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KĄ IŠSIRINKOME
SAVIVALDOS
RINKIMUOSE?
LRT: Kovo 17-ąją Lietuvoje išrinkti visų 60 savivaldybių merai, valdysiantys ateinančius
ketverius metus. Kai kuriose savivaldybėse atėjo pokyčių metas, kai kuriose tie patys merai
valdo jau dešimtmečius. Visą sąrašą apžvelgė LRT.
15min: Daugiausiai mandatų per savivaldos rinkimus gavo konservatoriai ir socialdemokratai
– po 274, dar kelis mandatus konservatoriai prisidūrė dalyvaudami koaliciniuose sąrašuose,
rodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) skelbiami duomenys. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga savivaldybių tarybose turės 222 mandatus, Lietuvos liberalų sąjūdis – 126 mandatus,
šios dvi partijos dar 12 mandatų gavo koalicijoje Biržų rajone. Darbo partija savivaldoje
gauna 62 mandatus, „Tvarkos ir teisingumo“ partija bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijosKrikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija – po 54 mandatus.
Delfi: Komitetų sėkmė buvo užprogramuota lietuvių politinėse pažiūrose ir tiesioginių merų
rinkimų reformoje. Jau dvidešimt metų visuomenės pasitikėjimas partijomis neperžengia 10
procentų ribos. Tarp partijų, kaip ir anksčiau, daugiausiai merų turės LSDP. Partija, lyginant
su kitomis, turėjo geriausias startines pozicijas prieš tiesioginių mero rinkimų reformą,
kurią pati ir inicijavo.
LRT: Šiuose rinkimuose pergalę iškovojo ryškios asmenybės ir asmenybėmis grindžiama
politika, kovo 18 d. spaudos konferencijos metu sakė politologas, Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) direktorius Ramūnas Vilpišauskas.
„Žmonės rinkosi pagal tai, kurio kandidato atotrūkis tarp kalbų ir darbų atrodė mažesnis“, –
kalbėjo R. Vilpišauskas.
15min: Iš 60 šalies savivaldybių penkių vadovėmis išrinktos moterys – kaip ir per praėjusius
savivaldos rinkimus.
Verslo žinios: Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovo 24 d. patvirtino kovo 3 ir 17 dienomis
vykusių savivaldos rinkimų rezultatus. Po visą dieną trukusių klampių diskusijų nuspręsta
patvirtinti tarybų narių ir merų rinkimų rezultatus visose 60-tyje savivaldybių, dėl šiurkščių
pažeidimų panaikinti tik dviejų iš pusantro tūkstančio išrinktųjų savivaldybių tarybų narių
gauti rezultatai. Tiesa, kelios partijos turi pretenzijų ir skundų dėl dalies rezultatų kai
kuriose savivaldybėse, todėl dar laukia teismų maratonas.

Edvardas Kubilius (kovo 2 d.)
Nors rinkėjų aktyvumas rodo, kad savivaldos rinkimai neprilygsta Prezidento ir Seimo rinkimams,
faktas, kad žmonėms, kuriems rūpi jų kasdieniai dalykai (o dar tikiu, kad rūpi), turėtų rūpėti ir
vietos valdžia.
Pastaraisiais metais darbo (ir ne tik) reikalais labai daug keliavau po visą Lietuvą, moderavau
nemažai iniciatyvos Žinau, ką renku kandidatų į merus debatų, ir įspūdį susidariau tokį:
✔Kai kuriose savivaldybėse yra įsigalėję merai-carai ir juos kelianti partija (nors nebūtinai). Beje,
tai nebūtinai blogai savivaldybei infrastruktūros prasme, bet žodžio laisvės prasme – ne kažką.
✔Yra savivaldybių, kuriose gyvenantys žmonės nesijaučia laisvi. Jie neturi pasirinkimo laisvės, nes,
jei bus išrinkta kita partija ir meras, jų darbo vietai gali iškilti grėsmė. Tiesiog dėl to, kad veikia
principas „aš valdžioje, tai visur sukišu savus“. Baisu dar ir tai, kad žmonės, dirbantys savivaldybės
biudžetinėse įstaigose, vis dar verčiami įstoti į valdančiąją partiją, kitaip, suprask, karjera
biudžetinėje įstaigoje tęsis neilgai.
✔Kai kurie kandidatai į merus neatlaiko elementarios kritikos. Prastas išsilavinimas, be rusų
nemoka jokios kitos užsienio kalbos, nemoka normaliai naudotis kompiuteriu, visiškai nesidomi tuo,
kas vyksta už jų savivaldybės ribų, nesigaudo politiniuose, ekonominiuose procesuose, rinkėjus
bando įtikinti pigiu populizmu.
✔Silpni partijų ir visuomeninių komitetų kandidatų sąrašai. Rinkėjai skundžiasi, kad vos gali įrašyti
vienos politinės jėgos 5 numeriukus, nes į kandidatų sąrašus įtraukti asmenys be jokios atrankos.
Paprasčiau kalbant – tiesiog bet kas, kad tik būtų reikiamas kandidatų skaičius. Čia maždaug taip,
kaip bet kuris, einantis gatve, sėstų prie mikrofono ir skaitytų radijo žinias. Atsiprašau, bet turbūt
tokia praktika nelabai būtumėte patenkinti.
✔Regioninė, rajoninė žiniasklaida be galo silpna. Nors joje dirba nemažai kritiškai mąstančių
žmonių, deja, jie priversti palaikyti gerus santykius su vietos valdžia, kad gautų savivaldybės veiklai
viešinti skirtų pinigų. Be jų vargiai išgyventų. Ir todėl tokia žiniasklaida tiesiog praranda savo esmę.
✔Tačiau, mano akimis, didžiausia problema ta, kad kandidatai į merus ir tarybas negali aiškiai
pasakyti savo savivaldybės vizijos, nesugeba išskirti prioritetų. Yra tokių, kurie sako, kad prioritetas
– viskas. Atsiprašau, bet taip būti negali. Ir rinkėjai natūraliai galvoja: „Ai, koks skirtumas, už ką
balsuosiu, proveržio vis tiek nebus“. Ir jie iš esmės yra teisūs.
✔SUSISKALDYMAS. Deja, bet žmonės vis dar yra linkę žiūrėti savo, o ne bendruomenės, gerovės,
gali konkurentui (nors ir supranta, kad jis turi daugiau kompetencijų) perkąsti gerklę, kad tik
„pasirodytų“ geriau.
Deja, kol taip bus, šalis į priekį vargiai eis, ir tikrai nepakaks kartą per metus – Liepos 6-ąją –
užlipus ant stogų, piliakalnių ir kalvų sugiedoti „Tautišką giesmę“, kai absoliuti dauguma kandidatų

į merus net nežino, jog šiam kūriniui muziką, kaip ir žodžius, parašė tas pats Vincas Kudirka.
Suprantu, kad padėtis nėra labai gera, netgi dramatiška, o jei rimtai – ir skandalinga, vis tiek
kviečiu visus rytoj ateiti prie balsadėžių, pamąstyti, kuri blogybė Jūsų savivaldybėje yra mažesnė,
ir balsuoti.
Juk jei nenuspręsite Jūs, nuspręs tas, kuriam X kandidatas įkišo €5 ir dar alaus bambalį nupirko.
Tad rinkitės patys.
Mažvydas Jastramskis (kovo 4 d.)
10 statistinių ir ne tik faktų apie rinkimus.
1. Šimašius gavo daugiau balsų, nei 2015 metais.
2. Neaktyviausias buvo Klaipėdos miestas.
3. Du trečdaliai 1-3 vietas užėmusių kandidatų į merus Vilniuje yra teisti.
4. Pirmame ture išrinkta 19 merų - tiek pat, kiek ir 2015 metais.
5. Kauno savivaldybės taryboje bus tik du sąrašai - Vieningas Kaunas (32 mandatai) ir TS (8). Dar
2011 m. taryboje buvo net 8 frakcijos.
6. Sąrašas "Judėk, Vilniau" gavo 0,88 procento balsų.
7. Kazlų Rūdoje į antrą turą pateko socialdemokratas, pavarde Kazla.
8. LSDDP laimėjo nulį merų, bet debiutas pavyko puikiai.
9. Mažiausiai balsų pirmai vietai merų rinkimuose prireikė Alytuje - tik 19,18 procento.
10. Koalicijos „Mūsų vienybė ir darbas Zarasų krašto Žmonėms“ santrumpa yra KMVDZKŽ.
Aleksandra Ketlerienė (kovo 18 d.)
Po šių savivaldos rinkimų visi choru tvirtina, kad partijos turėtų susirūpinti, nes rinkimų komitetai
davė joms į kaulus. Bet susirūpinti, mano nuomone, turėtų ne tik partijos, bet ir teisėsaugos
institucijos.
Tai, kad dalis žmonių vis dar balsuoja už teisiamus, “kratomus” kandidatus rodo, kad visgi ne iki
galo pasitikima teisėsauga. Visi tie kandidatai pasako “tai - politinis susidorojimas”, ir žmonės tuo
tiki. Ar kaltinsime žmones tuo, kad jie tiesiog nesupranta, neįsigilina? Tai būtų lengviausia, bet ar
teisinga - klausimas, vertas apmąstymo.
Andrius Baranauskas (kovo 18 d.)
Kai per kitus rinkimus jums kažkas sakys "Ai, ką čia, vienas balsas nieko nereiškia" - parodykit jiems
šitą paveiksliuką.
Elektrėnai, mero rinkimų antrasis turas.
Bendras rinkėjų skaičius - 8 098.
Laimėtojo pergalės skirtumas - 14.
Keturiolika.

EKSPERTO KOMENTARAS
Politologė Rima Urbonaitė

Savivalda rinkimais nesibaigia

Kovo mėnesį rinkome naujus merus ir naujus savivaldybių tarybų narius. Viešojoje erdvėje tai buvo
vienareikšmiškai dominuojanti tema. Tačiau reikėtų pažymėti, jog didžiausias dėmesys savivaldai
būtent per rinkimus rodo gana rimtas problemas ne tik dėl nuvertinto savivaldos vaidmens, bet ir
dėl demokratijos būklės šalyje. Ir nors savivaldos, kuri neretai tiek dėl politikų, tiek dėl savivaldoje
nedalyvaujančių gyventojų tampa kitovalda, visų problemų neaptarsime, bet galime pasižiūrėti, ką
rodo rinkimų rezultatai.
Tiesioginiai merų rinkimai. Labai jų norėjome (bent jau apklausos tai rodė), bet dėl jų naudos kyla
nemažai abejonių. Įvedant tiesioginius merų rinkimus, tikėtasi, jog atsiras daugiau lyderių,
sustiprės ir rinkėjų aktyvumas. Deja, rinkėjų aktyvumas taip ir išliko vienas žemiausių ir nesiekia 50
procentų. Paradoksalu ir tai, jog merų perrenkamumas tik auga, o naujų lyderių anšlago tikrai
nematome. 2015 metais rinkėjai perrinko 34 dar tarybų tuo metu išrinktus merus, o 2019 metais
perrinkti jau 38 merai.
Ką rodo merų perrenkamumas? Gerai dirba ar rinkėjai baiminasi, kad tik blogiau nebūtų? Kai kurių
merų darbą rinkėjai vertina tikrai gerai. Tačiau dažniausiai tai vertinama pagal plytas ar asfaltą,
t.y. tuos darbus, kuriuos lengviausia pademonstruoti bei pamatyti. Jau būdami merais kandidatai,
žinoma, turi ir daugiau žinių, supratimo, ką sėkmingai išnaudoja ir rinkimų kampanijos metu. Jie
turi ir administracinį resursą, kuris leidžia rinkėją palenkti į savo pusę. Deja, bet kuo didesnė yra
žmonių priklausomybė (parama, darbo vietos ir t.t.) nuo savivaldybės politikų ar administracijos,
tuo savivaldos kokybė mažėja, nes ne rinkėjai kontruolioja valdžią, o per savo turimas galias
valdžia kontroliuoja rinkėjus.
Bet viena svarbiausių problemų ir savivaldos rinkimuose yra tai, jog kandidatų norinčių netrūksta, o
galinčių nelabai yra. Politinės partijos tikrai nepakankamai investuoja į kadrų rengimą, rimtos
konkurencijos sudarymą. Kartais atrodo, jog yra dalyvaujama dėl varnelės, bet ne dėl laimėjimo.
Todėl nereikėtų stebėtis, jog rinkėjai tiesiog renkasi tai, ką žino ir tikisi, kad bent blogiau nebūtų.
Tačiau tai nėra kelias į savivaldos stiprėjimą. Tai rizika turėti ilgus metus išliekančius tuos pačius
merus, kurie nejausdami konkurencijos pradeda tvarkytis savivaldybėje kaip savo ūkyje,
nekreipdami dėmesio į kitą nuomonę, nederindami interesų bei neįtraukdami tos pačios visuomenės
į sprendimų priėmimą, perimdami ir vietos žiniasklaidos kontrolę.
Dar vienas šių rinkimų išskirtinumas – visuomeninių rinkimų komitetų sustiprėjimas. Šie komitetai
skirtingi, tačiau jų bendras vardiklis yra nepartiškumo ir naujumo tam tikras mišinys, kuris politinių
partijų nemėgtantiems rinkėjams gana imponuoja. O kad partijos šiuose rinkimuose pasirodė gana
silpnai, rodo ir statistika: Socialdemokratų turimų tarybų narių (neįskaitant merų) sumažėjo nuo
355 iki 259, Tėvynės sajųngos-Lietuvos krikščionių demokratų pakito nuo 247 iki 263, Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžio kritimas nuo 216 iki 120, Darbo partijos – nuo 149 iki 61, Partijos
Tvarka ir teisingumas – nuo 84 iki 49, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos išaugo nuo 139 iki 217.
Visą komentarą skaitykite alfa.lt

Juliaus Kalinausko nuotrauka. 15min.lt

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Su kokiais iššūkiais susiduria savivalda dalyje Lietuvos? Ką
pastebi žurnalistas E.Kubilius?
Ką, Jūsų manymu, rodo tų pačių merų perrenkamumas?
Padiskutuokite, ką Lietuvos gyventojai labiau vertina:
ekonominį augimą ar demokratines laisves?
Kodėl susidomėjimas savivaldos rinkimais toks menkas?
Ar galima manyti, kad savivaldos rinkimų rezultatai
padeda nuspėti Prezidento rinkimų rezultatus?
Kaip vertinate savo miesto rinkimų kovą ir laimėtoją
rinkimuose?
Kas buvo įdomiausia? Kokias tendencijas stebite?
Pasidalinkite įspūdžiais.

MOKSLEIVEI
GRETAI – NOBELIO
PREMIJA?
DPA - Elta (sausio 26 d.) 16-metė aplinkosaugos aktyvistė Davose rėžė emocingą kalbą
16-metė aplinkosaugos aktyvistė Greta Thunberg Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume
rėžė emocingą kalbą ir paragino imtis neatidėliotinų priemonių prieš klimato kaitą. „Aš noriu, kad
jūs imtumėtės veiksmų, lyg degtų jūsų namas, - kalbėjo švedė forume penktadienį. - Suaugusieji vis
sako: mes turime suteikti jauniems žmonėmis viltį. Bet man nereikia jūsų vilties. Aš noriu, kad jus
ištiktų panika, kad jaustumėt baimę, kokią aš jaučiu kiekvieną dieną“.
Mandagumų laikai baigėsi, pabrėžė 16-metė diskusijoje apie klimato kaitą. „Dabar metas aiškiai
kalbėti. Išspręsti klimato krizę yra didžiausias ir sudėtingiausias iššūkis, su kuriuo kada nors yra
susidūrusi žmonija, - sakė paauglė. - Tokiose vietose, kaip Davosas, žmonės mielai pasakoja sėkmės
istorijas. Tačiau jų finansinė sėkmė turi neįsivaizduojamą kainą. Ir klimato kaitos klausimu turime
pripažinti, kad mums nepavyko“.
Davose, kaip ir visur, kalba eina tik apie pinigus, kalbėjo G. Thunberg. Atrodo, kad pinigai ir
augimas yra vienintelės prasmė. O kadangi klimato krizė yra krizė, kuri iki šiol nėra pripažinta
krize, daugelis žmonių nesuvokia jos padarinių. Vis dėl to dar yra galimybių veikti, kalbėjo jaunoji
aktyvistė. Tai esą supranta net mažas vaikas. „Mes turime sustabdyti šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimą“, - sakė 16-metė. Tačiau apsispręsti turi kiekvienas. Esą nėra pilkųjų zonų, kai
kalbama apie išgyvenimą.
G. Thunberg į Davosą iš Švedijos atvažiavo traukiniu - nes skrendant lėktuvu išskiriama daug CO2 ir
tai kenkia aplinkai. Paauglė aktyviai ragina kovoti su klimato kaita. Ji kiekvieną penktadienį prie
parlamento Stokholme dalyvauja akcijoje „Mokyklos streikas už klimato išsaugojimą“. Ši akcija jau
sulaukė pasekėjų visame pasaulyje.
Delfi: „Esu čia tam, kad pasakyčiau, jog mūsų namas – dega. Remiantis IPCC (Tarpvyriausybinės
klimato kaitos komisijos – DELFI) duomenimis, mums liko mažiau nei 12 metų tam, kad galėtume
ištaisyti savo padarytas klaidas. <...> Klimato krizė tai didžiausias ir kompleksiškiausias iššūkis su
kuriuo susiduria Homo sapiens. Pagrindinis sprendimo būdas toks paprastas, kad jį gali suprasti net
mažas vaikas – mes turime sustabdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. <...> Noriu, kad
jūs panikuotumėte. Noriu, kad jaustumėte baimę, kurią aš jaučiu kasdien. Ir noriu, kad imtumėtės
veiksmų”, – Pasaulio Ekonomikos Forume sausį kalbėjo aktyvistė Greta Thunberg.
LRT: Greta Thunberg paskatino dešimtis tūkstančių jaunuolių praleisti pamokas ir žygiavo gatvėmis,
pradėdami pasaulinę moksleivių protestų dieną, kuria siekiama paskatinti pasaulio lyderius imtis
veiksmų dėl klimato kaitos.
Alfa: Švedų moksleivei, kovos su klimato kaita aktyvistei Gretai Thunberg, įkvėpusiai rengti
protestus visame pasaulyje, turėtų atitekti šiemetinė Nobelio taikos premija, ketvirtadienį pareiškė
Norvegijos parlamentarai.

EKSPERTO KOMENTARAS
Alfa.lt vyr. redaktorius Antanas Manstavičius

Vaikų žygis prieš klimato kaitą
Žymiausia pasaulio moksleivė pagarsėjo nusprendusi neiti į mokyklą.
Šiandien 16-metė švedė Greta Thunberg diktuoja naujojo pilietinio aktyvizmo madas ir jau sulaukė
nominacijos Nobelio taikos premijai.
Praėjusių metų rugpjūčio pabaigoje niekam nežinoma smulkaus sudėjimo paauglė pasirodė prie
Švedijos parlamento su plakatu „Mokyklos streikas už klimatą“. Artėjančių nacionalinių rinkimų
kontekste į ją dėmesį atkreipė žiniasklaida. Netrukus prie streiko prisijungė vis daugiau jaunuolių, o
G. Thunberg tapo įkvėpimo šaltiniu daugelį Europos ir viso pasaulio šalių apėmusiam protesto
judėjimui, visur kartodama, kad atėjo metas stoti į kovą su klimato kaita. Net jeigu tam prireiks,
kad tūkstančiai moksleivių penktadieniais praleidinės pamokas.
Vos per keletą mėnesių gimė dar neregėto tipo žvaigždė. Spalį G. Thunberg kalbėjo 10 tūkst. miniai
per didžiausią Suomijos aplinkosaugos demonstraciją Helsinkyje. Gruodį ji pasirodė Jungtinių Tautų
(JT) Klimato kaitos konferencijoje Katovicuose (Lenkijoje). „Aš sužinojau, kad niekada nesi toks
mažas, kad negalėtum ko nors pakeisti, – ramiu tonu dėstė jaunoji aplinkosaugos aktyvistė. – Jei
keli vaikai gali patekti į viso pasaulio antraštes, įsivaizduokite, ką galėtume nuveikti kartu, jei tik
to panorėtume.“
Po Katovicų sekė kvietimas sausį sudalyvauti prestižiniame Pasaulio ekonomikos forume Davose.
Pasaulio galingųjų ir turtingųjų draugijoje G. Thunberg pasirodė po 32 valandas trukusios kelionės
traukiniu, atsisakė nakvynės prabangiame viešbutyje ir apsistojo palapinėje. O tada perėjo į
puolimą, išrėžusi, kad Davose besirenkantys asmenys – vieni pagrindinių klimato kaitos kaltininkų.
„Aš noriu, kad jūs panikuotumėte“, – sakė paauglė ir paragino daugiau nebedelsti. Kovo 14 dieną
grupė Norvegijos parlamento deputatų nominavo kaimyninės šalies moksleivę Nobelio taikos
premijai.
Į G. Thunberg įkvėptus protestus kai kuriose šalyse jau dabar reguliariai renkasi dešimtys tūkstančių
žmonių – ir ne vien moksleivių bei studentų. Kovo 15 dieną protestai, apimantys ir išėjimus iš
pamokų, surengti net 112 šalių, įskaitant ir Lietuvą. Organizatorių teigimu, klimato streikuose iš
viso per 24 valandas sudalyvavo daugiau nei 1 mln. žmonių.
Pasaulis nėra matęs nieko panašaus. Ir bent kol kas niekas negali pasakyti, kuo visa tai baigsis.
Tačiau staigų G. Thunberg iškilimą lydi ir garsėjanti kritika. Vieni teigia, kad vaikai paprasčiausiai
neturi teisės protestuoti, eiti iš pamokų ir pamokslauti suaugusiesiems, ir kad jų žygiai – tai
pirmiausiai ciniška labiau patyrusių aplinkosaugos aktyvistų manipuliacija.
Kiti daugiau dėmesio kreipia į G. Thunberg asmenybę ir įžvelgiamus trūkumus: jai anksčiau buvo
diagnozuotas Aspergerio sindromas, aktyvumo ir dėmesio sutrikimas bei selektyvus mutizmas
(atsisakymas kalbėti). Be to, mergaitei buvo pasireiškusi ir depresija, kurią pavyko įveikti tik
pasukus į klimato aktyvizmą. Skelbiama, kad G. Thunberg tėvai dėl jos gerovės net atsisakė
kelionių lėktuvu ir perėjo prie vegetariškos mitybos. Visa tai provokuoja norą abejoti „vargšės
mergaitės“ skleidžiama žinia – ypač jei Aspergerio sindromą, kurį pastaruoju metu linkstama po
mirties priskirti net ir didžiajam Albertui Einsteinui, imama painioti su proto negalia.
Visą komentarą skaitykite alfa.lt
VVv

Simonas Gentvilas (Kovo 20 d.)
2083 mokyklos pasaulyje praėjusį penktadienį streikavo ir nėjo į pamokas. Tai tolygu visoms
Lietuvos ir Estijos mokykloms kartu sudėjus. 1,5 milijono moksleivių protestavo prieš nestabdomą
klimato kaitą ir gamtinių ekosistemų pereikvojimą.
Kodėl streikuoja būtent vaikai? Nes mes, šiandieninės karta, sparčiai apvagiame jų teisę į sveiką
aplinką ir galimybes. Pasaulinis klimato šiltėjimas ir gamtos resursų pereikvojimas nėra
nesustabdomas. Jis tiesiog nėra stabdomas. Todėl dabarties vaikai turės spręsti mūsų laikų
problemas ir tvarkytis su savo tėvų ir senelių paliktomis šiukšlėmis, užteršta ir išbalansuota
atmosfera ir stipriai sumažėjusia gamtine įvairove.
O ar turėtų streikuoti Lietuvos vaikai? 2,5 papildomų žemės planetų. Tiek reikėtų visam pasauliui,
jei visi gyventojai staiga pradėtų gyventi vidutinio lietuvio vartojimu. Vidutinio lietuvio gyvenimo
būdas eikvoja 3,5 karto daugiau resursų, nei šiandieninė planeta sugeba atkurti.Pereikvoti gamtos
resursus yra tolygu pasiimti greitąjį kreditą ir jo skolas užkrauti savo vaikams. Šiandien retas kas
žino Švedijos aplinkos ministro pavardę, bet pasaulis jau gerai pažįsta 16-metę Greta Thunberg,
kuri vienui viena pradėjo streiką prie Švedijos Vyriausybės.
Šiandien ja seka milijonai ateities gamtosaugos aktyvistų. Šiandien, Pasaulinę Žemės dieną, mes
neturime ieškoti savyje pasiteisinimo, jog Lietuva jau 3,5 mėnesio neturi aplinkos ministro, bet
patys turime tapti savo šeimos, namo ir darbovietės aplinkos ministrai ir mažinti savo ekologinį
pėdsaką. Pradėkime nuo savęs. Štai mažas įrankis: http://www.footprintcalculator.org/
Laura Čilinskaitė (sausio 26 d.)
Šios merginos dėka šiuo metu pasaulyje įsisiūbuoja jaunimo protestai dėl klimato kaitos ‼ 16-metė
aplinkosaugos aktyvistė Greta Thunberg Davose vykstančiame Pasaulio ekonomikos forume rėžė
emocingą kalbą ir paragino imtis neatidėliotinų priemonių prieš klimato kaitą.
„Aš noriu, kad jūs imtumėtės veiksmų, lyg degtų jūsų namas, - kalbėjo švedė forume penktadienį. Suaugusieji vis sako: mes turime suteikti jauniems žmonėmis viltį. Bet man nereikia jūsų vilties. Aš
noriu, kad jus ištiktų panika, kad jaustumėt baimę, kokią aš jaučiu kiekvieną dieną“.
Mandagumų laikai baigėsi, pabrėžė 16-metė diskusijoje apie klimato kaitą. „Dabar metas aiškiai
kalbėti. Išspręsti klimato krizę yra didžiausias ir sudėtingiausias iššūkis, su kuriuo kada nors yra
susidūrusi žmonija, - sakė paauglė. - Tokiose vietose, kaip Davosas, žmonės mielai pasakoja sėkmės
istorijas. Tačiau jų finansinė sėkmė turi neįsivaizduojamą kainą. Ir klimato kaitos klausimu turime
pripažinti, kad mums nepavyko“.

KLAUSIMAI MOKSLEIVIAMS
1. Kodėl Greta Thunberg vadinama garsiausia pasaulio mokine?
2. Ko ji reikalauja iš pasaulio politikų?
3. Kodėl ji kaltina juos neatsakingumu prieš jaunimą?
4. Kaip manote, ar vaikai ir paaugliai turi teisę užsiimti pilietiniu
aktyvizmu? Ką apie tai mano skeptikai?
5. Gretai diagnozuotas Aspergerio sindromas, aktyvumo ir dėmesio
sutrikimas bei selektyvus mutizmas (atsisakymas kalbėti). Be to,
mergaitei buvo pasireiškusi ir depresija, kurią pavyko įveikti tik
pasukus į klimato aktyvizmą. Kaip manote, ar tai keičia žmonių
požiūrį į jos siekius? Jei taip, tai kaip?
6. Kokia Jūsų pozicija klimato kaitos atžvilgiu? Ar šią problemą išties
reikia spręsti kuo skubiau? Padiskutuokite.

Anders Hellberg nuotrauka

ISTORINIS EŽTT
SPRENDIMAS
LRT: Europos Žmogaus Teisių Teismas antradienį paskelbė, kad sovietų represijas prieš partizanus
Lietuvos teismai pagrįstai pripažino genocidu. Strasbūro teismas atmetė partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago sulaikymo operacijoje dalyvavusio buvusio KGB pareigūno Stanislovo Drėlingo
skundą.
Bernardinai: 2014 m. S. Drėlingas buvo apkaltintas vykdęs genocidą prieš lietuvių tautą būtent dėl
dalyvavimo šioje operacijoje, kurios metu buvo suimti A. Ramanauskas-Vanagas ir B. MažeikaitėVanda. S. Drėlingą 2015 m. kovą kaltu pripažino Kauno apylinkės teismas.
S. Drėlingas kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą po to, kai 2016 m. Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas pripažino jį kaltu dėl dalyvavimo Adolfo Ramanausko-Vanago ir jo žmonos Birutės
Mažeikaitės-Vandos suėmime 1956 m. A. Ramanauskas- Vanagas buvo kankinamas ir nužudytas, o
žmona 1957 m. ištremta į Sibirą.
Kauno diena: Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius teigia, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo
(EŽTT) sprendimas, kad sovietų represijos prieš Lietuvos partizanus gali būti pripažintos genocidu, svarbi naujiena Lietuvai ir Europai. Pasak jo, iki tol nebuvo vyraujančios tarptautinės nuomonės,
kad sovietų represijos, kaip ir nacių represijos, gali būti prilygintos genocidui. Todėl šis EŽTT
sprendimas, pasak E. Jankevičiaus, atkreips kitų valstybių dėmesį ir dar labiau išryškins Sovietų
Sąjungos nusikaltimus prieš Baltijos valstybes.
Lžinios: EŽTT sukūrė precedentą ir pirmą kartą sovietų represijas prilygino genocidui. Tai svarbu ir
teisiniam, ir politiniam sovietų nusikaltimų vertinimui. Lietuva nuo nepriklausomybės atkūrimo ėmė
kalbėti apie „sovietų genocidą“, bet kritikai sakydavo, kad ši sąvoka netinkama sovietų terorui
apibūdinti ir gali sumenkinti Holokausto – žydų genocido – išskirtinumą. Dalis teisininkų mano, kad
sovietų pareigūnus reikia teisti dėl nusikaltimų žmoniškumui, o ne dėl genocido. Lietuvos politikai
paprastai kaltinimus atmeta, sakydami, kad tenori deramo komunistinių režimų įvertinimo
Europoje.

Vytis Mackevičius (kovo 12 d.)
Šiandien Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė ypatingos svarbos sprendimą.
Ką tai reiškia.
1. Tiesioginė lokali reikšmė. Nuo šios dienos kiekvienas stribas nužudęs ar padėjęs nužudyti
partizaną arba jų rėmėją, užmigdamas ir pabusdamas turi prisiminti, kad jeigu tik pavyks surinkti
pakankamai įrodymų, nudvės jis ten, kur jam ir vieta. Motušė Rusija, jos apmokėtų advokatų rastos
teisės spragos ir galutiniu rezultato neužtikrintumu motyvuotas prokurorų tingumas nepadės.
Pasiekti jus jau yra kaip.
2. Svarbesnė regioninė politinė prasmė. Trisdešimt metų Lietuva teigia, kad sovietinis genocidas
buvo, o Rusija tą neigia. Mūsų žodis prieš juos. Tarptautinė bendruomė rūko kamputyje. Maža to,
lygšioliniai pralaimėjimai teismuose Rusijos labai plačiai išreklamuoti ne tik (o tiksliau ne tiek)
teisiniam kontekste, kiek propogandiniam: neva fašistuojantys revanšistiniai litofcai prisigavoja
nesąmonių, neva genocidas buvo, neva okupacija, neva sausio 13 tankai, neva kibernetinės atakos,
neva informacinis karas prieš juos vykdomas, o pažiūrėkit,
prašau, kai sprendimus priima tarptautiniai teismai, tai bliūkšta visi jų kaltinimai. Nebuvo
genocido. Meluoja lietuviai. Ir dėl viso kito meluoja reiškia. Skaito tokį srautą koks paviršutinišką
info turintis vakarietis ir galvą kraipo.
Tai va, miela Rusija (na o kartu ir mielas Pasauli) nuo šiandien tai teisiškai formalu:
SOVIETŲ VYKDOMAS LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDAS BUVO.
3. Bene dar svarbesne globaline prasme. Tai pirmas atvejis per šimtą sovietinės (ir ją šlovinančios
post sovietinės Rusijos) valdžios egzistavimo metų, kai nors koks nors tarptautinis teismas (ne
vyriausybė, ne parlamentas, ne mitingas,o TEISMAS), oficialiai pripažino, kad sovietinė valdžia
vykdė genocidą. Nei Holodomoras, nei tautų trėmimai, nei masiniai žudymai: joks tarptautinis
teismas, kurio jurisdikcijai pavaldi Rusija, nėra formaliai pripažinęs sovietų vykdyto genocido. Bet
kur, bet kada.
Propogandinis kortų namelis subyrės? Žinoma ne. Bet dabar tai nebe jų žodis prieš mūsų.
Nuo šiandien tai formaliai teisiškai patvirtintai genocidą vykdžiusi valdžia ir jos šlovintojai prieš
tiesą ir šviesą. Lai jūs žingsnius telydi.
Justinas Žilinskas (kovo 12 d.)
Perskaičiau Drėlingo bylą. Iš karto atsiprašau visų, kas skambino, o aš - nekėliau. Kaip tik skaičiau
paskaitas studentams Ispanijoje, kaip tik apie karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui,
genocidą. O norint bet ką komentuoti - reikia laiko ir įsigilinimo.

Tad jeigu apie sprendimą labai trumpai, tai 7 teisėjų kolegija, rezultatu 5:2 pripažino, kad asmuo,
kuris dalyvavo Vanago ir jo žmonos sulaikymo operacijoje, Lietuvoje teisėtai buvo nuteistas kaip
prisidėjęs prie genocido. Kitaip tariant, EŽTT pripažino, kad SSRS represinių struktūrų veiksmus
prieš partizanus galima laikyti genocidu.
Priešingos nuomonės teismo Didžioji kolegija buvo priėjusi Vasiliausko byloje (tiesa, sprendimas
buvo suskilęs - t.y. jis buvo priimtas vos vieno balso persvara), kur remtasi pora (apibendrintai)
argumentų: 1) kad politinės grupės naikinimas nelaikytinas genocidu dėl genocido sąvokos; 2) kad
jeigu partizanus ir laikytume ne tik politinės, bet ir nacionalinės - etninės grupės atstovais,
nacionaliniai teismai šito aiškaus ryšio neįrodė; 3) Vasiliauskas veikos padarymo metu negalėjo
numatyti 2) interpretavimo. Vasiliausko bylos pamokos buvo svarbios, ir mūsų teismai jas išmoko Drėlingo byloje argumentacija buvo daug nuoseklesnė, ir tai buvo kertinis momentas, kodėl EŽTT
šioje byloje priėmė Lietuvai palankų sprendimą (partizanus (politinę grupę) traktuoti kaip esminę
nacionalinės - etninės grupės dalį).
Apie tokią galimą genocido interpretaciją aš rašiau dar 2001 m. savo disertacijoje, kai ieškojau,
visgi, kokiais keliais prieiti prie genocido sovietinių represijų bylose, vėliau ši nuostata pakliuvo ir į
Konstitucinio Teismo sprendimą, tokią nuostatą dėjome į Vasiliausko bylos nacionalinę poziciją. O
vienoje radijo laidoje (ir berods straipsnyje) mano pasakytą frazę, kad mūsų teismai turi daugiau
aiškinti ir istorinius kontekstus, dabartinis EŽTT teisėjas ir profesorius Kūris kažkada sureagavo, kad
tai - ne teismų darbas rašyti istorinius traktatus. Gal šitoje byloje suveikė ir faktas, kad Vanagas
buvo žiauriai kankintas, t.y. okupantai jį ne šiaip sugavo ir nuteisė, o pirmiausia - išniekino.
Bet sakau atvirai - nesitikėjau, kad EŽTT priims tokį sprendimą. Po Vasiliausko vilties tikrai daug
nebuvo, ir aš jau buvau pasinėręs į tolimesnes paieškas - pirmiausia, įrodyti, kad tarptautinėje
teisėje vis dar egzistuoja spraga, kad jeigu negalime pritaikyti genocido, tai tuomet
besipriešinančių asmenų sunaikinimas daugeliu atveju gali nebūti laikomas jokiu nusikaltimu, ir tai
jau būtų didžiulė neteisybė daugelio masinių nusikaltimų atveju, nes pasipriešinimas paprastai
iššaukiamas okupanto ar represoriaus žiaurumo ir jokių normų nesilaikymo. Norėjau surasti,
kokiomis dar normomis mes galėtume pagrįsti teisingumo įgyvendinimą sovietinių represinių
struktūrų dalyvių atžvilgiu, ir čia jau seniai mačiau nusikaltimų žmoniškumui galimybę, nors ji irgi
nėra jau tokia paprasta, kaip gali pasirodyti.
Visgi, ar galime šauti šampaną? Galėsime, jeigu byla nebus perduota Didžiajai kolegijai (pareiškėjas
turi teisę to prašyti, atskiroje nuomonėje vienas iš teisėjų irgi rašo, kad, kadangi čia buvo iš esmės
pakeistas Vasiliausko sprendimas, reikia Didžiosios kolegijos). O štai jeigu vėl bus Didžioji kolegija,
viską teks įrodinėti iš naujo, ir vėl porą metų. Kažkada, komentuodamas Vasiliausko bylą, rašiau,
kad pralaimėjome mūšį, bet karas dar nebaigtas. Dabar mūšį laimėjome, bet kova, deja, vis dar
nebaigta.
Ingrida Šimonytė (kovo 12 d.)
Tikslūs įvardijimai yra svarbu. Kai okupacijos vadinamos "įvykiais", "incidentais", kažkuo dar, kas
neturi aiškaus krūvio, vien norint neva neužimti ribinių pozicijų, išvengti vertinimų, svarbu žinoti,
kad teisėta reiškinius vadinti nenupudruotais vardais.
Bernardas Gailius (kovo 21d.)
Teisingai įvertinant sovietų nusikaltimus, negali būti nuvertintas nei nacių blogis, nei Vakarų
valstybių pastangos nuo nacių apsiginti. Antrajame pasauliniame kare vakariečių patirtos kančios
nėra mažesnės nei mūsų. Gal dar svarbiau tai, kad ne mažesnis yra ir vakariečių pajėgumas bei
ryžtas gintis nuo šiuolaikinių grėsmių. Šia prasme mūsų požiūriui į šiuolaikinę Vakarų politiką labai
didelę įtaką padarė mūsų (neišmanėliškas) požiūris į Vakarų istoriją.

EKSPERTO KOMENTARAS
VU TSPMI doc. Violeta Davoliūtė
2019 metų kovo 12 d. Europos žmogaus teisių teismas (ketvirtasis
skyrius), išnagrinėjęs bylą Drėlingas prieš Lietuvą, pirmininkaujant
teisėjai iš Ukrainos Gannai Yudkivskai, paskelbė, kad 2016 metų
kovo 12 d, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimas
nuteisti buvusį MGB/KGB pareigūną S. Drėlingą už dalyvavimą
Lietuvos antisovietinių partizanų represijose, laikant tai genocidu, buvo pagrįstas. Išaiškinta, kad
Lietuvos antisovietiniai partizanai buvo reikšminga lietuvių nacionalinės/etninės grupės dalis ir
todėl yra saugoma 1948 m. Genocido Konvencijos II straipsnio (“Dėl kelio užkirtimo genocido
nusikaltimui ir baudimo už jį”).
Toks sprendimas skiriasi nuo 2015 m. spalio 20 d. paskelbto EŽTT teismo sprendimo labai
panašioje byloje Vasiliauskas prieš Lietuvą. Tada EŽTT atmetė Lietuvos nacionalinių teismų
sprendimą išaiškinęs, jog LR taikytas genocido apibrėžimas neatitinka galimo nusikaltimo metu
galiojusios Konvencijos formuluotės. Kaip žinoma, 1948 metų Genocido konvencijoje genocidas
apibrėžiamas kaip nusikalstamas veiksmas, atliekamas su intencija pilnai ar iš dallies sunaikinti
tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę, o Vasiliauskas prieš Lietuvą byloje antisovietiniai
partizanai iš esmės buvo apibrėžti kaip politinė grupė. Kitaip tariant, tada bandyta taikyti LR
nacionalinių teisinių normų išplėstą genocido apibrėžimą, t.y., įtraukiant į jį socialines ir politines
grupes.
LR nacionaliniams teismams palankus EŽTT sprendimas Drėlingas prieš Lietuvą byloje yra svarbus
LR teisinės sistemos laimėjimas siekiant patraukti teisinėn atsakomybėn pokario ginkluoto
partizaninio pasipriešinimo slopinime dalyvavusius asmenis.
Tačiau svarbu neišleisti iš akių fakto, kad EŽTT sprendimas byloje Drėlingas prieš Lietuvą buvo
nevieningas – buvo išreikšta ir atskiroji kelių EŽTT teisėjų nuomonė. Tai reiškia, kad sprendimas
dar gali būti skundžiamas bei vėl svarstomas EŽTT Didžiojoje Kolegijoje - tuo labiau, kad
sprendimas dar nėra įsitesėjęs, gali būti skundžiamas, skundui pasitelkiant atskirojoje nuomonėje
išdėstytus argumentus. Pavyzdžiui, pasak teisėjos iš Rumunijos Iulios Motoc, EŽTT sprendimas
šioje byloje smarkiai skiriasi nuo iki tol EŽTT iki tol taikytos sprendimų praktikos, yra pagrįstas
“etnopolitiniu” genocido apibrėžimu, t.y., platesniu nei suformuluota 1948 m. Genocido
Konvencijoje.
Vis dėlto teisėjų daugumos išaiškinime žodis “etnopolitinis” nėra minimas, o LR teismų
argumentai paremti pirmine, tarptautinėse normose įtvirtinta, o ne išplėsta 1948 metų Genocido
Konvencijos formuluote. Šioje byloje (kitaip nei V. Vasiliausko byloje) LR nacionaliniai teismai
tiesiog sėkmingai pasitelkė istorinį argumentą dėl 1940-1956 metų periodo tarptautinių teisinių ir
istorinių aplinkybių, akcentavo didžiulį nacionalinio pasipriešinimo okupacinei galiai mastą,
sovietinio okupacinio režimo represijų Lietuvos gyventojų atžvilgiu apimtis.
Taigi šią Lietuvos nacionalinių teismų istorinę pergalę EŽTT užtikrino ne tarptautinių teisinių
normų perinterpretavimas, o subalansuota ir atidžiai pagrįsta istorinė argumentacija. Kitaip
tariant, šiuo atveju pavyko įtikinti EŽTT teisėjų kolegiją, kad pasipriešinimo dalyviai kovojo ne
tik dėl to, kad užtikrintų tautos išlikimą, bet šį išlikimą reprezentavo/atstovavo. Būtent todėl
sovietinių saugumo struktūrų represiniai veiksmai antisovietinių partizanų atžvilgiu gali būti
prilyginti pastangoms sunaikinti nacionalinės/etninės grupės dalį, taigi, interpretuojami kaip
genocidas. Šio LR nacionalinių teismų pateikto 1940-1956 metų laikotarpio teisinių ir istorinių
aplinkybių išaiškinimo pripažinimas EŽTT yra svarbus žingsnis siekiant įtvirtinti nuo 1991 m. LR
formuojamą nacionalinį istorinį naratyvą tarptautinėje terpėje.

MEDIJŲ RAŠTINGUMAS:
SUPRASK INTERNETĄ
Ištrauka iš metodologinės priemonės mokytojams „Interneto medijų
žemėlapis“, kurį parengė Lietuvos žurnalistikos centras, kartu su Švedijos ambasada bei Švedijos
institutu.
Suformuoti vaizdų ir suprantamą interneto apibrėžimą gali būti nemenkas iššūkis. Galima pabandyti
internetą įsivaizduoti kaip didžiulį miestą, megapolį, turintį daugybę įvairios paskirties ir
architektūros pastatų – sporto rūmų, koncertų salių, gyvenamųjų kvartalų, butų, sandėliukų ar
apleistų užmiesčio namukų. Kiekvienas namas turi adresą, o visus juos į vieną tinklą jungia gatvės,
metro ar troleibusų linijos, šaligatviai, takai ir takeliai. Taip pat ir mūsų kompiuteriai, planšetės,
telefonai, išmanieji laikrodžiai bei kiti prietaisai ryšiu susijungia į vieną tinklą. Interneto greitkelį
(t. y. po visą pasaulį išvedžiotą kabelį) kompiuteris pasiekia jungdamasis įvairia tinklo įranga,
dažniausiai tam naudojamas maršruto parinktuvas (angl. router), suteikiantis prieigą interneto
tiekėjo (angl. Internet Service Provider) dėka.
Visas stebuklingas kompiuterių ir kitų elektroninių prietaisų galias vartotojai gali panaudoti ir
geriems, ir blogiems tikslams. Kadangi interneto infrastruktūra atrodo painoka, dažnai interneto
miestų naujakuriai baiminasi grėsmių. Todėl įtikinamos atrodo teorijos apie neatitaisomą
technologijų žalą, neišvengiamus pavojus, kai nėra galimybių apsisaugoti, trūkinėjančius ir
paviršutiniškais virstančius socialinius santykius. Be abejo, technologijos turi poveikį socialiniams
santykiams, o naudotis tinklu rizikinga. Bet ir gyvenimas anapus virtualios erdvės yra rizikingas.
Visgi, internete netrūksta pavojingų užkaborių. Naršydami internete, pasivadinę išgalvotais vardais,
kartais galime pamanyti esantys anonimai, o tapatybės niekam nežinomos. Tačiau yra ne visai taip.
Arba – tiksliau – yra visiškai ne taip. Kompiuterių IP adresai ar rankinėje pūpsantis mobilusis
telefonas gali gan tiksliai bet kam, turinčiam prietaiso IP adresą, parodyti, kur naudodamiesi
internetu esame fiziškai. Tai galima padaryti be vargo prieinamomis priemonėmis internete. Jei kas
nors turi gudresnę programinę įrangą ar priėjimą prie duomenų bazių, saugančių interneto tiekėjų
duomenis, prisikapstys ir prie tikslaus namų adreso. Taip pat yra ne vienas būdas kitų žmonių IP
adresams sužinoti ir kiekvienas galime juos neblogai išmanyti.
Kitas dalykas – serveriai beveik visais atvejais, kai norime pasinaudoti jų paslaugomis, o mūsų
kompiuteriai beldžiasi jiems į duris, renka informaciją apie mus ir fiksuoja veiklą internete.
Dažniausiai tai daroma dėl dviejų priežasčių – technologinių (kai siekiama pagreitinti interneto ryšį)
ir komercinių (kuo pardavėjas daugiau žino apie pirkėją, tuo sėkmingesni pardavimai, nes laiku gali
pasiūlyti trūkstamą produktą). Tačiau gali būti ir kitokių motyvų – pavyzdžiui, duomenys renkami,
kai persekiojama dėl asmeninių priežasčių ar siekiama įvykdyti nusikaltimą, norima pajungti jūsų
kompiuterio resursus internetinėms atakoms, teisėsaugos organų vykdomo sekimo atvejais ir
panašiai.
Vadinasi, kiekvienam interneto vartotojui kyla dvi problemos – saugumo ir privatumo. Daugiau apie
tai ir visą interneto infrastruktūrą, didžiuosius duomenis, sekimą, kurį vykdo valstybės institucijos,
didžiulės verslo korporacijos ir – be abejo – nusikaltėliai, kaip veikia įvairios susirašinėjimo
programėlės ir elektroninis paštas – kiek jie yra saugūs, leidinyje.
Visas leidinys čia: https://goo.gl/jw5y7u

