demesį ir į tai, kad
tiek burkinis, tiek kiti kuną dengiantys musulmonių rubai yra religines ideologijos ar net ne visada
apmąstomų paprocių dalis, tad nera aisku, ar tiesioginis bandymas islamiską pasaulio perspektyvą
apriboti teisinemis priemones gali buti is principo sekmingas – draudimais zmonių įsitikinimai
nepakeiciami.
Taciau, zvelgiant is kitos puses, nereagavimas į burkinius taip pat neabejotinai tures savo pasekmes
– pavyždžiui, tokia praktika ilgainiui bus suprantama kaip visiskai normali ir daugybe musulmonių
perims tokį aprangos modelį. Burkinių priesininkų manymu, Prancuzijoje jau vyksta politinis dviejų
kulturų ar net civilizacijų susidurimas, kuriame atskirų zmonių intencijos rengtis vienu ar kitu budu
nebera svarbios panasiai, kaip kare nera svarbu tai, kad du priesingų stovyklų kariai asmeniskai
nera priesai.
Apklausų duomenimis, du trecdaliai prancuzų nepalaiko burkinių devejimo papludimiuose, o tokią
pat poziciją issake ne tik radikalių partijų atstovai, bet ir buvęs konservatorių prezidentas Nicolas
Sarkozy bei socialistas premjeras Manuelis Vallsas. Nemazai daliai prancuzų burkinių nesiojimas
atrodo kaip akiplesiskas issukis istoriskai įsisaknijusiam Prancuzijos sekuliarizmui.
Žvelgiant dar bendriau, pastangos uždrausti burkinius tera menkas epižodas kovoje del to, kokia bus
ateities Prancuzija bei Europa, kokį vaidmenį joje uzims islamas, koks jis bus ir kaip vietos
europieciai bei atvykeliai is Artimųjų Rytų sugebes tarpusavyje sutarti.

1.

Kaip vertinate burkinio ideją? Kurejos nuomone tai - islaisvinantis drabuzis,
priesininkai teigia, kad burkiniai stigmatizuoja moteris, neleidzia joms
issilaisvinti is religijos ir vyrų sukurto gyvenimo modelio. O kaip manote jus?
Kodel?

2.

Prancuzija - sekuliari valstybe, kurioje religija yra atskirta nuo valstybes
valdymo. Kaip vertinate pirminį draudimą moterims vilketi burkinį
papludimiuose? Grupese po 4-is pasidalinkite “uz” ir “pries” ir pabandykite
priesininkus įtikinti, kodel jusų puse teisi.
3. Kaip manote, ar klausimą del aprangos ribojimo/kontroles reiketų
kelti ir kitų religijų atstovams? Pavyzdziui, krikscionių kunigams,
vilkintiems sutanas? Vienuolems? Zydų ortodoksams, vilkintiems
skrybeles, peisus ir uzdarus drabuzius?
4. Prie vienos is nuotraukų, publikuotų socialiniuose tinkluose,
rasoma, kad moters kunas yra nuolatine kovos vieta. Kaip manote, ar
isvis turetų egzistuoti kokie nors aprangos ar nuogumo apribojimai?
Kodel?

Liberalai
E. Masiulio pasiaiskinimas
Buvęs Liberalų sąjųdžio lyderis teigia, kad paėmė
ne kyšį, o 90 000 eurų paskolą iš koncerno „MG
Baltic" viceprezidento R. Kurlianskio

BNS, lrytas.lt: Paskola arba jos grązinimas yra dazniausia gynyba korupciniuose nusikaltimuose, sako
tyrimą del politines korupcijos atliekancios Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Saulius
Urbanavicius. „Įtariamasis, siuo atveju Eligijus Masiulis, turi teisę duoti parodymus ar apskritai gali
atsisakyti duoti parodymus. Duodant parodymus galima sakyti tiesą arba kitaip gintis. Taciau, kaip
rodo musų praktika, korupciniuose nusikaltimuose dazniausiai buna tokia gynybine versija, kad tai
yra paskola arba skolos grązinimas“.
Lrytas.lt, apzvalgininkas V. Bruveris: „Lauktas pasakojimas, tikejausi ir laukiau tokio. Ką gi daugiau
žmogus, atsiduręs tokioje situacijoje, susemtas namuose su didžiule kruva grynųjų pinigų, gali
pasakyti, negu tai, kad tie pinigai jam buvo dovanoti ar skolinti, zinodamas, kad teisesauga pinigų
perdavimo ir priemimo aktą greiciausiai buvo fiksavusi. Si versija menkai tiketina vien zmogiska
prasme. Tokio rango politikas, verslininkas – sitaip tvarkyti reikalus, tokioje politineje situacijoje
pries rinkimus, su grynaisiais pinigais, is kisenes į kisenę, buteliuose, tai mazų maziausiai nerimta.“
tspmi.vu.lt. VU TSPMI politologas Ramunas Vilpisauskas: „Kol kas atrodo, kad tokia gynyba
nesustiprins rinkejų pasitikejimo partija, bet tai paaiskes jau netrukus <...>. Silpniausia kaltinancios
puses argumentacijos vieta kol kas atrodo įvardinami E.Masiulio motyvai, jei jie grindziami tik jau
paviesintais trim klausimais, minimais ir kaltinamojo laiske. Kita vertus, silpniausia gynybos vieta
yra paaiskinimas apie skubą, kuri leme grynųjų pinigų paemimą. Daug kam bus sunku patiketi, kad
tiek laiko politikoje aktyviai dirbęs zmogus, kuriam buvo prognozuojama premjero pozicija, galetų
taip elgtis tik del lengvabudiskumo ir skubejimo“.
Delfi.lt. I. Makaraityte: E. Masiulis issipasakojo. Issiliejo. Dar kartą atsiribojo nuo partijos. Partija dar
kartą atsiribojo nuo E. Masiulio. Iki rinkimų – menuo ir tas menuo bus pilnas visokių batalijų. Tose
batalijose liberalai tures kozirį – viskas, reikalas baigtas, E. Masiulis pasake – tai jo problema.
Butelio dezuteje buvo paskola namui. Ir dar vieną problemą issprende E. Masiulio ispazintis. Dabar
ir visiems laikams. Zinot, kaip patenka juodi pinigai į rinkimus ir į politiką? Paskolomis. Nesvarbu,
kad be notaro patvirtinimo. Bet uztat su skolos lapeliu. Juk ta gyvenimo skuba tokia, kad ne viską
žmogus speji užtvirtinti. Ir nereikia. Na, pagaus tai pagaus. Tik tų pagautų viso labo du?...trys? Tiek
ispazincių visuomene tikrai sugebes absorbuoti.

VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis: Pasak teises ekspertų, buvusio Liberalų sąjudzio
pirmininko Eligijaus Masiulio gynyba, bandant teisesaugos įtarimus kysininkavimu,
neteisetu praturtejimu ir prekyba poveikiu paversti prastai apiforminta paskola, yra įprastas į
panasią padetį patekusių zmonių bandymas issisukti nuo bausmes.
Vertinant E. Masiulio elgesį is politologines puses, pirmiausia reikia pastebeti, kad tokia jo pasirinkta
gynybos forma yra mazų maziausiai neperspektyvi. Dar pacioje teisesaugos veiksmų pries jį
pradzioje, geguzes menesį, E. Masiulis zadejo kada nors papasakoti tiek, „kad bus įdomu Lietuvoje
gyventi.“ Akivaizdu, kad kalbos apie blogai suprastą paskolą sio įdomumo testo neislaike ir tik
paskatino dar didesnį visuomenes neigiamą poziurį į patį E. Masiulį. Po tokių pareiskimų jį lengviau
tapo pasmerkti ir kitų politinių jegų, įtraukiant netgi pacius liberalus, lyderiams. Jei E. Masiulis taip
ir nebutų prabilęs, jo pozicijos butų politiskai tvirtesnes, nes tokiu atveju butų issaugotas paslapties
ir galimos konspiracijos pries jį motyvas.
Kita vertus, toks E. Masiulio gynybos posukis dideles zalos pries spalį vyksiancius Seimo rinkimus
Liberalų sąjudziui nepadarys. Visų pirma E. Masiulio sukeltas kontraversijas uzgos kiti rinkimines
kampanijos momentai, o ypac opozicijos bandymai atstatydinti krasto apsaugos ministrą,
socialdemokratą Juozą Oleką. E. Masiulio plakimo tema neįdomi ir paties politikams – siaip ar taip
Liberalų sąjudzio populiarumas jau nusmuko. Siandien politiskai perspektyviau kritikuoti
„stambesnes zuvis“ - prezidentę, socialdemokratus, konservatorius ar Lietuvos valstiecių ir zaliųjų
sąjungą. Galiausiai tiek E. Masiulio pareiskimas, tiek Liberalų sąjudzio lyderių pozicijos aiskiai bando
izoliuoti nepasitikejimą buvusiu pirmininku nuo nepasitikejimo pacia partija. Tad greiciausiai
rinkimų dieną balsuotojai prie urnų eis svarstydami visai kitas politines aktualijas.

Kviečiame pasižiūrėti LRT laidą
„Dėmesio centre“ su E. Masiuliu

<...>

<...>

Visą komentarą skaitykite cia >>

1.

Kaip jus vertinate E. Masiulio paaiskinimą apie „paskolą“ seimos reikmems? Ar
jus įtikino toks politiko paaiskinimas?

2.

Kaip E. Masiulio kysio skandalas paveike Liberalų sąjudzio galimybes rinkimuose?
Kaip del to keisis LR Seimo rinkimų rezultatai, o taip pat ir ateinancių 4 metų
Lietuvos valdzios (Seimo ir Vyriausybes) sudetis?
3. Jei jus esate liberalių paziurų ir galetumete balsuoti, kaip
elgtumetes – ar liktumete nuoseklus ir atiduotumete savo balsą
Liberalų sąjudziui nepaisant skandalo, ar rinktumetes kitą partiją?
4. Kokios klaidos politikams yra atleistinos, o kokios ne? Kaip
turetų reaguoti rinkejai, visuomene? Prisiminkite kitų, su Lietuvos ar
uzsienio salių politikais susijusių skandalų ir padiskutuokite.
5. Koks turetų buti partijos lyderis, norintis laimeti rinkimus?
Padiskutuokite apie 5 svarbiausias sio zmogaus savybes.

Lenkija
Lietuvos ir Lenkijos santykiai
Rugsėjo 5 dieną minėta Lietuvos ir Lenkijos 25
metų diplomatinių santykių užmezgimo sukaktis

lrp.lt: Ketvirtadienis, rugpjucio 25 d. (Dubrovnikas). Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia
Grybauskaite susitiko su Lenkijos Prezidentu Andrzejumi Duda. Dvisaliame susitikime aptartas
salių bendradarbiavimas energetikos ir karinio saugumo srityse, strateginiai ekonominiai
projektai, bendradarbiavimas ES ir NATO, geopolitine situacija, padetis Europoje po „Brexit". <...>
„Lietuva ir Lenkija vienodai supranta geopolitinius issukius. Gyvename viename regione, tik
glaudus bendradarbiavimas visose srityse uztikrins saugumą Lietuvos ir Lenkijos zmonems", –
pabreze Prezidente. <...> Tai jau ketvirtas siemet Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų susitikimas
tarptautiniuose formatuose: metų pradzioje Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai kartu dalyvavo
Miuncheno saugumo konferencijoje, pavasarį susitiko Branduolinio saugumo konferencijoje
Vasingtone, neseniai Prezidentai bendravo Varsuvos NATO virsunių susitikime.

tspmi.vu.lt. VU TSPMI politologas Marijus Antonovic: 25 Lietuvos nepriklausomybes metus
santykiuose su Lenkija galima skirstyti į tris pagrindinius etapus. „Pirmasis etapas – kai mes kartu
siekeme narystes NATO ir Europos Sąjungoje. Lenkija anksciau įstojo į NATO, tai siuo atveju
Lenkijos parama buvo labai svarbi visoms Baltijos valstybems. Tuo metu buvo daug
bendradarbiaujama, stengiamasi, kad butų gera [Lietuvos] reputacija Vakaruose ir kad butų kuo
maziau nesusipratimų ir nesutarimų.“ Antrasis etapas, pasak M. Antanoviciaus, yra po įstojimo į
NATO ir ES. „Tai – strategines partnerystes laikotarpis. Is tiesų buvo daug dirbama kartu, daug
derinama uzsienio, saugumo politikoje, transatlantinese organizacijose“ <...>. Dabartinį, treciąjį
etapą, politologas vadina saltąja taika: „Politikai, ypac – auksciausiame lygmenyje, nebendrauja ir tie
santykiai yra palaikomi tiek, kiek minimaliai reikia, kad jie vyktų.“
15min.lt. V. Usackas: „Lemtingiausiais istorijos momentais Lietuva galejo pasiremti Lenkija, kaip ir
Lenkijai

ne

kartą

reikejo

Lietuvos

paramos“.

Tai

svarbiausia

musų

istorijos

pamoka, aksioma, kurią dar 2000-aisiais metais Jogailos universitete pakartojo Prezidentas Valdas
Adamkus. Visgi tai pamoka, kurią, regis, nepaisant visko, mums ismokti desperatiskai sunku. Ir
gyvybiskai butina.

Lrytas.lt: „Kokias valstybes galima vadinti tikrais strateginiais partneriais? Tokias, kurių santykiai
glaudus visose gyvenimo srityse ir lygiuose. Be to, kurios viena kitos atzvilgiu – lygiavertes.
Ar Lietuvos ir Lenkijos santykiai siuo metu butent tokie? Ne.
Ar jie gali pasikeisti į gera bent artimiausioje ateityje. Vargu.
Butent tokias mintis kele Vilniuje ką tik pamineta kaimyninių valstybių diplomatinių santykių
atkurimo 25-mecio sukaktis. Visokias apvalias datas megstantys mineti lietuviai ir lenkai sios gal
apskritai nebutų prisiminę, jei ne dvi visuomenines abiejų salių organizacijos. <...>
Naturalu, kad viena svarbiausių mincių, kurią kartojo kone visi kalbetojai, – Lietuvos ir Lenkijos
santykius kausto gilus politinis įsalas. Kariniai, ekonominiai, kulturiniai rysiai, galima sakyti, geri,
pakankamai intensyvus, bet politiniai – apmirę. Abu Seimai ir jų komitetai jau seniai nebendrauja.
Nebeliko ir horizontalių, visus lygius apimancių politikų, taip pat pagrindinių partijų bendravimo.
Tokie patys ir valstybių vadovų santykiai. Nors Lietuvos prezidente Dalia Grybauskaite ir Lenkijos
vadovas A.Duda buvo susitikę siomis dienomis Kroatijoje, tai veikiau isimtis, o ne taisykle.
Sio įsalo lietuviskos priezastys seniai aiskios. Pirmiausia tai begalinis įstatymo del lenkiskų
pavardzių rasybos asmens dokumentuose originalo kalba vilkinimas, kuriam pabaigos taip ir
nematyti. Visas politines batalijas, susijusias su siuo reikalu, gaubia tirsta istoriskai įsisaknijusių
antilenkiskų mitų ir baimių migla. Kita priezastis – konfliktai su vietos lenkų mazuma del jų svietimo
ir tautinių mazumų mokyklų. Bet tai – tik atskiri daug didesnes problemos zenklai: musų valstybe
neturi aiskios, nuoseklios ir viską apimancios politikos Vilniaus kraste susikaupusios vietos lenkų
mazumos atzvilgiu. <...>
Dabartinių Lenkijos lyderių uzsienio politikos esmine kryptis – Vidurio ir Rytų Europos valstybių
bloko suburimas, kuris gales mesti issukį, ir butų atsvara didziosioms Vakarų Europos salims,
pirmiausia Vokietijai. Kad sis blokas turetų buti vienas „byrancios“ Europos gelbetojų, Vilniuje
kalbejo ir W.Paruchas, vartodamas įprastą radikalią desiniąją retoriką. Taciau siame bloke Lenkijai
yra numatyta centrine vieta, o Lietuvai skirtas tik vienos is mazųjų paribio valstybių vaidmuo.
VU TSPMI politologas Linas Kojala: Esame paradoksalioje situacijoje: Lietuvos ir Lenkijos
strateginiai saugumo ar energetikos interesai sutampa kone simtu procentų. Ypac Ukrainos
karo kontekste. Nepaisant to, dvisaliai santykiai jau kurį laiką isgyvena 'saltuko' buseną, ir nepanasu,
jog tai galetų keistis artimiausioje ateityje.
Tad santykiai yra atsidurę savotiskoje pato busenoje del anksciau duotų pazadų ir kitų problemų.
Tiesa, atmosferą praskaidrino prezidentes Dalios Grybauskaites ir Lenkijos vadovo Andzejaus
Dudos susitikimas, bet esminių pokycių politiniame lygmenyje tiketis sunku. Tuo metu praktiniame
bendradarbiame - pvz., energetikoje - kol kas, net ir vyraujant saltukui, pavyko pragmatiskai siekti
bendrų tikslų. Tą parodo jungtis LITPOLINK. Noretųsi, jog tai tęstųsi ir ateityje.

1.

Kaip manote, kodel geri tarpusavio kaimynių – Lietuvos ir Lenkijos – santykiai
yra svarbus siandien? Pateikite bent po 3 argumentus.

2.

Lenkijos valdzia seniai praso Lietuvos leisti Lietuvos lenkams rasyti vardus ir
pavardes asmens dokumentuose originaliais lenkų kalbos rasmenimis,
naudojant w, x ar q. Lietuva iki siol neprieme teigiamo sprendimo del
priestaravimo lietuvių kalbos naudojimo taisyklems ir LR Konstitucijai
„Valstybine kalba – lietuvių kalba.“ Ką manote apie tokį draudimą? Uz kokį
problemos sprendimą pasisakytumete jus? Kodel?

3.

Lenkų tautines mazumos gynejų tarpe pasigirsta balsų, kad Lietuva nesiekia
integruoti lenkų, bet juos asimiliuoti. Kuo skiriasi
tautinių mazumų integravimas nuo asimiliavimo?

4.

Lietuvoje gyvena maziau nei 3 mln. zmonių, o Lenkijoje
– daugiau nei 38 mln. Kaip manote, ar skirtingas
kaimynių dydis daro įtaką tarpusavio santykiams? Jei
taip, tai kodel? Kaip turetų buti? Pagrįskite savo
atsakymą.

5.

Kas padetų pagerinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio
santykius? Kuo blogi santykiai grestų, jei susiklostytų
nepalanki sioms salims geopolitine situacija, pvz.
nebeliktų vieningos Europos Sąjungos saugumo politikos?

Demesio! Mokytojai ir mokiniai,
Kvieciame Jus sudalyvauti naujienlaiskio „Aktualijos! O ką manai Tu?“ konkurse,
kurio metu galite laimeti SAMSUNG dovanojamus planšetinius kompiuterius.
Jei esate mokytojas, plansetinį kompiuterį galite laimeti parasę, kaip savo
pamokose pritaikote naujienlaiskį. Jei galite, labai kvieciame pasidalinti ir
nuotraukomis! Tekstus siųskite į aktualiju.pamoka@gmail.com.
Jei esate mokinys, konkurse galite dalyvauti socialiniuose tinkluose (Facebook
arba Twitter) pasidalindami savo sukurtais memais arba savo pacių politiniais
komentarais bet kuria naujienlaiskyje nagrineta tema. Jums tereikia prie savo
sukurtos nuotraukos arba komentaro prideti #asmanau.
Konkurse galima dalyvauti nuo 2016 m. rugsejo 15 d. iki 2016 m. lapkricio 30 d.
Du mokytojus ir vieną mokinį, laimejusius plansetes, paskelbsime gruodzio
menesį. Daugiau informacijos ieskokite asmanau.lt

