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Rugpjūčio 19-ąją kasmet minima tarptautinė Jungtinių Tautų 
paskelbta diena, kurią pagerbiami humanitariniai darbuotojai ir 
prisimenami tie, kurie, dirbdami humanitarinį darbą konfliktinėse 
situacijose, prarado gyvybę. Tačiau humanitarinis darbas nėra tik 
tarptautinių organizacijų darbuotojų reikalas. Esant tam tikroms 
situacijoms, kiekvienas iš mūsų galime – ir turime atsakomybę – 
padėti nelaimėje atsidūrusiems žmonėms.
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Iš Preševo su meile: kaip Serbijos 
jaunimas priėmė milijoną pabėgėlių

Rugpjūčio 19-ąją kasmet minima tarptautinė Jungtinių Tautų 
paskelbta diena, kurią pagerbiami humanitariniai darbuotojai ir 
prisimenami tie, kurie, dirbdami humanitarinį darbą konfliktinėse 
situacijose, prarado gyvybę.
Tačiau humanitarinis darbas nėra tik tarptautinių organizacijų 
darbuotojų reikalas. Esant tam tikroms situacijoms, kiekvienas iš 
mūsų galime – ir turime atsakomybę – padėti nelaimėje atsidūrusiems 
žmonėms.

Vaizdžiame kalnų slėnyje pietų 
Serbijoje išsidėstęs Preševo miestelis 
kadaise – Jugoslavijos laikais – turėjo 
daug darbo: slėnyje įsikūrusi spaustuvė 
„Grafofleks“, plastiko fabrikas „July 7“, 
tabako fabrikas įdarbino didelę dalį 
slėnio gyventojų, dauguma kurių yra 
etniniai albanai. Šiandien Preševo 
slėnyje vidutinis mėnesinis atlyginimas 
yra vos šimtas eurų, nedarbo lygis 
šiame, skurdžiausiame Serbijos 
regione siekia 49 procentus.
Būtent toks Preševas – kartu su 
kaimyniniu miniatiūriniu kaimeliu 
Miratovacu – 2015 m. pavasarį 
pasitiko tūkstančius prieglobsčio 
Europoje prašančių žmonių iš karo 

alinamos Sirijos, Vakarų šalių bombų, 
okupacijų ir sankcijų nukankinto Irako, 
tų pačių bombų suniokoto Afganistano 
ar išnaudojamų, ekonomiškai leisgyvių 
Afrikos šalių.
Čia, Preševe – piečiausiame Serbijos 
taške prie sienos su Makedonija 
– 2015 m. buvo įkurta didžiausia 
pabėgėlių stovykla visame Balkanų 
migracijos kelyje. Miestelis su 25 
tūkstančiais nuolatinių gyventojų per 
trejus metus tapo laikinais namais 
milijonui pabėgėlių, ieškančių saugumo 
Europoje.
Kas juos pasitiko prie oficialiosios 
Europos slenksčio?

Linkėjimai nuo miestelio jaunimo
Tūkstančius kilometrų iki Europos 
jūra ir sausuma atkeliavusiems 
žmonėms pirmąjį „Sveiki atvykę“ ištarė 
jauni preševiečiai, kurie, niekieno 
neraginami, savanoriškai susibūrė 
į pagalbos pabėgėliams grupelę. 
„Mūsų tikslas buvo būti kuo arčiau jų, 
kad jie nesijaustų vieniši, – naujame 
dokumentiniame filme „Prugëtimi: 
Aktivizmi qytetar“ (alb. Kelionė: 
Pilietiškas aktyvizmas) sako vienas iš 
savanorių, sportiškas vaikinas madinga 
šukuosena. – Kai kurie iš jų tos ilgos 
kelionės metu prarado savo šeimos 
narius.“
Savanoriški šios grupelės, kurią sudarė 
vos 10-12 jaunuolių, darbai apėmė 
platų spektrą. Pirmiausia – pasitikti 
prieglobsčio prašytojus ties šalia 
esančia Serbijos-Makedonijos siena, 
pavaišinti juos maistu, duoti vandens, 
pagal poreikį aprūpinti medikamentais 
ar dovanoti drabužių ir, svarbiausia, 
suteikti tikslios informacijos apie 
tolimesnius veiksmus, iššūkius, 
galimybes bei, svarbiausia, kokios 

Publikuota: 15min.lt, 2020 rugpjūčio 19 d.Šaltinis: Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma
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pagalbos jie čia gali sulaukti. Tuomet 
žmonėms buvo padedama įsėsti į 
autobusus, vežančius į Preševo centrą 
oficialiai registracijai. Po ilgų valandų 
laukimo gavę dokumentus, jie galėjo 
tęsti savo kelionę per Serbiją.
„Iš pradžių, dar gerokai prieš tai, 
kai į Preševą atvyko tarptautinės 
humanitarinės organizacijos, mūsų 
grupelė pradėjome dirbti tiesiai priešais 
policijos nuovadą, kur pabėgėliai 
tuomet buvo laikomi, – filme pasakoja 
vienas iš savanorių Petrit’as Arifi, vėliau 
tapęs nevyriausybine organizacija 
„Youth for Refugees“ (angl. Jaunimas 
– pabėgėliams) virtusios grupės 
savanorių koordinatoriumi. – Buvo 
laikotarpis, kai kasdien į mūsų miestelį 
atvykdavo po 10 tūkstančių pabėgėlių. 
O mūsų – vos dvylika.“
P. Arifi sako, kad pačioje pradžioje 
pabėgėliai pagalbos sulaukdavo tik iš 
paprastų žmonių – vietovių, per kurias 
jie keliavo, gyventojų. Tuo metu realios 
paramos prieglobsčio prašytojams ir 
migrantams nei iš valstybės institucijų, 
nei iš tarptautinių organizacijų nebuvo. 
Oficialioji pabėgėlių stovykla buvo 
įrengta priimti vos tūkstantį žmonių, 
tad pastogės trūko daugeliui. „Kai 
kurie miestelio žmonės savo darbo 
biurus pavertė į pastoges pabėgėliams, 
kiti savo namuose ruošė ir vežė jiems 
maistą – daugelis pabėgėlių buvo 
nevalgę dienų dienas“, – apie miestelio 
atsaką krizei pasakoja P. Arifi.
Geriau susipažinus su į jų miestelį 
atvykstančių migrantų poreikiais ir 
realybėmis, prasiplėtė ir savanorių 
organizacijos darbų spektras. Preševo 
jaunimas pradėjo kviesti prieglobsčio 
prašytojus aplankyti miesto įžymybių, 
susipažinti su jo kultūra, vietinėmis 
kulinarijos tradicijomis. Pradėti 

organizuoti įvairūs sporto užsiėmimai. 
Kai kuriems atvykėliams – daugiausia 
šeimoms su vaikais – buvo aprodomos 
miestelio mokyklos, dalijamasi vietos 
švietimo sistemos ypatumais.    
Prie pat pabėgėlių registravimo 
centro savanoriai įkūrė kavinę 
pabėgėliams, pavadino ją „Skėčiu“ 
(angl. Umbrella). Kava, arbata ir 
sumuštiniai joje – nemokamai 
(finansuojami iš Tarptautinio gelbėjimo 
komiteto (angl. International Rescue 
Committee) lėšų). Kavinė, kurios idėja 
kilo vienam iš organizacijos „Youth for 
Refugees“ įkūrėjų Valonui Arifi, tapo 
susitikimų, pasisėdėjimų, pokalbių 
vieta nežinomybėje atsidūrusiems 
žmonėms – mažas ankstesniojo 
gyvenimo tėvynėje priminimas.
Savanoriai taip pat padėjo organizuoti 
migrantams transportą iki sienos su 
Vengrija arba Kroatija – maždaug  
600 km. Tuo metu ES dar nebuvo 

įvesta griežta sienų kontrolė ir 
įsakymai iš Briuselio bei kitų sostinių 
atsisakyti į savo teritoriją įsileisti 
prieglobsčio prašančius žmones dar 
nebuvo duoti. Tuo metu pagalba 
bėdoje atsidūrusiems žmonėms dar 
nebuvo vadinama nusikaltimu.

Europa užsibarikaduoja
Tuos pirmus pusę metų „Youth 
for Refugees“ savanoriai dirbo 24 
valandas per parą, pasiskirstę po tris 
10-ies asmenų pamainas. Iki tol, kol 
2016-ųjų pradžioje Europos Sąjungos 
valstybės oficialiai užrakino savo 
sienas ir nebeįsileido nei prieglobsčio 
prašančių, nei dėl ekonominių 
priežasčių migruojančių žmonių.
Iki 2015-ųjų pagrindinis migracijos 
iš Afrikos ir Vakarų Azijos į Europą 
kelias buvo Viduržemio jūra. Tačiau, 
Europai sugriežtinus patruliavimą 
jūroje ir pietinėms žemyno valstybėms 
vis dažniau atsisakant į savo uostus 
priimti prisišvartuoti migrantų laivus, 
migrantai buvo priversti ieškoti naujų, 
saugesnių būdų keliauti.
Vienas iš tokių – vadinamasis Vakarų 
Balkanų koridorius – tai migracijos 
kryptis, paprastai prasidedanti 
Turkijoje ir besitęsianti per Graikiją, 
Bulgariją ir Makedoniją, tuomet 
Serbiją, o iš jos – į ES nares Vengriją 
arba Kroatiją. Dažno migranto 
galutinis kelionės tikslas yra Šiaurės ir 
Vakarų Europos valstybės, tokios kaip 
Vokietija, kurios buvo paskelbę atvirų 
durų politiką migrantų atžvilgiu ir 
kuriose didelė dalis migruojančiųjų jau 
turi šeimos narių.
Tačiau 2016 m. pavasarį situacija 
pasikeitė: Europa užsibarikadavo. 

AFP/„Scanpix“ nuotr./Preševas, Serbija. 2015-2016 m.
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Makedonija bei ES šalys narės Kroatija  
ir Slovėnija paskelbė aklinai užda-
rančios savo sienas migrantams. 
Graikija smurtu išvaikė Idomeni 
miestelyje prie sienos su Makedonija 
įsikūrusią migrantų stovyklą. Vengrija 
su savo ultra-dešiniuoju, rasistinių 
pažiūrų premjeru Viktoru Orbanu 
priešakyje per patį krizės piką 
surentė 175 km ilgio sieną, skirtą 
migracijos apsunkinimui. Panašia 
siena apsiginklavo ir Graikija. Tuo 
pat metu ES pasirašė susitarimą su 
Turkija, pagal kurį žmonės, sugebėję 
atvykti į Graikiją, yra iš karto siunčiami 
atgal į Turkiją – įskaitant ir tuos, kurie 
Europoje planavo prašytis politinio 
prieglobsčio.
Europos Sąjungai užsibarikadavus, 
Preševe situacija taip pat pasikeitė: 
naujai atvykstančių migrantų gerokai 
sumažėjo; tuo laikotarpiu vidutiniškai 
kasdien buvo registruojama vos du 
– trys šimtai. Miestelio savanoriai 
atitinkamai pritaikė savo veiklas: 
uždarius ES sienas Serbijoje 
įstrigusiems žmonėms buvo atidaryta 
interneto kavinė, kad jie galėtų 
bendrauti su tėvynėje likusiais (ar 
Europoje gyvenančiais) šeimos nariais 
bei draugais, pradėti organizuoti kino 
vakarai, vaikams įkurta mokyklėlė.
Mes irgi buvome pabėgėliai
Preševas yra maždaug Kėdainių 
ar Utenos dydžio gyvenvietė, tad 
tūkstančiai kasdien į jį atvykstančių 
ir išvykstančių žmonių tapo dideliu 
iššūkiu miestelio infrastruktūrai bei 
gyventojų kasdienybei. Iš kur tas 
solidarumas nepažįstamiesiems?
Vieniems tai – asmeninės patirties 
atspindys. „Svarbiausia priežastis, 

kodėl mes jiems padedame ir su jais 
tapatinamės, yra ta, kad prieš porą 
dešimtmečių mūsų pačių šeimos buvo 
pabėgėliai, – filme „Kelionė“ sako 
jauna savanorė. – Mūsų šeimos buvo 
tokioje pačioje situacijoje, kaip ir dabar 
iš Sirijos čia atvykstantys žmonės. 
Užtat dedame visas pastangas, kad čia 
jie jaustųsi kaip namie.“
Serbijos sostinėje Belgrade gyvenantis 
žurnalistas Idro Seferi’s pasakoja, kad 
atvykus į Preševą jam buvę labai sunku 
matyti šaltomis, lietingomis naktimis 
gatvėje miegančius vaikus. Jis žino, ką 
tai reiškia. „Per Kosovo karą aš taip pat 
buvau pabėgėlis“, – sako jis. Todėl jis 
nusprendė kuriam laikui atidėti savo 
asmeninius darbus ir kuo galėdamas 
padėti Preševe įstrigusiems žmonėms.
Kiti savanoriai, sunkiausiu krizės metu 
atidavę savo laiką ir energiją padėti 
tiems, kam to labai reikėjo, sako tai 

darę iš paprasčiausio žmogiškumo. 
„Buvau dar visai jaunas ir nežinojau, 
kas vyksta, – filme pasakoja 17-metis 
savanoris Drilon’as Ismaili’s. – Bet 
supratau, kad šiems žmonėms reikia 
pagalbos, ir norėjau ją suteikti.“
Pirmasis jo darbas buvo susidraugauti 
su atvykstančiu jaunimu – padėti jiems 
pasijusti laukiamiems. „Mano galva, 
kiekvienas žmogus turi būti laukiamas 
visur, nes visi esame žmonės ir visų 
pirma privalome gerbti patys save, o 
tuomet ir kitus. Tie, kurie pabėgėlių 
negerbia ar juos teisia, elgiasi labai 
blogai – to nedaryčiau pats sau ir 
tikiuosi, kad mano tėvynainiai taip 
nesielgia, – pasakoja D. Ismaili’s. – 
Turime juos priimti su gėriu širdyje, 
nes šiuo metu jų tėvynėse karas ir jie 
tik stengiasi nuo jo išsigelbėti. Būti 
pabėgėliu nėra pasilinksminimas. 
Privalome padėti jiems pasijusti 
mylimiems.“
O kaip Preševo jaunimas patys vertina 
savo nuveiktus darbus žmogiškumo 
vardan? „Turėtume didžiuotis 
svetingumu, kurį parodėme“, – sako 
sportiškasis jaunuolis. Ir priduria: „Ši 
krizė paveikė mūsų pačių mentalitetą, 
mūsų įsitikinimus apie žmoniją ir 
žmogaus teises. Sulaukėme didžiulės 
įvairovės žmonių, tarp jų pačių 
matėme daug užuojautos ir supratimo, 
todėl ir mes tiesiog negalėjome jiems 
nepadėti.“
Šiuo metu Serbijos migracijos 
sulaikymo centruose yra maždaug 6 
tūkst. pabėgėlių ir migrantų, laukiančių 
galimybės tęsti savo kelionę. Gyvenimo 
sąlygos juose, kaip ir kitur Europoje, 
dažnai yra labai prastos.

 Dokumentinis filmas “Kelionė: Pilietiškas aktyvizmas“

AFP/„Scanpix“ nuotr./Preševas, Serbija. 2015-2016 m.
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Kaltinimai raganavimu – dar ne praeitis

Moterų ar vaikų kaltinimas raganavimu ir raganų medžioklė – ne 
vadovėliuose likęs istorijos faktas, o liūdna realybė. Šis reiškinys vis 
dar paplitęs daugelyje Afrikos, Azijos, Okeanijos valstybių, pavyzdžiui, 
Nigerijoje, Ganoje, Indijoje, Nepale. Į pastarąją šalį tirti šio reiškinio 
jau kelis kartus vyko lietuvė Ugnė Grigaitė.

Nuo kaltinimo raganavimu nukentėjusi moteris ir ją palaikęs vyras

Nusprendusi pusmečiui išvykti į Indiją 
ir Nepalą, U. Grigaitė dar nežinojo, 
kad viskas baigsis tuo, jog ji ilgą laiką 
tyrinės ten vis dar gyvą tradiciją 
apkaltinti moteris raganavimu, jas 
žeminti, skriausti ir net žudyti. Ugnė 
prisimena, jog pasirinko vykti į šias šalis, 
nes tiesiog norėjo pažinti jų kultūras, 
žmones, kitokį pasaulį. Pirmoji kelionė 
vyko 2012–2013 m., Indijoje kartu 
su draugu U. Grigaitė praleido beveik 
penkis mėnesius, Nepale – vieną. 
„Šiemet pabuvoti Nepale pasisekė dar 
vieną mėnesį. 
Šį kartą – su labai konkrečiu tikslu – tęsti 
prieš beveik šešerius metus pradėtą 
tyrimą. Už tikėjimą mano idėjomis 
esu dėkinga Nacionalinei nevyriau-
sybinių vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų platformai ir Užsienio 
reikalų ministerijai, suteikusiai tam 
įgyvendinti reikalingą finansavimą“, – 
sako U. Grigaitė.

Prašymas virto tyrimu
Pirmųjų žinių apie žmonių kaltinimą 
raganavimu U. Grigaitei suteikė Garis 
Fokskroftas – asmuo, kuris daugiau 
nei 15 metų dirba šioje srityje. 
„Garis pirmą kartą susidūrė su vaikų 
kaltinimu raganavimu, jų kankinimu 
ir atskyrimu nuo visuomenės 
lankydamasis Nigerijoje. Ten jis vėliau 
įkūrė ir nevyriausybinę organizaciją, 
siekiančią padėti šiems vaikams. Garis, 
gilindamasis į kaltinimo raganavimu 
temą, pastebėjo, kad tai vyksta ne tik 
Nigerijoje, ne tik Afrikoje, bet ir kitose 
šalyse, kituose žemynuose, o kaltinami 
būna ne tik vaikai – kai kuriose 
valstybėse kaltinamos ir vėliau dėl 
to kankinamos moterys“, – pasakoja 
tyrėja. 
Kadangi susidraugavo, vos išgirdęs 
apie planuojamą kelionę, Garis paprašė 
Ugnės pasidomėti, kokia padėtis dėl 
moterų kaltinimo raganavimu yra 
Nepale. Nuo to viskas ir prasidėjo.

Siekia atkreipti dėmesį
U. Grigaitė sako, kad moterų kaltinimo 
raganavimu ir su tuo susijusio kanki-
nimo atvejų fiksuojama visose Nepalo 
dalyse, tiek kaimuose, tiek miestuose, 
tiek kalnuose, tiek lygumose, tiek skur-
džiai, tiek pasiturimai gyvenančiose 
bendruomenėse.
Pašnekovė aiškina, jog pagrindinis 
tyrimo tikslas – atkreipti tiek Nepalo 
vietos valdžios, bendruomenių, 
akademijos atstovų, tiek tarptautinės 
bendruomenės dėmesį į šią problemą. 
„Kad padėtis pradėtų keistis, gerėti, 
kad mažėtų šių tikrai esminių žmogaus 
teisių pažeidimų, šio brutalaus 
smurto prieš moteris, pirmiausia 
būtina apskritai atkreipti dėmesį į šią 
problemą. Taip pat noriu paremti vietos 
iniciatyvas ir padėti nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios dirba šioje 
srityje, siekdamos teigiamų pokyčių. 
Jų tikrai yra, jos atlieka neįkainojamą 
darbą, vykdo visuomenės švietimo 
ir kitas veiklas, bet joms itin trūksta 
palaikymo, tiek finansinių, tiek kitokių 
išteklių, žinomumo ir politinės valios 
bei bendradarbiavimo“, – dėsto tyrėja.

Autorė Ramutė Šulcienė Publikuota: „Savaitė“, 2019 sausio 10 d. 
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Prietarų apsuptyje 
Kaip nutinka, kad kokia nors kaimy-
nė, paprasta kaimelio gyventoja staiga 
bendruomenės akyse tampa ragana? 
Pasak pašnekovės, tai yra kompleksi-
nis reiškinys. „Pradėti reikėtų galbūt 
nuo to, kad per tūkstančius metų susi-
formavusi vietos žmonių sąmonė, po-
žiūris, socialinės normos, įsitikinimai 
lemia tai, jog apskritai dar labai didelė 
dalis Nepalo visuomenės tiki raganų 
ar blogųjų jėgų egzistavimu. Iš karto 
noriu pabrėžti, kad tai nėra susiję vien 
su religija ar tikėjimu. Tikėjimas raganų 
egzistavimu yra giliai įsišaknijęs įvai-
rias religijas išpažįstančių žmonių ben-
druomenėse“, – tvirtina U. Grigaitė.
Nemažą vaidmenį apkaltinant ragana-
vimu, tyrėjos teigimu, dažnai atlieka 
vietos šamanai. „Šie tradiciniai gydy-
tojai yra itin gerbiami Nepale ir atlieka 
svarbų vaidmenį vietos bendruomenių 
gyvenime – jie gydo žmones žolelė-
mis, pasitelkdami giesmes ir specialius 
muzikos instrumentus, smilkalus, įvai-
rius ritualus. Į juos dėl įvairių fizinės 
ir psichikos sveikatos sutrikimų krei-
piasi tiek miestų, tiek nuošalių vieto-
vių gyventojai. Dažnai dėl sudėtingos 
geografinės aplinkos, kalnų, kaimeliai 
būna toli nuo modernių medicinos įs-
taigų ar kitų paslaugų teikimo vietų. 
Tokiu atveju šamanai bene vieninteliai 
gali suteikti žmonėms reikiamą pagal-
bą“, – pasakoja U. Grigaitė. Kita vertus, 
ji pabrėžia, kad yra daug šamanų, kurie 
neprisideda prie moterų apkaltinimo 
raganavimu.

Kaltos be kaltės
Pasak U. Grigaitės, apkaltinama raga-
navimu dažniausiai tuomet, kai ieš-
koma paaiškinimo nepaaiškinamiems 
reiškiniams, tokiems kaip įvairios ligos, 
psichikos sveikatos sutrikimai, stichi-
nės nelaimės, prastas derlius, galvi-
jų negalavimai. „Tokiu atveju bet kas, 
nebūtinai šamanas, gali pamanyti, kad 
dėl šių niekaip kitaip „nepaaiškinamų“ 
reiškinių ir nelaimių kalta yra ragana. 
Kad panašių nelaimių būtų galima iš-
vengti ateityje ar siekiant išgydyti tam 
tikrą ligą, ši ragana privalo būti surasta 
ir pašalinta. Kuri moteris bus apkaltin-
ta, nuspėti sunku, nes tai gali būti bet 
kas. Tačiau iš tyrimo rezultatų ir kitos 
literatūros matyti, kad  pažeidžiamiau-
sios yra ir didžiausią riziką būti apkal-
tintos raganavimu patiria našlės, vieni-
šos, išsiskyrusios, skurde gyvenančios 
moterys, žemosios kastos atstovės, 
kartais ir moterys, turinčios negalią, 

ypač intelekto sutrikimų“, – tyrimo re-
zultatus pristato U. Grigaitė.
Pašnekovės teigimu, kartais apkaltina-
ma raganavimu ir tuomet, kai norima 
iš moters atimti turtą, namus, paveldė-
jimo teisę ar pan. Tokiu atveju asmuo, 
kuris apkaltina, sąmoningai pasinau-
doja aplinkinių tikėjimu raganavimu, 
apkaltintos moters atsikrato ir pasisa-
vina jos nuosavybę.

Nepateisinamas žiaurumas
Su apkaltinta moterimi aplinkiniai el-
giasi brutaliai. Pasak tyrėjos, tai gali 
būti emocinis ir psichologinis smurtas, 
menkinimas, žeminimas, niekinimas, 
gąsdinimai, grasinimai, taip pat visiška 
socialinė izoliacija, išvarymas iš kaimo, 
išmetimas į gatvę. Jeigu ir leidžiama 
likti gyventi savo namuose, tuomet 
gali būti užkertama prieiga prie elek-
tros ar vandens šaltinių, neleidžiama 
tos moters gyvuliams ganytis toje pa-
čioje teritorijoje su kitų kaimynų.
„Sunkesniais atvejais vykdomas sek-
sualinis smurtas, mušama, spar-doma, 
mėtoma akmenimis, padegama, mote-
rys verčiamos valgyti žmonių išmatas, 
vaikščioti nuogos po kaimą ir pan. Blo-
giausiu atveju, žinoma, nužudomos“, – 
raganavimu apkaltintų moterų kančias 
atskleidžia U. Grigaitė.

Kenčia ir išdrįsusieji palaikyti
Pasak pašnekovės, jeigu kas nors bedė 
pirštu ir pasakė, kad moteris yra raga-
na, jokių įrodymų niekas nesivargina 
rinkti. „Retais atvejais moterį, kurią kas 

nors apkaltino raganavimu, kiti žmo-
nės – artimieji, kaimynai, pažįstami, 
kiti aplinkiniai – atveda pas šamaną 
ir jo klausia, ar ji yra ragana. Tuomet 
šamanas atlieka tam tikrus ritualus ir 
pateikia savo verdiktą. Kiek man teko 
išsiaiškinti, tai – vienintelis atvejis, kai 
moteriai dar yra bent šiokios tokios vil-
ties, kad kaltinimas nebus patvirtintas. 
Tačiau šamano patvirtinimo siekiama 
labai retai“, – dėsto U. Grigaitė. 
Tyrėjos teigimu, bet kuris žmogus, 
kuris išreiškia palaikymą moteriai, ap-
kaltintai raganavimu, tikėtina, taip pat 
bus atstumtas ir sutapatintas su raga-
na. „Teko sutikti motiną su dukra, kuri 
kentė taip pat, kaip jos motina, vien dėl 
to, kad ją palaikė, taip pat vyrą, kuris 
palaikė savo žmoną, todėl buvo apkal-
tintas esant raganiumi. Teko sutikti ir 
dvi pusseseres, kurios palaikė ragana-
vimu apkaltintą pusseserę. Dėl to vi-
sos trys kentė siaubingą smurtą – vie-
nai palaikančiai moteriai buvo išdurtos 
akys, kita patyrė seksualinį smurtą – ją 
išprievartavo jos pačios tėvas ir bro-
lis...“ – pasakoja U. Grigaitė.

Įstatymai ir realybė
Tyrėja sako, jog visa tai, kas daroma 
raganavimu apkaltintai moteriai, yra 
kriminalinis nusikaltimas ir pagal 
Nepalo įstatymus, ir pagal tarptautinius 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. 
Moteris turi teisę kreiptis į policiją dėl 
patirto smurto ir kitokios jai padarytos 
žalos. Nuo 2014 m. pats apkaltinimas 
raganavimu ir raganų medžioklė yra 
visiškai kriminalizuoti atskiru įstatymu. 

Gydymo ritualas
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Nuo 2018-ųjų šie nusikaltimai įtraukti 
ir į Nepalo baudžiamąjį kodeksą.
„Teisiškai viskas lyg ir sutvarkyta, 
moterų teisių apsauga ir galimybė 
siekti teisingumo – užtikrintos. 
Deja, dar turės praeiti daug laiko, 
kol šios teisinės nuostatos bus 
tinkamai įgyvendinamos. Taip pat 
būtina užtikrinti ne tik tai, kad būtų 
reaguojama po įvykio, bet ir tokių 
incidentų prevenciją“, – įsitikinusi U. 
Grigaitė.

Valdžia nelaiko prioritetu 
Pasak pašnekovės, jau kelerius metus 
Nepale veikia valstybinė Moterų teisių 
komisija, ji buvo viena iš 2014 m. 
priimto įstatymo, kriminalizuojančio 
kaltinimus raganavimu ir raganų 
medžioklę, iniciatorių. „Buvome 
susitikę su šios įstaigos atstovais, 
aiškinomės, kaip jie prisideda prie 
problemos sprendimo. Tiesa yra tokia, 
kad nuo minėto įstatymo įsigaliojimo 
komisija šios problemos aktyviai 
nesprendžia – palieka tai policijai 
ir teismams. Tačiau to toli gražu 
neužtenka“, – tikina tyrėja.
Kaip pasakoja U. Grigaitė, pernai 
Moterų teisių komisija įkūrė pagalbos 
moterims liniją. „Skambinančiųjų – 
tikrai daug, tūkstančiai, dažniausiai 
– dėl patiriamo smurto artimoje 
aplinkoje. Tačiau per 2018 m. dar 
nebuvo sulaukta nė vieno skambučio 
dėl smurto, patiriamo dėl apkaltinimo 
raganavimu. Moterys dažnai apskritai 
niekur dėl to nesikreipia. Norint 
informuoti apie tai, kad jos turi teisę 
kreiptis pagalbos, kad visa tai, kas 
vyksta, yra nusikaltimas, reikia aktyviai 
dirbti. Deja, iš tyrimo rezultatų matyti, 
kad šio darbo šiuo metu beveik niekas 
nevykdo. Vietos valdžia taip pat kol 
kas šios problemos nelaiko svarbia“, – 
konstatuoja pašnekovė.

Šviesti visuomenę – veiksminga
U. Grigaitė džiaugiasi, jog šalyje yra 
nevyriausybinių organizacijų, aktyvistų 
ir teisininkų, kurie šią problemą mato ir 
stengiasi spręsti. „Daugiausia dirbama 
dviem kryptimis – yra dirbančiųjų 
prevencijos srityje, šviečiant 
visuomenę, taip pat yra tų, kurie, jau 
įvykus incidentams, teikia moterims 
įvairią pagalbą: teisinę, socialinę, 
psichosocialinę“, – kalba tyrėja.
Pašnekovei labiausiai įsiminė vienos 
vietinės nevyriausybinės organizacijos 
vykdoma visuomenės švietimo veikla. 

„Kad šviestų visuomenę tiek apie tai, 
kad minėtas elgesys yra nusikaltimas, 
tiek apie tai, kad apskritai joks 
žmogus negali būti ragana, tiek apie 
tai, kas sukelia įvairias ligas, psichikos 
sveikatos sutrikimus, kitus sunkiai 
suvokiamus reiškinius, ji pasitelkia 
tokias formas kaip teatro vaidinimai, 
poezija, muzika, dainos, šokiai, kiti 
vieši renginiai. Taip pat ši organizacija 
2017 m. sukūrė tikrai puikų vaidybinį 
filmą, supažindinantį su šia tema, jį 
rodo Nepalo vietos bendruomenėms, 
surenka pilnas sales žmonių, po filmo 
peržiūros dar ir diskutuoja su jais“, – 
iniciatyva džiaugiasi U. Grigaitė.

Kalbėti sutinka ne visi
Ar vietiniai apie šias moteris noriai 
kalba, ar tokie atvejai – slepiami? U. 
Grigaitės patirtis rodo, jog ši tema – 

tabu. „Labai sunku buvo rasti žmonių, 
kurie norėtų apie tai atvirai kalbėti. 
Mano manymu, iš dalies taip yra dėl 
stigmos, iš dalies – dėl įvairiausių 
baimių. Tie, kas žino apie teisinę bazę 
ir faktą, kad tai yra kriminalizuota, 
galbūt nenori susikompromituoti, kiti 
tiesiog giliai tiki raganų egzistavimu, jų 
bijo ir dėl to nenori nieko bendra turėti 
su šia tema“, – svarsto tyrėja.
Tačiau prakalbinti nukentėjusias 
moteris buvo kur kas paprasčiau, 
moterys net sutiko būti fotogra-
fuojamos. „Pas jas vykome jau po 
pirmojo pokalbio su jų advokatais ar 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
kurios joms teikė pagalbą. Moterys 
mus labai atvirai ir noriai priėmė, 
norėjo pasidalyti savo istorijomis su 
viltimi, kad tai padės kitoms moterims 
nepatirti to, ką patyrė jos“, – pažintis 
prisimena U. Grigaitė.

Pagalbos moterims linija

Vaidybinio filmo pristatymas
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„Raganų medžioklė“ – ne tik mituose:  
moterų apkaltinimas raganavimu ir jų 
persekiojimai Indijoje ir Nepale

Trumpam persikelkime į tolimo-
sios Azijos kraštus – į Indiją ir ša-
lia esantį Nepalą, kurie nustebins 
savo kontrastu. Populiariojoje są-
monėje šios šalys pirmiausia bus 
siejamos su šventyklų gausa, re-
liginiais memorialais, paslaptinga 
simbolika kur nors kalnų fone, 
dažnai padedančia Vakariečiui 
rasti nusiraminimą. Kita vertus, 
pagyvenus čia ilgėliau (arba, pa-
vyzdžiui, atliekant socialinį tyri-
mą!) ir pasivaikščiojus ne turistų 
pramintais takais neurbanizuo-
tose teritorijose pastebėtume 

Nukentėjusios nuo kaltinimo raganavimu motina ir dukra, nuošaliame kalnų kaimelyje Nepale

kitokius vaizdus: vyrauja didelis 
gyventojų tankumas, prasta mi-
tyba, skurdas ir infekcinės ligos, 
dideli korupcijos bei sisteminės 
nelygybės mąstai, o žmonių kas-
dienis gyvenimas sukasi apie 
patriarchaline tradicija grįstus 
tarpusavio santykius ir normas. 
Tačiau kai įprastas žmonių (daž-
niausiai – vyrų) būdas paaiškinti 
įvykį ar nelaimę tampa pretekstu 
žudyti kitą žmogų (dažniausiai 
– moterį), kur tuomet reikia ieš-
koti ribos tarp kultūros tradicijų 
puoselėjimo ir to asmens laisvės 

gyventi apgynimo? Ar esame pa-
jėgūs keisti žmonių nuostatas bei 
kokiomis priemonės (ir ar apskri-
tai) reikėtų prie to artėti? Apie 
tai ir dar daugiau pasikalbėjo VU 
sociologijos ketvirtakursis Maž-
vydas Karalius ir nevyriausybinė-
se žmogaus teisių organizacijose 
dirbanti Ugnė Grigaitė, prieš pen-
kerius metus Indijoje ir Nepale 
tyrinėjusi plačiai paplitusį reiškinį 
– moterų kaltinimą raganavimu ir 
iš to kylančias jų persekiojimo ir 
kankinimo praktikas.

Publikuota: sociologai.lt, 2018 Kovo 27 d.

https://sociologai.lt/2018/%E2%80%9Eraganu-medziokle-ne-tik-mituose-moteru-apkaltinimas-raganavimu-ir-ju-persekiojimai-indijoje-ir-nepale/?fbclid=IwAR3awFue4ZhiFH7XMXR7dmRUshUZVug1FHRp4U1edT4O7VU4y4a9Pe0VXZc
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Atsikėlėme 7 val. ryto ir išėjome link šventyklos, 
visas kaimas tiesiog dūzgė! Žmonių – minios, 
pagrindinė gatvė link šventyklos – tiesiog 
užkimšta. Šiaip ne taip, per tą visą chaosą 
nusigrūdome iki pašalinės gatvelės, sumąstėme, 
kad reikia pabandyti apeiti kažkaip šventyklą 
„iš nugaros“, nes kaip jau žinojome iš vakar, per 
pagrindinį įėjimą patekti į vidų mums yra be 
šansų, be to reikia palikti batus prie durų, o Joe 
dar turėjo su savimi ir šventykloje draudžiamą 
naudoti fotoaparatą, tai nežinia, kur būtų reikėję 
jį palikti… Taigi, nuėjome siauromis gatvelėmis, 
dideliu ratu, pro lūšneles ir šiukšlynus, vaikus, 
šunis ir kiaules tuose šiukšlynuose, gatveles 
nuklotas sudužusiais indais, plytų nuotrupomis 
ir išmatomis šlapimo balose. Vaizdas buvo 
lyg po kokio bombardavimo, po karo. Buvo 
ganėtinai tuščia ir tylu, tik vis kelios tykios akys 
mus nulydėdavo einančius gatve iš už namų 
langus dengiančių užuolaidų ar kokio tarpdurio. 
Priėjome kalvą su aukštyn kylančiu žvyrkeliu bei 
plytine siena, skiriančia mus nuo šventyklos, ant 
kurios sėdėjo ir mus akylai stebinčios beždžionės. 
Užkopėme gan aukštai, bet per sieną šventyklos 
vis nebuvo matyti. Priėjome tašką, kur priešais 
mus gulėjo keli akmenys, ant kurių buvo nupieštos 
raudonos rodyklės ir kažkas po jomis užrašyta. 
Raudonos rodyklės rodė į dešinę pusę – tolyn 
nuo sienos. Pasukome į dešinę, tačiau sekundei 
atsisukę atgal pamatėme, kad dar palipėjus kelis 
metrus aukščiau už tų akmenų, sienoje yra skylė! 
Sugrįžome atgal, pro ją pralindome ir atsidūrėme 
ant į kalvą kylančių laiptų, apsuptų iš abiejų 

pusių stūksančiais akmenimis, atrodančiais 
kaip antkapiai. Ant laiptų ryto saulėje gulinėjo 
beždžionės, ant šlaitų, tarp antkapių, ganėsi 
kiaulės su mažais paršiukais. Nė vieno žmogaus. 
Jausmas – lyg butūme patekę į uždraustą zoną, 
kur žmonėms ne vieta. Tai buvo Preta – blogųjų 
dvasių kapinės, apie kurias seniau buvome šiek 
tiek skaitę. Laiptais užlipome pro beždžionių ir 
kiaulių armiją iki pat kalvos viršaus, bet ten iš 
tikrųjų tai nieko daug ir nebuvo, tik akmenys 
ir gyvūnai. Tada laiptais nusileidome atgal link 
šventyklos, tačiau mus sustabdė užrakinti vartai 
ir vėlgi ta pati plytų siena. Mus kalvos papėdėje 
pastebėjo keli ten stoviniavę vyrukai ir parodė 
ženklais, kad perliptume per kiek apgriuvusią 
sieną link jų. Mes tą ir padarėme ir netikėtai 
atsidūrėme šventyklos vidiniame kieme! Ten 
tylėdami zujo žmonės, visi nešė ant galvų 
dideles lėkštes pilnas virtų ryžių ir lęšių, bei 
metė visa tai ant žemės, tiesiog tiesiai mums po 
kojomis, – jie aukojo dievams ir ypač, vienam 
iš jų dievų tarnaujančiai, „beždžionių armijai“. 
Nusiavėme batus ir per ryžių bei lęšių košę 
nuėjome link šventyklos. Žmonių – šimtai, visi 
lyg transo būsenoje ėjo pagal laikrodžio rodyklę 
su tomis lėkštėmis ant galvų tiesiog pro mus. 
Už sienos, viduje, girdėjosi keistas ir kraupus 
aimanavimas, o porą kartų nuskambėjo ir ilgas 
moters klyksmas, lyg ji būtų buvusi baisioje 
agonijoje. Pastebėjau, kad keli žmonės prieš 
žmonių srautą, prieš laikrodžio rodyklę, nuėjo 
link tamsaus koridoriaus, taigi ir mes nusekėme 
paskui juos į šventyklos vidų…

Ugnės kelioninio dienoraščio ištrauka: 
2013-03-09, Rajasthan, Indija



 11

Ugne, 2012 – 2013 metais kartu su savo 
draugu Joe, užsiimančiu dokumentine 
fotografija, iškeliavote į Indiją ir Nepalą 
atlikti tyrimo apie ten egzistuojantį 
reiškinį – moterų kaltinimą raganavimu 
(angl. whichcraft accusation and 
persecution based violence against 
women). Kaip kilo ši idėja ir kokių tikslų 
vedina išvykai?
Jei atvirai, tyrimas nebuvo pradinis 
mūsų kelionės tikslas. Kai kraustėmės 
iš Anglijos į Lietuvą, buvome 
tarpinėje būsenoje tarp naujo ir 
seno gyvenimo, o po Indiją ir Nepalą 
ketinome tiesiog pusmetį pakeliauti. 
Planus pakoregavo mūsų artimas 
draugas iš Didžiosios Britanijos Gary 
Foxcroft. Jis jau apie 15 metų kartu 
su nevyriausybinėmis organizacijomis 
tyrinėja kaltinimus raganavimu ir iš to 
sekančius žmonių kankinimus. Veiklą 
jis pradėjo Nigerijoje, kur kaltinami 
ir nuo visuomenės atskiriami vaikai, 
jo įkurta organizacija ten suteikdavo 
jiems prieglobstį, išsilavinimą ir pan.  
Ilgainiui jis pastebėjo, jog šis reiškinys 
egzistuoja ne tik Afrikoje ir ne tik su 
vaikais. Apkaltinimas raganavimu 
vyksta daugelyje kontinentų, daugelyje 
pasaulio valstybių, net ir tose, kurias 
laikome „labiau išsivysčiusiomis“. 
Ir taip jis įkūrė nevyriausybinę 
organizaciją „The Witchcraft and 
Human Rights Information Network“, 
kurios tikslas – rinkti informaciją 
iš šalių, kur pastebimas kaltinimo 
raganavimu fenomenas, bei užkirsti 
kelią iš to sekantiems žmogaus 
teisių pažeidimams. Sužinojęs, kad 
vykstame į Indiją, o ypač – į Nepalą, 
jis mūsų paprašė parinkti specifinės 
informacijos. Tad nuvykę ėmėme 
tyrinėti. Jo organizacija mums 
padėdavo rasti vietinių organizacijų, 
per kurias gavome progą nuvykti į 
nuošaliausias Nepalo ir Indijos vietoves. 
Aš rinkau įvairią informaciją ir dariau 
interviu su nukentėjusiomis moterimis, 
NVO atstovais, teisininkais ir Jhankri/
Ojha („raganų gydytojais“, angl. 
witch-doctor), o Joe juos fotografavo 
dokumentinės fotografijos portretų 
projektui. Panaudojant mūsų surinktus 
duomenis bei Joe nuotraukas 2013 
m. minėta organizacija išleido pirmąją 
ataskaitą šia tema apie situaciją 
Nepale.
Ar nuvykus į Nepalą vietinės 
organizacijos noriai jums padėjo?
Nuvažiavę, pradžioje mes radome tik 
vieną nevyriausybinę organizaciją, 
atstovaujančią nukentėjusias moteris, 
kuri mums padėjo jas rasti ir susitikti su 
jomis. Vėliau viskas vystėsi tokiu sniego 

gniūžtės principu: žmonės pasako apie 
kokią nors organizaciją arba sako „o, 
Nepale buvo sukurtas dokumentinis 
filmas apie šią problemą…“ Taigi 
turėjome progą interviu imti ir iš filmo 
režisieriaus. Galiausiai užsikabinome 
ir patys klausinėjome, ar kas pažįsta 
nukentėjusių moterų, gal žino 
bendruomenę, kurioje jų yra. Tokia 
kryptimi ir judėjome ateinančius 
keturis – penkis mėnesius.
Dar prieš interviu mane pataisei ir 
sakei, kad šių moterų negalima vadinti 
raganomis – tai veikiau nepagrįstas 
kaltinimas iš aplinkos. Kelionės metu 
su jomis daug bendravote ir kalbėjotės. 
Papasakok, kokių gi savybių reikia, jog 
bendruomenės akyse iš niekuo dėto 
žmogaus taptumei „ragana“?
Į šį klausimą nėra vieno atsakymo, 
tai labai kompleksinis reiškinys. Nors 
egzistuoja nedideli skirtumai tarp 
Nepalo ir Indijos, tačiau esama ir 
nemažai panašumų. Remiantis mūsų 
patirtimi, pabandysiu išskaidyti taip: 
čia mes kalbame apie kaltinamas 
moteris, apie tuos, kurie jas kaltina, 
ir apie supančią bendruomenę. 
Tam, kad moteris būtų apkaltinta 
raganavimu, svarbi jos socialinė 
padėtis. Pačios pažeidžiamiausios yra 
išsiskyrusios, našlės, žemesnei kastai 
priklausančios, skurdžiai gyvenančios, 
moterys, turinčios negalią ar psichikos 
sveikatos sutrikimų. Labiausiai 
tikėtina, kad būtent šias moteris kas 
nors „pakrikštys“ raganomis – jos yra 
matomos taip, tarsi būtų silpnos ir 
vargiai galėtų apsiginti. Tuomet turime 
moters kaltintoją ir jo/jos motyvus. 
Visai gali būti, kad šis žmogus yra 
nuoširdžiai įtikėjęs, jog būtent ši 
moteris ir yra tikriausia ragana. Visgi 

nesakyčiau, kad tai dažniausias 
variantas. Kaltintojas paprastai būna 
vyriškos lyties, bet esama ir išimčių – 
tai gali būti ir šeimos nariai, kaltinantys 
ją dėl asmeninių nesutarimų ar 
ginčų. Labai dažnai tai susiję su turto 
dalybomis ar turto paveldėjimu, 
nuosavybės teisėmis. Galiausiai turime 
bendruomenę. Jei ši yra kur nors 
kaimo vietovėje ar įsikūrusi kalnuose, 
tikėtina, kad didelė dalis žmonių bus 
smarkiai įtikėję raganų egzistavimu, 
kad būtent jos sukelia stichines 
nelaimes, ligas, nederlių, galvijų mirtis, 
apsinuodijimą ar psichikos sveikatos 
problemas. Yra didžiulis spektras 
kaltinimo motyvų. Galima tai sieti su 
ne itin dideliu gyventojų išsilavinimu, 
dėl kurio žmonės neturi žinių ir 
paaiškinimo, kodėl įvyko tai, kas 
įvyko. Sudėjus mano minėtus dalykus 
į „puokštę“ pamatysime, kuri ir dėl ko 
moteris bendruomenėje, tikėtina, bus 
apkaltinta raganavimu ir dėl to patirs 
įvairiapusį smurtą.
Minėjai, kad kai kurios „raganos“ 
nebūtinai kilusios iš socialiai 
pažeidžiamųjų sluoksnio.
Taip. Pavyzdžiui, lankydamiesi Nepale, 
Katmandu priemiestyje, bendravome 
su dviem giminaitėmis, kurių viena 
gyveno išties pasiturinčiai, dideliame 
name, buvo įgijusi gerą išsilavinimą, 
nors jos tėvai gyveno nuošaliau nuo 
miesto ir skurdžiau. Raganavimu buvo 
apkaltinta šios moters pusseserė, 
kurią ši iškart puolė ginti. Galiausiai 
abi jos bendruomenės akyse tapo 
„raganomis“: viena buvo apkaltinta 
„ragana“, o kita –  „palaikytoja“, kurią 
vietiniai užpuolė ir išdūrė jai akis. 
Gindama kaltinamąją, dar viena 
giminaitė pasimaišė ne laiku ir ne 
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vietoje, ir dėl to taip pat buvo sumušta 
bei išprievartauta savo pačios tėvo 
ir brolio. Ši istorija, kaip ir nemažai 
kitų, rodo, kad pavojus kyla ne tik 
raganavimu apkaltintoms moterims, 
bet ir jas palaikantiems.
Kai kalbame apie Indiją, ko gero, 
nederėtų pamiršti, jog vis tik tai – kastų 
visuomenė, kur mobilumas yra apribotas 
– jei šeima priklauso tam tikrai kastai, 
mažai tikėtina, kad individas  lengvai 
pereis į kitą kastą. Ypač jei esi moteris.
Nuošalesnėse, mažesnėse gyvenvie-
tėse kastos iš tiesų egzistuoja – 
aukščiausiuose sluoksniuose vyrauja 
tokia „pasaulietiškų žmonių grietinėlė“ 
arba dvasininkai, dėl savo kilmės 
papuolantys į aukštesniųjų sluoksnį. 
Tačiau ta senovinė kastų sistema 
šiandien jau yra mutavusi. Dabar 
tai dažnai panašiau į atotrūkį tarp 
pasiturinčių ir skurdžiai gyvenančių 
asmenų. Išsilavinę miestiečiai, kurių 
irgi sutikome, tikindavo, kad kastų 
nebeliko – liko tik nelygybė (angl. 
inequality), kaip ir bet kur kitur. 
Žinoma, jei priklausai žemesnei kastai, 
automatiškai esi dar pažeidžiamesnis, 
tačiau irgi nebūtinai. Tie jauni 
išsilavinę miestiečiai, lyg ir daugiau 
žvelgiantys į Vakarų pasaulį, vis tiek 
tiki raganyste. Galiu papasakoti 
istoriją, kuri nutiko gyvenant viename 
Indijos universitete pas studentus. 
Mes jiems vis pasipasakodavome, kas 
mes ir ką čia veikiame, o jie klausė – 
„oi, kaip įdomu“ – ir jų akys plėtėsi 
iš baimės: „bet tai kaip jūs nebijot su 
tomis moterimis susitikti ir kalbėtis..? 
Taigi jos raganos!“ Ir mes pirmą kartą 
suvokėme, kad mes kalbamės ne visai 
taip, kaip mes galvojom, kad kalbamės. 
Galima drąsiai sakyti, jog buvimas 

moterimi iš tiesų padidina riziką tapti 
kaltės objektu visoms moterims be 
išimčių. Keliaudami nesutikome nė 
vieno raganyste kaltinamo vyro. Mes 
matėme tik vieną atvejį, kai vyras labai 
palaikė savo apkaltintą žmoną ir dėl 
to pats atsidūrė socialinėje atskirtyje, 
nes kaimo bendruomenė tiesiog jį 
ignoruodavo ir su juo nesikalbėdavo. 
Įdomu tai, kad priešingai negu minėtų 
giminaičių atveju, šito vyro niekas 
nesutapatino su „raganiumi“, – jis 
tiesiog liko socialiai atskirtas.
Kokios galimos pasekmės laukia 
„raganomis“ apšauktų moterų?
Viena pagrindinių pasekmių yra 
visiškas asmens pasmerkimas kitų 
akyse. Taip, jis veikiau moralinio ar 
socialinio pobūdžio, tačiau pasireiškia 
labai akivaizdžiais žalojimo, fizinio 
smurto, seksualinio išnaudojimo, 

blogiausiu atveju – nužudymo 
scenarijais. Moteris atskiriama nuo 
visų žmonių, nepaliekant jai jokių 
šansų į kokybišką gyvenimą – visos 
prieigos prie vandens telkinių, elektros 
šaltinių nukertamos. Didelė laimė, 
jei apskritai leidžiama pasilikti savo 
namuose, nes dažnai moteris tiesiog 
išvaroma be galimybės sugrįžti arba 
pabėga pati gelbėdama savo gyvybę.
Ar moteriai dar galima padėti išvarant 
iš jos „raganos“ prakeikimą, ar čia 
ji suvokiama kaip savaiminis blogio 
įsikūnijimas?
Ne, apkaltinimo raganavimu atveju ji 
pati yra laikoma blogiu, todėl tikima, 
kad privalu ją tiesiog teisti, kankinti ar 
bausti mirtimi.
Kitaip tariant, gavus „raganos“ 
vaidmenį, nuo jo nebeįmanoma pabėgti.
Dažniausiai taip. Tačiau ji dar „turi“ du 
šansus: viena vertus, galima kreiptis į 
Jhankri/Ojha („raganų gydytoją“), kuris 
savo ruožtu sprendžia, ar kaltinamoji 
yra „ragana“. Taip moters įvaizdis lyg 
ir gali būti atkurtas, nors tam tikras 
šešėlis virš jos išliks. Veikiausiai jai 
bus leista likti savo bendruomenėje 
ir joje toliau gyventi. Tačiau jei vėl 
įvyks kas nors bloga, tikėtina, kad tai 
bus suprasta kaip būtent tos moters 
kaltė. Antra vertus, moteris gali pati 
siekti teisinės pagalbos. Ir nors daug 
kur egzistuoja įstatymai ginantys nuo 
smurto, o kai kur Indijoje bei Nepale 
egzistuoja ir nuo kaltinimo raganyste 
ginantys įstatymai, ne visi teisininkai 
nori apsiimti spręsti šias bylas. 
Problema taip pat yra ta, kad moterys 
apskritai nežino, jog jos gali kreiptis 
pagalbos, nežino, kur tą padaryti bei 
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kiek realiai tai kainuoja. Jei kaltintojas 
būna nubaustas, bendruomenė lyg ir 
susipranta elgusis netinkamai. Ir nors 
manyčiau, kad žmonių nuostatos ir 
įsitikinimai nepakinta, jie nustoja žaloti 
apkaltintas moteris ir leidžia joms 
ramiai gyventi.
Papasakok tau labiausiai įsiminusios 
moters istoriją.
Keliaudami po Indiją sutikome vieną 
moterį, vardu Chutney Mahato, 
iškentusią apkaltinimą ir iš to sekusį 
jos žalojimą bei išvarymą iš kaimo. 
Visgi ji nepalūžo, priešingai – įkūrė 
kažką panašaus į bendruomenės 
namus, kur tokio pat likimo moterys 
prisiglaudžia ir apsigyvena. Ji joms 
labai padeda atsistoti ant kojų, 
susirasti darbą ir pan. Jos vaidmuo yra 
būti tam tikra mediatore tarp moterų 
ir bendruomenių. Girdėjau nemažai 
laimingai pasibaigusių istorijų, kada 
šviesdama žmones ji padėjo moterims 
sugrįžti į savus namus. Pasakodama 
apie nukentėjusiąsias, kurioms padėjo, 
ji labai nuoširdžiai jomis didžiavosi. 
O su bendruomenių gyventojais 
ji kalbėdavosi be galo paprastai, 
šviesdavo „raganų gydytojus“ ir šeimos 
narius apie realias priežastis, dėl kurių 
jie išsižadėdavo tų moterų. Kai kurie 
šią aktyvistę, žinoma, atstumdavo ir 
liepdavo dingti, ją pačią apšaukdami 
„ragana“, o kiti maloniai įsileisdavo. Ji 
man paliko labai stiprios ir išmintingos 
moters įspūdį.
Turbūt kyla vidinis žmonių 
pasipriešinimas, kada jų tikėjimas 
antgamtiškumu bandomas keisti labiau 
pasaulietiniu požiūriu.
Bet tas pasipriešinimas nebūtinai 
susijęs su tikėjimu – žmonės iš ten 
daug ko nežino, nes neturi prieigos 
prie tų žinių. O, pavyzdžiui, ši moteris 
gali tų žinių suteikti, parodydama, 
paaiškindama, kad dėl stichinės 
nelaimės kaltas klimatas, o pablogėjusi 
psichikos sveikata gali būti nulemta 
socialinių ar aplinkos veiksnių ir t.t. 
Žmonės taip tampa sąmoningesni. 
Tikiu, kad įsitikinimas dėl „raganystės“ 
ne visuomet susijęs su, pavyzdžiui, 
religija – tai veikiau nusistovėjusi 
norma. O normas galima keisti.
Kaip manai, kokią vietą čia galėtų užimti 
vietinės ir tarptautinės nevyriausybinės 
organizacijos?
Visos mūsų sutiktos organizacijos 
buvo vietinės, o iniciatyvos imdavosi 
ten gyvenantys aktyvistai. Veiklas 
žmonės dažniausiai vykdo be jokio 
atlygio ir daug kas kalba apie finansų 

trūkumą kaip galimybių ribojimą 
nuveikti daugiau. Nors noro visuomet 
yra. Apkaltinimas raganavimu nėra 
pakankamai dėmesio pritraukianti 
tema ir dėl to su ja dirbantys asmenys 
veikia ganėtinai fragmentuotai – tik 
laisvu nuo kitų darbų metu.
O ar bendruomenės ten apskritai 
yra linkusios į tavo minėtą 
bendradarbiavimą?
Kiekviena iš jų mus be galo šiltai 
priėmė. Žmonės norėjo mokytis ir 
sužinoti daugiau apie mokslą kaip 
tokį, nes neturėjo priėjimo prie žinių. 
Papasakosiu dar vieną man įspūdį 
palikusį atvejį apie akių gydytoją Dr. 
Dinesh Mishra iš centrinės Indijos. 
Laisvu laiku šis žmogus vykdo išties 
nerealią šviečiamąją veiklą, susijusią 
būtent su „raganavimo“ temomis, 
o konkrečiau – triukais, kuriuos 
„raganų gydytojai“ pasitelkia kaip 
gydymo „stebuklus“. Važinėdamas 
po įvairiausias vietoves, šis žmogus 
gyventojams pademonstruoja kaip 
tie triukai yra atliekami. Pavyzdžiui, 
kaip prapjovus apelsiną iš jo „pasipila 
kraujas“ – jis paaiškina, kokių medžiagų 
prišvirkščiama į apelsino vidų, kad jo 
sultys pakeistų spalvą ir atrodytų kaip 
kraujas. Arba kaip naudojant specialias 
priemones „raganų gydytojas“ rankoje 
laiko liepsną – „…štai, man visiškai 
neskaudės, o dabar ir jūs galite taip 
padaryti“. Jis tarsi dekonstruoja tuos 
mitus. Ir vietiniams tai tikrai suteikia 
žinių ir palieka didelį įspūdį.
Grįžkime prie moterų. Kas apskritai 
turi simbolinę teisę apkaltinti ką esant 
„ragana“? Minėjai, kad dažniausiai tai – 
vyriška privilegija.

Taip, tačiau mesti kaltinimą gali 
ir giminaitė giminaitei, pusseserė 
pusseserei ir pan. Jau minėta moteris 
ir ją palaikęs vyras kartu gyveno labai 
nuošalioje Nepalo bendruomenėje, 
kur kartą visai kaimo bendruomenei ji 
pagamino pietus. Pavalgę didžioji dalis 
žmonių sunkiai apsinuodijo. Žmonės, 
žinoma, sukilo – aišku, kad čia jos 
darbas, nes juk ji mums darė valgyti. 
Ir kaltinimas įvyko ne iš vyro ir ne iš 
moters, o iš visos bendruomenės, kur 
logika paprasta – ji mus visus specialiai 
apnuodijo.
Kol kas atrodo, kad tas „raganos“ 
vaidmuo yra veikiau išoriškas moterims 
– kažkas tarsi gali pasakyti, jog tu esi 
ragana, ir moteris liks su mažai šansų 
išsiginti. Gal susidūrei su atvejais, 
kai jos iš tiesų patikėdavo esančios 
raganomis ir savo noru atsiribodavo 
nuo aplinkinių?
Remiantis mūsų patirtimi, ne. Kiek teko 
bendrauti su jomis, visos jautėsi labai 
neteisingai apkaltintos, nusivylusios 
ir bejėgės. Juk tai buvo kaltinimas dėl 
labai konkrečių dalykų – tačiau jos juk 
žino, kad to nepadarė. Dėl to ir spėju, 
kad jos su šiuo vaidmeniu nesitapatina. 
Apskritai, dauguma teigė netikinčios 
Bokshi („raganyste“) egzistavimu. Ir 
tai yra labai įdomu – jei ateinama iš 
bendruomenių, kur tikėjimas tuo yra 
stiprus, tai ar iki patiriant kaltinimą 
tikima raganavimu, ar šios moterys 
niekuomet tuo ir netikėjo? Į mūsų 
tyrimo lauką šis klausimas nepapuolė, 
nors yra labai įdomus.
Esu domėjęsis apie Afganistane ir 
kaimyninėse šalyse randamą bacha bazi 
– arba šokančių berniukų – tradiciją, 
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kur 10-13 metų berniukai aprengiami 
moteriškais rūbais ir, palaikydami 
suaugusiems vyrams „kompaniją“, šoka, 
dainuoja ir kitaip juos linksmina, dažnai 
įtraukiant ir seksualines praktikas. Kaip 
manai, kiek tradicijomis manipuliuojama 
„raganų“ atveju?
Manipuliacija atsiranda, kai 
kaltinantysis siekia sau naudos. 
Pavyzdžiui, jei vyras nori gauti moters 
turtą arba konkrečiai nori jos namo 
– reiškia tą moterį kažkaip reikia iš 
to namo išvaryti. Ir jis ją apkaltina 
manipuliuodamas bendruomenės 
jausmais, jų įsitikinimais ir gerai 
žinodamas, kad ši jį palaikys. Jis gali 
taip pasielgti, nes jam taip tiesiog 
patogu.
Ar gali daugiau papasakoti apie „raganų 
gydytojus“ – Jhankri (Nepale), Ojha 
(Indijoje)?
Gydytojo statusą jie dažniausiai įgauna 
iš kartos į kartą „paveldėdami“ gydymo 
galias, tačiau yra atvejų, kai šie 
gydytojai teigia patyrę dievišką viziją 
ar patys šnekėjęsi su dievais. Dar kiti 
magiškų galių įgyja pas vietinius guru. 
Iš principo, Jhankri/Ojha suvokiami 
kaip tradiciniai gydytojai, dirbantys 
nuošalesnėse kaimų vietovėse. Daug 
jų patys tiki raganavimu ir kad būtent 
moterys kaltos dėl visų nelaimių. 
Retai pats Jhankri/Ojha pas moterį 
ateis bandydamas jai kažkaip padėti – 
bendruomenė atveda ją pas gydytoją 
ir prašo atskleisti, tiesa, kad ji ragana ar 
ne. Ir verdiktu tampa jo patvirtinimas. 
Gali būti ir priešingai, kai Jhankri/Ojha, 
atlikęs ritualus, nuspręs, kad šioje 
moteryje nejaučia antgamtinių galių. 
Tuomet žmonės, žinoma, tęs tikrosios 
„raganos“ paieškas – juk kažkas sukėlė 
tą problemą, dėl kurios mes kenčiame. 
Giminaičių iš Katmandu atveju, viena 
moteris ilgą laiką negalėjo susilaukti 
vaikų ir pati nuėjo pas Jhankri, o šis 
pasakė – čia raganos veiksmas ir mes 
turime ją surasti, pašalinti, o tada ir 
tu pasveiksi. Taip moteris ir apkaltino 
savo pusseserę, kurią gynė kitos dvi 
pusseserės, kol finale jas visas tris 
siaubingai sužalojo, išprievartavo ir 
atstūmė. Apkaltinta raganavimu šioje 
istorijoje tapo ta, su kuria kaltinančioji 
jau ilgą laiką buvo turėjusi finansinių 
nesutarimų.
Jhankri/Ojha paslaugos nėra 
nemokamos.
Žinoma. Kai kurie iš jų nesivelia 
į „raganystės“ atvejus ir suteikia 
nemokamą pagalbą, ypač ten, kur 
neprieinama jokia kitokia medicininė 
pagalba. Jie čia vieninteliai specialistai, 

galintys gydyti žolelėmis ir kitais 
tradiciniais būdais. Visgi, daug yra 
tokių, kurie pelnosi iš žmonių tikėjimo 
ir pažeidžiamumo. Prisimenu vieną 
Jhankri, kuris pasikvietė pas save į 
namus – visos sienos buvo nukabintos 
hinduizmo dievų atvaizdais, šalia 
stovėjo toks didžiulis būgnas. Ant 
sienos pastebėjome ir didžiulį sąrašą 
ligų, kurias šis gydytojas gydo. Šalia, 
žinoma, buvo surašytos ir kainos. 
Sumos variavo nuo visai nedaug, 
pigiausiai kainavo skaitymas iš delno 
ar ateities nuspėjimas, iki brangiausių 
opcijų už, mūsų terminais šnekant, 
psichozės gydymą. Jhankri tai įvardino 
vaiduoklio apsėdimu. Kaina už jo 
išvarymą net mums kėlė nuostabą, 
ką ir bekalbėti apie vietinius žmones. 
Tačiau jie priversti surinkti tuos pinigus 
kone iš visos giminės, nes yra tikima, 
kad juk tai – vaiduoklio apsėdimas!
Populiariojoje sąmonėje apie Indiją 
galvojama kaip apie dvasingą kraštą, 
turintį platų kultūrinį, religinį pagrindą, 
skirtingus nuo Vakarų visuomenių. Kaip 
tau atrodo, kaip kaltinimo raganavimu 
fenomeno atsiradimą galima aiškinti per 
kultūrinę prizmę?
Man pasirodė, kad religiją ir tikėjimą 
raganyste derėtų atsieti. Ir budistinėse, 
ir hinduistinėse, ir krikščioniškose, 
ir kitų religijų visuomenėse yra 
praktikuojama vadinamoji „raganų 
medžioklė“, todėl tai nėra unikalus 
Indijos ar Nepalo tam tikrų religinių 
grupių reiškinys. Jis randamas daug 
kur, nuo Afrikos iki Azijos, o taip 
pat ir kituose žemynuose. Tai labiau 
remiasi į socialinius ir kultūrinius 
stereotipus, normas bei susiformavusį 
būdą aiškinti tam tikras problemas. 

Indijoje kasdienis žmonių gyvenimas 
apskritai yra pusiau sudievintas, o 
kai kuriems kasdienybės dalykams, 
pavyzdžiui, įvairiems gamtoms 
reiškiniams kaip audros, o taip pat 
gyvūnams,  suteikiamas vienas iš kelių 
tūkstančių dievų vardų. Šie dalykai, be 
abejonės, buvo svarbūs formuojantis 
žmonių socialinėms normoms. Tačiau 
didžiulį vaidmenį turi ir patriarchalinis 
visuomenės pamatas – raganavimu 
juk kaltinamos moterys, o ne kas nors 
kitas. Darbų pasidalijimas ir bendras 
požiūris į lyčių vaidmenis ten taip 
pat išlieka labai tradiciniai, ypatingai 
požiūris į tradicinę šeimą ir šeimos 
vaidmuo visuomenėje. Indijoje dideliu 
mastu paplitę vadinamos suplanuotos 
vestuvės (angl. arranged marriages), 
kur tėvai už dukrą nusprendžia, su 
kuo tuoktis, net jei ši to vyro nė kiek 
nepažįsta. Moters darbas yra būti 
žmona, ir apie mokslo ar karjeros 
siekimą dažnai reikia kalbėti labai 
atsargiai. Nors sutikome ir visai 
priešingų atvejų, jų nebuvo daug.
Panašu, kad kaltinimo raganyste 
fenomenas yra aiškiai įtvirtinta praktika 
– moterys visuomet kaltos, o kaltintojai 
dažniausiai – vyrai, bet, kita vertus, 
kalbame apie regionus, kurie labai 
kenčia dėl sveikatos priežiūros paslaugų 
trūkumo, darbo stygiaus, stichinių 
nelaimių ir t.t. Kiek „raganų medžioklė“ 
yra lyčių, o kiek bendresnė resursų 
trūkumo problema?
Šie du dalykai yra neišvengiamai 
susiję, nes akivaizdus yra moterų 
pažeidžiamumas. Sisteminės 
problemos, žinoma, irgi turi įtakos 
palaikydamos šį reiškinį. Aišku, kad 
jei skurdo lygis būtų žemesnis, o 

Jankri Nepale ir jo gydymo paslaugų teikimo kainynas
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švietimo – aukštesnis, didėtų ir 
žmonių sąmoningumas, o kaltinimo 
raganavimu tendencija irgi po truputį 
mažėtų. Tačiau sisteminės problemos 
reikalauja ir sistemingo jų sprendimo. 
Iniciatyvos turėtų imtis tiek politikai, 
tiek patys gyventojai. Abiejų 
intervencijų kol kas labai trūksta.
Papasakok apie savo asmeninę patirtį. 
Prieš interviu man prasitarei, kad vyrai 
su tavimi labai retai bendraudavo akis 
į akį – turėdavai su jais kalbėtis per 
vaikiną.
Į interviu mes visada vykdavome kartu 
su Joe. Man išsitraukus užrašų knygelę 
su klausimais, vyrai atsakinėdavo 
mano vaikinui, bet ne man. Jie 
galvodavo, kad aš kokia nors studentė 
ar mano vaikino asistentė. Taip į mane 
buvo žiūrima ne dėl mano konkrečių 
savybių, profesinės patirties, o tik dėl 
to, kad esu moteris. Jie manydavo, 
kad negaliu būti specialistė, nes juk 
vyras yra specialistas, ir tas, su kuriuo 
reikia kalbėtis. Kaimo bendruomenėse 
tą jaučiau ne taip smarkiai, nes visi 
sėdėdavome rateliu ir kalbėdavomės. 
Netolygus galios santykis itin jautėsi 
bendraujant su teisininkais ir kitais 
„statusą“ turinčiais vyrais.
Kaip jauteisi, kai buvai matoma būtent 
pro tokius akinius?
Tai buvo vienas tų dalykų, dėl kurių 
po pusės metų buvau pasiryžusi bent 
trumpam grįžti namo atsigauti. Iš lėto, 
labai subtiliai, bet sykiu labai paveikiai 
mane iš vidaus tai sužlugdė – ir kaip 
moterį, ir kaip specialistę, ir kaip 
nepriklausomą asmenį. Juk be vaikino 
aš negalėjau niekur išeiti, o jei ir 
eidavau – patirdavau labai nemalonių 
dalykų, tokių kaip švilpavimai, 
nemalonūs žvilgsniai, tempimai už 
rankos, persekiojimai ir komentarai 
„einam dabar su manim“. Visą tą laiką 
aš jaučiausi nesaugi ir pažeidžiama, 
nes buvau baltaodė moteris mėlynom 
akim ir dar aukšto ūgio. Slėpiausi po 
indiškais drabužiais tam, kad likčiau 
nepastebėta, bet tuo pačiu ir pati jais 
apsivilkusi jaučiausi daug geriau. Tiesa, 
žmonės šį gestą labai vertino, nes, 
pasak jų, rodžiau pagarbą kultūrai ir 
tradicijoms. Tačiau kas dieną pusę metų 
tempti vaikiną už rankos, pavyzdžiui, 
sakant „einam į parduotuvę, nes 
noriu nusipirkti bananų“ buvo išties 
savivertę smukdanti patirtis.
Nors tikėjimas raganų burtais egzistuoja 
daug kur Afrikoje ir Azijoje, ir dėl to 
nukenčia tūkstančiai moterų bei vaikų, 
tai visgi mums, vakariečiams, turbūt 

sunkiai suprantamomis tradicijomis 
grįstas įsitikinimas. Kai sakome, kad 
nuostatos pas žmones keičiasi, kiek mes 
nerizikuojame primesti savo požiūrio 
kitai kultūrai, pagal kurį ji niekada 
negyveno?
Kuo ilgiau ten buvau, tuo geriau 
supratau, kad iš tiesų neturime jokios 
teisės primesti savo požiūrio kaip 
teisingo, sakant, jog jūsų požiūris – 
neteisingas. Norėdami kurti globalią 
visuomenę bei geresnę ir darnesnę 
žmonijos ateitį, turime bendradarbiauti. 
Ir vieni iš kitų mokytis. Indijos bei 
Nepalo žmonės mus tikrai gali daug 
ko išmokyti – pavyzdžiui, apie pagarbą 
gamtai, dėmesingumą vieni kitiems, 
paprastų, bet svarbių dalykų vertinimą 
gyvenime, išradingumą sukantis iš 
tikrai sudėtingų situacijų, naujus 
sprendimus senoms problemoms 
atliepti ir t.t.. Mes, savo ruožtu, irgi 
galime jiems suteikti žinių apie tokius 
dalykus kaip, pavyzdžiui, žmogaus 
teisėmis grįstas požiūris bei susiję 
principai. Kol įsitikinimai ar tradicijos 
nepriveda prie kito asmens žalojimo 
ar žudymo – kodėl tuomet reikėtų 
kažką keisti? Tikrai nenoriu pasakyti, 
kad mes, ateidami iš kažkur toli bei 
nesuprasdami istorijos, kultūros 
ar konteksto, galime primesti savo 
supratimą. Svarbu atrasti pusiausvyrą 
ir bendradarbiauti, todėl ir santykis 
turėtų būti ne mokytojo ir mokinio, 
o veikiau lygiaverčių partnerių. 
Vienas iš mane labiausiai privertusių 
susimąstyti momentų buvo su 

vietiniais studentais Indijoje šnekantis 
apie psichikos sveikatą. Šioje srityje 
dirbu jau daugiau nei 10 metų, todėl 
ji man yra itin artima ir svarbi. Šie 
studentai sako, kad jeigu kažkam 
sutrinka psichikos sveikata, tai reikia 
aiškinti išoriniu faktoriumi, pavyzdžiui, 
piktosios dvasios apsėdimu, ir norint 
žmogui padėti, reikia tą faktorių iš 
žmogaus „išvaryti“, pašalinti. Būdami 
Indijoje, susidūrėme su istorijomis, 
kaip tai labai tiesiogiai atliekama 
užspaudžiant žmogų milžiniškais 
akmenų luitais ir keletui dienų 
paliekant jį gulėti šventykloje. Mano 
jau minėti studentai klausė – „o tai kas 
tie psichikos sveikatos sutrikimai, kaip 
jūs juos aiškinat?“ Ir aš atsakiau, kad 
Vakaruose yra įvairių požiūrių ir teorijų, 
pavyzdžiui, medicininis modelis, kai 
siekiama gydymo, arba socialinis, 
kuriame akcentuojama aplinkos ir 
socialinių veiksnių įtaka asmeniui ir jo 
sveikatai. O jie tik nusijuokė – „čia tik 
jūsų gydytojai taip sako“.  Ir tai mane 
privertė susimąstyti, kad jų įsitikinimai 
ir to paties dalyko aiškinimas irgi yra 
viena iš teorijų, kuri nebūtinai yra 
neteisinga. Todėl neturime jokios 
teisės pareikšti – nėra „raganų“, nėra 
dvasių. Egzistuoja dalykų, kurių mes 
patys nežinome ir kurių negalime 
paaiškinti vienareikšmiškai. Todėl, 
manau, svarbiausia – vieniems kitus 
išklausyti, išgirsti, kartu diskutuoti, 
bei, žinoma, išlaikyti pagarbą vieni kitų 
nuomonėms ir įsitikinimams.
Ačiū už pokalbį!

Moteris, nukentėjusi nuo savo pačios artimiausių šeimos narių dėl kaltinimo raganavimu
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Stichijų poveikis Peru: 
kuo padėti gali Lietuva?

Šį pavasarį Pietų Amerikoje, Peru valstybėje prasidėjo didelio 
masto lietūs, kurie sukėlė potvynius ir purvo nuošliaužas. Labiausiai 
nukentėjo šiaurinė šalies dalis, kuri metai iš metų išlieka sausringa. 
Gyventojai visada yra pasirengę stichinėms nelaimėms, kadangi 
potvyniai užklumpa kasmet, ypatingai kalnuotose Peru vietovėse 
arba pietinėje dalyje. 

Tačiau šį kartą apie 115 000 tūkst., 
namų yra sugriauti, 150 000 tūkst., 
žmonių liko be gyvenamosios vietos. 
Taip pat rasta apie 100 žuvusiųjų. 
Tokio lygio nelaimės šalyje nebuvo 20 
metų.

Specialistai skuba padėti
Dėl pasaulyje vykstančios klimato 
kaitos labai sunku nuspėti kokiai 
stichinei nelaimei žmonės turi 
ruoštis. Su šia problema susiduria 
ir tarptautinės organizacijos, 
kurios nedelsiant skubėjo į pagalbą 
nukentėjusiems Peru žmonėms. 
Iškart reagavo ir kaimyninės šalys: 
Ekvadoras, Argentina, Čilė, taip pat 
Europos Komisija. Pagalba suteikiama 
daiktais, medikamentais, pinigine 

prasme ir ekspertų įsitraukimu. 
,,Kolegos jau dirba, planuoja ir dėliojasi 
visus pagalbos veiksmus. Kovo 17-18 
dienomis, kai dar nebuvo pasibaigę 
potvyniai, jie jau bandė įvertinti 
kokio masto žala gali būti padaryta,“ 
– pasakoja Justina Kaluinaitė, 
Nacionalinės nevyriausybinių 
vystomojo Bendradarbiavimo 
organizacijų platformos vadovė, kuri 
turėjo galimybę Peru įvykius pamatyti 
savomis akimis. 

Humanitarinė krizė. Ką darysime 
po to?
Organizacijoms labai sunku 
mobilizuoti savo pajėgas į šiuos 
nukentėjusius regionus, kadangi 
didžioji dalis Peru infrastruktūros 

buvo sunaikinta. Pagelbėti žmonėms 
galima atvykstant oru, tačiau ten nėra 
lėktuvų, nusileidimo vietų, taip pat ir 
kelių, tiltai nuplauti. Daugelis ekspertų 
keliauja tiesiog jūra. 
„Specialistų, skubančių padėti Peru 
gyvenantiems žmonėms, susidūrusiais 
su nelaime, mąstymas labai 
orientuotas į tai, kokių veiksmų teks 
imtis vėliau. Pirmas gelbėjimo etapas 
– tai reakcija į pačią humanitarinę 
krizę, t.y. lietūs, potvyniai, nuošliaužos. 
Bet kai jie baigiasi, tai nereiškia, 
jog didžiausios bėdos jau baigėsi. 
Tada suvoki, kad dabar visi rajonai 
– sistemingas daugelio metų darbas 
– sugriauti. Turi kruopščiai apgalvoti, 
kaip viską atstatyti, pradedant nuo 
infrastruktūros iki žmonių namų, 
viešųjų įstaigų, švietimo. Iš tikrųjų 
viena – žmonių namų atstatymas, o 
visiškai kita – viešosios institucijos, 
ligoninės, mokyklos. Pirmieji penkeri 
metai daugiausiai pareikalaus 
sistemingo darbo šioje srityje. Žinoma, 
ne viską reiks atstatyti nuo nulio, bet 
visas procesas bus ilgas ir sudėtingas,“ 
– dalinasi patirtimi J.Kaluinaitė.

Autorė: Rugilė Tarasevičiūtė Publikuota: 15min.lt, 2017 gegužės 15 d.
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Žmonėms pagalbos tenka laukti 
ant stogų 
Lietus savaime nėra didelė problema, 
tačiau ilgainiui, po vienos ar dviejų 
dienų, tai pavirsta į kompleksinę 
problemą. Peru namai dažniausiai 
būna kelių aukštų, tad pirmąjį ir antrąjį 
užlieja vanduo. Žmonės, ypatingai 
gyvenantys prie vandens telkinių 
ar kalnų, prasidėjus mažo masto 
potvyniui, susikelia gyventi kelioms 
dienoms tiesiog ant stogų. Kai kurie yra 
labiau pasiruošę stichiniams atvejams 
ir turi uždengiamus stogus – palapines 
arba brezentus. O susisiekimui naudoja 
plaustus, kurie šiuo atveju ne daug kur 
pagelbėjo, kadangi srovė buvo labai 
didelė ir vis nenustojo lyti. 
Šie smarkūs potvyniai palietė daugumą 
regionų, kurie nebuvo tam pasiruošę. 
Be pastogės liko apie 1000 žmonių, 
kuriems buvo suteikta pirmoji pagalba 
– vanduo, maistas, prieglobstis – 
įvykus nelaimei jie nebeturėjo nieko. 
O tiems, kurie pagalbos laukė namų 
zonose ir vanduo nenuslūgęs išbuvo 
jau kelias dienas, pradėjo trūkti 
geriamojo vandens. 

Poveikis ir pasauliniam paveldui
Peru labai gerbiamas ir saugomas 
vietos paveldas, kurį sudaro ne tik 
gamta ir architektūra, bet ir tradicijos 
bei vietos bendruomenės. ,,Vienas iš 
gražiausių dalykų, kurį aš mačiau Peru, 
tai ne šalis, bet tas kultūrinis ryšys su 
tuo, kuo tu esi, pagarba tam, ką tu 
turi,“ – dalinasi įspūdžiais J.Kaluinaitė. 

Šiuo metu Peru galima rasti daug 
gyvenviečių, kuriose vis dar nekalbama 
ispanų, o kaip tik Quechua senąja 
kalba. Vietiniai gyventojai puoselėja 
didelę pagarbą šioms bendruomenėms, 
kadangi jie yra tikrasis paveldas. Tai 
nėra parduodama kaip turistiniai 
objektai, nėra pristatoma kaip vien 
egzotiška patirtis. J. Kaluinaitė sako, 
jog niekada nebus taip, kad vietiniai 
gyventojai lankytųsi jų gyvenamosiose 
vietose vien dėl kvapą gniaužiančio 
kraštovaizdžio, įdomumo, kaip jie 
gyvena, surengtų savaitgalio šeimos 
kelionių į šiuos regionus. 
,,Dažniausiai, kai tu galvoji apie Peru, 
susimąstai apie Mačiu Pikčiu, bet 
mūsų pažinimą riboja stereotipai. 
Neklausiame savęs iš kur atkeliauja 
tropiniai vaisiai, kakava, kava ir kaip 
mes veikiame situaciją šioje šalyje. 
Tada supranti kitą dalyką, kad Peru 
yra architektūrinis, istorinis, kultūrinis, 
visam pasaulio kontekste, lobynas. 
O kaip tai bus paveikta šių stichinių 
nelaimių?
Tas pats Mačiu Pikčiu regionas 
nukentėjo nuo lietaus. Turistai buvo 
evakuoti iš parko. Be viso to yra labai 
daug architektūrinių statinių, kurie 
taip pat buvo sugriauti ir tuomet tai 
ne tik humanitarinė problema. Tai – 
viso pasaulio paveldo išsaugojimo 
problema. Jeigu mes norime toliau 
domėtis, tuo grožėtis, turėtume 
suprasti šias problemas, bei joms 
ruoštis ir prisiimti atsakomybę kartu 
su vietos gyventojais,“ – sako J. 
Kaluinaitė.

Prisidėti gali ir Lietuva
Pietų Amerika – regionas, kuris 
Europai, Lietuvai visada atrodydavo 
labai tolimas kraštas. Nors dabar 
tarp šių šalių užsimezgęs tiesioginis 
bendradarbiavimas per tarptautines 
organizacijas, pavyzdžiui, ,,Caritas“, 
tačiau Lietuvos humanitarinė pagalba 
tarptautiniu mastu nyksta, o tai ypač 
parodo specialistų, kurie galėtų savo 
pagalbą teikti kitose pasaulio šalyse, 
trūkumas. Humanitarinė pagalba 
ir globalus mąstymas dažnai nėra 

Projekto „Žiniasklaida vystymuisi“ nuotr./
Peru kasdienybė

Projekto „Žiniasklaida vystymuisi“ nuotr./ Pietinė Peru dalis, potvynis
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prioritetiniai valstybiniu lygmeniu, o 
dauguma programų orentuota tik į 
edukaciją, o ne tiesioginį dalyvavimą. 
,,Džiugu, kad aktyviai globaliame 
kontekste įsitraukia ir dalyvauja NVO 
organizacijos. Tokius pačius geruosius 
pavyzdžius turime ir Lietuvoje, kur 
NVO sektoriui sienos nėra riba,“ – 
teigia J.Kaluinaitė. 
Lietuvoje gyvena daug jaunų žmonių, 
kurie nori savo veiklą paskirti 
savanoriavimui ir gerų darbų atlikimui.
,,Labai dažnai išgirstu iš 20 ar 30 
metų amžiaus žmonių, jog jie nori 
prisidėti prie šios geranoriškos veiklos, 
savanoriauti, dalyvauti tarptautiniuose 
renginiuose, tačiau juos stabdo 
skeptiškas aplinkinių požiūris. Iš 
tikrųjų, pastebiu dvi šiuolaikinio 
jaunimo puses. 
Pirmoji – nuostabiai aktyvus jaunimas, 
kuris inicijuoja ir vietines veiklas, nori 
suprasti jas globaliam kontekste, 
kritiškai mąsto, vertina ir nebijo imtis 
iniciatyvos. O antroji pusė – abejingas 

ir apatiškas jaunimas. Jam trūksta 
motyvacijos, kai kurie demotyvuojami 
aplinkinių. Gyvename įdomiame 
laikotarpyje, kuriame įvyko daug 
pokyčių. Kartos užaugo visai kitokiose 
socialinėse ir politinėse sistemose, 
todėl kartais sunku suprasti ir įvertinti 
visą esamą situaciją,“ – pasakoja 
J.Kaluinaitė. 
Pasak jos, kitas dalykas, ko labai 
trūksta mūsų visuomenėje, yra 
globalus švietimas.
„To pas mus oficialiose mokymosi 
programose nėra, o būtent per tai 
atsiranda visas supratimas apie 
pasaulį. NVO sektorius daug prisidėjo 
rengiant ir ruošiant globalaus švietimo 
programą, kuri turėtų būti integruota 
į švietimo sistemą, tačiau ŠMM 
praeitais metais programą „numarino“. 
Tikimės, kad naujoji ministerija ir 
ypatingai vyriausybė supras, įvertins 
globalaus švietimo svarbą mūsų 
piliečių ugdyme“, – sakė pašnekovė. 

kitas dalykas,  
ko labai trūksta  
mūsų visuomenėje,  
yra globalus  
švietimas.

Projekto „Žiniasklaida vystymuisi“ nuotr./ Pietinė Peru dalis, potvynis
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„Gydytojai be sienų“ dirbantis A.Slavuckis: 
„Gyvename didžiulės abejingumo pandemijos metu“

Dirbdamas ekstremaliose situacijose nuolat susiduriu su mažais 
žmogiškumo stebuklais ir dideliais žygdarbiais, kurie sujaudina iki 
sielos gelmių. Tai buvo ypač akivaizdu Siera Leonėje ebolos epidemijos 
metu. Niekad nebuvau matęs tokio susitelkimo bendram tikslui ir 
tokios vienybės, kokią parodė ebolos kariais save vadinęs vietinis 
personalas.

Labai jaudinomės dėl savo pacientų, 
alinome save klaustrofobiškuose 
apsauginiuose kostiumuose kaskart 
įeidami į aukštos rizikos zoną ir 
nuoširdžiai džiaugdavomės, kai 
pacientui pavykdavo nugalėti virusą.

Bet esu susidūręs ir su visišku 
abejingumu žmonių kančioms, 
veidmainyste ir žiaurumu. Pavyzdys 
iš Serbijos–Vengrijos pasienio, kur 
stengėmės pagerinti neutralioje zonoje 
įstrigusių šimtų migrantų situaciją. 

Sunku įsivaizduoti, kad Europoje 
įmanomos tokios pasibaisėtinos 
antisanitarinės sąlygos. Tarp dviejų 
valstybių įsprausti žmonės, šeimos su 

mažais vaikais ir jas stebintys ginkluoti 
kareiviai, spygliuotos tvoros, vos 
vienas vandens čiaupas, jokio tualeto, 
jokios medicininės pagalbos ir jokių 
teisių. Tik stebuklo dėka ten nekilo 
choleros epidemija.

Ir serbų, ir vengrų biurokratai 
akmeniniais veidais vengė pripažinti, 
jog tai pabėgėlių stovykla, nes 
tuomet reikėtų ją aprūpinti pagal JT 
standartus. Patogiau apsimesti, kad 
problemos nėra.

Darbe laikomės griežtų saugumo 
taisyklių. Dažnai dirbu ten, kur 
netinkamas žodis ar veiksmas gali 
ne tik pakenkti sėkmingam projekto 

įgyvendinimui, bet ir sukelti rimtų 
pasekmių kolegų ar mano paties 
saugumui. Improvizacija ir asmeninė 
iniciatyva yra sveikintina, jei nesikerta 
su saugumo taisyklėmis. 

Kiekviena patirtis kažko išmoko, 
ypač tokia, kuri įspraudžia į kampą 
ir priverčia suktis iš padėties. 
Manau, kad žmonės kūrybingiausi 
ekstremaliose situacijose. Būdamas 
archeologu, niekada negalvojau, kad 
kažkada mokėsiu įrengti choleros 
gydymo stovyklą Haityje, statysiu 
Ebolos valdymo centrą Siera Leonėje, 
organizuosiu jaunuolių apipjaustymo 
stovyklas Pietų Afrikoje, įrenginėsiu 
logistinę bazę pietų Libijos dykumoje, 
vadovausiu pabėgėlių stovyklos 
ligoninei Pietų Sudane, organizuosiu 
tiekimo vilkstines Centrinės 
Afrikos Respublikos džiunglėse, 
vesiu mokymus Jemeno logistams, 
organizuosiu vandens tiekimą 
Serbijos pasienio zonoje ar montuosiu 
vandens gręžinius Indijos revoliucinių 
maoistų teritorijose. Bet daugiausia 

Publikuota: 15min.lt, 2019 lapkričio 9 d. 

„Reuters“/„Scanpix“ nuotr. / 2015 m. balandžio 20 diena. Darbininkai neša 
berniuką, kuris kaip įtariama, užsikrėtęs ebola, į gydymo centrą Liberijoje

Autorius: Andrius Slavuckis, logistikos koordinatorius, „Gydytojai be sienų“ 
(Médecins Sans Frontières, MSF)

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/kelioniu-istorijos/gydytojai-be-sienu-dirbantis-a-slavuckis-gyvename-didziules-abejingumo-pandemijos-metu-639-1228028#galerija/68899/1578019
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išmokstu iš misijose sutiktų kolegų. 
Juos vienija stiprus gailestingumo ir 
geraširdiškumo jausmas.

Tačiau mes gyvename didžiulės 
abejingumo pandemijos metu. Šis 
virusas pamažu apima vis daugiau 
gyvenimo sričių, ir kovoti su juo darosi 
vis sunkiau. Taip yra dėl neįtikėtinai 
didelio informacijos perkrovimo: per 
pastaruosius dešimtmečius pasaulis 
susitraukė, bet tinkamai į tai reaguoti 
neišmokome. Man atrodo, kad šiuo 
metu trypčiojame vietoje, nes mus 
prilaiko baimė ir neryžtingumas. Tačiau 
vilties ateičiai suteikia jaunosios kartos 
ryžtas klimato krizės akivaizdoje.

Prieš 20 metų gelbėti pasaulį gal 
ir buvo keista, dabar tai – normali 
praktika. Klimato krizės akivaizdoje 
kiekvieno iš mūsų pareiga prisidėti 
prie to, kad mūsų vaikai ar anūkai 
turėtų kur gyventi normalų gyvenimą. 
Problemų yra visur. Kiekvienas turime 
nuspręsti, kur ir kaip norime prisidėti 
prie jų sprendimo. 

Dažnai susiduriu su situacijomis, kai 
aštriai pajuntu, kaip mano stebimi 
įvykiai galėtų vienaip ar kitaip atsiliepti 
Lietuvai. Tai buvo ypač akivaizdu 
ebolos epidemijos metu Vakarų 
Afrikoje. Juk jei pasaulis nebūtų laiku 
sureagavęs, virusas galėjo labai greitai 
išplisti į kitus žemynus.

Sunku įsivaizduoti, 
kad Europoje 
įmanomos tokios 
pasibaisėtinos 
antisanitarinės 
sąlygos

Liberijos menininkas Stephenas Doe ant sienos nupiešė Ebolos viruso simptomus.

Autobusais į Austriją iš Vengrijos išvykstantys migrantai apimti vilties ir nerimo

Asm. archyvo nuotr./Andrius Slavuckis
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Nevyriausybinis sektorius nerimauja dėl išryškintos 
nelygybės ir piliečių teisių įšaldymo

Nevyriausybinis sektorius – ne pelno siekiančios organizacijos, 
susivienijimai, viešosios įstaigos, visuomeniniai judėjimai – ir ne 
kriziniais laikais turi daug darbo, tačiau koks yra ir koks turėtų būti 
pilietinės visuomenės atsakas į dabartinę situaciją? Kaip nepraleisti 
progos ant senojo pelenų sukurti naują, geresnį pasaulį? Ko galime 
tikėtis ateityje? Apie tai – pokalbis su dviejų tarptautinių tinklų, 
vienijančių tūkstančius nevyriausybinių organizacijų visame 
pasaulyje, vadovais.

Kolektyvinė galia
Daugiau nei 11 tūkst. visuomeninių 
organizacijų jungiančios platformos 
„Global Call to Action Against 
Poverty“ (GCAP) direktorius 
Ingo Ritzas įsitikinęs, jog pilietinė 
visuomenė turi užsiimti demokratine 
valdžios ir kitų galios institucijų 
kontrole. Tai ypač reikalinga šiuo 
metu, kuomet vyriausybės žmonių 
gyvenimams milžinišką įtaką darančius 
sprendimus priima sparčiai ir nebūtinai 
demokratiškai. Žinoma, egzistuoja 
daugybė įvairių pilietinės visuomenės 
organizacijų, judėjimų, susivienijimų, 

kurių kiekvienas turi savo vaidmenį. 
Vienas svarbiausių, anot I.Ritzo, 
yra tiesiogiai padėti tiems, kuriems 
labiausiai reikia – pavyzdžiui, perduoti 
maisto jo stokojantiems ar pasirūpinti 
žmogiškomis sąlygomis prieglobsčio 
prašytojams.

Kita svarbi nevyriausybininkų 
užduotis – užtikrinti, jog valdžios 
institucijų sprendimai ir veiksmai 
nepalieka nuošalyje pažeidžiamiausių 
visuomenės grupių. „Europoje 
išleidžiami milijardui eurų, tačiau 
dažnai tai daroma didžiojo verslo, o ne 
marginalizuotų žmonių labui“, – sako 

I. Ritzas. Kito didelio 69 nacionalines 
NVO platformas ir 7 regionines 
koalicijas nevyriausybines nacionalines 
ir regionines organizacijas vienijančio 
tinklo „Forus“ direktorė Sarah Strack 
pritaria: visuomeninės organizacijos 
turi veikti kaip žmonių balsas ir 
užtikrinti, kad jų poreikiai yra tinkamai 
atstovaujami. „Pilietinė visuomenė 
sprendimų priėmėjams privalo 
parodyti kolektyvinę galią, kurią mes, 
žmonės, turime – ar bent jau turėtume 
turėti, – sako ji. – Privalome veikti visi 
kartu ir priimti teisingus sprendimus. 
O teisingi sprendimai yra tie, kurie į 
pirmą vietą iškelia žmonių teises.“

Tačiau realūs veiksmai neretai būna 
pavėluoti. GCAP vadovas pripažįsta, 
kad, bendrai paėmus, nevyriausybinio 
sektoriaus atsakas į krizę buvo 
pernelyg lėtas ir tik dabar, praėjus 
beveik dviem mėnesiams nuo jos 
pradžios Europoje, organizacijos 
aktyviau dalyvauja sprendimų 
paieškoje ir įgyvendinime. Tačiau 
konkrečių veiksmų galėtų ir turėtų būti 

Publikuota: 15min.lt, 2020 gegužės 13 d. 

Postimees / Scanpix nuotr. / Koronaviruso pandemija

Šaltinis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma

https://gcap.global/
https://gcap.global/
http://forus-international.org/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/nevyriausybinis-sektorius-nerimauja-del-isryskintos-nelygybes-ir-pilieciu-teisiu-isaldymo-56-1314394?fbclid=IwAR3AtPM3I36BDp5fPXEcqtCz4i-Lg3CSt5wx8Q-xvlR87exYBTJGyiEEAo0
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daugiau: šiuo metu renkama statistika 
apie užsikrėtusiuosius ir mirusius, 
ja dalijamasi, lyginama situacija 
skirtingose šalyse. Tik kas po to? Tiksli 
faktinė informacija ir tinkama jos 
sklaida yra svarbu, tačiau dar svarbiau 
tai, kas nuo to keičiasi (į gera) realiuose 
žmonių gyvenimuose, o ne niekieno 
neskaitomų ataskaitų krūvoje.

Nors krizė tebesitęsia, šiandien jau 
galime įžvelgti tam tikras jos pamokas. 
„Ši krizė aiškiai parodė, kaip viskas 
pasaulyje yra tarpusavyje susiję, todėl 
vienintelis būdas ją sėkmingai įveikti 
yra solidarumas ir bendradarbiavimas 
ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu, – sako S.Strack. – Įtariu, kad 
tendencija rūpintis vien savo šalies 
vidiniais reikalais tik stiprės, tačiau 
mes, pilietinė visuomenė, privalome 
tam priešintis. Kolektyviai esame 
stipresni nei po vieną.“ Panašias 
grėsmes įžvelgia ir I.Ritzas. „Krizės 
pradžioje visas dėmesys buvo sutelktas 
tik į situaciją savoje šalyje, bet juk nėra 
abejonės, jog ją išspręsime tik veikdami 
kartu“, – sako jis.

Vienas iš sveikintinų bendradarbiavimo 
tarptautiniu mastu pavyzdžių yra dalies 
pilietinės visuomenės spaudimas 
atšaukti kai kurioms Globaliųjų 
Pietų šalims skolos grąžinimą 
turtingesniosioms. „Kai šalis kasmet 
priversta išmokėti 10, 15 ar net 40 
proc. savo biudžeto palūkanoms, kaip 
ji gali padengti sveikatos ar socialinio 
sektoriaus išlaidas?“, – sako I.Ritzas. Po 
sėkmingų nevyriausybinių organizacijų 
veiksmų skolos išmokėjimas buvo 
atidėtas iki 2021 m. 

Nyksta erdvė pilietiškumui 
reikštis? 
Pastaruosius porą mėnesių ribojama 
ne tik didžiosios žemės gyventojų 
dalies judėjimas, bet ir įvairios kitos 
teisės, tokios kaip susirinkimų laisvė 
ar teisė į privatumą, o kai kuriais 
atvejais – ir minties bei žodžio laisvė 
(kai IT kompanijos cenzūruoja kritiškus 
pasisakymus apie Covid-19 reikalus). 
Prakalbus apie „privalomas“ vakcinas 
kyla rimtų klausimų apie žmogaus 
suverenumą savo paties kūno atžvilgiu, 
o vis plečiamos valstybės jėgos 
struktūrų (policijos, kariuomenės) 
galios prašosi garantijos, kad tai laikina, 
o ne nauja amžina tvarka.

Viena svarbių nevyriausybininkų 
funkcijų yra apsaugoti žmonių teises 
ir pilietinę erdvę (angl. civic space) 
viešoms diskusijoms ir politiniams 
gyventojų veiksmams, be kurios jokia 

visuomenė negali vadintis laisva. 
„Pilietinė visuomenė turi kritiškai 
vertinti vyriausybių veiksmus. Tai 
nereiškia būtinai viskam prieštarauti, 
bet analizuoti būtina, – sako I.Ritzas. 
– Jei valdžia atiminėja demokratines 
žmonių teises, pilietinės visuomenės 
pareiga tai pasmerkti ir imtis veiksmų 
jas išsaugoti.“ 

„Forus“ vadovė sako iš tinklo narių 
visame pasaulyje girdinti vis daugiau 
susirūpinimo žmonių teisių ir 
laisvių varžymu. „Matome daugybę 
solidarumo ir įvairių valstybės paramos 
pavyzdžių, tačiau kartu pastebime, 
jog neretai politikai sprendimus 
priima vienašališkai, neklaus(y)dami 
nevyriausybinio sektoriaus nuomonės. 
Tai pavojinga, nes taip visuomenės 
atstovavimas sprendimų priėmimo 
procesuose mažėja“, – įspėja S.Strack. 

Be to, anot jos, šiuo metu vykstantis 
piliečių teisių įšaldymas kelia esminių 
klausimų ateičiai: „Ateinančiais 
mėnesiais ir net metais pilietinė 
visuomenė turės itin svarbų vaidmenį 
užtikrinant, kad šiandieniniai laisvių 
suvaržymai būtų pilnai atšaukti kaip 
įmanoma greičiau ir kad tam tikros 
vyriausybės neįsipatogintų tose 
galiose, kurias pačios sau suteikė 
krizės metu.“ Tinklas žada aktyviai 
stebėti, kaip krizė veikia pilietinės 
išraiškos erdvę, kuri, anot „Forus“ 
vadovės, buvo pradėjusi tendencingai 
silpnėti dar gerokai prieš koronaviruso 
apsireiškimą. 

Išryškintos nelygybės 
Dabartinė krizė akivaizdžiai išryškino 
didžiules pasaulyje egzistojančias 
nelygybes – pvz., kai vieni gali be 
vargo iš tikrų susirinkimų salių 
persikelti į virtualias, kitus priverstinis 

Nevyriausybinių organizacijų veikla

123RF.com nuotr./Koronavirusas
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nedarbas veda tiesiai į eilę prie maisto 
banko. Ir „Forus“, ir GCAP tinklai 
kaip vieną prioritetų nurodo pačių 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių 
apsaugą. Tai – vyresnio amžiaus ir/
ar vieniši žmonės ir žmonės, turintys 
negalią, vaikai, vieniši tėvai, smurtą 
šeimoje ar kitoje artimoje aplinkoje 
patiriantys asmenys, ant skurdo ribos 
balansuojančios šeimos. Tačiau yra ir 
kitų grupių, kurios neretai atsiduria 
valstybės prioritetų sąrašo pabaigoje. 
„Pavasario pradžioje Europoje 
pasigedau dėmesio benamiams 
žmonėms, nors pastaruoju metu 
jau atsirado jiems pagelbėti skirtų 
iniciatyvų, – sako GCAP direktorius. 
– Indijoje turėjome atvejį, kai dėl 
visuotinio uždarymo buvo draudžiama 
padėti gatvėje gyvenantiems 
žmonėms, tačiau kolegai pradėjus 
daryti spaudimą vietinei valdžiai ši 
galų gale sutiko atvežti jiems maisto.“ 
Be to, kai kuriose Afrikos šalyse 
GCAP dirba su negalią turinčiomis 
moterimis, kurios paprastai valstybės 
ir visuomenės akyse yra užmirštamos.

Visuotinio karantino kontekste itin 
sudėtinga yra migrantų situacija, ypač 
migruojančių priverstinai, t.y. prašančių 
užsienio valstybių prieglobsčio nuo 
karo ar persekiojimo gimtinėje. GCAP 
direktorius sveikina nevyriausybines 
organizacijas, dedančias pastangas 
pagelbėti Graikijos salose baisiomis 
sąlygomis laikomiems žmonėms, 
tačiau sako, kad ne tik reikia, bet 
ir galima jų labui nuveikti žymiai 
daugiau. „Nuo koronaviruso pradžios 
mano gimtoji Vokietija iš viso pasaulio 
namo parskraidino apie 170 tūkst. 
piliečių, daugiausia turistų. Tačiau iki 

šiol sugebėjome į Vokietiją iš Graikijos 
salų pervežti vos 50 be tėvų keliavusių 
vaikų, nors oficialiai žadėta priimti 1 
600. Tai baisi gėda, – sako I.Ritzas. – 
Tad argumentas “negalim, nes nėra 
lėšų, nėra resursų„ tiesiog nebegalioja. 
Ir lėšų, ir resursų tikrai yra.“

„Šiandien turime galimybę permąstyti 
egzistuojančias sistemas bei savo 
santykį su planeta ir jas perkurti, 
– sako S.Strack. – Tai gali būti 
didžiulis žmonijos istorijos posūkis.“ 
I.Ritzas sutinka, jog dabartinė krizė 
yra proga giliai pareflektuoti apie 
tai, kokių pokyčių norime. „Mes, 
nevyriausybininkai, seniai kartojame: 
privalome sukurti socialiai teisingesnę 
ir gamtą tausojančią visuomenę. 
Šiandien toks tikslas turėtų niekam 
nebekelti abejonių, – sako GCAP 
vadovas. – Tačiau mums būtinas platus 
ir stiprus visuomenės palaikymas. Jei 
geresnio pasaulio kūrimas rūpės tik 
būreliui aktyvistų, nieko gero iš to 
nebus.“

„Forus“ direktorė pripažįsta, kad 
rizika, jog šios viltys neišsipildys ir 
dabartinės sistemos nesikeis, išlieka. 
Būtent tai, anot jos, ir yra užduotis bei 
atsakomybė nevyriausybininkams.: 
„Privalome mobilizuoti jėgas, tardyti 
sprendimų priėmėjus ir kitus interesų 
turinčius subjektus, koordinuoti savo 
veiklas nacionaliniu ir regioniniu lygiu 
bei tarp įvairių sričių, – sako ji. – 
Pilietinė visuomenė labai įvairi ir tai yra 
viena mūsų stiprybių. Daugumą vienija 
tos pačios vertybės bei principai, 
tad mūsų užduotis yra pasinaudoti 
šia kolektyvine galia ir kartu sukurti 
geresnę ateitį.“

Unsplash nuotr./Pabėgėliai

Kaip Covid-19 krizė pakeitė didelių tarp-
tautinių humanitarinių organizacijų veiklą 
ir kokių tendencijų galime tikėtis ateityje? 
Apie tai – organizacijos „Gydytojai be sie-
nų“ (Médecins Sans Frontièrs) logistikos 
vadovo Andriaus Slavuckio komentaras:

„Poveikis jaučiasi itin stipriai. Šalims už-
sidarius, nutrūko tarptautiniai skrydžiai, 
humanitarinės pagalbos darbuotojai ne-
begali laisvai judėti; nukeliauti iš Vakarų 
Europos valstybių iki Malavio ar Pietų 
Sudano darosi misija neįmanoma. Tačiau 
tai turi ir teigiamų aspektų – virusas į 
šias valstybes daugiausia atkeliauja bū-
tent humanitarinių darbuotojų pagalba, 
kaip kad nutiko Jemene. 

Sustojus tarptautinei prekybai, mano mi-
nėtose šalyse ir daugelyje kitų valstybių 
pradeda trūkti įvairiausių importuojamų 
vaistų, medicininių preparatų. Vos Indijai 
užsidarius, Pietų Afrikoje kilo panika dėl 
nutrūksiančio įvairiausių generinių an-
tiretrovirusinių vaistų importo. Daugelis 
mūsų organizacijos projektų pasaulyje 
yra priklausomi nuo aukštos kokybės lo-
gistinių ir medicininių prekių tiekimo iš 
Vakarų Europoje esančių MSF logistinių 
bazių. Visa tai sustojo. Tenka suktis iš 
padėties ieškant itin kūrybiškų ir dažnai 
nelabai kokybiškų sprendimų tam, kad 
projektai nesugriūtų. 

Iš pradžių visa ši situacija atrodė tik lai-
kinas šokas, o dabar jau visi ruošiamės 
sėdėti apkasuose. Kol kas sunku spręsti 
apie toli siekiančias pasekmes, bet vie-
na aišku: pasaulis nebebus toks pats. Jau 
vien ką reiškia JAV nutrauktas Pasaulio 
Sveikatos Organizacijos finansavimas. 
Mes, dirbantys ŽIV, tuberkuliozės ir kitų 
chroniškų ligų srityje tas pakitusių finan-
sinių srautų ir prioritetų pasekmes paju-
sime labai greitai.

Kaip visada, labiausiai nukentės mažiau-
siai privilegijuoti neturtingi piliečiai ir 
valstybės. Vakarų Europoje didės nedar-
bas, daugės maisto bankų klientų, iš pa-
šalpų gyvenančių žmonių, daugės pikto 
populizmo, ksenofobijos ir trampizmo. 
Kuo ilgiau tęsis ši pandemija, tuo labiau 
kiekviena valstybė žiūrės savo interesų. 
Europos Sąjungos siūlės jau pamažu trū-
kinėja… Vyriausybiniai pinigų srautai jei 
ne visiškai išseks, tai kaip reikiant susi-
trauks tiek tarptautiniams projektams 
ir šalims, gaunančioms paramą, tiek to-
kioms organizacijoms kaip Pasaulinis 
kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija 
fondas ar PSO. 

Mūsų organizacija tikrai pajus didžiulį 
finansinį smūgį. Esame priklausomi nuo 
privačių, dažniausiai turtingose Vakarų 
Europos valstybėse, Australijoje ar JAV ir 
Kanadoje gyvenančių donorų malonės ir 
piniginės storio. Taigi visų mūsų laukia 
sunkios dienos. Teks veržtis diržus ir ieš-
koti vis kūrybingesnių sprendimų.“

https://www.msf.org/
https://www.msf.org/
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Kontrastingas Vietnamas:  
komunistinė atributika ir auganti ekonomika

Vietnamas – tai šalis, kurioje žavi įdomūs žmonės, sparčiai kyla 
ekonomika, o tradicijos ir papročiai susipina su plintančia vakarietiška 
kultūra. Taip apie Vietnamą atsiliepia Monika Zavistanavičiūtė ir 
Samuelis Sauchatas – savanoriai, šešis mėnesius praleidę šioje šalyje. 

Monika gyveno Vietnamo šiaurėje 
esančiame mažame Nam Khe kaimelyje 
netoli Halongo įlankos, nuo sostinės 
Hanojaus nutolusiame 135 kilometrus. 
Kaime įrengtas studentų miestelis 
su bendrabučiu, gyvenamaisiais 
pastatais dėstytojams, biblioteka, 
valgykla. Šiame ir kitame Halongo 
miesto universitete ji savanoriavo 
kaip anglų kalbos dėstytoja. Samuelis 
gyveno toliau, centriniame Vietname 
esančiame mieste, ten savanoriavo 
mokykloje, kurioje mažuosius mokė 
anglų kalbos.

Renginiuose – raudonos vėliavos, 
kūjis ir pjautuvas 
„Vietnamo socializmas labai 
populistinis, žmonės tarsi užliūliuoti, 

veikia stipri propaganda. Didelę 
dalį technikos įrangos ar drabužių 
vietnamiečiai gamina savoje šalyje, 
dėl to šios prekės ten pigesnės“, – 
pasakoja Monika. 
Anot savanorės, komunizmas 
pasireiškia įvairiomis smulkmenomis, 
šventėmis ir biurokratija. Kadangi 
ji dirbo universitete, valstybinėje 
institucijoje, čia būdavo be galo daug 
ceremonijų, renginių, suvažiuodavo 
visa miestelio ir regiono valdžia. 
„Salėje – Ho Ši Mino biustas (Ho Ši 
Minas buvo Vietnamo prezidentas, 
vietnamiečiai į jį žiūri taip, kaip Sovietų 
Sąjungos laikais žmonės žiūrėjo į 
Staliną ar Leniną), visur vaizduojamas 
kūjis su pjautuvu, kabo raudona 
vėliava, komunistiniai plakatai, skamba 

studentų dainuojamos propagandinės 
dainos. Jausdavausi kaip senuose 
sovietiniuose filmuose“, – įspūdžiais 
dalijasi Monika.
Ji pasakoja, kad dauguma iš jos sutiktų 
žmonių su politika nenori turėti nieko 
bendro, jie galvoja, kad negali nieko 
pakeisti. Savanorius priimančios 
organizacijos vadovas Vietname žino, 
kad jo veiklą valdžia kritikuoja, seka 
telefoną. Anot Monikos, kai kurie 
žmonės nepatenkinti valdžia, tačiau 
viešai negali to deklaruoti. Vis dėlto 
yra dėstytojų, kurie drąsiai pasako, 
kad su kai kuriais dalykais nesutinka, ir 
moko savo vaikus mąstyti kritiškai. 
Monika aiškina, kad šalyje negalima 
sakyti nieko blogo apie valdžią. 
Kol savanorė buvo Vietname, į 
vandenyną išsiliejo nafta, dėl to sukilo 
žvejai, vienas aktyvistas nufilmavo 
piketą, po šiuo vaizdo įrašu atsirado 
komentaras, kritikuojantis valdžią. Už 
tai komentatorius buvo nubaustas 7 
metus kalėti. 

Asm.archyvo nuotr. / Monika ir jos kolegos savanoriai iš Vengrijos 
ir Ispanijos, kartu pusę metų savanoriavę Šiaurės Vietname
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Universitete studentai mokosi 
socializmo idėjų ir pradmenų, 
marksistinių teorijų, rengia 
prezentacijas su Stalino ir Lenino 
nuotraukomis – tai privaloma. Sovietų 
Sąjungos žlugimas jiems vaizduojamas 
kaip viena didžiausių pasaulio tragedijų. 
Samuelis pasakoja, kad jį nustebino, 
jog mokyklose yra disciplinų, susijusių 
su karu. Vaikai mokosi ritmikos, 
karinių paradų formavimų, komandų 
vykdymo, vyksta eisenos, mokiniai 
surenka ir išrenka ginklus. 
„Studentams taip pat vedami kariniai 
mokymai, tačiau man jie pasirodė 
gana butaforiniai – visi gauna po šalmą 
ir plastmasinį vamzdelį, atlikdami 
pratybas apsimeta, kad vamzdeliai – jų 
ginklai. Taip apsitaisę jie ir žygiuoja, ir 
šliaužia“, – prisimena Monika.

Kontrastingi miestai ir žmonės 
„Vietnamas labai kontrastinga šalis. 
Dažnai važiuodavau į Hanojų, mačiau 
kelis skirtingus pasaulius viename 
mieste: tradicinį senamiestį, kuriame 
daug mažų turgelių, vyrauja didelė 
įvairovė, šalia – modernios gatvės, jose 
gausu kino teatrų, prekybos centrų. 
Dar kitokį Vietnamą pamatysime 
pavažiavus toliau už miesto, ten verda 
tikras gyvenimas. Atskirtis drastiškai 
jaučiama viename mieste“, – prisimena 
Monika. 
Vietname svarbiausia šeima, čia 
lemiamą žodį tars tėvai, o teisus visada 
liks vyresnysis. Tai pastebėjo ir savanorė: 
„Už jauną žmogų visus sprendimus 
priima tėvai. Kai klausinėjau, kodėl 
studentai pasirinko tokią specialybę, 
beveik visi atsakydavo, kad taip liepė 
tėvai. Merginos labiau užguitos, ypač 
tame regione, kuriame aš gyvenau. Jų 
gyvenimas suplanuotas – kur mokysis, 
ką dirbs. Hanojuj gal laisviau.“ 

„Vietname išskiriamos 54 etninės 
grupės. Turėjau progą pagyventi su 
vienai etninei grupei priklausančia 
moterimi. Ji gyvena kalnuose, molinėje 
troboje. Nors nekalba vietnamietiškai 
(bendrauja savo etninės grupės 
kalba), nemoka nei rašyti, nei skaityti, 
iš turistų išmoko kalbėti angliškai 
bei sugalvojo kurti verslą – vedžioti 
žmones po kalnus, kviesti pagyventi 
savo namuose ir taip parodyti savo 
gyvenimą. Tokie verslai padeda 
moterims finansiškai išlaikyti visą 
šeimą. Vis dėlto prabangūs viešbučiai 
prisivilioja didelę dalį turistų, dėl 
to vietiniams gyventojams sunkiau 
surasti norinčių pas juos apsigyventi“, 
– pasakoja Monika.
Daug kur užsieniečių srautai kenkia 
švietimui, nes tėvai neveda vaikų į 
mokyklą – jie lieka namuose, kad 
galėtų pardavinėti papuošalus ar kitus 

suvenyrus. Taip yra ne visur – moteris, 
pas kurią buvo apsistojusi Monika, 
supranta švietimo būtinybę ir savo 
vaikus į mokyklą leidžia. 

Susipina tradicijos ir vakarietiška 
kultūra 
Samuelis taip pat grįžo susižavėjęs 
šalies kultūra ir tradicijomis. 
Didelį įspūdį jam paliko gatvėse 
matytos pasiturinčiųjų laidotuvės – 
ceremonijoje važiuoja keli vagonėliai, 
eina kovos menų atlikėjai, skamba 
muzika, mėtomi netikri pinigai. Tai 
daroma dėl to, kad mirusiajam jau 
nebereikia turtų, simbolizuojamas 
išėjimas iš mirtingųjų pasaulio. 
Dominuoja ryškios spalvos, laidotuvių 
metu žmonės nerauda, tai priima kaip 
natūralų dalyką, kalbasi, vaišinasi. 

Asm.archyvo nuotr./Akimirkos iš ceremonijų ir renginių Halongo 
universitete, Šiaurės Vietname
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„Pamatę vietnamiečių kapines iš 
pradžių net nesupratome, kas ten. 
Kapinės spalvotos, jose daug skulptūrų, 
monumentų, atrodo kaip šventykla. 
Budizmas įvairiuose regionuose turi 
skirtumų, o tai atsispindi ir kapinėse“, 
– žavisi Samuelis. 
Monika teigia, jog nors Vietnamas 
yra budistinė šalis, išlaikiusi senąsias 
tradicijas, plinta ir įvairių šalių kultūra, 
muzika, stilius. Populiarus korėjietiškas 
popsas, karaokė. Dauguma savanorės 
sutiktų žmonių nesigilina į religijos 
filosofiją, tačiau laikosi ceremonijų, 
vaikšto į pagodą.

„Labai įdomus pasirodė netoli nuo 
mano gyvenvietės esantis miestas 
Niačangas. Dėl istorinių priežasčių 
mieste jaučiama rusiška kultūra – 
gatvėje dominuoja užrašai kirilica, visi 
sveikinasi rusiškai, net padavėjų vardai 
– slaviški. Kitur rusų tautybės žmonių 
daug nesutiksi, tačiau Niačange jų 
labai daug“, – stebisi Samuelis. 
Švietimo sistemoje – biurokratija 
ir savivaliavimas 
Anot Monikos, jos universiteto 
dėstytojai sunkiai kalba angliškai, 
tačiau to nepripažįsta, taip ir studentai 
išmoksta netaisyklingos kalbos. 

Gerai angliškai moka tie, kurie eina 
į privačius anglų kalbos centrus. 
Savanorė sutiko ir dvylikamečių, su 
kuriais puikiai susikalbėjo. Progresas 
matomas, tačiau geri anglų kalbos 
centrai prieinami tik tiems, kurie turi 
daugiau pajamų. 
„Buvo sunku suprasti mokymo 
programą – ji buvo labai netiksli. 
Universitete studentai vis dar gilinasi 
į keturių sričių gebėjimus – kalbėjimą, 
klausymą, skaitymą ir rašymą. Mano 
pagrindinė veikla buvo paskatinti 
ir padrąsinti juos kalbėti – nors 
gramatikos vietnamiečiai mokosi nuo 
pradinių klasių, tačiau kalbėti nelabai 
sugeba. Gyvenau šalia turistinės 
vietos – Halongo įlankos. Dėl to 
šioje vietovėje labai reikia gidų, kurie 
galėtų komunikuoti su turistais“, – apie 
mokymo procesus kalba Monika.
Su studentais savanorė stengdavosi 
bendrauti ne tik paskaitų metu, bet 
ir po jų, kartu jie keliaudavo, gerdavo 
arbatą. Taip anglų kalbos įgūdžius 
ji stengėsi stiprinti naudodama ir 
neformaliojo ugdymo metodus. „Kas 
mėnesį universitete vykdavo vis kita 
ceremonija. Studentai organizuoja 
renginius, dainuoja – energija 
nukreipiama ne į mokslus, o į pašalinę 
veiklą. Švietimo sistema neveikia, 
jai kenkia ir biurokratija, ir dėstytojų 
nusiteikimas. Vis dėlto jaučiuosi 
prisidėjusi prie tobulėjimo ne tik 
dirbant su studentais. Pardavėja, pas 
kurią kiekvieną dieną lankydavausi, 
pradėjo mokytis kalbėti angliškai“, 

Asm.archyvo nuotr./Halongo įlanka, įtraukta į UNESCO paveldo sąrašą, viena populiariausių turistų lankomų vietų
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– džiaugiasi Monika. „Kita švietimo 
sistemos problema – savivaliavimas. 
Mano miesto universitete buvo labai 
ambicingas vyras, norėjęs valdyti anglų 
kalbos departamentą. Deja, vieta jau 
buvo užimta. Kadangi niekas nenorėjo 
konfliktų, tiesiog buvo įkurtas dar 
vienas departamentas specialiai 
jam. Taip universitete veikė du anglų 
kalbos departamentai“, – apgailestauja 
Samuelis.

Šuoliais kylanti šalies ekonomika 
Abu savanoriai sutinka, jog būtina 
įvertinti ir tai, kad Vietnamas patyrė 
ilgalaikę politinę ir ekonominę agresiją: 
ilgą laiką šalyje dominavo Kinija, vėliau 
Vietnamą kolonizavo Prancūzija, 
okupavo Japonija, į valstybės reikalus 
kišosi Amerika bei Rusija. Jei ne tokios 
politinės, ekonominės ir socialinės 
priespaudos sąlygos bei patirta 
užsienio valstybių agresija, Vietnamas 
būtų daug labiau pažengusi valstybė, 
mano savanoriai. 

Šalyje jaučiama pajamų nelygybė. 
Geriau gyvena dėstytojai, mokytojai ar 
savo verslą turintys žmonės. Į ūkininkų 
darbą žiūrima šiek tiek neigiamai, tokia 
veikla nėra gerbiama. Monika stebisi, 
kad gyvendama Vietnamo šiaurėje 
nesutiko nei vieno elgetos, niekas 
neprašinėja pinigų, visi turi kokį nors 
darbą – ar parduotuvėlėje, laukuose, 
ar savo verslą kuria, bedarbių nėra. 
Samuelis teigia, jog Vietname 
atsiranda vidurinioji klasė, ekonomika 
kyla šuoliais, tačiau valdžia negalvoja 
apie ilgalaikę perspektyvą, dėl to 
išnaudojami šalies resursai. Taip 
siekiama per trumpą laiką uždirbti 
daug pinigų, tačiau nemąstoma apie 
ekonomikos tvarumą. Kadangi šalyje 
labai daug miškų, vyrauja medkirtystė, 
o tai geras pinigų gavimo būdas.
Anot Samuelio, kelių infrastruktūra 
taip pat įrenginėjama žiūrint į ateitį. 
Nors kol kas pagrindinė transporto 
priemonė yra motoroleriai, tačiau 
jau statomi keturių juostų keliai į 

vieną pusę. Regione, kuriame gyveno 
savanoris, labai greitai vyksta statybos 
darbai, per kelias savaites iškyla 
namai, milžiniškos konferencijų salės, 
viešbučiai. Vis dėlto, pasak Samuelio, 
dar daug laiko praeis, kol tokie pastatai 
pasiteisins ir bus aktyviai naudojami.
„Žmonės labai nagingi, kadangi ne 
viską gali leisti sau nusipirkti, daug 
ką pasidaro patys. Gatvėje galima 
pastebėti, kad kas nors lydyta namų 
sąlygomis, pavyzdžiui, žmonės 
pritvirtina prie motociklo priekabą“, – 
prisimena Samuelis. 
„Yra labai gabių žmonių, Vietname 
jiems lengviau iškilti. Susipažinau 
su septyniolikmečiu, kuris Hanojuje 
turi savo verslą, brangakmenių 
parduotuvę, taip pat vienoje įmonėje 
dirba IT specialistu“, – šypsosi Monika.

Asm.archyvo nuotr./Sa Pa regionas, Lao Cai provincija
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Savanorius sužavėjęs Nepalas: ko reikia, 
kad šalis būtų pažangesnė

„Nepalas patiria stiprų spaudimą iš Indijos, nepaklusus šios šalies 
norams Nepalo gyventojai kelioms savaitėms gali netekti elektros, 
dėl embargo pakilus naftos kainoms neįpirkti kuro. Tokie santykiai su 
Indija stabdo šalies vystymąsi ir ekonomikos augimą. Nors šalyje už 
jaunuolius sprendimus priima jų tėvai, vyrauja lyčių nelygybė, situacija 
keičiasi ir tampa liberalesnė, vystomas turizmas, o ir kasdieniame 
gyvenime pritaikomos tradicijos“, – prisiminimais apie Nepalą dalijasi 
savanoriai Monika Tunkulaitė ir Paulius Pakutinskas.

Lietuvoje slaugytoja dirbanti Monika 
savanorystę atliko visuomenės 
sveikatos srityje – lankė kaimo moteris, 
darė tyrimą, orientuotą į moterų 
sveikatą, kalbėjo apie ligų profilaktiką, 
remdamasi tyrimo duomenimis rengė 
kampanijas apie moters sveikatą, 
kalbėjo apie krūties bei gimdos kaklelio 
vėžio prevenciją. Vėliau vaikščiojo po 
mokyklas, jose vaikams aiškino apie 
higienos svarbą. 
Nepale Paulius savanoriavo švietimo 
srityje – kartu su vaikais kūrė, vedė 
instruktažus mokytojams, taip kas 
savaitę apsilankydavo vis kitoje 
mokykloje. Tokia sritis Pauliui artima 
– jis turi patirties dirbant su vaikais 
bei vedant įvairius užsiėmimus, taip 
pat planuoja tapti mokytoju. Nepale 
savanoriai praleido penkis mėnesius, 
gyveno rytiniame Nepale esančiame 
Okhaldhunga regione.

Kontrastai tarp miesto ir kaimo
„Nepale vyrauja praktinė religija 
hinduizmas, šalyje ji turi gilias tradicijas 
– kiekviena šeima aktyviai įsitraukia 
į tradicines šventes, jos palydimos 
įvairiais ritualais. Festivaliai bei kitos 
šventės suburia visą kaimą, labai stiprus 
bendruomeniškumo jausmas. Nors 
bandoma tai panaikinti, Nepale gaji 
kastų sistema. Aukštesnėms kastoms 
priklausantys vaikai labiau išsilavinę, 
turtingesni, dažnai mokosi geresnėje 
mokykloje, jaučiasi ir žemesnių kastų 
diskriminacija. Šalyje taip pat daug 
etninių grupių, tačiau tarpusavyje jos 
puikiai sugyvena“, – įspūdžiais dalijasi 
Paulius.
Anot Monikos, Nepale plinta kitų 
šalių kultūra, gatvėse – plėšyti 
džinsai, skamba įvairių žanrų muzika. 
Dauguma turi išmaniuosius telefonus, 

naudojasi socialiniais tinklais. Kaip 
ir kiekvienoje sostinėje, Katmandu 
gausu žmonių, mieste daug judėjimo, 
šurmulio. Katmandu įsikūręs oro 
uostas, iš čia žmonės vyksta į kalnus, 
mieste vystomas turizmas, daug 
restoranų, kavinukių, aukščiausios 
klasės viešbučių. Turizmas sostinėje 
yra vienas iš pagrindinių žmonių 
pragyvenimo šaltinių. „Nors 
daugiausiai laiko praleidome savo 
regione, pastebėjome kontrastų tarp 
miesto ir kaimo. Mieste galima rasti 
prabangos, o kaimeliuose žmonės 
gyvena kukliai, molinėse trobelėse“, – 
kalba Monika. 
Pasak Pauliaus, žmonės domisi 
politika, palaiko komunizmą: „Nepale 
buvome tuo metu, kai vyko rinkimai 
į parlamentą, agitacijos kampanijos. 
Paprastai valdžia šalyje neišsilaiko 
visos kadencijos, parlamentas 
būna priverstas atsistatydinti, toks 
nestabilumas sukelia gyventojų 
pasipiktinimą. Žmonės mano, kad 
išrinkus komunistinę valdžią atsiras 
pokyčių, bus sukurta naujų darbo 
vietų, todėl palaiko tokią santvarką – 
rinkimus laimėjo komunistinė partija.“ 
Žemės ūkis – ant moters pečių
„Nors vyrai dirba, užsiima profesine 
veikla, tačiau laukuose fizinį darbą 
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atlieka moterys. Tai labiausiai 
pastebėjau gyvendama su vietine 
šeima. Sunku pasakyti, kuo buityje 
prisideda vyrai, susidaro įspūdis, 
kad jie tiesiog sėdi namuose, žaidžia 
telefonu ir laukia, kol iš laukų grįžusi 
moteris pagamins valgyti. Kadangi 
kaimelyje, kuriame gyvenau, nėra 
vandentiekio sistemos, tam tikrose 
vietose įrengti kraneliai, dėl to į namus 
atsinešti vandens užtrunka apie 30 
minučių. Tai – taip pat moteriškas 
darbas. Jeigu vyras padeda ūkio 
darbuose, bendruomenėje jis gali būti 
pašiepiamas, pajuokiamas“, – pasakoja 
Monika.
Paulius teigia, jog jo koordinatorius 
Nepale daug liberalesnis, su savo 
žmona jis elgiasi kitaip – kartu skalbia, 
lygina, tvarko namus, neša vandenį. 
Iš pradžių kaimo bendruomenė iš jo 
taip pat pasijuokdavo, tačiau dabar 
visi priprato. Gaminti ir patiekti maistą 
– taip pat moters pareiga. Ji visada 
valgys paskutinė, kai kiti jau sotūs, 
o jei maisto nebelieka, moteris gali 
likti alkana arba valgyti ką nors kita. 
Pirmiausiai aptarnaujamas vyriausias 
vyras šeimoje, tada jaunesni vyrai bei 
visi kiti šeimos nariai. 
Savanorė pasakoja, kad kai kuriems 
vyriškiams valgyti kartu su savo 
žmonomis yra pažeminimas, tačiau 
moterys dėl tokios padėties nesijaučia 
blogai – tai šalies tradicijos ir papročiai. 
Savanorė svarsto, kad skirtumų tarp 
Lietuvos ir Nepalo daug: „Natūralu, 
kad gyvenimas Nepale savitas. Skiriasi 
kultūra, tradicijos, religija, klimatas 
– šalyje būna potvynių, žemės 
drebėjimų, nuošliaužų, dėl to nukenčia 
infrastruktūra, kai ką tenka statyti iš 
naujo.“

Iniciatyviems – pagalba iš vietos 
bendruomenės 
Pagrindinė žmonių veikla Okhaldhunga 
regione – žemdirbystė. Gyventojai 
augina ožkas, karves, buivolus. 
Kadangi vietovė kalnuota, sunku 
naudotis technika, dėl to žemės ūkis 
gana lokalus – dirbama pasikinkius 
jautuką, mediniais arklais, žagraitėmis 
ir rankomis. Grūdai taip pat iškuliami 
rankiniu būdu – pagaliais. Situaciją 
apsunkina ne tik kalnuotos vietovės, 
bet ir klimatas – sausros, liūtys. Mažiau 
žemių turintys žmonės eina dirbti pas 
stambesnius ūkininkus. Atidirbusi visą 
dieną laukuose moteris gauna apie 
100-150 rupijų – tai yra apie pusantro 
euro. Arčiau Himalajų kalnų, kur 
didesni turistų srautai, daugiau žmonių 
užsiima turizmu. 

„Viena iš pagrindinių institucijų 
kaime – mokykla, dėl to didžioji dalis 
gyventojų dirba mokytojais, žinoma, 
veikia bankai, parduotuvės. Kiti 
užsiima statybų darbais, iš kaimelių 
į miestą vežioja žmones, pinigų 
stengiasi prasimanyti gamindami 
vietinį alkoholį, prekiaudami. Regione 
klesti partneriniai mainai – paslauga į 
paslaugą. Vienas duoda maišą ryžių, 
kitas atgabena cukranendrių ar nuveža 
į miestą. Žmonės užsiima amatais 
– siuvėjai, batsiuviai prekiauja savo 
pagamintomis prekėmis“, – aiškina 
Paulius.
Monika gyveno šeimoje, kuri kaimo 
bendruomenėje yra pasiturinti, 
pakankamai turtinga, inovatyvi. Visi 
šeimos nariai dirba mokytojais, turi 
nemenką ūkį, priimdami gyventi 
savanorius taip pat gauna papildomų 
lėšų. Kitur žmonės gali gyventi kukliau. 
„Dalyvaudama savanorystės 
projekte mačiau, kad yra ir sunkiai 
besiverčiančių žmonių, dažniausiai jie 
gyvena toliau nuo kelio bei vandens. 
Vis dėlto gyvenimo sąlygos panašios – 
kaimo vietovėje visi gyvena molinėse 
trobelėse, dauguma turi saulės 
kolektorius, įprastai juos importuoja iš 
Kinijos. Maistas dažniausiai gaminamas 
ant atviros ugnies, ten neįprasta statyti 
kaminus, todėl dūmai eina į virtuvę, 
kur visi sėdi, valgo ir gamina“, – sako 
Monika. 
Pasak savanorės, bendruomenė 
stengiasi padėti ir paskatinti tuos, 
kurie nori kurti bei įgyvendinti 
naujas idėjas: „Volunteers Initiative 
Nepal“ organizacijos iniciatyva 

Asm.archyvo nuotr./Mokyklose be įprastų pamokų savanoris stengėsi ugdyti 
kūrybiškumą ir savarankišką mąstymą. Dažnai dirbdavo pasitelkęs neformalųjį švietimą 
ir stengdavosi pamokas daryti interaktyvias bei įdomias

Asm.archyvo nuotr./Mokyklose nėra plačiai mokoma apie grožinės literatūros kūrinius. 
Dėl to Paulius su vaikais angliškai skaitė apie žymius ir svarbius žmones, kurie kilę iš 
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kaimo bendruomenėje veikia moterų 
kooperatyvas. Į bendrą iždą renkami 
pinigai, jie būna skiriami tiems, 
kurie nori pradėti kurti verslą, įsigyti 
technikos, taip žmonėms lengviau 
įsitvirtinti.“
Anot Pauliaus, Nepalas patiria didelį 
spaudimą iš Indijos, šalis kišasi į 
sprendimų priėmimą, politiką. Jei 
priimami nepalankūs sprendimai, Indija 
nutraukia elektros bei naftos tiekimą, 
paskelbia embargą. Tokiais atvejais 
kyla kuro kainos, sustoja visas eismas, 
kelioms savaitėms dingsta elektra. 
Paulius įsitikinęs, kad, jei Nepalas 
nebūtų taip priklausomas nuo Indijos, 
šalis būtų pažangesnė.

Didelę įtaką daro tėvai
„Švietimo modelis, kurį matėme 
mūsų regione, neatitinka jaunimo ir 
mokytojų bendruomenės lūkesčių. 
Paprastai vaikai mokosi atmintinai arba 
perrašinėja tekstą. Kai kurie mokytojai 
mums vedant pamokas išeidavo, 
neklausydavo, kartais netgi trukdydavo 
vaikams, jiems pasakinėdavo 
atsakymus ir taip trikdydavo mąstymo 
procesą, mokiniai jausdavo spaudimą 
atsakyti teisingai. Su vaikais kūrėme 
daineles, rodėme filmukus, žaidėme, 
taip integravome neformalųjį švietimą. 
Kai kurie mokytojai prieidavo ir 
paprašydavo patarimų, domėjosi tuo, 
ką mes darėme“, – prisimena Monika. 
Tų vaikų, kurie mokosi privačiose bei 
pusiau privačiose mokyklose, anglų 
kalbos įgūdžiai paprastai būdavo 
geresni. Paulius išskiria problemą, kai 
dėl žemės ūkio darbų vaikai neina 
į mokyklą, o padeda tėvams nuimti 
derlių: „Būdavo, kad ateiname į 
mokyklą, o ten sėdi tik keli vaikai, kiti 

– dirba. Tokiu atveju negalėdavome 
įgyvendinti visos numatytos 
programos, stengdavomės prisitaikyti 
pagal mokinių poreikius ir gabumus.“
Paulius pastebi ir mokytojų aplaidumą 
– užrašę ant lentos sakinį jie neretai 
išeina iš klasės, o vaikai perrašo frazes 
ir likusią dienos dalį leidžia be veiklos. 
Atėjus savanoriams kai kurie mokytojai 
pradėdavo labiau stengtis, kiti – bent 
jau imituoti darbą.

Savanoris pabrėžia, kad Nepale sunku 
siekti karjeros, kadangi didelę įtaką 
daro tėvai. Egzistuoja planuojamos 
vedybos, tėvai sprendžia, ar vaikai 
turės išsilavinimą. Gali būti, kad baigęs 
mokyklą jaunuolis turės perimti šeimos 
ūkį, o ne eiti studijuoti. Anot Pauliaus, 
gyvenant sostinėje daugiau galimybių 
gauti išsilavinimą. 
„Matėme ir kultūrinio gyvenimo, kol 
buvome, vyko du didžiausi festivaliai 
– Tihar ir Dashain. Dashain religiškai 
labai svarbi šventė. Iš bambukų 
pastatomos didelės sūpynės, žmonės 
supasi, tai džiaugsmo, laimės ir 
pakylėjimo simbolis. Tihar festivalis – 
brolių ir seserų šventė. Festivalių metu 
naudojama daug spalvų, vyksta dideli 
minėjimai, mokyklos uždaromos ne 
tik festivalio metu, bet ir prieš jį bei 
po jo. Tai buvo dar vienas sunkumas 
įgyvendinant numatytą programą 
mokyklose. 
Per metus nepaliečiai turi labai daug 
festivalių, jie trikdo mokymosi procesą, 
o jų gausa neleidžia siekti programoje 
numatytų dalykų. Dėl laisvų dienų 
festivalių metu vaikams ir mokytojams 
būna sunku grįžti atgal į ritmą“, – 
apgailestauja Paulius.
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This podcast is a part of our series of episodes where we 
conduct short interviews with various community activists and 
leaders in different fields around the globe and who share with 
us their lives and their experience.
In this episode we are talking to Tim Flynn who has worked 
in Kenya for about 20 years and is one of the heads of an 
international development and volunteering organisation called 
VMM. We discuss with him development work, volunteering 
and COVID-19 situation in Kenya.

Interview with Jacob Warn 
from Action for Education 
in Greece

This interview is a part of our series of episodes 
where we conduct short interviews with 
accomplished people working in humanitarian 
action, development or related fields - they share 
their stories, describe their work and discuss 
volunteering opportunities.
In this episode we are talking to Jacob Warn from 
an organisation Action for Education which works 
with refugee communities on the Greek islands.

Interview with Jennifer 
Fernandes, a volunteer in the 
Brazilian Red Cross

This interview is a part of our series of episodes where we 
conduct short interviews with accomplished people working 
in humanitarian action - they share their stories, describe their 
work and discuss volunteering opportunities.
In this episode we are talking to Jennifer Fernandes, a volunteer 
in the Brazilian Red Cross who has extensive experience within 
the organisation.
The interview is independent and does not reflect the opinion 
of the Brazilian Red Cross.

Interview with Tim Flynn: 
development work, volunteering 
and COVID-19 in Kenya

Interview with Stasys 
Vaitonis from the 
Lithuanian Red Cross

This interview is a part of our series of episodes 
where we conduct short interviews with 
accomplished people working in humanitarian 
action - they share their stories, describe their 
work and discuss volunteering opportunities.
In this episode we are talking to Stasys Vaitonis, 
the head of volunteer development in Lithuanian 
Red Cross.
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