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800tu kst. Mianmaro rohinjų maz umai 

priklausanč ių z monių pabe go nuo 

persekiojimo Račhinų valstijoje. 



Ispanijai priklausantis Katalonijos 

regionas siekia tapti nepriklausoma 

valstybe  

ES rusena separatistinės nuotaikos  

Katalonija 

Lrytas.lt/ “Lietuvos rytas”: Katalonija, pusas tunto milijono gyventojų turintis s iaure s rytuose esantis 

Ispanijos regionas, sukuria maz daug penktadalį s alies BVP, turi savo kalbą ir kultu rines tradičijas. 

Šavo nepriklausomybę Katalonija skelbe  4 kartus. Kode l regionas nori atsiskirti? Tam yra kelios prie-

z astys: Katalonija – ekonomis kai stipri, jos gyventojai sumoka daug mokesč ių į s alies biudz etą (kai 

kiti regionai jų sumoka maz iau), be to, gyventojai ne ra patenkinti s alies čentrine Liaudies partija. Ka-

talonai į gatves masis kai is e jo 2011 m., kai Madridas nepripaz ino jų tauta ir atsisake  suteikti daugiau 

ekonomine s savivaldos teisių. Tuo metu regiono gyventojus bu tų patenkinusios teise s, kurias turi 

baskų regionas. Tač iau bu tent tuo laikotarpiu partija „Convergenčia I Unio“ prakalbo apie nepriklau-

somybę. Kalbos tęsiasi iki s iol. 

15min.lt: Madridui įvedus tiesioginį valdymą Katalonijoje, buvo paleistas Katalonijos parlamentas ir 

paskelbta nauja rinkimų data gruodz io me nesį. Kokie galimi tolesnių įvykių sčenarijai? Pirmasis, 

kurį palaiko EŠ ir Ispanijos gyventojai, Ispanija čentralizuos valdz ią. Antrasis, maz iau tike tinas sče-

narijus, jog s alis me gins dečentralizuoti valdz ią. Treč ias variantas, surengti naują teise tą referendu-

mą su tarptautiniais stebe tojais. Tač iau tam gali trukdyti Ispanijos čentrine s valdz ios ir gyventojų 

poz iu riai. 

Bernardinai.lt: Portalo redaktorius Donatas Puslys ras o, kaip Katalonijos načionalistai, z aisdami 

politinius z aidimus, pasinaudojo vaizdo galia ir vies aisiais rys iais – pasaulyje plač iai paplito 

nuotraukos, kuriose uz fiksuota, kaip pries  čivilius gyventojus buvo naudojamas smurtas. Tai – 

Ispanijos čentrine s valdz ios pralaime jimas. Anot D. Puslio, s iuo metu labai svarbus EŠ kaip tarpi-

ninko vaidmuo. 

Delfi.lt/ BNS: Europos Parlamento pirmininkas Antonio Tajani pareis ke , kad niekas niekad nepripa-

z ins Katalonijos nepriklausoma valstybe. Pasak jo, nepriklausomybe s referendumas Katalonijoje bu-

vo neteise tas. Šu s ia krize Ispanija turi susitvarkyti savarankis kai – EŠ tarpininkavimas, jo poz iu riu, 

nereikalingas.  

https://pasaulis.lrytas.lt/rytai-vakarai/2017/09/30/news/katalonai-versis-balsuoti-o-juos-tramdys-madridas-kas-laimes--2755987/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/trys-katalonijos-likimo-scenarijai-57-874020
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-10-03-mazelio-aleksiuko-sebrai-katalonijos-gatvese/164439
https://www.delfi.lt/news/daily/world/europos-parlamento-pirmininkas-katalonijos-niekas-nepripazins.d?id=76192405


VU TSPMI politologo Lino Kojalos komentaras 

 

Kode l Ispanijai priklausantis Katalonijos regionas siekia tapti nepriklausoma valstybe? Ar 

netrukus Europos politiniame z eme lapyje atsiras nauja s alis? Šituačija vis dar čhaotis ka, tač iau pa-

bandykime suprasti, kas vyksta penktoje pagal ekonomikos dydį Europos Šąjungos nare je. 

 Špalio 27 dieną Katalonijos regioninis parlamentas paskelbe  nepriklausomybę. Toks sprendi-

mas z engtas po vietos gyventojų referendumo, kuriame balsavo vos apie 40 proč. katalonų, bet net 

90 proč. is  jų pasisake  uz  atsiskyrimą nuo Ispanijos. Paties referendumo vaizdai apskriejo visą pa-

saulį, mat čentrine  Ispanijos valdz ia Madride paskelbe , kad balsavimas neteise tas, ir sieke  jam ne-

leisti įvykti. 

 Neverta stebe tis, kad Madridas paskelbe  Katalonijos parlamento sprendimą esant neteise tu. 

Is kart po to regione įvestas tiesioginis valdymas - kitaip tariant, Katalonijos iki s iol ture ta autonomi-

ja suspenduota. Taip pat pranes ta, jog Katalonijoje dar iki Kale dų įvyks pirmalaikiai regioniniai rin-

kimai, po kurių tikimasi situačijos stabilizavimo. Kol kas tokių pros vaisč ių nematyti: ligs iolinis Kata-

lonijos lyderis jau is vyko į Belgiją, tač iau pasidave  vietos poličijai, mat to pareikalavo Ispanijos val-

dz ia. 

 Kode l nemaz a dalis katalonų taip nori atsiskirti nuo Ispanijos? Yra trys svarbiausios priez astys. 

Visų pirma, s is regionas turi istoris kai susiformavusią savitą kultu rą ir kalbą, kurios skiria jį nuo li-

kusios Ispanijos dalies. Pavyzdz iui, mokyklinukai s iame regione mokosi ir laiko egzaminus tik kata-

lonų kalba. Antra, Katalonija mano, jog atsiskyrimas bu tų ekonomis kai naudingas. Š is regionas yra 

turtingas – jo ekonomika didesne  nei visos Graikijos bei panas i į Airijos bei Danijos. Visgi akčentuo-

jama, jog Katalonijos gyventojai sudaro apie 16 proč. Ispanijos populiačijos, tač iau į bendrą Ispanijos 

biudz etą kasmet įnes a apie 20 proč. visos Ispanijos bendrojo vidaus produkto (BVP). Tad atsiskyri-

mas, nepriklausomybe s s alininkų teigimu, leistų sutaupyti. Treč ia, kadangi Katalonija apibre z ia save 

kaip atskirą politinį vienetą, atsiranda poreikis savarankis kam interesų atstovavimui, pavyzdz iui, 

Europos Šąjungoje ar Jungtine se Tautose. Ispanijos čentrine  valdz ia, katalonų teigimu, neapgina jų 

interesų. 

 Tiesa, nereike tų manyti, jog visi katalonai nebenori likti Ispanijos sude tyje. Apklausos iki pas-

tarųjų savaič ių įvykių rode , jog vietos visuomene  yra susiskaldz iusi į dvi lygias stovyklas. Tą iliust-

ruoja ir faktas, jog Katalonijos nepriklausomybe  regioniniame parlamente buvo paskelbta sulaukus 

tik 70 narių is  135 palaikymo - tai vos perz enge  bu tiną 50 proč. ribą. 

 Be to, nereike tų tike tis, jog Europos z eme lapyje netrukus atsiras nauja valstybe , nedere tų. Aki-

vaizdu, kad Katalonijos nepriklausoma valstybe niekas neskube tų pripaz inti. EŠ ir atskirų z emyno 

s alių, taip pat JAV lyderiai pareis ke  palaikantys Madridą, o ne katalonus. Priez astis – paprasta: bai-

minamasi, jog Katalonijos nepriklausomybe  prade s domino efektą. Italijoje, Pranču zijoje ir kitose 

s alyse yra regionų, kurie taip pat nore tų atsiskirti, tad Katalonija taptų jų se kme s istorija. Be to, Ka-

talonija nore tų likti EŠ nare, tač iau tapusi nepriklausoma ture tų į s ią organizačiją įstoti is  anksto – 

gale tume neabejoti, kad Ispanija tam labai pries intųsi. 



Tomas Dapkus - 

LNK TV z urnalistas   

Paulius Grite nas - 

15min.lt z urnalistas    

http://15min.lt


Karikatu ra: 
„Nesitrauksiu"  

Dovile  Jakniu naite  

- politologe    



Klausimai  moksleiviams: 

1. Kaip manote, ar pagrįstas Katalonijos siekis tapti nepriklausoma? 

2. Kode l regionas nori atsiskirti? Įvardinkite priez astis. 

3. Kode l katalonų referendumas buvo paskelbtas neteise tu? 

4. Kokia EŠ ir JAV pozičija Katalonijos nepriklausomybe s atz vilgiu? 

5. Kaip vertinate Ispanijos čentrine s valdz ios veiksmus Katalonijos situačijoje? 

Kaip Rusija priside jo prie referendumo? Koks buvo jos vaidmuo, pozičija? 

 

Maz vydas Jastramskis 

- politologas 

(komentare kalba apie 

smurtą referendumo 

dieną)   



Ru ta Vanagaite  teigia surinkusi 
skandalingų faktų apie s į z ymų Lietuvos 
karininką ir partizanų vadą.  

#AšEsuVanagas 

Vanagaite  

Delfi.lt/ Lrt.lt: Ar yra pagrindo tike ti tuo, ką sako R. Vanagaite ? Parlamentaro ir istoriko Arvydo 

Anusausko nuomone, R. Vanagaite  KGB bylas vertina taip pat, kaip demokratine s valstybe s teisenos 

produktą. Jai nez inomos nei klastote s, nei bandymai kompromituoti asmenį, nei paskutinių z odz ių 

čenzu ra. Lietuvos gyventojų genočido ir rezistenčijos tyrimo čentro generaline  direktore  Terese  Bi-

rute  Burauskaite  stebisi, kad R. Vanagaite  atskirai vertina po vieną detalę, bet esą nez iu ri į visumą ir 

to meto aplinkybes. Ji teige , kad Lietuvos gyventojų genočido ir rezistenčijos tyrimo čentras neturi 

duomenų, kad A. Ramanauskas-Vanagas bu tų dalyvavęs kokiuose nors veiksmuose, susijusiuose su 

holokaustu. Parlamentaras ir politologas Laurynas Kasč iu nas komentavo, kad karas de l istorijos 

arba atminties karai yra vienas is  informačinio karo atmainų. Tai – galimas Kremliaus ke sinimasis į 

Delfi.lt: R. Vanagaite  tvirtina, kad partizanų vadas pasiras e  sutartį su NKVD 1940 m.: „Jis tapo 

NKVD agentu ir jis pats tą pripaz įsta. Toliau nedirbo, bet yra uz fiksuota, kad jį įtikino ir jis pasiras e  

su KGB sutartį. Antras faktas – jei paz iu re site į jo paskutines kalbas pries  jį nuteisiant, tai yra is ti-

sos liaupse s komunizmui. Ir gali sakyti, kad kankino ar ką, bet niekas jo nekankino. Kai sake  teisme 

paskutinę kalbą apie tai, kaip buvo suklaidintas, nors ir tike jo komunizmo idealais, [kalbe jo, kad] jį 

suklaidino metodai, kokiais tie idealai yra įgyvendinami, ir jis labai apgailestauja. Jei jo bausme  bus 

sumaz inta, jis is taisys klaidas ir dirbs komunizmo idealui ir tarybų valdz ios labui. Nez inau, ar 2018 

metus galima pavadinti KGB agento vardu. Ž mogaus, kuris s lovina Tarybų Šąjungą. Kode l mu sų 

istorikai nez iu ri į visą z mogaus gyvenimo visumą, o z iu ri tik į tai, kas naudinga“. 

istorinę atmintį.  

 

Lrt.lt/ Delfi.lt: Europos z ydų kongresas (EŽ K) griez tai smerkia pasipiktinimą kelianč ius is puolius 

pries  Ru tą Vanagaitę, kuri ras e  apie Lietuvos priside jimą prie Holokausto, jos adresu nuskambe ju-

sius grasinimus ir sprendimą nebeleisti ir is imti is  prekybos jos knygas. EŽ C ragina Lietuvos vyriau-

sybę ir politikus is  pagrindų perz iu re ti lietuvių vaidmenį per načių okupačiją, nustoti gerbti tuos, 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/r-vanagaite-pries-istorikus-kuri-puse-nemato-partizano-vanago-veiksmu-visumos.d?id=76163291
https://www.delfi.lt/news/daily/medijos-karas-propaganda/sukilo-del-skandalingu-r-vanagaites-teiginiu-kodel-ji-perzenge-riba.d?id=76174021
http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/191936


Delfi.lt: Lapkrič io 3-iąją R. Vanagaite  vies ame lais ke teige , jog klydo ir gailisi nepagrįstai apkaltinusi 

partizanų vadą Vanagą. Ji tikino nez inojusi faktų, kuriuos Delfi.lt pavies ino istorikas D. Juodis. 

 

Bernardinai.lt: Donatas Puslys savo komentare kritikuoja R. Vanagaite s skubotą ir iki galo neis a-

nalizuotų z ingsnį (re me si gandais, ne faktais), tač iau siu lo paies koti, ko galima pasimokyti is  s ios 

situačijos, kai perde tas de mesys skiriamas R. Vanagaitei. Portalo redaktoriui sprendimas is imti au-

tore s knygas is  apyvartos atrodo neais kus, nes knygose galima rasti vertingų dalykų. Jo nuomone, 

s i situačija yra pamoka apie tai, kaip ture tume diskutuoti apie savo istoriją, ja dome tis, kad s i ne-

taptų atminties karų erdve, o siektų tiesos. R. Vanagaite , tuo metu, ture tų pasimokyti is  savo klai-

dų. 

 

Andrius Baranauskas - 

"Tele2" komunikačijos 

vadovas   

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/r-vanagaite-parase-viesa-laiska-atvirai-prisipazistu-kad-klydau.d?id=76248619
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-10-31-vanagai-ir-vanagaite/165493


 

VU TSPMI dėstytoja dr. Violeta Davoliūtė  

 Antrasis pasaulinis karas Europoje atnes e  tiek destrukčijos, kanč ių ir susipries inimo, jog įvai-

rios Europos valstybe s daugybę des imteč ių narpliojo (ar iki s iol narplioja) skausmingą ir supainiotą 

s io katastrofis ko istorinio įvykio paveldą. Pavyzdz iui, Vokietijoje s is pročesas net buvo pavadintas 

atskiru terminu, Vergangenheitsbewaltigung, t.y., praeities įveikimas, susidorojimas su praeitimi. 

 Nemaz iau kars tai s io istorinio įvykio analize  vyko Pranču zijoje, Austrijoje, Olandijoje ir kt. Va-

karų Europos valstybe se. Ten taip pat des imtmeč iais vire  diskusijos ir ginč ai apie ne/tikrus didvy-

rius, rezistentus, kolaborantus, liudininkus ir t.t. Rytų Vidurio Europoje Antrojo pasaulinio karo pa-

tirtis buvo dar brutalesne , nes s is regionas patyre  abu totalitarinius rez imus. 

 Bu tent č ia buvo sunaikinta daugiausia nekaltų čivilių gyventojų, paliktos didz iausios z udynių 

vietove s. Bu tent tode l JAV istorikas Timothy Šnyder'is pavadino Vakarų Ukrainos, Baltarusijos, Lie-

tuvos, Lenkijos teritorijas „kruvinomis z eme mis“. (Prisiminkime, kad Ukrainoje, prie Kijevo esanč io-

je vietove je pavadinimu Babi Jar 1941 metais vien per kelias dienas nuz udyta apie 34 000 z monių, 

absoliuti jų dauguma - z ydai; Lietuvoje karo metais sunaikinta beveik visa Lietuvos z ydų bendruo-

mene  ir t.t.). 

 Toks z udynių mastas nebu tų buvęs įmanomas, jei totalitariniai rez imai nebu tų sugebe ję supju-

dyti tarpusavyje įvairių etninių bendruomenių. Galingos jų masine s propagandos ir mobilizačijos 

priemone s aktyviai sieke  patraukti vietinius gyventojus į savo pusę ir įtraukti juos į naikinimo mas i-

ną. Okupačinių rez imų propagandiniai aparatai tam pirmiausia naudojo jau patirtas istorines skriau-

das, nuoskaudas, baimes ir traumas, akimirksniu įz iebianč ias emočijas, nukreiptas į tikrus ar taria-

mus pries us. „Škaldyk ir valdyk", - s is seniai paz įstamas metodas buvo abiejų rez imų mobilizačinių 

strategijų as is. 

 Bu tent tuomet, kai tos pač ios visuomene s nariai įtraukiami į pries is kų rez imų smurto mas ine-

riją, gijimo, susitaikymo ir praeities įveikimo pročesas bu na sude tingiausias ir skausmingiausias. To-

de l nenuostabu, jog Lietuvoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Latvijoje ir nemaz ai kitų Rytų Vidurio Europos 

s alių praeities narpliojimas vyksta ypač  skausmingai ir kartkarte mis nevalia nublos kia į trauminių 

patirč ių zoną. 

 Š ias pastangas sunkina ir tai, jog Rytų Vidurio Europos regiono valstybe s e me  atvirai reflektuo-

ti ilgai nutyle tus Antrojo pasaulinio karo aspektus palyginti neseniai, t.y., po ŠŠRŠ ir sovietinio bloko 

is irimo. Šovietmeč iu nebuvo gilinamasi į skirtingų etninių ar sočialinių grupių patirtis, o daugybe  

esminių istorinių faktų nutylima - pavyzdz iui, „nebuvo" Holokausto, sovietinių tre mimų ar persekio-

jimų, antisovietinio pasipries inimo Vakarų Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje ir t.t. 

 Kitaip tariant, buvusiame sovietiniame regione vyravo juodai-baltas istorinis naratyvas apie 

didvyris ką sovietinių pilieč ių kovą su fas izmu, jų pasiaukojimą ir pergalę. Istoriniai subjektai daz -

niausiai buvo pies iami gana primityviai - geri arba blogi, 'uz ' arba 'pries '. 

 Diskursų, interpretačijų ir vertinimų įvairove  yra normalus sude tingos istorine s patirties ref-

leksijų pročesas. Jų metu girdime įvairių balsų, patirč ių, interpretačijų ir is mokstame klausti klausi-

mus, analizuoti, faktais paneigti klaidingas hipotezes. Visa tai padeda geriau suvokti mu sų istorijos 

sude tingumą, kompleksis kai, is  įvairių perspektyvų vertinti istorinių veike jų tapatybes, sprendimus, 

laikysenas spečifiniuose istorinuose kontekstuose. Šavaime suprantama, tai moko mus kritis kai 

mastyti ir vertinti s iandieninius istorinius pročesus. 

 Švarbu tik nepakliu ti į radikalaus susipries inimo, neapykantos, raginimų susidoroti spąstus, 

kuriais ir kliove si nuz moginantys totalitariniai rez imai, sukurę brutalią smurto ir naikinimo mas ine-

riją. 



 

 

 

Gabrielius 

Landsbergis - TŠ-

LKD lyderis   

 

Aru nas Marč auskas - 

tekstų ku re jas   



 

 

Š aru nas C er-

niauskas - 

15min.lt z ur-

nalistas   

Arkadijus Vinoku-

ras - aktorius, ras y-

tojas, z urnalistas  

http://15min.lt


Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kaip bu tume te pasielgę R. Vanagaite s vietoje, jei gautume te dokumentus, kurie pateko į 

jos rankas?  

2. Kaip vertinate leidyklos z ingsnį is  apyvartos is imti visas autore s knygas? 

3. Kas toks buvo Vanagas? Kuo jis svarbus Lietuvai? 

4. Ar sočialiniuose tinkluose pasiras ytume te, kad #As EsuVanagas? Kode l? 

5.    Ką atskleidz ia Vanagaite s ir Vanago skandalas plač iąja prasme?  

 



Daugiau kaip 800 tu kst. z monių pabe go 

nuo persekiojimo Račhinų valstijoje.  

Mianmare slop[inamos mažumų 

Rohinjų krize  

Lzinios.lt: Iki 2011 m. Mianmaras buvo uz daras ir izoliuotas. Po beveik 5 des imtmeč ius trukusio ka-

rinio valdymo pusiau čiviline  valdz ia panaikino z odz io, susirinkimo ir z iniasklaidos laisvių suvarz y-

mus, e me si įgyvendinti demokratines reformas. Tač iau tuo pat metu e me  kilti ir budistų načionaliz-

mo banga. Vienuoliai bu re si į grupuotes, kurių svarbiausias tikslas – paversti Mianmarą is imtinai bu-

distine valstybe. Šoč. medijomis ir kitais kanalais jie kursto neapykantą – esą musulmonai is pirks z e-

mes ir Mianmaras taps musulmonis ka valstybe. Vienuoliai ragina z mones vengti musulmonų prekių 

z enklų, parduotuvių, kartais padega jų namus, puldine ja ir ple s ikauja. Š alyje priimami įstatymai, ku-

riais slopinamos maz umų teise s.  

15min.lt/ BNS: JT vyriausiasis pabe ge lių komisaras Filipo Grandi pareis ke , kad musulmonų rohi-

njų be gimas is  Mianmaro į Banglades ą s iuo metu yra „rimč iausia pabe ge lių krize  pasaulyje“. Jis 

ragina tarptautinę bendruomenę pade ti Mianmarui.  

 

Bernardinai.lt: Račhinų valstija – vienas vargingiausių Mianmaro (Birmos) regionų, kuriame gyve-

na daugiau negu milijonas musulmonų rohinjų, t. y. 4 proč. is  53 mln. s alies gyventojų. Rohinjai s aly-

je gyvena s imtus metų, tač iau iki s iol neturi pilietybe s, jie laikomi nelegaliais gyventojais is  Bangla-

des o. Prasiverz us smurtui, kurį JT pavadino „valymu“, dalis rohinjų prieglobsč io ies ko Banglades e. 

Nepaisant to, s alies valdz ia, tarp jų ir Nobelio premijos laureate  s alies vadove  Aun Šan Šuu Kyi tei-

gia, kad s ie veiksmai – kova su terorizmu.  

15min.lt: Vilniaus universiteto Orientalistikos čentro (VU OC) doktorantas, antropologas Justinas 

Štankus mano, kad viena pagrindinių s iuo metu Mianmarą kreč ianč ios rohinjų krize s priez asč ių – su 

budizmu persipynęs načionalizmas. Taip pat konfliktas kyla ir de l rohinjų kilme s klausimo – vietiniai 

budistai rohinjus vadina „bengali“ (etniniais bengalais) ir tam turi pagrindo. J.Štankus spe ja, kad s ia 

z mogis kąja tragedija gali pasinaudoti ne tik politiniai lyderiai (Turkijos prezidentas jau siekdamas 

sustiprinti tvirto ir solidaraus vadovo įvaizdį is siunte  humanitarinę pagalbą, kritikavo s alies vadovę), 

bet ir teroristine s organizačijos. Nusivylę pabe ge liai gali ies koti bu dų kers yti – teroristine s organiza-

čijos to ir telaukia. Galiausiai, de l s ios krize s kitos musulmonų maz umos taps kur kas paz eidz iames-

ne s.  

http://lzinios.lt/lzinios/pasaulis/budistu-ekstremistai-puldineja-musulmonus/194410/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/jt-pareigunas-pasauline-bendruomene-privalo-padeti-rohinjams-57-857746
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-09-19-mianmaro-krize-etninis-valymas-ar-kova-su-terorizmu/163884
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/antropologas-apie-rohinju-krize-tai-ka-daro-mianmaras-palies-visa-pasauli-57-865698


 

 „Al Jazeera“ televizijos žurnalistės Viktorijos Mickutės komentaras   

 

  

 Per pastaruosius kelerius metus teko filmuoti ne vieną pabe ge lių ir migrantų krizę. 2015 m. 

Vokietijoje kalbe jausi su į Europą atvykusiais sirais, 2016 m. filmavau Italiją ju ra pasiekusius mi-

grantus is  įvairių Afrikos s alių. Tač iau tai, ką s iemet pamač iau rohinjų pabe ge lių stovykloje Bangla-

des e, priblos ke  labiausiai. Tiek skurdo, skausmo ir nevilties niekada nesu mač iusi. Rohinjai neretai 

yra vadinami „labiausiai nepageidaujamais z mone mis“ pasaulyje.  

 De l persekiojimų Mianmare, per s iek tiek daugiau nei du me nesius, nuo rugpju č io 25 d., Bang-

lades ą pe sč iomis arba ju ra pasieke  daugiau nei 600 tu kst. rohinjų. Ž mogaus teisių organizačija 

„Amnesty International“ kaltina Mianmarą nusikaltimais z mogis kumui ir teigia, kad ten vykdomas 

sisteminis rohinjų naikinimas. Rohinjai is  vakarine s Mianmaro Račhinų valstijos pasakoja, kad kari-

uomene  degina jų kaimus, prievartauja moteris, z udo vyrus, s audo net ir į be ganč ius z mones, įskai-

tant vaikus. Beveik visi prarado bent vieną s eimos narį. Kelione  is  Mianmaro į Banglades ą gali trukti 

nuo vienos iki kelių savaič ių, tode l z mone ms tenka eiti per kalnus, upes, kiti rizikuoja plaukdami 

valtimis ju ra. Tu kstanč iams tenka laukti keletą dienų paplu dimyje Mianmaro puse je, kol Banglades o 

pareigu nai jiems leidz ia kirsti sieną. Į Banglades ą z mone s atvyksta visis kai is sekę, daz niausiai su 

savimi beveik nieko neture dami . Jaunesni ant surestų nes tuvų nes a vyresnius, sunkiai paeinanč ius 

ir nuvargusius artimuosius.  

 Štovyklos Banglades e kasdien pleč iasi, horizonte – vien palapine s, kurias pabe ge liai patys 

stato is  bambukų ir polietileno. De l milz inis ko pabe ge lių kiekio, čhaoso netru ksta, tač iau daugelis 

pastebi, kad tvarkos padauge jo, kai krize s reguliuoti atvyko Banglades o kariuomene . Maisto 

davinys, kurio reikia laukti valandų valandas – keliolikos kilogramų mais as ryz ių, mais as lęs ių ir 

butelis aliejaus. Š į davinį kai kuriems tenka nes ti keletą kilometrų iki savo palapine s. Pagrindinę 

stovyklą galima pasiekti vieninteliu keliu, tad nevyriausybine ms organizačijoms dalyti davinius ne ra 

lengva.  

 Ž mogaus teisių organizačija „Amnesty International“ sako, kad s i krize  labai skiriasi nuo kitų, 

nes č ia matome s imtus tu kstanč ių labai neturtingų, be is silavinimo, daugiausiai z emdirbių z monių. 

Tuo metu, pavyzdz iui, pabe ge liai is  Širijos į Europą atvyko įgiję skirtingą is silavinimą bei ture dami 

finansinių resursų. Tode l rohinjų krizę suvaldyti ir rasti sprendimą yra daug sude tingiau. Špečial-

istai teigia, kad teisingiausia bu tų rohinjus paskirstyti po musulmonis kas s alis, tokias kaip Indonezi-

ja, Malaizija ir kitas, tač iau kol kas ne  viena s alis nesie me  tokios iničiatyvos. Kalbama, kad Bangla-

des o atstovai svarsto rohinjus perkraustyti į salą, tač iau z mogaus teisių gyne jai tai vadina blogiausia 

ide ja, nes tai reiks tų visis ką rohinjų izoliavimą. Š iuo metu rohinjams tru ksta net ir pirmine s pagal-

bos – maisto, vaistų, medičinine s apz iu ros, higienos produktų, drabuz ių ir pan. Škaič iuojama, kad 

kol kas surinkta tik apie 32 proč. reikalingos finansine s paramos.  

 Kol kas sprendimo ne ra, tač iau jei tokia pade tis tęsis ir toliau, baiminamasi, kad tai gali tapti 

nusikalstamumo ir terorizmo z idiniu. 60 proč. visų rohinjų pabe ge lių yra vaikai, tač iau is silavinimui 

s iuo metu ne ra skiriama jokio finansavimo.. Be is silavinimo, veiklos ir perspektyvų bei su tokia 

skaudz ia patirtimi, uz augs prarasta karta, kuriai ve liau bus dar sunkiau surasti vietą pasaulyje.  

 



Video: https://www.facebook.com/contrastvr videos/1063539077120932/    

UNICEF Bangladesh - Jungtinių Tautų vai-
kų fondas Bangladeše: "Tai pirmoji kuprinė 
mano gyvenime. Man ji labai patinka ir aš 
ją nuolat tausosiu." Rohinjos vaikų reakci-
ja, kai UNICEF jiems dovanojo kuprines   

Amnesty International: "Per 
tris savaites į Bangladešą 
atvyko daugiau pabėgėlių nei 
per metus jūra pasiekė Euro-
pą"  



Klausimai moksleiviams: 

1. Ką z inote apie rohinjus?  

2. Kokios rohinjų krize s priez astys? Įvardinkite.  

3. Kaip manote, ar budistų vienuolių baime s yra pagrįstos? 

4. Kaip rohinjų krize gali pasinaudoti kitos s alys?  

KONKURSAS 

Mokytojai yra kvieč iami dalyvauti konkurse! 

Jei esate mokytojas, fotoaparatą galite laime ti paras ę, kaip savo pamokose pritaikote nau-
jienlais kį. Jei galite, labai kvieč iame pasidalinti ir nuotraukomis! Tekstus siųskite į  

aktualiju.pamoka@gmail.čom.  

Konkurse galima dalyvauti nuo 2017 m. rugse jo 15 d. iki 2017 m. gruodz io 5 d. Mokytoją lai-
me jusį fotoaparatą paskelbsime gruodz io me nesį. 


