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Š iaure s ir Pietų Kore jos lyderiai 

pasiras e  istorinę taikos sutartį 

 

Kore jos 

 

Lrytas.lt, BNS, AFP: po dviejų metų pertraukos s ių metų sausį Pietų ir Š iaure s Kore jos 
lyderiai prade jo ofičialias derybas, kurių priež astis – arte janti ž iemos olimpiada. Derybos 
praside jo prae jus kiek daugiau nei savaitei po Š iaure s Kore jos lyderio Kim Jong Uno nauja-
metine je kalboje is sakytos už uominos, kad jis gale tų pasiųsti delegačiją į Pietų Kore joje 
vyksianč ias Pjongč ango ž iemos olimpines ž aidynes. 

15min.lt, BNS: s ilte jantys abiejų s alių santykiai le me , kad vasarį Pietų Kore joje vykusiose 
Ž iemos olimpine se ž aidyne se tiek olimpinių s eimininkai, tiek sveč iai is  Š iaure s ž ygiavo po 
viena „susitaikymo“ ve liava. „Taikos olimpiada“ pramintose ž aidyne se dalyvavo bendra   
abiejų s alių moterų ledo ritulio komanda. Be olimpine s auks to rango pareigu nų delegačijos 
atvyko sportininkai, palaikymo komanda, ž urnalistai ir orkestras. 1988-aisiais Š iaure s    
Kore ja Šeule vykusias ž aidynes boikotavo. 

Delfi.lt, Reuters: Š iaure s Kore jos lyderis dalyvavo retame Pietų Kore jos K-pop stiliaus 
ž vaigž dž ių končerte. Jo dalyvavimas končerte neįprastas, nes Pčhenjano rež imas paprastai 
stengiasi visokeriopai už kirsti kelią bet kokiam Pietų Kore jos populiariosios kultu ros pra-
siskverbimui į ižoliuotos s alies visuomenę. Kim Jong Unas tapo pirmuoju Š iaure s Kore jos 
lyderiu, kada nors dalyvavusiu Pietų Kore jos pramogų pasaulio atstovų pasirodyme. Kai-
mynine s valstybe s atlike jų gastrole s laikomos Šeulo me ginimu sus velninti abiejų s alių   
santykius pasitelkiant kultu rą. 

Lzinios.lt, BNS: Š iaure s Kore jos lyderis Kim Jong Unas per susitikimą su Pietų Kore jos pre-
židentu Moon Jae-inu pareis ke , jog kitą me nesį už darys s alies branduolinių bandymų poli-
goną ir pakvies į s alį JAV ginklų ekspertus. Š iaure s Kore jos lyderis greitu metu ketina susi-
tikti su JAV prežidentu ir jeigu bus įvykdyti visi reikalavimai, denuklearižačija įvyks. 

Delfi.lt: anot JAV prežidento, susitikimas su Š iaure s Kore jos lyderiu įvyks per artimiausias 
3-4 savaites. Kol kas jo vieta ne ra ais ki. 

Delfi.lt: anot atsargos admirolo Jameso Štavridis, diplomatinių santykių ats ilimui įtakos 
ture jo ne vienas veiksnys: Pietų Kore jos prežidento noras de re tis, stiprinama branduolinių 
ginklų programa ir tinkamas laikas. J. Štavridis spe ja, kad Kim Jong Unas vadovausis savo 
te vo ir senelio pavyždž iu: privers Vakarus dž iu gauti de l taikos, is sireikalaus nuolaidų, o   
tada pasis alins arba pasle ps programos likuč ius. Autoriaus teigimu, derybos gali trukti   
kelis metus, o ginklams is ardyti, tikrinti ir inspektuoti gali prereikti 5-10 m. Nepaisant tvy-
ranč io optimižmo, J. Štavridis teigia, kad s iose derybose svarbu is likti budriems, ragina į jas 
įtraukti daugiau s alių.  

https://pasaulis.lrytas.lt/ivykiai/2018/01/09/news/siaures-ir-pietu-korejos-delegacijos-pradejo-pirmasias-per-dvejus-metus-derybas-4161548/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/siaures-ir-pietu-korejos-ziemos-olimpinese-zaidynese-zygiuos-su-viena-veliava-57-912102
https://www.delfi.lt/video/aktualijos/siaures-korejos-lyderi-giliai-sujaudino-pietu-korejos-popzvaigzdziu-koncertas.d?id=77592807
https://www.lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/pietu-koreja-siaures-koreja-pazadejo-geguze-uzdaryti-branduoliniu-bandymu-poligona/264600
https://www.delfi.lt/news/daily/world/trumpas-su-siaures-korejos-lyderiu-ketina-susitikti-po-34-savaiciu.d?id=77851775#cxrecs_s
https://www.delfi.lt/news/daily/world/istoriniai-pokyciai-korejos-pusiasalyje-ar-kim-jong-unas-visus-pergudraus.d?id=77860599#cxrecs_s


Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”   

VU TSPMI politologas dr. Konstantinas Andrijauskas  

Korėjos viršūnių susitikimas: džiūgauti dar per anksti 

Š ių metų balandž io pabaigoje į Lietuvos ir viso pasaulio ž iniasklaidos de mesio čentrą sugrįž o Kore -

jos tematika. Ž monija atidž iai stebe jo simboližmo bei neįprastų, kartais s ypseną kelianč ių detalių 

kupiną Š iaure s ir Pietų Kore jų virs u nių susitikimą. Tik treč iąjį tokį nuo pat tarpusavio pilietinio karo 

1950–53 metais ir pirmąjį s alims vadovaujant atitinkamai Kim Č en Unui ir Mun Dž e Inui. Š iam is  pir-

mo ž vilgsnio epočhine s reiks me s įvykiui nutiese  kelią dvi esmine s Kore jos pusiasalyje pastaruosius 

metus rys ke janč ios ir, atrodytų, viena kitai pries taraujanč ios tendenčijos: is  vienos puse s 2017 m. 

itin suaktyve jusi branduolinio ginklo ku rimo programa Š iaure je, ir is  kitos – nuo Pietuose surengtų 

Pjongč ango ž iemos olimpinių ž aidynių akivaiždž iai matomas atsargus suarte jimas tarp Pčhenjano ir 

Šeulo. Tarpusavio faktinę sieną ž yminč ioje „demilitarižuotoje“ žonoje įvykusį Kimo ir Muno susitiki-

mą lyde jo daugybę vilč ių teikianti deklaračija de l bu tinybe s galutinai už baigti s iandien jau 80-iai mi-

lijonų pusiasalio gyventojų aktualų pilietinį karą, kadangi pries  65 metus ugnis buvo nutraukta be 

taikos sutarties. Tač iau svarbiausias tokių kalbų adresatas vis de lto buvo ne tradičis kai panas ius 

renginius priimanč iame Panmundž omo kaimelyje ar net likusioje Kore joje, o kitoje Ramiojo vande-

nyno puse je. Is  tiesų Donaldo Trumpo administračija JAV nuo pat pradž ių paskelbe  Š iaure s Kore jos 

branduolinį nusiginklavimą vienu savo už sienio politikos prioritetų. Kimas į tai atsake  bent is  dalies 

se kmingais bandymais įgyti atitinkamą atgrasą bu tent pries  ž emynine s Amerikos teritoriją, o ne tik 

pries  jos sąjungininkus Rytų Ažijoje, kaip kad bu ta anksč iau. Trumpo re me jai teigia, kad ofičialaus 

Pčhenjano tono pasikeitimas yra tiesiogine s jų sugriež tintų sankčijų politikos režultatas. Tač iau 

Kimo retorikoje iki susitikimo Panmundž ome ir jo metu menkai slepiamas įsitikinimas, kad į me ne-

sio be gyje įvyksiantį virs u nių susitikimą su JAV vadovu bu tent jis keliaus su tvirtesne derybine poži-

čija. Is  tiesų Š iaure s Kore ja ne tik jau gali bu ti perž engusi galutinį branduolinio ginklo ku rimo slenks-

tį, bet ir vis dar is laiko įspu dingas galimybes atakuoti amerikieč ių sąjungininkus regione, ypač  per 

maž iau nei 50 km nuo sienos nutolusią didž iulę Šeulo aglomeračiją, konvenčine ginkluote ar jau     

seniai turimais kitais – čheminio ir biologinio – masinio naikinimo ginklo paje gumais. Tode l svar-

biausiu Š iaure s siekiu Panmundž ome galime laikyti bandymą įtikinti Pietus, kad s ie kaip įmanoma 

labiau paveiktų savo sąjungininką ruos iantis arte janč iam Trumpo-Kimo virs u nių susitikimui, beje 

ž yminč iam des imtmeč ius Pčhenjane puosele to tikslo įgyvendinimą. Kadangi tiek Trumpas, tiek 

Kimas sprendž iant is  dabartine s retorikos neketina atsitraukti nuo savo svarbiausių požičijų, dž iu -

gauti pasauliui dar gerokai per anksti. 



Kim Jong-unas simbolis kai perž enge  demarkačinę liniją, skirianč ią nuo karo s es tajame 
des imtmetyje suskilusią Kore ją. Nors 1953 metais buvo paskelbtos paliaubos, formaliai 
karas taip ir nebuvo už baigtas. 

Š iuo vižitu - pirmuoju per 11 metų ir vos treč iuoju istorijoje - tikimasi pralauž ti ledus. 
Lu kesč iai tikrai dideli - už teko paklausyti, kaip ž urnalistai s u ksmais ir atodu siais reagavo 
į kiekvieną lyderių rankų paspaudimą ar s ypseną. Tuo pač iu yra ruos iamasi Donaldo 
Trumpo ir Kim Jong-uno pirmajam rankų paspaudimui, kuris planuojamas geguž e s pa-
baigoje - birž elio pradž ioje. 

Š iandieninio įvykio atmosfera atrodo puiki ir sklandi - daug s ypsenų, mandagumų, sim-
boližmo; turbu t geriausia is  visų ankstesnių susitikimų. Yra ir daug įdomių diplomatinių 
aspektų - pvž., kai lyderiai susitiko, buvo planuojamas tik Kim Jong-uno perž engimas į 
Pietų teritoriją, kur ir vyksta susitikimas (maž daug 200 m. nuo sienos); bet simbolis ką 
ž ingsnį į Š iaure s teritoriją padare  ir Pietų Kore jos prežidentas Moon Jae-inas. Be to, abi 
puse s pietavo atskirai; Kim Jong-unas - savo kolegai atvež ęs lauktuvių noodle'sų - tam 
saugumo sumetimais spečialiai sugrįž o į Š iaure s Kore jos teritoriją. 

Gelmine s problemos, ž inoma, staiga neis nyks. 

Vienas esminių susitarimo tikslų - aptarti Š iaure s Kore jos branduoline s ginkluote s atsi-
sakymo sčenarijų. Abi puse s (o taip pat ir JAV) tarsi ir sutinka, kad reikia ž engti s iuo ke-
liu, bet įgyvendinimas bus sude tingas. Net jei Š iaure s Kore ja įsipareigotų tą padaryti, kils 
klausimų, kaip už tikrinti, kad tai daroma sąž iningai (daugelis vietų yra įslaptintos), pats 
pročesas bus itin ilgas, o atkurti net ir is ardytas sistemas bus daug lengviau, nei kurti jas 
is  naujo (paprastai tariant, ekspertiže  jau sukaupta). Juolab, kad Š iaure s Kore ja tokius 
ketinimus deklaravo ir anksč iau, tač iau paž adų nevykde . Visgi akivaiždu, jog s iaurieč iai 
jauč ia spaudimą, griež č iausias istorines ekonomines sankčijas, de l kurių itin stenge si 
Trumpo administračija, ir buvo paskatinti se sti prie derybų stalo. 

Greta to didelis de mesys skiriamas simboliniams, bet reiks mingiems Š iaure s ir Pietų san-
tykių aspektams - tolesnių susitikimų planavimui (ž adama juos rengti kur kas daž niau), 
Š iaure s ir Pietų bendradarbiavimui kultu ros, ekonomikos srityse. O taip pat - galimam 
taikos susitarimo pasiras ymui, kuris pagaliau nutrauktų karo stovį. 

Kaž kur tolumoje mirguliuoja ir Š iaure s bei Pietų suvienijimo sčenarijus - juk atskirtis į-
vyko tik pries  beveik septynis des imtmeč ius, s alys tebekalba (beveik) ta pač ia kalba, jas 
vienija senoji kultu ra, tradičijos. Abi deklaruoja siekį, kad tai įvyktų. Visgi praktis kai susi-
jungimas atrodo sunkiai tike tinas: 
- Šunku įsivaižduoti, kaip suvienyti totalitarinį rež imą ir demokratinę valstybę abipusiai 
priimtinomis sąlygomis; 
- Ekonominiai skirtumai yra milž inis ki (pagal BVP vienam asmeniui pietieč iai lenkia 
s iaurieč ius, skirtingais duomenimis, 20-40 kartų; palyginimui Vokietijos suvienijimo me-
tu skirtumas sieke  kiek daugiau nei 2 kartus - ir tai iki s iol tebe ra problemų keliantis as-
pektas); 
- Pietų Kore joje palaikymas tam per pastaruosius kelis des imtmeč ius smuko nuo 80 iki 
vos 58 proč. Be to, jaunimas yra kur kas skeptis kesnis, nei vyresnioji karta. 



Klausimai moksleiviams: 

1. Kuo svarbus Š iaure s ir Pietų Kore jų bandymas sutarti de l taikos? 

2. Ką ž inote apie Š iaure s ir Pietų Kore jas? Įvardinkite bent po 3 faktus. 

3. Koks yra Š iaure s Kore jos ir Pietų Kore jos valdymas, vadovai? 

4. Kaip manote, ar Š iaure s Kore jos branduolinis nusiginklavimas ž enkliai pakeis-
tų saugumą pasaulyje? 

5. Kokia tikimybe , kad santykiai tikrai taps s ilti ir nusiginklavimas įvyks? Kode l? 
Padiskutuokite. 

 

 

Šaltinis: BBC 



Protestai įvedus parlamentinį 

valdymą 

 

Arme nija  

 
15min.lt, BNS: kovo 2-ąją is rinktas naujasis prežidentas Armenas Šargsianas balandž io 9-ąją prisie-
ke . Po naujojo valstybe s vadovo inauguračijos Arme nija ofičialiai pere jo prie parlamentinio valdymo.  

15min.lt, BNS: Jerevane ir kituose didž iuosiuose Arme nijos miestuose balandž io 13-ąją praside jo 
didž iuliai mitingai ir protesto akčijos pries  buvusio prežidento Šerž o Šargsiano paskyrimą premjeru. 
Š. Šargsianas valstybe s vadovo postą paliko prae jusį pirmadienį, kai buvo prisaikdintas naujasis pre-
židentas A. Šargsianas. Opožičijai priklausantis parlamentaras N. Pas inianas tapo s io protestų jude ji-
mo lyderiu, kuris ragino dalyvius imtis pilietinio nepaklusnumo: pinigų is e mimą is  bankomatų, eis-
mo blokavimą ir pan. 

Alfa.lt: A. Manstavičius pateikia užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusius protestų, pramintų 
„aksomine“ ir „s as lykų“ revoliučija, vertinimus ir prognožes. Nepaisant       demokratine kryptimi 
ž velgianč ių permainų, Arme nijos ateitis miglota, s alis stovi      pusiaukele je tarp Rytų ir Vakarų. Gegu-

ž e s 1 d. Opožičijos lyderis mi-
nistru pirmininku nebuvo is -
rinktas, tač iau galbu t juos taps 
per arte janč ius rinkimus gegu-
ž e s 8-ąją.  

Delfi.lt, BNS: Arme nijos libera-
liojo opožičinio Is eities aljanso 
(YELQ) lyderis Nikolas Pas inia-
nas ofičialiai is keltas kandidatu 
į s alies premjero postą. Rinki-
mai planuojami geguž e s 1 d., 
spečialiajame Arme nijos Načio-

nalinio Šusirinkimo pose dyje. 

15min.lt: „The Mosčow Times“ analitikas Šimonas Šaradž ianas komentuoja, kode l Rusija vis 
dar neįvykde  intervenčijos Arme nijoje. Pirma, Rusija turi matyti didelę gre smę esminiams 
načionaliniams interesams (palei Rusijos sienas atsirasti pries is kiems Vakarų vadovauja-
miems aljansams). Antra, N.Pas inianas ture tų ne tik is  valdž ios is stumti dabartinius valdan-
č iuosius, bet ir pademonstruoti ryž tą vesti Arme niją Europos Šąjungos (EŠ) ir NATO link.   
Autorius ras o, kad Arme nijos situačija visis kai pries inga tiems atvejams, kai buvusioms  so-
vietine ms respublikoms e me  vadovauti lyderiai, siekiantys prisijungti prie Rusijai nedrau-
gis kų varž ovų – NATO ir EŠ. Galiausiai, situačija turi bu ti palanki je gos panaudojimui. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/armenijoje-prisaikdintas-prezidentas-armenas-sargsianas-57-953444
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/protestuojantys-armenijos-opozicijos-salininkai-paralyziavo-eisma-jerevano-centre-56-957228
https://www.alfa.lt/straipsnis/50287069/armenijos-protestu-sekme-issivadavimas-is-posovietinio-negalavimo-ir-samoningu-rusu-svajone
https://www.delfi.lt/news/daily/world/armenijos-opozicijos-frakcija-oficialiai-iskele-pasiniana-kandidatu-i-premjerus.d?id=77858355
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/kodel-rusija-nevykdo-intervencijos-protestu-purtomoje-armenijoje-57-963556


Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui „Aš manau”   

 VU TSPMI politologė doc. Dovilė Jakniūnaitė 

Kode l sujudo Arme nija? 

Balandž io antroje puse je staiga po ilgesne s pertraukos is girdome daugiau ž inių is       
Arme nijos - s alyje praside jo protestai, atsistatydino premjeras, protestai nustebinę net 
pač ius arme nus vis tiek nesiliove , ir komentarą ras ant jie vis dar tęse si. Kas nutiko? 

Tam suprasti riekia atsigręž ti į dvides imties metų atgal. Arme nijos politinis rež imas 
ne ra nei demokratinis, nei visis kai autoritarinis. Galime pavadinti jį s velniai autoritari-
niu. Nuo 1998-ųjų metų s alyje dominuoja viena, Arme nijos respublikonų, partija,       
kurios lyderiai ir tapdavo prežidentais - 
is  pradž ių des imtmetį valde  Robertas 
Koč arjanas, paskui nuo 2008 iki 2018 
m. - Šerž as Šargsjanas. Pastarojo antra-
jai kadenčijai arte jant į pabaigą, politi-
nis Arme nijos elitas prade jo galvoti, 
kaip is laikyti valdž ios tęstinumą ir     
stabilumą. 2015 m. sugalvotas buvo 
pročedu ris kai gal ir neklaidingas, bet 
demokratis kai abejotinas bu das - pa-
keisti konstitučiją. Š ią priemonę daž nai 
naudoja posovietinių valstybių vadovai, 
visais bu dais besistengiantys is likti val-
dž ioje - 2008 m. konstitučija buvo       
pakeista Rusijoje ir tai leido Vladimirui 
Putinui dar dvi kadenčijas is bu ti         
valdž ioje, taip valdž ią jau keliskart is -
laike  ir Ažerbaidž ano prežidentas.     
Arme nijoje darant konstitučijos refor-
mą is  prežidento buvo atimta daug ga-
lių ir pagrindine valdž ia tapo premje-
ras.  Nors kadenčiją baigiantis preži-
dentas Šargsianas prisiekine jo, kad jis nesieks premjero posto, balandž io viduryje    
parlamentas premjeru paskyre  bu tent jį. Š is sprendimas ir suke le  didž iulį gyventojų 
nepasitenkinimą ir jie is e jo į gatves. Neprae jo ir savaite , ir naujasis premjeras atsista-
tydino - tač iau, kaip mine ta, protestai nesiliove .  Nors jų pretekstu buvo vieno ž mogaus 
paskyrimas ir siekis juo atsikratyti, tač iau protestai yra daug daugiau nei apie         
konkretų politiką. Per pastaruosius dvides imt metų Arme nijoje susiformavo neskaidri,   
korumpuota politine -ekonomine  sistema, kurioje didž iąją dalį pelno ir naudos gauda-
vo maž a grupe  ž monių; s alyje vyko didž iule  emigračija, o visa ekonomika stagnavo. 
Tad protestai rodo gilų nepasitenkinimą situačija bei esamu elitu. Akivaiždu - norisi 
pokyč ių, norisi naujų veidų politikoje. Ar ir kaip s ie lu kesč iai bus realižuoti - tai suž ino-
ti dar teks. 





Klausimai  moksleiviams: 

1. Ką ž inote apie Pietų Kaukažo s alį Arme niją? Kokia jos kultu ra, istorija, ekonomine  pa-
de tis? 

2. Po Šovietų Šąjungos griu ties, buvusios Šovietų respublikos tapo nepriklausomos, Lietu-
va ir Arme nija taip pat. Palyginkite, kaip toliau vyste si abi s alys. Kokie pagrindiniai skir-
tumai yra dabar? 

3. Kaip manote, kode l Baltijos s alys tapo se kmingomis EŠ nare mis, o Pietų Kaukažo s alis 
kamuoja didesne  korupčija, pasienio konfliktai, maž esne  demokratija ir sude tingesne  e-
konomine  pade tis? 

4. Ką ž inote apie Arme nijos santykius su kaimyne mis, ypač  Ažerbaidž anu? 

5. Kode l taika ir stabilumas svarbu s Pietų Kaukažo regione? 

6. Padiskutuokite, ar Arme nijos protestai gali virsti rimtesniais neramumais?  

7. Kaip reaguotume te, jei Lietuvoje nevyktų valdž ios kaita ir tie patys lyderiai nesutiktų 
apleisti vadovaujanč ių požičijų? 

8. Kokie yra esminiai demokratinių santvarkų bruož ai? Is vardinkite bent 4.  

 

Opozicijos lyderis Nikolas Pašinianas kreipiasi į pro-
testuotojus. Foto:  CNN 



 

Patyč ios ir ž iniasklaidos etika 

Emma 

Independent.co.uk: 2017 m. Didž iosios Britanijos interneto naujienų portale pasirodž iu-
siame straipsnyje ras oma apie Emmą Hulse, kuri nebuvo įdarbinta de l savo is vaiždos. Inter-
netiniame dienras tyje taip pat primenama apie situačiją, kai už  tai, kad mergina atsisake  a-
ve ti auks takulnius, buvo is siųsta namo be atlygio. 

Lnkgo.lt: balandž io 16-ąją rodytoje LNK laidoje „Yra, kaip yra“ moterys diskutavo    apie 
grož į – ar jis visuomet padeda siekiant karjeros? 

Delfi.lt: ras o, kad E. Hulse savo pasisakymais sąmoningai sieke  s okiruoti, o neigiami komen-
tarai jos neveikia, is  jų ji pati juokiasi. 

15min.lt: Deimante  Baranauskaite  ras o apie tai, kaip E. Hulse tapo komerčine s televižijos 
įrankiu auks tiems ž iu rimumo reitingams pasiekti. Autore  teigia, kad nors laidoje dalyvavo ir 
daugiau pas nekovų, tač iau reklamose ir anonsuose de mesys nelygiavertis kai buvo sutelktas  

bu tent į s ią pas nekovę.  „Š ios merginos pasirodymas yra vienas is  labiausiai internetine je 
erdve je atgarsį suke lusių atvejų, kuris, atsiradus naujai aukai, bus pamirs tas. Kaip buvo pa-
mirs ta Š iaulių „milijoniere “, Dubajuje „modeliu“ dirbusi Kristina ir aibe  laidos „24 valandos“ 
personaž ų. Is  kurių, beje, keliems „svajonių jaunikiams“ buvo skirtas atskiras laidų čiklas 
ž monų paies kai vykdyti. Ž odž iu, visokeriopa pagalba paprastiems ž mone ms. Ir č ia nore tųsi 
ais kios Ž urnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (Ž EIT) požičijos. Nes jei laidoje ne ra keiks-
mų ir akivaiždž ių nusiž engimų, dar nereis kia, kad laida neturi ž alingo moralinio poveikio 
ž iu rovams. Jau nekalbant apie tai, kaip tos laidos smukdo ž monių intelektą“.  

Delfi.lt: Nida Vasiliauskaite  klausia, ar televižija tikrai negali bu ti kitokia, nei yra. Filosofe  
ais kinasi, nuo kada televižija prade jo keistis ir kode l ji yra tokia, kokią matome dabar. Ji siu -
lo atsisakyti pož iu rio: „Tu ir as  juk suprantame, kad nieks ybe  ir nesąmone , bet yra, va, JIE, 
mase s, jiems to reikia, jie tokie, jie kitaip nesupras, reikia į juos atsiž velgti, orientuotis, ras y-
ti, kalbe ti atitinkamai“, nes adresatas yra „ž mogus kaip as “, o ne „ž mone s kaip jie“. 

„OLEG SURAJEV APIE“: O. Šurajevas savo savaitine je laidoje susiejo E. Hulse atvejį su Lietu-
vos komerčine mis televižijomis. Šu savitu humoru jis analižuoja laidą „Yra, kaip yra“, kaip 
laidoje pristatomi personaž ai, kaip jie randami, kode l jie eina į tokias laidas ir koks tokių   
laidų tikslas. 

Tv3.lt: straipsnyje pristatoma interneto naudotojų reakčija po televižijos laidos „Yra, kaip 
yra“ pasirodymo: is leisti mars kine liai „Kai tu esi like per graž i“, memai, pramogų pasaulio 
atstovų pasisakymai soč. tinkle. 

https://www.independent.co.uk/news/business/news/woman-emma-hulse-dismiss-job-too-good-looking-london-unit-tv-catwalk-soho-manager-a7589321.html
http://www.lnkgo.lt/visi-video/yra-kaip-yra-17/ziurek-yra-kaip-yra-564
https://www.delfi.lt/veidai/zmones/sensacingai-isgarsejusi-emma-delfi-interviu-atskleide-visa-tai-ka-matete-tebuvo-gudraus-plano-dalis.d?id=77823447
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/daumante-baranauskaite-ziurovu-reakcija-i-emma-hulse-plojimai-televizijos-patycioms-18-961980
https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/nida-vasiliauskaite-ar-televizija-tikrai-negali-buti-kitokia.d?id=77781239
https://www.youtube.com/watch?v=iMqGxemikMc&feature=youtu.be
https://www.tv3.lt/naujiena/955519/Po-sensacija-tapusio-Emmos-pasirodymo-staigmena-internautai-selsta


Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius 
 
Visuomene s informavimo priemone s savo veikloje privalo vadovautis keletu pagrindinių 
prinčipų, kurie numatyti ž iniasklaidos veiklą reguliuojanč iame įstatyme. Vies osios informa-
čijos renge jai, skleide jai, ž urnalistai ir leide jai savo veikloje privalo vadovautis lygybe s, pa-
garbos ž mogui prinčipais, gerbti nuomonių įvairovę. Ar viskas ais ku? Jeigu ne, tuomet Vi-
suomene s informavimo etikos kodeksas dar paais kina, jog ž urnalistai, vies osios informači-
jos renge jai savo ku riniuose (tai reiks tų ir komentaruose) turi vengti vartoti nepadorių, už -
gaulių ž odž ių ir posakių. Taip pat draudž iama ž eminti ar s aipytis is  ž mogaus pavarde s, ra-
se s, tautybe s, etnis kumo, jo religinių įsitikinimų, amž iaus, lyties, seksualine s orientačijos, 
negalios ar fižinių tru kumų, fižinių duomenų net tada, kai tas ž mogus yra nusikaltęs. Atrodo, 
jog tai yra labai paprasti prinčipai. Tinka bet kuriam ž mogui, taip pat ir ž urnalistams. Ir nors 
etikos taisykle se neparas yta, kad ž urnalistams draudž iama tyč iotis, jei koks ž mogus elgiasi 
kvailai, keistai ar neįprastai, bet ar tik de l to galima sakyti, jog tyč iotis is  nenurodytų ž mo-
gaus savybių jau lyg ir galima? Tyč iotis is  ž mogaus apskritai de l bet kurių priež asč ių yra ž e-
ma.  Ar galima kritikuoti ž mogų ir jo neįž eidine jant? Manau, kad taip. Juk argumentuota kri-
tika visada geriau nei įž eidine jimas. Dar geriau yra ž mone ms patarti ir pade ti, o ne vies ai 
juos aukle ti. Ir tai ypač  yra ais ku, jei prisimename paprastą prinčipą - elgtis su kitais taip, 
kaip nore tum, jog ir su tavimi elgtųsi. Tai tinka ir neseniai per televižiją nese kmingai pasiro-
dž iusios Emos atž vilgiu. Geriau už jausti, nei tyč iotis. 

„OLEG SURAJEV APIE“  

https://www.youtube.com/watch?v=iMqGxemikMc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iMqGxemikMc&feature=youtu.be




Klausimai moksleiviams: 

 
1. Kokia ju sų nuomone  apie E. Hulse pasisakymus televižijos laidoje? 
2. Kaip vertinate visuomene s reakčiją į E. Hulse pasisakymus laidoje ir interviu? 
Kas ją paskatino? 
3. Kaip s ią reakčiją galima pavadinti? Ar tai patyč ios? 
4. Kaip reiktų vertinti LNK televižijos laidos komunikačiją („Fačebook“ puslapyje, 
anonsus)? 
5. Kaip vertinate televižijos laidą, į kurią mergina buvo pakviesta? Ar ž iu rite tokias 
laidas? Kaip manote, koks tokių laidų poveikis ž iu rovams? 
6. Ar temai atskleisti laidoje buvo parinkti tinkami pas nekovai? Kaip vertinate 
pas nekovų atitikimą temai? 
7. Ar tai, kad televižijos „laidoje ne ra keiksmų ir akivaiždž ių nusiž engimų, dar 
nereis kia, kad laida neturi ž alingo moralinio poveikio ž iu rovams“? Ar sutinkate su 
D. Baranauskaite s mintimi? 
8. Ar LNK televižiją galima laikyti sočialiai atsakinga? 


