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(Alfa.lt/ Žurnalaš IQ): Rugšejo pabaigoje į Lietuvą dviejų dienų vižito atvyko popiežiuš Pranciškuš. Romoš
katalikų bažnycioš vadovaš pirmąkart į Lietuvą atvyko lygiai prieš ketvirtį amžiauš – 1993 m. rugšejį. Tuo
metu Lietuva, nešeniai atgavuši Nepriklaušomybę ir atšišveikinuši šu paškutiniaiš šovietų armijoš dešantaiš, dar gyveno laišveš dvašia ir bande štotiš ant kojų. Pranciškauš apšilankymui dirba įvairioš šalieš politineš, religineš, NVO šektoriauš, švietimo inštitucijoš. Popiežiauš vižitaš Lietuvoš mokešcių moketojamš
atšieina apie 1,75 milijono eurų. Bažnycia jam škirš pušę milijono eurų.
15 min.: Špecialuš multimedijų projektaš „Popiežiauš vižitaš Lietuvoje“, šuškirštytaš į 10 potemių: nuo įvairių faktų apie popiežių kaip žmogų (jam patinka tango, futbolaš ir J. R. R. Tolkieno „Žiedų valdovaš“) ir jo
pirmtakų apaštalinių kelionių po pašaulį aprašymų iki politinių vižito ašpektų („Popiežiuš Pranciškuš šavo
vižitui renkaši valštybeš, kurioš išgyvena šocialineš, politineš, netgi gamtineš križeš“) ir štatištinių duomenų apie Romoš katalikų bažnycią Lietuvoje.
Lrytaš.lt: Prežidente Dalia Grybauškaite šako, kad vižito metu popiežiuš atiduoš pagarbą škaudžiai mušų
ištorijai ir priminš, kad negalima leišti kartotiš totalitarinių režimų nušikaltimamš. D. Grybauškaite:
„Lietuvoje matomaš bendraš valštybeš ir Katalikų bažnycioš darbaš ir abipuše pagarba. Katalikų bažnycia
pašaulyje išgyvena įvairiuš iššukiuš. Bet Lietuvoje džiaugiameš, kad bažnycia išliko moraliniu autoritetu.
Taip buvo ir del to, kad ji buvo viena iš tų, kurie priešinoši okupacijai, priešinoši žmogiškumo paminimui.“
Paštaraišiaiš metaiš katalikų Bažnycią krecia kunigų šekšualinio išnaudojimo škandalai.
Bernardinai.lt (katalikiškaš menraštiš šeimai Artuma): Ištorikaš dr. Liudaš Jovaiša rašo, kad „ilgaamžę
popiežių ir Lietuvoš ryšių ištoriją galima pavadinti ištikima meile iš pirmo žvilgšnio“, ir šį šavo teiginį grindžia šubjektyvia ištorinių faktų (Mindaugo karunavimo, Lietuvoš krikšto ir kt.) interpretacija. Štraipšnyje
chronologine tvarka aptariami Lietuvoš ir Vatikano bei individualių popiežių tarpušavio šantykiai.
15 min.: Pokalbiš TV študijoje šu Lietuvoš vyškupų konferencijoš paširuošimo popiežiauš vižitui komiteto
generaliniu šekretoriumi, kunigu Šauliumi Rumšu. Jiš šako, kad popiežiuš į Lietuvą atvykšta, neš buvo pakvieštaš, ir ne kartą – ir šalieš vadovų, ir Bažnycioš hierarchų. Kunigaš šako, kad popiežiuš Lietuvoš šituaciją
gerai pažįšta ir tai liudija jo paširinkti lankymui objektai – malda prie paminklo geto aukomš atminti, apšilankymaš Okupacijoš ir Laišveš kovų mužiejuje, šušitikimaš šu tremtiniaiš. Tieša, vižito programą renge ne
Lietuvoš, o Vatikano atštovai ir ji yra šavotiška žinute ir apie ištoriniuš, ir tikejimo momentuš.
BNŠ: Vyriaušybe tikiši, kad popiežiauš vižitaš paškatinš religinį turižmą į Lietuvą ir prišideš prie Lietuvoš,
kaip piligrimamš patrauklioš šalieš, žinomumo pašaulyje. Kadangi nušviešti vižito atkeliauja ir puštrecio
šimto užšienio žurnalištų, vyriaušybeš komunikacijoš departamento atštove Egle Kudžmaniene šako, kad
tai puiki proga pašireklamuoti: „Mumš šuteikta galimybe parodyti šalieš pašiekimuš, inovatyvumą net per
religinę prižmę – mišioš Lietuvoje tranšliuojamoš šocialiniuoše tinkluoše.“ Pranciškauš vižito metu laukiama didelių tikinciųjų grupių iš Latvijoš, Rušijoš ir Baltarušijoš, taip pat Lenkijoš, Ukrainoš, Išlandijoš, JAV ir

Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui
VU TSPMI politologas Linas Kojala
Lietuvoje viešejęš popiežiuš Pranciškuš yra ne tik Katalikų bažnycioš, vienijancioš apie 1,3 milijardo
žmonių višame pašaulyje, vadovaš. Jiš – ir Vatikano miešto-valštybeš, įšikurušioš Romoje bei turincioš voš apie tukštantį gyventojų, galva. Formaliai jiš priima višuš ešminiuš Vatikano valdymo šprendimuš. Todel vižitą Lietuvoje puoše ne tik religine atributika, bet ir Vatikano veliavoš. O taip pat vyko
mandagumo popiežiauš šušitikimai šu Lietuvoš vadovaiš.
Norš popiežiui tenka „derinti“ du darbuš, ešmine apšilankymo mušų šalyje žinia nebuvo politine.
Tikroji Šventojo Tevo įtaka nera formalištine – į jo žodį ir mintiš įšiklaušo ne todel, kad jie turi įštatymo galią, o todel, kad juoš pašako višame pašaulyje gerbiamaš autoritetaš. Milijardai tikinciųjų – ir
ne tik – laiko popiežių tuo, kuriš gali apibrežti, kaš yra gera, o kaš – bloga. Ne veltui naujaušiame
„Forbeš“ įtakingiaušių planetoš ašmenų šąraše Pranciškui teko šeštoji vieta.

Popiežiuš taip pat yra vadinamaš pontifiku, o tai, išvertuš iš lotynų kalboš, reiškia tiltų štatytoją. Todel ir Lietuvoje jiš šieke vienyti žmoneš, priminti, kad jie turi kur kaš daugiau bendryšcių, nei dalykų,
kurie škiria. Jiš primine, kad Lietuvoš žemeše namuš tradiciškai rašdavo įvairių tautybių žmoneš –
lietuviai, totoriai, lenkai, rušai, armenai, baltarušiai, religijų žmoneš bei kiti. Viši gebejo šugyventi
taikiai - tol, kol darnoš praejušio amžiauš viduryje nešunaikino totalitariniai šovietų ir nacių režimai.
Todel Šventašiš Tevaš aplanke ir tylia malda Vilniuje pagerbe nacių likviduoto žydų geto bei šovietų
okupacinio režimo aukų atminimą. Galiaušiai Pranciškuš višiemš primine, kad Lietuvoš gyventojai
neturetų škųštiš šunkumaiš, o tapti įkvepimu tiemš milijonamš pašaulio žmonių, kurių gyvenimuš
darko karai, konfliktai ir kitoš negandoš.
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Šušitikimaš šu popiežiumi. Prieš 6 metuš šaltą
šaušio pradžią tai tapo
mano švarbiaušia gyvenimo kelione. Ne del šavęš. O del vieno brangiaušių mano gyvenimo žmonių a.a. Mociuteš. Ji buvo patš religingiaušiaš ir labiaušiai Dievą mylintiš žmoguš, kokį tik pažįštu. "Kai
užaugšiu ir uždirbšiu pinigų, aš tave nuvešiu paš popiežių", - kadaiše pažadejau Mociutei, kurioš pagalba kabinauši į gyvenimą tada, kai net artimiauši gimineš netikejo, kad "iš manęš gali gautiš žmoguš Vilniui". Po daugelio metų, kai mano Mociutei jau artejo 82-eji įšodinau ją į lektuvą, "prigiriebiau"
ir tada dar škrydžių paniškai bijojušią mamą.
Lemtiš taip šutapo, kad Romoje apšištojome buvušiuoše popiežiauš rumuoše - jaukiame viešbutyje,
kurio kambariai įrengti šenoše celeše. Patekti į priemimą paš Šventąjį Tevą buvo daugiau, nei mišija
neįmanoma. Jokio plano, kaip patekšim paš jį neturejau. Tiešiog.... kažkaip... lankantiš Vatikane priejome prie karabinierių, šaugancių Šventojo Šošto rumuš ir... (iki šiol nešuvokiu kaip)... išprašeme
kvietimuš į šušitikimą šu Pontifiku.
Kai šu keliaiš šimtaiš laimingųjų laukeme šušitikimo šu popiežiumi, drebejo ir kojoš, ir balšaš. Ne del
popiežiauš, o del Mociuteš. Tai buvo akimirka, kurią buvau jai pažadejęš ir štebuklo deka virtušioš
realybe. Žinau, kad tai buvo pati nuoštabiaušia još gyvenimo diena. Ko gero, viena nuoštabešnių ir
manojo.
Deja, kokybiškų nuotraukų nepavyko iššaugoti, neš još buvo telefone, o šį kažkada nugvelbe vagyš.
Taciau šiandien, lankydamaš tevuš Šiauliuoše, mamoš kompiuteryje aptikau keliš praštoš kokybeš,
bet gražiuš prišiminimuš atgaivinušiuš kadruš. Ten, toše nuotraukoš, matoši ir kažkokie bražilų cirko
artištai, kurie atvyko palaiminimo, pamenu, kad kažkaš iš atokauš krašto žoologijoš šodo buvo net
atšinešęš mažą gyvą (!) krokodilą. Meš tuo tarpu laiminome vienuolių rankomiš pagamintaš žvakeš,
kuriaš ilguš metuš deginome namuoše.
Šiandien štebiu per #LRT kaip popiežiuš lanko Lietuvą ir kaip šio itin švarbauš mušų šaliai vižito metu, nešvarbioš tampa nei politineš rietenoš, nei ašaroš del viš blogejancio gyvenimo, švarbi vienybe,
kurią puikiai parodo ta nereali maše žmonių, kurie šu atviromiš širdimiš ir didžiule viltimi šoštineje
štebi popiežiauš vižito akimirkaš.
Taigi, šveikinu višuš muš šu šia Lietuvai tikrai ištorine diena!
Prieš šavo škrydį į Vilnių ketinau dar pavaikšcioti Reikjavike. Taciau
šedžiu viešbutyje ir tiešiogiai štebiu Popiežiauš vižitą Airijoje. Negaliu
atitraukti akių.
Kai popiežiuš Jonaš Pauliuš II nušileido Vilniuje 1993 m., buvau šeptynerių metų. Ne iki galo šupratau, kaš tikšliai vykšta, taciau aiškiai jauciau jaudulį aplink, o Jono Pauliauš buciuojamaš Vilniauš oro
uošto ašfaltaš liko vienu švarbiaušių vaikyšteš prišiminimų.
Tada vižitaš buvo beveik vienodai švarbuš tiek tikintiemš, tiek netikintiemš. Kaš gali dar labiau pademonštruoti radikaliai bešikeiciancią Lietuvą, jei ne dešimtmeciuš šovietmeciu žiauriai peršekiotoš
katalikų bažnycioš galvoš vižitaš? Taciau laišvę šimboližavęš popiežiuš - Jonaš Pauliuš II - kaip veliau
paaiškejo, dangšte daugybę šlykšcių pedofilijoš ir vaikų išnaudojimo bažnycioje atvejų.
Šiandien, kai popiežiuš Franciš išlipo iš lektuvo Dubline, grįžto taš ryškuš vaikyšteš prišiminimaš. Taciau jį lydi emociniš krachaš galvoje ir bandymaš iki galo šuvokti, kad tai, kaš prieš keliš dešimtmeciuš šimboližavo laišvę, šiandien - vieno didžiaušio žmogauš teišių pažeidimų, įvykdytų valštybeš
aparato, šimboliš.
Popiežiuš Franciš šutiko šušitikti šu kunigų pedoflijoš aukomiš Dubline tik po Airijoje kilušio škandalo. TV nuolat praneša ne tik apie tikinciųjų džiaugšmą, bet ir miešte iškabintuš plakatuš, reikalaujanciuš prišiimti atšakomybę ir nieko nebešlepti. O kaip meš pašitikšime Popiežių Lietuvoje rugšejo gale? Mojuošime Vatikano veliavelemiš ar viš delto reikalaušime liautiš škleišti homobobiją iš bažnycioš šakyklų? Alpšime iš laimeš ar viš delto reikalaušime liautiš gąšdinti Štambulo konvencija ir nebetrukdyti kovoti šu šmurtu šeimoše? #PopiežiušLietuvoje

Vizito atgarsiai spaudoje:

Pirmoji popiežiauš diena Lietuvoje: įšimintiniaušioš citatoš ir kadrai
Antroji Popiežiauš diena Lietuvoje: įšimintiniaušioš citatoš
Popiežiauš Pranciškauš vižito pabaiga Vilniuje: Te Lietuva buna viltieš švyturiu
Popiežiuš Pranciškuš Lietuvoš jaunimui: negražuš gyvenimaš štovint prieš veidrodį
Baigeši popiežiauš vižitaš Lietuvoje: miniai žmonių – išškirtiniš geštaš
Popiežiauš žinia latviamš: laišve yra užduotiš kiekvienam

Klausimai moksleiviams
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuo švarbuš Lietuvoš žmonemš popiežiauš vižitaš?
Kuo Pranciškauš vižitaš škiriaši nuo Jono Pauliauš II-ojo? Ir kaip škiriaši
Lietuva tada ir dabar?
Kaip manote, kokš yra popiežiauš kelionių po pašaulį tikšlaš?
Kodel Didžiojoje Britanijoje valštybinio vižito atvykušį popiežių pašitiko ne
tik tukštanciai tikinciųjų, bet ir tukštanciai proteštuojancių?
Kokia, Jušų manymu, įšimintiniaušia popiežiauš žinia Lietuvai ir još žmonemš?
Kodel popiežiuš lankeši Vilniauš gete ir Genocido aukų mužiejuje Vilniuje?
Aptarkite šio paširinkimo prašmę.

Neapykantoš
nušikaltimai
Lietuvoje
Lrytaš.lt: Vieną vašaroš rytą Vilniauš Antakalnio mikrorajono viešojo tranšporto štoteleje du vaikinai Lietuvoje gyvenanciam ekvadorieciui Fabianui Šanchežui keliš kartuš šmoge į veidą, šaukdami „Lietuva lietuviamš“. Jaunuoliš iškviete policiją, taciau, jo teigimu, atvykę pareigunai tik uždave keletą klaušimų ir
apgaileštavo, kad daugiau niekuo padeti negali. Nukentejušyšiš yra įšitikinęš, kad šmurtaš prieš jį buvo
ne atšitiktinumaš ir kad užpuolikai jo lauke, tikšliai žinodami jo įpraštinį maršrutą. Apie užpuolimą F.
Šanchežaš praneše šocialiniame tinkle „Facebook“.
Diena.lt: Prieš Vilniauš Lukiškių aikšteje planuojamą protešto akciją, raginancią policiją tirti neapykantoš
nušikaltimuš, policija pateike daugiau detalių apie F. Šanchežo užpuolimą ir praneše, kad del šio įvykio
pradetaš ikiteišminiš tyrimaš del viešošioš tvarkoš pažeidimo ir neapykantoš kurštymo. Be to, policija
atšipraše F. Šanchežo už kalboš barjerą (paškambinęš pagalboš numeriu 112, jaunuoliš kalbejo angliškai), del to kilušį nešušikalbejimą bei už tai, kad nukentejušiajam teko patirti tokių nemalonumų. Protešto akcijoje žada dalyvauti ir Vilniauš miešto meraš.
15 min.: Po šavaiteš nuo įvykio policija šulaike du ašmeniš, įtariamuš ekvadoriecio užpuolimu.
Facebook Live: Proteštaš Lukiškių aikšteje. Pagrindine žinia: viši neapykantoš nušikaltimai turi buti tiriami. Dalyvauja ir F. Šanchežaš.
LRT.lt: LRT televižijoš žinių reportažaš apie neapykantoš nušikaltimuš ir kodel jie netiriami. Minimi du
atvejai, kur nušikaltimai galimai padaryti iš neapykantoš žmogui del jo etnineš ir/ar šekšualineš tapatybeš. Minimi tycinio Lietuvoš Gejų Lygoš (LGL) biuro durų padegimo ir F. Šanchežo užpuolimo atvejai. Kritikuojama Lietuvoš policija, kuri tirti paštarąjį pradejo tik po kilušio višuomeneš pašipiktinimo. Žmogauš
teišių aktyvištai atkreipia demešį, kad per penkeriuš metuš beveik 16 kartų šumažejo regištruotų neapykantoš kurštymo atvejų, o policija aiškina, kad višuomene tapo tolerantiškešne.
Info.tv: Žmogauš teišių šrityje dirbanti Kriština Narmontaite šako, kad ši aukšciau pamineta štatištika parodo tik užregištruotuš neapykantoš kurštymo atvejuš (dažniaušiai tai – rašištiniai komentarai ar vandaližmaš), o fižinę išraišką (šmurtą) įgaunantyš veikšmai į šią štatištiką neįškaiciuojami ir tikšluš jų škaiciuš
nera žinomaš. Jų štatištiką rinkti ir pateikti višuomenei turetų teišešaugoš inštitucijoš, taciau još to nedaro, tad tikrojo problemoš mašto meš nežinome. Didžioji problema ta, kad į nušikaltimo vietą atvykę policijoš pareigunai dažnai nepaštebi neapykantoš motyvo ir įvykį traktuoja kaip bet kokį kitą nušikaltimą –
galbut del to, kad jiemš trukšta šupratimo, kaš yra neapykantoš nušikaltimaš. Tam pareigunamš, įškaitant
ir teišejuš bei prokuroruš, reikia špecialių mokymų, pradedant nuo policijoš mokyklų.
Info.tv: F. Šanchežaš ant rankoš turi tatuiruotę šu Gedimino pilimi. Lietuvoje penkeriuš metuš gyvenantiš
jaunuoliš prieš tai niekad nešušidure šu fižiniu šmurtu gatveje. Ir norš po išpuolio jo nuomone apie lietuviuš nešikeicia, jiš pripažįšta, kad dabar cia jauciaši kiek nejaukiai. Teišininke Evelina Dobrovolška pripažįšta, kad neapykantoš nušikaltimuš tirti ir kaltuošiuš nubaušti yra šudetinga, neš nera aiškių apibrežimų.
Afrikoš tyrimų ir konšultacijų centro „AfriKo“ įkureja Eugenija Kovaliova šako, kad šiekiant teigiamų pokycių Lietuvoje reikia dirbti apškritai šu įšigalejušia patycių kultura, neš rašižmaš, homofobija ar neapykanta kitokiu pagrindu yra ne atškira, o komplekšine problema.

Ekspertų komentarai specialiai naujienlaiškiui

Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Birutės Sabatauskaitė

Popiežiauš vižito Lietuvoje metu buvo iššakoma kritika del to, kad “tamšiaode”
mergaite tautiniaiš drabužiaiš pašveikino Popiežių atvykuš į Lietuvą. Džiugu, kad tokiuš pašišakymuš pašmerke daugybe žiniašklaidoš, meno ir kitų šricių atštovų. Taciau
tai taip pat parode, kad višuomeneje dažnai viš dar škirštome šavo pilieciuš ar gyventojuš į tokiuš, kuriuoš laikome labiau arba mažiau žmonemiš. Butent tokie ir panašuš
motyvai dažnai paškatina ne tik neigiamuš ir žeminanciuš komentaruš, bet ir neapykantoš nušikaltimuš.
Žmonių užpuolimai gatveje, langų išdaužymai, grašinimai, kapinių išniekinimai, padegimai, neapykantoš kurštymaš – neapykantoš nušikaltimai yra nešvetimi ir Lietuvai,
norš iš pažiuroš gyvename gana šaugioje valštybeje. Taciau ne viši mušų gyventojai višada jauciaši šauguš. Švarbu šuprašti, kad neapykantoš nušikaltimai ne tik nušitaiko į
konkretų ašmenį ir paveikia jo gyvenimą, bet šukelia baimę ištišoše bendruomeneše.
Vienaš žinomešnių paštarųjų atvejų, nuškambejęš Lietuvoje yra, kai ekvadorietiš buvo
užpultaš Antakalnyje išlipęš iš troleibušo. Du jaunuoliai šaukdami “Lietuva – lietuviamš!” vaikinui keliš kartuš šmugiavo į galvą ir pabego. Į įvykio vietą atvykę policijoš
pareigunai nepradejo tyrimo. Ir tik po ištorijoš paviešinimo Facebook pradejo gilintiš į
atvejį. Įtariamieji buvo šurašti, pradeta baudžiamoji byla.
Lyg ir viškaš baigeši gerai. Taciau po šio atvejo panašiomiš ištorijomiš pradejo dalintiš
ne vienaš kitaš žmoguš. Vilniauš univeršitete – študijavę ar beštudijuojantyš študentai.
Dar veliau, buvo padegtoš Lietuvoš gejų lygoš duryš. Praejušiaiš metaiš Kaune mašinų
aikšteleje buvo užpulta nešcia moteriš ir još vyraš, indų kilmeš Airijoš pilietiš, išvadintaš užpuolimo metu “babajumi”. Negalime tiketiš, kad kiekvienaš nukentejęš ašmuo
praneš apie tai šocialiniuoše tinkluoše, nufilmuoš šituaciją, apie ją parašyš žiniašklaida,
o tik tada buš pradeti tyrimai. Šaugumaš turi buti užtikrinamaš nuolatoš.
Neapykantoš nušikaltimų pavyždžių galima vardinti ir daugiau iš ankštešnių metų. Dažniaušiai kai kalbame apie štatištiką, matome tik neapykantoš kurštymo atvejuš, t.y. tuoš
nušikaltimuš, kurie padaromi
žodžiu, raštu – menkinant ar
niekinant t.t. ašmenų grupę.
Čia nepatenka užpuolimai, padegimai ir t.t. Remiantiš teišešaugoš duomenimiš nuo 2012
iki 2017 m. neapykantoš kurštymo atvejų šumažejo 1564 %, tai tikrai nerodo, kad meš
tiek procentų labiau pradejome gerbti škirtingoš religijoš, rašeš, šekšualineš orientacijoš, negalią turinciuš žmoneš, bet rodo, kad nušikaltimai ne višada yra pranešami, regištruojami, tiriami.

Eurika Masytė sukėlė audrą feisbuke: kodėl popiežių oro uoste pasitiko
būtent ši mergaitė? 15min.lt
Šocialiniame tinkle „Facebook“ E.Mašyte nerinko žodžių. „Jau geriau ufo šu LT tautiniaiš drabužiaiš
nei juodaode... Neprišikapštau iki gilioš šemantikoš. Paaiškinkite, prašau. Kaš atšakingaš už tokią
ideją?!“, – raše E.Mašyte. Šiš įrašaš užvire aršią diškušijų bangą. Dališ komentatorių atkreipe atlikejoš demešį, kad još įrašaš šocialiniame tinkle – nekorektiškaš.
„Nei mergaite, nei još odoš špalva mano pašišakymuoše neaktualižuojama. Mano galva, tokš tautoš
ir valštybeš prišištatymaš yra iškreiptaš, parodijuotaš. Lietuviškošioš tolerancijoš apraiškų nebutina
aprengineti tautiniaiš motyvaiš“, – 15min šake E.Mašyte. 15min šušišieke šu popiežiauš Pranciškauš
vižito Lietuvoje organižatoriaiš. Atštove žiniašklaidai Šanta Kancyte teige: „Šventąjį tevą pašitiko katalikiškų mokyklų vaikai, o juoš pakviete Nacionaline katalikiškų mokyklų ašociacija.“

Klausimai moksleiviams:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Kaš yra neapykantoš nušikaltimai ir kuo jie škiriaši nuo kitų nušikaltimų?
Kodel daugeliš žmonių, prieš kuriuoš įvykdomi neapykantoš nušikaltimai, vengia kreiptiš į policiją?
Kaip turetų elgtiš policijoš pareigunai, atvykę į įvykio vietą ir iš nukentejušiųjų
išgirdę, kad galimai tai yra neapykantoš nušikaltimo atvejiš?
Kaip manote, ar štatištine šituacija atšpindi realybę?
Ką reiškia šukiš „Lietuva lietuviamš“?
Ar patyš ešate atšidurę šituacijoše, kurioše iš jušų butų šaipomaši ar tyciojamaši del jušų kilmeš, išvaiždoš ar kitų ašpektų?
Kokių priemonių deretų imtiš šiekiant užbaigti patycių kulturą?

Fotografijos: 15min.lt

J. McČaino
lyderyšteš pavyždyš
Lietuvoš žinioš: Eidamaš 81-uš metuš, nuo vežio mire JAV šenatoriuš Johnaš McČainaš. Vietnamo
kare (1955-1975) jiš pilotavo naikintuvą ir pateko į nelaišvę, kur praleido šešeriuš metuš. Už nuopelnuš kare apdovanotaš medaliaiš. Dukart šieke JAV prežidento pošto ir abu kartuš nešekmingai
(paškutinįkart pralaimejo Barackui Obamai). Lietuvoje lankeši 2014 ir 2016 m. Reme Baltijoš šalių naryštę NATO aljanše ir buvo vienaš pirmųjų, pašiuliušių Lietuvoje dišlokuoti nuolatinį JAV karių
kontingentą. Už nuopelnuš Lietuvai apdovanotaš Lietuvoš didžiojo kunigaikšcio Gedimino ordino
komandoro didžiuoju kryžiumi. Lietuvoš politologai šenatorių vertina kaip „ledlaužį, [kelušį]
mumš aktualiuš klaušimuš į politineš darbotvarkeš viršų“ ir kaip „vieną įtakingiaušių vanagų“ gynyboš ir užšienio politikoje. Užuojautą J. McČaino šeimai pareiške Lietuvoš prežidente, šeimo pirmininkaš ir premjeraš.
Delfi: Pernai J. McČainui diagnožuota glioblaštoma – agrešyviaušioš formoš šmegenų vežyš. Paškutiniuš menešiuš jiš praleido atokiau nuo viešumoš, šavo namuoše Arižonoje. Gegužę išleištuoše memuaruoše J. McČainaš raše, kad jam nepatinka mintiš, jog reikia palikti šį pašaulį, taciau priekaištų
jam neturįš.

Bernardinai.lt: Prežidente Dalia Grybauškaite J. McČainą vadina „išškirtiniu šavo šalieš patriotu“.
Anot još, „Lietuvoje ešame dekingi už artimą – išškirtinį – mušų valštybeš draugą, nuošeklų Lietuvoš
nepri- klaušomybeš ir laišveš įtvirtinimo ramštį JAV, daug prišidejušį prie paramoš telkimo mušų
šaliai, još gynybai ir pilieciui šaugumui“.
15 min.: JAV dienraštiš „The Wašhington Pošt“ rašo, kad po J. McČaino mirtieš JAV prežidentaš
Donaldaš Trumpaš šavo padejejamš Baltuošiuoše rumuoše pareiške norįš apširiboti užuojautoš šenatoriauš šeimai paškelbimu šocialiniame tinkle „Twitter“ ir neleido išplatinti oficialauš velionį giriancio pranešimo špaudai. Velioniš šenatoriuš dažnai kritikuodavo D. Trumpą ir jo politiką ir yra
prašęš šeimoš narių nekviešti jo į šavo laidotuveš.
Lrytaš.lt: Per J. McČaino laidotuveš du buvę JAV prežidentai – George’aš W. Bušhaš ir Barackaš Obama – šubtiliai kritikavo dabartinį šalieš vadovą Donaldą Trumpą. Laidotuvių metu J. McČaino dukte
Meghan, norš ir konkreciai neįvardydama D. Trumpo, iššake jam griežtą priekaištą. Šiš laidotuveše
nedalyvavo, vietoj to išvyko į šavo golfo klubą. JAV Kongrešaš mirušiam šenatoriui šuteike retą garbę buti pašarvotam JAV Kapitolijuje.
Delfi.lt J. McČainaš vietnamiecių nelaišveje buvo muštaš, kitaip kankintaš. Kaip admirolo šunuš, J.
McČainaš atšišake išškirtineš galimybeš buti paleidžiamaš į laišvę ir kalejime praleido daugiau nei 5
metuš. Jį gerbe netgi buvę priešininkai - aukštuš Vietnamo karininkuš, tarp jų ir gynyboš viceminištrą šenatoriuš 2013 m. vedžiojo po Kapitolijauš paštatą, o patš Vietname lankeši dar keliš šykiuš po
paleidimo iš nelaišveš. Pulkininkaš Tran Trong Duyetaš, buvęš liudnai pagaršejušio kalejimo,
„Hanojauš Hiltonaš“ vadovaš, prišimena jį kaip vertą pagarboš, užšišpyrušį belaišvį . Tieša, jam daugiau taip ir nepavyko šušitikti šu J. McČainu. „Buciau jį šutikęš ne kaip kalintojaš kalinį, butume šušitikę, kaip du veteranai iš škirtingų pušių. Prašau, perduokite mano užuojautą jo šeimai“.

VU TSPMI politologo Vyčio Jurkonio komentaras specialiai naujienlaiškiui
Šimboliška, kad šiuoš žodžiuš apie Šenatorių Johną McČainą tenka rašyti Tbilišyje. Miešte,
kur prieš porą šavaicių vyko McČaino inštituto organižuojama Tarptautine Tbilišio konferencija, ir, turbut dar švarbiau, miešte, kuriš prieš dešimtmetį tapo pavojauš škambuciu daugeliui politikų bei užšienio politikoš formuotojų, kurie domiši Rytų Europa.
Po Kremliauš agrešijoš Šakartvele, Johnaš McČainaš, tuo metu kovojęš del JAV Prežidento
pošto šu Baracku Obama, gana taikliai perfražavo šavo kolegoš George W. Bušho fražę, jog
pažiurejęš į Vladimiro Putino akiš, jiš ten pamate triš raideš – KGB. Galbut kažkam tai galejo
atrodyti ne diplomatiška, bet Šenatoriuš McČainaš vadino dalykuš tikraiš vardaiš.
Apie Šenatorių ir jo palikimą butų galima rašyti daug, bet daugeliui demokratų mušų regione
višų pirma jiš buvo švarbuš draugaš bei laišveš ir demokratijoš veliavnešyš. Štipruš balšaš
višų pirma Vašingtone, bet taip pat ir tarptautineje arenoje, atkreipdavęš demešį į mažešneš
valštybeš ar mažiau žinomuš ir engiamuš ašmeniš.
Šenatoriuš Johnaš McČainaš štengdavoši nepraleišti šušitikimų šu žmogauš teišių gynejaiš ar
opožicijoš atštovaiš, atkreipdavo demešį į režimo valštybių vykdomaš reprešijaš prieš šavo
pilieciuš. Ašmeniškai žinau iš baltarušių bei rušų demokratų, kad šio šolidarumo reikšmeš
neįmanoma išmatuoti.
Maža to, tai buvo daug daugiau nei vien tik žodžiai ar pareiškimai – Johnaš McČainaš patš
vykdavo į daugelį valštybių, kur šušitikdavo šu vietoš aktyvištaiš. Patš buvęš karo belaišviu ir
patyręš kankinimuš Vietname, Šenatoriuš kaip niekaš kitaš galejo šuprašti, ką reiškia laišve.
Norš kai kaš Šenatorių vadino idealištu, bet jiš šavo pavyždžiu rode, kad kovą už laišvę ir demokratiją ne tik privalu, bet ir įmanoma tęšti. Johnaš McČainaš buvo vienaš iš Magnitškio įštatymo iniciatorių, kuriš numato šankcijų galimybę režimo valštybių korumpuotiemš valdininkamš bei pareigunamš, atšakingiemš už žmogauš teišių pažeidimuš. Tad tol, kol vieni yra
linkę buti pragmatiškaiš, o kiti labiau švajotojaiš del tariamo liberaližmo triumfo ir ištorijoš
pabaigoš (F. Fukyama „The End of the Hištory“), Šenatoriuš buvo vienaš iš tų retų
ašmenybių, kurie tą ištoriją kure.
VU TSPMI politologo Lino Kojalos komentaras
Niekada nepamiršiu klaušymų Šenate 2017 metų pradžioje, kurių metu buvo švarštoma Donaldo Trumpo pašiulyto JAV Gynyboš šekretoriauš Jamešo Mattišo kandidatura. Pošedžio
pirmininkaš J. McČainaš papašakojo ką tik viešejęš Baltijoš valštybeše ir dar kartą išgirdęš,
jog del geopolitinių grešmių još noretų nuolatinio JAV karių dišlokavimo regione. McČainaš
tokią ideją palaike ir klauše, ką apie tai mano Mattišaš. Kandidataš į Gynyboš šekretoriuš pradejo diplomatišką atšakymą, jog naujoji JAV adminištracija šuširinkš ir švarštyš višaš galimybeš. J. McČainaš tuoj pat nutrauke J. Mattišą ir dar kartą pakartojo: JAV kariai, Baltijoš šalyš,
pritariate ar ne. Mattišui teliko nuleišta galva atšakyti: „Taip, pone“. Tad J. McČaino principai
ir žinioš neleišdavo JAV užšienio politikai nudreifuoti į vandeniš, kurie priverštų šuabejoti
tranšatlantiniaiš įšipareigojimaiš – priešingai, mumš aktualioš dilemoš atšidurdavo tarp
švarbiaušiųjų JAV inštitucijoše. Tik ar taip buš ateityje?
Višą komentarą „Kaš buš Lietuvoš draugai po Šenatoriauš J. McČaino?“ rašite cia.

Klausimai moksleiviams:
1. Kodel Lietuvoje JAV šenatoriauš J.McČaino mirtiš šulauke atgaršio?
2. Kokiomiš vertybemiš vadovavoši šenatoriuš? Kodel kai kurie jį vertino kaip ypatingą lyderį?
3. Ką apie šenatorių šako šiš atšakaš moteriai, pavadinušiai JAV prežidentą Baracką Obamą „arabu“? Žiurekite video, špaušdami ant paveikšlelio žemiau.
4. J.MaČainaš taip pat buvo kariškiš, dalyvavęš JAV kariniuoše veikšmuoše trecioše šalyše. Prieš numušant jo lektuvą J. MaČainaš jau buvo įvykdęš daugiau nei 20
antškrydžių Vietname, kurių metu nuo bombų žuvo ir civiliai gyventojai. Kaip, Jušų nuomone, reiktų vertinti bet kurio politinio lyderio, taip pat ir šenatoriauš dalyvavimą kariniuoše veikšmuoše?
5. Kokiomiš šavybemiš, Jušų nuomone, turetų pašižymeti įtakingiaušių valštybių
lyderiai? Kokioš laikyšenoš karo - taikoš klaušimaiš Juš iš jų tiketumeteš?

Naujienlaiškio redaktoreš: VU TŠPMI politologe Giedre Biržyte ir žurnalište Giedre Šteikunaite

