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Rugpjūčio mėnesį beveik 40-ies Prancūzijos 

miestų paplūdimiuose moterims buvo uždrausta 

dėvėti burkinius. 

Burkinių uz draudimas Prancu zijoje 

Burkiniai 

15min.lt: Burkinio ku re ja Aheda Zanetti: Rugpju c io me nesį beveik 40-ies Prancu zijos miestų 

paplu dimių moterims buvo uz drausta de ve ti burkinius – maudymosi kostiume lius musulmone ms, 

kurie dengia ku ną ir plaukus. Vietos valdz ios kalba apie sekuliarizmą, tac iau kritikai teigia, kad tai – 

ir laisve s pamynimas, ir dar vienas me ginimas nurodine ti moterims, ką jos turi de ve ti. Penktadienį 

Prancu zijos teismas sustabde  burkinių draudimą, tac iau diskusijos de l to nenutilo. „Burkinis 

nesimbolizuoja islamo – jis simbolizuoja laisvalaikį, laimę, sveikatą. Tad kas geresni – Talibanas ar 

prancu zų politikai? Kai suku riau burkinį 2004 metų pradz ioje, tai dariau tam, kad suteikc iau 

moterims laisvę, o ne ją atimc iau. Mano duktere c ia nore jo z aisti tinklinį, tac iau jai buvo pakankamai 

sunku patekti į komandą – ji nes iojo hidz abą. Mano sesuo ture jo grumtis uz  savo dukros teisę z aisti, 

ture jo diskutuoti s iuo klausimu ir klausti – kode l mergaitei neleidz iama z aisti tinklinio de l savo 

kuklumo?“ – komentuoja burkinio ku re ja A. Zanetti. 

Lrt.lt: „Fatiha Gas, z inoma Prancu zijos musulmone , kuri daz nai reis kiasi Prancu zijos spaudoje ir 

įvairiose kitose medijose, ketvirtadienį radijo laidoje teige  s iame draudime įž velgianti amalgamą. 

Nors ji pati ne ra uz  burkinį, jo nede vi ir yra laisvesnių paz iu rų musulmone , tac iau ji sake  – jei 

moterys nori maudytis, de ve damos burkinį, tai yra lygiai tas pats, kaip moterys, kurios maudosi iki 

puse s apsinuoginusios. <...> S is nutarimas yra gana pries taringas ir visis kai neatitinka Prancu zijos 

laisvo poz iu rio į tai, ką z mone s de vi. F. Gas tvirtino esanti visis kai nusivylusi Prancu zijos politikais. 

15min.lt, Prancu zijos premjeras M.Vallsas: „Ne, mes kaip tik kovojame uz  laisvę. Tuose 

komentaruose burkinis vaizduojamas kaip moterų is silaisvinimo simbolis. Viena moteris ras e , kad 

jos sesuo pagaliau gali z aisti su savo vaikais paplu dimyje, o ne se de ti s es e lyje. Kita teige , kad galvos 

apdangalo de ve jimas reis kia ne vergovę, o kitokį moteris kumą. S ių moterų teiginiai liudija apie 

visis ką susitaikymą su vyrų dominavimu“. 

BNS: „Jungtine s Tautos antradienį pasveikino Prancu zijos auks c iausiojo administracinio teismo 

sprendimą sustabdyti pries taringai vertinamą burkinių draudimą ir pabre z e , jog s is draudimas 

paskatino religinį nepakantumą ir stigmatizavimą. „Tokie dekretai nepadeda gerinti saugumo 

situacijos, o tik skatina religinį nepakantumą ir musulmonų, ypac  moterų musulmonių, 

stigmatizavimą Prancu zijoje“, teige  JT Vyriausiojo z mogaus teisių komisaro atstovas R. Colville'as.“ 

http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/burkinio-kureja-sugalvojau-ji-kad-moterims-suteikciau-laisve-kodel-ja-norite-atimti-57-673727
http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/146174
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kritikos-del-nuomones-apie-burkinius-izeistas-m-vallsas-mes-kovojame-uz-laisve-57-679221
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jt-sveikina-prancuzijos-teismo-sprendima-sustabdyti-burkiniu-draudima-ir-kritikuoja-stigmatizavima-57-675915


VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis: Burkinių draudimas is kart padalijo tiek pac ius 

prancu zus, tiek daugelį kitų Vakarų visuomenių, kuriose atgijo analogis kos diskusijos de l to, 

kaip vies umoje ture tų rengtis musulmonai. Des iniųjų ir kairiųjų paz iu rų s alininkai teige , kad is  

principo keista z mone ms drausti rengtis taip, kaip jiems patinka. Ne ką maz iau tragikomis ka 

piliec ius priversti nusirengine ti, kaip nutiko Nicos paplu dimyje. Svarbu atkreipti de mesį ir į tai, kad 

tiek burkinis, tiek kiti ku ną dengiantys musulmonių ru bai yra religine s ideologijos ar net ne visada 

apmąstomų paproc ių dalis, tad ne ra ais ku, ar tiesioginis bandymas islamis ką pasaulio perspektyvą 

apriboti teisine mis priemone s gali bu ti is  principo se kmingas – draudimais z monių įsitikinimai 

nepakeic iami. 

Tac iau, z velgiant is  kitos puse s, nereagavimas į burkinius taip pat neabejotinai ture s savo pasekmes 

– pavyždž iui, tokia praktika ilgainiui bus suprantama kaip visis kai normali ir daugybe  musulmonių 

perims tokį aprangos modelį. Burkinių pries ininkų manymu, Prancu zijoje jau vyksta politinis dviejų 

kultu rų ar net civilizacijų susidu rimas, kuriame atskirų z monių intencijos rengtis vienu ar kitu bu du 

nebe ra svarbios panas iai, kaip kare ne ra svarbu tai, kad du pries ingų stovyklų kariai asmenis kai 

ne ra pries ai.  

Apklausų duomenimis, du trec daliai prancu zų nepalaiko burkinių de ve jimo paplu dimiuose, o tokią 

pat poziciją is sake  ne tik radikalių partijų atstovai, bet ir buvęs konservatorių prezidentas Nicolas 

Sarkozy bei socialistas premjeras Manuelis Vallsas. Nemaz ai daliai prancu zų burkinių nes iojimas 

atrodo kaip akiple s is kas is s u kis istoris kai įsis aknijusiam Prancu zijos sekuliarizmui. 

Ž velgiant dar bendriau, pastangos už drausti burkinius te ra menkas epižodas kovoje de l to, kokia bus 

ateities Prancu zija bei Europa, kokį vaidmenį joje uz ims islamas, koks jis bus ir kaip vietos 

europiec iai bei atvyke liai is  Artimųjų Rytų sugebe s tarpusavyje sutarti.  



1. Kaip vertinate burkinio ide ją? Ku re jos nuomone tai - is laisvinantis drabuz is, 
pries ininkai teigia, kad burkiniai stigmatizuoja moteris, neleidz ia joms 
is silaisvinti is  religijos ir vyrų sukurto gyvenimo modelio. O kaip manote ju s? 
Kode l? 

2. Prancu zija - sekuliari valstybe , kurioje religija yra atskirta nuo valstybe s 
valdymo. Kaip vertinate pirminį draudimą moterims vilke ti burkinį 
paplu dimiuose? Grupe se po 4-is pasidalinkite “uz ” ir “pries ” ir pabandykite 

pries ininkus įtikinti, kode l ju sų puse  teisi. 

3. Kaip manote, ar klausimą de l aprangos ribojimo/kontrole s reike tų 
kelti ir kitų religijų atstovams? Pavyzdz iui, kriks c ionių kunigams, 
vilkintiems sutanas? Vienuole ms? Z ydų ortodoksams, vilkintiems 
skrybe les, peisus ir uz darus drabuz ius? 

4. Prie vienos is  nuotraukų, publikuotų socialiniuose tinkluose, 
ras oma, kad moters ku nas yra nuolatine  kovos vieta. Kaip manote, ar 
is vis ture tų egzistuoti kokie nors aprangos ar nuogumo apribojimai? 
Kode l? 



Buvęs Liberalų sąjųdžio lyderis teigia, kad paėmė 

ne kyšį, o 90 000 eurų paskolą iš koncerno „MG 

Baltic" viceprezidento R. Kurlianskio 

E. Masiulio pasiais kinimas 

Liberalai 

Lrytas.lt, apz valgininkas V. Bruveris: „Lauktas pasakojimas, tike jausi ir laukiau tokio. Ką gi daugiau 

ž mogus, atsidu ręs tokioje situacijoje, susemtas namuose su didž iule kru va grynųjų pinigų, gali 

pasakyti, negu tai, kad tie pinigai jam buvo dovanoti ar skolinti, z inodamas, kad teise sauga pinigų 

perdavimo ir prie mimo aktą greic iausiai buvo fiksavusi. S i versija menkai tike tina vien z mogis ka 

prasme. Tokio rango politikas, verslininkas – s itaip tvarkyti reikalus, tokioje politine je situacijoje 

pries  rinkimus, su grynaisiais pinigais, is  kis ene s į kis enę, buteliuose, tai maz ų maz iausiai nerimta.“ 

tspmi.vu.lt. VU TSPMI politologas Ramu nas Vilpis auskas: „Kol kas atrodo, kad tokia gynyba 

nesustiprins rinke jų pasitike jimo partija, bet tai paais ke s jau netrukus <...>. Silpniausia kaltinanc ios 

puse s argumentacijos vieta kol kas atrodo įvardinami E.Masiulio motyvai, jei jie grindz iami tik jau 

pavies intais trim klausimais, minimais ir kaltinamojo lais ke. Kita vertus, silpniausia gynybos vieta 

yra paais kinimas apie skubą, kuri le me  grynųjų pinigų pae mimą. Daug kam bus sunku patike ti, kad 

tiek laiko politikoje aktyviai dirbęs z mogus, kuriam buvo prognozuojama premjero pozicija, gale tų 

taip elgtis tik de l lengvabu dis kumo ir skube jimo“. 

Delfi.lt. I. Makaraityte : E. Masiulis is sipasakojo. Is siliejo. Dar kartą atsiribojo nuo partijos. Partija dar 

kartą atsiribojo nuo E. Masiulio. Iki rinkimų – me nuo ir tas me nuo bus pilnas visokių batalijų. Tose 

batalijose liberalai ture s kozirį – viskas, reikalas baigtas, E. Masiulis pasake  – tai jo problema. 

Butelio de z ute je buvo paskola namui. Ir dar vieną problemą is sprende  E. Masiulio is paz intis. Dabar 

ir visiems laikams. Z inot, kaip patenka juodi pinigai į rinkimus ir į politiką? Paskolomis. Nesvarbu, 

kad be notaro patvirtinimo. Bet uz tat su skolos lapeliu. Juk ta gyvenimo skuba tokia, kad ne viską 

ž mogus spe ji už tvirtinti. Ir nereikia. Na, pagaus tai pagaus. Tik tų pagautų viso labo du?...trys? Tiek 

is paz inc ių visuomene  tikrai sugebe s absorbuoti.  

BNS, lrytas.lt: Paskola arba jos grąz inimas yra daz niausia gynyba korupciniuose nusikaltimuose, sako 

tyrimą de l politine s korupcijos atliekanc ios Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovas Saulius 

Urbanavic ius. „Įtariamasis, s iuo atveju Eligijus Masiulis, turi teisę duoti parodymus ar apskritai gali 

atsisakyti duoti parodymus. Duodant parodymus galima sakyti tiesą arba kitaip gintis. Tac iau, kaip 

rodo mu sų praktika, korupciniuose nusikaltimuose daz niausiai bu na tokia gynybine  versija, kad tai 

yra paskola arba skolos grąz inimas“. 

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/e-masiulio-papasakota-versija-tikrove-ar-prasimanymas.htm
http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2016/09/r-vilpisauskas-tokia-masiuliogynyba-nesustiprins-rinkeju-pasitikejimo-liberalais/
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/i-makaraityte-olialia-pupytes-ir-e-masiulio-ispazintis.d?id=72243236
http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/stt-vadovas-pakomentavo-eligijaus-masiulio-versija.htm


VU TSPMI tyrėjas Romualdas Bakutis:  Pasak teise s ekspertų, buvusio Liberalų sąju dz io 

pirmininko Eligijaus Masiulio gynyba, bandant teise saugos įtarimus kys ininkavimu, 

neteise tu praturte jimu ir prekyba poveikiu paversti prastai apiforminta  paskola, yra įprastas į 

panas ią pade tį patekusių z monių bandymas is sisukti nuo bausme s. 

Vertinant E. Masiulio elgesį is  politologine s puse s, pirmiausia reikia pastebe ti, kad tokia jo pasirinkta 

gynybos forma yra maz ų maz iausiai neperspektyvi. Dar pac ioje teise saugos veiksmų pries  jį 

pradz ioje, geguz e s me nesį, E. Masiulis z ade jo kada nors papasakoti tiek, „kad bus įdomu Lietuvoje 

gyventi.“ Akivaizdu, kad kalbos apie blogai suprastą paskolą s io įdomumo testo neis laike  ir tik 

paskatino dar didesnį visuomene s neigiamą poz iu rį į patį E. Masiulį. Po tokių pareis kimų jį lengviau 

tapo pasmerkti ir kitų politinių je gų, įtraukiant netgi pac ius liberalus, lyderiams. Jei E. Masiulis taip 

ir nebu tų prabilęs, jo pozicijos bu tų politis kai tvirtesne s, nes tokiu atveju bu tų is saugotas paslapties 

ir galimos konspiracijos pries  jį motyvas.  

Kita vertus, toks E. Masiulio gynybos posu kis didele s z alos pries  spalį vyksianc ius Seimo rinkimus 

Liberalų sąju dz iui nepadarys. Visų pirma E. Masiulio sukeltas kontraversijas uz gos  kiti rinkimine s 

kampanijos momentai, o ypac  opozicijos bandymai atstatydinti kras to apsaugos ministrą, 

socialdemokratą Juozą Oleką. E. Masiulio plakimo tema neįdomi ir paties politikams – s iaip ar taip 

Liberalų sąju dz io populiarumas jau nusmuko. S iandien politis kai perspektyviau kritikuoti 

„stambesnes z uvis“ - prezidentę, socialdemokratus, konservatorius ar Lietuvos valstiec ių ir z aliųjų 

sąjungą. Galiausiai tiek E. Masiulio pareis kimas, tiek Liberalų sąju dz io lyderių pozicijos ais kiai bando 

izoliuoti nepasitike jimą buvusiu pirmininku nuo nepasitike jimo pac ia partija. Tad greic iausiai 

rinkimų dieną balsuotojai prie urnų eis svarstydami visai kitas politines aktualijas. 

Kviečiame pasižiūrėti LRT laidą 

„Dėmesio centre“ su E. Masiuliu 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/1870
http://www.lrt.lt/mediateka/irasai#/program/1870


1. Kaip ju s vertinate E. Masiulio paais kinimą apie „paskolą“ s eimos reikme ms? Ar 
jus įtikino toks politiko paais kinimas? 

2. Kaip E. Masiulio kys io skandalas paveike  Liberalų sąju dz io galimybes rinkimuose? 
Kaip de l to keisis LR Seimo rinkimų rezultatai, o taip pat ir ateinanc ių 4 metų 
Lietuvos valdz ios (Seimo ir Vyriausybe s) sude tis? 

3. Jei ju s esate liberalių paz iu rų ir gale tume te balsuoti, kaip 
elgtume te s – ar liktume te nuoseklu s ir atiduotume te savo balsą 
Liberalų sąju dz iui nepaisant skandalo, ar rinktume te s kitą partiją? 

4. Kokios klaidos politikams yra atleistinos, o kokios ne? Kaip 
ture tų reaguoti rinke jai, visuomene ? Prisiminkite kitų, su Lietuvos ar 
uz sienio s alių politikais susijusių skandalų ir padiskutuokite. 

5. Koks ture tų bu ti partijos lyderis, norintis laime ti rinkimus? 
Padiskutuokite apie 5 svarbiausias s io z mogaus savybes. 

<...> 

<...> 

Visą komentarą skaitykite c ia >> 

https://www.facebook.com/eligijus.masiulis/posts/1534851689873818


Rugsėjo 5 dieną minėta Lietuvos ir Lenkijos 25 

metų diplomatinių santykių užmezgimo sukaktis 

Lietuvos ir Lenkijos santykiai 

Lenkija 

lrp.lt: Ketvirtadienis, rugpju c io 25 d. (Dubrovnikas). Lietuvos Respublikos Prezidente  Dalia 

Grybauskaite  susitiko su Lenkijos Prezidentu Andrzejumi Duda. Dvis aliame susitikime aptartas 

s alių bendradarbiavimas energetikos ir karinio saugumo srityse, strateginiai ekonominiai 

projektai, bendradarbiavimas ES ir NATO, geopolitine  situacija, pade tis Europoje po „Brexit". <...> 

„Lietuva ir Lenkija vienodai supranta geopolitinius is s u kius. Gyvename viename regione, tik 

glaudus bendradarbiavimas visose srityse uz tikrins saugumą Lietuvos ir Lenkijos z mone ms", – 

pabre z e  Prezidente . <...> Tai jau ketvirtas s iemet Lietuvos ir Lenkijos Prezidentų susitikimas 

tarptautiniuose formatuose: metų pradz ioje Lietuvos ir Lenkijos Prezidentai kartu dalyvavo 

Miuncheno saugumo konferencijoje, pavasarį susitiko Branduolinio saugumo konferencijoje 

Vas ingtone, neseniai Prezidentai bendravo Vars uvos NATO virs u nių susitikime. 

tspmi.vu.lt. VU TSPMI politologas Marijus  Antonovic : 25 Lietuvos nepriklausomybe s metus 

santykiuose su Lenkija galima skirstyti į tris pagrindinius etapus. „Pirmasis etapas – kai mes kartu 

sieke me naryste s NATO ir Europos Sąjungoje. Lenkija anksc iau įstojo į NATO, tai s iuo atveju 

Lenkijos parama buvo labai svarbi visoms Baltijos valstybe ms. Tuo metu buvo daug 

bendradarbiaujama, stengiamasi, kad bu tų gera [Lietuvos] reputacija Vakaruose ir kad bu tų kuo 

maz iau nesusipratimų ir nesutarimų.“ Antrasis etapas, pasak M. Antanovic iaus, yra po įstojimo į 

NATO ir ES. „Tai – strategine s partneryste s laikotarpis. Is  tiesų buvo daug dirbama kartu, daug 

derinama uz sienio, saugumo politikoje, transatlantine se organizacijose“ <...>. Dabartinį, trec iąjį 

etapą, politologas vadina s altąja taika: „Politikai, ypac  – auks c iausiame lygmenyje, nebendrauja ir tie 

santykiai yra palaikomi tiek, kiek minimaliai reikia, kad jie vyktų.“ 

15min.lt. V. Us ackas: „Lemtingiausiais istorijos momentais Lietuva gale jo pasiremti Lenkija, kaip ir 

Lenkijai ne kartą reike jo Lietuvos paramos“. Tai svarbiausia mu sų istorijos 

pamoka, aksioma, kurią dar 2000-aisiais metais Jogailos universitete pakartojo Prezidentas Valdas 

Adamkus. Visgi tai pamoka, kurią, regis, nepaisant visko, mums is mokti desperatis kai sunku. Ir 

gyvybis kai bu tina. 

https://www.lrp.lt/lt/spaudos-centras/pranesimai-spaudai/dvisalis-lietuvos-ir-lenkijos-prezidentu-susitikimas-bendri-issukiai-reikalauja-bendru-pastangu/25989
http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2016/09/m-antonovic-apie-santykius-su-lenkija-saltoji-taika/
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/vygaudas-usackas-lietuva-ir-lenkija-viena-ir-svarbiausia-pamoka-18-672369


Lrytas.lt: „Kokias valstybes galima vadinti tikrais strateginiais partneriais? Tokias, kurių santykiai 

glaudu s visose gyvenimo srityse ir lygiuose. Be to, kurios viena kitos atz vilgiu – lygiaverte s. 

Ar Lietuvos ir Lenkijos santykiai s iuo metu bu tent tokie? Ne. 

Ar jie gali pasikeisti į gera bent artimiausioje ateityje. Vargu. 

Bu tent tokias mintis ke le  Vilniuje ką tik pamine ta kaimyninių valstybių diplomatinių santykių 

atku rimo 25-mec io sukaktis. Visokias apvalias datas me gstantys mine ti lietuviai ir lenkai s ios gal 

apskritai nebu tų prisiminę, jei ne dvi visuomenine s abiejų s alių organizacijos. <...> 

Natu ralu, kad viena svarbiausių minc ių, kurią kartojo kone visi kalbe tojai, – Lietuvos ir Lenkijos 

santykius kausto gilus politinis įs alas. Kariniai, ekonominiai, kultu riniai rys iai, galima sakyti, geri, 

pakankamai intensyvu s, bet politiniai – apmirę. Abu Seimai ir jų komitetai jau seniai nebendrauja. 

Nebeliko ir horizontalių, visus lygius apimanc ių politikų, taip pat pagrindinių partijų bendravimo. 

Tokie patys ir valstybių vadovų santykiai. Nors Lietuvos prezidente  Dalia Grybauskaite  ir Lenkijos 

vadovas A.Duda buvo susitikę s iomis dienomis Kroatijoje, tai veikiau is imtis, o ne taisykle . 

S io įs alo lietuvis kos priez astys seniai ais kios. Pirmiausia tai begalinis įstatymo de l lenkis kų 

pavardz ių ras ybos asmens dokumentuose originalo kalba vilkinimas, kuriam pabaigos taip ir 

nematyti. Visas politines batalijas, susijusias su s iuo reikalu, gaubia tirs ta istoris kai įsis aknijusių 

antilenkis kų mitų ir baimių migla. Kita priez astis – konfliktai su vietos lenkų maz uma de l jų s vietimo 

ir tautinių maz umų mokyklų. Bet tai – tik atskiri daug didesne s problemos z enklai: mu sų valstybe  

neturi ais kios, nuoseklios ir viską apimanc ios politikos Vilniaus kras te susikaupusios vietos lenkų 

maz umos atz vilgiu. <...> 

Dabartinių Lenkijos lyderių uz sienio politikos esmine  kryptis – Vidurio ir Rytų Europos valstybių 

bloko subu rimas, kuris gale s mesti is s u kį, ir bu tų atsvara didz iosioms Vakarų Europos s alims, 

pirmiausia Vokietijai. Kad s is blokas ture tų bu ti vienas „byranc ios“ Europos gelbe tojų, Vilniuje 

kalbe jo ir W.Paruchas, vartodamas įprastą radikalią des iniąją retoriką. Tac iau s iame bloke Lenkijai 

yra numatyta centrine  vieta, o Lietuvai skirtas tik vienos is  maz ųjų paribio valstybių vaidmuo.  

VU TSPMI politologas Linas Kojala:  Esame paradoksalioje situacijoje: Lietuvos ir Lenkijos 

strateginiai saugumo ar energetikos interesai sutampa kone s imtu procentų. Ypac  Ukrainos 

karo kontekste. Nepaisant to, dvis aliai santykiai jau kurį laiką is gyvena 's altuko' bu seną, ir nepanas u, 

jog tai gale tų keistis artimiausioje ateityje. 

Tad santykiai yra atsidu rę savotis koje pato bu senoje de l anksc iau duotų paz adų ir kitų problemų. 

Tiesa, atmosferą praskaidrino prezidente s Dalios Grybauskaite s ir Lenkijos vadovo Andz ejaus 

Dudos susitikimas, bet esminių pokyc ių politiniame lygmenyje tike tis sunku. Tuo metu praktiniame 

bendradarbiame - pvz., energetikoje - kol kas, net ir vyraujant s altukui, pavyko pragmatis kai siekti 

bendrų tikslų. Tą parodo jungtis LITPOLINK. Nore tųsi, jog tai tęstųsi ir ateityje.  

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/lietuvos-ir-lenkijos-santykiuose-politinis-isalas-kodel.htm


1. Kaip manote, kode l geri tarpusavio kaimynių – Lietuvos ir Lenkijos – santykiai 
yra svarbu s s iandien? Pateikite bent po 3 argumentus. 

2. Lenkijos valdz ia seniai pras o Lietuvos leisti Lietuvos lenkams ras yti vardus ir 
pavardes asmens dokumentuose originaliais lenkų kalbos ras menimis, 
naudojant w, x ar q. Lietuva iki s iol neprie me  teigiamo sprendimo de l 
pries taravimo  lietuvių kalbos naudojimo taisykle ms ir LR Konstitucijai 
„Valstybine  kalba – lietuvių kalba.“  Ką manote apie tokį draudimą? Uz  kokį 
problemos sprendimą pasisakytume te ju s? Kode l? 

3. Lenkų tautine s maz umos gyne jų tarpe pasigirsta balsų, kad Lietuva nesiekia 
integruoti lenkų, bet juos asimiliuoti. Kuo skiriasi 
tautinių maz umų integravimas nuo asimiliavimo? 

4. Lietuvoje gyvena maz iau nei 3 mln. z monių, o Lenkijoje 
– daugiau nei 38 mln. Kaip manote, ar skirtingas 
kaimynių dydis daro įtaką tarpusavio santykiams? Jei 
taip, tai kode l? Kaip ture tų bu ti? Pagrįskite savo 
atsakymą. 

5. Kas pade tų pagerinti Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio 
santykius? Kuo blogi santykiai gre stų, jei susiklostytų 
nepalanki s ioms s alims geopolitine  situacija, pvz. 
nebeliktų vieningos Europos Sąjungos saugumo politikos? 

De mesio! Mokytojai ir mokiniai, 

Kviec iame Jus sudalyvauti naujienlais kio „Aktualijos! O ką manai Tu?“ konkurse, 

kurio metu galite laime ti SAMSUNG dovanojamus planšetinius kompiuterius. 

Jei esate mokytojas, plans etinį kompiuterį galite laime ti paras ę, kaip savo 

pamokose pritaikote naujienlais kį. Jei galite, labai kviec iame 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 pac ių politiniais 

komentarais bet kuria naujienlais kyje nagrine ta tema. Jums tereikia prie savo 

sukurtos nuotraukos arba komentaro pride ti #as manau. 

Konkurse galima dalyvauti nuo 2016 m. rugse jo 15 d. iki 2016 m. lapkric io 30 d.  

Du mokytojus ir vieną mokinį, laime jusius plans etes, paskelbsime gruodz io 

me nesį. Daugiau informacijos ies kokite asmanau.lt 

http://asmanau.lt

