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(Alfa.lt/ Ž urnalaš IQ): Rugše jo pabaigoje į Lietuvą dviejų dienų vižito atvyko popiež iuš Pranciš kuš. Romoš 
katalikų baž nyc ioš vadovaš pirmąkart į Lietuvą atvyko lygiai prieš  ketvirtį amž iauš – 1993 m. rugše jį. Tuo 
metu Lietuva, nešeniai atgavuši Nepriklaušomybę ir atšišveikinuši šu paškutiniaiš šovietų armijoš dešan-
taiš, dar gyveno laišve š dvašia ir bande  štotiš ant kojų. Pranciš kauš apšilankymui dirba įvairioš š alieš politi-
ne š, religine š, NVO šektoriauš, š vietimo inštitucijoš. Popiež iauš vižitaš Lietuvoš mokešc ių moke tojamš    
atšieina apie 1,75 milijono eurų. Baž nyc ia jam škirš pušę milijono eurų. 

15 min.: Špecialuš multimedijų projektaš „Popiež iauš vižitaš Lietuvoje“, šuškirštytaš į 10 potemių: nuo įvai-
rių faktų apie popiež ių kaip ž mogų (jam patinka tango, futbolaš ir J. R. R. Tolkieno „Ž iedų valdovaš“) ir jo 
pirmtakų apaš talinių kelionių po pašaulį apraš ymų iki politinių vižito ašpektų („Popiež iuš Pranciš kuš šavo 
vižitui renkaši valštybeš, kurioš iš gyvena šocialineš, politineš, netgi gamtineš križeš“) ir štatištinių duome-
nų apie Romoš katalikų baž nyc ią Lietuvoje.  

Lrytaš.lt: Prežidente  Dalia Grybauškaite  šako, kad vižito metu popiež iuš atiduoš pagarbą škaudž iai mu šų 
ištorijai ir priminš, kad negalima leišti kartotiš totalitarinių rež imų nušikaltimamš. D. Grybauškaite : 
„Lietuvoje matomaš bendraš valštybe š ir Katalikų baž nyc ioš darbaš ir abipuše  pagarba. Katalikų baž nyc ia 
pašaulyje iš gyvena įvairiuš iš š u kiuš. Bet Lietuvoje dž iaugiame š, kad baž nyc ia iš liko moraliniu autoritetu. 
Taip buvo ir de l to, kad ji buvo viena iš  tų, kurie prieš inoši okupacijai, prieš inoši ž mogiš kumo paminimui.“ 
Paštaraišiaiš metaiš katalikų Baž nyc ią krec ia kunigų šekšualinio iš naudojimo škandalai. 

Bernardinai.lt (katalikiš kaš me nraš tiš š eimai Artuma): Ištorikaš dr. Liudaš Jovaiš a raš o, kad „ilgaamž ę 
popiež ių ir Lietuvoš ryš ių ištoriją galima pavadinti iš tikima meile iš  pirmo ž vilgšnio“, ir š į šavo teiginį grin-
dž ia šubjektyvia ištorinių faktų (Mindaugo karu navimo, Lietuvoš krikš to ir kt.) interpretacija. Štraipšnyje 
chronologine tvarka aptariami Lietuvoš ir Vatikano bei individualių popiež ių tarpušavio šantykiai. 

15 min.: Pokalbiš TV študijoje šu Lietuvoš vyškupų konferencijoš paširuoš imo popiež iauš vižitui komiteto 
generaliniu šekretoriumi, kunigu Šauliumi Rumš u. Jiš šako, kad popiež iuš į Lietuvą atvykšta, neš buvo pak-
vieštaš, ir ne kartą – ir š alieš vadovų, ir Baž nyc ioš hierarchų. Kunigaš šako, kad popiež iuš Lietuvoš šituaciją 
gerai paž įšta ir tai liudija jo paširinkti lankymui objektai – malda prie paminklo geto aukomš atminti, apši-
lankymaš Okupacijoš ir Laišve š kovų mužiejuje, šušitikimaš šu tremtiniaiš. Tieša, vižito programą renge  ne 
Lietuvoš, o Vatikano atštovai ir ji yra šavotiš ka ž inute  ir apie ištoriniuš, ir tike jimo momentuš.  

BNŠ: Vyriaušybe  tikiši, kad popiež iauš vižitaš paškatinš religinį turižmą į Lietuvą ir prišide š prie Lietuvoš, 
kaip piligrimamš patrauklioš š alieš, ž inomumo pašaulyje. Kadangi nuš viešti vižito atkeliauja ir puštrec io 
š imto už šienio ž urnalištų, vyriaušybe š komunikacijoš departamento atštove  Egle  Kudžmaniene  šako, kad 
tai puiki proga pašireklamuoti: „Mumš šuteikta galimybe  parodyti š alieš pašiekimuš, inovatyvumą net per 
religinę prižmę – miš ioš Lietuvoje tranšliuojamoš šocialiniuoše tinkluoše.“ Pranciš kauš vižito metu laukia-
ma didelių tikinc iųjų grupių iš  Latvijoš, Rušijoš ir Baltarušijoš, taip pat Lenkijoš, Ukrainoš, Išlandijoš, JAV ir 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50325802/dvi-keliones-kaip-pasikeite-lietuva-nuo-paskutiniojo-popieziaus-vizito
https://www.alfa.lt/straipsnis/50325802/dvi-keliones-kaip-pasikeite-lietuva-nuo-paskutiniojo-popieziaus-vizito
https://www.15min.lt/media/timeline/popieziaus-vizitas-lietuvoje-faktai
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/09/20/news/pries-popieziaus-atvykima-kalbos-apie-zinia-pasauliui-ir-malda-uz-gera-ora-7628749/
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-09-20-lietuvos-ir-popieziu-rysiai-tevo-ir-vaiku-istorija/171901
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/15min-studijoje-pokalbis-apie-popieziaus-pranciskaus-vizita-su-kunigu-sauliumi-rumsu-56-1028700
https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2018/09/20/news/vyriausybe-tikisi-kad-popieziaus-vizitas-paskatins-religini-turizma-7625818/


Eksperto komentaras specialiai naujienlaiškiui  

 VU TSPMI politologas Linas Kojala  

Lietuvoje vieš e jęš popiež iuš Pranciš kuš yra ne tik Katalikų baž nyc ioš, vienijanc ioš apie 1,3 milijardo 
ž monių višame pašaulyje, vadovaš. Jiš – ir Vatikano miešto-valštybe š, įšiku rušioš Romoje bei turin-
c ioš voš apie tu kštantį gyventojų, galva. Formaliai jiš priima višuš ešminiuš Vatikano valdymo špren-
dimuš. Tode l vižitą Lietuvoje puoš e  ne tik religine  atributika, bet ir Vatikano ve liavoš. O taip pat vyko 
mandagumo popiež iauš šušitikimai šu Lietuvoš vadovaiš. 
 
Norš popiež iui tenka „derinti“ du darbuš, ešmine  apšilankymo mu šų š alyje ž inia nebuvo politine . 
Tikroji Š ventojo Te vo įtaka ne ra formalištine  – į jo ž odį ir mintiš įšiklaušo ne tode l, kad jie turi įštaty-
mo galią, o tode l, kad juoš pašako višame pašaulyje gerbiamaš autoritetaš. Milijardai tikinc iųjų – ir 
ne tik – laiko popiež ių tuo, kuriš gali apibre ž ti, kaš yra gera, o kaš – bloga. Ne veltui naujaušiame 
„Forbeš“ įtakingiaušių planetoš ašmenų šąraš e Pranciš kui teko š eš toji vieta.  
 
Popiež iuš taip pat yra vadinamaš pontifiku, o tai, iš vertuš iš  lotynų kalboš, reiš kia tiltų štatytoją. To-
de l ir Lietuvoje jiš šieke  vienyti ž moneš, priminti, kad jie turi kur kaš daugiau bendryšc ių, nei dalykų, 
kurie škiria. Jiš primine , kad Lietuvoš ž eme še namuš tradiciš kai rašdavo įvairių tautybių ž mone š – 
lietuviai, totoriai, lenkai, rušai, arme nai, baltarušiai, religijų ž mone š bei kiti. Viši gebe jo šugyventi 
taikiai - tol, kol darnoš prae jušio amž iauš viduryje nešunaikino totalitariniai šovietų ir nacių rež imai. 
Tode l Š ventašiš Te vaš aplanke  ir tylia malda Vilniuje pagerbe  nacių likviduoto ž ydų geto bei šovietų 
okupacinio rež imo aukų atminimą. Galiaušiai Pranciš kuš višiemš primine , kad Lietuvoš gyventojai 
neture tų škųštiš šunkumaiš, o tapti įkve pimu tiemš milijonamš pašaulio ž monių, kurių gyvenimuš 
darko karai, konfliktai ir kitoš negandoš.  

Foto:Al Jažeera 



Šušitikimaš šu popiež iu-
mi. Prieš  6 metuš š altą 
šaušio pradž ią tai tapo 

mano švarbiaušia gyvenimo kelione. Ne de l šavęš. O de l vieno brangiaušių mano gyvenimo ž monių - 
a.a. Moc iute š. Ji buvo patš religingiaušiaš ir labiaušiai Dievą mylintiš ž moguš, kokį tik paž įštu. "Kai 
už augšiu ir už dirbšiu pinigų, aš  tave nuveš iu paš popiež ių", - kadaiše paž ade jau Moc iutei, kurioš pa-
galba kabinauši į gyvenimą tada, kai net artimiauši gimine š netike jo, kad "iš  manęš gali gautiš ž mo-
guš Vilniui". Po daugelio metų, kai mano Moc iutei jau arte jo 82-eji įšodinau ją į le ktuvą, "prigiriebiau" 
ir tada dar škrydž ių paniš kai bijojušią mamą.  
Lemtiš taip šutapo, kad Romoje apšištojome buvušiuoše popiež iauš ru muoše - jaukiame vieš butyje, 
kurio kambariai įrengti šenoše cele še. Patekti į prie mimą paš Š ventąjį Te vą buvo daugiau, nei mišija 
neįmanoma. Jokio plano, kaip patekšim paš jį neture jau. Tiešiog.... kaž kaip... lankantiš Vatikane prie -
jome prie karabinierių, šauganc ių Š ventojo Šošto ru muš ir... (iki š iol nešuvokiu kaip)... iš praš e me 
kvietimuš į šušitikimą šu Pontifiku. 
Kai šu keliaiš š imtaiš laimingųjų lauke me šušitikimo šu popiež iumi, drebe jo ir kojoš, ir balšaš. Ne de l 
popiež iauš, o de l Moc iute š. Tai buvo akimirka, kurią buvau jai paž ade jęš ir štebuklo de ka virtušioš 
realybe. Ž inau, kad tai buvo pati nuoštabiaušia još gyvenimo diena. Ko gero, viena nuoštabešnių ir 
manojo. 
Deja, kokybiš kų nuotraukų nepavyko iš šaugoti, neš još buvo telefone, o š į kaž kada nugvelbe  vagyš. 
Tac iau š iandien, lankydamaš te vuš Š iauliuoše, mamoš kompiuteryje aptikau keliš praštoš kokybe š, 
bet graž iuš prišiminimuš atgaivinušiuš kadruš. Ten, toše nuotraukoš, matoši ir kaž kokie bražilų cirko 
artištai, kurie atvyko palaiminimo, pamenu, kad kaž kaš iš  atokauš kraš to žoologijoš šodo buvo net 
atšineš ęš maž ą gyvą (!) krokodilą. Meš tuo tarpu laiminome vienuolių rankomiš pagamintaš ž vakeš, 
kuriaš ilguš metuš deginome namuoše. 
Š iandien štebiu per #LRT kaip popiež iuš lanko Lietuvą ir kaip š io itin švarbauš mu šų š aliai vižito me-
tu, nešvarbioš tampa nei politine š rietenoš, nei aš aroš de l viš bloge janc io gyvenimo, švarbi vienybe , 
kurią puikiai parodo ta nereali maše  ž monių, kurie šu atviromiš š irdimiš ir didž iule viltimi šoštine je 
štebi popiež iauš vižito akimirkaš. 
Taigi, šveikinu višuš muš šu š ia Lietuvai tikrai ištorine diena! 

Prieš  šavo škrydį į Vilnių ketinau dar pavaikš c ioti Reikjavike. Tac iau 
še dž iu vieš butyje ir tiešiogiai štebiu Popiež iauš vižitą Airijoje. Negaliu 
atitraukti akių. 

Kai popiež iuš Jonaš Pauliuš II nušileido Vilniuje 1993 m., buvau šeptynerių metų. Ne iki galo šupra-
tau, kaš tikšliai vykšta, tac iau aiš kiai jauc iau jaudulį aplink, o Jono Pauliauš buc iuojamaš Vilniauš oro 
uošto ašfaltaš liko vienu švarbiaušių vaikyšte š prišiminimų. 

Tada vižitaš buvo beveik vienodai švarbuš tiek tikintiemš, tiek netikintiemš. Kaš gali dar labiau pade-
monštruoti radikaliai bešikeic ianc ią Lietuvą, jei ne deš imtmec iuš šovietmec iu ž iauriai peršekiotoš 
katalikų baž nyc ioš galvoš vižitaš? Tac iau laišvę šimboližavęš popiež iuš - Jonaš Pauliuš II - kaip ve liau 
paaiš ke jo, dangšte  daugybę š lykš c ių pedofilijoš ir vaikų iš naudojimo baž nyc ioje atvejų. 

Š iandien, kai popiež iuš Franciš iš lipo iš  le ktuvo Dubline, grįž to taš ryš kuš vaikyšte š prišiminimaš. Ta-
c iau jį lydi emociniš krachaš galvoje ir bandymaš iki galo šuvokti, kad tai, kaš prieš  keliš deš imtme-
c iuš šimboližavo laišvę, š iandien - vieno didž iaušio ž mogauš teišių paž eidimų, įvykdytų valštybe š  
aparato, šimboliš. 

Popiež iuš Franciš šutiko šušitikti šu kunigų pedoflijoš aukomiš Dubline tik po Airijoje kilušio škanda-
lo. TV nuolat praneš a ne tik apie tikinc iųjų dž iaugšmą, bet ir miešte iš kabintuš plakatuš, reikalaujan-
c iuš prišiimti atšakomybę ir nieko nebešle pti. O kaip meš pašitikšime Popiež ių Lietuvoje rugše jo ga-
le? Mojuošime Vatikano ve liave le miš ar viš de lto reikalaušime liautiš škleišti homobobiją iš  baž ny-
c ioš šakyklų? Alpšime iš  laime š ar viš de lto reikalaušime liautiš gąšdinti Štambulo konvencija ir ne-
betrukdyti kovoti šu šmurtu š eimoše? #PopiežiušLietuvoje 

https://www.facebook.com/hashtag/lrt?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDhzevjxivAiSH70-1HJl7AUqsCtOdRKXZIFpjbGElKqTYupRUyoCU9LRd3edAr5AlGIJBJvNmSJMKfLrs3WXyc7WnURtiHTODo4HWLfv6wKn8ILYvmz5_dhGeIyj4l0eeM-rG1EhP8_2eoXmpIYbQgobRHYq2uQAMzD49AuVDoSg00cC4-iPI&__t
https://www.facebook.com/hashtag/popieziuslietuvoje?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDe1uNw37wXLj50e45IEhNplrRvVUh8kmJLcGT6LxqeJjuf7hVgCNXiwPPl564u5H75vMBu3tOvk03A6GxGkaK2H8mE9Qi9K5pM6eFa5tqCeqwS3KQ58_wONkPRs0a-GG0JuOWoPz59bf-gBaQN-nEe0H-CVbWAE6EwRFt7VIft


Vizito atgarsiai spaudoje:  

Pirmoji popiež iauš diena Lietuvoje: įšimintiniaušioš citatoš ir kadrai 

Antroji Popiež iauš diena Lietuvoje: įšimintiniaušioš citatoš 

Popiež iauš Pranciš kauš vižito pabaiga Vilniuje: Te Lietuva bu na viltieš š vyturiu 

Popiež iuš Pranciš kuš Lietuvoš jaunimui: negraž uš gyvenimaš štovint prieš  veidrodį 

Baige ši popiež iauš vižitaš Lietuvoje: miniai ž monių – iš škirtiniš geštaš 

Popiež iauš ž inia latviamš: laišve  yra už duotiš kiekvienam 

 

https://www.alfa.lt/straipsnis/50327449/pirmoji-popieziaus-diena-lietuvoje-isimintiniausios-citatos-ir-kadrai
https://www.alfa.lt/straipsnis/50327557/antroji-popieziaus-diena-lietuvoje-penkios-isimintinos-citatos
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/popieziaus-pranciskaus-vizito-pabaiga-vilniuje-pagarba-holokausto-ir-sovietu-aukoms-56-1033798?c=56
file:///C:/Users/vu18743/Documents/5 mokslo kryptys
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/baigesi-popieziaus-vizitas-lietuvoje-miniai-zmoniu-isskirtinis-gestas.d?id=79134011
https://www.alfa.lt/straipsnis/50327671/popieziaus-zinia-latviams-laisve-yra-uzduotis-kiekvienam


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klausimai moksleiviams 

1. Kuo švarbuš Lietuvoš ž mone mš popiež iauš vižitaš? 
2. Kuo Pranciš kauš vižitaš škiriaši nuo Jono Pauliauš II-ojo? Ir kaip škiriaši 

Lietuva tada ir dabar? 
3. Kaip manote, kokš yra popiež iauš kelionių po pašaulį tikšlaš? 
4. Kode l Didž iojoje Britanijoje valštybinio vižito atvykušį popiež ių pašitiko ne 

tik tu kštanc iai tikinc iųjų, bet ir tu kštanc iai proteštuojanc ių? 
5. Kokia, Ju šų manymu, įšimintiniaušia popiež iauš ž inia Lietuvai ir još ž mo-

ne mš? 
6. Kode l popiež iuš lanke ši Vilniauš gete ir Genocido aukų mužiejuje Vilniuje? 

Aptarkite š io paširinkimo prašmę. 



nušikaltimai   

Lietuvoje 

 

Neapykantoš  

Lrytaš.lt: Vieną vašaroš rytą Vilniauš Antakalnio mikrorajono vieš ojo tranšporto štotele je du vaikinai Lie-
tuvoje gyvenanc iam ekvadoriec iui Fabianui Šanchežui keliš kartuš šmoge  į veidą, š aukdami „Lietuva lie-
tuviamš“. Jaunuoliš iš kviete  policiją, tac iau, jo teigimu, atvykę pareigu nai tik už dave  keletą klaušimų ir 
apgaileštavo, kad daugiau niekuo pade ti negali. Nukente jušyšiš yra įšitikinęš, kad šmurtaš prieš  jį buvo 
ne atšitiktinumaš ir kad už puolikai jo lauke , tikšliai ž inodami jo įpraštinį marš rutą. Apie už puolimą F. 
Šanchežaš praneš e  šocialiniame tinkle „Facebook“. 

Diena.lt: Prieš  Vilniauš Lukiš kių aikš te je planuojamą protešto akciją, raginanc ią policiją tirti neapykantoš 
nušikaltimuš, policija pateike  daugiau detalių apie F. Šanchežo už puolimą ir praneš e , kad de l š io įvykio 
prade taš ikiteišminiš tyrimaš de l vieš ošioš tvarkoš paž eidimo ir neapykantoš kurštymo. Be to, policija 
atšipraš e  F. Šanchežo už  kalboš barjerą (paškambinęš pagalboš numeriu 112, jaunuoliš kalbe jo angliš -
kai), de l to kilušį nešušikalbe jimą bei už  tai, kad nukente jušiajam teko patirti tokių nemalonumų. Proteš-
to akcijoje ž ada dalyvauti ir Vilniauš miešto meraš. 

15 min.: Po šavaite š nuo įvykio policija šulaike  du ašmeniš, įtariamuš ekvadoriec io už puolimu. 

Facebook Live: Proteštaš Lukiš kių aikš te je. Pagrindine  ž inia: viši neapykantoš nušikaltimai turi bu ti tiria-
mi. Dalyvauja ir F. Šanchežaš. 

LRT.lt: LRT televižijoš ž inių reportaž aš apie neapykantoš nušikaltimuš ir kode l jie netiriami. Minimi du 
atvejai, kur nušikaltimai galimai padaryti iš  neapykantoš ž mogui de l jo etnine š ir/ar šekšualine š tapaty-
be š. Minimi tyc inio Lietuvoš Ge jų Lygoš (LGL) biuro durų padegimo ir F. Šanchežo už puolimo atvejai. Kri-
tikuojama Lietuvoš policija, kuri tirti paštarąjį prade jo tik po kilušio višuomene š pašipiktinimo. Ž mogauš 
teišių aktyvištai atkreipia de mešį, kad per penkeriuš metuš beveik 16 kartų šumaž e jo regištruotų neapy-
kantoš kurštymo atvejų, o policija aiš kina, kad višuomene  tapo tolerantiš kešne . 

Info.tv: Ž mogauš teišių šrityje dirbanti Kriština Narmontaite  šako, kad š i aukš c iau pamine ta štatištika pa-
rodo tik už regištruotuš neapykantoš kurštymo atvejuš (daž niaušiai tai – rašištiniai komentarai ar vanda-
ližmaš), o fižinę iš raiš ką (šmurtą) įgaunantyš veikšmai į š ią štatištiką neįškaic iuojami ir tikšluš jų škaic iuš 
ne ra ž inomaš. Jų štatištiką rinkti ir pateikti višuomenei ture tų teiše šaugoš inštitucijoš, tac iau još to neda-
ro, tad tikrojo problemoš mašto meš než inome. Didž ioji problema ta, kad į nušikaltimo vietą atvykę poli-
cijoš pareigu nai daž nai nepaštebi neapykantoš motyvo ir įvykį traktuoja kaip bet kokį kitą nušikaltimą – 
galbu t de l to, kad jiemš tru kšta šupratimo, kaš yra neapykantoš nušikaltimaš. Tam pareigu namš, įškaitant 
ir teiše juš 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 nešušidu re  šu fižiniu šmurtu gatve je. Ir norš po iš puolio jo nuomone  apie lietu-
viuš nešikeic ia, jiš pripaž įšta, kad dabar c ia jauc iaši kiek nejaukiai. Teišininke  Evelina Dobrovolška pripa-
ž įšta, kad neapykantoš nušikaltimuš tirti ir kaltuošiuš nubaušti yra šude tinga, neš ne ra aiš kių apibre ž imų. 
Afrikoš tyrimų ir konšultacijų centro „AfriKo“  įku re ja Eugenija Kovaliova šako, kad šiekiant teigiamų po-
kyc ių Lietuvoje reikia dirbti apškritai šu įšigale jušia patyc ių kultu ra, neš rašižmaš, homofobija ar neapy-
kanta kitokiu pagrindu yra ne atškira, o komplekšine  problema.  

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2018/07/19/news/vilniuje-uzpultas-uzsienietis-jie-reke-lietuva-lietuviams--7010868/
http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/nusikaltimai-ir-nelaimes/vilniuje-uzpulto-ekvadoriecio-atsiprase-policija-koja-pakiso-kalbos-barjeras-873819
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/policija-sulaike-du-asmenis-itariamus-smurtu-pries-ekvadorieti-fabiana-sancheza-59-1006346
https://www.facebook.com/LZTC.LCHR/videos/1958860850831954/
https://www.facebook.com/lgl.lt/videos/2168969203382990/
https://www.facebook.com/HRMI.LT/videos/10156223234720283/
https://www.facebook.com/InfoTV.LT/videos/1776262675796716/?hc_ref=ARSUqvdnRYqfysZiEw4RaowpTQmhBTgSGB0P7R2Su1jAU4k0Z3CDkK4N4iC_C48978Q&__xts__%5b0%5d=68.ARBNnQ5NoxaY_Rpo0rm58TMsBidNh6uJjSYB2QHOc-pJn2ZnJ6rygzK8VMZJlvMFEQn-VbWWVHF1JgGkKfQY6W2pQiGWhr1P5bu7MyIyWn


Ekspertų komentarai specialiai naujienlaiškiui 

Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Birutės Sabatauskaitė 
 

Popiež iauš vižito Lietuvoje metu buvo iš šakoma kritika de l to, kad “tamšiaode ” 
mergaite  tautiniaiš drabuž iaiš pašveikino Popiež ių atvykuš į Lietuvą. Dž iugu, kad to-
kiuš pašišakymuš pašmerke  daugybe  ž iniašklaidoš, meno ir kitų šric ių atštovų. Tac iau 
tai taip pat parode , kad višuomene je daž nai viš dar škirštome šavo piliec iuš ar gyven-
tojuš į tokiuš, kuriuoš laikome labiau arba maž iau ž mone miš. Bu tent tokie ir panaš u š 
motyvai daž nai paškatina ne tik neigiamuš ir ž eminanc iuš komentaruš, bet ir neapy-
kantoš nušikaltimuš.  

Ž monių už puolimai gatve je, langų iš dauž ymai, grašinimai, kapinių iš niekinimai, pade-
gimai, neapykantoš kurštymaš – neapykantoš nušikaltimai yra nešvetimi ir Lietuvai, 
norš iš  paž iu roš gyvename gana šaugioje valštybe je. Tac iau ne viši mu šų gyventojai vi-
šada jauc iaši šaugu š. Švarbu šuprašti, kad neapykantoš nušikaltimai ne tik nušitaiko į 
konkretų ašmenį ir paveikia jo gyvenimą, bet šukelia baimę iš tišoše bendruomene še.  

Vienaš ž inomešnių paštarųjų atvejų, nuškambe jęš Lietuvoje yra, kai ekvadorietiš buvo 
už pultaš Antakalnyje iš lipęš iš  troleibušo. Du jaunuoliai š aukdami “Lietuva – lietu-
viamš!” vaikinui keliš kartuš šmu giavo į galvą ir pabe go. Į įvykio vietą atvykę policijoš 
pareigu nai neprade jo tyrimo. Ir tik po ištorijoš pavieš inimo Facebook prade jo gilintiš į 
atvejį. Įtariamieji buvo šurašti, prade ta baudž iamoji byla.  

Lyg ir viškaš baige ši gerai. Tac iau po š io atvejo panaš iomiš ištorijomiš prade jo dalintiš 
ne vienaš kitaš ž moguš. Vilniauš univeršitete – študijavę ar beštudijuojantyš študentai. 
Dar ve liau, buvo padegtoš Lietuvoš ge jų lygoš duryš. Prae jušiaiš metaiš Kaune maš inų 
aikš tele je buvo už pulta ne š c ia moteriš ir još vyraš, indų kilme š Airijoš pilietiš, iš vadin-
taš už puolimo metu “babajumi”. Negalime tike tiš, kad kiekvienaš nukente jęš ašmuo 
praneš  apie tai šocialiniuoše tinkluoše, nufilmuoš šituaciją, apie ją paraš yš ž iniašklaida, 
o tik tada buš prade ti tyrimai. Šaugumaš turi bu ti už tikrinamaš nuolatoš.  

Neapykantoš nušikaltimų pa-
vyždž ių galima vardinti ir dau-
giau iš  ankštešnių metų. Daž -
niaušiai kai kalbame apie šta-
tištiką, matome tik neapykan-
toš kurštymo atvejuš, t.y. tuoš 
nušikaltimuš, kurie padaromi 
ž odž iu, raš tu – menkinant ar 
niekinant t.t. ašmenų grupę. 
Č ia nepatenka už puolimai, pa-
degimai ir t.t. Remiantiš teiše -
šaugoš duomenimiš nuo 2012 
iki 2017 m. neapykantoš kurštymo atvejų šumaž e jo 1564 %, tai tikrai nerodo, kad meš 
tiek procentų labiau prade jome gerbti škirtingoš religijoš, raše š, šekšualine š orientaci-
još, negalią turinc iuš ž moneš, bet rodo, kad nušikaltimai ne višada yra praneš ami, re-
gištruojami, tiriami.  





Eurika Masytė sukėlė audrą feisbuke: kodėl popiežių oro uoste pasitiko  

būtent ši mergaitė? 15min.lt  
 

Šocialiniame tinkle „Facebook“ E.Mašyte  nerinko ž odž ių. „Jau geriau ufo šu LT tautiniaiš drabuž iaiš 

nei juodaode ... Neprišikapštau iki gilioš šemantikoš. Paaiš kinkite, praš au. Kaš atšakingaš už  tokią 

ide ją?!“, – raš e  E.Mašyte . Š iš įraš aš už vire  arš ią diškušijų bangą. Dališ komentatorių atkreipe  atlike -

još de mešį, kad još įraš aš šocialiniame tinkle – nekorektiš kaš. 

„Nei mergaite , nei još odoš špalva mano pašišakymuoše neaktualižuojama. Mano galva, tokš tautoš 

ir valštybe š prišištatymaš yra iš kreiptaš, parodijuotaš. Lietuviš košioš tolerancijoš apraiš kų nebu tina 

aprengine ti tautiniaiš motyvaiš“, – 15min šake  E.Mašyte . 15min šušišieke  šu popiež iauš Pranciš kauš 

vižito Lietuvoje organižatoriaiš. Atštove  ž iniašklaidai Šanta Kanc yte  teige : „Š ventąjį te vą pašitiko ka-

talikiš kų mokyklų vaikai, o juoš pakviete  Nacionaline  katalikiš kų mokyklų ašociacija.“ 

https://www.15min.lt/vardai/naujiena/lietuva/eurika-masyte-apie-popieziu-pasitikusia-mergaite-jau-geriau-ufo-su-tautiniais-drabuziais-nei-juodaode-1050-1033892?copied


Klausimai  moksleiviams: 

1. Kaš yra neapykantoš nušikaltimai ir kuo jie škiriaši nuo kitų nušikaltimų? 
2. Kode l daugeliš ž monių, prieš  kuriuoš įvykdomi neapykantoš nušikaltimai, ven-

gia kreiptiš į policiją? 
3. Kaip ture tų elgtiš policijoš pareigu nai, atvykę į įvykio vietą ir iš  nukente jušiųjų 

iš girdę, kad galimai tai yra neapykantoš nušikaltimo atvejiš? 
4. Kaip manote, ar štatištine  šituacija atšpindi realybę? 
5. Ką reiš kia š u kiš „Lietuva lietuviamš“?  
6. Ar patyš ešate atšidu rę šituacijoše, kurioše iš  ju šų bu tų š aipomaši ar tyc ioja-

maši de l ju šų kilme š, iš vaiždoš ar kitų ašpektų? 
7. Kokių priemonių dere tų imtiš šiekiant už baigti patyc ių kultu rą? 

Fotografijos: 15min.lt 



lyderyšte š pavyždyš 

 

J. McČaino  

Lietuvoš ž inioš: Eidamaš 81-uš metuš, nuo ve ž io mire  JAV šenatoriuš Johnaš McČainaš. Vietnamo 
kare (1955-1975) jiš pilotavo naikintuvą ir pateko į nelaišvę, kur praleido š eš eriuš metuš. Už  nuo-
pelnuš kare apdovanotaš medaliaiš. Dukart šieke  JAV prežidento pošto ir abu kartuš neše kmingai 
(paškutinįkart     pralaime jo Barackui Obamai). Lietuvoje lanke ši 2014 ir 2016 m. Re me  Baltijoš š a-
lių naryštę NATO aljanše ir buvo vienaš pirmųjų, pašiu liušių Lietuvoje dišlokuoti nuolatinį JAV karių 
kontingentą. Už  nuopelnuš Lietuvai apdovanotaš Lietuvoš didž iojo kunigaikš c io Gedimino ordino 
komandoro didž iuoju    kryž iumi. Lietuvoš politologai šenatorių vertina kaip „ledlauž į, [ke lušį] 
mumš aktualiuš klaušimuš į politine š darbotvarke š virš ų“ ir kaip „vieną įtakingiaušių vanagų“ gyny-
boš ir už šienio politikoje. Už uojautą J. McČaino š eimai pareiš ke  Lietuvoš prežidente , šeimo pirmi-
ninkaš ir premjeraš. 

Delfi: Pernai J. McČainui diagnožuota glioblaštoma – agrešyviaušioš formoš šmegenų ve ž yš. Paškuti-
niuš me nešiuš jiš praleido atokiau nuo vieš umoš, šavo namuoše Arižonoje. Geguž ę iš leištuoše me-
muaruoše J. McČainaš raš e , kad jam nepatinka mintiš, jog reikia palikti š į pašaulį, tac iau priekaiš tų 
jam neturįš. 

Bernardinai.lt: Prežidente  Dalia Grybauškaite  J. McČainą vadina „iš škirtiniu šavo š alieš patriotu“. 
Anot još, „Lietuvoje ešame de kingi už  artimą – iš škirtinį – mu šų valštybe š draugą, nuošeklų Lietuvoš 
nepri- klaušomybe š ir laišve š įtvirtinimo ramštį JAV, daug prišide jušį prie paramoš telkimo mu šų 
š aliai, još gynybai ir piliec iui šaugumui“.  

15 min.: JAV dienraš tiš „The Wašhington Pošt“ raš o, kad po J. McČaino mirtieš JAV prežidentaš         
Donaldaš Trumpaš šavo pade je jamš Baltuošiuoše ru muoše pareiš ke  norįš apširiboti už uojautoš še-
natoriauš š eimai paškelbimu šocialiniame tinkle „Twitter“ ir neleido iš platinti oficialauš velionį gi-
rianc io praneš imo špaudai. Velioniš šenatoriuš daž nai kritikuodavo D. Trumpą ir jo politiką ir yra 
praš ęš š eimoš    narių nekviešti jo į šavo laidotuveš. 

Lrytaš.lt: Per J. McČaino laidotuveš du buvę JAV prežidentai – George’aš W. Bušhaš ir Barackaš Oba-
ma –  šubtiliai kritikavo dabartinį š alieš vadovą Donaldą Trumpą. Laidotuvių metu J. McČaino dukte  
Meghan, norš ir konkrec iai neįvardydama D. Trumpo, iš šake  jam griež tą priekaiš tą. Š iš laidotuve še 
nedalyvavo, vietoj to iš vyko į šavo golfo klubą. JAV Kongrešaš mirušiam šenatoriui šuteike  retą gar-
bę bu ti paš arvotam JAV Kapitolijuje.   

Delfi.lt J. McČainaš vietnamiec ių nelaišve je buvo muš taš, kitaip kankintaš. Kaip admirolo šu nuš, J. 
McČainaš atšišake  iš škirtine š galimybe š bu ti paleidž iamaš į laišvę ir kale jime praleido daugiau nei 5 
metuš. Jį gerbe  netgi buvę prieš ininkai - aukš tuš Vietnamo karininkuš, tarp jų ir gynyboš viceminišt-
rą šenatoriuš 2013 m. vedž iojo po Kapitolijauš paštatą, o patš Vietname lanke ši dar keliš šykiuš po 
paleidimo iš  nelaišve š. Pulkininkaš Tran Trong Duyetaš, buvęš liu dnai pagarše jušio kale jimo, 
„Hanojauš Hiltonaš“ vadovaš, prišimena jį kaip vertą pagarboš, už šišpyrušį belaišvį . Tieša, jam dau-
giau taip ir nepavyko šušitikti šu J. McČainu. „Bu c iau jį šutikęš ne kaip kalintojaš kalinį, bu tume šuši-
tikę, kaip du veteranai iš  škirtingų pušių. Praš au, perduokite mano už uojautą jo š eimai“. 

https://www.lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/mire-senatorius-johnas-mccainas/271212
https://www.delfi.lt/news/daily/world/atsisakes-gydymo-mire-buves-jav-senatorius-ir-kandidatas-i-prezidentus-johnas-mccainas.d?id=78899361
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-08-26-mire-jav-senatorius-lietuvos-draugas-john-mccain/171456
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/d-trumpas-neleido-padejejams-paskelbti-velioni-jav-senatoriu-j-mccaina-giriancio-pranesimo-57-1020166
https://www.lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2018/09/02/news/j-mccaina-laidotuvese-pagerbe-du-eksprezidentai-bet-d-trumpas-isvyko-i-golfo-kluba-7435243/
https://www.delfi.lt/news/daily/demaskuok/skaudi-likimo-ironija-mccaina-numususi-karininka-kremlius-pasmerke-skurdui.d?id=78905835


VU TSPMI politologo Vyčio Jurkonio komentaras specialiai naujienlaiškiui  
 
Šimboliš ka, kad š iuoš ž odž iuš apie Šenatorių Johną McČainą tenka raš yti Tbilišyje. Miešte, 
kur prieš  porą šavaic ių vyko McČaino inštituto organižuojama Tarptautine  Tbilišio konferen-
cija, ir, turbu t dar švarbiau, miešte, kuriš prieš  deš imtmetį tapo pavojauš škambuc iu dauge-
liui politikų bei už šienio politikoš formuotojų, kurie domiši Rytų Europa.  

Po Kremliauš agrešijoš Šakartvele, Johnaš McČainaš, tuo metu kovojęš de l JAV Prežidento 
pošto šu Baracku Obama, gana taikliai perfražavo šavo kolegoš George W. Bušho fražę, jog 
paž iu re jęš į Vladimiro Putino akiš, jiš ten pamate  triš raideš – KGB.  Galbu t kaž kam tai gale jo 
atrodyti ne diplomatiš ka, bet Šenatoriuš McČainaš vadino dalykuš tikraiš vardaiš. 

Apie Šenatorių ir jo palikimą bu tų galima raš yti daug, bet daugeliui demokratų mu šų regione 
višų pirma jiš buvo švarbuš draugaš bei laišve š ir demokratijoš ve liavneš yš. Štipruš balšaš 
višų pirma Vaš ingtone, bet taip pat ir tarptautine je arenoje, atkreipdavęš de mešį į maž ešneš 
valštybeš ar maž iau ž inomuš ir engiamuš ašmeniš.  

Šenatoriuš Johnaš McČainaš štengdavoši nepraleišti šušitikimų šu ž mogauš teišių gyne jaiš ar 
opožicijoš atštovaiš, atkreipdavo de mešį į rež imo valštybių vykdomaš reprešijaš prieš  šavo 
piliec iuš. Ašmeniš kai ž inau iš  baltarušių bei rušų demokratų, kad š io šolidarumo reikš me š 
neįmanoma iš matuoti. 

Maž a to, tai buvo daug daugiau nei vien tik ž odž iai ar pareiš kimai – Johnaš McČainaš patš 
vykdavo į daugelį valštybių, kur šušitikdavo šu vietoš aktyvištaiš. Patš buvęš karo belaišviu ir 
patyręš kankinimuš Vietname, Šenatoriuš kaip niekaš kitaš gale jo šuprašti, ką reiš kia laišve .  

Norš kai kaš Šenatorių vadino idealištu, bet jiš šavo pavyždž iu rode , kad kovą už  laišvę ir de-
mokratiją ne tik privalu, bet ir įmanoma tęšti. Johnaš McČainaš buvo vienaš iš  Magnitškio įš-
tatymo iniciatorių, kuriš numato šankcijų galimybę rež imo valštybių korumpuotiemš valdi-
ninkamš bei pareigu namš, atšakingiemš už  ž mogauš teišių paž eidimuš. Tad tol, kol vieni yra 
linkę bu ti pragmatiš kaiš, o kiti labiau švajotojaiš de l tariamo liberaližmo triumfo ir ištorijoš 
pabaigoš (F. Fukyama „The End of the Hištory“), Šenatoriuš buvo vienaš iš  tų retų 
ašmenybių, kurie tą ištoriją ku re .  

VU TSPMI politologo Lino Kojalos komentaras 

Niekada nepamirš iu klaušymų Šenate 2017 metų pradž ioje, kurių metu buvo švarštoma Do-

naldo Trumpo pašiu lyto JAV Gynyboš šekretoriauš Jamešo Mattišo kandidatu ra. Poše dž io 

pirmininkaš J. McČainaš papašakojo ką tik vieš e jęš Baltijoš valštybe še ir dar kartą iš girdęš, 

jog de l geopolitinių gre šmių još nore tų nuolatinio JAV karių dišlokavimo regione. McČainaš 

tokią ide ją palaike  ir klauše , ką apie tai mano Mattišaš. Kandidataš į Gynyboš šekretoriuš pra-

de jo diplomatiš ką atšakymą, jog naujoji JAV adminištracija šuširinkš ir švarštyš višaš galimy-

beš. J. McČainaš tuoj pat nutrauke  J. Mattišą ir dar kartą pakartojo: JAV kariai, Baltijoš š alyš, 

pritariate ar ne. Mattišui teliko nuleišta galva atšakyti: „Taip, pone“. Tad J. McČaino principai 

ir ž inioš neleišdavo JAV už šienio politikai nudreifuoti į vandeniš, kurie priverštų šuabejoti 

tranšatlantiniaiš įšipareigojimaiš – prieš ingai, mumš aktualioš dilemoš atšidurdavo tarp 

švarbiaušiųjų JAV inštitucijoše. Tik ar taip buš ateityje? 

Višą komentarą „Kaš buš Lietuvoš draugai po Šenatoriauš J. McČaino?“ rašite c ia.  

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/linas-kojala-kas-bus-lietuvos-draugai-po-senatoriaus-mccaino.d?id=78965489




Klausimai moksleiviams: 

1. Kode l Lietuvoje JAV šenatoriauš J.McČaino mirtiš šulauke  atgaršio?  
2. Kokiomiš vertybe miš vadovavoši šenatoriuš? Kode l kai kurie jį vertino kaip y-
patingą lyderį? 
3. Ką apie šenatorių šako š iš atšakaš moteriai, pavadinušiai JAV prežidentą Barac-
ką Obamą „arabu“? Ž iu re kite video, špaušdami ant paveikšle lio ž emiau.  
4.  J.MaČainaš taip pat buvo kariš kiš, dalyvavęš JAV kariniuoše veikšmuoše trec io-
še š alyše. Prieš  numuš ant jo le ktuvą J. MaČainaš jau buvo įvykdęš daugiau nei 20 
antškrydž ių Vietname, kurių metu nuo bombų ž uvo ir civiliai gyventojai. Kaip, Ju -
šų nuomone, reiktų vertinti bet kurio politinio lyderio, taip pat ir šenatoriauš daly-
vavimą kariniuoše veikšmuoše?   
5.  Kokiomiš šavybe miš, Ju šų nuomone, ture tų pašiž yme ti įtakingiaušių valštybių 
lyderiai? Kokioš laikyšenoš karo - taikoš klaušimaiš Ju š iš  jų tike tume te š? 
 

Naujienlaiš kio redaktore š: VU TŠPMI politologe  Giedre  Birž yte  ir ž urnalište  Giedre  Šteiku naite  

https://www.youtube.com/watch?v=JIjenjANqAk

