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Nyderlandai
Pergale pries populizmą
Parlamento rinkimuose pralaimejo pagrindine
kairioji salies jega ir Geerto Wilderso radikalios
desines Laisves partija .

Lrytas.lt: Rinkimai Nyderlanduose: pergalę pries populistus svenčia Europos stabilumo salininkai
„Nyderlandų parlamento rinkimuose dalyvavo daugiau nei 80 proč. visų rinkejų, nemaza dalis is kurių iki pačios paskutines akimirkos nezinojo, uz ką balsuos. Šuskaičiavus daugiau kaip 90 proč. balsų
matosi, kad rinkimus triuskinančia pergale laimejo Europos stabilumo salininkas Markas Rutte, kuris
yra Liberalų partijos lyderis.
Milijonai olandų stebejo didziausią intrigą – koks bus rinkejų verdiktas krastutinių desiniųjų parlamentaro G.Wilderso Laisves partijai, kuri zadejo isstoti is Europos Šąjungos, uzdaryti visas mečetes
ir uzdrausti Koraną. Didziausias jo varzovas – Nyderlandų premjeras, Europos stabilumo salininkas
M.Rutte, Liberalų partijos lyderis. Po pernai Šenąjį zemyną sukretusio „Brexit“ referendumo Jungtineje Karalysteje ir Donaldo Trumpo pergales JAV prezidento rinkimuose sis balsavimas Nyderlanduose laikomas savotisku lakmuso popiereliu, parodysiančiu krastutinių desiniųjų ir populistinių

partijų populiarumą pries veliau siais metais Prančuzijoje ir Vokietijoje vyksiančius rinkimus.“

Nytimes.čom: Geert Wilders Falls Short in Election, as Wary Dutch Scatter Their Votes
„This is Geert Wilders, a far-right Dutch politician with aspirations to be the next prime minister of
the Netherlands. He has compared the Quran to "Mein Kampf" and has called Moroccans "scum“.
The far-right politician Geert Wilders fell short of expectations in Dutch elections on Wednesday,
gaining seats but failing to persuade a decisive portion of voters to back his extreme positions on

barring Muslim migrants and jettisoning the European Union according to official results and exit
polls.
The results were immediately cheered by pro-European politicians who hoped that they could help
stall some of the momentum of the populist, anti-European Union and anti-Muslim forces Mr. Wilders has come to symbolize, and which have threatened to fracture the bloc.“

VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Po britų sprendimo palikti Europos Šąjungą ir Donaldo Trumpo tapimo JAV prezidentu Nyderlandų parlamento rinkimų rezultatai
siek tiek prigesino nuosaikių politinių jegų baimę del Europos ir Vakaro pasaulio subyrejimo. Nors
Geerto Wilderso radikalios desines Laisves partija rinkimuose liko antra ir netgi pagerino savo
ankstesnį rezultatą, kol kas panasu, kad valdzia ir toliau isliks dabartinio premjero Marko Ruttes kuriamos čentro desines koaličijos rankose. Nors jo paties vadovaujama liberalų partija rinkimuose
patyre nuosmukį, ji valdzioje issilaikys del santykinai geriau pasirodziusių smulkesnių koaličinių
partijų.
Didziausią sutriuskinimą siuose rinkimuose patyre anaiptol ne G. Wildersas, o 29 vietas praradusi
pagrindine kairioji salies politine jega – Darbo partija, kurią rinkejai veikiausiai nubaude uz 2012 m.

padarytą sprendimą sudaryti vyriausybę kartu su M. Rutte. Olandiskos Darbo partijos likimas kartu
tampa signalu ir kitoms kairiosioms partijoms Europoje: jei jos sudaro kartelinius susitarimus su
joms idejiskai priesiskomis jegomis ir apleidzia savo tradičinius remejus, sie pradeda ieskotis kitokių, neretu atveju radikalesnių partijų.
Dabartiniam premjerui M. Ruttei islikti valdzioje labiausiai padejo Turkijos prezidentas Rečepas
Tayyipas Erdoganas, kuris rinkimų isvakarese du kartus bande į Nyderlandus pasiųsti savo ministrus tam, kad sie tarp vietos turkų agituotų uz prezidento galias sustiprinti siekiantį referendumą pačioje Turkijoje. Abu kartus M. Ruttes valdzia neleido į salį atvykti turkų politikams ir taip sudare sąlygas premjerui pasirodyti „kietu vyruku“, kuris esą neleido musulmonams diktuoti olandams savo
sąlygų. Šis įvykis, viena vertus, gerokai susilpnino G. Wilderso, kaip vienintelio olandiskų vertybių
gynejo, vaizdinį, kita vertus, parode, kad į diktaturinį valdymo budą krypstantis Turkijos prezidentas gali ir ketina be jokių skrupulų naudotis Europos valstybių problemomis tam, kad islaikytų valdzią savo salyje.
Nepaisant to, Nyderlandų rinkimai simbolizuoja svarbaus psičhologinio barjero perzengimą – čentristines partijos Vakaruose gali įveikti populistus ir radikalus ginčuose del musų pasaulio ateities.
Tai turbut svarbiausia sių rinkimų zinia turint omenyje veliau siemet vyksiančius Prančuzijos prezi-

Klausimai moksleiviams:
1. Kodel Nyderlandų rinkimų rezultatai dziugina kai kuriuos komentatorius? Kuo sie rinkimai,
jusų nuomone, svarbus Europai bei kokias tendenčijas jie atskleidzia?
2. Kokios sių rinkimų politines pamokos is kurių pasimokyti gali tiek kairiosios, tiek desiniosios
politines jegos?
3. D. Puslys savo komentare mini mitinę Prometejo figurą, kuri stoja į kovą ne su dievais, bet su
elitu. Šu kokiu simboliu – istoriniu įvykiu – save gretina krastutines desines politikais laikomi
Geertas Wildersas ir Marine Le Pen? Kaip manote, kodel? Kodel plakate virs jų uzrasyta
„Liberators” (is anglų kalbos, „Islaisvintojai”)? Nuo ko gelbeti ir ką isspirti zada Wildersas ir Le
Pen?
4. Kokias visuomenes problemas kelia ir kaip jas formuluoja krastutines (radikalios) desines partijos? Kas, jusų nuomone, lemia augantį sių partijų populiarumą? Ar, jusų nuomone, Lietuvoje yra
krastutines desines partijų ar politikų? Argumentuokite.

Šomalis
6,2 mln. zmonių laukia pagalbos
Del sausros gresia trečiasis badmetis per
pastaruosius tris desimtmečius.

BNŠ/ Delfi.lt: pasaulis patiria didziausią humanitarinę krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų
„Jungtinių Tautų (JT) humanitarines pagalbos vadovas Štephenas O'Brienas paragino iki liepos surinkti 4,4 mlrd. dolerių, kad Nigerija, Šomalis, Pietų Šudanas ir Jemenas „isvengtų katastrofos“.
„Antraip daug zmonių gali mirti is bado, bus prarasta gyvybių, o politiniai pasiekimai, itin sunkiai iskovoti per pastaruosius kelerius metus, pakryps blogesne linkme“, – sake jis JT Šaugumo Tarybai.“

BNŠ/Delfi.lt: B. Johnsonas netiketai apsilanke Šomalyje
„Pagalbos agenturos teige, kad del sausros apie trys milijonai zmonių atsidure krizeje, prisidejusioje prie sudetingos kovos su dzihadistų sukileliais. Pasaulio sveikatos organizačija (PŠO) vasarį
perspejo, kad Šomalyje po 25 metų gresia trečias badas. 2011 metais nuo bado mire apie 260
tukst. zmonių. Pasak PŠO, daugiau kaip 6,2 mln. zmonių – pusei salies gyventojų – reikalinga skubi humanitarine pagalba.
CNN/ Alfa.lt: Primirsta krize: kai badas maitina terorizmą
„Fatumata Hassan Hussein ir jos mazamečiai vaikai pesčiomis nukeliavo daugiau nei 150 kilometrų,
kol galiausiai pasieke pastogę netekusių somaliečių stovyklą Baidojoje. Šededama aptriususioje lu-

sneleje, moteris buvo issekusi ir alkana.“
„Šhankaronas karsčiavo, jis visą kelią verke, – sake ji. – Mes nieko nevalgeme sį rytą. Mes jau desimt
dienų nieko rimto nevalgeme. Vis dar laukiame maisto.“

VU TSPMI politologė Giedrė Ona Biržytė

Del sausros didele dalis Afrikos valstybių, esančių piečiau Šačharos dykumos, atsidure ties
didziausios istorijoje humanitarines krizes slenksčiu: 20 milijonų zmonių badauja, 50 milijonų yra
nuolat alkani, o Jungtines Tautos perspeja, kad per artimiausius menesius mirtis del bado gresia 1,4
milijonui vaikų. Kelis is eiles sezonus trunkanti sausra laikoma klimato kaitos padariniu. Del to kenčia Etiopija, Kenija, Nigeris, Cadas, o Šomalyje, Pietų Šudane, Nigerijoje, taip pat Jemene situačiją
pablogina ginkluoti vidaus konfliktai. Del sių daugybei zmonių, prasimaitinusių is namų ukių zemdirbystes ar auginusių galvijus, teko palikti namus. Priverstinai pasitraukus, nepajegiant uzsiauginti
derliaus, čentriniai valdziai nesugebant uztikrinti saugumo ir reikiamos pagalbos, milijonai zmonių
tapo bejegiais vietos pabegeliais ar bando rasti budą pabegti į gretimas salis ar Europą.
Šočialinių tinklų kampanija #LoveArmyForŠomalia atkreipia demesį tik į kritinę Šomalio situačiją.
Šomalis, buvusi britų ir italų kolonija, laikomas maziausiai pasaulyje issivysčiusia valstybe. Šiuo metu is beveik 11 mln. gyventojų skubios humanitarines pagalbos, gelbejant juos nuo bado, čholeros ir
kitų sparčiai plintančių ligų, reikia 6,2 milijonams. Del dviejų is eiles sezonų be lietaus Šomaliui gresia jau trečiasis badmetis per pastaruosius tris desimtmečius. Daugeliui salyje verčiantis gyvulininkyste ir zemdirbyste si statistika reiskia alkį ir troskulį: ¾ gyvulių ismire (daugiausia avių) bei surinkta 75 proč. maziau grudų derliaus. 2011 m. badmečio aukomis tapo 260 000 somaliečių. Šalia
sausros, somaliečių padetį sunkina vidaus konfliktai. Nuo 1991 m. salį alino pilietinis karas, o nuo
2007 m. – dzihadistų fundamentalistai Al Šhabaab (arabiskai „jaunimas“), kovojantys pries čentrinę
valdzią ir Afrikos Šąjungos karinę misiją salyje. 9 000 kariaujančių islamistų, tarp kurių esama ir apmokytų uzsieniečių bei vaikų, tikslas – Islamo valstybe. Is viso pilietinis karas Šomalyje nusinese puses milijono gyventojų gyvybes. Jungtinių Tautų ir Gelbekit Vaikus organizačijos praso donorių skubos tvarka iki balandzio menesio skirti 360 mln. JAV dolerių. Tačiau, jei nebus pasimokyta is praeities klaidų, pagalba gali buti paveluota, o del saugumo pavojų – ribota.
Nors is Šomalio į kitas Afrikos valstybes, taip pat Europą visais budais bando patekti daugybe pabegelių, o Šomalio piratai padaro Vakarų prekybai juromis didziulius nuostolius, tiesiogiai kistis į pavojingą zoną, neskuba nei JAV, nei kitos karines galybes. JAV apsiriboja parama Afrikos Šąjungos ka-

rinei misijai (AMIŠOM) ir daugiausia dronų pilotuojamoms pavienemis atakomis. Šomalyje veikiantys dzihadistai yra didele gresme uzsieniečiams, taip pat kaimyninems valstybems. 2013 m. Al Šhabaab surenge teroristinę ataką Nairobyje, Kenijos sostineje, per kurią zuvo 63 zmones. Isstumti is
daugelio svarbiausių miestų, tačiau vis dar kontroliuojantys dalį salies Pietuose ir apsistoję Kenijos
Šiaureje, Al Šhabaab yra grasina naujai valdziai: tik sių metų vasario menesį prisieke naujasis Prezidentas M. A. Mohamed ir naujoji Vyriausybe.

Apie ES ir Lietuvos oficialią paramą vystymuisi: 2015 m. Lietuvos skirta ofičiali parama
vystymuisi (OPV) sudare virs 43,7 mln. eurų (0,12 proč. bendrųjų načionalinių pajamų (BNP).
Daugiasale parama sudare 35,4 mln. eurų (81 proč.), dvisale - 8,3 mln. eurų (19 proč.). Didzioji dalis
Lietuvos OPV, virs 29,15 mln. eurų, buvo skirta įmokoms į Europos pletros fondą ir daliai įnaso į
bendrąjį Europos Šąjungos biudzetą EŠ isores politikai įgyvendinti. Dvisale parama skirta Rytų
partnerystes ir kitoms salims (Palestinai, Afganistanui), įtrauktoms į Ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizačijos (EBPO) paramos gavejų sąrasą.

Lietuvos ofičiali parama vystymuisi (2004 – 2015 m.; mln. Eur)

Klausimai moksleiviams:
1. Kaip prie Afrikos problemų sprendimo prisideda kitos salys ir kodel jos teikia humanitarinę
pagalbą? Kaip manote, ar Lietuva pakankamai prisideda prie pagalbos humanitarines krizes patiriančioms valstybems ir jų zmonems? Kodel?
2. Pasvarstykite, kuo humanitarine pagalba gali buti problemiska, ar ji visuomet prisideda prie
problemų sprendimo? Ar esama atvejų, kai ji isnaudojama kitiems tikslams?
3. Kokią problemą siekia spręsti ir kuo ypatinga akčija #LoveArmyForŠomalia? Kaip manote,

kodel ziniasklaida neatkreipe demesio į sią ir kitas panasias problemas?
4. Šočialinių tinklų akčija #LoveArmyForŠomalia kviesdama prisideti kiekvieną norintį pasieke
savo tikslą – 60 tonų maisto krovinys pasieke Šomalį. Ar pamenate panasių akčijų, kuriomis zmones rinko lesas konkrečiam tikslui Lietuvoje?
5. Ar palaikote pozičiją, kad kuomet valdzios institučijos neuztikrina konkrečių problemų
sprendimo, reiketų imtis privačios iničiatyvos, ar visgi manote, jog reikia pilietinemis priemonemis issireikalauti, jog valdzios institučijos spręstų jų sričiai priklausančias problemas, kad tokių
akčijų neprireiktų?

Mokslo metai
Mokiniai per daug atostogauja?
LR Švietimo ir mokslo ministerija viesai
konsultuojasi del mokslo metų trukmes
ilginimo.

Delfi.lt: Ministrė: Lietuvoje mokiniai atostogauja per daug
„Pristatytame Vyriausybes programos įgyvendinimo plane numatyta dar sių metų antrąjį ketvirtį
padidinti mokymosi dienų per mokslo metus skaičių. J. Petrauskiene patvirtino, kad sprendimą
ketinama priimti dar sįmet. Greičiausiai nauja tvarka butų taikoma nuo ateinančių mokslo metų.
„Mes remiames tiek tyrimų rezultatais, tiek EBPO rekomendačijomis Lietuvai. Šiai dienai musų
vaikai turi vienus trumpiausių mokslo metų Europoje ir daugiausia atostogų. Tyrimai rodo, kad
mokslo metų trukme tiesiogiai koreliuoja su mokinių pasiekimais“, – DELFI sake J. Petrauskiene.
J. Petrauskiene sako, kad bus diskutuojama del 10-15 dienų trumpesnių atostogų. Tai zadama aptarti su visomis suinteresuotomis salimis. Mokyklų bus kalbama, kokios pagalbos reikia: ar ugdymo priemonių, ar kitko. Bus sprendziama, ar prailginti mokslo metus birzelį, ar perziureti atosto-

gų grafiką, ką pataria edukologai. „Šiai dienai musų pradinukai po Naujųjų atostogauja po savaitę
beveik kas menesį. Edukologai, vaiko raidos spečialistai pastebi, kad siekiant uztikrinti nuoseklų
mokymo pročesą, atostogos neturetų buti daznesnes nei 7 ar 8 savaites, kitaip vaikas iskrinta is
mokymosi ritmo“, – kalbejo ministre.“
LRT „Demesio čentre“/ Delfi.lt: Mokslo metų ilginimas: iš trijų scenarijų rinkosi vieną
„Švietimo ir mokslo ministerija paskelbe siekianti ilginti mokslo metų trukmę. Mokslo metai turetų
ilgeti 10-15 dienų. Pagal Švietimo ir mokslo ministeriją, vaikai ilgiau galetų mokytis birzelį arba
anksčiau pradeti mokslo metus rugpjutį. Taip pat mokykloms butų paliekama pačioms apsispręsti,
kaip jos nori issidelioti mokslo metus. Ši ideja sutikta nevienareiksmiskai.
„Kad kazką reikia daryti, tai mes ne kartą jau kartojome. Tik jeigu mes kalbame apie mokslo metų
ilginimą, tai reiketų aiskiai pasakyti, kad tai neturi jokio rysio su ugdymo kokybe. Visi zinome, kad
ugdymo kokybei svarbiausi dalykai yra lankomumas, motyvačija, sočialinis, ekonominis ir kulturinis kontekstas, aprupinimas ir mokytojų kvalifikačija. Apie mokslo metų ilginimą nekalbama jokiose
tarptautinių organizačijų rekomendačijose. Tai jokių rezultatų neduos.“, - sako Lietuvos svietimo
darbuotojų profsąjungos pirmininkas Andrius Navičkas“.

15min.lt : Moksleiviai sukilo: nepritaria mokslo metų ilginimui ir žada ministeriją užversti laiškais

„Dalis moksleivių pasisako pries tokius svietimo sistemos pokyčius ir ragina rasyti petičiją. Šiuo metu yra surinkta virs 31 000 parasų po petičija, kurią ketinama pateikti Vyriausybei.
Tai ne vienintele moksleivių iničiatyva. Šočialiniame tinkle „Fačebook“ sukurtas iničiatyvinis puslapis „As – pries mokslo metų ilginimą“, kuris skatina moksleivius masiskai siųsti laiskus į Švietimo ir
mokslo ministeriją. „Mes, moksleiviai, nesijaučiame isgirsti, spaudoje teigiama, kad nepriestaraujame
ar net sutinkame su ŠMM siulymu, todel ememes iničiatyvos – per ateinančias dienas simtai Lietuvos
mokinių, nepritariančių ministerijos sprendimui, issiųs laiską prasydami keisti komunikačijos
pobudį, atsaukti sprendimą ilginti mokslo metus, kadangi siandien svarbiau uztikrinti pamokų kokybę, o ne didesnį jų skaičių“, – taip nurodyta moksleivių prasyme.“

Donata Motuzaite, BNŠ: Dėl mokslo metų ilginimo – dvi skirtingos apklausos
„Del idejos ilginti mokslo metus dvi atskiras apklausas surenge profsąjungos ir Vyriausybe. Vieną
apklausą renge Lietuvos svietimo darbuotojų profesine sąjunga, Vilniaus svietimo profesine sąjunga ir asočiačija „Načionalinis aktyvių mamų samburis“. Joje, pavyzdziui, buvo teiraujamasi, ar respondentai pritaria, kad mokslo metų ilginimas galetų butų įteisintas tik skyrus papildomą finansavimą kulturinei pazintinei veiklai, ar nevertetų uzuot ilginus mokslo metus perziureti ugdymo
programas, ar nevertetų uzuot ilginus mokslo metus sumazinti mokinių skaičių klasese.
Kitą apklausą ta pačia tema paskelbe Vyriausybes kančeliarija, ji vis dar tęsiasi – norintieji atsakymus dar gali pateikti iki balandzio 6 dienos. Joje klausimai formuluojami kitaip nei profsąjungų
apklausoje: teiraujamai, ar respondentai pritaria mokslo metų ilginimui, pateikiamas atviras klausimas, kokie veiksniai, respondentų manymu, pagerintų mokymosi kokybę.“

VU TSPMI politologė doc. dr. Nerija Putinaitė
Ką isspręs mokslo metų trukmes ilginimas?
Švietimo ir mokslo ministerija pradejo viesas konsultačijas del mokslo metų trukmes ilginimo. Į kokias problemas tai taiko? Lietuvos mokinių pasiekimai kai kuriose srityse ne tik negereja, bet ir blogeja, ir tai nepaisant to, kad programos yra plačios, mokiniai ne tinginiauja, o priesingai, turi atlikti
daug namų darbų, patiria didelę įtampą. Kai kurie politikų paaiskinimai rodo, kad Vyriausybe tikisi,
kad prailginus mokslo metus, sumazes vienai savaitei ar vienai dienai tenkantys kruviai ir tai gerins
mokymosi rezultatus. Ar tikrai taip įvyks?
Didziausia problema, į kurią nurodo mokinių pasiekimus vertinantys ekspertai ir mokytojai, kad
Lietuvoje visas mokymasis nukreiptas į platų zinių įsisavinimą, o ne į supratimą ir mąstymą. Mokiniai yra kemsami fragmentuota informačija, kuri menkai lavina supratimą apie pasaulį ir neugdo.
Lietuvoje mokyklų programos yra perkrautos, nukreiptos į plotį, o ne į gylį. Šiuo aspektu musų svietimo sistema yra įstrigusi dvidesimtajame amziuje. Neatideliotina is esmes svarstyti, ko ir kaip turi
buti mokoma, atsisakyti nemazos dalies informačijos, ieskoti metodų, kaip zinias paversti supratimu. Jei to neįvyks, mokslo metų ilginimas neduos nieko daugiau nei padidejusį mokinių nuovargį.
Ministerija nurodo, kad mokslo metų trukmes ilginimas – „tik viena is svietimo kokybes ir mokinių
pasiekimų gerinimo priemonių“, uzsimenama, kad bus atnaujinamos ugdymo programos. Tačiau
apie mokymo turinius kol kas nerengiamos viesos diskusijos. Kodel? Mokymo programų
„perprogramavimas“ yra labai sudetingas uzdavinys. Turetų buti keičiama visa svietimo kultura ir
nusistovejusi mokymo „tradičija“, politikai ir ekspertai turetų įdeti daug kryptingo, varginančio ir
kruopstaus darbo. Nuostatas turetų keisti ekspertai, iki siol rengę programas, ir mokytojai. To butų
galima pasiekti tik tuomet, jei taptų isskirtiniu Vyriausybes ar net valstybes prioritetu.

Klausimai moksleiviams:
1.

Kokias problemas siekiama spręsti mokslo metų trukmes ilginimu? Kaip manote, ar si priemone tam tinkama? Kodel?

2.

Kokios, jusų nuomone, didziausios Lietuvos svietimo sistemos problemos? Kokius sių problemų sprendimo budus siulytumete? Padiskutuokite.

3.

Pasidalinkite į penkias grupes – Švietimo ministerijos darbuotojus, tevus, moksleivius, moky-

tojus ir visuomenę. Pasitarę Švietimo ministerijos darbuotojai pristato priemonių, kuriomis
siektų gerinti Lietuvos svietimo sistemą planą, o visuomene stengiasi kritiskai, tačiau konstruktyviai jas įvertinti is savo poziurio tasko, atspindedama tevų, moksleivių, mokytojų ir kitus
interesus.
4.

Ar sutinkate su N. Putinaites issakyta mintimi, kad „Politikai problemas supranta, tačiau susitelkia į dalinius sprendimus. Jie elgiasi panasiai kaip statybininkai, kurie graziai uztinkuoja
isilgai skylančią namo sieną, nes nera pasirengę ar neturi isteklių jai perstatyti.“? Jei sutinkate, pasvarstykite, kodel politikai, jusų manymu, eina paprastesniu keliu?

