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Pasaulio socialinis forumas - didžiausias pilietinės visuomenės 
susibūrimas, ieškantis bendruomeninių sprendimų esantiems 
iššūkiams. Forumas pirmą kartą įvyko 2001 m. Brazilijoje ir 
nuo to meto kiekviename forume kasmet dalyvauja dešimtys 
tūkstančių dalyvių, kurie įsitraukia į vykdomus renginius, 
seminarus, konferencijas, vykstančias menines instaliacijas ir 
kitas veiklas. Forumo temos įvairios – priklauso nuo esamų 
iššūkių bendruomenėse – socialiniai iššūkiai, solidari ekonomika, 
žmogaus teisės, demokratizacija, vystymasis ir kitos. Pasaulio 
socialinis forumas turi veiklos chartiją, deklaruojančią vertybes ir 
standartus, kuriuos turi gerbti dalyviai.

2022 m. gegužės mėn. Pasaulio socialinis forumas vyko Meksikos 
mieste, Meksikoje. Šiame forume Vystomojo bendradarbiavimo 
platforma turėjo savo atstovę, iš kurio ir parengėme šį pasaulio 
bendruomenių aktualijų istorijų rinkinį – pirminius pasidalinimus 
skirtingomis tematikomis. Istorijose rasite Vakarų Sacharos 
žmogaus teisių atstovų pasakojimus, Lotynų Amerikos pilietinę 
visuomenę vienijančios organizacijos įžvalgas apie situaciją 
regione bei atsakingą turizmą Salvadore.
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Tradicinis Vakarų Sacharos žmonių arbatos ritualas visuomet yra trys nedidelės stiklinaitės 
arba puodeliai arbatos, kurių kiekvienas simbolizuoja skirtingus dalykus: pirmasis, nesaldintas 
puodelis yra kartus kaip gyvenimas, antrasis, su cukrumi – saldus kaip meilė, o trečiasis, su 
putomis – švelnus kaip mirtis.

Pastarojo šimtmečio Vakarų Sacharos istorija, regis, laiko savo žmones įkalinusi tame pirmame 
puodelyje.

Sacharos žmonės save vadina „Debesų vaikais“, nes jų protėviai dykumos klajokliai keliaudavo 
didžiulius atstumus ieškodami lietaus, vandens ir ganyklų savo ožkoms bei kupranugariams. 
Tačiau dabar jie ne klajoja, o gyvena tremtinių stovyklose, negalėdami grįžti į tėvynę, kurią jau 
keliasdešimt metų okupuoja Marokas.

• Koks gali būti gyvenimas karinės okupacijos sąlygomis?
Iš vakarų pusės milžiniška (284 tūkst. kv. km) Vakarų Sacharos teritorija ribojasi su Atlanto 
vandenynu – apie 1 500 km pakrantės. Tačiau tiek vandenys žvejybai, tiek paplūdimiai daugumai 
sacharavių yra nepasiekiami – juos nuo jų skiria 2 700 kilometrus besitęsianti užminuota iš 
smėlio Maroko suręsta ir apie 200 tūkst. kareivių prižiūrima siena1. Kalbama, kad ją statyti 
padėjo Izraelio inžinieriai, vėliau Palestinoje surentę savo apartheidinę sieną, kuri taip pat 

1  https://www.aljazeera.com/features/2015/6/5/western-saharas-struggle-for-freedom-cut-off-by-a-wall
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atskiria žmones nuo žmonių ir nuo jų žemių. Dauguma aplink Maroko sieną išmėtytų minų į 
Vakarų Sacharą atkeliavo iš JAV ir Europos Sąjungos, ypač – iš Prancūzijos. Minos jau sužeidė 
kelis tūkstančius žmonių. O smėlį Ispanija kasa Sacharos dykumoje2 ir tuomet plukdo į turistų 
nusėtus Kanarų salų paplūdimius3. Tokie veiksmai tarptautinėse teisės normose įvardijami kaip 
neteisėti ir nelegalūs, nes gamtos ištekliai grobstomi iš okupuotos teritorijos, tačiau jie tęsiami, 
lyg niekur nieko.

• Iš Vakarų Sacharos grobstomas ne tik smėlis
Larousis Abdalahis, Sacharos dingusių be žinios ir politinių kalinių asociacijos AFABRADSA 
narys, sako, kad Marokas be žinios yra pradanginęs virš 4 500 žmonių. Šimtų šimtai yra kalinami 
už politinę veiklą. Kai kurie jų slaptuose Maroko kalėjimuose praleidžia keliolika metų, nors 
net nėra niekuo apkaltinti. Tokia praktika vadinama administraciniu sulaikymu, šiuo metu yra 
dokumentuota virš 35 tūkst. jos atvejų. Sulaikytieji ir įkalintieji yra kankinami, politiniai kaliniai 
nesulaukia jiems reikalingos medicininės priežiūros. Dažnai jie įkalinami Maroko gilumoje, už 
kelių šimtų kilometrų nuo savo šeimų, kurios jų negali aplankyti. Dauguma įkalintųjų laisvėje 
buvo pagrindiniai šeimos maitintojai. Be to, Marokas taiko kolektyvines bausmes įkalintųjų 
šeimoms; kolektyvinę bausmę draudžia Ketvirtoji Ženevos konvencija.

L. Abdalahis brėžia paraleles ir deda lygybės ženklą tarp savosios priespaudos bei kitų mūsų 
laikų priespaudų: „Tai, kas vyko Pietų Afrikoje ir vyksta Palestinoje, vyksta ir Vakarų Sacharoje.“

Kad ir kas benutiktų, geriau yra žinoti tiesą, nei gyventi nežinioje. Tačiau okupantas stengiasi ir 
čia nusimesti bet kokią atsakomybę už savo veiksmus. „Marokas meluoja apie žmones, kuriuos 

2  https://wsrw.org/en/archive/4590
3  https://www.theguardian.com/world/2017/jul/28/trouble-in-paradise-the-canary-island-beach-accused-of-ille-
gally-importing-sand
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laiko savo kalėjimuose arba yra pradanginęs ir nužudęs, arba teigia apskritai nieko apie juos 
nežinantis, – sako L. Abdalahis. – Šeimos tebelaukia kokių nors žinių apie savo artimuosius.“

Šeimos, gyvenančios tremtinių stovyklose. Šeimos, kurioms draudžiama grįžti namo.

• Iš Afrikos į Europą
„Net ir mūsų dykumos smėlis iškeliauja į Ispaniją“, – kalbėdamas Meksiko mieste gegužę 
vykusiame Pasaulio socialiniame forume, pakartoja L. Abdalahis. Vėlgi, iškeliauja ne tik jis.

Iškeliauja ir geležis, druska Europos keliams žiemą barstyti, mineralai ir... milijardai tonų fosfatų.

Iškeliauja ir žuvys, vėliau atsiduriančios ant mūsų, europiečių, stalo. Dėl itin žuvų turtingų 
vandenų, kuriuose  gyvena daugiau kaip 200 žuvų rūšių, okupuotos Vakarų Sacharos 
pakrantės vadinamos „žuvų banku“. Jose be Vakarų Sacharos, tik su ją okupuojančio Maroko 
leidimu žvejoja virš šimto europiečių laivų. „Tad Marokas išnaudoja mūsų išteklius kartu su 
tarptautinėmis įmonėmis“, – sako L. Abdalahis. Tuo tarpu sacharaviai, ištremti iš savo gimtųjų 
pakrančių ir priversti gyventi palapinėse iš humanitarinės pagalbos siuntinių, kas mėnesį 
gaudavo po nedidelę skardinę žuvies konservų, kol tokia praktika buvo sustabdyta.

Nors dykuma nėra pati geriausia vieta didelio masto žemės ūkiui, Maroko karalius, galingi 
Maroko konglomeratai ir Prancūzijos kompanijos okupuotoje teritorijoje yra įkūrę milžiniškas 
plantacijas, kuriose didžiąją dalį produkcijos sudaro melionai ir pomidorai, ypač – pomidoriukai. 
Požeminiai vandenys, kuriuos anksčiau vietos žmonės naudojo savo nedidelėms reikmėms, 
dabar yra išnaudojami agro-verslo, turinčio sandėrius su Europos prekybos centrais.

Iš Sacharos, kurioje saulė dovanoja 3 tūkst. saulėtų valandų per metus, iškeliauja ir atsinaujinanti 
energija, ir vėjo energija. Ši – Maroko karaliaus šeimai priklausančių jėgainių pagalba. Čia 
„žaliaisiais“ apsimeta ir neteisėtai lobsta ne tik karalius, bet ir Europos kompanijos, tokios kaip 
Vokietijos „Siemens“, Prancūzijos „Voltalia“, Belgijos „Windvision“ ir daugelis kitų. „Kiekviena 
Europos kompanija išnaudoja savo pramonės šaką, – sako L. Abdalahis. – Todėl Sacharos kova 
yra kova už dekolonizaciją.“
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• Lietuvos vaidmuo Vakarų Sacharos plėšime
Iš Vakarų Sacharos okupacijos ilgą laiką pelnėsi ir Kėdainiuose įsikūrusi Lietuvos-Rusijos įmonė 
„Lifosa“, tačiau 2016-ųjų pradžioje ji paskelbė daugiau to nedarysianti. „Lifosa“ buvo viena 
didžiausių fosfatų – baltuoju auksu vadinamos žaliavos, iš kurios gaminamos cheminės trąšos 
– iš Vakarų Sacharos pirkėjų. Fosfatai kasami okupuotose teritorijose, juos parduoda ir iš jų 
pelnus kraunasi valstybinė Maroko įmonė OCP SA. Tarp jos klientų – JAV, Kanados, Naujosios 
Zelandijos, Indijos, Estijos įmonės.

Vakarų Sacharos gamtos išteklių naudojimą stebinti nevyriausybinė organizacija „Western 
Sahara Resource Watch“ (WSRW) 2014 m. Lietuvos „Lifosą“ įvardijo antra didžiausia fosfatų 
importuotoja pasaulyje. „Visa gyvybė Žemėje, taigi ir visa žemės ūkio produkcija, priklauso 
nuo fosforo, žymimo raide P. Šis cheminis elementas randamas fosfato uolienose ir tuomet 
paverčiamas trąša. Tačiau Vakarų Sacharos žmonėms jų P naudos neatneša – greičiau 
priešingai“, – rašoma organizacijos ataskaitoje.

2016 m. tuometinė WSRW atstovė Lietuvoje Sandra Bogdanova pasveikino „Lifosos“ 
sprendimą nebepirkti vogtų fosfatų: „Marokas neturi teisės pardavinėti resursų ir žaliavų, 
kurios priklauso sacharaviams. Iš pardavimų gautos lėšos tik gilina ir tęsia konfliktą, neabejoju, 
kad Vakarų Sacharoje toks sprendimas bus priimtas ypač džiaugsmingai“.

Tačiau praėjus vos pusei metų po 
to sveikintino pažado Klaipėdoje 
prisišvartavo laivas, „Lifosai“ 
iš okupuotos Vakarų Sacharos 
atgabenęs 68 tūkst. tonų fosfatų 
uolienos. Tiesa, WSRW duomenimis, 
tai buvo paskutinis kartas, kai 
Lietuvos įmonė sulaukė krovinio 
iš Vakarų Sacharos. Pernai gegužę 
LRT laidoje „Mokslo sriuba“ AB 
„Lifosa“ gamybos direktorius Darius 
Monkelis kalbėjo, jog didelę dalį 
fosforo rūgščiai gaminti reikalingų 
žaliavų įmonė šiuo metu atsiveža 
iš Pietų Afrikos Respublikos ir iš 
Maroko4. Anot WSRW, greičiausiai 
tai yra žaliavos iš pačiame Maroke, 
o ne jo okupuotose teritorijose 
esančių kasyklų, tačiau organizacija 
„Lifosos“ veiksmus ir toliau atidžiai 
stebi.

4  https://www.lrt.lt/naujienos/moks-
las-ir-it/11/1417968/gamyklos-lifosa-uzkulisi-
ai-milziniski-kalnai-sieros-ir-fosfatas-atkeli-
aujantis-i-kedainius-is-afrikos
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• Solidarumas praktikoje: geresnis pasaulis tikrai yra 
įmanomas

2010 metų lapkritį, Maroko karinėms pajėgoms brutaliai užpuolus taikią sacharavių protesto 
stovyklą Gdeim Izike, joje kartu buvo ir Meksikoje gimęs menininkas, 4D muziejaus įkūrėjas ir 
žmogaus teisių aktyvistas Antonio Velázquez Abdallahy5. Daugiau nei savaitę priverstas slėptis 
pas žmones palapinėje, vėliau jis buvo Maroko kareivių sumuštas. Šiandien jis yra Laisvos 
Sacharos draugų asociacijos Meksikoje prezidentas ir save vadina „išdidžiu meksikiečiu-
sacharaviu“. Kreipdamasis į susirinkusius Generalinėje Pasaulio socialinio forumo asamblėjoje6, 
Antonio kalbėjo (kalba sutrumpinta – red. past.):

„Mes esame Sacharos tauta, gyvename atskirti sienos. Pusė mūsų žmonių gyvena palapinių 
stovyklose Alžyro teritorijoje, kita pusė – žudikiškoje Maroko okupacijoje. Okupuotose mūsų 
teritorijose Marokas atlieka purviną Vakarų šalių darbą – ne tik žudo mūsų žmones, bet ir 
kasa mūsų gamtos išteklius. Vakarų kompanijos lobsta iš to, kas turėtų būti Sacharos žmonių 
ateitis... Taip pat išreiškiame solidarumą su Palestinos žmonėmis. Reikia sakyti tiesiai šviesiai: 
mes patiriame tokią pačią neteisėtą okupaciją, kaip ir jie, tačiau žiniasklaidos priemonės apie 
Vakarų Sacharą išvis nepraneša. Pas mus nuo 2020 m. lapkričio 13 d. vyksta karas7. Būtina kalbėti 
apie visas išsilaisvinimo kovas, apie visus ir visas, tačiau reikia atminti, kad Vakarų Sachara yra 
paskutinė arabų tauta, kovojanti už dekolonizaciją nuo ją tebevaldančios Ispanijos. Neleisime, 
kad būtų ir toliau žudomi mūsų broliai sacharaviai, gyvenantys Maroko okupuotoje Vakarų 
Sacharoje. Maroke, lauk iš Vakarų Sacharos! Laisvė Vakarų Sacharai!“

Generalinėje asamblėjoje pasisakė ir Sacharos studentų sąjungos atstovė Um Ajutha Jatri 
Sidahmed. Ji kalbėjo (kalba sutrumpinta – red. past.):

„Prisistatau jums kaip tremtinė, kaip moteris, jaunas žmogus, sacharavė ir Sacharos demo-
kratinės respublikos atstovė šiame tarptautiniame socialiniame forume. Norime jums pranešti 
keletą dalykų. 2020 m. lapkritį Marokas pažeidė paliaubas su Polisario frontu, galiojusias nuo 
1991 metų. Norime, kad tarptautinė bendruomenė padėtų sustabdyti Maroko karo veiksmus, 
kad būtų galima suorganizuoti referendumą dėl Vakarų Sacharos ateities – tai yra vienintelis 
būdas užbaigti šį konfliktą. Tikimės, kad tarptautinė bendruomenė privers okupantą Maroką 
gerbti žmogaus teises, kurias jis kasdien pažeidinėja okupuotose mūsų žemėse, kad sustabdys 
savavališkus Maroko vykdomus žmonių areštus ir žmonių teisių, ypač moterų, pažeidinėjimus. 
Noriu pažymėti Khaya šeimos atvejį8. Tai yra sacharavių aktyvistų šeima: trys moterys – dvi 
dukros ir jų mama, kurios jau daugiau kaip pusantrų metų Maroko įsakymu gyvena izoliuotos 
namų arešte, joms užblokuotas vandens ir elektros tiekimas, jos patiria seksualinę marokiečių 
kareivių prievartą. Norime, kad žinotumėte, kas vyksta, ir padėtumėte mums sustabdyti šiuos 
žmogaus teisių pažeidimus. Be to, prašome jūsų, tarptautinės bendruomenės, kad padėtumė-
te sustabdyti Vakarų Sacharos gamtos išteklių vagystes, nes tik patys Vakarų Sacharos žmonės 
turi nuspręsti savo gamtos išteklių likimą – ne Marokas, ne Ispanija, ne JAV, ne Prancūzija ir 

5  https://abdallahy.com/
6  https://fb.watch/cRSVoIMRdr/
7  https://www.lrb.co.uk/blog/2020/december/western-sahara-returns-to-war
8  https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/4198/2021/en/
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ne Kanada. Šie ištekliai priklauso Vakarų Sacharos žmonėms. Jie išnaudoja mūsų resursus, o 
mes gyvename skurde. Gana. Ir paskutinis punktas: geresnis pasaulis tikrai yra įmanomas. Ta-
čiau kaip ir bet kokie svarbūs pokyčiai, tam reikia didelių pastangų. Dalykimės meile, empatija, 
džiaugsmu.“

• Arbatos ritualo reikšmė
Alžyre įsikūrusiose tremtinių stovyklose gimusi Sacharos poetė Agaila Abba9 apie savo tautos 
taip mėgiamą ir kasdien praktikuojamą arbatos gėrimo ritualą rašo10: „Pirmasis puodelis yra 
kartus kaip gyvenimas. Kai tas kartumas mus paliečia, privalome atrasti drąsos ir stiprybės, kad 
grakščiai įveiktume kiekvieną kliūtį. Antrasis puodelis yra saldus kaip meilė. Atminkit, kad meilė 
gali ateiti bet kokia forma, kad mylėtume ir būtume mylimi. Trečiasis puodelis yra švelnus kaip 
mirtis. Atminkit, brangieji: gyvenimas trumpas, tad gyvenkite jį pilnai.“

9  https://ceasefiremagazine.co.uk/author/agaila-abba/
10  http://saharawi.net/en/?p=23
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• Vakarų Sachara: kolonializmas ir laisvės kova 

• 1884 m. Ispanija pradeda Vakarų Sacharos kolonizaciją. Teritorija tuomet vadinama 
„Ispanijos Sachara“, nors nuo jos yra nutolusi kelis tūkstančius kilometrų.

• 1966 m. Jungtinės Tautos įrašo Vakarų Sacharą į savo sudaromą kolonializmo sąlygomis 
valdomų teritorijų sąrašą. Prieš tai JT yra patvirtinusios kolonizuojamų tautų teisę į 
nepriklausomybę.

• 1973 m. Įkuriamas Polisario frontas – Sacharos nacionalinio išsivadavimo judėjimas, kuris 
pradeda ginkluotą kovą prieš kolonizatorius.

• 1975 m. Madride pasirašomas trišalis susitarimas, padalijantis Vakarų Sacharos teritoriją 
ir gyventojus į dvi dalis. Viena jų atitenka Mauritanijai, kita – Marokui. Taip Ispanijai 
garantuojama tolesnė prieiga prie Vakarų Sacharos gamtos išteklių, nors oficialiai ji nebėra 
teritoriją administruojanti kolonijinė jėga. Kiek vėliau Mauritanija atsisako užgrobtosios 
teritorijos ir konflikte nebedalyvauja.

• 1976 m. Paskutiniam kolonijiniam Ispanijos kareiviui palikus Vakarų Sacharą, paskelbiama 
Arabų demokratinė Sacharos respublika su sostine Al Ajūnu (El Aaiún), esančiu Maroko 
okupuojamoje teritorijoje. Respubliką oficialiai pripažįsta maždaug pusė pasaulio 
valstybių.

• 1980-1987 m. Marokas pastato karinę sieną, kuri Vakarų Sacharą dalija iki šiol. Sienos ilgis 
– apie 2 700 kilometrų. Aplink ją yra minų laukai. Siena skiria maždaug tris ketvirtadalius 
Maroko okupuojamos Vakarų Sacharos teritorijos nuo likusio ketvirtadalio, kurį 
kontroliuoja Polisario frontas.

• 1991 m. Įsigalioja Polisario išsivadavimo fronto ir Maroko karaliaus pasirašytas bei JT 
remiamas susitarimas, įpareigojantis surengti referendumą, kurio metu Vakarų Sacharos 
žmonės pasirinktų, ar nori gyventi nepriklausomoje, ar Maroko okupuojamoje valstybėje. 
Referendumas yra karo paliaubų sąlyga.

• 2002 m. JT sekretorius juridiniais klausimais Hansas Corellis patvirtina, kad Madrido 
trišalis susitarimas Vakarų Sacharai nesuteikė suverenumo ir kad teritoriją realiai ir toliau 
valdo Ispanija, o Marokas teatlieka karinės okupacijos funkcijas. Be to, patvirtinama, kad 
pagal tarptautinės teisės normas bet kokia šios teritorijos gamtos išteklių eksploatacija 
yra neteisėta.

• 2005 m. Po keliolikos metų ginkluotos kovos ir kelių dešimtmečių, per kuriuos JT neįvykdė 
savo pažado surengti referendumą dėl Vakarų Sacharos nepriklausomybės, okupuotose 
teritorijose prasideda Nepriklausomybės Intifada (arab. nusikratymas, sukilimas) – taikus 
pasipriešinimo okupacijai judėjimas.

• 2010 m. Gdeim Izike, į rytus nuo sostinės, įkuriama protesto stovykla. Daugiau kaip 30 
tūkst. žmonių pastato 8 tūkst. palapinių ir jose apsigyvena, protestuodami prieš Maroko 
priespaudą ir karinės okupacijos sukurtas nepakeliamas socialines ir ekonomines sąlygas. 
Atsakydamos į tai, Maroko karinės pajėgos užpuola stovyklą, ją sudegina, neginkluotus 
protestuojančius civilius muša, kankina ir įkalina.

• 2020 m. Po trisdešimt metų trukusių paliaubų tarp Maroko ir Polisario išsivadavimo 
fronto prasideda karo veiksmai, trunkantys iki šiol (2022 m. gegužė).
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SOLIDARUMO EKONOMIKA: 
PINIGUS MES GALIME KURTI PATYS

Pasitikėjimu grįstos bendruomeninės valiutos – tai solidarumo ekonomikos dalis, 
grąžinanti ekonominius santykius į jų pirminę formą: gamintojas ir vartotojas 
susitinka tiesiogiai, akis į akį, ne per tarpininkus. Susitikę jie apsikeičia gėrybėmis, 
kurių kiekvienam reikia. Viskas vyksta laisva valia, autonomiškai – žmonėms patiems 
sprendžiant, kas jiems yra geriausia.

Apie bendruomenines valiutas bei apie tai, kas yra – ir kas nėra – pinigai, kalbama 
šiame reportaže iš Meksiko miesto.

• Produktų yra, už ką jų gauti – ne
2010 metais apie du tūkstančius gyventojų turinčiame Espinalio miestelyje rytinėje Meksikos 
Verakruso valstijoje – lietuviškai miestelio pavadinimas skambėtų „Dygliuotasis“, „Dyglius“ 
arba „Spygliasis“, „Spyglius“ – studentai su savo dėstytojais, investavę vos porą šimtų eurų, 
pastūmėjo savo bendruomenės solidarumo ekonomiką į naują etapą, kuris sėkmingai tęsiasi 
iki šiol.

Viskas prasidėjo, kai Verakruso Tarpkultūrinio universiteto studentai atliko dalyvaujamąjį 
tyrimą, kurio rezultatai parodė, jog vietos vaisių ir daržovių augintojai – dažniausiai finansiškai 
sunkiai besiverčiantys kaimo žmonės – ekonomiškai negali konkuruoti su prekybos centruose 
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parduodama produkcija ir šią kovą su atvežtiniais, tačiau pigesniais produktais tiesiog pralaimi. 
Todėl studentai ir jų dėstytojai pasiūlė sukurti bendruomeninę valiutą, kuri padėtų vykdyti 
sąžiningus prekių mainus ir pirmenybę teiktų vietos ekonomikai bei jos dalyviams. „Kadangi 
produktų buvo, o pinigų – ne, žmonės produktų gauti negalėjo, nes neturėjo popieriukų. Todėl 
nusprendėme patys pasigaminti popieriukų ir už juos vienas iš kito pirkti mūsų gaminamus 
produktus“, – sako minėto universiteto dėstytojas Juanas Castro1, vienas iš šios iniciatyvos 
pradininkų.

Taip gimė bendruomeninė valiuta tuminas (túmin) – maždaug vizitinės kortelės dydžio 
specialiai atspausdinti 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 vertės pinigai. Iniciatyva prasidėjo subūrus 100 narių-
sąjungininkų-bendražygių, kurie, prekiaudami savo produktais ir/ar paslaugomis, įsipareigojo 
bent 10 proc. nuo sumos priimti tuminais. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jei maišas apelsinų 
kainuoja 50 Meksikos pesų, bent 5 jų turi būti mokami tuminais, likusi suma pesais. Dalis grąžos 
taip pat gali būti atiduodama tuminais.

Naujai prisijungę gamintojai iš centrinio organizacinio komiteto gauna po 500 tuminų 
savo dalyvavimui šioje solidarumo ekonomikoje pradėti. Dalyvauti gali bet kuri Meksikos 
bendruomenė, subūrusi bent šimtą dalyvių, kurių kiekvienas užsiima kokia nors gamyba ar 
maisto auginimu.

Šiuo metu, praėjus dvylikai metų nuo pirmojo tumino atspausdinimo, šią bendruomeninę 
valiutą naudoja virš 2 200 narių, išsisklaidžiusių daugiau nei pusėje Meksikos valstijų.

Trumpo metražo dokumentiniame filme „Tuminas: Solidarumo ekonomika“2 (isp. Túmin: 
Economía solidaria) kalbinti Espinalio gyventojai paaiškina tumino privalumus. Pirmiausia, 

1 https://actualidad.rt.com/actualidad/406000-moneda-comunitaria-mexico-convertirse-utopia
2 http://economiassolidarias.unmsm.edu.pe/?q=noticia/t-min-moneda-comunitaria
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Kas tai yra?
Tai alternatyvios rinkos dalis, o ši yra paremta pasi-
tikėjimu, solidarumu, tarpusavio pagalba, autono-
mija ir atsakinga laisve – esminiais sąžiningo ben-
dradarbiavimo principais, priešingais išnaudojimu 
ir kuo didesnio pelno siekimu grįstai kapitalistinei 
sistemai. Įžengus į tuminų pasaulį, iš klientų tam-
pama bendražygiais, t. y. prekeivis siekia ne pasi-
glemžti kiek galima daugiau pirkėjo pinigų, ojam 
padėti ir taip laimėti pats.

Laikui bėgant, tuminas praturtėjo ir tapo dar pa-
trauklesnis: šiandien jis jau reiškia ir kultūrinę tapa-
tybę, ir sukilimą prieš oficialiąją finansinę sistemą, 
kuriančią ne gerovę, o skolas ir skurdą. Kartu tai ir 
gamintojų bei prekeivių draugija, ir vienas kitą pa-
laikančių draugų bendruomenė, ir nacionalinės soli-
darumo ekonomikos charakteristika. Nors pirminė 
tumino funkcija yra būti alternatyvia kupiūra ir taip 
įgalinti solidarumo ekonomiką, dažnai jis tampa ir 
patogiu įrankiu įvairioms socialinėms kovoms ša-
lyje, kurioje socialinės nelygybės yra milžiniškos ir 
akivaizdžios.

Kaip tai veikia?
Nuo pat pradžių sutarta, kad pagrindinis tumino kaip bendruomeninės valiutos kriterijus yra 
paprastumas: nulis išlaidų, nulis rizikos ir nulis painiavos jį naudojantiems. Jam taikoma keletas 
pagrindinių principų: 

• Vienas prie vieno: kad būtų išvengta nereikalingų skaičiavimų, vienas tuminas prilygina-
mas vienam Meksikos pesui.

• Be jokių reikalavimų: solidarios ekonomikos dalyviai ne pasirašinėja sutartis, o duoda 
savo žodį; norint dalyvauti nereikia parodyti jokio asmens tapatybės dokumento, užten-
ka būti kokios nors prekės gamintoju ar paslaugų teikėju, pasižadančiu atsakingai daly-
vauti solidarioje ekonomikoje naudojant bendruomeninę valiutą.

• 10%: įsipareigojama bent 10 procentų nuo pardavimo sumos priimti tuminais – galima ir 
daugiau, bet ne mažiau (tikslų procentą sprendžia pardavėjas); galima laisvai siūlyti tumi-
nų grąžai atiduoti.

• Savanoriškumas: nėra jokių būtinų reikalavimų nei bausmių, tik laisvai prisiimti įsiparei-
gojimai, kurių nesilaikymas atneša vienintelę pasekmę: tavo žodžio (tad ir reputacijos bei 
garbės) nuvertėjimą.

• Galiojimas: tuminus naudoti gali bet kas, net jei tas žmogus ir nėra oficialus solidarios 
ekonomikos dalyvis.

• Universalumas: visi tuminų naudotojai yra laisvi už juos pirkti ir parduoti, kas tik jiems 
patinka.

TUMINAS

Paruošta pagal „TÚMIN, Moneda Autónoma: Mercado Alternativo, Economía Solidaria y Autogestión“1 (Consejo 
General del Túmin, Mexico: 2022)

1 https://otrosmundoschiapas.org/libro-tumin-moneda-autonoma
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lyginant su oficialiąja šalies valiuta pesu, tuminas išlaiko savo vertę ir negeneruoja palūkanų ar 
spekuliacijos, nesukuria skolos.

Neperkamas ir neparduodamas, jis yra instrumentas prekybai vietos lygmeniu vykdyti. Antra, 
naudojant tuminus, bendruomenės kuriamų, auginamų ar gaminamų gėrybių turima vertė 
neiškeliauja už jos ribų, kaip nutinka su eurais ar doleriais. Viskas lieka pačioje bendruomenėje, 
tik paskirstoma pagal tai, ko kam reikia ar norisi. Bendruomeninė valiuta taip pat skatina 
rūpinimąsi vieni kitais. „Kai sužinome, kad kažkuri iš mūsų nebeturi tuminų, einam ir perkam jos 
gaminių, kad ji vėl jų turėtų“, –  filme sako viena Espinalio bendruomenės narė. Kai pritrūksta 
oficialiųjų pesų, pagelbsti tuminas ir jį naudojantys miestelio gyventojai.

Štai taip veikia solidarumo ekonomika.

Žinoma, ne visi iškart užsikrečia šia idėja, ją supranta ar drįsta dalyvauti. Tumino gyvavimo 
dešimtmečiui

pažymėti išleistoje knygoje „Tuminas, autonominė valiuta: alternatyvi rinka, solidari ekonomika 
ir savivaldiškumas“ (isp. Túmin, Moneda Autónoma: Mercado Alternativo, Economía Solidaria y 
Autogestión) pasakojama apie dažnas reakcijas žmonių, pirmąkart išgirdusių apie tuminus ir 
solidarumo ekonomiką. Ištrauka: „Kadangi visa tai nemokama, žmonių galvose nesueina galai 
– žinoma, kad jie nesupranta! Nesuvokia, kad kažkas gali būti nemokama, ar kad grupė žmonių 
organizuojasi tarpusavyje, kad vieni kitiems padėtų; manoma, kad viskas turi būti biznis, kad 
būtina vienas kitą maustyti. Tai – dalis mūsų, kaip visuomenės, žmogiškojo skurdo. Taip mąsto 
susimenkinusi, sumenkinta visuomenė. Todėl didžioji dalis dalyvauti pakviestų žmonių atsisako, 
ir todėl kviečiame labai retai.“

Norintieji ateina patys – galbūt apie solidarumo ekonomiką sužinoję patys ar patyrę jos 
privalumus, pavyzdžiui, kokioje nors miesto ar miestelio mugėje. Arba susipažinę su jos 
propaguotojais, kurių yra ne vienas.

• Revoliucinė iniciatyva
 
„Esu iš valstiečių šeimos. Mums sakydavo, kad esam skurdžiai. Tačiau skurdžiai mes nesam 
– nebent tik „oficialių“ popieriukų prasme, – sako Italijos Dolomitų kalnų šlaituose gimęs, 
Meksikoje jau daugiau kaip dešimtmetį gyvenantis kultūrų tyrėjas, socialinės-kultūrinės erdvės 
ir solidarumo ekonomika paremtos parduotuvėlės „Casa KIT“ bendrasavininkis Marco Turra. – 
Kai išgirdau apie tuminus, tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Kodėl? Nes ši idėja leidžia patiems 
kurti pinigus. Juk pinigai iš esmės yra tiesiog popieriukas. Sunkiausia dalis ekonomikoje yra 
kurti, auginti ir gaminti produktus, išgauti pirminę žaliavą galutinio produkto gamybai. Meksika 
neturtinga tik valiutos prasme, iš tiesų ji yra labai turtinga: čia puikus klimatas, daugybė visokių 
pirminių žaliavų bei kultūrinių žinių bei praktikos, kaip jas panaudoti.“

Tumino idėja nėra nei nauja, nei pirmoji. Be pačios Meksikos, kurioje pastaruosius keletą 
dešimtmečių įvairiais laikotarpiais ir skirtingose vietovėse bei erdvėse veikė gausybė įvairiausių 
bendruomeninių valiutų, meninių ir alternatyvių pinigų, tokios iniciatyvos gyvuoja ir, pavyzdžiui, 
Jungtinėje Karalystėje (sėkmingiausi pavyzdžiai – Bristolio ir Londono Brikstono svarai). O štai 
JAV pirmoji bendruomeninė valiuta gimė 1991 metais ir buvo panaudota ūkininkų turgelyje 
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pyragėliui su daržovių įdaru įsigyti. Idėja kilo bendruomenės aktyvistui, buvusiam universiteto 
dėstytojui Paului Gloveriui, norėjusiam ekonominio nuosmukio metu padėti atsigauti 
smulkiajam verslui Itakoje (Niujorko valstija). Tame turgelyje jis įkalbėjo vieną prekybininkę 
pyragėlį jam atiduoti ne už dolerius, o už „Itakos valandas“, kurias ji galėjo išleisti kuriame nors 
iš vis didėjančio vietinių verslų rato, įskaitant du kino teatrus. „Itakos valandos“ gyvavo kiek 
daugiau nei du dešimtmečius.

Meksiko mieste gegužę vykusio Pasaulio socialinio forumo metu M. Turra pasakojo kartą 
sutikęs P. Gloverį ir jo paklausęs, ko reikia norint sėkmingai sukurti bendruomeninę valiutą. 
Šis atsakęs: sąžiningumo ir skaidrumo. „Iš esmės šie du dalykai yra būtini norint vykdyti bet 
kokius mainus, nes pinigai – tai tiesiog mato priemonė. O matuojame, vertiname, seikėjame 
juk nuolatos, – sako jis. – Iš esmės, pinigai – nesvarbu, valiutos ar kitokios jų formos – turi 
penkias funkcijas: tai yra vertės vienetas, pagalbininkas mainams, būdas atlyginti už prekes ar 
paslaugas, būdas sumokėti mokesčius ir vertės užstatas. Skirtumas tarp tuminų ir pesų tas, kad 
pesai priklauso svetimšaliams. Laikome juos nacionaline Meksikos valiuta, tačiau nekalbame 
apie tai, kam jie priklauso. Absoliučią daugumą – daugiau kaip 90 procentų – valiutų valdo 
privatūs bankai; tas pats galioja ne tik pesams, bet ir doleriams, eurams...“

Tuo tarpu bendruomeninės valiutos, tokios kaip tuminas, atstato ir rekonstruoja socialines 
struktūras. Juk, paaiškina M. Turra, pinigai ekonominiuose santykiuose tarp žmonių yra 
naudojami paskutiniu atveju – t. y. tik tada, kai dėl kokių nors priežasčių neišeina mainytis; kai 
nėra savitarpiškumo: šiandien duodu tau, rytoj tu duosi man; jei neduodama kreditan; ir jei 
produkto neišeina padovanoti. „Taigi, tuminas taip pat atskleidžia, kokia apgavystė vykdoma 
su pinigais apskritai. Juk mums teigiama, kad pinigai – tai valiutos sinonimas, kai iš tiesų valiuta 
yra tiesiog vienas iš daugybės pinigų tipų. Be to, mums bandoma įteigti, kad kupiūros ir monetos 
yra barterinių mainų evoliucija. Ne! Pagal panaudą kupiūros yra tik ketvirtoje vietoje, – sako M. 

Marco Turra
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Turra. – Juk jei pakvieti giminaičius į svečius, ar jiems išeinant liepi dėdei susimokėti 10 pesų 
už tas dvi stiklines vandens, kurias jis pas tave išgėrė? Ne! Tarp draugų, šeimos rate visada yra 
būtent taip: šiandien tu vaišini mane, rytoj aš tave. O dabar vietoj to esame priklausomi nuo 
valstybės ir privačių įmonių parduodamų produktų bei paslaugų, nuo maisto iki elektros, tačiau 
būtų idealu šią milžinišką priklausomybę kiek įmanoma sumažinti. Tai ir kultūrinis klausimas: 
yra daug trokštančių dėvėti marškinėlius būtinai su kokiu nors prekės ženklu, tačiau kuri 
parduotuvė tau juos atiduos nemokamai? O tokie „troškimai“ mus pasiekia per holivudinius 
filmus, reklamas ir kitokią masinę „kultūrą“.“

Be kitų privalumų, bendruomenės valiuta padeda išlaikyti šiosios gerbūvį. „Nei OXXO, nei 
„Walmart“[1] tumino niekad gyvenime nepriims kaip valiutos, taigi savo tuminus gali išleisti tik 
tiesiogiai su tais žmonėmis, kurie tavo perkamus produktus augina ar gamina, – sako M. Turra. 
– Ir tai yra nuostabu. Nesame nusiteikę prieš pesus, tačiau mums nepatinka, kad meksikiečių 
sunkiai uždirbti pesai keliauja į OXXO, o iš ten – tiesiai į šio tinklo savininkų kišenes.“

Tuminui tik atsiradus, Meksikos valdžios institucijos pradėjo tyrimą, ar tai – ne pinigų 
padirbinėjimas. Tačiau tokie bandymai sudrumsti bendruomenių iniciatyvą neišdegė, tik ją 
išreklamavo. Tuminas yra tikra, ne skaitmeninė valiuta, naudojama atsiskaityti už tikras prekes 
ir paslaugas, be jokių palūkanų ar infliacijos. M. Turra sako, jog būta svarstymų jį perkelti ir 
į skaitmeninę erdvę, kad labiau paplistų, tačiau jų atsisakyta supratus, jog nenorima įkristi į 
kriptovaliutos spąstus, vedančius į skaitmenizmo monopolį, kuomet išmanusis telefonas 
paverčiamas vienintele galima mokėjimo forma.

„Dabar galime mokėti ir kortele, tačiau ją lengva užblokuoti, kaip nutiko su prieš valdžios 
savivalę ir privalomas vakcinas protestavusiais sunkvežimių vairuotojais Kanadoje. Todėl 
naudojame grynuosius pinigus. Jei skaitmenizmo tironija bus įgyvendinta, valdžiai dėl kokios 
nors priežasties užblokavus tavo telefoną, tu net į viešąjį transportą negalėsi įlipti, nei 
paskambinti draugui paprašyti pagalbos, – įspėja M. Turra. – Tai yra mums jau dabar ruošiami 
spąstai ir turime daryti viską, kad į juos nepakliūtume ir kad jie neveiktų.“

• Pasitikėjimu grįsta prekyba
 
Į šiaurę nuo virš 20 milijonų gyventojų turinčio Meksiko miesto istorinio centro, tarp 
daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir šalia vienos pagrindinių miesto arterijų, kurioje nuolat 
ūžia eismas, Tlatelolko rajone įsikūrusiame miesto darže du sekmadienius per mėnesį vyksta 
bendruomeninė mugė, pavadinta „Multitrueke Mixiuhca“3 (tar. Multitruekė Mičiuka). Ji 
remiasi šūkiu „Kitokia ekonomika yra įmanoma ir mes ją kuriame“.

Žodis trueke (arba trueque) reiškia barterinius mainus – seniausią keitimosi gėrybėmis formą: 
tu man – vištą, aš tau – penkis kilogramus pomidorų. Tačiau kas, jei mano vištos tau nereikia, 
bet jos nori Jonas, turintis aštuonis kilogramus bulvių, kurių man netrūksta? Tuomet pagalbon 
ateina vadinamieji „pinigai“, t. y. sutartinės vertės mato vienetas, palengvinantis mainus tarp 
daugiau nei dviejų dalyvių.

3 https://vida-digna.org.mx/multitrueke/
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Tlatelolko miesto darže vykstanti mugė yra jau daugiau kaip dešimt metų puikiai veikiantis 
solidarios ekonomikos pavyzdys. Čia prekiaujama duona ir kitais maisto produktais – kava, 
kakava, konservuotais vaisiais, uogienėmis ir t. t., taip pat šviežiomis, be pesticidų užaugintomis 
daržovėmis ir vaisiais, rankdarbiais, rankomis siūtais drabužiais, natūralia kosmetika ir kitomis 
prekėmis. Bendras jų vardiklis – pagaminta ar užauginta paties žmogaus rankomis. Prekyba čia 
vyksta mainų principu arba naudojant specialią bendruomeninę valiutą, skirtą tik šiai mugei – 
„kakavas“. Atėjęs į mugę, kiekvienas lankytojas pirmiausia užsuka į registratūrą, kur išsikeičia 
savo meksikietiškus pesus į kakavas ir apsiperka už jas; viena kakava lygi vienam pesui. Taip 
pinigai išlieka mugės dalyvių kišenėse ir už jos ribų nenuteka. 

Mugės prekeiviai tarpusavyje naudoja ir kitą valiutą – mičiukas, kurių kiekviena lygi penkioms 
kakavoms arba penkiems pesams. Gavus mičiukos kortelę, kitoje jos pusėje pasirašoma: taip 
šiai valiutai savo vardu suteiki vertės. Apskritai solidarioje ekonomikoje vertė suteikiama 
asmens žodžiui ir pasitikėjimui vienas kitu – kad neapgausi, kad nepasinaudosi, kad sąžiningai 
apsikeisite gėrybėmis ir visos pusės liks sandoriu patenkintos.

Savaime suprantama, bendruomenėje, kur vieni kitus pažįsta, apgaudinėti apskritai nėra 
prasmės. Be to, čia veikia tikroji laisvoji rinka, nes gamintojai turi tiesiogiai atliepti vartotojų 
poreikius: jei tavo sumuštiniai neskanūs, niekas jų nenorės, tad turėsi pradėti gaminti 
skanesnius arba keisti gamybos kryptį. Kadangi bendraujama akis į akį, susikuria tiesioginis 
ryšys tarp gamintojo ir vartotojo ir, jei viskas gerai – pasitikėjimas tarp jų, t. y. žmogiškųjų 
santykių pagrindas.

Tokios mugės ir barteriniai mainai Meksikoje turi labai gilias tradicijas. Jų dėka užtikrinama, kad 
niekas šiame krašte nemirtų iš bado, neturėdamas šlamančiųjų kišenėje.
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PLAČIAI ATLAPOJUS DURIS 
TURIZMUI: O KAS PO TO?

• Kaip išlaikyti žmones 
Atokiose, sausringose, kalvotose vietovėse, nutolusiose nuo Pueblos miesto (centrinė 
Meksika), stovi daug ištaigingų namų. Jie tušti – pastatyti į JAV emigravusių šios žemės žmonių 
uždirbtais pinigais, jie tėra pastatai, o ne tikri namai, kuriuose gyvenama. Dažnas emigrantas 
išvykęs užsibūna. Kaimai tuštėja. Vidutinis juose pasilikusių žmonių amžius kasmet vis didėja.

Sako, kad apie kelionę į šiaurę – į Jungtines Amerikos, o ne Meksikos Valstijas – čia svajojama 
dar nuo vaikystės: vaikai planuoja užsidirbti daug dolerių, kurie galingesni nei Meksikos pesai, 
ir savo šeimai pastatyti gerus namus, kuriuose visi ilgai ir laimingai gyvens. Tačiau tokia ateitis 
vis neateina, žmonės iškeliauja ir gimtinėn nebegrįžta, tad pasilikusieji pradėjo ieškoti būdų, 
kaip išlaikyti jaunimą. Pirmiausia – užsitikrinant ramią finansinę padėtį.

Vieną iš iniciatyvų šių vietovių žmonėms siūlo Solidarus agro-ekologinis žmonijos centras1 (isp. 
Centro AgroEcológico Solidario por la Humanidad), įkūręs kooperatyvinę maisto suverenumo 
mokyklą. Joje vietos bendruomenės žmonėms vyksta mokymai apie efektyvaus ir derlingo 
šeimos daržo priežiūrą, komposto gamybą dirvos gerinimui ir kitomis maisto suverenumo 
temomis. Šiose saulės kupinose ir sausose žemėse pritaikomas ir saulės energiją naudojantis 
vaisių bei daržovių džiovintuvas, padedantis išsaugoti maisto tiems mėnesiams, kuomet nėra 
jokio derliaus.

1 https://caesolh.blogspot.com/

Pokalbis su antropologu iš Peru apie tai, kas slepiasi už gražiai skambančio 
termino „eko-turizmas“ ir kas už tai sumoka tikrąją kainą.
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Kitos bendruomenės nusprendė užsiimti eko-turizmu. Joms tai – ir būdas atgaivinti per 
priespaudos šimtmečius primirštas savo tradicijas bei gimtąją kalbą, kurią dažnu atveju išstūmė 
kolonizatorių ispanų atvežtoji. Pritraukiant turistus tikimasi sukurti darbo vietų jaunimui, kad 
neišsivažinėtų į didžiuosius Meksikos miestus ar dar toliau, į JAV. Be nakvynės ir restoranų, 
turistams siūlomi vietos gidų vedami žygiai po apylinkes, natūralūs tradicinės medicinos 
gaminiai, amatininkų kūriniai iš tekstilės, medžio, akmens ir kitų žaliavų, kai kur – patirtys, 
tokios kaip temaskalis (tradicinis pirties tipo sielos ir kūno valymo ritualas). Tai daroma ir 
tam, kad bendruomenės turistų akyse netaptų tik kraštovaizdžio dalimi, o išliktų aktyviomis ir 
lygiavertėmis proceso dalyvėmis.

Patys vykdydami turizmą, vietos žmonės tikisi ne tik iš jo pragyventi, bet ir apsaugoti savo žemes, 
kad jų neužsigrobtų didžioji turizmo industrija – viešbučių tinklai, pašaliečiams priklausančios 
turizmo agentūros ir kiti panašūs veikėjai.

Tačiau ne visos įstabaus grožio vietovėse įsikūrusios bendruomenės turizmą laiko išganymu.

• Mes nenorim būti turistiniu objektu
Iš vienos pusės supamas atogrąžų miškų, iš kitos – turkio spalvos vandenų, vos porą tūkstančių 
gyventojų turintis Sisalis visą savo gyvenimą buvo žvejų kaimas, nedidelis uostas Meksikos 
Jukatano pusiasalyje. Tačiau vieną 2020-ųjų gruodžio rytą Sisalio žmonės pabudo ir sužinojo, 
kad jų gimtinė ką tik tapo Magiškuoju miesteliu. Sisaliečiai tiksliai nežinojo, ką tai reiškia, tačiau 
nujautė, kad jiems tai – bloga naujiena.
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Visoje Meksikoje vadinamųjų Magiškųjų mies-
telių2 (isp. Pueblos Mágicos) šiuo metu yra 132. 
Šį titulą valdžios organai suteikia gyvenvietėms, 
išsaugojusioms savo kultūrą, tradicijas, 
architektūrą ir istoriją. Šiais atributais viliojant 
turistus, jose pradedama turizmo plėtra. Regis, 
reikėtų džiaugtis? Bet sisaliečiai nesidžiaugė. 
„Kol kiti miesteliai garsiais šūksniais prašosi 
būti vadinami Magiškaisiais, nors ir neturėdami 
jokios magijos, Sisalis iš visų plaučių šaukia to 
nenorintis ir tokio titulo atsisako“, – Jukatano 
portale „Majų diena“3 (isp. La Jornada Maya) 
rašo žurnalistas José Luisas Preciado. Kodėl? 
Jo kalbintas sisalietis José Novelo paaiškina: 
pirmiausia, niekas gyventojų neatsiklausė, ar jie 
to norį, ir nepaaiškino, kokios naudos kaimui tai 
atneš. Žmonės netruko susivokti, kas iš tikrųjų 
vyksta, kai paplūdimiai, kuriuose jie anksčiau 
ramiai vaikštinėjo, buvo privatizuoti ir apstatyti 
privačiais apsauginiais, keliančiais ginklą prieš 
kiekvieną, einantį ne ten, kur liepta ir leista; 
kai sumažėjo darbo, nes viešbučiams ir kitai 
turistinei infrastruktūrai statyti darbo rankos 
pradėtos vežti iš kitur; kai vietiniai smulkūs 
verslininkai nebeišgalėjo susimokėti nuomos 
ir buvo išstumti iš miestelio centro; kai žymiai 
pakilo visko kainos – nuo maisto prekių iki 
žemės sklypų. O pajamos iš turizmo nusėda 
savivaldybės ir kelių su ja susijusių šeimų, valdančių pagrindinius turizmo sraigtus, rankose.

Stebėdami tokią situaciją, Sisalio gyventojai sukilo ir pradėjo protestus, reikalaudami atvirų 
diskusijų su valdžios institucijomis dėl savo kaimo ateities. Nieko iš to nepešė. „Nenorim iš 
gyventojų tapti samdomais darbininkais“, – žurnalistui Juanui Manueliui Contreras’ui4 sakė 
Sisalio žmonės ir, jei valdžia jų ir toliau nesiklausys, pagrasino blokuoti uostą pačiame atostogų 
sezono įkarštyje. Jie reikalauja atšaukti Sisaliui jo paties neatsiklausus suteiktą Magiškojo 
miestelio titulą – o jei ne, tuomet iš turizmo pajamų tinkamai aprūpinti kaimo gyventojus ir 
leisti jiems sąžiningai konkuruoti su didžiaisiais ir atvykėlių įkurtais turizmo verslais. „Metai 
po metų politikai naudojasi Sisaliu savo tikslams pasiekti, tačiau atėję į valdžią pamiršta savo 
įsipareigojimus, tokius kaip išlaikyti gerą viešųjų paslaugų būklę“, – kalbėjo bendruomenės 
atstovas Miguelis Antonio Ek Pech’as. Kaip vieną iš pavyzdžių jis pateikė Gamtos gidų 
sertifikatus, rajono valdžios išduotus kaimo gyventojams siekiant atitikti federalinės valdžios 

2 https://www.visitmexico.com/en/types-of-tourism-in-mexico/pueblos-magicos-magical-towns
3 https://www.lajornadamaya.mx/opinion/176249/sisal-no-quiere-ser-pueblo-magico
4 https://www.lajornadamaya.mx/yucatan/175459/sisalenos-rechazan-certificado-de-pueblo-magico
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reikalavimus tapti Magiškuoju miesteliu; titulą patvirtinus, sertifikatų galiojimas sisaliečiams 
nebuvo pratęstas, tad jais pasinaudoti jie nebegali. M. A. Ek Pech’as patvirtino, kad visa kaimo 
bendruomenė yra vieninga savo kovoje prieš neprašytą titulą, nes dėl jo nukenčia visi.

Tačiau, regis, sprendimą dėl kaimo ateities priima ne pats kaimas, o finansiniai politikų ir kitų 
galingųjų interesai.

• Tik trupiniai nuo didžiojo stalo
Antropologas iš Peru Rodrigas Ruizas Rubio tokių ir panašių istorijų žino daug. Jis yra 2014 
m.5 Stambule įkurto Turizmo advokacijos ir veiksmo forumo6 (angl. Tourism Advocacy and 
Action Forum – TAAF) – tarptautinio tinklo, skirto atviram dialogui apie neigiamus turizmo 
poveikius žmonėms ir gamtai – vienas įkūrėjų. Tarp kitų šios platformos narių – žmogaus ir 
vietos bendruomenių teises turizmo sektoriuje ginančių bei atsakingą turizmą propaguojančių 
organizacijų bei kolektyvų Indijoje7, Palestinoje8, Tailande9, Tanzanijoje10 atstovai.   

Pokalbis su Rodrigu Ruizu Rubio vyko š. m. gegužę Meksiko mieste vykusiame Pasaulio 
socialiniame forume11, kuriame jis dalyvavo kaip TAAF narys.

5 https://ecoclub.com/headlines/world/936-140918-tourism-advocacy-action-forum
6 https://www.facebook.com/groups/TourismAlertAndActionForum/
7 https://responsibletourismgoa.com/about/
8 http://atg.ps/
9 https://www.twn.my/tour.htm
10 https://pingosforum.or.tz/
11 https://wsf2022.org/
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Rodrigai, kaip Jūs aiškinate terminą „eko-turizmas“?

Iš patirties bei iš to, ką stebiu ir tyrinėju, vadinamasis „eko-turizmas“ gimė siekiant sukurti 
diskursą visuomenės akyse, esą turizmas nedaro jokios žalos ir neturi nei neigiamo socialinio 
poveikio, nei poveikio gamtai, kaip įprastas turizmas. Net ir pati Pasaulio turizmo organizacija 
yra pripažinusi didžiulį neigiamą 1960-1980 m. pradėto vystyti masinio turizmo – paplūdimiai, 
milžiniški viešbučiai, investicijos – poveikį. Užtat dabar taikomos naujos turizmo formos, tokios 
kaip eko-turizmas, etno-turizmas, gastronominis turizmas, solidarus turizmas… Taip didžioji 
turizmo industrija pradėjo įgyvendinti strategijas, pagal kurias ankstesnis, viešbučių turizmas 
jau vadinamas blogu, o naujos jo formos esą žymiai geresnės. Tai – labai gudri strategija.

Žemėje yra tam tikrų vietovių, tokių kaip nacionaliniai parkai, kuriose neturi vykti jokie 
investiciniai projektai. Tad kaip tokiai industrijai kaip turizmas į jas įsibrauti, turint omenyje kritiką 
jos atžvilgiu ir žmonių nenorą jos įsileisti? Nagi, ji sugeneruoja naratyvą apie „naują“ turizmą, 
kuris neva nedaro jokios žalos ir todėl esą gali būti vykdomas ir, pavyzdžiui, rezervatuose, į 
kuriuos niekas apskritai neturėtų kelti kojos. Industrija pradeda mus įtikinėti: „Žinoma, kad čia 
veikti galime, nes dabar vykdome naujovišką, gamtai draugišką turizmą, kuris rūšiuoja šiukšles, 
taupo vandenį ir duoda darbo vietiniams žmonėms“.

Na, bet kaip tu pradėsi turistinius projektus vietovėje, kuri švariu vandeniu aprūpina visą slėnį? 
Štai tada pritaikoma mano minima strategija ir „darnus vystymasis“, kurių dėka staiga leidžiama 
įžengti ten, kur anksčiau nebuvo galima, ir daryti tai, ko anksčiau daryti buvo nevalia. Taip yra 
perimamos teritorijos ir jų ištekliai. Apie eko-turizmo žalą ši naujoji diskurso strategija kalba 
taip, kaip kapitalizmas apie darnų vystymąsi: dabar visi yra darnūs bei tvarūs – naftos pramonė 
tvari, kalnakasyba ekologiška, kasti litį yra darnu… Lotynų Amerikoje būtent tai ir matome.

Tokiu diskursu ir greenwashing’o12  veiksmais industrijai pavyksta įtikinti visuomenę, jog 
egzistuoja draugiškas, geras, tvarus, darnus būdas „daryti“ turizmą net ir ten, kur anksčiau 
nebuvo galima įžengti. Turizmo įmonėms suteikiamos veiklos licencijos net ir, tarkim, 
nacionaliniuose parkuose, nes juk žadama „apsaugoti gamtą, gyvybę ir žmones“. Tačiau, 
atmetus labai negausias išimtis, neigiamas turizmo daromas poveikis toje vietovėje laikui 
bėgant tik didėja. Tad iš esmės tai yra strategija, dėl kurios net ir žmonės, anksčiau priešinęsi 
turizmui savo žemėje, dabar dažnai sutinka jį priimti. Juk jiems žadama, kad turizmas ne tik 
neturės jokio blogo poveikio jų kultūrai, bet net ir jai padės. „Sustiprins mūsų kultūrą, pagerins 
ekonomiką ir aplinką, turėsim darbo“, – mąsto jie ir plačiai atlapoja savo duris turizmui.

Ir turizmas pro jas įeina. Tačiau turizmas juk yra ekonominė veikla, išgyventi galinti tik būdama 
konkurencinga ir gaudama pelno. Tad nori tu to ar ne, turizmas funkcionuos būtent taip.

Kuo nuo eko-turizmo skiriasi vadinamasis bendruomeninis turizmas, kurio apraiškų matyti vis 
daugiau ir dažniau?

Bendruomeniniu turizmu vadinamas smulkusis turizmas. Jo pavyzdžių pas mus Peru turime 
apsčiai, esame tai matę begalę kartų. Čia iškart kyla pirmasis klausimas: kas bendruomenėse 
gali juo užsiimti? Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad įsitraukia visi kaimo gyventojai, 

12 Greenwashing’as (angl. žaliasis plovimas) yra plačiai paplitusi praktika, kuomet gamintojai ar paslaugų teikėjai 
klaidingai ir/ar melagingai savo įmonę, prekę ar paslaugą pateikia kaip „žalią“, t. y. tvarią, ekologišką, nedarančią 
žalos gamtai.
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tačiau iš tiesų – tik tie, kurie turi ekonomines galimybes tai daryti. Tai reiškia tie, kurie tam tikra 
prasme jau yra privilegijuoti. Todėl būtent jie ir vadovaus kitiems bendruomeninėse erdvėse, 
nes turi daugiau išteklių, žinių ir todėl gali, kad ir marginaliai, dalyvauti didžiajame turizme.

Kas tuomet nutinka bendruomenėje? Kai kurių šeimų – tų, kurios užsiima turizmu, vadinamųjų 
„elitų“ – pajamos pradeda augti. O visiems kitiems, užsiimantiems tradicine kaimo veikla, lieka 
tik neigiamas turizmo poveikis, toks kaip tarša ir kylančios kainos. Turistinėse vietose kainos 
visados tik kyla, ne krinta.

Tad tokios naujos turizmo formos bendruomenėms sąžiningai tegali pažadėti tai, kad vieni jų 
nariai turizme dalyvaus, kiti – ne, nes juk gyvenvietėje negali visi užsiimti viena ir ta pačia veikla. 
Tūkstančio gyventojų kaime ne visi tūkstantis žmonių gali užsiimti turizmu. Iš to kyla socialinė 
nelygybė tarp tų, kurie ir anksčiau turėjo ekonominių pajamų, o dabar turizmo dėka jų turi dar 
daugiau, ir tų, kurie buvo apačioje ir ten liko.

Išskyrus vieną ar kitą atvejį, vadinamasis eko-turizmas arba bendruomeninis turizmas iš tiesų 
yra atskirų šeimų turizmas, ne visos bendruomenės. Tikras bendruomeninis turizmas turėtų 
būti organizuojamas bendruomeniškai, iš jo gautas pelnas atitekti visiems nariams. Realybėje 
pelno paskirstymą aptiksi itin retai: daugeliu atveju vieni gauna, kiti negauna, ir viskas. Tik 
bendruomeniškai priimant sprendimus, o ne savo šeimos rate ar nusprendus viršininkui, 
turizmas gali vadintis bendruomeniniu. Kitu atveju tai yra turizmas bendruomenėje, o ne 
bendruomeninis turizmas.

Žiūrint atsakingu save laikančio turisto 
akimis, jo apsilankymas ar atostogos 
tokiose vietose turėtų bent jau atnešti 
naudos vietos bendruomenei. Ar iš tiesų 
taip yra?

Prieš keletą metų universitete dėsčiau 
turizmo antropologijos kursą. Su grupe 
studentų nusprendėme vykti į kelionę, kad 
paanalizuotume, kaip iš tiesų veikia tai, apie 
ką jiems kalbu teoriškai. Sutarėme, kad 
savo kelione norime prisidėti prie kaimo 
bendruomenės gerbūvio. Pasirinkome 
keliauti į Kuelapo archeologinę vietovę 
Peru Andų kalnuose.

Iš sostinės Limos lėktuvu nuskridome 
į Čiklajaus miestą. Yra ir tiesioginis 
autobusas, kuris kainuoja pigiau, bet 
kelionė juo trunka vos ne parą – reikia 
nuvažiuoti tūkstančius kilometrų. Iš 
Čiklajaus autobusu per kokias 10 valandų 
atvažiavome į Čačapojasą, iš ten – dar trys 
valandos kelio iki Kuelapo. Kelionė ilga, tad 
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nakvojome dvi naktis. Mūsų tikslas buvo prisidėti prie vietos turizmo – bendruomenė mums 
suteikia nakvynę, pavalgydina, leidžia pajodinėti arkliu.

Grįžę į Limą apskaičiavome, jog vos 6 procentai visų mūsų išlaidų liko tame regione – net 
ne pačioje bendruomenėje. Tai nestebina, nes lėktuvo ir autobusų bilietai, maistas kelionės 
metu mums atsiėjo žymiai daugiau, nei Kuelapo bendruomenė iš mūsų prašė už valgį ir kita; 
naktis Kuelape kainavo mažiau nei 10 dolerių, o štai pakeliui Čiklajuje – 40 dolerių. Be to, mus 
skraidinusios avialinijos net nėra mūsiškės – tai tarptautinė Čilės korporacija. Autobusai priklauso 
peruviečiams, bet jų štabas yra Limoje. Tad nors mūsų tikslas buvo padėti bendruomenei, tik 6 
procentai to, ką išleidome, liko jai ir aplinkinėms vietovėms.

Tačiau net ir pačioje bendruomenėje mūsų išleisti pinigai neatiteko skurdžiausiai gyvenantiems 
jos žmonėms. Juk ne kiekvienas bendruomenės narys gali pasiūlyti svečiams tinkamą kambarį 
nakvynei ar žirgą pasivaikščiojimui – dauguma jų savo darbo jėgą parduoda sunkiems, 
nuolatiniams žemės ūkio darbams. Keliavome padėti skurdžiai gyvenantiems, o iš tiesų 
padėjome tiesiog kaimo gyventojams, bet nebūtinai tiems, kuriems labiausiai to reikia.

Globalaus turizmo verslo kontekste ši istorija yra pavyzdys to, kas vyksta visame pasaulyje: 
kiek iš tiesų kelionėje mūsų išleistų pinigų pasilieka vietos žmonių kišenėse? Tik trupiniai nuo 
didžiojo turizmo stalo.

Kitas pavyzdys: maždaug apie 2000 metus buvo vykdyta Kusko regiono – mūsų turistų 
Mekos, kurioje yra Maču Pikču – analizė, parodžiusi, jog 70 procentų pajamų iš turizmo 
Kuske, skaičiuojamų milijonais JAV dolerių, net neatkeliauja iki Peru ir pasilieka už mūsų 
šalies ribų. Kalbu apie tarptautines avialinijas, užsienyje parduodamus turistinius atostogų 
paketus, užsieniečiams priklausančius viešbučius… Turistai atkeliauja, jų pinigai – ne. O ir likę 
30 procentų net neatitenka kuskiečiams, kurių žemėje tas turizmas vyksta, kaip rodo mūsų 
kelionės į Kuelapą pavyzdys.

Tad turizmo centrais tapusiose vietovėse nusėda tik labai nedidelė visų turizmui išleistų pinigų 
dalis. Tačiau neigiamas turizmo poveikis jų bendruomenėms bei gamtai yra milžiniškas.
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PRAGYVENTI DIENĄ  
BE NERIMO:  

ŽVILGSNIS IŠ SALVADORO

Beveik septynis milijonus gyventojų turintis Salvadoras (isp. El Salvador), mažiausia valstybė 
Centrinėje Amerikoje, savo plotu yra mažesnis už Lietuvą. Tradiciškai žemės ūkio kraštas, 
šiandien dėl neproporcingo naudojimo ir milžiniškos nelygybės – derlinga žemė atitenka pelną 
nešančius mono-pasėlius auginantiems didiesiems agro-verslams, tuo tarpu nuo savo žemių 
nuvaryti valstiečiai maisto užsiauginti negali – Salvadoras dalį maisto turi importuoti. Dabartinė 
šalies valdžia yra sutelkta autoritarinę politiką vykdančio Nayibo Bekele rankose.

Liusija (vardas pakeistas moters prašymu, siekiant apsaugoti ją nuo galimo persekiojimo) yra 
patyrusi aktyvistė ir itin guvi moteris, dėl savo veiklų bendruomenių labui ir politinių pažiūrų 
šiuo metu priversta gyventi už savo tėvynės Salvadoro ribų. 

Šis pokalbis su Liusija apie pasaulinių socialiai aktyvių žmonių susitikimų svarbą, valdžioje 
esančių asmenų vykdomą istorijos naikinimą ir pasirašinėjamus mirties nuosprendžius rytojui, 
apie bitkoiną ir skurdą bei apie amžinybę vyko vienoje Meksiko kavinėje, vykstant Pasaulio 
socialiniam forumui, kurio renginiuose Liusija aktyviai dalyvavo. 
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Pirmasis Pasaulio socialinis forumas – kasmetinis atviras visuomeninių judėjimų, 
aktyvistų, kolektyvų, grupių, organizacijų susitikimas – įvyko 2001 m. Porto 
Alegrėje, Brazilijoje, kaip alternatyva ir iššūkis Davose vykstančiam uždaram, 
slaptam Pasaulio ekonomikos forumui. Pastarasis, rašo1 vienas PSF tarptautinės 
tarybos narių ir nepriklausomos Globaliųjų Pietų naujienų agentūros IPS įkūrėjas 
Roberto Savio2, „buvo ir tebėra pasaulinių finansų, nežaboto kapitalizmo ir 
tarptautinių korporacijų turimos politikos kontrolės simbolis“. Pasaulio socialinis 
forumas – priešingai: buvo sukurtas kaip „arena paprastiems žmonėms įgyti 
balsą“. Jo šūkis nuo pat pradžių buvo „Kitoks pasaulis yra įmanomas“ (port. Outro 
mundo é possível, angl. Another world is possible). 

Prasidėjęs Lotynų Amerikoje, vėliau Forumas vyko Mumbajuje, Nairobyje, Tunise, 
Monrealyje, šiemet gegužės pradžioje – pirmą kartą Meksiko mieste3. Pirmaisiais 
savo gyvavimo metais Forumas sutraukdavo net apie 100 tūkst. dalyvių, norinčių 
dalintis savo kitokio pasaulio vizijomis su kitais. Vėliau jo veržlumas ir įtaka 
pasaulio realybėms ėmė menkti. Šiųmetis Forumas Meksike, jo dalyvių teigimu, 
buvo itin prastai organizuotas (trūko informacijos apie renginius, jų laikas ir vieta 
buvo keičiami paskutinę minutę arba apskritai atšaukiama nieko nepranešus, 
dėl to žmonės negalėjo dalyvauti ir pan.) – nežinia, dėl darbuotojų bei finansinių 
išteklių trūkumo, miesto erdves valdančios savivaldybės kaprizų, ar... tyčia.     

Tačiau, nepaisant visko, žmonės Forume vienas kitą rado, dažnai – netikėtai. Tad 
savo tikslą suvesti kitokio – teisingesnio, švaresnio, laisvesnio – pasaulio labui 
dirbančius žmones Forumas šiemet vis dėlto pasiekė, tik gerokai sumažintu 
masteliu.  

Liusija: Pasaulio socialinis forumas yra labai svarbus, nes jame diskutuojama apie tai, kas vyksta 
pasaulyje ir kas veikia tiek mūsų dabartį, tiek ir ateitį. O tokiais laikais kaip mūsų tai veikia net 
ir praeitį, nes jei nebūsim atsargūs, istorija gali pasikartoti. Pavyzdžiui, dabartinė Salvadoro 
valdžia, t. y. prezidentas, teigia, kad mūsų tėvynėje niekad nebuvo karo, žudynių ir po to 
pasirašytų taikos susitarimų: jis tiesiog paėmė ir visiškai pakeitė istoriją. Žmonės žino, kad visa 
tai melas, tačiau yra verčiami paklusti tokiai jiems primetamai mąstymo sistemai. Prezidentas į 
valdžią atėjo žadėdamas teisingumą ir pažaboti korupciją bei nebaudžiamumą. Tas pats vyksta 
visame pasaulyje, tačiau būtent tie žadėtojai ir yra patys korumpuočiausi. 

Todėl labai svarbu, kad kiekviena šalis organizuotų savo nacionalinius socialinius forumus. 
Salvadore mes sau jų esame surengę keletą: suburiam žmones, dirbančius įvairiose visuomenei 
poveikį darančiose srityse, ir dienos trukmės forume viską analizuojame, po to vyksta 
dirbtuvės, kur galima pasiklausyti konkrečios srities ekspertų. Taip pat turime tarptautinį 
laisvąjį universitetą taikai – tai mūsų pačių kasmėnesinis forumas, kuriame parodome, kas 
vyksta, tarkim, maisto suverenumo, solidarios ekonomikos, kalnakasybos, vandens srityse… 
Informuojamės, kur link buvo nueita ir kodėl būtent ta kryptimi, ir mąstom apie tai, kokių 
veiksmų turėtume imtis. 

Į šiuos susitikimus ateina žmonės, suprantantys, kad negyvename taikoje, kad privalome 

3 https://wsf2022.org/
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gyventi taikoje, ir kad norint gyventi taikoje reikia suvokti ir pripažinti visa, kas iš tiesų pasaulyje 
vyksta. 

Dvylika metų – nuo 1980 iki 1992-ųjų Salvadore siautė karas tarp valdžios ir FMLN 
partizanų, nusinešęs apie 75 tūkst. žmonių gyvybes. Didžiąją dalį nusikaltimų ir 
žmogaus teisių pažeidimų įvykdė JAV politiškai, finansiškai ir kariniu aspektu 
remiamos Salvadoro valdžios institucijos bei ginkluotosios pajėgos4, kaip antai 
1981 m. šalies kariuomenės įvykdytos kelių šimtų civilių – daugiausia vaikų ir 
senukų – žudynės El Mozotėje5. 

Liusija: Kai Salvadore prasidėjo karas, daugelis mūsų norėjome tiesiog gyventi taikoje, 
nenorėjom nešiotis ginklų. Prisireikė apmąstyti, kaip galime eiti link taikos. Tik dalyvaudama 
kare supratau, kad gyvenimas yra amžinas, nes kiekviena diena galėjo tapti paskutine. Nežinau, 
kaip iki šiol dar esu gyva, nes niekad nesileidau, kad man nurodinėtų, ką daryti, ar versti daryti 
dalykus, kurių daryti nenoriu. Viską, ką dariau, dariau su meile. Yra tokia poezijos eilutė: Kelio 
nėra / Kelias atsiranda juo einant. Tad beeidami, beveikdami ir kurkime kitokį pasaulį.

Dažnai girdim kalbant apie vystymąsi. Na, kas gi yra vystymasis? Mes jį suprantam taip: 

4 https://www.aljazeera.com/opinions/2012/3/1/el-salvadors-brutal-civil-war-what-we-still-dont-know
5 http://markdanner.com/1994/05/05/the-massacre-at-el-mozote-2/
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gyventi taikoje. Išties labai paprasta. Gyventi taikoje, kad vakare galėtum jausti, jog šią dieną 
pragyvenai be nerimo: iš kur gausiu švaraus vandens? Kaip pamaitinsiu šeimą? Ne. Taika – tai 
oriai pragyventa diena žinant, kad viskas yra gerai, kai gali saulei leidžiantis – mano šalyje ji 
leidžiasi apie penktą valandą vakaro – po medžiu pasikabinti hamaką ir ilsėtis. Tačiau tam, kad 
taika išties būtų tikra, ji turi apimti ir tavo šeimą – negali būti, kad tu guli hamake, o tavo žmona 
toliau triūsia virtuvėje. Taip pat – kaimynai. Taigi taikos reikia pirmiausia savo viduje, tada 
šeimoje, bendruomenėje, rajone, regione ir pasienyje su kitomis šalimis, tose kitose šalyse… 

Salvadore labai daug skurdo. Atėjus lietaus sezonui, prasideda potvyniai. Taigi nors ir esi 
taikoje su savimi, nesi su gamta – žinojai, kad potvynis gali įvykti, ir jo neišvengei. Pasiruošimas 
tokiems atvejams taip pat susijęs su gyvenimu taikoje. Tačiau didžioji dalis žmonių mano šalyje 
gyvena iš rankos į burną – nežino, ar šiandien turės ko pavalgyti. Tai – viena priežasčių, kodėl 
turim tiek daug gaujų. Salvadore vyksta didžiulis išnaudojimas ir žmonės yra pervargę: nuolat 
dirba, pluša, bet ir toliau vargsta, skursta. Ar normalu, kad krašte, kur gyventojų dauguma yra 
čiabuviai – tikrieji žemės šeimininkai – būtent jie gyvena didžiausiam skurde? Ar normalu, kad 
vietinis žmogus klūpo ant žemės ištiesęs ranką? Ne. O jei atrodo, kad tai normalu, tada patys 
esam nenormalūs!

Turime gyventi taip, kam gimėme – gyventi taikoje. Negimėm vien tam, kad dirbtume. Nesakau, 
kad nedirbtume, bet darbas turi būti orus, o ne vergiškas. Be to, mums nuolat primetami karai, 
militarizmas, diktatūros… Už savo veiklas esu ištremta iš savo šalies. Kad grįžčiau, turiu skleisti 
taiką. Gyvenime pjauni tai, ką pasėjai, užtat reikia sėti taiką. 

Ankstų 2021 m. rudenį Salvadoro prezidentas Nayibas Bukele paskelbė, jog 
nuo šiol šalyje kripto-valiuta bitkoinas bus oficiali, kartu su JAV doleriu, ir 
niekieno neatsiklausęs už šalies žmonių pinigus nupirko bitkoinų, kurių vertė 
lygi keliasdešimčiai milijonų JAV dolerių. Niekas pasaulyje prieš tai nebuvo taip 
sugalvojęs, ir ne be reikalo: š. m. gegužę bitkoino vertei rinkose gerokai nukritus, 
Salvadoras atsidūrė ant bankroto prarajos krašto6. 

Anglų – ne gimtąja ispanų – kalba pristatydamas savo planą, N. Bukele žadėjo7, 
kad kripto-valiuta „sukurs darbo vietų“, tačiau kaip – nepaaiškino (ir nesukūrė). 
Daugybė salvadoriečių tada apskritai pirmą kartą išgirdo žodį „bitkoinas“, nors jau 
netrukus po to prezidento savavališku sprendimu jis tapo šalies oficialia valiuta. 
Tačiau salvadoriečių atsakas rodo8, kad dauguma šalies gyventojų skaitmenine 
valiuta nepasitiki9 ir jai nepritaria. Ir daugelis pagrįstai bijo, kad prezidento planai 
bitkoino „kasyboms“ panaudoti geoterminę Salvadoro energiją jiems reikš tai, 
jog švaraus vandens bendruomenės nebeturės visai10.

6 https://english.elpais.com/economy-and-business/2022-05-10/el-salvador-expected-to-default-as-bitcoin-plum-
mets.html
7 https://english.elpais.com/usa/2021-06-15/the-price-that-president-bukele-is-ready-to-pay-to-turn-el-salvador-in-
to-a-bitcoin-nation.html
8 https://restofworld.org/2022/el-salvador-chivo-bitcoin-wallet/
9 https://elfaro.net/en/202108/ef_photo/25648/In-El-Salvador-Centuries-old-Cash-and-Barter-Markets-Wary-of-Bit-
coin.htm
10 https://elfaro.net/es/202110/el_salvador/25790/La-comunidad-sin-agua-pero-con-bitcoin.htm
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Liusija: Kartais prioritetą reikia teikti gamtos apsaugai tam, kad galėtume apsaugoti žmoniją. 
Juk visa mūsų planeta yra gamta, tačiau kripto-valiutos nėra grįstos tokiu mąstymu: jomis 
siekiama tik kalti pinigus, kuo daugiau pinigų – ir jų neliesti, tiesiog tokio žaidimo dėka vadintis 
milijonieriumi. Be to, bitkoinui reikia turėti specialią programėlę telefone, tad prisireikia 
telefono, kompiuterio, interneto… Kad bitkoinas funkcionuotų, reikia vietos gausybei 
kompiuterių, veikiančių 24 valandas per parą, aštuonias dienas per savaitę. Taip perkama ir 
parduodama. Kripto-valiutų tikslas yra kalti pinigus ir joms absoliučiai nusispjaut, kokią žalą 
tai daro gamtai. Tasai [prezidentas] pareiškė, jog bus naudojama geoterminė energija, nes 
Salvadore turim ugnikalnių, iš kurių trauksim energiją bitkoino kasybai. Kvailieji bitkoino fanai 
jam už tai ploja ir jaučiasi esantys gamtos mylėtojai, tikri ekologai! Va koks pasaulis atkeliauja. 
Negalim to leisti. Kas iš to laimi? 

Bitkoinui jis jau išleido milžiniškus mūsų visų pinigus. Esam taip giliai įsiskolinę, kad net ir mūsų 
anūkai nesugebės tos skolos grąžinti. Be to, jis nori atimti iš mūsų pensijas, o kadangi visas 
parlamentas su partija „Naujos idėjos“ yra jo kišenėje, tai bus daroma neva „demokratiškai“. 
Valdžią jis užsigrobė melu, smurtu ir grasinimais. Suverenitetas lyg ir priklauso tautai, tačiau 
tauta nepastebėjo, ką jis daro, nes buvo užsiėmusi tiesiog išgyvenimu. Visai kaip filme „Tobula 
vagystė“. Tačiau tai, kas vyksta Salvadore, yra tiesiog nedidelė laboratorija to, kas vyksta ir 
vyks pasaulyje. 

Tad ką turime daryti? Kurti bendruomenes – tam, kad paprasčiausiai gyventume. Bet ne prastai 
gyventume. Pavyzdžiui, solidarios bendruomeninės ekonomikos reiškia gerą maistą ir sveikatą. 
Jei žinai, kaip ja pasirūpinti, tau nereikės didžiulių ligoninės pastatų, kur nėra sveikatos, tik ligos 
ir cheminiai vaistai. Lygiai kaip pakinkytiems arkliams iš šonų uždengiamos akys, kad nematytų 
viso vaizdo, taip ir mes esam savo galvose kolonizuoti. Reikia to atsikratyti ir pakeisti kitkuo.

Išgelbėti to, ką jau sunaikinome, neįmanoma – išgelbėti galima tik galimybę kurį laiką pagyventi 
kitaip, nes laiko nebeliko. Einšteinas yra pasakęs, kad energija nedingsta ir nepranyksta, tik 
keičia pavidalą. Esame Visatos kūrinijos vaikai, todėl neišvengiamai esam kūrėjai. Tereikia 
prisiminti. Nereikia tikėti. Reikia tai žinoti. 
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MOKESČIAI, SKOLA IR DĖL PINIGŲ  
(VIS DAR) BESISUKANTIS PASAULIS: 

NAUJOS FINANSINĖS ARCHITEKTŪROS 
PERSPEKTYVA IŠ LOTYNŲ AMERIKOS 

Pokalbis apie šalių užsienio skolas, mokesčių teisingumą, naują finansinę architektūrą 
ir transformatyvias ekonomikas Lotynų Amerikos kontekste. 

• Kaip viskas prasidėjo: kampanija „Jubilee“ ir kas po jos 
„Latindadd“ – Lotynų Amerikos tinklas ekonominiam ir socialiniam teisingumui (isp. Red Lati-
noamericana por Justicia Económica y Social), anksčiau vadinęsis Lotynų Amerikos tinklu dėl 
skolos, vystymosi ir teisių ( isp. Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos) – buvo  
suformuotas pasibaigus kampanijai „Jubilee 2000“ – tarptautinei koalicijai, siekusiai (iš dalies 
sėkmingai) iki 2000 metų panaikinti Trečiojo Pasaulio šalių skolas Pirmojo Pasaulio šalims. Tuo 
metu tai, kas vėliau tapo „Latindadd“, buvo dalis milžiniškos Globaliųjų Pietų ir Globaliosios 
Šiaurės pilietinių judėjimų ir organizacijų koalicijos dalis; toje koalicijoje Peru socialiniai judėji-
mai buvo vieni aktyviausių, anot peruviečio Rómulo Torreso, kuris šiuo metu „Latindadd“ eina 
ko-direktoriaus pareigas. 
Neilgai trukus buvo nuspręsta iš trijų kaimyninių šalių – Peru, Ekvadoro ir Bolivijos – sufor-
muoti Andų kalnų tinklą, kad būtų galima toliau analizuoti su šalių užsienio skola susijusias 

https://www.latindadd.org/
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problemas regione. Tuo metu Bolivija buvo laikoma itin mažų pajamų šalimi, Peru ir Ekvadoras 
– vidutinių pajamų šalimis, nors visos trys buvo giliai įsiskolinusios, o Ekvadoras sumokėti savo 
skolos grąžinimo įmokų jau beveik nebegalėjo. Kiek vėliau prie šio tinklo prisijungė Hondūras, 
Nikaragva ir Brazilija, o analizėse pradėta skolą sieti su žmogaus teisėmis bei socialinėmis ir 
ekonominėmis teisėmis. 
Kirtus 2008-ųjų finansinei krizei ir visoms katastrofiškoms jos pasekmėms, tinklas įvardijo dar 
vieną esminių problemų: šalies biudžetai buvo naudojami ne viešoms paslaugoms ir gyventojų 
poreikiams finansuoti, o didiesiems finansinę krizę sukėlusiems bankams gelbėti. Tapo dar 
akivaizdžiau, kad tarptautinės korporacijos nesumoka visų mokesčių, kuriuos turėtų sumokėti. 
Analizuojant šias temas – užsienio skolas ir finansinę krizę – prasidėjo debatai apie naujos tarp-
tautinės finansinės architektūros poreikį. Pasiūlymus, tokius kaip atskiro Globaliųjų Pietų ban-
ko įkūrimas, iš pradžių palaikė (o vėliau nebepalaikė) progresyvios kai kurių Lotynų Amerikos 
šalių vyriausybės, tuo tarpu „Latindadd“ pradėjo analizuoti siūlymus kurti alternatyvias ekono-
mikas. Šis darbas tęsiamas iki šiol. 
Keletas „Latindadd“ tinklo narių šiemet dalyvavo gegužės pradžioje Meksiko mieste vykusiame 
Pasaulio socialiniame forume (World Social Forum) – socialinių judėjimų, aktyvistų, kolektyvų ir 
nevyriausybinių organizacijų susitikime. Būtent ten ir vyko šis pokalbis su „Latindadd“ nariais, 
kurio metu trumpą Tinklo istoriją išdėstė vienas jo ko-direktorių Rómulas Torresas, o Germánas 
Niño iš Kolumbijos ir Rodolfas Bejaranas iš Peru pasidalijo įžvalgomis apie dabartinę situaciją 
Lotynų Amerikoje bei savo požiūriu į šalių užsienio skolą, fiskalinį teisingumą ir transforma-
tyvias ekonomikas. 

• Mokesčių teisingumas iš Lotynų Amerikos perspektyvos 
Kalbant apie mokesčių teisingumą, kokie, jūsų nuomone, neatidėliotini dabartinės sistemos 
pokyčiai yra žūtbūt reikalingi? 
Rodolfas Bejaranas: Kas dėl mokesčių teisingumo, labai svarbu, kad šalys pradėtų diegti pro-
gresyvių mokesčių reformas: tie, kas daugiau uždirba ar daugiau turi, turėtų daugiau ir mokėti. 
Tai yra bazinė taisyklė: kas uždirba daugiau, moka daugiau mokesčių. Tačiau dabar situacija yra 
visiškai priešinga. Tai – tema iš serijos „apmokestinkime turtinguosius“. Mūsų regione pora 
šalių – Argentina ir Urugvajus – tokį mokestį jau taiko, Kolumbijoje jis egzistavo anksčiau, bet 
nebuvo pratęstas, o 2020-ųjų pabaigoje Bolivija priėmė įstatymą, apmokestinantį didelius tur-
tus. Tačiau net ir „turtingumo mokesčio“ taikymas nereiškia, kad šalys sugebės iš mokesčių 
surinkti visas joms reikalingas pajamas. 
Kitas aspektas yra tarptautinė mokesčių sistema, leidžianti tiek asmenims, tiek kompanijoms 
perkelti savo turtus ir pelnus į kitas šalis. Čia turiu omenyje vadinamuosius „mokesčių rojus“. 
Ispaniškai mes juos vadiname „mokesčių urvais“ ir man toks terminas atrodo žymiai tikslesnis. 
Nesu tikras, iš kur atsirado tas mokesčių „rojus“, nes rojus jis yra tik turtuoliams ir, mūsų nuo-
mone, tokie „rojai“ apskritai neturėtų egzistuoti. Kodėl? Nes jie taiko minimalius mokesčius – 
arba jokių – ir, be to, yra visiškai slapti: neatskleidžiama, kas iš tiesų stovi už didžiųjų kompanijų. 
Tai yra mokesčių vengimas, slėpimas ir neteisėti finansiniai srautai. Tačiau veiksmų prieš juos 
turi imtis ne viena kuri šalis – reikalinga globali dabartinės finansinės sistemos reforma. 
Nuo 2008-ųjų metų krizės vis pasigirsta pasiūlymas sukurti tarpvyriausybinę instituciją Jungtinių 
Tautų rėmuose, kuri būtų atsakinga už visas su finansais susijusias sritis. Problema dabar ta, kad 
visas taisykles nustato EBPO (iš 38 jos narių tik keturios yra Lotynų Amerikos šalys: Čilė, Kolum-
bija, Kosta Rika ir Meksika). Prieš kelerius metus pilietinės visuomenės organizacijų spaudimo 

https://wsf2022.org/
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dėka EBPO įvedė pelno perkėlimo valdymo priemonę, vadinamą BEPS (angl. Base Erosion and 
Profit Shifting), tačiau, savaime suprantama, besivystančiose šalyse mes tikimės visai ne to. 
Būta dar vienos panašios iniciatyvos dėl mokesčių skaidrumo, tačiau ji buvo naudinga tik Glo-
baliosios Šiaurės šalims. Todėl mes ir kritikuojame tokias priemones, iš kurių Globalieji Pietūs 
negauna visiškai jokios naudos. 
Tad egzistuoja keletas tarptautinių priemonių, bet jų toli gražu neužtenka. Turime globaliai 
reformuoti visą sistemą ir tam reikalingas bendradarbiavimas tarp šalių. Šiuo metu finansinio 
skaidrumo pasaulyje yra labai nedaug. Dar yra labai daug ką nuveikti ir pasiekti, bet tai sunku 
padaryti, nes visus sprendimus priima tik turtingosios ir galingosios Globaliosios Šiaurės šalys. 

• Skolos klausimas 
Kokių problemų kelia užsienio skola ir 
koks jos vaidmuo jūsų šalyse? 
Rodolfas Bejaranas: Jei šalies viduje 
neužtenka resursų, nes jie iškeliauja į 
užsienį, tuomet lieka labai mažai pinigų 
šalies gyventojų poreikiams užtikrin-
ti. Daugeliu atveju prioritetas teikiamas 
skolos grąžinimo įmokoms, ne žmonių 
poreikių užtikrinimui. 
Prieš kurį laiką didžioji dalis Peru užsienio 
skolos buvo dvišalė, t. y. Peru buvo skolin-
ga Paryžiaus klubo šalims narėms, taip pat 
Pasaulio bankui ir Tarptautiniam valiutos 
fondui (TVF). Tačiau pastaraisiais metais 
vyriausybė didesnę dalį skolos išleido ob-
ligacijomis. Tai yra finansiniai instrumen-
tai: vietoj to, kad skolintųsi iškart pinigus, 
vyriausybė (arba, kitais atvejais, privati kompanija arba individai) išleidžia obligacijas. Iš esmės 
tai yra popieriai, kuriuose nurodyta, kokia suma yra pa(si)skolinama. Galiausiai būna beveik 
neįmanoma žinoti, kas tuos pinigus paskolino, nes obligacijomis prekiaujama akcijų biržose. Tai 
labai komplikuoja situaciją, nes tu ne tik nežinai, kas už to stovi, bet kartu tokia sistema užker-
ta kelią deryboms, jei situacija pablogėtų ir vyriausybė nebeišgalėtų mokėti skolos grąžinimo 
įmokų. Vienintelė išeitis, tokiu atveju liekanti neturtingai šaliai, yra bandyti derėtis su savo 
kreditoriais – turtingosiomis Paryžiaus klubo šalimis. 

Tačiau kokioje derybinėje pozicijoje atsiduria finansiškai skurdi, bet kitais aspektais – kultūra, 
žeme – turtinga šalis, priversta derėtis su grupe žymiai galingesnių valstybių?
Rodolfas Bejaranas: Būtent tai ir yra problema. Reikėtų sukurti derybų dėl skolos mechanizmą JT, 
kad tokios derybos būtų kiek labiau lygiavertės. Šiuo metu tokio mechanizmo nėra, todėl įsisko-
linusios šalys yra priverstos derėtis su Paryžiaus klubu, o tarp jų yra milžiniškas galios skirtumas. 

Kokie, jūsų nuomone, turėtų būti pirmieji realistiški žingsniai link fiskalinio teisingumo? 
Rodolfas Bejaranas: Pirmas dalykas – tai priversti multimilijonierius susimokėti visus mokesči-
us, nes realybėje jie moka žymiai mažesnį savo pajamų procentą nei turėtų mokėti. 
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Tam, kad atsirastų mokesčių skaidrumas, įskaitant ir tikslią informaciją, kam atitenka kompani-
jos pelnas, reikia, kad šalys atvirai tarp savęs dalytųsi informacija ir pateiktų ataskaitas, kuri-
ose būtų nurodyta, kiek mokesčių kiekvienoje šalyje sumoka joje veiklą vykdanti tarptautinė 
korporacija. Iki šiol tokia informacija nėra viešai pateikiama, mokesčių urvai („rojai“) vis dar 
egzistuoja, bankai ir toliau vykdo tai įgalinančias operacijas… Kol visa tai vyksta, reforma nėra 
įmanoma. Todėl ir reikalinga tokia JT prižiūrima institucija su tuo tvarkytis. 

Tačiau juk puikiai žinome, kad JT procesai nėra nei labai demokratiški, nei visiems vienodai lygūs. 
Pavyzdžiui, Nigerijos turima galia JT yra nykštukinė, palyginus su Prancūzijos galia. Jų net negali-
ma lygiavertiškai lyginti. 
Rodolfas Bejaranas: Taip, žinome, kaip viskas vyksta JT. Tačiau šiuo metu nėra jokios kitos visų 
šalių dalyvavimu grindžiamos platformos, tad telieka tenkintis tuo, ką turime. 
Tačiau tuo pat metu reikia imtis veiksmų ir nacionaliniu lygiu. Pirmiausia, reikia stiprinti valsty-
bių gebėjimą surinkti mokesčius – Lotynų Amerikoje to trūksta. Antra, būtina gerokai sumažinti 
arba visai panaikinti mokesčių lengvatas didžiosioms kompanijoms įvairiose srityse. 
 
Jūsų pateikti finansinių reformų pasiūlymai gali būti pritaikomi daugelyje šalių. Ar yra kokių 
išskirtinai Lotynų Amerikai taikytinų elementų, kuriuos laikote skubiais? 
Germánas Niño: Kas dėl skolos krizės, iš pradžių manėme, kad ji vyksta tik Lotynų Amerikoje 
ir Afrikoje, tačiau tuomet pamatėme, kas 2008 metais įvyko Graikijoje. Taigi tokie fenomenai 
vyksta ne tik pas mus. 
Rodolfas Bejaranas: Visad norėjome regioninės integracijos, bendradarbiavimo tarp mūsų že-
myno šalių, kad bent jau galėtume sutarti ir įvesti mums visiems naudos atnešiančias priemo-
nes, tačiau, turint omenyje skirtingas politines pozicijas, šiuo metu tai atrodo neįmanoma. Lo-
tynų Amerikoje dar nėra jokio regioninio finansinio instrumento, galinčio padėti šaliai išspręsti 
krizę.

• Transformatyvių ekonomikų koncepcija 
Ką vadinate transformatyviomis ekonomikomis?
Germánas Niño: Iš globalinės diskusijos apie ekonomikas iškilo transformatyvių ekonomikų 
koncepcija. Ji apima idėją kurti kasdienes ekonomines erdves, suteikiančias žmonėms naujas 
formas gauti prekių bei paslaugų, o taip pat kultūrą, kuri susikuria tuomet, kai toks apsikeiti-
mas vyksta be motyvacijos gauti kuo daugiau pelno. Paslaugos, bendradarbiavimas, orus dar-
bas, orus rūpestis – tokio tipo elementai pirminėje ekonomikos koncepcijoje reiškia pasirūpinti 
savo namais. Ekonomika yra tam, kad pasirūpintume savo namais. Tai mus glaudžiai priartina 
prie socialinių judėjimų, kurie skatina, pavyzdžiui, feministines ekonomikas, ir yra kilę iš femi-
nistinio judėjimo. Tai susiję su tuo, kad vyraujanti ekonomika yra ne tik kapitalistinė, bet ir patri-
archalinė. Joje moterims už darbą vis dar mokama mažiau nei vyrams, o socialinės ar aplinkos 
krizės pirmiausia ir skaudžiausiai paliečia moteris. 
Yra kitas būdas suvokti ekonomiką. Tai – rūpesčio ekonomika, kurioje rūpinamasi gyvybe, 
žmonėmis ir gamta. Ir tai nuostabu. Paimk bet kurį žmogišką procesą, pridėk prie jo rūpestį, 
ir jis iškart įgaus visai kitokią formą. Tai galima pritaikyti ir, pvz., Amazonėje prieš tuos, kurie 
nori ją visą iškirsti; taip turėtume Amazone besirūpinančią ekonomiką. Tai – vienas iš galimų 
požiūrių. 
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Yra ir ekologinė ekonomika, pagal kurią mes privalome rūpintis gamta ir nesame nei Visatos, 
nei gyvybės centras – esam tik viena grandinės dalis ir turime saugoti gamtą, kad gyvybė tęstų-
si. 

Tačiau jei aš susikursiu feministinę ekonomiką ir joje dalyvausiu, tai nereiškia, kad galingiausios 
pasaulio korporacijos ir jų kišenėje esantys politikai džiaugsmingai prie manęs prisijungs. Tad ką 
galima pasiekti būnant vienam? Argi tai nėra esminis klausimas: kaip vadinamąsias „alternatyvi-
as“ ekonomikas įgyvendinti realybėje? 
Germánas Niño: Tai yra milijono dolerių vertas klausimas. Tačiau susimąstykim: prieš kažkiek 
metų to paties klausta ir apie moterų patiriamą priespaudą; žingsnis po žingsnio moterys įrodė 
gebančios užimti erdves ir generuoti pokyčius. Šie procesai nėra tik politiniai; dar svarbiau tai, 
kad jie yra ir kultūriniai. Kai kalbame apie naują ekonomiką, neturime omenyje tik pripildo-
mos ar ištuštinamos kišenės – ne, kalba eina apie žmones, kišenes pildančius kitaip. Pirmajai 
sufražetei ištarus: „Norim balsuoti“, vyrai mirė iš juoko, siuntė moteris namo, jas kalino ir iš jų 
šaipėsi laikraščiuose. Šiandien niekas nebedrįsta to kvestionuoti. 

• Naujoji finansinė architektūra 
Kokie yra pagrindiniai šios naujos finansinės architektūros elementai? 
Rodolfas Bejaranas: Pirmasis – nurašyti skolas šalių, kurioms to labiausiai reikia; sustabdyti sko-
los grąžinimą šalims, dar galinčioms kurį laiką atsilaikyti, ir tuomet skolą iš naujo suderinti dery-
bų keliu. Būtina skolos restruktūrizacija be jokių papildomų sąlygų, t. y. kad TVF ar Paryžiaus 
klubo šalys nebegalėtų pareikšti, jog skola bus sumažinta ar nurašyta tik tuo atveju, jei šalis 
įvykdys jų keliamas sąlygas, kurios paprastai tik dar labiau pablogina socialinę šalies gyventojų 
situaciją. Tai – neatidėliotinos skubos priemonės. 
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Toliau būtina mąstyti apie kitokią sistemą. Pavyzdžiui, instituciją, kuri būtų atsakinga už skolos 
krizės prevenciją šalyje ir galėtų geriausiai kaip įmanoma išspręsti krizę tiek su valstybiniais, 
tiek privačiais kreditoriais – pastarieji, žinia, derėtis nenori. Tokia institucija būtų nepriklauso-
ma nei nuo Pasaulio banko, nei nuo TVF, nei nuo ko nors kito. 
Iš esmės, šių dviejų dalykų pakaktų, kad būtų galima pasistūmėti į priekį siekiant teisingesnės 
globalios finansinės sistemos. 
Tačiau plačiąja prasme keistis turi galios santykiai. Kaip, pavyzdžiui, TVF atveju, kai būdamos jo 
narės šalys moka į jį įmokas, bet praktiškai tik viena jų – Jungtinės Amerikos Valstijos – priima 
sprendimus. Reikia daugiau galios balanso tiek TVF, tiek Pasaulio banke, o taip pat ir Jung-
tinėse Tautose – tada galėsime diskutuoti apie naujas taisykles dėl mokesčių ir skolų. 

Kaip paprastais žodžiais paaiškintumėte užsienio skolos mechanizmo veikimą tiems, kurie 
apie tokį dalyką galbūt nėra girdėję? 
Rodolfas Bejaranas: Na, tai galima paaiškinti taip: esi savo namuose. Kažkas ateina ir paskolina 
pinigų tam, kad iš tavęs pralobtų ir jam visiškai nesvarbu, ar tu esi geros būklės tuomet, kai 
ateina laikas skolą grąžinti. Ne, turi būti atvirkščiai: skolinu tam, kuris gebės be problemų skolą 
grąžinti. Tarp skolintojo ir skolininko turi būti abipusė atsakomybė, kitaip skolintojas tampa 
bendrininku – tarkim, kai paskolos išduodamos diktatoriams ar valdžios pozicijas užimantiems 
prabangos bei turtų mėgėjams. Arba kaip nutiko Argentinoje, kai TVF jos vyriausybei išdavinėjo 
milžiniškas paskolas puikiai žinodamas, kad šalis niekaip nesugebės jų grąžinti. 
Germánas Niño: Kolumbijoje taip pat egzistuoja toks „paskolų ryklių“ fenomenas. Mes jį vadi-
nam „Lašas po lašo“ ( isp. gota a gota). Labiausiai jis paplitęs skurdžiose vietovėse, kur ope-
ruoja mafija, narkotikų prekeiviai ir kiti. Jie skolina pinigus žmonėms, kuriems dažnai tokios 
„paskolos“ yra vienintelis būdas turėti lėšų savo kasdienėms išlaidoms. Tačiau šioms „pasko-
loms“ taikomos įspūdingos palūkanos, o jei nesusimoki, mafija tau grasins ir tave primuš arba 
užmuš. 
Rodolfas Bejaranas: Praktiškai tas pats vyksta tarptautiniu lygmeniu, tik žymiai didesniu mastu. 
Germánas Niño: Kai žmonėms sakai, kad turtuoliai turi mokėti daugiau mokesčių, niekam neky-
la klausimas, kodėl. Žmonės supranta, kad tas, kas turi daugiau, daugiau ir prisideda. Kapitalis-
tinė ekonomika atrodo labai sudėtinga, tačiau iš tiesų ji yra labai paprasta. 

Ar turite vilties, kad ateinanti karta gyvens nors šiek tiek teisingesniame pasaulyje? 
Rodolfas Bejaranas: Taip, manau, kad taip. Jei neturėtume vilties, čia nebūtume. Visuomenės 
spaudimas padeda judėti į priekį teisinga linkme. Tad vilties yra, tik galbūt ne iškart, o ilgesnėje 
perspektyvoje. 
Germánas Niño: Visai neseniai Kolumbijoje buvo patvirtinta vadinamoji tutela – teisinis veiks-
mas, paprastai vykdomas žmogaus teisių gynėjų, – reikalaujanti suteikti teises Amazonei. Ją 
inicijavo grupė jaunimo. Mintis ta, kad lygiai kaip tu, kaip asmuo, turi teises, taip pat ir gamta 
turi teises, kas jau yra įrašyta į teisinę bazę Bolivijoje ir Ekvadoro Konstitucijoje. Šiuo atveju, 
Amazonė yra teisių turintis subjektas, ir ji būtina tam, kad gyventume sveikoje gamtoje. 
Jei tai – ne viltis, tuomet vilties nėra visai. 
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