
AŠ  MANAU! 

2017 M. GRUODIS NR 7(31) 

 

Šiame numeryje: 

Seksualinis priekabiavimas. 
Pasipylus kaltinimams garsiems 
Holivudo vyrams, visame pasaulyje ir 
Lietuvoje moterys prakalbo apie 
seksualinį priekabiavimą.  

Lukiškių aikštė. Visuomene  is rinko 
A. Labas ausko projektą, tač iau 
diskusijos de l Lukis kių aiks te s 
nenurimo  

Naujienlaiškį remia: 

Naujienlaiškį rengia: 

„16+1“ susitikimas 
Budapešte.  Kinija stiprina įtaką 
Balkanų, Rytų ir Centrine s Europos 
s alyse 



Pasipylus kaltinimams garsiems 
Holivudo vyrams, visame pasaulyje ir 
Lietuvoje moterys prakalbo apie 
seksualinį priekabiavimą.  

Seksualinis priekabiavimas 

#MeToo 

Hrmi.lt: Po H. Weinstein kaltinimai pasipyle  garsiems Holivudo vyrams, tarp jų rež isieriams Ja-

mesui Tobačkui ir Brettui Ratneriui, komikui Louis C.K., aktoriams Edui Westiwčkui, Števenui Šea-

galui, Jeremy Pivenui, Kevinui Špačey. Špalio viduryje soč. tinkle „Twitter“ praside jęs jude jimas 

„#metoo“ (liet. as  taip pat), praside jęs JAV, įgavo globalų mastą ir pasklido po visą pasaulį: Didž ią-

ją Britaniją, Indiją, Lietuvą ir kitur. Šolidarumo akčija ture jo atgarsių ir Lietuvoje. Lapkrič io 10-

osios vakarą lietuvių aktore  Julija Šteponaityte  savo feisbuko sienoje apkaltino rež isierių Š aru ną 

Bartą seksualine prievarta, kurią mergina patyre  bu dama 20-ies. Po kelių dienų prie aktore s prisi-

junge  ir dailininke  Paule  Bučollaite . C ia galima prisiminti dvi s iais metais garsiai nuskambe jusias 

seksualinio priekabiavimo bylas, palietusias Lietuvos politinį ir kultu rinį gyvenimą – parlamenta-

ro K. Pu ko ir Klaipe dos J.Miltinio teatro vadovo L. Zaikausko skandalus. Pirmuoju atveju prokuro-

ras, esant įrodymams, dar gali iničijuoti tyrimą, kai antruoju atveju tokia praktika pagal iki s ių 

metų vasaros galiojusį įstatymą – negalima. Lygių Galimybių Kontrolieriaus Tarnyba, is tyrusi ak-

tore s skundą, teatro vadovui skyre  įspe jimą, o kultu ros ministre  e me si tolesnių priemonių ir at-

leido vadovą is  pareigų. Abiem vyrams is keltos seksualinio priekabiavimo bylos. 

 

 

Nanook.lt: NYLA podčaste pasakojomos klausytojų, susidu rusių su seksualiniu priekabiavimu, isto-

rijos. 16-mete , radusi darbą vasarai, o tada nuo jo be gusi. Doktorante , kurią pamač iusiam profe-

soriui ru pe jo ne jos ž inios. Is prievartavimo sčena kaime. Giminaič io prisilietimas. Gas lu s pasiu lymai 

prestiž iniame darbe didmiestyje. Penkios skirtingos pas nekove s papasakojo, kaip nenore tos seksu-

aline s patirtys jas paveike  ir kode l nusprende  nebetyle ti.  

15min.lt: „The New York Times“ atskleide , kad Holivudo prodiuseris Harvey Weinsteinas seksua-

liai priekabiavo prie des imties jaunų, karjeros siekianč ių aktorių. Pramogų industrijos atstove s vie-

s ai patvirtino, kad praeityje H. Weinsteinas prie jų priekabiavo ar net is prievartavo. Po is keltų kal-

tinimų amerikieč ių prodiuserį paliko ž mona, jis pas alintas is  britų ir JAV kino akademijų. Prodiuse-

ris is vyko gydytis į Europą.  

https://hrmi.lt/socialiniu-tinklu-siunciama-zinute-ne-seksualiniam-priekabiavimui-ir-seksualiniam-smurtui/
http://nanook.lt/podcast/metoo-priekabiavimas-ir-prievarta/
https://www.15min.lt/vardai/naujiena/pasaulis/sekso-skandale-skestanti-holivudo-magnata-h-weinsteina-paliko-ir-zmona-garsi-dizainere-1052-865594


 

  Lygių galimybių plėtros centro ekspertė dr. Margarita Jankauskaitė  

2017-ieji Lietuvoje buvo paž enklinti seksualinio priekabiavimo skandalais. Praside ję Šeime, jie nu-

vilnijo per teatro ir kino pasaulį, įaudrindami visuomenę. Vienus jaunų moterų ryž tas prabilti apie 

patirtą nederamą, seksualinio pobu dž io elgesį piktino, kiti dž iauge si jų drąsa. Už vire  diskusija, kas 

yra seksualinis priekabiavimas? Kaip jį atskirti nuo flirto? O svarbiausia, kaip is vengti tokių situači-

jų? 

Šeksualinis priekabiavimas yra nepageidautinas, nemalonus, ž mogaus orumą ž eminantis seksualinio 

pobu dž io elgesys. Tai gali bu ti ž inuč ių, lais kelių siuntine jimas, nes vanku s juokeliai, komentarai, lieti-

mas, vertimas daryti tai, ko nenori, persekiojimas. Šeksualinis priekabiavimas nuo flirto skiriasi tuo, 

kad pastarasis yra abiem puse ms malonus, priimtinas veiksmas, kuris než eidž ia orumo. Švarbu ž ino-

ti, kad flirtu praside ję santykiai gali virsti priekabiavimu, jeigu vienas is  asmenų nepaiso kito nubre -

ž iamos ribos. NE reis kia NE, nesvarbu, kokioje bendravimo stadijoje tai pasakoma. 

Jei susiduriate su seksualiniu priekabiavimu, nesitaikstykite imkite s veiksmų arba pras ykite pagal-

bos. 

Kalbėkite. Jei galite, liepkite asmeniui liautis. Pasakykite tai ais kiai ir tvirtai. Š ioje situačijoje ne lai-

kas bu ti mandagiai ar kalbe ti už uominomis. Įvertinkite tikimybę, kad kitas ž mogus gali ir nesuprasti, 

kad jo elgesys įž eidus. 

Ieškokite palaikymo. Jei manote, kad negalite kalbe ti pati, aptarkite pade tį su asmenimis, kurie ga-

le tų Jums patarti, kaip elgtis, kur kreiptis, ir suteikti reikiamą pagalbą. Patariama nusiųsti persekio-

tojui žinutę raštu. Tai daž nai padeda nutraukti seksualinį priekabiavimą. 

Saugokite visus įrašus, ž inutes, (elektroninius) lais kus ar pastabas apie situačiją, jei persekiojimas 

tęsiasi. Įras ykite datas, vietas, laiką, liudytojus ir priekabiavimo pobu dį, kas buvo sakoma, kada ir 

kaip ju s atsake te. 

Palaikykite draugus, nutarusius prabilti apie seksualinį priekabiavimą ir kritiškai įvertinkite sa-

vo elgesį, ar jis ne ra kitiems ž mone ms nemalonus. 

Škundus de l seksualinio priekabiavimo tiria Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 

Nanook.lt: NYLA podčaste atskleidž iamos dviejų moterų, aktore s Julijos Šteponaityte s ir dailininke s 

Paule s Bočullaite s, liudijimai apie rež isieriaus Š aru no Barto elgesį. Abi jos teigia, kad pries  penkis 

metus rež isierius prie jų seksualiai priekabiavo. Š aru nas Bartas pasisakyti epižode atsisake . 

Vz.lt: JAV ž urnalas „Time“ metų ž mogaus titulą paskyre  moterims, vies ai prakalbusioms apie seksu-

alinę prievartą bei priekabiavimą. Moterų kalbe jimą vies ai „Time“ vyriausiasis redaktorius įvardijo 

kaip didž iausią sočialinę permainą pastaraisiais metais. 

http://nanook.lt/podcast/liudijimai-apie-saruna-barta/
https://www.vz.lt/laisvalaikis/2017/12/06/time-metu-zmogaus-titulas--prakalbusioms-apie-piekabiavima#ixzz50UKy105S


Mykolas Katkus - vies ųjų 

rys ių spečialistas   

Julija Šteponaityte - akto-

re , kino koloriste    

Marijus Mikutavič ius 

- atlike jas   



Oskaras Kors unovas 

- teatro rež isierius   
 

Neringa Rekas iu te  

- fotografe    

Juste  Jonutyte  - 

meno kuratore    



Karolis Kaupinis - kino 

rež isierius, ž urnalistas  



 
Klausimai moksleiviams 

1. Kokios, ju sų nuomone, yra gilumine s seksualinio priekabiavimo priež astys? 

2. Kode l apie s į dalyką patyrusiems ž mone ms, daž niausiai moterims, prabilti yra taip 

sunku? 

3. Visuomene s apklausos rodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų mano, kad seksualinį 

priekabiavimą patyrusios moterys yra pač ios de l to kaltos. Kaip manote, kode l visuomene  

linkusi pasmerkti s io nepriimtino elgesio aukas? 

4. Kaip manote, kaip teisingai ture tų vyrai ir moterys is reiks ti seksualinį potraukį, kad jis 

nebu tų nemalonus ar net ž eidž iantis kitus ž mones? 

5. Kaip susijęs seksualinis priekabiavimas ir galios požičijos? Pasiremkite pasaulio ir Lietu-

vos pavyždž iais ir padiskutuokite. 



Visuomene  is rinko A. Labas ausko 
projektą, tač iau diskusijos de l Lukis kių 
aiks te s nenurimo  

Visuomenė kviesta balsuoti 

Lukis kių aiks te  

 

 

Vz.lt: Nuo lapkrič io 2 d. Lukis kių aiks te  tapo atvira, baige si pagrindiniai tvarkymo darbai. Pu-

santrų metų trukusios rekonstrukčijos sąmata – 3,7 mln. Eur, kuriuos darbams skyre  Lietuvos 

Vyriausybe . Dar papildomą apie 1 mln. Eur savivaldybe  skyre  aiks te s prieigų sutvarkymui. Lukis -

kių aiks te s sutvarkymo ide ją ir končepčiją parenge  arčhitektai G. C aikauskas ir L. Naujokaitis. Pa-

vasarį bus įrengtos vaikų ž aidimų aiks tele s, atsiras vienintelis interaktyvus fontanas visose Balti-

jos s alyse ir bus pastatytas paminklas.  

Bernardinai.lt: Iki lapkrič io 19-osios visuomene  kvieč iama balsuoti už  vieną is  penkių komisijos 

atrinktų Lukis kių aiks te s memorialo pasiu lymų. Elektroninio balsavimo režultatas sudarys 50 

pročentų įvertinimo. Konkurse dalyvauja Andiraus Labas ausko „kalvele “, t. y., bunkerį primenanti 

kalva, pratęsianti aiks te s pievas ir takus,  arčhitektu ros teoretiko Tomo Grunskio ir kolektyvo 

„aexn“ darbas „Š viesti tiesa“, siu lantis Vyč io kryž iaus formos s vieč iantį aukurą, reaguojantį į ž mo-

gaus prisilietimą. Kras totyrininkas Algimantas Leles ius siu lo memorialą su devyniais nedideliais 

baseine liais, is de stytais aiks te je Vyč io kryž iaus forma. Filmų ir meno instaliačijų ku re jo Dariaus 

Z iu ros siu lomi akčentai – galimybe  kiekvienam aiks te s lankytojui atlikti simbolinį garbe s sargybos 

veiksmą. Ku rybine  grupe , kurią sudaro arčhitektai Gintaras C aikauskas, Kęstutis Akelaitis, Linas 

Naujokaitis, dailininkas Rimantas Dičhavič ius ir skulptorius Aru nas Šakalauskas, visuomenei siu lo 

Vyč io („Laisve s karys“)  memorialą. 

15min.lt, BNS: Šude jus ekspertų ir el. bu du balsavusios visuomene s dalies balsus, is  penkių kandi-

datų nugale jo skulptoriaus A. Labas ausko projektas, pagal kurį aiks te je bu tų įrengta į Gedimino pros-

pektą orientuota kalva. Ant kalvele s sienele s ture tų bu ti is graviruoti beveik 6 tu kst. partižanų slapy-

vardž iai. Tai – medž ių motyvą atkartojanti memorialine  lenta. Nugale tojo projekte aiks te  – laisva ir 

atvira erdve , įprasminanti laisve s ide ją, skirta bu ti su s eima, draugais, piknikauti ir pan. A. Labas aus-

kas 50-č ia balsų aplenke  Vyč io memorialo ide ją. Naujasis memorialas rekonstruotoje Lukis kių aiks -

te je turi bu ti pastatytas iki 2018 m. gruodž io 1-osios. Jam įrengti Kultu ros ministerija skirs iki 500 

tu kst. eurų, darbus vykdys Vilniaus savivaldybe . 

https://www.vz.lt/laisvalaikis/2017/11/02/vilniuje-baigti-pagrindiniai-lukiskiu-aikstes-tvarkybos-darbai
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-11-03-visuomene-kvieciama-balsuoti-uz-lukiskiu-aikstes-memorialo-pasiulymus/165637
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/naujienos/diskusijos-baigtos-nuspresta-koks-memorialas-stoves-lukiskiu-aiksteje-1104-887302


15min.lt: KPD pranes e , jog nugale jęs A. Labas ausko memorialo projektas neatitinka paveldosaugi-

nių reikalavimų, nes viena is  vertingųjų Lukis kių aiks te s savybių yra lygus reljefas, kuris bu tų kei-

č iamas, jei bu tų įgyvendinama s i ide ja. Menininkas teigia, kad neteisinga pries inti skirtingas nuo-

mones. Jis pats sako, kad siekia atmintį įprasminti kitų bu dų. 

 

 

Delfi.lt: Ramu nas Bogdanas pastebi, kad kova ir susipries inimas de l laisve s kovų įgyvendinimo 

bu do tarsi ž udo pač ią laisve s ide ją. Apž valgininko teigimu, A. Šakalausko ide ja buvo palaiminta 

nesąž iningai, per paž intis, t. y. bič iulio, buvusio premjero Algirdo Butkevič iaus paras u. Jis komen-

tuoja A. Labas ausko ir A. Šakalausko projektų balsavimo režultatus: kalvos variantą re me  dauguma 

iki 35 m. (tie, kurie augo laisve je ir neturi draudimų patirties), o Vytį tie, kam virs  56 m. Jo teigimu, 

partižanai ir jų kova yra modernios Lietuvos as is, o ne Vyč io simbolis, kurį įtvirtino kunigaiks tystę 

ple tęs Vytautas, pere męs jį is  Jogailos. De l s ios priež asties teigti, kad Vytis ž ymi gyne ją, o ne lietuvi-

s kos imperijos ž emių didintoją, yra interpretačijos reikalas.  

 

Delfi.lt: Nepaisydami vykusio balsavimo režultatų, Valstybe s istorine s atminties komisijos pir-

mininkas valstietis ž aliasis A. Gumuliauskas ir konservatoriai Laurynas Kasč iu nas ir Audronius 

Až ubalis, prade s rinkti paras us de l Lukis kių aiks te s projekto, nes už sakyme buvo minima, kad 

Lukis kių aiks te je turi atsirasti Vytis. Vilniaus savivaldybe  Šeimo narių iničiatyvų nekomentuoja, o 

rengiasi darbų įgyvendinimui. Menininkas konsultuojasi su paveldosaugos spečialistais ir rengia 

projektinius pasiu lymus. Paveldosaugininkai nesutinka, kad memorialas bu tų 3 m. auks č io, mat ai-

ks te s pavirs ius nebu tų lygus. Kultu ros ministerija mano, kad memorialui kliu č ių ne ra. 

Delfi.lt: Vyč io skulptu ra is kils Kaune. Viena is  galimų vietų – paupyje, kiti variantai kol kas 

neatskleidž iami. Nuo vietos priklausys ir skulptu ros dydis. Pagal skulptu ros autoriaus Aru no Ša-

kalausko projektą, ji ture tų bu ti 7 metrų auks č io ir preliminariai kainuotų 428 tu kst. eurų. 

Škulptu ra Kaune ture tų atsirasti kitų metų liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karu navimo dieną. 

Kaune gali is kilti ir antrasis Vytis, tik kiek kitokio – modernesnio – stiliaus. LNK „Z inioms“ skulpto-

rius Štasys Z irgulis teige , kad tokia skulptu ra gale tų bu ti pastatyta Vienybe s aiks te je. 

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/vizualieji-menai/andrius-labasauskas-nematau-prasmes-kazka-irodineti-tiems-kuriems-neidomi-tiesa-929-890112
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/ramunas-bogdanas-pagaliau-lukiskese-savi-saudo-i-savus.d?id=76558489
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seime-gimsta-iniciatyva-istatymu-ipareigoti-lukiskiu-aiksteje-pastatyti-vyti.d?id=76565433
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kaunas-nesustoja-gali-iskilti-ne-vienas-bet-du-vyciai.d?id=76523823


 

VU TSPMI politologė doc. Nerija Putinaitė 
 

 

 Konfliktas tarp Vyč io ir „kalnelio“ s alininkų neture tų bu ti vertinamas vien kaip tautos ar 

visuomene s „susipries inimas“, taigi ir savaime blogas dalykas. Demokratijose konfliktas yra pili-

etinio dalyvavimo pož ymis, net jei lietuvis kajame konflikte jis labai as trus, ir jam pasitelkiama 

radikalu s posakiai apie tautos gynimą. De l ko č ia ginč ijamasi? 

Menotyrininkai yra pasisakę apie s ių projektų estetines ir menines savybes. Buvo svarstymų apie tai, 

jog konkursą pralaime jusio Vyč io projekto s alininkai nepripaž įsta demokratinių pročedu rų, ir yra 

pasirengę neigti bet kurį nepalankų sprendimą. Tač iau is  tiesų ginč as sukasi apie tai, kas geriausiai 

tinka simboližuoti laisve s kovas. 

Du projektai pateikia visis kai skirtingą santykį su praeities atmintimi bendrai ir su laisve s kovomis 

konkreč iai. Jiems apibu dinti puikiai tinka filosofo Jačques’o Rančie re pastebe jimas apie pedagoginę 

ir sočialinę meno funkčijas. Vytis is reis kia „pedagoginį“ santykį: tai yra paminklas ant postamento, 

is kilęs auks tai virs  prie jo prie jusio ž mogaus. Z iu rintysis jo atž vilgiu yra menkas, savo siekiais ne-

galintis lygintis su laisve s kovotojų didvyris kais siekiais. Jis tegali jausti pagarbą ir nusiž eminimą. 

„Kalnelis“ kaip praeities simbolis is reis kia „sočialinį“ santykį su praeities herojais. Z iu rintysis gali 

prieiti prie sienele s ir pasijusti tarsi „bunkeryje“ ar mis ke, kuriame gyvena partižanai, tarsi pri-

klausytų tai pač iai bendruomenei, kaip jie, ar net galimai bu tų vienas is  jų. Distančija tarp praeities 

didvyris kumo ir dabarties č ia is trinama. 

Vytis byloja, kad anų laikų kovotojai yra mums nepasiekiami didvyriai. „Kalnelis“ sako, kad kie-

kvienas is  mu sų ture tume ar gale tume bu ti didvyriais. Labai skirtingos jų siunč iamos ž inios pa-

traukia skirtingus ž mones. 

Rimvydas Valatka - 

apž valgininkas   



 

 

 

Audronius Až ubalis—

seimo narys (TŠ—LKD) 

Indre  Makaraityte  - 

Info TV ž urnaliste    



 

 

Dovydas Pančerovas— 

15 min ž urnalistas 

Š aru nas C erniaus-

kas—15 min. ž urna-

listas 

Regina Štatkuviene  

- ž urnaliste , etno-

kultu ros eksperte   

.Audrius Narbutas - 

Š iaulių mero pade je -

jas (de koja Šeimo 

nariui Laurynui Kas-

č iu nui - Te vyne s 

Šąjungos nariui)  



Klausimai moksleiviams: 

 

1. Kokią partižanų kovos atminimo įamž inimo končepčiją labiau palaikote Ju s - kal-

nelio - bunkerio ar Vyč io skulptu ros? Kode l? 

2. Kaip Ju s manote, kode l tiek daug metų po Nepriklausomybe s visuomene  diskutuoja 

de l to, kaip ture tų atrodyti Lukis kių aiks te ? 

3. Kaip manote, kode l vyresne s kartos ž mone s palaiko Vyč io skulptu ros ide ją, o 

jaunesni - kalvele s - partižanų bunkerio? 

4. Kaip manote, kode l iki s iol ne ra skulptu ros Vyč iui? Ką simboližuoja Vytis? Yra 

mananč ių, kad jis neture tų virsti skulptu ra. Ką manote Ju s? 

5. Kokią sąsają matote tarp vykstanč ių diskusijų visuomene je ir demokratijos Lietuvo-

je? 

Donatas Puslys— bernar-

dinai.lt vyriausiasis redak-

torius    

https://www.facebook.com/gaitanzi/posts/10210910566781137
http://bernardinai.lt
http://bernardinai.lt


„16+1“ susitikimas Budapešte.  

Kinija 

Respublika.lt, „Vakaro žinios“: Nepriklausomybe s Atku rimo Akto signataras, politikos apž valgi-

ninkas Rolandas Paulauskas sako, kad Kinija yra pagrindine  dolerių s alis-laikytoja, tode l, siekdama 

atsikratyti s ios nestabilios valiutos, plač iai investuoja. Pavyždž iui, į vadinamąjį „naująjį s ilko kelią“, 

t. y. į automobilių ir gelež inkelių transporto linijas is  Kinijos į Europą. Viena kerta Rusiją, o kita ją 

aplenkia. Per s iuos kelius kinai ves  savo produkčiją į Europą. Kita jų interesų sritis – Afrika, kadangi 

ten yra reikalingų ž aliavų. Š. Škvernelio siu lymą, Klaipe dos uostą parduoti kinams, R. Paulauskas 

vertina neigiamai. 

 

 

15min.lt, LRT radijas: Politikos analiže s čentro „European Counčil on Foreign Relations“ analitike  

Angela Štanžel teigia, kad nors Budapes te vykusiame susitikime buvo daugiau kalbama apie Kinijos 

ir 16 Rytų bei Centrine s Europos ir Balkanų s alių infrastruktu ros projektus, tač iau susitikimo metu 

buvo pasiekti sunkiau pastebimi politiniai tikslai. Nerimaujama, jog sustipre jęs bendradarbiavimas 

gali sudaryti sąlygas Kinijai daryti įtaką ne tik ekonominiams, bet ir politiniams bloko sprendimams. 

Šusitikime Kinija sutiko finansuoti Belgradas-Budapes tas gelež inkelio linijos modernižavimo pro-

jektą, kuris Tolimųjų Rytų milž inei atvers kelią eksportui į Europą. Rytų Europos s alys Kinijai pat-

rauklios, nes yra sukalbamesne s, priklauso bendrijai ir yra palankios investičijoms. Galiausiai, 16 

s alių yra tarsi is e jimas į Vokietiją. Taigi santykių mežgimu Kinija yra suinteresuota. Š is susitikimas 

yra vienas is  s alies ž ingsnių siekiant tikslo 2050 m. tapti pasauliniu čentru. 

Vz.lt: Budapes to susitikime ministras pirmininkas Šaulius Škvernelis akčentavo, kad Lietuva suinte-

resuota tolesne Europos Šąjungos ir Kinijos ekonominių santykių ple tra, ypač  transporto ir logisti-

kos srityje, nes tai leistų pagausinti tranžitu per Lietuvą gabenamų krovinių is  Kinijos kiekius. Kitos 

sritys, kuriose Lietuvai naudinga partneryste , yra ž eme s u kis, finansine s paslaugos ir e-komerčija. 

Klaipe dos uostas įvardintas kaip strategis kai svarbi vieta, vartai tarp Europos ir Ažijos. 

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/uz_2_kibirus_pieno__uostas_ir_gelezinkelis/,coments.1
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kodel-briuseliui-kelia-nerima-kinijos-bendradarbiavimas-su-rytu-europos-salimis-57-891924
https://www.vz.lt/transportas-logistika/2017/11/27/skvernelis-tikisi-didejancio-kroviniu-is-kinijos-tranzito


 

  VU TSPMI politologas dr. Konstantinas Andrijauskas  

  

Lapkrič io pabaigoje Budapes te (Vengrijoje) įvyko eilinis Kinijos ir 16-os Rytų ir Vidurio Eu-

ropos bei Balkanų s alių vyriausybių vadovų susitikimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos ministras pir-

mininkas Šaulius Škvernelis. Verta pastebe ti, kad vadinamasis „16+1“ diplomatinis formatas buvo 

įkurtas 2012 metais, pabre ž iant bu tinybę kartu dorotis su globalios finansų ir ekonomine s križe s 

pasekme mis bei stiprinti dvis alius ir daugias alius septyniolikos valstybių tarpusavio santykius. Bu -

tent toks Europos dalyvių pasirinkimas buvo sąlygotas ne tik geografijos, bet ir politine s istorijos, 

kadangi visas s es iolika mu sų ž emyno valstybių jungia palyginti nesena sočialistinio valdymo patir-

tis, kurią Pekinas de l suprantamų priež asč ių teigia suvokiantis geriau. 

Tiesa, s iandien jos yra skirtingame sočialinio, ekonominio ir politinio is sivystymo lygyje, turi 

ne įvairius načionalinius interesus ir susikertanč ius prekybinius bei investičinius prioritetus, pavyž-

dž iui, Baltijos s alims jauč iantis maž ai ką bendro turinč iomis su pietų Balkanų valstybe mis, kurių 

penkios net ne ra EŠ nare s. Ne maž iau įdomu tai, kad Budapes to renginys buvo vienas pirmųjų auks -

tosios diplomatijos forumų, kuriame Kinija dalyvavo po spalio me nesį įvykusio valdanč iosios Komu-

nistų partijos suvaž iavimo, įtvirtinusio daugelio savo lyderių kaitą, tač iau kartu ir jos bei visos s alies 

vadovo Xi Jinpingo lyderystę. Kadangi vadinamoji „Juostos ir kelio“ iničiatyva, kuria siekiama trans-

porto infrastruktu ra bei prekių srautais sujungti Kiniją su Europa, yra laikoma asmeniniu Kinijos 

vadovo projektu, artimiausiu metu galima tike tis jo proverž į simboližuojanč ių deklaračijų. 

Kertinį vaidmenį iničiatyvoje turinč ios Rytų Europos atveju tokiu pavyždž iu galima laikyti 

Budapes te ofičialiai patvirtintą gelež inkelio tarp s io miesto ir Šerbijos sostine s Belgrado moderniža-

vimo pradž ią. Vis de lto ekonomistai abejoja s ių planų ekonomine verte bei įgyvendinimo se kme, 

pastebe dami, kad dauguma jau prade tų projektų yra už  EŠ ribų esanč iose formato s alyse. Jeigu Peki-

nui pavyks dar labiau įsitvirtinti to ypač  siekianč iose Vengrijoje, Lenkijoje ar C ekijoje, tai europieč ių 

nuogąstavimams, kad ekonomine  kinų įtaka gali virsti politine, bus ž ymiau daugiau peno. 

Lrytas.lt: Aivaras Kniež a, „Versli Lietuva“ Eksporto departamento vadovas, sake , kad kinai labai 

vertina produktus, pagamintus EŠ, tač iau kaip rinka Kinija yra sunkiai apre piama, kultu ra – sude -

tinga, regionai – labai įvairu s, tode l įž engimas ne ra lengvas. „Versli Lietuva“ 2018 m. kvies Lietu-

vos verslininkus, kartu su 16 Balkanų, Centrine s ir Rytų Europos valstybe mis, dalyvauti dviejose 

parodose. „Versli Lietuva“ analitikų teigimu, didž iausias perspektyvas Kinijoje turi tokie tradiči-

niai Lietuvos u kio sektoriai kaip drabuž iai ir tekstile , plastikas ir čhemijos pramone , maisto pra-

mone , transporto paslaugos. Be to, se kme s ture tų sulaukti ir gyvybe s mokslų sektoriaus įmone s. 

Lietuvos ir Kinijos prekybos apimtis 2016 m. virs ijo 830 mln. eurų. Kinis kų prekių importas buvo 

s es is kartus didesnis už  lietuvis kų prekių eksportą, tač iau s is atotru kis laikui be gant maž e ja. 

https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/11/23/news/kinijos-rinka-laukia-lietuviskos-produkcijos-3623529/




Klausimai moksleiviams: 

1. Ką ž inote apie Kinijos ekonominę ir politinę įtaką pasaulyje? Kode l s i Ažijos s alis tam-

pa vis svarbesnia ž aide ja? Paies kokite sąsajų su JAV doleriu. 

2. Ką ž inote apie Kiniją, jos istoriją ir kultu rą? Kaip manote, ar kultu riniai skirtumai ap-

sunkina bendradarbiavimą? 

3. Kinijos ekonominiai interesai Rytų Europoje, atrodo, gali lemti pokyč ių. Kokių jų 

galime tike tis? 

4. Padiskutuokite, kaip atrodys pasaulis 2050-aisiais metais, Kinijai ir toliau pleč iant sa-

vo įtaką. 

5. Kuo Lietuvai gali bu ti naudingas bendradarbiavimas su Kinija ir atvirks č iai? 


