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Kontaktas: Justina Kaluinaitė, justina@vbplatforma.org

Viršelis: Greta Tautavičiūtė. Savanorė organizacijoje „Orangutan Foundation International“.

Naujienlaiškis yra projekto #Darbotvarkė2030 (en. #Agenda2030) dalis, kurį finansuoja LR Užsienio reikalų 
ministerija. Donoro parama šiam leidiniui nereiškia pritarimo turiniui, už kurį yra atsakingi tik jo autoriai (Vystomojo 
bendradarbiavimo platforma). Donoras taip pat negali būti laikomas atsakingu už leidinyje pateiktos informacijos 
naudojimą.
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Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš daugybės įvairiausių 
dalykų, niekad tik vieno. Be to, dažnai asmeniniai pastebėjimai apie 
konkretų kraštą, kuriame svečiuojamės, priklauso ir nuo mūsų pačių 
būsenos bei jausenos tuo metu: smalsaujame ar nuobodžiaujame, 
juokiamės ar verkiame, audra ar pilnatis… Tokia istorijų įvairovė 
kviečia susimąstyti, kaip vertiname, pagal kokius kriterijus ar įtakas 
savo mintyse filtruojame informaciją ir kaip ją skleidžiame kitiems – ką 
paminime, ką nutylime, ir kodėl. Įvairovė skatina mąstyti plačiau. 
Gero skaitymo!

Justina Kaluinaitė 
Vystomojo bendradarbiavimo platforma

Karabacho patirtis mokytojos akimis: kai dirbi su vaikais trapios 
taikos sąlygomis

11 savanorių patirtys: kodėl yra svarbu padėti kitiems

Kaleidoskopo apdovanojimai: kaip pasakojame apie pasaulį, ir 
ką tai sako apie mus pačius
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Karabacho patirtis mokytojos akimis: 
kai dirbi su vaikais trapios taikos 
sąlygomis

Kai 2020-ųjų rugsėjį su Sona Gevorgyan pradėjome 
kalbėti apie tai, kad būtų įdomu sukurti dokumentinę 
kino apybraižą apie jos mokytojavimo patirtį 
atokiame Kalnų Karabacho kaime, sutarėme, kad 
būtinai nuvyksime ten, kur jį dirbo. Nepaisant to, 
kad Sona jau buvo grįžusi į Jerevaną, pasikalbėti 
apie tai, kur dirbo, norėjosi būtent tem – gerokai nuo 
Armėnijos sostinės nutolusiame Kalnų Karabache, 
nepripažintame tarptautinės bendruomenės. Tuomet 
net nekilo minčių, kad nepraėjus savaitei po mūsų  
pokalbio, saulėtą paskutinio rugsėjo sekmadienio 
rytą nuaidėję pirmieji šūviai lems pusantro mėnesio 
truksiantį kruviną karą, kuris nusineš mažiausiai kelių 
tūkstančių žmonių gyvybes.

Rutininiai apsišaudymai ir vadinamos kontaktinės 
linijos budrumo patikrinimas tarp Armėnijos ir Azer-
baidžano įsispraudusiame Kalnų Karabache buvo gana 
dažnas reiškinys visus tuos beveik 30 metų, kai buvo 
pasirašytos paliaubos pirmajame Karabacho kare. Prie 
to priprato ir vietos gyventojai, ir tarptautinė bendruo-
menė, kuriai įšaldytas ir iš esmės taip ir nesureguliuotas 
konfliktas ilgus metus buvo nebeįdomi primiršta tema. 
Tarptautiniai taikdariai čia taip ir neatsirado. Tiesa, 
regione veikė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komi-
tetas. Dar svarbesnį išminavimo ir Karabacho žemėje 
likusių sprogmenų deaktyvavimo procesą ilgus metus 
vykdė tarptautinė nevyriausybinė organizacija „HALO 
Trust“. 
Karabachas buvo „neįdomus“ iki lemtingos 2020 m. 
rugsėjo 27-osios. Tačiau net ir tuomet, pirmosiomis 
konflikto dienomis, atrodė, kad situacija po dviejų ar 
trijų dienų normalizuosis ir viskas vėl grįš į senas vėžes. 

Publikuota: 15min.lt, 2021 balandžio 8 d. Stasys Vaitonis / Vystomojo bendradabiavimo platforma

S.Vaitonio nuotr. / Sona

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/karabacho-patirtis-mokytojos-akimis-kai-dirbi-su-vaikais-trapios-taikos-salygomis-1084-1479042?fbclid=IwAR13l8feB8pSI9f4vH4uZw01mcSlAuwqJxRYjx55g64cXNoCNf4I3Qe_DJA
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Kai spalio mėnesį atvykau į Jerevaną, 
galimybė sukurti filmą apie paprastos 
armėnės mokytojos patirtį Kalnų 
Karabache atrodė miglota ir tarsi 
nustumta į antrą planą. Sonos mintys 
taip pat jau buvo kitur. Vietiniai gana 
greitai suprato, kad šįkart konfliktas 
taip greitai nesibaigs ir peraugs į 
rimtą susirėmimą, pareikalausiantį 
daug aukų. Į Jerevaną ir kitus Armė-
nijos miestus iš Karabacho plūstelėjo 
dešimtys tūkstančių karo pabėgėlių 
– moterų, vaikų, senelių. Karinių veiks-
mų apimtame regione liko tik karinei 
tarnybai tinkantys vyrai ir atsisakantys 
savo namus palikti užsispyrėliai. Sonos 
pažįstami vaikai iš Hin Šeno kaimo, 
kuriame ji buvo dirbusi, taip pat laiki-
nai prisiglaudė Jerevane. Visą tą laiką 
Sona su jais palaikė ryšį. 
Sona Kalnų Karabache, armėnų vadi-
namame Arcache, praleido dvejus me-
tus. Anglų kalbą Jerevane ir fotožurna-
listiką Anglijoje baigusi mergina seniai 
svajojo apie mokytojavimo patirtį toli 
nuo namų. Ilgus metus ji savanoriavo 
Armėnijos Raudonajame Kryžiuje ir 
prisidėdavo prie įvairių su švietimu 
susijusių iniciatyvų. 
Išvykti į Karabachą jai padėjo tarp-
tautiniam švietimo iniciatyvų tinklui 
priklausanti organizacija „Teach for 
Armenia“, kaip tik po Sonos grįžimo 
iš Londono pradėjusi jaunų pedagogų 
siuntimo į nepripažintą, bet Armėnijos 
remiamą Kalnų Karabachą programą. 
Dar gyvendama Anglijoje Sona buvo 
girdėjusi daug gerų atsiliepimų apie 
„Teach for Armenia“ ir jų vykdomas 
veiklas, nukreiptas į regionų atskirties 
mažinimą bei galimybių jaunajai 
provincijos kartai skatinimą. Grįžusi į 
gimtinę Sona įsidarbino fotografijos 
bibliotekoje ir čia atsitiktinai užsimez-
gė pokalbis su viena mergina, kuri 
turėjo mokytojavimo patirties būtent 
per „Teach for Armenia“ tinklą. 
Sona kantriai išlaukė savo akimirkos ir 
pasirinko atokią vietovę netoli istori-
nio Šuši miesto. Mergina ten patraukė 
vienui viena, pasiryžusi atlikti savo mi-
siją, numatytą dvejų metų kontrakte. 
Kaimiškoje vietovėje nebuvo miestui 
įprastų patogumų, nekalbant jau apie 
kultūrinį gyvenimą ir pramogas. Vietoj 
to čia ją pasitiko kukli buitis ir nuolat 
išdaigas krečianti atšiauri kalnų aplin-
ka. Tačiau, kaip sako Sona, ją nuolat 
supo draugiški vietiniai ir jų rodoma 
pagarba, kad „į kaimą iš miesto atvyko 
mokytoja“! Tai jai vietos bendruome-
nėje suteikė ypatingą statusą. Ypač dėl 

to, kad ši gyvenvietė beveik dešim-
tmetį neturėjo anglų kalbos mokytojo.
„Aš niekada gyvenime nesijaučiau 
esanti vieniša ir žinau, kad niekada 
tokia nesijausiu. Kodėl? Tave juk 
visuomet supa žmonės ir tas pasaulis, 
kuriame gyveni ir būni. Gyvendama 
ten jaučiau, kad tampu svarbia ben-
druomenės dalimi“, - prisiminė Sona.
Paklausta, ar jos netrikdė kukli gy-
venimo kaime buitis, kai pačiai reikia 
atsinešti vandens, pasikurti, įleisti 
rankas į žemę savo auginamų daržovių 
lysvėje ar pan., Sona patikino, kad 
nuolatinės veiklos ir buvimas ben-
druomenėje buitinius iššūkius pavertė 
visiškai nereikšmingais. „Ten gyvenant 
mane nuolat kankindavo mintis: ar 
šiandien padariau viską, ką galėjau? O 
gal galėčiau padaryti dar daugiau?..“, - 
pasakojo Sona.
Grįžusi į Jerevaną ir išgyvendama iš 
karo zonos atkeliaujančias naujienas 
Sona visų mūsų susitikimų metu 
būdavo vis kitokia. Vieną diena – ne-
stokojanti optimizmo ir vilties, kad ši 
sumaištis greitai baigsis ir gyvenimas 
tem vėl tekės įprasta vaga, su savais 
iššūkiais ir lūkesčiais. Kitą dieną ji 
pabusdavo gavusi skambutį ar žinią 
iš pažįstamų, kad situacija prastėja 
ir daros vis sunkiau. Sona, kaip ir visi 
armėnai, tomis dienomis nepaleisdavo 
iš rankų mobilaus telefono ir interneto. 
Jos profilis Facebook’e būdavo lydimas 
melancholinių eilių, prisiminimus iš 
periodo Karabache keliančių nuo-
traukų ir akcentavimo, koks svarbus 
yra švietimas, kuris, pasak Sonos, yra 
raktas į taiką.

„Labai sunku vaikams kalbėti apie 
taiką ir auklėti juos pozityviai, kai 
vis dar ryškūs pirmojo karo vaizdai 
ir išgyvenimai. Atrodo, ši karta jau 
gimė gerokai po pirmojo karo ir apie jį 
žino tik iš tėvų, senelių pasakojimų ar 
nuotraukų bei karo memorialų. Deja, 
dabar ir jiems teko patirti, kas yra karo 
pabėgėlio dalia, matyti, kaip netenka 
savo namų, mokyklos”, - kalbėjo Sona. 
Būdamas Jerevane susitikau ir su 
„Teach for Armenia“ centrinio biuro 
komanda, kuri tuo metu kaip tik 
sprendė galvosūkį, kaip užtikrinti ne-
nutrūkstantį mokymo procesą esant 
ypač nedėkingai situacijai – tęsiantis 
karui ir nesitraukiant pandemijai. 
Pokalbio metu laikinasis organizacijos 
vadovas Ruiz Clark ne kartą akcenta-
vo, kaip svarbu užtikrinti švietimą, kur 
vaikai auga nepripažintoje teritorijoje 
nuolatinės grėsmės sąlygomis. 
Bendraudami su Sona ir ruošdamiesi 
interviu filmavimui žinojome, kad 
nuvykti į Kalnų Karabachą artimiau-
siu metu tikrai nepavyks. Į konflikto 
teritoriją tuo metu galėjo patekti tik 
įvairių institucijų koridorius išmynę 
ir akreditacijas gavę užsienio karo 
žurnalistai. 
Iš Armėnijos išvykau kaip tik tuo metu, 
kai buvo pasirašytas iki šiol prieštarin-
gai pačioje šalyje vertinamas paliaubų 
aktas. Vieni emocijų apimti armėnai 
pyko, kad jų valdžia kapituliuoja, kiti 
puolė teisinti politinę ir karinę vadovy-
bę, kad esą buvo gelbėjama paskutinė 
galimybė išsaugoti bent kažkokius kas 
valandą prarandamus Karabacho teri-
torinius likučius. Šešias savaites truku-

S. Vaitonio nuotr. / Sona
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si tautos vienybė ir susitelkimas virto 
politine krize, kurios galo nematyti po 
konflikto normalizavimo prabėgus jau 
daugiau nei trims mėnesiams.
Po netikėtos atomazgos užsivėrė ir 
Sona. Kurį laiką ji buvo nepasiekiama 
socialiniais tinklais ir elektroniniu paš-
tu. Paskui Sona papasakojo, kad buvo 
išvykusi į pietinę Armėniją, Karabacho 
pasienį, kur vietiniams padėjo skubiai 
nuimti granatų derlių. Žemės darbai 
buvo užleisti dėl karo ir šiose vietose 
buvusių pavojingų sąlygų. Sona pasa-
kojo, kad tai buvo tam tikra terapija, 
kai visa Armėnija išgyveno kolektyvinę 
traumą. 
Montuojant vaizdo medžiagą filmui, 
kuriam daviau trumpą ir labai papras-
tą pavadinimą – „Mokytoja“, labai 
trūko autentiškų kadrų iš kaimo, kur 
dirbo Sona. Čia labai pagelbėjo Sonos 
rekomenduotas spaudos fotografas 
Vaghinak Ghazaryan, kuris ir konflikto 
metu nemažai laiko praleido Karaba-
che įamžindamas vietinių gyvenimą 
karo sąlygomis. Vaghinak mielai sutiko, 
kad filme būtų panaudoti archyviniai 
kadrai iš Sonos mokytojavimo perio-
do, kai vietos žurnalistai ruošė apie ją 
straipsnį.  
Ne mažiau įdomi buvo patirtis ieškant 
asociatyvių paprastos eilinės armėniš-
kos mokyklos kadrų. Kaip tik viešint 
Armėnijoje vėl įsisiūbavo koronavi-
rusas. Ir nors karas Kalnų Karabache 
pandemiją tarsi nubloškė į paraštes, 
nenorėdama rizikuoti ligoninių, kurių 
reikėjo gabenamiems sužeistiesiems, 
perpildymu, valdžia puolė imtis ribo-
jančių priemonių. Viena jų – neribotas 
mokyklų uždarymas ir mokymo perkė-
limas į nuotolinę erdvę. 
Kai įsitikinau, kad Jerevane oficialiai 
nepavyks įsiprašyti į mokyklą, nutariau 
laimę išbandyti provincijoje. Pavyko iš 
antro karto. Gavaro mieste pabandžius 
pasikalbėti su mokyklos budėtoju, ne-
trukus prisistatė du specialiais ženklais 
nepažymėti automobiliai. Iš jų išlipę 
uniformuoti ir civiliai apsirengę vyrai 
mandagiai, bet griežtai ėmė klausinėti, 
ką ir kodėl noriu fotografuoti ar fil-
muoti. Vėliau vietiniai man paaiškino, 
kad tai buvo saugumo darbuotojai, 
kurie įtemptu šaliai metu operatyviai 
reaguodavo į pranešimus apie kie-
kvieną įtarimų keliantį užsienietį, ypač 
atokiose vietose renkantį informaciją 
ir galbūt šnipinėjantį priešiškų valsty-
bių naudai. 
Antro miestelio pavadinimo negaliu 
paminėti, nes taip pažadėjau man 

padėjusiems žmonėms. Pavyko su-
sitarti, kad trumpam įleis į mokyklą 
nufilmuoti tuščios klasės su sąlyga, 
kad nebus nuorodų į konkrečią vietą. 
Armėnija tuo metu išgyveno itin jautrų 
laikotarpį, kai daugelio šalies mokyklų 
vestibiliuose buvo galima išvysti gėlėse 
skendinčius kaspinais perrištus žuvu-
sių jaunų kareivių portretus. Dauguma 
fronto linijoje artimoje kovoje žuvusių 
kareivių buvo nepatyrę šauktiniai, ką 
tik mokyklą baigę devyniolikmečiai. 
Į mokyklą įleidęs vyresnio amžiaus 
vyras nubraukė ašaras ir paprašė 
nefilmuoti ten, kur matosi žuvusių 
jaunuolių nuotraukos.  
Jau po mūsų pokalbio Sona vėl 
įsidarbino „Teach for Armenia“ orga-
nizacijoje. Šįkart įvairiapusės patirties 
turinti mergina pradėjo darbuotis 
kaip švietimo specialistė ekstremalių 
situacijų metu. 

S. Vaitonio nuotr. / Mokyklos klasė

Ten gyvenant mane nuolat 
kankindavo mintis: ar 
šiandien padariau viską, 
ką galėjau? O gal galėčiau 
padaryti dar daugiau?

S. Vaitonio nuotr. / Užrašas „Mokytoja“
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11 savanorių patirtys:  
kodėl yra svarbu padėti kitiems

Pilietinė erdvė talpina žinias, patirtis, idėjas, norą dalytis 
su kitais, bendradarbiauti. Būtent šios erdvės veikiami 
žmonės iškeliauja svetur savanoriauti, stažuotis, dalyvauti 
mainuose, asmenine iniciatyva imtis įvairiausių veiklų.
Atminkime, kad kiekvienas kraštas yra sudarytas iš 
daugybės įvairiausių dalykų, niekad tik vieno. Be to, dažnai 
asmeniniai pastebėjimai apie konkretų kraštą, kuriame 
svečiuojamės, priklauso ir nuo mūsų pačių būsenos bei 
jausenos tuo metu: smalsaujame ar nuobodžiaujame, 
juokiamės ar verkiame, audra ar pilnatis… Tokia istorijų 
įvairovė kviečia susimąstyti, kaip vertiname, pagal kokius 
kriterijus ar įtakas savo mintyse filtruojame informaciją ir 
kaip ją skleidžiame kitiems – ką paminime, ką nutylime, 
ir kodėl. Įvairovė skatina mąstyti plačiau. Visas istorijas 
galima rasti „GLOBALUS DIENORAŠTIS. Fotografijos ir 
pilietiškumo istorijos”. 

Laurynas Trakimas. Meksika

Šaltinis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma Publikuota: 15min.lt, 2021 kovo 16 d.

Bene geriausias vaistas susveti-
mėjusioje visuomenėje yra atviras, 
nuoširdus žmogiškasis kontaktas. 
Socialiniai santykiai formuojami nuo 
vaikystės, tad čia ir reikia pradėti 
skiepyti žmogiškąsias vertybes, kurių 
neretai mūsų aplinkoje gerokai trūks-
ta. Iš Pakistano į Lietuvą studijuoti 
atvykęs Robinas Mubarikas laisvu 
nuo universiteto metu savanoriavo 
Klaipėdos vaikų dienos centre „Dien-
vidis“. Jis pasakoja: „Keturias dienas 
per savaitę praleisdavau bendraudamas 
su 4–16 metų vaikais, kurie yra laikomi 
esantys socialinėje rizikoje dėl namuose 
patiriamų traumų iš alkoholikų ar smur-
taujančių tėvų, arba patys jau yra turėję 
reikalų su teisėtvarkos organais. Jiems 
žūtbūt reikia pozityvių sektinų pavyzdžių 
gyvenime. Vaikams labai patiko, kad 
pas juos lankosi studentas, su kuriuo 
galima žaisti, skaityti ar tiesiog kalbėtis. 
Manau, tai labai padidino jų pasitikėjimą 
savimi ir parodė, kad savo gyvenimus jie 

https://issuu.com/vbadmin/docs/foto_albumas_2021_lt
https://issuu.com/vbadmin/docs/foto_albumas_2021_lt
https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/11-savanoriu-patirtys-kodel-yra-svarbu-padeti-kitiems-1084-1471238?copied&fbclid=IwAR0-S29K0rZcCkD-WkAKsi2iggg_kShekTszz5iO1KV9K1kgt9KreJVqQOc
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gali pakeisti dabar, būdami dar jauni, ir 
pradėti priiminėti protingesnius sprendi-
mus. Savanoriavimas taip pat padėjo ir 
man. Ši veikla man parodė, kad vaikams 
reikia užuojautos, empatijos ir meilės. 
Jiems reikia jaustis vertingiems ir būti 
padrąsinamiems.“
Su vaikais Lietuvoje dirbo ir kitas 
savanoris – Edvardas Ghazaryanas 
iš Armėnijos, kuris savanoriavo SOS 
Vaikų kaimo dienos centre Vilniuje. Jis 
prisimena: „Kai pradėjau savanoriauti, 
man pasirodė, kad vaikai nuobodžiauja, 
jiems neįdomi jokia veikla. Tuomet ir 
pasiūliau kolegoms surengti rankdarbių 
bei maisto ruošimo pamokas. Pradėjome 
kartu ruošti pietus. Baigęs savanoriauti 
jaučiau, kad vaikai tapo komanda, 
pasiryžusia vienas kitam padėti. Nuo pat 
pradžių Lietuvoje jaučiausi kaip namie. 
Tačiau, žinoma, buvo ir iššūkių. Didžiau-
sias jų tas, kad neturėjau nei socialinio 
darbo išsilavinimo, nei patirties šioje 
srityje. Todėl pirmąjį savanoriavimo 
mėnesį man buvo sunku rasti kontaktą 
su vaikais, tačiau su kolegų pagalba galų 
gale man tai pavyko.“
Pa/suaugę savo veiklomis dažnai 
grįžtame prie vaikystės svajonių, tik 
jau esame sąmoningesni ir galime ne 
tik svajoti, bet ir realiais veiksmais 
keisti žalingas praktikas. Taip nutiko ir 
Gretai Tautavičiūtei, kuri dar būdama 
vaikas labai domėjosi orangutanais. 
Kiek vėliau ji išvažiavo savanoriauti 
organizacijoje „Orangutan Founda-
tion International“. Greta pasakoja: 
„Savanorystės metu 3 savaites kartu su 
kitais savanoriais gyvenome atogrąžų 
miškuose, tvarkėme juose įkurto draus-
tinio aplinką, rūpinomės ten gyvenančiu 
krokodilu – turėjome sugalvoti, kaip 
jį atpratinti nuo žmogaus ir išmokyti 
pačiam susigaudyti maisto. Iš šios sava-
norystės patirties grįžau supratingesnė 
ir sąmoningesnė: juk vartodami maisto 
produktus, kuriuose yra palmių aliejaus, 
tiesiogiai prisidedame prie orangutanų 
išnykimo, nes aliejinių palmių plantaci-
joms kertami milžiniški miškų – orangu-
tanų namų – plotai.“
Kino kūrėjas Šarūnas Mikulskis po 
keleto mėnesių savanorystės pagal 
programą „Ekspertai – savanoriai“ 
organizacijoje „Volunteer Initiative 
Nepal“ į Lietuvą parvežė dokumentinį 
filmą „Paprastos svajonės“, pasakojantį 
keleto nepaliečių gyvenimo istorijas. 
Šarūnas komentuoja: „Filmuojant gauni 
progą atsidurti ten, kur retas užklystų. 
Kalbu ne apie kokias egzotiškas vietas ir 
papročius, kurių turistams ten nestinga, 

Gintė Marija Ivanauskienė. Ganos gatvės meno festivalis 

Gabrielė Tervidytė. Lietuvių specialistai dirba su palestinieciu vaikais
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o apie paprastą, kasdienį vietinių žmonių 
gyvenimą, jo užkulisius. Žmonės Nepale 
mane su kamera sutiko taip, kaip sutinka 
žmones su kamera – smalsiai ir įtariai. 
Pirmas porą dienų tik gerdavau arbatą ir 
kalbėdavausi arba tylėdavau su būsimais 
filmo personažais. Pasitikėjimas atsirado 
po truputį, vis labiau gilinantis į žmogaus 
gyvenimą.“
Dokumentika ir kinas plačiąja prasme 
gali tapti ir naudingu įrankiu, padedan-
čiu rūpintis psichikos sveikata – ypač 
ten, kur žmogus patiria nuolatinį 
psichologinį (ir kitokį) smurtą, ir ypač 
ten, kur jis vykdomas tyčia, sistemiškai 
ir karinės okupacijos sąlygomis. Pales-
tinoje vykdyto vystomojo bendra-
darbiavimo projekto „Psichosocialinė 
terapija per asmeninę dokumentiką“ 
koordinatorė Gabrielė Tervidytė pasa-
koja: „Vakarų Krante gyvenantis jauni-
mas susiduria su visai kitais iššūkiais 
nei paaugliai, gyvenantys Lietuvoje ar 
kitose Vakarų valstybėse. Okupuotose 
teritorijose gyvenantis jaunimas, kaip ir 
visi kiti palestiniečiai, nuolat susiduria 
su ginkluotais Izraelio kareiviais gatvėse 
bei patikros punktuose, kurie smarkiai 
riboja ne tik jų judėjimo laisvę, bet 
ir sukelia persekiojantį jausmą, kad 
nėra nei vienos vietos, kurioje gali būti 
savas, laisvas, atviras. Psichologinės 
problemos, atsirandančios dėl iš kartos 
į kartą besitęsiančio taikaus ir agre-
syvaus pasipriešinimo okupacijai, yra 
viena iš žiauriausių pasekmių. Kasmet 
net 500–700 palestiniečių vaikų yra 
sulaikomi ir teisiami Izraelio kariniuose 

teismuose. Toks elgesys su mažamečiais 
mūsų visuomenėje būtų netoleruotinas, 
tačiau palestiniečių vaikams tai yra karti 
kasdienybė.“
Nuoširdumas yra viena svarbiausių 
kasdienių būsenų, kurių vedini kuria-
me tvirtus santykius su kitais žmonė-
mis ir pačiais savimi. Jis reikalingas ir 
profesinėje srityje, ir situacijose, kur iš 
pradžių galbūt jaučiamasi kiek nejau-
kiai. Kolumbijoje savanoriavusi Justina 
Kaluinaitė prisimena: „Kolegė turėjo 
kontaktų su organizacija, orientuota į 
problematiškuose rajonuose gyvenantį 
jaunimą („Escuela Movil Acj, Bogotá“). 
Ten susipažinau su socialiniu darbuotoju 
Oscaru, turinčiu keliolikos metų patirtį 
darbo su vadinamosiomis jaunimo 
„gaujomis“, siekiant pagerinti jų sociali-
nius įgūdžius. Oscaras lankosi įvairiuose 
rajonuose ir pirmiausia užmezga ryšį su 
bendruomenėmis. Pagrindinės proble-
mos jose – skurdas, smurtas, narkotikai, 
prievartinė prostitucija. Gatvės gyvenime 
jaunimui itin svarbi muzika, ja išreiškiama 
daug jausmų ir išgyvenamų realybių, tad 
vienas iš neformalių Oscaro naudojamų 
metodų įtraukti jaunimą yra jų muzikos 
įrašai (vėliau prisidėjome organizuojant 
gatvės repo muzikos festivalį). Pradžioje 
nesupratau, kuo galiu būti naudinga – juk 
tokiam darbui reikia itin stiprių specifinių 
įgūdžių. Tačiau po keleto užsiėmimų, kai 
žmonės pajuto, kad man tai tikrai svarbu, 
tarp mūsų atsirado stiprus ryšys.“
Paradoksalu – o gal visai ir ne, – bet 
tragiškos situacijos dažnai į paviršių 

iškelia ne tik blogiausias, bet ir geriau-
sias žmonių savybes. Ir nors tragedijų 
geriau nebūtų, joms vis dėlto įvykus 
bendram labui susivienijusi žmonija 
parodo, kad jų žmogiškosios vertybės 
nėra tik teorija. Apie tai liudija progra-
mos „Ekspertai–savanoriai“ dalyvis 
Stasys Vaitonis: „2020-ųjų rugsėjo 
pabaigoje ginčytinoje Kalnų Karabacho 
teritorijoje atsinaujinęs ginkluotas konf-
liktas tarp armėnų ir azerbaidžaniečių 
užsitęsė ir sukėlė humanitarinę krizę. 
Daugiau nei pusė civilių Kalnų Karaba-
cho gyventojų buvo priversti trauktis 
iš apšaudomų gyvenviečių. Tūkstančiai 
pabėgėlių atvyksta į Armėniją. Jiems 
reikia drabužių, maisto, prieglobsčio ir 
psichosocialinės pagalbos. Nors Armė-
nijoje veikia daug vietinių ir tarptautinių 
humanitarinių organizacijų, to negana. 
Be to, pačioje šalyje juntamas visuo-
menės susivienijimas ir didelis noras 
pagelbėti tiems, kam labiausiai reikia. 
Todėl šiuo metu spontaniškai atsiranda 
daug pilietinių iniciatyvų ir savanoryste 
grįstų veiklų. Darbas vyksta ir saulėtą 
sekmadienio vidurdienį. Rūsyje-sandė-
lyje darbavosi ir keli paaugliai iš Kalnų 
Karabacho. Jie patys yra pabėgėliai,  
tačiau sako negalintys sėdėti ir nieko 
neveikti.“
Vietiniai žmonės patys geriausiai 
išmano, kaip spręsti savo problemas. 
Tačiau kartais neprošal ir pagalba 
iš išorės. Psichikos sveikatos srityje 
dirbanti Ugnė Grigaitė pasakoja apie 
savo akademines pastangas prisidėti 

Šarūnas  Mikulskis. Arun su vaikais
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prie svarbaus vietinių žmonių vykdo-
mo darbo: „Smurtas prieš raganavimu 
apkaltintas moteris yra dalis Nepalo 
realybės. Kartu su „Manchhe Boksi 
Hunna“ – vienintele nevyriausybine 
organizacija šalyje, dirbančia išskirtinai 
su žmonių (daugiausia moterų) kaltinimo 
raganavimu problema ir visomis tragiš-
komis jos pasekmėmis – Nepale vykdėme 
tyrimą apie šią konkrečią smurto formą 
ir dalyvavome sąmoningumo didinimo 
renginiuose. Mūsų tyrimas prisidėjo prie 
vietinių NVO vykdomų veiklų tęstinumo 
ir praplėtimo, prie jų svarbos pagrindimo 
bei naujų iniciatyvų vystymo. Taip pat 
džiaugiuosi, kad ataskaitos rekomen-
dacijos formuluotos remiantis vietinių 
žmonių sukurtų ir išplėtotų gerųjų 
praktikų pavyzdžiais ir jų idėjomis, kaip 
geriausia bei paveikiausia spręsti su šia 
problema susijusius iššūkius Nepalo 
visuomenėje.“
Kiekviena istorija susideda iš daugy-
bės detalių, dalyvių, įtakų, priešpriešų, 
pasekmių, priežasčių ir vertinimų. Nei 
vienas kraštas nėra tik vienoks ir jį sieti 
su vienu konkrečiu dalyku yra ne tik 
nesąžininga egzistuojančios įvairovės 
atžvilgiu, bet ir labai ribota. Nepriklau-
soma žurnalistė Giedrė Steikūnaitė, 
dalyvavusi projekte „Žiniasklaida 
vystymuisi“, pasakoja: „Ruandos sostinė 

Kigalis – labai žalias, labai švarus ir 
labai tylus miestas. Žalias – dėl puikaus 
klimato; švarus – dėl plačios kampanijos 
prieš atliekas ir didžiulių baudų už 
šiukšlinimą; tylus – dėl savo praeities ir iš 
dalies – dabarties. Jaunimas čia – moty-
vuotas, aktyvus ir savo ateitį mato IT 
sektoriuje. Tačiau didžioji dalis – apie 80 
proc. – Ruandos gyventojų yra smulkūs 
ūkininkai. Dažnas skursta. Kai kuriems 
padeda valdžios programa „Girinka“ („Lai 
turėtumei karvę“), pagal kurią šeimai 
dovanojama karvė – geresnei mitybai, 
aukštesniam socialiniam statusui, nemo-
kamoms daržo trąšoms užtikrinti.“
Ne viskas gyvenime vyksta, kaip 
suplanuota. Pokštus – kartais su labai 
skausmingomis pasekmėmis – krečia 
ir žmonės, ir motina gamta. Savo 
kailiu tai labai aiškiai patyrė Laurynas 
Trakimas, Europos savanorių tarnybos 
savanoris Meksikos savanorystės 
skatinimo organizacijoje „Asociación 
Mexicana de Voluntariado Interna-
cional“. Jis pasakoja: „Vos atvykus, 
savanorystės projektas pakrypo netikėta 
linkme, nes Meksikoje tuo metu įvyko 
du stiprūs žemės drebėjimai. Per antrąjį 
žuvo apie 200 žmonių, daugybė šeimų 
liko be namų ir be darbo. Tikra teisybė, 
jog tragedijos akivaizdoje žmonės 
nuoširdžiai padeda vieni kitiems, ko 

bereikėtų. Visa bendruomenė tapo tarsi 
vienas kumštis. Tai matyti ir prie to prisi-
dėti man buvo labai stipru emociškai ir iš 
žmogiškumo pusės.“
Savanorystė pateikia daugybę gyve-
nimo pamokų patiems savanoriams. 
Be tiesioginės nuveiktų darbų naudos, 
šių pamokų įsisavinimas yra vienas 
svarbiausių savanorystės aspektų. 
Gintė Marija Ivanauskienė, programos 
GLEN stažuotoja Ganos organizacijoje 
„Urban Poor Child Organization“, tai 
įvardija taip: „Svarbiausia pamoka, kurią 
parsivežiau, yra rasti būdą būti naudin-
ga. Vietoj to, kad darbų griebtumeis savo 
nuožiūra, išvykus kitur pirmiausia reikia 
nuodugniai ištirti situaciją ir išsiaiškinti, 
ko labiausiai reikia. Mokiausi lankstumo, 
savo nuomonės nekišimo, nes labai 
lengva pareikšti idėją gerai nežinant 
esamos situacijos, nepažįstant papročių 
– ir ji nepasiteisina. Be abejo, didžiausių 
pokyčių šis laikas palieka tavyje: stažuo-
tės metu sparčiai keičiasi savanorio 
mąstymas, vėliau domino efektu keičiasi 
ir jo aplinkos žmonių mąstysena. Grįžau 
supratusi, kad apie pasaulį žinau labai 
mažai. Kalbėdama atsargiau renku 
žodžius. Labai pastebiu, kiek visokio 
plauko stereotipų tupi mūsų galvose.“

Giedre Steikūnaitė. Ruanda Safemotos
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Kaleidoskopo apdovanojimai:  
kaip pasakojame apie pasaulį, ir ką tai 
sako apie mus pačius

Scenarijus nesunkiai nuspėjamas: daugiau ar mažiau žiniasklaidoje 
pasirodantis asmuo išvyksta į kokį neregėtą negirdėtą kraštą, ten 
aptinka daug „egzotikos“, padalija vaikams saldainių ir/arba nušauna 
liūtą, grįžęs surašo savo įspūdžius arba juos papasakoja žiniasklaidos 
darbuotojams. Tekstas iliustruojamas klišinėmis turistinėmis 
nuotraukomis ir pradedamas tikinimu, esą ši kelionė sugriovė 
visus turėtus stereotipus apie minėtąjį kraštą. Bėda tik, kad pats 
„reportažas“ tuos stereotipus dažnai tik dar labiau sutvirtina.

J. Wood. Nepalas

Tačiau Lietuvos žiniasklaidoje yra ir 
priešingų pavyzdžių – tekstų, kuriuose 
kitų kraštų realybės pateikiamos 
per nuoširdaus žmogiškumo prizmę, 
remiantis informuota situacijos analize 
ir nesivaikant „egzotikos“.
Abu atvejai yra stebimi: šiemet organi-
zuojami antrieji „Kaleidoskopo“ apdo-
vanojimai, kuriais žalingos praktikos 
kritikuojamos ir raginamos keistis, o 
gerosios yra pasveikinamos. Iš keturių 
nominuotųjų kiekvienoje kategorijoje 
laimėtojus atrenka visuomenė elektro-
ninio balsavimo būdu.

Šaltinis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma

Publikuota: 15min.lt, 2021 vasario 1 d.

„Kaleidoskopo“ apdovanojimų idėją 
įkvėpė panašios iniciatyvos užsienyje – 
pvz., norvegų organizacija SAIH suren-
gė apdovanojimus, kuriais kritikavo 
vaizdines kampanijas, pasitelkiančias 
pramogų pasaulio žvaigždes ir liūdnais 
vaizdais kviečiančias aukoti kurios 
nors Afrikos valstybės žmonėms. 
„Tokio ydingo požiūrio būta – ir dar vis 
yra! – visur, – sako Dominyka Nacha-
jūtė, nevyriausybinės organizacijos 
„Vystomojo bendradarbiavimo platfor-
ma“ projektų koordinatorė ir viena iš 
„Kaleidoskopo“ kūrėjų.

– Mes jau kuris laikas bandome 
atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos 
žiniasklaidoje taip pat gajus toks 
požiūris ir dažnai vystomojo bendra-
darbiavimo šalių realybė ir įvairios 
problematikos pateikiamos neetiškai 
ir nekonstruktyviai. Todėl šia iniciatyva 
siekiame keisti žmonių suvokimą apie 
skurdą ir valstybių vystymąsi, skatinti 
etišką komunikaciją, griauti stereoti-
pus ir mažinti žiniasklaidos stigmati-
zaciją. Siekiame parodyti, kad šalys ir 
regionai, su kuriais bendradarbiaujama 
pagal vystomojo bendradarbiavimo 
gaires, neturėtų būti vertinami vienpu-
siškai ir žeminančiai, ypač – viešojoje 
informacinėje erdvėje. Be to, norime 
atkreipti redakcijų dėmesį, kad būtų 
atidžiau filtruojama ir įvertinama 
publikuojama informacija.“

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/pasaulis-tavo-akimis/kaleidoskopo-apdovanojimai-kaip-pasakojame-apie-pasauli-ir-ka-tai-sako-apie-mus-pacius-1084-1448614?fbclid=IwAR1RCXsUjwhYACLPlyCQX6QE4ZZrJGZudmy-vJSob38_YP5CpBo9zoWpw2w
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Kaleidoskopo motyvas iniciatyvos 
kūrėjams simbolizuoja tai, kaip skirtin-
gai gebame ir renkamės matyti nevie-
nalytę pasaulio realybę. Nominacijas 
„Kaleidoskopui“ rinkusi studentė, „VB 
Platformos“ praktikantė Šarūnė Stei-
kūnaitė sako pastebėjusi, jog kelionių 
įspūdžių aprašymai dažnai yra pagrin-
dinė prizmė, per kurią skaitytojai yra 
supažindinami su plačiojo pasaulio, 
ypač Afrikos ir Azijos šalių, kasdienybe, 
problemomis ir iššūkiais.
„Žinoma, tai diktuoja ir tam tikras 
tendencijas straipsnio tonui ir vyrau-
jančiam turiniui – ypač, jei žmogus 
aprašomoje šalyje lankosi pirmą kartą, 
prieš tai mažai domėjęsis regiono 
kontekstu ir istorija, – sako Šarūnė. – 
Deja, dažnai tokio pobūdžio straipsniai 
neišvengia stereotipų, nepagrįstų 
apibendrinimų ar tiesiog atvirai diskri-
minuojančio požiūrio. Blogieji pavyz-
džiai, ypač tekstuose apie Afrikos šalis, 
dažnai pasižymi „baltojo geradario 
sindromu“, kuris yra ne tik neetiškas, 
bet ir kelia klausimų apie tai, kaip 
suvokiame ir vertiname kitų kultūrų 
žmones.“ Tokie ir panašūs pasisakymai 
keliauja į nespalvotąją „Kaleidoskopo“ 
kategoriją.
Tekstai atrenkami remiantis Vystomo-
jo bendradarbiavimo komunikacijos 
gidu: jeigu kalbama apie vystomojo 
bendradarbiavimo šalių problemas, 
dėmesys krypsta į tai, kaip jos apra-
šomos – ar remiamasi faktais, ne tik 
subjektyvia autoriaus nuomone; ar 
pristatomas situacijos kontekstas; ar 
kalbama pagarbiu, ar atvirkščiai – visa-
žinio tonu.

„Svarbu paminėti, kad atrinkdami 
straipsnius vertiname bendrą jų turinį, 
o ne atskirus sakinius ar pavienę mintį, 
– sako Šarūnė. – Gerieji pavyzdžiai 
pasižymi temų ir pašnekovų įvairove, 
pagrindinė jų tendencija yra pagarba 
žmogaus orumui nepriklausomai nuo 
to, kur ar kaip jis gyvena. Geruosiuose 
pavyzdžiuose taip pat minimos tolimų 
kraštų problemos, tačiau jų autoriai 
nesistengia situacijos specialiai drama-
tizuoti, jie pasakoja jautrias, žmogiškas 
istorijas ir dažnai žodį suteikia patiems 
straipsnio veikėjams, ne tik sau.“
Gynybai naudojamas argumentas, esą 
stereotipų kupini reportažai niekam 
jokios tiesioginės žalos nedaro – tai 
tiesiog jų autorių nuomonė, kurią jie 

laisvi išreikšti. Tačiau iš tiesų žala yra 
giluminė, ilgalaikė ir ne iškart pastebi-
ma. „Netikslus kitų kraštų, ypač dažnai 
Afrikos šalių, ir jų žmonių vaizdavimas, 
perpildytas gailėjimosi ar pašaipos 
motyvais, yra ne tik kenksmingas ir 
pamina aprašomų žmonių orumą, bet 
ir daro žalą mūsų pačių visuomenei, – 
sako Dominyka. – Kuo greičiau pribrę-
sime pagarba, bendradarbiavimu ir 
lygiavertiškumu grįstam požiūriui, tuo 
daugiau ne tik iš tikrųjų galėsime padėti 
kitoms valstybėms spręsti atitinkamas 
problemas, bet ir greičiau užmegsime 
vertingus ir praturtinančius dvišalius 
santykius.“
Žalingi ne tik stereotipai, bet ir 
kritikuojamuose tekstuose dažnai 
aptinkamas „gelbėtojo“ – turisto ar 
savanorio – ir jo „paramos“ (šokolado, 
balionų, cigarečių ir pan.) gavėjo santy-
kis, kuriame galios pozicijoje esantis 
dosnusis atvykėlis tarsi nusiperka 
teisę išnaudoti vietos žmones savo 
nuotraukoms ar kitokiai „autentiškai“ 
patirčiai. Dažnai tokie tekstai pateikia 
labai suprimityvintą problemų spren-
dimo vaizdą, esą vien savo buvimu ar 
minimaliomis materialinėmis dotaci-
jomis baltasis atvykėlis gali „pakeisti 
kažkieno gyvenimą“ ar net „išgelbėti 
pasaulį“. To „įrodymai“ paprastai būna 
„skurde gyvenančių vaikų šypsenos“, 
kuriomis jie apdovanoja turistus. 
Žinoma, nereikia apsimetinėti, 
kad problemų kituose kraštuose 
nėra. Jų yra – lygiai kaip ir pas mus 
Lietuvoje. Tačiau, sako Dominyka, 
šios problemos – skurdas, kariniai 
konfliktai, socio-ekonominiai iššū-

Monika Banelytė. Indija

Gabrielė Tervydytė. Palestina

https://7e706bf1-7eee-4a05-a02e-77f9f90c74d3.filesusr.com/ugd/78133d_cc0cc9edd82149eba1a4fb16bd0db4e8.pdf
https://7e706bf1-7eee-4a05-a02e-77f9f90c74d3.filesusr.com/ugd/78133d_cc0cc9edd82149eba1a4fb16bd0db4e8.pdf
https://7e706bf1-7eee-4a05-a02e-77f9f90c74d3.filesusr.com/ugd/78133d_cc0cc9edd82149eba1a4fb16bd0db4e8.pdf
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kiai – neegzistuoja vakuume ir nėra 
„savaime suprantamos“, neva amžinos 
ir neišsprendžiamos. Gilų jų kontekstą 
ir istoriją dažnai lemia mūsų pačių, t. 
y. Vakarų šalių, sukurti tarptautinių 
ekonominių ir politinių sistemų mode-
liai. Būtent apie tai skaitytojai ir turėtų 
būti informuojami, kad suprastų realią 
situaciją ir tikrąsias jos priežastis, o ne 
būti šiurpinami „egzotika“, „šokiruojan-
čiu“ kitoniškumu ar virkdomi skurdu 
– procesas, dar vadinamas „skurdo 
pornografija“. „Šiame pasaulyje visi 
esame lygiaverčiai veikėjai, visi mūsų 
veiksmai yra susiję ir kuria atoveiks-
mius. Vietoj priešiškumo kitų kultūrų 
atžvilgiu ar jų žeminimo, verčiau 
turėtume sveikinti bendrumą ir švęsti 
žmonijos įvairovę“, – sako Dominyka.
Pirmieji „Kaleidoskopo“ apdovanojimai 
įvyko prieš metus. Tuomet, paskelbus 
apie šią iniciatyvą, jos organizatoriai 
tiesiogiai kreipėsi ir į nominuotuosius 
autorius, ir į jų tekstus publikavusius 
naujienų portalus. Reakcijų sulaukta 
– turbūt nenuostabu – tik iš pagirtųjų 
autorių ir kai kurių kelionių organizato-
rių bei tinklaraštininkų, sveikinusių šią 
iniciatyvą. Tačiau jos organizatoriams 
ypač apmaudu dėl visiškos tylos iš 
pačios žiniasklaidos pusės, nes būtent 
redakcijų lygmenyje yra didžiausias 
potencialas problemą spręsti iš esmės. 
Tad kodėl ignoruojama kritika? „Galbūt 

dėl to, kad stereotipinis mąstymas yra 
taip įsitvirtinęs, kad net tapo savaime 
suprantamu. Jį kvestionuoti, priimti 
kritiką ir pripažinti savo klaidas nėra 
lengva, – svarsto Dominyka. – Tačiau 
mes toli gražu nesiekiame reguliuoti, 
ką galima rašyti ir ko ne, atvirkščiai: 
pateikiame konstruktyvios kritikos, 
kuri, mūsų supratimu, pati savaime 
yra vertinga, kaip ir kitur gyvenime. 
Nekritikuojame vardan kritikavimo, 
tiesiog norime padėti geriau suprasti ir 
tobulėti, todėl kartu kviečiame atidžiai 
perskaityti ir mūsų pačių bei kolegų 
paruoštus etiškos komunikacijos gidus. 
Tai yra mūsų siūlomas sprendimas 
problemai, kuri akivaizdžiai egzistuoja.“
Šią problemą spręsti padeda požiūrio 
keitimas ir etiška komunikacija. Tačiau 
kodėl svarbu apie pasaulį komunikuoti 
etiškai? „Lietuvos žiniasklaidoje už 
užsienio politikos ribų apie kitas kultū-
ras ir kraštus kalbama nedaug, todėl 
tai, kas kalbama, turėtų būti kokybiš-
ka, – sako Dominyka. – Straipsniai, 
grįsti klaidingais stereotipais, piešiant 
neigiamus, apgailėtinus vaizdus ar 
žeminančiai, neetiškai kalbantys apie 
kitas šalis ir jų žmones, yra vienas 
pagrindinių šaltinių, formuojančių 
klaidingą visuomenės supratimą bei 
kuriančių nuostatas, kurias dažnai 
nekvestionuodami perimame kaip 
savas. Bloga komunikacija diktuoja 

neteisingą diskursą visuomenėje ir 
kartu kuria ydingą, nelygiavertį santykį 
tarp „mes“ ir „jie“, skatina siaurą 
stereotipinį mąstymą. Galų gale, juk 
kalbėdami apie kitą visada kalbame ir 
apie save.“
„Kaleidoskopo“ kūrėjos ragina visas 
etiškomis save laikančias žiniasklaidos 
priemones, jų redaktorius, žurnalistus, 
keliautojus, turistus bei tarptautinius 
savanorius, kurių tekstai apie mūsų 
gražųjį išprotėjusį pasaulį yra publikuo-
jami viešai, tai daryti atsakingai. Etiškai 
komunikuoti apie kitus kraštus padeda 
kelios pagrindinės gairės, kurias derė-
tų visada atminti: visų pirma, gerbti 
žmonių, su kuriais bendraujate ir kurių 
gimtinėje lankotės, orumą; atskleisti 
aptariamos situacijos kontekstą, 
įvairiapusiškumą ir priežastingumą; 
įgarsinti vietinių žmonių poziciją, o ne 
tik pateikti savąją; nevaizduoti žmonių 
kaip bejėgių, o verčiau kaip partnerius, 
lygiaverčius, aktyvius savo krašto 
atstovus; vengti nepagrįstų apibendri-
nimų, pvz., apie visą žemyną; atsisakyti 
stereotipus maitinančių sensacingų 
vaizdų ir istorijų; vengti vaikų ir įvairių 
orumą paminančių nuotraukų, foto-
grafijai visada gauti sutikimą. Ir tiesiog 
pasinaudoti proga prisidėti prie geres-
nio ir teisingesnio pasaulio kūrimo.

Madara Žgutė. Kenija
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„Visą naktį verkiau iš 
bejėgiškumo“: aktyvistai 
kalba apie protestus 

Praėjusią savaitę Kolumbijoje prasidėjo protestų internete 
ir gatvėse banga, į kurią įsiliejo visų socialinių sluoksnių 
piliečiai, šaukdami „Gana!“. Demonstracijos prasidėjo po 
to, kai šalies prezidentas Ivánas Duque pasiūlė finansinę 
reformą, kuria siekiama padengti su pandemija susijusį 
ekonominį deficitą.
„Pilietinės visuomenės balsai ir siūlymai yra neatidėliotinas 
raginimas, kad ekonominės, politinės ir socialinės priemonės 
padėtų atsigauti nuo sunkių COVID-19 pandemijos 
pasekmių“, – viešame pareiškime teigia Kolumbijos 
nevyriausybinių organizacijų konfederacija (Confederación 
Colombiana de ONG – CCONG).

Ali Selvi. Protestai Kolumbijoje

Brutalios ginkluotųjų pajėgų vykdo-
mos represijos
Kolumbijos pilietinė visuomenė absoliučiai 
atmeta „visas policijos naudojamas ir nusikals-
tamas smurto formas, dėl kurių žmonės žudomi, 
sužeidžiami, savavališkai sulaikomi ir pradangi-
nami, panaudojant stiprų ginkluotą atsaką, kuris 
palieka sumaištyje ir baugina žmones, atsidūru-
sius apgailėtinose aplinkybėse.“
Remiantis šiomis dienomis paskelbtu įvairių 
pasaulio pilietinės visuomenės organizacijų 
tinklo „Forus“ pranešimu, visame regione prieš 
žmonių judėjimus, organizacijas ir piliečius yra 
vykdoma agresija ir atakos, ir jas vykdo valdan-
čioji vyriausybė, organizuoto nusikalstamumo 
tinklai ir „paralelinės valdžios“. Brutalios ginkluo-
tųjų pajėgų vykdomos represijos yra nukreiptos 
prieš tūkstančius jaunuolių, ypač moteris.

Šaltinis: Vystomojo bendradarbiavimo platforma

Publikuota: 15min.lt, 2021 gegužės 14 d.

Šiomis dienomis Kolumbijoje vykstantys 
protestai turi ilgą atsinaujinimo istoriją.

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/visa-nakti-verkiau-is-bejegiskumo-aktyvistai-kalba-apie-protestus-kolumbijoje-57-1502752?fbclid=IwAR2PRr4jzz7eHPigEa7Gwijysp8MStWycWW4Sn4c90xKUIDZXWxGVDCi_0c
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Nacionalinio jaunųjų aplinkosauginin-
kų tinklo (isp. Red Nacional Jóvenes 
de Ambiente) koordinatorius Kaldo 
savivaldybėje Guillermas Soto Galle-
go teigia, kad „Vienintelė reforma, 
kurios mes norime savo šalyje, yra 
teisinė reforma“, turėdamas omenyje 
Kolumbijoje giliai įsišaknijusią nebau-
džiamumo kultūrą. „Pradanginta 120 
žmonių ir niekas nieko nedaro. Policija 
sulaiko daugybę jaunuolių, pažeidinėja 
daugybę teisių ir prievartauja daugybę 
moterų. [Tyla] Jas prievartauja valsty-
binės saugumo pajėgos.“
Guillermas patvirtina, kokią baimę iš 
tiesų jaučia aktyvistai: „Ryte po tos 
teroro nakties bijojau išeiti į lauką, 
nes jaučiau, kad mano gyvybei gresia 
pavojus. Kelyje mane sustabdo poli-
cija… Ir tu jauti baimę, nes tave gali 
identifikuoti kaip socialinį lyderį ir 
tiesiog nužudyti.“ Guillermas išreiškia 
savo susirūpinimą vadinamaisiais „klai-
dingais nustatytaisiais“, t. y. taikiais 
civiliais, kuriuos Kolumbijos kariuome-
nė nužudo ir vėliau nurašo kaip neva 
žuvusius kovoje su nusikalstamomis 
organizacijomis.
„Vakar 40 km nuo mano namų buvo 
nužudytas Pereiros Technologijų 
universiteto studentas Lucas Villa“, 
– sako Guillermas. Jis pats, turintis 
šešerių metų aktyvizmo patirtį, pažy-
mi, kad socialinių lyderių situacija 
prezidento I. Duque’s vadovavimo 
metu nusirito į bedugnę – ypač kenčia 
prigimtiniai aktyvistai ir aktyvistės, 
feministai (ės) ir žmogaus teisių gynėjai 
(os); jie yra cenzūruojami socialiniuose 
tinkluose ir nuolat gąsdinami. „Visą 
naktį verkiau iš bejėgiškumo, – sako 
Guillermas. – Verkiau visą savaitę. 
Verkiu ir demonstracijų metu. Tai, kas 
vyksta, yra siaubinga. Esu labai jautrus. 
Žmogaus gyvenimui iškyla pavojus, 
nes išeiname į gatves išreikšti savo 
balso tingioje šalyje. Neteisinga, kad 
mus žudo už tai, kad netylime.“
Internete – tokiose platformose kaip 
instagramas ar feisbukas – aktyvistai 
ir piliečiai pranešinėja apie tai, jog 
jų publikacijos yra trinamos siekiant 
cenzūruoti protestuotojus. Visame 
pasaulyje dėl nuolatinės internetinių 
duomenų ir socialinių tinklų turinio 
sekimo grėsmės daugybė žmonių 
pradėjo naudoti duomenų apsaugos 
priemones, tokias kaip virtualios 
apsaugos tinklai (VPN), šifruoto susi-
rašinėjimo paslaugos ir anoniminės 
naršyklės, kad galėtų bendrauti ir 
publikuoti turinį nesibaiminant būti 

aptiktiems ar areštuotiems. „Mano 
publikacijos socialiniuose tinkluose 
yra trinamos! Esame cenzūruojami! 
Jie cenzūruoja viską, kas vyksta šalyje 
– to negalime leisti. Politikai išeina į 
tribūnas ir neigia viską, kas Kolum-
bijoje įvyko nuo 21N“, – paaiškina 
Guillermas.
Šiomis dienomis Kolumbijoje vyks-
tantys protestai turi ilgą atsinaujinimo 
istoriją, kuri prasidėjo seniai ir kurią 
skatino stiprus įsitikinimas tęsti 
rekonstrukciją po 2016 m. Havanoje 
pasirašytų taikos susitarimų, kurie, 
nepaisant savo polemiškumo, ilgų 
konflikto metų išvargintiems gyvento-
jams atnešė žiupsnelį vilties.

Siekiant konstruktyvaus 
socialinio ir politinio dialogo
Kolumbijos nevyriausybinių organiza-
cijų konfederacija ragina tarptautinę 
bendruomenę sekti situaciją, su kuria 
susiduria tūkstančiai jaunuolių, ypač 
moterys, patyrusios brutalias ginkluo-
tųjų pajėgų vykdomas represijas: 
„Mūsų solidarumas yra su tais, kurie 
gina žmogaus teises teisėto protesto 
kontekste. Mes, pilietinės visuomenės 
organizacijos, laukiame socialinio ir 
politinio dialogo, kuris skatintų kons-
truktyvų politinį dalyvavimą.“
Kolumbiečiai reikalauja būti socialinės 
ateities ir savo šalies vystymosi dalimi. 
Jie nori, kad šis procesas būtų horizon-
talus, iš viršaus į apačią, o ne sutelktas 
politikų sostinėje Bogotoje rankose, 
kurių dauguma yra nutolę nuo vietos 
realijų. „Valdžia nieko nedaro. Jie 
tik skatina paprastas veiklas, arba 
nesikonsultavę jas primeta. Prisižada 
pasodinti tris tūkstančius medžių ir 
tuo pat metu pasirašo kontraktą mūsų 

gamtos išteklių niokojimui. Šioje šalyje 
egzistuoja dviguba moralė, kuriai 
akivaizdžiai trūksta aplinkosaugos 
sąmoningumo“, – sako Guillermas.
Regioniniu lygiu, Lotynų Amerikos ir 
Karibų nacionalinių asociacijų ir NVO 
tinklų platforma „Mesa de Articula-
ción“ viešame pareiškime apie sunkią 
situaciją Kolumbijoje ragina prezidentą 
I. Duque’ą gerbti esmines teises ir 
gerbti „Kolumbijos Konstituciją, garan-
tuojančią socialinę teisių valstybę“. Be 
to, ji primena, kad „Krizės yra spren-
džiamos dialogo būdu“.
O Guillermui šis momentas yra ne 
tik istorinis, bet ir giliai skausmingas. 
Jis, kaip ir visi kiti protestuotojai bei 
žmogaus teisių organizacijos, smerkia 
smurtą. Norėtų nebeiti į protestus, 
tačiau tuo pat metu jaučia pareigą 
kalbėti už tuos, kuriems to labiausiai 
reikia. „Čia, už ligoninės pastato, 
žmonės prausiasi lauke ir savo tualeto 
reikalus atlieka į lietvamzdžius, – sako 
jis. – Ieškome kovos, kuri atneštų 
naudos mums visiems. Visa tai yra 
visiems.“

Šis straipsnis parengtas bendradar-
biaujant su „Forus international“, 
įvairių pasaulio pilietinės visuomenės 
organizacijų tinklu. Šia iniciatyva 
pasakojame pokyčių visuomenėje 
siekiančių „Forus“ narių, aktyvistų ir 
organizacijų istorijas.
*
Vert. past.: Šis straipsnis originalo (ispanų) 
kalba publikuotas portale „Cronistas Lati-
noamericanos“ (Lotynų Amerikos kronikai) 
2021 m. gegužės 11 d. Vertimas į lietuvių 
kalbą publikuojamas su autorių sutikimu, jį 
remia Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo 
platforma.

Byron Jimenez nuotr./Protestai Kolumbijoje 
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