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Alkoholio draudimai
Šeimas prieme Alkoholio kontroles įstatymo
pataisas, kuriomis siekiama mažinti alkoholio
vartojimą ir prieinamumą.

Delfi.lt: Seimas galutinai apsisprendė dėl naujų alkoholio draudimų


Bus draudžiama alkoholinius gerimus parduoti jaunesniems nei 20 metų asmenims. Šita nuostata įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.



Alkoholinių priemonių pardavejai tures teisę reikalauti dokumentų is visų pirkejų, o, jei kyla abejonių,
kad asmuo jaunesnis nei 25 metai, tuomet reikalauti dokumento privaloma. Ši nuostata įsigalios nuo
2018 m. sausio 1 d.



Bus ribojamas alkoholio prekybos laikas: mažmenine prekyba alkoholiniais gerimais ir prekyba gerimais kavinese issinesti bus leidžiama pirmadieniais–sestadieniais 10–20 val., o sekmadieniais 10–15
val. Ši nuostata įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d.



Šeimas uždraude bet kokią alkoholinių gerimų reklamą. Taciau reklama nebutų laikoma prekių ženklai,
informacija apie gamintoją ir panasiai. Ši nuostata įsigalios 2018 m. sausio 1 d.



Štacionarios kavines, turincios licenciją verstis alkoholio prekyba, gales aptarnauti lankytojus lauko
sąlygomis ne didesniu nei 40 metrų atstumu nuo stacionarios kavines. Ši nuostata įsigalios nuo 2018 m.
sausio 1 d.



Paviljonuose, nestacionariose kavinese, isdygstanciose tik sežono metu, alkoholio prekyba bus negalima, isnyks sežonines licencijos. Ši nuostata įsigalios nuo 2020 m. sausio 1 d.
Prekyba alkoholiniais gerimais papludimiuose bus draudžiama. Ši nuostata įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

15min.lt: Alkoholis Seime sukėlė chaosą: Ramūnas Karbauskis balsavo prieš Ramūno Karbauskio pasiūlymą
Šeimas ketvirtadienį nusprende pritarti R. Karbauskio pasiulymui, pagal kurį nebeliktų įpareigojimo alkoholį
is parduotuvių issinesti nepermatomoje pakuoteje, liaudiskai tariant, po skverneliu. Taciau pats R. Karbauskis
savo teikto pasiulymo nepalaike. Toks R. Karbauskio persigalvojimas sukele juoką opožicijai.
Konservatorius Andrius Kubilius siule parlamentui istirti, kas nutiko, kad R. Karbauskis buvo priverstas pats
teikti tokį pasiulymą, kuriam nepritaria. R. Karbauskis pareiske, kad persigalvoti jį priverte Šeimo nario konservatoriaus Pauliaus Šaudargo pasisakymas. Taciau dar treciadienį Šeime sklido kalbos, kad si R. Karbauskio
pataisa atsirado iskart po jo susitikimo su prežidente Dalia Grybauskaite ir, ko gero, kompromiso imtis R. Karbauskis buvo įkveptas salies vadoves.
BNŠ/15min.lt: 10 parlamentarų prašo prezidentės veto dėl alkoholio pardavimo tik nuo 20-ies metų
Kreipimąsi pasirase septyni Liberalų sąjudžio frakcijos nariai ir trys konservatoriai. „Prasome Lietuvos Respublikos prežidentę vetuoti Alkoholio kontroles įstatymo nuostatas del amžiaus ribojimo, nes jos yra neproporcingos, perteklines ir rodo nepasitikejimą jaunais pilnameciais žmonemis“, – rasoma dokumente, kurį BNŠ
perdave liberale Ausrine Armonaite. „As siuliau pasitiketi jaunų žmonių atsakomybe. Alkoholižmo problemą
turime spręsti ne absurdiskais draudimais, o skatinant jaunų žmonių užimtumą ir laisvalaikį. Šiandien Šeime
priimtas įstatymas nepagrįstai suvarže jaunų žmonių laisves. Nustatytas draudimas demonstruoja Šeimo nepagarbą ir nepasitikejimą pilnametystes sulaukusiais jaunuoliais. Štebetina, kad žmones, galintys su ginklu
rankoje ginti tevynę, kurti seimą, dirbti ir moketi mokescius, parduotuveje negales įsigyti alaus. As siuliau pasitiketi jaunų žmonių atsakomybe“, – desto A. Armonaite.
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Delfi.lt: Ištyrė visuomenės nuotaikas dėl alkoholio: viskas labai paprasta
Remiantis „Vilmorus“ apklausos (gegužes 5-13 d.) duomenimis, Lietuvos gyventojai remia visiską alkoholio
reklamos draudimą ir prekybos laiko trumpinimą bei draudimą parduoti alkoholinius gerimus iki 20 metų.
Taciau žmonems nepatinka kalbos apie galimą alkoholinių gerimų kainos didinimą, jie neremia svarstymų
apie specialižuotas alkoholio parduotuves, respondentai taip pat nenori draudimų alkoholio prekybai renginių ar festivalių metu.

Psichologejurga.lt (Psichologė psichotėrapėutė Jurga Dapkėviciėnė): Alkoholizmo gydymas: ką pasakė Jungas:
K. Jungas ne kartą kalbejo, kad žmogui budingi ne vien fižiniai, psichologiniai, socialiniai, bet ir dvasiniai poreikiai, kurie turi buti atpažinti ir tinkamai patenkinti. Didysis analitikas iskele prielaidą, kad priklausomybe
nuo psichoaktyvių medžiagų isreiskia archetipinį – įgimtą ir instinktyvų – siekį pajusti dieviskumo dvelksmą.
Taigi, pagrindinis, nesąmoningas svaigalų vartojimo motyvas – tai visybiskumo, vienybes su Dievu paieskos.
Apsvaigimo busena suteikia iliužiją, kad vienybes, konfliktų nebuvimo, ramybes busena yra įmanoma be jokių
pastangų, lengvai pasiekiama ir žmogaus kontroliuojama.

VU TPSMI politologė Vaida Pukinaitė
1979 m. Pasaulio svėikatos organizacijos (PSO) Gėnėralinė asamblėja oficialiai patvirtino, kad
alkoholio vartojimas yra viena didžiausių visuomenes sveikatos problemų pasaulyje. Daugejant
mokslinių tyrimų ir statistinių duomenų, jog alkoholis gali buti įvairių ligų priežastimi ir mirtingumą skatinantis veiksnys, alkoholiniams gerimams, jų gamybai, importui, prekybai ir vartojimui buvo pradetas taikyti
ypatingas valstybinio reguliavimo režimas, skatinantis žmones pasirinkti tai, kas naudinga sveikatai, o sveikatai nenaudingą pasirinkimą padaryti sunkesnį ar brangesnį. Taip moksliniais įrodymais grįsta alkoholio
kontroles politika XX a. pab. tapo labiau taisykle negu isimtimi, o visų EŠ salių alkoholio kontroles politikoje
aptinkama specifinių alkoholio vartojimo apribojimo priemonių. Pavyždžiui, draudimas vairuoti isgerus, alkoholio įsigijimo ar vartojimo amžiaus cenžo nustatymas ir panasiai.
Ne isimtis ir Lietuva, kur alkoholio kontroles politikos principus ir priemones įtvirtina dar 1995 m. priimtas
Alkoholio kontroles įstatymas. Pagrindinis įstatymo tikslas – mazinti bėndrąjį alkoholio suvartojimą, jo priėinamumą, piktnaudžiavimą alkoholiu. Per daugiau nei dvidesimt metų sis įstatymas keistas virs 30 kartų, tad
beveik kiekvienoje Šeimo sesijoje yra svarstomi ir siulomi Alkoholio kontroles įstatymo pakeitimai. Vis delto,
įvertinus alkoholio kontroles politikos vystymosi kelią Lietuvoje, galima teigti, jog dabartinio Seimo priimtos
alkoholio vartojimą ir prieinamumą mažinancios priemones yra vienos griežciausių per dvidesimt metų.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. numatyta, jog asmenys iki 20 m. negales įsigyti, tureti ir vartoti alkoholinių gerimų, o
alkoholinių gerimų pardavejai tures teisę is visų alkoholinius gerimus perkancių asmenų reikalauti pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Taip pat bus trumpinamas alkoholio prekybos laikas – parduotuvese ir viesojo maitinimo įstaigose prekiauti alkoholiu, jį issinesti bus leidžiama darbo dienomis ir sestadieniais nuo 10 iki 20
val., sekmadieniais – nuo 10 iki 15 val., o alkoholio prekyba ir vartojimas bus uždraudžiama sporto varžybų metu
salese, kuriose jos vyksta. Bus visiskai uždrausta alkoholio reklama. Papildomi ribojimai numatyti nuo 2020 m.,
kuomet turetų nebelikti nestacionarių alkoholio prekybos vietų, bus uždrausta prekyba alkoholiu papludimiuose, paviljonuose, o alkoholiniais gerimais pirkejus lauko sąlygomis bus leidžiama aptarnauti ne didesniu
kaip 40 m atstumu nuo stacionariosios viesojo maitinimo vietos.
Vis delto dar nera aisku, ar lengvai pavyks įgyvendinti numatytus ribojimus. Pirma, alkoholio tema yra nepaprastai sudetinga, o net ir įgyvendinant pokycius alkoholio kontroles politikoje turi buti islaikytas balansas
tarp sveikatos aspektų ir ekonomikos. Antra, butent alkoholio kontroles politikos priemonių nustatymas ir
yra ta grandis, del kurios kyla daugiausia konfliktų. Dabartiniai apribojimai atliepia vieno garsiausių alkoholio kontroles politikos tyrinetojų Thomas Babor ir, be abejo, PŠO tyrimų isvadas, jog efektyviausiai alkoholio
vartojimą veikia vairavimą isgerus ribojancios taisykles, alkoholio rinkos reguliavimo politika (alkoholio apmokestinimas, alkoholio pardavimo laiko ir vietų ribojimai, valstybes monopolis parduodant alkoholį, sugriežtintas prekiauti alkoholiui licencijų isdavimas), alkoholio reklamos ribojimai ir trumpos gydytojų inter3

vencijos, kai pastebimi asmenys, žalingai vartojantys alkoholį. O į svietimą, komunikaciją, mokymą ir
visuomenes sąmoningumą orientuotos priemones yra mažiausiai efektyvios. Taciau reiketų nepamirsti, jog
kartais remiamasi ir kitu požiuriu, kuomet manoma, kad alkoholio vartojimą labiausiai veikia psichologiniai dalykai: nedarbas, įtempti santykiai visuomeneje, seimose, netikrumas del ateities. Todel skatinama stiprinti bendrą visuomenes sveikatos buklę, keisti vartojimo įprocius, o ne apsiriboti vien draudimais.

Aurelijus Veryga,
Sveikatos apsaugos
ministras
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga)

Andžej Čaikovski,
advokatas
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Vincas Jurgutis,
Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos narys
(Liberalų sąjūdis)

Mantas Adomėnas,
Seimo narys
(Tėvynės sąjunga
– Lietuvos krikščionys demokratai)
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Vidmantė Jasukaitytė,
rašytoja

Nerijus Mačiulis,
„Swedbank“ vyriausiasis
ekonomistas
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Šarūnas Černiauskas, 15min.lt
žurnalistas

Klausimai moksleiviams:
1.

Kaip reaguojate į Šeimo priimtus Alkoholio kontroles įstatymo pakeitimus? Kuriems jų pritariate, o su
kuriais nesutinkate? Kuris jų jums aktualiausias?

2.

Liberalai, komentuodami draudimą parduoti alkoholį asmenims iki 20 m., teigia, kad tokiu budu valstybe nepasitiki jaunimu. Ką manote apie tokią nuostatą?

3.

Ar manote, kad alkoholio vartojimas tarp jaunimo yra problema?

4.

Ką manote apie psichologes pateikiamą aiskinimą, kad alkoholis dažnai vartojamas susikuriant palaimingos ramybes iliužiją be pastangų? Kaip manote, kokios priežastys lemia norą svaigintis?

5.

Kaip manote, kokie kiti žalingi įprociai gajus Lietuvoje? Ar kova su alkoholižmu gali skatinti jų populiarumą?
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Ispuolis Mancesteryje
Arianos Grande koncerto metu įvykdyta teroro ataka, nusinesusi 22 gyvybes.

Alfa.lt: Per Arianos Grande koncertą Mančesteryje nugriaudėjo galingas sprogimas
Gegužes 23 d. vakare Britanijoje, Mancesterio mieste, nugriaudejo sprogimas, kuris nusinese mažiausiai 22
gyvybes, dar 59 buvo sunkiai sužeisti. Vyriausias Mancesterio konsteblis Ianas Hopkinsas patvirtino, kad ispuolis laikomas teroristine ataka, o savižudis sprogdintojas žuvo įvykio vietoje. Šprogimas miesto arenoje
„Manchėstėr Arėna“ įvyko, kai koncėrtavo JAV atlikėja Ariana Grandė. Mancėstėrio arėna, dar zinoma kaip
„MEN Arėna“, – didziausia miėsto uzdara arėna, kuriojė tėlpa 18 tukst. zmonių. 23-ėjų atlikėjos koncėrtas sutrauke pilną jaunų gerbejų areną.
BNŠ/15min.lt: Teroro ataka per Arianos Grande koncertą Mančesteryje: atsakomybę prisiėmė „Islamo
valstybė“, atskleista užpuoliko tapatybė
Jungtinių Valstijų pareigunai teigia, kad britai nustate Mancesterio savižudžio sprogdintojo tapatybę. JAV pareigunas antradienį naujienų agenturai AP patvirtino, kad tai – 22 metų Šalmanas Abedi. Manoma, kad Š. Abedi buvo žinomas ir policijai, ir saugumo tarnyboms. Šokiruoti Mancesterio Libijos bendruomenes nariai teroro ispuolio vykdytoją apibudino kaip „labai tylų“ ir „visuomet gerbiantį vyresniuosius“ jaunuolį.
Širijoje ir Irake veikanti džihadistų grupuote „Islamo valstybe“ prisieme atsakomybę už teroristinį ispuolį
Mancesteryje, kuris pareikalavo mažiausiai 22 gyvybių. Tradiciskai kiek palaukusi, grupuote apie prisiimamą
atsakomybę paskelbe žinute programeleje „Telegram“. Žinuteje skelbiama apie „kalifato karį“. Tai gali reiksti,
kad „Islamo valstybe“ ne organižavo, o įkvepe ispuolį.

BNŠ/Delfi.lt: Lenkijos premjerė B. Szydlo: Mančesterio tragedija rodo, kad esame teisūs nenorėdami
priimti migrantus
Lenkijos premjere treciadienį teroro ispuolį Mancesteryje, per kurį žuvo ir lenkų pora, pateike kaip vieną is
argumentų, kodel vyriausybe turetų griežciau priesintis Europos Šąjungos planui del migrantų paskirstymo
po bloko nares. Kalbedama apie sprogdinimą Mancesteryje, per kurį dvi lenkes mergaites neteko savo abiejų
tevų, premjere klause: „Kur eini, Europa? Liaukis klupeti, pabusk is letargo miego, nes kasdien verksi del savo
vaikų“.
BNŠ/TV3.lt: Ariana Grande grįžta į Mančesterį: turi žinią pasauliui
Jungtinių Valstijų popmužikos žvaigžde Ariana Grande sestadienį sugrįs į Mancesterį, kur pasirodys koncerte,
skirtame pagerbti per jos ankstesnį pasirodymą siame mieste įvykdyto teroro ispuolio aukas. Mancesterio futbolo stadione „Old Trafford“ vyksianciame koncerte taip pat pasirodys Justinas Bieberis, grupe „Coldplay“, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharellas Williamsas, atlikejas Usher ir grupe „Take That“. Dainininkes koncerte Mančesteryje pries savaitę buvę žmones į busimą renginį gales patekti nemokamai. Pinigai už parduotus bilietus
bus pervesti į specialų Didžiosios Britanijos Raudonojo Kryžiaus įsteigtą fondą. Šios lesos veliau bus skirtos
padeti nukentejusioms seimoms.
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Panevežiobalsas.lt: Mančesterio lietuviai: bet kuris didesnis miestas gali tapti teroristų taikiniu
Daugeliui lietuvių emigrantų antrąja tevyne tapusioje Didžiojoje Britanijoje darosi vis neramiau, ir ne tik del
„Brėxit“: pėr du mėnėsius saliės didmiėsciuosė įvykdyti du tėroro aktai. Po kovo 22-osios tragėdijos Londone centre, prie Parlamento rumų, gegužes 22-osios ispuolis Mancesterio mieste ir daugiau nei dvi desimtys
naujų aukų – daugiausia vaikų ir jaunimo – vel sukrete visą pasaulį. Ir dar ilgam aukstyn kojomis apverte
didmiescio gyvenimą, nors Mancesteryje įsikurę lietuviai Egle Rimkunaite ir Justas Daugintis tikina, kad, nepaisant pavojų, žmones cia stengiasi nepalužti.
Justas Daugintis: „Įvykus nelaimei, daugybe žmonių parode solidarumą su aukomis ir jų artimaisiais. Vietines įstaigos siule nemokamo vandens, kavos ir maisto, o taksi darbuotojai siule nemokamai parvežti namo is
miesto centro. Antradienio dieną minios žmonių rinkosi į miesto aikstę pagerbti mirusiųjų ir taip pat parodyti, kad baime neisskirs Mancesterio bendruomenių. Žmones cia supranta, jog tokie teroro ispuoliai yra
skirti visiems supriesinti ir sukirsinti, todel skirtingų bendruomenių nariai susirinko į vieną vietą siekdami
parodyti savo solidarumą.“
15min.lt: Per Arianos Grane paramos koncertą Mančesteryje teroro akto aukoms surinkti milijonai
JAV popžvaigžde Ariana Grande (23 m.) tesejo savo pažadą ir sekmadienio vakarą Mancesteryje surenge paramos koncertą „One Love Manchester“, kurio metu pasirodymus paruose gausus burys mužikos pasaulio
žvaigždžių. Paramos končerto metu per teroro aktą nukentejusiems ir jų artimiesiems suaukoti milijonai.

BNŠ/Kauno diena: Nauja teroro ataka: Londone žuvo 7 žmonės, sulaikyta 12 įtariamųjų
Londono centre per birželio 3 d. teroro ataką trys užpuolikai mikroautobusu režesi į pesciuosius, o paskui
nesirinkdami bade žmones. Žuvo septynios aukos, kol ginkluoti policininkai nusove užpuolikus. Tris
teroristus policija nukove per astuonias minutes nuo tada, kai buvo gautas pirmas pranesimas apie ispuolį.

VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis
Trys teroristiniai ispuoliai per mažiau nei tris menesius Didžiojoje Britanijoje rodo, kad terorižmo
gresme, nepaisant „Islamo valstybes“ traukimosi Artimuosiuose Rytuose, gali tapti, jei dar netapo,
Vakarų Europos valstybių kasdienybe. Britų saugumo tarnyba MI5 teigia, kad tiria apie 500 atvejų,
kurie gali buti susiję su terorižmu. Visgi, vargu, ar visi sie planuojami ispuoliai butinai reikstų plataus masto
atakas. Pastaraisiais metais teroristai nebeplanuoja didelių Rugsejo-11-ąją menancių tragedijų, o, ką ir parode ispuoliai Britanijoje, renkasi paprastesnius teroro vykdymo įrankius – naudoja peilius ir paprastus automobilius. Viena vertus, tai apriboja jų galimybes nužudyti kuo daugiau žmonių, taciau, kita vertus, saugumo
tarnyboms tampa daug sunkiau juos susekti. Teroristams nereikia mokytis gaminti bombų, saudyti is automatinių ginklų, kuriuos nera paprasta įsigyti, ar imti įkaitų – įsirežti automobiliu į minią ir svaistytis peiliais
gali kone kiekvienas. Pries pastarųjų metų ispuolius Europoje tokią taktiką teroristai naudojo Ižraelyje, o dabar „Islamo valstybes“ propaganda skatina analogiskus ispuolius organižuoti ir Šenajame žemyne.
Teroro aktų virtine itin svarbi ir del birželio 8-ąją vyksiancių Jungtines Karalystes parlamento rinkimų. Nors
juos premjere Theresa May inicijavo siekdama sustiprinti konservatorių valdžią derantis del britų isstojimo
is Europos Šąjungos, akivaiždu, kad terorižmo klausimai taip pat jau tapo vienu is pagrindinių sios rinkimų
kampanijos klausimų. Tiesa, cia radikalių partijų sekmes nereiketų tiketis – apklausose apie 80 proc. rinkejų
simpatijų surenka konservatoriai ir leiboristai, o vienmandatemis apygardomis besiremianti rinkimų sistema
dar labiau sumažina radikalų sekmes tikimybę.
Visgi, ilgajame laikotarpyje terorižmo baime gali priversti Vakarų visuomenes ir politikus prie neracionalių
sprendimų. Ižraelio istorikas Yuvalis Harrari raso, kad teroristai yra muses, kurios siekia iseržinti dramblius
ir įvilioti juos į porceliano parduotuvę, kad sie patys ją sudaužytų. Verta atsiminti, kad vežys, sirdies, kvepavimo ligos ir eismo įvykiai nusinesa tukstancius kartų daugiau gyvybių nei teroro ispuoliai, kurių taikiniu dažniausiai buna ne tiek pacios aukos, kiek siekis pasiųsti signalą gyviesiems – kad sie gyventų baimeje ir ilgalaikeje perspektyvoje leistų terorižmo organižatoriams įgyvendinti savo politinius siekius.
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Ariana Grande, atlikėja:
„Paluzusi. Iki sirdiės gėlmių ėsu
apimta liudesio. Neturiu žodžių“.

Lorde, Naujosios Zelandijos atlikėja: „Kiėkviėnas atlikėjas jauciasi
atsakingas - koncertai turetų buti
jums saugus. Baisiausias kosmaras.“

Futbolo klubas
„Manchester United“

„Jėigu kas nors Mancėstėryjė laukia tevų, ar jiems reikia kažkur
pernakvoti ar kam nors paskambinti ir pan., parasykite man asmeninę žinutę. Turime arbatos!“
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Daugelis soc. tinklų pagalba ieskojo dingusiųjų. Viena mergina, pasidalijusi
savo drauges nuotrauka
„Twittėr“ tinklė, po kiėk
laiko gavo atsakymą is
nepažįstamojo, kad jos
drauge su jais ir yra saugi.

Klausimai moksleiviams:
1.

Kokias mintis ir jausmus sukelia naujiena apie sį teroro ispuolį Didžiojoje Britanijoje? Kaip vertinate D. Britanijos gyventojų reakciją nelaimes metu – siekį padeti? Kokios yra kitos, dažnai po
teroro ispuolių pasigirstancios, reakcijos?

2.

Kokią kulturą ar religiją po teroro aktų imama įprastai kaltinti? Kodel? Ar, jusų manymu, tokie
kaltinimai pagrįsti?

3.

Dažnai atsakomybę už teroro aktus prisiima vadinamoji Islamo valstybe (IŠ). Ką žinote apie sią
politinę strukturą? Kokie jos siekiai ir idejos?

4.

Pareigunai yra pareiskę, kad Lietuvoje realios teroro aktų gresmes kol kas nera. Ar mums turi
rupeti tai, kas vyksta kitose Europos valstybese? Kodel?

5.

Kaip vertinate Lenkijos premjeres pareiskimą, kad Lenkijos valdžia „yra teisi nenoredama priimti pabegelių“ . Ar galima pabegelių ir migrantų is Artimųjų Rytų križę sieti su terorižmu? Kodel?
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Protestai Venesueloje
Ekonomines križes varginami pilieciai
protestuoja pries prežidento
N. Maduro režimą.

ELTA/Lrytas.lt: Skurdo išvargintoje Venesueloje – masiški protestai prieš prezidentą
Kaip ir per daugelį ankstesnių protestų, križes isvargintoje Venesueloje policija sostineje panaudojo pries
protestantus asarines dujas. Naftos turtinga salis kencia nuo didžiulio pagrindinių prekių trukumo. Opožicija kaltina prežidentą del ekonomines križes, nori pirmalaikių rinkimų, taip pat, kad N. Maduro butų pasalintas is prežidento posto. Šeptynias savaites trunkantys gatves protestai jau pareikalavo 47 žmonių gyvybių.
Gegužes 20-ąją vien sostineje Karakase miesto gatvemis žygiavo apie 160 tukst. žmonių, bandžiusių patekti
prie miesto centre įsikurusios Vidaus reikalų ministerijos.
Ruta Dambravaite, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt: Venesuelos kasdienybė – suradikalėję protestuotojai, skurdas ir juodoji rinka
Plano B Venesuela neturi – ekspertai ir pasaulio žiniasklaida vienbalsiai sutinka, kad is duobes salis isbris tik
atsaukusi Nicolas Maduro režimą ir atgaivinusi ekonomiką. Lotynų Amerikos studijų eksperte Ieva Giedraityte pastebi, kad situacija pasikeisti gali tik dviem atvejais: „Vienas – opožicija ir cavižmo salininkai turi susitarti, bet nepanasu, kad tai įvyks, nes visi del kažko turetų nusileisti. Tikriausiai vienintele valstybe, kuri galetų padeti kažką daryti, yra JAV, bet jos istorinis įsikisimas į Lotynų Ameriką niekada nesibaige gerai, tad ir
dabartine administracija vengia tai daryti.“
Paskutines apklausos atskleide, kad trys ketvirtadaliai venesueliecių del menkavertes mitybos pernai neteko
vidutiniskai 8,5 kg svorio. Vietinių nebestebina net kasdien konteineriuose maisto ieskantys žmones ar nesibaigiancios eiles norint gauti bent puskepalį duonos.
Baisiausia, pastebi politologe, kad Venesueloje – absoliuti visuomenes poliarižacija ir vietos diskusijoms apie
pokycius is esmes nera. „Vieni sako „jus visi turite iseiti ir mes jus teisime už korupciją“, tad akivaiždu, kad
niekas niekur nejudes. O kiti sako „mes su jumis isvis nesikalbesime, jus finansuojate protestuotojus, skatinate lieti kraują, esate nusikalteliai“, todel uždaro vieną is opožicijos lyderių Leopoldo Lopežą 14 metų kalejime, nes jis neva skatino kruvinus protestus“, – kalba Ieva Giedraityte.

BNŠ/Delfi.lt: Neramumų krečiamos Venesuelos lyderis inicijavo konstitucijos perrašymo procesą
Per mitingą po atviru dangumi, tukstancių savo salininkų, vilkejusių raudonus marskinelius, akivaiždoje, N.
Maduro pasirase dokumentą, oficialiai nustatantį, kaip tures buti renkami „konstitucinio susirinkimo“ nariai,
turesiantys parengti naują pagrindinį salies įstatymą. N. Maduro savo ruožtu kaltina opožiciją „terorižmu“ ir
priesinasi jos raginimams surengti referendumą, siekiant pasalinti prežidentą is posto. Opožicija jį kaltina
pagilinus ekonomikos križę, del kurios salyje smarkiai stinga maisto, vaistų ir kitų butiniausių dalykų, taip
pat siaucia didele infliacija. Nuogąstaujama, kad prežidentas pasirupins, jog „konstituciniame susirinkime“
daugumą turetų jo salininkai.
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15min.lt: Venesuela devalvavo savo valiutą 64 proc.
Pagal pakeistą oficialią valiutų keitimo sistemą, salies valdžia leidžia investuotojams dalyvauti dolerių pirkimo
aukcione, kur jie parduodami pagal naują kursą. Šalies prežidentas Nicolas Maduro sako, kad to tikslas yra
kovoti su juodąja rinka. Tokių priemonių salies valdžia emesi siekdama kovoti su križe Venesueloje, kur infliacija yra didžiule bei truksta maisto ir vaistų.
15min.lt: Venesueloje pagrobtas ir nužudytas dizainerės Carolinos Herreros sūnėnas
Garsios amerikiecių dižaineres Carolinos Herreros (78 m.) seimą sukrete baisi tragedija – Venesueloje buvo
pagrobtas jos sunenas, kuris nužudytas net ir gavus seimos sumoketą ispirką, pranesa portalas „El Mundo“.
„Labai aciu uz visas jusų zinutės – sėima ir as vėrtinamė jusų gėrumą, – sėstadiėnio rytą savo „Instagram“ paskyroje rase gedinti dižainere. – Musų vienintele viltis yra ta, kad tragiskas musų jaunojo suneno Reinaldo ir
jo kolegos Fabrižio nužudymas pades sumažinti siaubingų skerdynių ir žmogžudyscių, kurios atliekamos
pries musų jaunimą Venesueloje, skaicių. Rinkimų režultatai privalo buti gerbiami. Komunistine diktatura
privalo pasitraukti.“
„Rėutėrs“/15min.lt: Chaoso apimtoje Venesueloje – 5 tūkst. rusiškų priešlėktuvinių raketų
Prežidento Nicolaso Maduro valdžiai pasitikejimo savimi netruksta – kaip dabar skelba naujienų agentura
„Rėutėrs“, Karakasas yra sukaupęs nėt 5 tukst. rusiskų priėslėktuvinių rakėtų palėidimo įrėnginių
(MANPADS). Tai yra didziausios tokių ginklų atsargos visojė Piėtų Amėrikojė ir nėabėjotinas galvos skausmas Vakarams. Turint omenyje, kad Venesueloje siuo metu siauteja neramumai, o salį niokoja ekonomine
križe, pavojus dar didesnis.

VU TSPMI politologė Ieva Giedraitytė
Jau daugiau nei metus Venesueloje tęsiasi ekonomine ir politine suirute: nuo sausio gatvese vyksta
protestai, kuriuos neretai smurtu malsina policija ir saugumo pajegos, salies prežidentas Nicolas
Maduro grasina paleisiąs salies parlamentą, sudarytą is opožicijos partijos atstovų, o ekonomine situacija
tokia prasta, kad gyventojams truksta butiniausių produktų nuo maisto prekių iki vaistų ar medicinines įrangos. Šalyje sutrumpinta darbo savaite tam, kad butų taupoma elektros energija, maistas ir kiti produktai parduodami ribotais kiekiais, o norintieji jo įsigyti laukia ilgiausiose eilese. Škrydžius į Venesuelą nutrauke ir
daugelis oro linijų, mat valstybe velavo su jomis atsiskaityti.
Kaip ir kodel prieita iki tokios situacijos? Viena vertus, ekonomine križe susijusi su smarkiai kritusiomis naftos kainomis. Nuo pat naftos atradimo XX a. pradžioje visa salies ekonomika vis labiau priklause nuo
naftos – kuomet jos kainos buvo aukstos, ji klestejo, savo ruožtu smukdavo joms krintant. Naftą eksportuojanti salis neispletojo pramones ir vis labiau priklause nuo jos eksporto bei importuojamų prekių. Taigi kuomet naftos barelio kaina krito nuo daugiau nei 100 JAV dolerių už barelį 2014 metais iki mažiau nei 20 JAV
dolerių už barelį 2016 metais, salis susidure su rimtais issukiais ne tik sumoketi atlyginimus valstybes tarnautojams, bet ir apsirupinti butiniausiomis prekemis, tokiomis kaip vaistai, medicinine įranga.
Kita vertus, pastaraisiais metais Venesuelos valdžios vykdyta ekonomine politika nemažai prisidejo
prie ekonomines katastrofos. 1999 metais, nepatenkinti nedemokratiska ir neįtraukiancia valdžia, klestincia
korupcija ir skurdu, Venesuelos gyventojai prežidentu isrinko karininką Hugo Chavežą. Pastarasis pažadejo
radikalias reformas – kovą su korupciją, tiesiogines demokratijos atkurimą, visuomenes dalyvavimo skatinimą ir griežtą kovą su skurdu. Bent dalį pažadų H. Chavežas tęsejo – pakeista salies konstitucija numate didesnį piliecių įsitraukimą į valdymą, nuo 1999 m. iki 2011 m. skurdas salyje sumažejo nuo 12,4 % iki 8,5%, per
pusę sumažejo nedarbas, beveik per pusę – kudikių mirtingumas. Buvo įgyvendintos ambicingos socialines
bei busto programos. H. Chavežo vadovaujama vyriausybe emesi ir reformų ekonomikoje: nacionaližavo didžiausias naftos įmones, eme griežtai kontroliuoti valiutos kursą (skirtingiems tikslams, pvž. prekybai, studijoms užsienyje, turižmui, egžistavo skirtingi valiutos kursai), reguliuoti verslą. Taciau sios reformos nebuvo
sekmingos, tad viesosios islaidos tik didejo, o, savo ruožtu, ekonomika gyvavo tik todel, kad naftos kainos
nuolat kilo. Be to, ne mažiau (o gal net daugiau nei anksciau) klestejo korupcija, H. Chavežas skyre daug lesų
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Venesuelos kariuomenes stiprinimui bei įtakos regione didinimui.
Nepaisant nieko H. Chavežas buvo labai charižmatiskas politikas ir daugelis žmonių tikejo jo gebejimu
įgyvendinti pažadus, tad jis buvo perrinktas net kelis kartus. Tačiau po jo mirties nuo vežio 2013 m. į prežidentus isrinktas jo sekejas N. Maduro nei tokios charižmos, nei tokio populiarumo neturejo. Šmunkancios
naftos kainos smauge Venesuelos ekonomiką, tad stiprejo nepasitenkinimas, o 2014 m. salies parlamente
daugumą užeme opožicijos partijos. Opožicija bande pasinaudoti konstitucijoje numatyta galimybe atstatydinti prežidentą referendumu, taciau valdžia sį meginimą sustabde, imdamasi vis griežtesnių priemonių
pries visus, nesutinkancius su N. Maduro valdymu. Dabar prežidentas grasinasi vel pakeisti konstituciją, taip
noredamas kovoti su parlamentu. Is pradžių taikus protestai astreja – susiremimuose su policija žusta žmones (nuo sių metų balandžio jų žuvo 65), del ekonominių problemų vis daugeja plesimų. Tarptautines organižacijos perspeja, jog Venesuela isgyvena ne tik politinę, bet ir humanitarinę križę – trukstant butiniausių
vaistų mirsta žmones, simtai tukstancių kencia nuo nepakankamos mitybos ar tiesiog bado, o skurde gyvenancių salies gyventojų procentas vel isaugo.
Šocialiniuose tinkluose platinamas
skelbimas, kuriuo kritikuojama tai,
jog JAV investicinis bankas nusipirko Venesuelos naftos valstybines
bendroves obligacijų už 2,8 mlrd.
JAV dolerių. Taip bankas neva remia
režimą.
Vertimas: „Nes represijos nera pigu.
Šuteikia pinigų blogio režimams visame pasaulyje.“

Aktyvistai socialiniuose tinkluose taip pat skelbia valdžios atstovų kelionių ir prabangų gyvenimą neva įrodancias nuotraukas.
Jie taip siekia parodyti socialistines valdžios dvigubus standartus. Prežidentas teigia, kad tokios
puolimo ir persekiojimo taktikos
yra tik dar vienas kovos gatveje
frontas.
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Klausimai moksleiviams:
1.

Ką žinote apie Lotynų Ameriką? Kokios salys patenka į sį regioną? Kuo politiskai ir
ekonomiskai sis regionas pasižymi?

2.

Ką žinote apie Venesuelą? Įvardinkite bent penkis faktus.

3.

Kas lemia tai, kad kai kuriose pasaulio salyse, dažniau mažiau issivysciusiose, maža
grupe žmonių yra labai turtingi, o didele stokoja maisto ir butiniausių isgyvenimui
reikalingų dalykų?

4.

Kaip visuomene gali meginti keisti esamą situaciją? Ar protestai tam tinkamas budas?

5.

Politologe mini, kad Venesuelos visuomene yra itin poliarižuota. Ką tai reiskia? Ar
Lietuvos visuomenę galima vadinti poliarižuota? Šavo atsakymą pagrįskite.

6.

Venesuela – socialistine valstybe. Kokia yra socialižmo ideja? Kodel Venesueloje jos
nepavyko įgyvendinti?

Kito naujienlaiškio laukite jau rudens pradžioje!
Jei turite pastebėjimų ir pasiūlymų,
rašykite el. paštu aktualiju.pamoka@gmail.com

15

