
Lietuviai yra viena iš sparčiausiai 
nykstančių Europos tautų. Bėga 
nuo žemės, bėga iš Lietuvos, 
tikėdamiesi kažkokios kitokios 
laimės, negu yra skirta. Ir 
miršta svetur, jos neradę. 
Tiesa, ne vienas prašo į gimtinę 
parvežti nors saują pelenų. 
Kodėl taip vėlai atsibundame? 
Kodėl pavėluotai suprantame, 
kad Tautos gyvybinės galios 
yra mumyse, kad niekur jų 
nereikia ieškoti, tik būti ČIA 
ir gyventi savo paprastą 
gyvenimą, pasižiūrint į gamtą, 
kalbėjomės su Senojo baltų 
tikėjimo bendrijos „Romuva“ 
krive Inija TRINKŪNIENE.

- Ką tik grįžote iš didžiausio 
pasaulyje renginio, vienijančio 
daugumą pasaulio religijų - 
krikščionybę, islamą, budizmą, 
senąjį baltų tikėjimą ir kitas re-
ligijas, religijų parlamento, ku-
riame atstovavote Lietuvoje vei-
kiančiai Senovės baltų religinei 
bendrijai „Romuva“ bei visoms 
senosioms Europos religinėms 
bendruomenėms, skaitėte ten 
pranešimą. Kokiais žodžiais pra-
bilote į pasaulį?

- Pasaulio religijų parlamente 
pristačiau mūsų lietuviškas tradi-
cijas. Taip pat buvau pakviesta ats-
tovauti ir senosioms Europos re-
liginėms bendrijoms. Tai dėl to, 
kad 1997 metais Lietuvoje įkūrė-
me organizaciją „Europos etninių 
religijų kongresas“. Žodis „etni-
nis“ yra kritikuojamas, todėl vei-
kiausiai pavadinimą keisime į „pri-
gimtinis“. „Prigimtinis“ dažniau 
vartojamas ir mokslininkų bei re-
ligijotyrininkų, nes jis nusako tų 
religijų esmę. Senovės baltų reli-
gija yra vietinė religija, glaudžiais 
ryšiais susaistyta su žeme, tradi-
cijomis bei įkvėpta ilgo buvimo ši-
tose žemėse laiko. Pranešimą pra-
dėjau giesme, nes mes, lietuviai, 
esame stiprūs savo dainuojamo-
siomis tradicijomis ir šventomis 
giesmėmis, kurios mus lydi nuo 
amžių glūdumos. Šią giesmę mes 
suradome tautosakos archyvuose 
ir ją dažnai giedame. Giesmė pra-
sideda žodžiais: „Šventa žemele, 
šventa rasele, tegul nešioja tave 
žemelė...“. Tai pabrėžia mūsų že-
mės šventumą, antra vertus, pa-
rodo visų mūsų bendrumą. Proble-
mos, susijusios su buvimu šioje 
žemėje, yra bendros visiems, gy-
venantiems šioje žemėje. Viena 
problemų, nagrinėtų šiame parla-
mente, buvo klimato kaita, palie-
čianti mus visus, kad ir kurioje pa-
saulio vietoje gyventume. Viso 
pasaulio žmonės turi susirūpinti, 
kaip spręsti klimato kaitos proble-
mą. Ypač tuo turi rūpintis dvasi-
ninkai, kurie jautriausi bei yra ar-
čiausiai žmonių. Parlamente pasa-
kiau, kad atstovauju „Romuvai“, 
prigimtinei lietuvių religinei ben-
druomenei, kad kartais esame va-
dinami paskutiniais Europos pago-
nimis, nors manome, kad nesame 
paskutiniai. Pasakiau, kad, pagal 

gyventojų surašymo duomenis, 
mūsų yra 5400, bendruomenė vis 
didėja, vis daugiau lietuvių tuokia-
si ir laimina savo vaikus pagal se-
novines prigimtinės religijos apei-
gas, priminiau, kad savo tradicijas 
išlaikėme iki dabar, kad mūsų „Ro-
muva“ atsikūrė nepertraukiamos 
dvasinės tradicijos rėmuose. Įkvė-
pimo sėmėmės iš istorijos, liau-
dies dainų ir bend ravimo su kaimo 
žmonėmis, tai mums suteikė jėgų 
tradicijas tęsti, užkurti aukuro 
ugnį, pagerbti savuosius dievus ir 
tuo būdu gyvuoti.

- Žmoniją šiuo metu kamuo-
ja didžiulės problemos: karai, 
terorizmas, neapykanta, didėja 
atotrūkis tarp skurdžių ir tur-
tuolių, net ir tarp religijų. Kaip 
sutaikyti žmones ir atkurti pa-
saulio darną?

- Manau, šis Pasaulio religijų 
parlamentas galėtų būti pavyzdys, 
kaip rasti tarpusavio supratimą ir 
likti kartu, sprendžiant aktualias 
visai žmonijai problemas - klimato 
kaitą, turtinę nelygybę, moterų 
diskriminaciją, kuri pasaulio mastu 
labai skirtinga. Dvasios, kuri vyra-

vo viso parlamento metu, galėtų 
pavydėti kiekviena organizacija. 
Tai buvo toks tarpusavio suprati-
mas ir toks gilus skirtingų tradici-
jų atstovų dvasinis ryšys, kad buvo 
nuostabu. Grįžus į Lietuvą teko 
skaityti atsiliepimus socialiniuose 
tinkluose ir visi sakė, kad jautėsi 
lyg danguje. Tai galėtų būti pavyz-
dys, kaip bendrauti vieniems su 
kitais, nesistengiant primesti savo 
pažiūrų arba atversti į savo religiją, 
bet rasti bendrumus dalijantis savo 
patirtimi bei idėjomis. Jungiamoji 
grandis tarp tradicijų ir kultūrų tu-
rėtų būti senosios prigimtinės tra-
dicijos. Kuo labiau gilinamės į žmo-
nijos praeitį, tuo daugiau suranda-
me bendrumų - bendrų ženklų, 
simbolių, kalbos panašumų. Seną-
sias kultūras išlaikiusios tautos iš-
laikė ir seniausius simbolius - že-
mės motinėlės gerbimą, pagarbą 
ugniai. Per visą parlamento laiką 
dieną ir naktį degė indėnų įkurta 
šventoji ugnis. Indėnų prigimtinės 
tradicijos toli nuo Lietuvos, bet 
ugnies šiluma buvo vienijantis ben-
drumas, sujungęs mus visus.

- Ugnis gali būti vienijantis, 
bet gali būti ir skaidantis žen-
klas, keršto įrankis...

- Jeigu turite minty pasaulio konf-
liktus, reikėtų žinoti, kad karai daž-
niausiai prasideda ne nuo paprastų 
žmonių, bet nuo lyderių. Nuo jų sie-
kių valdyti, užgrobti, dominuoti. Pa-
prasti žmonės mąsto labai paprastai. 
Jie nori saugaus gyvenimo, nori, kad 
jų vaikai gyventų santarvėje. Jiems 
ir susikalbėjimas tarpusavyje yra pa-
prastesnis. Sudėtingesnis jis tampa, 
kai pradeda kalbėtis autoritariniai ly-
deriai, kurių kėslai yra užgrobti ir val-
dyti. Visame pasaulyje paprasti žmo-
nės, ypač kaimo, tave priims, apna-
kvyndins, pavalgydins. Jie yra arčiau 
šaknų, tradicijų, paprastų dalykų ir to 
žinojimo neprarado per daugelio kar-
tų gyvenimo laiką.

- Senovės baltai garbino 
gamtos jėgas, saugojo savo tra-
dicijas, gerbė protėvių atmini-
mą. Ar tai išliko iki šiol?

- Negalima sakyti, kad išliko vi-
sos senovinių tradicijų formos. Su-
prantama, kad jos kito, kai tauta 
patyrė prievartą, okupacijas, nega-
lime kalbėti apie visiškai tikslias 
tradicijas, bet galime kalbėti apie 
esmę - tautos dvasines galias. Jos 
slypi mūsų senojoje religijoje, ku-
rioje atsispindi santykis su mus 
supančiu pasauliu. Pavyzdžiu galė-
tume laikyti senąsias mūsų liau-
dies dainas, kuriose yra dvi šakos: 
viena šaka yra žmogaus gyveni-
mas, o kita - gamtos gyvenimas. 
Motulė lyginama su saulele, tėve-
lis - su mėnuliu, bernelis yra ąžuo-
las, mergelė - liepa. Abu pasauliai, 
žmogaus ir gamtos, yra vienodai 
lygūs ir vienodai vertingi. Žmogus 
nėra iškeliamas aukščiau gamtos. 
Jis nėra gamtos valdovas, o tik jos 
dalis. Per tai atsiskleidžia darna. 
Mūsų prigimtinės religijos filoso-
fija grindžiama artumu gamtai, su 
kuria reikia elgtis kaip su šventu 
dalyku. Pasaulio šventumas at-
skleidžiamas per gamtą.

- Ar senąjį baltų tikėjimą ga-
lėtume sieti su lietuvybe?

- Taip, visiškai pritariu. Senasis 
baltų tikėjimas yra tarsi lietuvybės 
šerdis, nes jame atsispindi patys 
svarbiausi lietuviškumo bruožai - 
lietuvio artumas gamtai, darna, 
harmonija su ja.

- Jeigu paklaustume, ar jau-
čiasi lietuviais, ranką turbūt 
pakeltų kiekvienas, bet savo 
darbais kažin ar kiekvienas tai 
rodo. Kiek apskritai likę lietu-
vybės lietuviuose?

- Nemanau, kad yra visuomenė, 
kurioje visi vienodai būtų nusiteikę 
savo šalies pagrindinių vertybių at-
žvilgiu, bet esu linkusi manyti, kad 
tokių žmonių daugėja. Kad ir kaip 
būtų keista ir paradoksalu, pagyve-
nę užsienyje žmonės grįžta įverti-
nę gimtinės pranašumus, įgiję pa-
triotizmo. Neatsitiktinai sakoma, 
kad iš toli geriau matosi. Pagyve-
nęs svetur pamatai, ką turi bran-
gaus, ko anksčiau neįvertinai.

- Kokiais keliais jūs atėjote 
į „Romuvą“?

- Mane įkvėpė liaudies dainos, 
studentiškose ekspedicijose aš pir-
mą kartą išgirdau liaudies dainas 
dainuojant visa krūtine ir su 
džiaugsmu ir man tai padarė labai 
didelį įspūdį. Manau, buvo ir tebė-
ra ta dvasia, kurią mūsų protėviai 
mums paliko ir kuri mus lydi iki 
dabartinių laikų. Ne tik dainos, tau-
tosaka, bet ir bendravimo būdas.

- Kaip patraukti jaunimą 
nuo kompiuterių, sudominti jį 
noru pažinti savo senolių pri-
gimtines šaknis?

- Sunkiai galima tikėtis, kad vi-
si vaikai senųjų tradicijų pagrindus 
gautų šeimose, nes dabartinių jau-
nų tėvų tradicijų pažinimas jau tu-
ri spragų. Šių dienų jaunimo patri-
otizmo, tautos kultūros ugdymu 
turėtų užsiimti ikimokyklinės įs-
taigos. Yra tokių vaikų darželių, 
kurie tai daro savo iniciatyva, nors 
tai nėra privaloma. Tą patį galima 
pasakyti ir apie mokyklas. Etninės 
kultūros globos įstatymas, pagal 
kurį mokyklose turėtų būti dėsto-
ma tautinė kultūra, nėra sistemin-
gai diegiamas. Valstybė nustojo rū-
pintis jaunosios kartos tautiniu ir 
pilietiniu ugdymu.

- Nutolusi nuo savo šaknų 
tauta yra pasmerkta, tą supran-
tame kiekvienas. Ar gali „Ro-
muvos“ krivis ar vaidilos vieni 
prisiimti atsakomybę už tautą? 
Gal laikas į aukščiausią vaidilų 
ratą pakviesti ir aukščiausius 
tautos vedlius, politikus?

- Yra politikų, kurie pripažįsta 
tautines vertybes. Manau, kuo to-
liau, tuo jų bus daugiau. Mūsų 
tikslas turėtų būti ne gintis, sau-
goti ar kažko neleisti, mūsų tiks-
las yra skleisti, stiprinti, ugdyti. 
Turime tam pasitelkti visas prie-
mones, net ir pačias moderniau-
sias, kad tos vertybės mums tap-
tų svarbiausios.

Kalbėjosi Dalia Byčienė

Laimingi būsime tik gyvendami pagal protėvių 
išmintį
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Apie tai diskutavo ŽALGiRiO 
nACiOnALiniO PASiPRieŠini-
MO JUDėJiMO apskritojo stalo 
svečiai nepriklausomybės Atkūrimo 
Akto signataras, Seimo narys, kraš-
to apsaugos ministras Juozas OLe-
KAS, buvęs Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Alvydas SADeCKAS, da-
bartinis Seimo narys, nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto pirmi-
ninkas Artūras PAULAUSKAS, 
nepriklausomybės Atkūrimo Akto 
signataras, taip pat buvęs Seimo 
nacionalinio saugumo  ir gynybos 
komiteto pirmininkas Saulius Pe-
čeLiŪnAS. Diskusiją vedė žalgi-
rietis Gediminas JAKAVOniS.

G.JAKAVONIS: Teroristų iš-
puoliai - vis dažnesni ir vis ar-
čiau mūsų. Kaip tie procesai 
plečiasi?

J.OLEKAS: Iki šiol teroro ak-
tai daugiausia buvo vykdomi tose 
valstybėse, kur vykdavo teroristų 
kovos - Sirijoje, Irake. Ginkluotos 
atakos Paryžiuje, karo plitimas iš 
terorizmo židinių į kitas valstybes 
rodo, kad teroristai keičia savo vei-
klos pobūdį ir stiprina ginkluotą 
agresiją kitose valstybėse prieš ci-
vilius gyventojus, taip bandydami 
pritraukti didesnį dėmesį. Tikimasi, 
kad bus vykdomi jų reikalavimai, 

todėl mums būtina imtis visokerio-
pų priemonių. Reikia kovoti ir su 
pačiais terorizmo židiniais, su jų 
ideologija, kad žmonės nepersiimtų 
jų tikėjimu, ir didinti saugumą kie-
kvienoje iš mūsų valstybių, kad už-
kardytume panašius teroro aktus.

A.SADECKAS: Įtampa prasi-
dėjo 2001 metų rugsėjo 11-ąją. Da-
bartinę situaciją vertinčiau kaip 
tęsinį. Tai nuosekli teroristinių or-
ganizacijų veikla. Kokie gi yra jų 
tikslai? Pirmas jų įvardijamas tiks-
las - atkeršyti toms valstybėms, 
kurios neleidžia jiems elgtis taip, 
kaip nori. Antras tikslas - pasauli-
nis kalifatas. Jie siekia užimti teri-
torijas, įdiegti savo ideologiją. Kai 
mes kalbame apie jų integraciją į 
vieną ar kitą Europos valstybę, tu-
rime pripažinti, kad atvykėliai gy-
vena savo bendruomenėse, net  
būna, kaip rodo pastarieji įvykiai, 
ten augę ir mokęsi. Tai ir yra dvi 
problemos, mano supratimu. Nuo 
tų dviejų problemų priklauso, koks 
bus atsakymas į klausimą, kiek pa-
siseks išnaikinti „Islamo valstybę“. 
Prisiminkime: o kur ji buvo nuga-
lėta? Irake? Ne. Afganistane? Ne. 
Taigi mūsų laukia labai rimtas ir 
įvairiapusis karas. Kaip sakė mi-
nistras, reikia taikyti visokeriopas 
priemones, kad neleistume jiems 
įgyvendinti minėtų tikslų.

Čia gal nelabai tinka tai sakyti, 
bet prisimenu, kaip labai seniai, dar 

Tarybų Sąjungoje, buvo toks pa-
kankamai laisvas laikraštis „Lite-
raturnaja gazeta“, kurį visi skaitė. 
Ir jame prieš 30 metų buvo straips-
nis „Ateis žalia islamo vėliava“, ku-
rį parašė islamo problematika do-
mėjęsis žymus publicistas. Visi 
stebėjosi, atrodė, koks absurdas, 
kokia vėliava gali ateiti iš tų islamo 
valstybėlių? Ir štai dabar tai virsta 
tikrove.

A.PAULAUSKAS: Gal reikėtų 
kiek globaliau pažiūrėti į Artimųjų 
Rytų katilą. Kaip jis susiformavo? 
Tai atsitiko ne šiandien ir ne vakar, 
o jau prieš kelis dešimtmečius. Tas 
katilas niekaip nei sprogsta, nei 
verda. Jei istoriškai pažvelgtume, 
tiek prancūzai,  tiek anglai braižė 
Artimųjų Rytų valstybių linijas že-
mėlapyje, nelabai atsižvelgdami į 
kokius nors istorinius, gentinius 
bruožus, o tiesiog taip, kaip jiems 
tuo metu atrodė. Taip gimė Sirija, 
Irakas, Iranas. Tų valstybių prieša-
ky buvo diktatoriai, kurie labai aiš-
kiai žinojo, ko jie nori, o visuome-
nės buvo iš esmės skurdžios, neiš-
silavinusios, neturėjo darbo. Kai 
diktatoriai buvo nuverčiami, atsira-
do kariškių klasė, kuri neturėjo kuo 
užsiimti, todėl vėliau ideologai, ka-
riai lipdė tam tikrus darinius. Taip  
gimė „Al Qaeda“, kitos teroristinės 
organizacijos.

Po kurio laiko tokios grupuotės 
suprato, kad konvencinio karo gar-
bingai kariauti jos negali, todėl pa-
sirinko teroristinę taktiką. „Islamo 
valstybę“ inicijavo Irako kariškiai, 
kurie Sadamui Huseinui (Saddam 
Hussein) žlugus ieškojo, kur jiems 
pritaikyti savo žinias. Taip atsirado 
ideologai, kurie galėjo suformuoti 
pasaulinio kalifato ar bet kokią ki-
tokią idėją, bet juos sieja ne vals-
tybės ribos, o religinės, gentinės 
tradicijos, jiems konkreti valstybė 
nėra labai svarbi. Jie tikėjosi be jo-
kio pasipriešinimo  žudyti savo 
žmones, todėl kai jiems pradeda 
priešintis tie patys amerikiečiai, 
prancūzai, visi kiti, kurie sako: 
„Na, nežudykit jūs savo žmonių, 
kodėl jūs žudot?“, jie ėmė kerštau-
ti. Kerštauti jiems lengva, nes jų 
diasporos labai didelės - iš Maroko, 
Alžyro, Irako, kitų valstybių. Ir, 
kaip matome, tie žmonės, kurie gy-
vena Belgijoje, Prancūzijoje, An-
glijoje, niekada taip ir netampa tų 
šalių piliečiais. Jie nesukuria jokio 
identiteto.

Kaip man sakė vienas rusas 
Lietuvoje: „Aš - nei rusas, nei lie-
tuvis. Kai nuvažiuoju į Rusiją, ma-
nęs nelaiko tikru rusu, o jūs nelai-
kote manęs lietuviu.“ Jis nepriima 
nei vieno, nei kito tikėjimo ir yra 
iš esmės „tuščias“, piliečiu jis ne-
tampa. Ir tada atsiranda verbuoto-

jai, visokios teroristinės stovyklos, 
kurios tokius žmones pakviečia, 
apmoko, ideologiškai doktrinuoja. 
O kai grįžta čia, jis jau eina sprog-
dinti, jis - jau paruoštas teroristas.

Šių grupuočių veikimo būdas 
yra teroristiniai aktai ir, kaip rodo 
naujausia informacija, tokie aktai 
bus labai plačiu mastu vykdomi. 
Jau ir Amerikos žvalgybos institu-
cijos pranešė, kad įvairiuose regi-
onuose bus laukiamas didžiulis pa-
vojus. Tai bus jų kovos būdas iš 
nevilties, nes su jais pradėta rimtai 
kariauti. Jie suprato, kad tai jų ago-
nija, ir kaip įspeistas į kampą gy-
vūnėlis tokiu būdu elgiasi.

Bet iš „Islamo valstybės“, kaip 
dabar paaiškėjo, mes perkame naf-
tą. Ne mes tiesiogiai, bet gal per 
penktus ar šeštus asmenis galime 
ir pas save atsivežti. Pasirodo, su 
jais ir ginklais prekiaujama, nevie-
šai, aišku, bet per juodąją rinką jie 
tiekiami. Jeigu tikrai susitartume 
ir nepirktume naftos, nemaitintu-
me ginklais, visiškai izoliuotume, 
jeigu būtų vykdomi tikslūs bom-
bardavimai iš oro, kurie kerta per 
finansinį jų pagrindą, aišku, pakirs-
tume jų galią greičiau.

G.JAKAVONIS: Vienas iš 
Paryžiuje veikusių teroristų bu-
vo atvažiavęs iš Graikijos. Iš 
ten mūsų valdžios atstovai da-
bar kviečiasi pabėgėlius pas sa-
ve... Raginant visuomenę pri-
imti pabėgėlius buvo pavarto-
tas žodis „nedemonizuokime“. 
Kiek turėtų keistis mūsų požiū-
ris į pabėgėlius po teroro aktų 
Paryžiuje?

J.OLEKAS: Mes tiesiog dar 
kartą pajutome, kad kiekvienoje 
valstybėje grėsmė įvykdyti teroro 

aktą yra gan reali. Todėl prižiūrėti 
savo valstybę labai svarbu, tam rei-
kia skirti pakankamą dėmesį. O vi-
suomenė ir įvairių institucijų atsto-
vai turi tai be panikos suprasti ir 
tam rengtis. Man atrodo, būtų ne-
teisinga sužinojus, kad vienas iš tų 
teroristų atvyko kartu su migran-
tais, sakyti: pasistatykime sienas, 
ir nebus teroro.

G.JAKAVONIS: Bet kitos 
valstybės būtent taip ir elgiasi.

J.OLEKAS: Aš išsakau savo 
nuomonę. Tie kiti septyni ar aštuo-
ni teroristai, surengę išpuolius 
Pary žiuje, neatvyko su dabartiniais 
migrantais. Vadinasi, yra pakanka-
mas pagrindas net ir gimstantiems 
Europoje žmonėms nueiti ideolo-
giniu terorizmo keliu.

Prisiminkime savo tautos isto-
riją. Po Antrojo pasaulinio karo ne-
mažai mūsų žmonių traukėsi į Vo-
kietiją, JAV. Tai ar vakariečiai jų 
turėjo neįsileisti? Taip, kai kurie 
pabėgėliai gal yra ekonominiai mi-
grantai. Mūsų pareiga yra užkar-
dyti ekonominių migrantų  srautą 
ir dėti visas pastangas, kad čia bū-
tų kuo mažesnė tikimybė prasi-
skverbti teroristinių organizacijų 
nariams. Tam dirba žinybos, vyks-
ta tarptautinis keitimasis informa-
cija. Bet bandymas izoliuotis ir vi-
sus pabėgėlius laikyti viename ži-
dinyje, manau,  provokuotų dar 
didesnį teroristų gretų augimą.

Lietuvoje gal tokių atvejų nėra 
buvę arba jų būta pavienių, bet gir-
dėjome, kad iš Latvijos buvo nu-
vykę į Siriją žmonių. O Europoje 
tokių apskritai nemažai. Jie gimė 
Europoje, bet važiavo į islamo te-
roristų židinius ir grįžo čia vykdy-
ti savo darbų. Paryžiaus teroro ak-

tų pagrindinis įtariamas organiza-
torius būtent taip ir gyveno.

Mums gal atrodo, kad apsimū-
riję sienomis apsisaugosime. Bet 
taip tikrai nebus. Aš manau, yra 
kitų priemonių - tai žvalgyba, už-
kardymas.

A.SADECKAS: Dėl tarnybų 
atsakomybės už teroro įvykius Pary-
žiuje visa Vakarų civilizacija taip 
klausimo nekelia. Niekam net neky-
la mintis pareikalauti atsakomybės 
iš tarnybų vadovų ar atstatydinti mi-
nistrus. Tik Lietuva mano, kad ji va-
dovaujasi vakarietiškais principais 
atstatydindama ministrus.

Terorizmo ideologija siekia 
įbauginti visuomenę. Šaudyti civi-
lius gyventojus yra žiauru, nežmo-
niška, bet tai daroma siekiant mus 
parklupdyti. Tai, ką dabar matome 
Briuselyje, Paryžiuje, liudija, kad 
iš dalies jų tikslas yra pasiektas. Ir 
būkime realistai vertindami, kad 
žvalgybos darbas - neefektyvus... 
Tie, kurie bent kiek supranta apie 
specialiųjų tarnybų darbą, žino, kad 
jis nėra toks paprastas, kaip mums 
atrodo. Teroristai - tai žmonės, ku-
rie savęs neatskleidžia. Pažinoju-
sieji teroristus paryžiečiai papasa-
kojo, kad jie atrodė „geručiai“. 
„Na, kaip jis galėjo žudyti žmones? 
Jis juk su kaimynais sveikinosi...“ 
Įsivaizduokite: jei sveikinasi su 
kaimynais, manoma, kad jis - labai 
geras žmogus. Ir pas mus manoma 
taip pat, pasiklausykite, kai kalba-
me apie nusikalstamų grupuočių 
lyderius. Todėl nėra taip paprasta 
atskleisti žmones, kurie yra infil-
truoti.

Dabar galime kalbėti apie tech-
nologijas, apie kontaktų per tele-
komunikacijas sekimą, bet neverta 
turėti iliuzijų, kad dėl to galime už-
kirsti kelią terorizmui. Tai naivu. 
Negalima manyti, kad tai bus šim-
tu procentų veiksminga. Prancūzi-
jos pareigūnai informavo, kad iki 
tol užkirto kelią daugiau nei dešim-
čiai teroro aktų, bet vienas iš visų 
vis dėlto įvyko.

Jei laikytume terorizmu Kražių 
įvykius, visi juk žinojo apie tą žmo-
gų, kad jis - girtuoklis. O jeigu jam 
į rankas patektų automatas? Ir jei-
gu jis būtų su juo atėjęs į bažnyčią? 
Aišku, reikia aktyvinti tarnybų dar-
bą, keistis informacija, bet reika-

lingas ir  žmonių budrumas, jie ir-
gi galėtų padėti teisėsaugos insti-
tucijoms.

Dėl migrantų, manau, grėsmė 
valstybės nacionaliniam saugumui 
tikrai padidėja. Turėtume atviriau 
apie galimus pavojus kalbėti. Na, 

duok Dieve, kad iš 1105 migrantų 
pas mus ateis vienas teroristas. Rei-
kia būti labai naiviam, kad manytum, 
jog „Islamo valstybė“ nepasinaudos 
galimybe per migrantų srautą infil-
truoti savų žmonių. Tam suprasti 
net nereikia specialaus išsilavinimo 
ir pasirengimo. Jeigu pas mus ateis 
1105 žmonės, nereikia, kad iš jų 
1000 būtų grupuočių nariai, užtenka 
penkių, kurie būtų linkę į terorizmą. 
Nežinia, ką jie gali padaryti.

Turime daugiau apie tai kalbėti 
su žmonėmis. Tai didins jų budru-
mą, atsakomybę. Negalima vien 
sakyti, kad viskas bus gerai. Mes 
gi nežinome, kaip bus.

G.JAKAVONIS: Iš kur pabė-
gėliai bėga? Iš Libijos. Ar mes 
bombardavome Libiją? Iš Siri-
jos bėga. O mes ten prikišom 
nagus? Ten veikia didžiosios 
valstybės, amerikiečiai ėmėsi 
veiksmų net be Jungtinių Tautų 
leidimo. Kodėl mes, maža tau-
ta, turime srėbti jų užvirtą ko-
šę ir prisiimti tokias grėsmes?

Mes pabėgėliams jau pla-
nuojame siūlyti ir nemokamą 
mokslą, ir socialines garanti-
jas...  Ko tik jiems čia nežadėta. 
Ar nepersistengta?

A.PAULAUSKAS: Mes iš tik-
rųjų esame įtarūs pabėgėlių atžvil-
giu, gal ir ne be pagrindo. Bet jeigu 
lenkai, mes, latviai sakysime, kad 
ne mes bombardavome tas šalis ir 

jūs patys imkite tuos pabėgėlius ir 
tvarkykitės, mūsų paklaus: „Kodėl 
jūs prašote pinigų įvairiems projek-
tams?“ Kai esi kokioje nors organi-
zacijoje, negali išsiskirti ir sakyti, 
kad ko nors nedarysi, bet jūs man 
duokite viską, ko man reikia.

Kai atplaukia pabėgėliai, 5 ar 10 
tūkst. žmonių per dieną, ką daryti? 
Apsukti laivelį ir pasakyti, kad 
plauktų atgal? Aišku, tai didžiulis 
iššūkis. Kaip šie srautai bus pa-
skirstyti, apgyvendinti, kada ir ko-
kia tvarka jie bus grąžinti, manau, 
Europa pati apie tai dar galvoja. 
Mes neseniai svarstėme, ar Euro-
pos Komisija gali mums privalomai 
nustatyti pabėgėlių kvotas. Bet da-
bar iššūkis išties didelis. O graikai, 
italai tiesiog paima pirštų atspau-
dus, formaliai atlieka procedūras ir 
leidžia jiems toliau važiuoti į Vokie-
tiją ar Švediją. Reikia aiškiai pasa-
kyti, kad turi būti atlikta labai rim-
ta patikra, laikomasi biometrinių 
duomenų nuskaitymo tvarkos. Jei-
gu žmogus išlipo Graikijoje ar Ita-
lijoje, jį galima praleisti toliau tik 
įsitikinus, kad tikrai bėga nuo karo, 
kad jo gyvybei gresia pavojus. Ki-
taip sakant, kad jis atitinka pabėgė-
lio statusą.

Mūsų Vyriausybė ir Vidaus rei-
kalų ministerija jau yra patvirtinu-
sios pabėgėlių atrankos taisykles. 
Man sakė, kad pabėgėlių stovyklose 
yra nedaug žmonių, ten nuvažiavus 
nelabai yra ką ir atsirinkti. Bet jeigu 
stengsimės priimti šeimas su vai-
kais, išvengsime tam tikrų pavojų. 
Aišku, visiškai grėsmių tikimybės 
atmesti negalima. Be to, jei pažvelg-
tume į dabartinius teroro aktus Eu-
ropoje, juos daugiausia vykdo vietos 
gyventojai. Vadinasi, teroristams 
nelabai svarbu, iš kur atsirinkti - iš 

vietinių ar ką tik atvykusiųjų. Šian-
dien skaičiau įdomų straipsnį apie 
belgą, kuris gyvena musulmoniška-
me rajone. Jei tikėtume jo pasako-
jimu, ten tokių norinčių dalyvauti 
terorizmo veikloje yra daug. O po 
pastarųjų įvykių, sako, tame rajone 
net nemandagu kalbėti apie tai, kas  
įvyko Paryžiuje. Net vaikai mano, 
kad tų išpuolių vykdytojai - didvy-
riai. Tokioje terpėje labai lengva ieš-
koti savižudžių. Tad vien į pabėgė-
lius koncentruotis ir prieš juos nu-
siteikti būtų nehumaniška.

G.JAKAVONIS: Vytautas 
karaimus atsivežė, o Gedimi-
nas žydus kvietė, kai mes patys 
priiminėjome sprendimus, o ne 
kas nors mums iš viršaus juos 
nuleisdavo, kaip yra šiuo atve-
ju iš Briuselio.

S.PEČELIŪNAS: Nesate tei-
sus, niekas mums sprendimų ne-
nuleido. Mes svarstėme tas kvotas 
ir tai yra mūsų sprendimas priimti 
pabėgėlius. Mes galėjome atsisa-
kyti kvotų, bet dabar gyvenimas 
visose srityse tiek susietas, kad 
kažko mes tada irgi neteksime, kai 
svarstys kokį nors mūsų klausimą, 
kad ir susijusį su saugumu.

Dėl musulmonų tikėjimo žmo-
nių Lietuvoje tikrai nekyla jokių 
klausimų. Jų bendruomenės čia 
gyvena šimtmečius. Jie dažnu 
atveju yra dar didesni šalies patri-
otai nei kai kurie lietuviai. Lietu-
voje visada buvo visos religijos to-
leruojamos. Svarbiausia buvo, 
koks yra žmogus. Visos pasaulio 
religijos nėra karingos, jos saugo 
gyvybę. Bet dabar mes kalbame 
apie ekstremistus, kurie prisiden-
gia religija. Tai nėra tikrasis isla-
mas, tai - apsimetėliai, teroristai. 
Taip ir vadinkime.

Terorizmas yra užkrečiama li-
ga, kai jai sukuriama terpė. Europa 
iš dalies tą terpę ir sudarė, nes da-
bar jau teroru užsiima žmonės, gi-
mę ir augę Europoje. Bet jie pa-
puolė į atitinkamas socialines są-
lygas. Jiems jau yra galimybių iš-
vykti pasimokyti pas patyrusius 
teroristus ir grįžti atgal. Tai jauni 
vyrai, iki 30 metų, dar neturintys 
gyvenimo patirties, juos lengva ap-
gauti, kuo nors sugundyti. Jie dar 
nevertina gyvybės.

Lietuvai priimti tūkstantį pabė-
gėlių nesunku, jeigu Europa gerai 
saugotų išorines sienas. Tačiau įsi-
tikinome, kad taip nėra. Mes Lie-
tuvoje tikrai rimtai saugome savo 
sienas, pasitelkdami techninę įran-
gą. Bet pietinė ES siena - tik ant 
popieriaus. Jeigu laiveliai gali de-
šimtimis tūkstančių plaukti, ar tai 
sienos apsauga? Šios problemos 
Europa dar neišsprendė.

O jei reikiamos apsaugos nėra, 
per jūrą patekusieji į krantą turi bū-
ti rimtai tikrinami, kad mes kiek-

vieną žmogų pažinotume. Iš kur ir 
kaip jis atvyko, kokie jo duomenys? 
Ir nesvarbu, kokį pasą jis paskui tu-
rės. Ar nusipirkęs, ar išduotą laiki-
ną. Jei biometriniai duomenys su-
sieti su tuo asmeniu, mes jį bet ka-
da bet kur galėsime identifikuoti.

Apie pabėgėlių integraciją Lie-
tuvoje irgi visokių kalbų būta, siū-
lyta juos apgyvendinti atskirai. Aš 
nepritariu, kad jie būtų grupuojami 
į getus. Turiu Ariogaloje kaimyną, 

kuris gimęs ir augęs Rusijoje, jo 
tėvas lietuvis grįžo čia ir atsivežė 
tą vaiką trejų ar ketverių metų. Jis 
per tris mėnesius puikiai kalbėjo 
lietuviškai, nes buvo lietuviškoje 
aplinkoje. Po pusės metų skambin-
damas mamai į Rusiją piktindavosi, 
kodėl ji nekalba lietuviškai, nes jis 
jau nelabai ką supranta. Tai ir yra 
integracija. Tegul eina į mūsų mo-
kyklas, tegul eina į mūsų darželius. 
Tegul mūsų musulmonų bendruo-
menė juos globoja, jais rūpinasi ir 

stebi. Jie geriau pažįsta tos religijos 
žmones, žino, kur jie gali nukrypti 
nuo tam tikrų kanonų ir pasukti 
žalingu keliu.

Pastarieji įvykiai aiškiai parodė, 
kad mūsų visuomenė yra aktyvi. 
Jei reikia tarnyboms padėti, skam-
bina, praneša, ką pastebi. Šį akty-
vumą ir pasitikėjimą reikia didinti. 
Ir tada nebus čia tų pavojų. Teisin-
gai buvo pasakyta: iš 1105 pabėgė-
lių užtenka vieno, kad kas nors at-
sitiktų. Ir nebūtinai jis turi būti iš 
tų pabėgėlių. Tai gali padaryti patys 
lietuviai. Kiek Lietuvoje bepročių 
turime, kuriems gali „stogas nuva-
žiuoti“? Lengviausia versti kaltę 
kitiems. Pradėkime nuo savęs, nuo 
savo vidaus tvarkytis.

A.SADECKAS: Mes neatsakė-
me į vieną esminį klausimą. Visi 
girdėjome apie siekiantį įsikurti pa-
saulinį kalifatą, vyksta jaunų žmo-
nių, kurie bėga nuo karo savo vals-
tybėje, masinė migracija. Jei taip 
nutiktų Lietuvoje, ar mūsų jauni-
mas bėgtų nuo karo? Gal ministras 
nelabai suprastų, jei jie bėgtų nuo 
karo, nes turbūt turėtų kariauti?

Negi kas tiki, kad masinis mi-
grantų antplūdis yra atsitiktinu-
mas? Man buvo juokas klausytis, 
kai kalbėta, esą štai kalti tie, kurie 
tuos žmones valtimis plukdė. To-
lygu būtų pasakyti, kad pagrindinis 
kontrabandos kaltininkas yra vai-
ruotojas, kuris veža krovinį per 
sieną. Juk ne jis yra pagrindinis 
kaltininkas, o tas, kuris kontraban-
dą organizuoja. Jei suprantame, jog 
tai - organizuotas judėjimas, numa-
nome ir tai, kad „Islamo valstybė“ 
ir kitos teroristinės organizacijos 
nėra naivios ir pasinaudos galimy-
be infiltruoti savo žmones į mi-
grantų srautą.

Dabar sakoma, kad mūsų pieti-
nės sienos - atviros. Bet juk tai iš 
pat pradžių buvo aišku. Buvo pasa-
kyta „ateikit“, negi tik paskui pa-
aiškėjo, kad ateina ne tik karo pa-
bėgėliai? Kodėl vyrauja toksai 
trumparegiškas požiūris ir tik vė-
liau kalbama, jog mes kažko nepa-
stebėjome? Negi sunku tai buvo 
pastebėti? Nesunku.

G.JAKAVONIS: Plūsta žmo-
nės, kurių kaimynystėje, gar-
bės žodis, nenorėčiau matyti 
gyvenančių. Ar Lietuva iš tiesų 
pasiruošusi juos priimti, ar im-
simės papildomų priemonių, 
kad būtų saugiau?

J.OLEKAS: Pirmiausia pasa-
kysiu, jog viskas nėra taip juoda ir 
balta, kad kas nors bėgtų tik nuo 
karo ar būtų organizuotas migraci-
jos srautas. Čia yra daug atspalvių, 
daug srovių.

Tarp knygnešių buvo idealistų, 
kurie nešė ir saugojo žodį, o buvo 
ir tokių, kurie užsidirbdavo, nes at-
neštą knygą reikia ir parduoti... Kai 
kas nors bėga nuo karo, kiti sumąs-
to, kad galima užsidirbti. Girdėjo-
me, kiek kainuoja pervežimas. O 
dar kas nors gal pamatė, kad Eu-
ropoje net bedarbiui gyvenimas 
tuose uždaruose kvartaluose ge-
resnis nei ten, kur šaudo.

Ar esame pasiruošę netikėtu-
mams? Manau, tik maža dalimi pa-
siruošę. Turime dar daug ką dary-
ti. Migrantų klausimu, man atrodo, 
jau padirbėta, bandant trumpinti 
izoliacinį laiką, kalbant su savival-
dybėmis apie integraciją. Dėl tero-
rizmo užkardymo, manau, turimi 
tam tikri žvalgybos duomenys, tam 
tikrą progresą daro ir policija, 
„Aras“, pasieniečiai. Bet, be abejo, 
galima dar daugiau padaryti.

S.PEČELIŪNAS: Nelyginki-
me esamos situacijos su mūsų pa-
bėgėliais po Antrojo pasaulinio ka-
ro. Jie tiesiog negalėjo grįžti į Tė-
vynę, užtat važiavo į JAV, Australiją, 
nes čia būtų patekę į lagerį. Jei tik-
rai gerai panaudosime patikros sis-
temą ne tik viešiesiems ryšiams,  
bet realiai ją įgyvendinsime, jei mū-
sų žvalgyba ir Europos žvalgybos 
bendradarbiaus ir keisis informaci-
ja, jeigu mūsų žmonės supras, kad 
keleivių identifikavimas ir tų sąra-
šų turėjimas reikalingas ne pasipui-
kavimui, ne sekimui, bet kiekvieno 
ES piliečio saugumui, kad tai nėra 
jokia bėda ir joks žmogaus teisių 
pažeidimas, tada viskas stos į savo 
vietas. Ir tie patys teroristai, ieško-
dami naujų kovos būdų, pamatys, 
kad šitie resursai jau išsemti, kad 
jie jau nebegali lėktuvais skraidyti 
po Europą, negali traukiniais važi-
nėti, nes perkant bilietą Europoje 
įrašoma pavardė to asmens, kuris 
bilietą perka. Taip mes susiaurin-
sime jų veikimo galimybes, o kartu 
padidinsime saugumą.

Mano požiūriu, visuomenė yra 
ta lazda su dviem galais. Žmonės 
nemėgsta specialiųjų tarnybų ir 
nenori, kad jos būtų matomos, 
trokšta, kad viskas būtų gerai joms 
lyg neegzistuojant. Bet taip nebū-
na. Jos turi būti parengtos, kad ne-
atsitiktų taip, kaip davus žmonėms 
automatus ir neatnaujinus moky-
mų. Ir duonriekis peilis nemokan-
čio su juo elgtis ir blogai nusitei-
kusio žmogaus rankose yra pats 
didžiausias ginklas.

Parengė Darius KAUZAnAS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

  Ar esame 
pasiruošę 
netikėtumams? 
Manau, tik 
maža dalimi 
pasiruošę

Juozas OLEKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 

Seimo narys, krašto apsaugos ministras

  Terorizmas yra 
užkrečiama liga, 
kai jai sukuriama 
terpė. Europa 
iš dalies tą 
terpę ir sudarė

Saulius PEČELIŪNAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, 

buvęs Seimo Nacionalinio saugumo  ir 
gynybos komiteto pirmininkas

  Negalima vien 
sakyti, kad 
viskas bus 
gerai. Mes 
gi nežinome, 
kaip bus

Alvydas SADECKAS
Buvęs Seimo Nacionalinio saugumo  ir 

gynybos komiteto pirmininkas

Per teroristų atakas Paryžiuje žuvo apie 130 žmonių, dar šimtai buvo 
sužeista. Prancūzijos sostinėje paskelbta nepaprastoji padėtis, buvo 
uždaryta daugybė švietimo, kultūros įstaigų, gatvės pilnos ginkluotų 
kariškių ir policijos. Po šių įvykių pasikeitė daugybės valstybių žmonių 
požiūris į pabėgėlių priėmimą, integraciją. O mūsų pasikeitė?

Kas pasikeitė po Paryžiaus teroro?

  Neramu, kad 
priimdami 
imigrantus 
mes didiname 
pavojų savo 
valstybei

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Iš tikrųjų esame 
įtarūs pabėgėlių 
atžvilgiu, gal ir 
ne be pagrindo

Artūras PAULAUSKAS
Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto pirmininkas
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