
 

 

  

ŽINIASKLAIDOS ŠALTINIAI 

1) Naujienų agentūros BNS pranešimas apie teroro aktą Paryžiuje 

„Paryžiaus aukų skaičius auga.“. 

2) Apžvalgininko R. Valatkos komentaras „Europai gresia trys 

rykštės, trys epidemijos“. 

3) Politologo V. Jurkonio komentaras „Integravęsi pabėgėliai yra 

viena iš saugumo dedamųjų“. 

4) Žurnalisto  V. Pugačiausko komentaras „Sveiki atvykę ten, kur 

aiškių atsakymų nėra“. 

5) Žurnalistės J. Lapienytės straipsnis „Specialiai 15min.lt iš 

Paryžiaus: prancūzų žinia pasauliui – atstokite nuo migrantų, 

jie nekalti, o Paryžius yra saugi vieta gyventi “.  

6) Žurnalistės, Pulitzerio premijos laureatės, A. Applebaum 

komentaras „Kodėl dėl terorizmo Paryžiuje nereikia kaltinti 

pabėgėlių“. 

7) Apžvalgininko V. Laučiaus komentaras ES politika prieštarauja 

pačios Europos interesams. 

8) Žurnalisto M. Jacevičiaus interviu su politologu K. 

Andrijausku Naujieji terorizmo metodai kerta nesirinkdami: kaip 

šiandien tampama šaltakraujais masiniais žudikais 

 

 

 

SOCIALINĖS MEDIJOS 

Politologas N. Maliukevičius „Facebook“ rašo (kalba netaisyta). 

FB Prancūzijos vėliavos algoritmas - tai išskirtinai tobulas 

psichologinis trigeris. Įsivaizduojate, kad realiame gyvenime užuojautos 

ir paramos akimirką prie jūsų prieina ir sako: 1. Kodėl negėdėjai taip 

dėl Izraelio, Palestinos aukų ar badaujančių Afrikos vaikų 2. Tikiuosi, 

kad kitą kartą pasipuoši ir Rusijos ar Kenijos spalvomis 3. Ko taip 

išsiviepęs, jei liūdi 4. Aš labai skeptiškas dėl tokios atjautos... Aš 

nelabai įsivaizduoju. Kas toje virtualioje erdvėje žmonėms 

"užtrumpina"??? #empatija 

 
Filosofė N. Vasiliauskaitė „Facebook“ rašo (kalba netaisyta). 

„Tik neverskime saujelės pamišėlių kaltės islamui, kuris juk yra taikos 

religija", etc., etc. - murma politinis korektiškumas, negalintis 

patikėti, kad TAIP, yra žmonių, kurie religiją priima rimtai ir TAIP, 

dėl jos mirs ir žudys, užuot vedžioję savaitgaliais šunis ir mokėję 

paskolas. Ne, jokia ne taikos religija, o ekspansijos ir dominavimo, 

kuri arba bus pagaliau pasitikta rimtai - liaujantis atgailauti dėl 

"Vakarų kaltės", kaltinti save orientalizmu ir logocentrizmu ir 

atvėrinėti vartus puoselėjant "multikultūralizmą" - ir atblokšta, arba 

ji išties laimės. O bet tačiau rimtam atsakui iš principo neįgalūs nei 

neolibdemokratija, nei autoironiški, romiai besiganantys hipsteriai - 

tam reikia užbaigt šitą epochą patiems (arba ją užbaigs ISIS). 

A K T U A L I J O S! O ką manai Tu? 

I.Teroristų atakos Paryžiuje 

http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/paryziaus-ispuoliu-auku-skaicius-auga-patvirtinta-zuvo-153-zmones/212480
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-europai-gresia-trys-rykstes-trys-epidemijos.d?id=69578256
http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-europai-gresia-trys-rykstes-trys-epidemijos.d?id=69578256
http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/v-jurkonis-integravesi-pabegeliai-yra-viena-is-saugumo-sudedamuju/212503
http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/v-jurkonis-integravesi-pabegeliai-yra-viena-is-saugumo-sudedamuju/212503
http://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/113202
http://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/10/113202
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/specialiai-15min-lt-is-paryziaus-prancuzu-zinia-pasauliui-atstokite-nuo-migrantu-jie-nekalti-o-paryzius-yra-saugi-vieta-gyventi-57-542043
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/specialiai-15min-lt-is-paryziaus-prancuzu-zinia-pasauliui-atstokite-nuo-migrantu-jie-nekalti-o-paryzius-yra-saugi-vieta-gyventi-57-542043
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/specialiai-15min-lt-is-paryziaus-prancuzu-zinia-pasauliui-atstokite-nuo-migrantu-jie-nekalti-o-paryzius-yra-saugi-vieta-gyventi-57-542043
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/anne-applebaum-kodel-del-terorizmo-paryziuje-nereikia-kaltinti-pabegeliu-500-542073
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/anne-applebaum-kodel-del-terorizmo-paryziuje-nereikia-kaltinti-pabegeliu-500-542073
http://www.delfi.lt/news/ringas/abroad/v-laucius-es-politika-priestarauja-pacios-europos-interesams.d?id=69558502
http://www.delfi.lt/news/ringas/abroad/v-laucius-es-politika-priestarauja-pacios-europos-interesams.d?id=69558502
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujieji-teroro-metodai-kerta-nesirinkdami-kaip-siandien-tampama-saltakraujais-masiniais-zudikais.d?id=69614634
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/naujieji-teroro-metodai-kerta-nesirinkdami-kaip-siandien-tampama-saltakraujais-masiniais-zudikais.d?id=69614634
https://www.facebook.com/nerijus.maliukevicius?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/empatija?source=feed_text&story_id=10153760700354686
https://www.facebook.com/nida.vasiliauskaite?fref=nf


 

 

 

  

 

   

 

Filosofas G. Mažeikis „Facebook“ rašo (kalba netaisyta). 

Baisus ir įžulus, ciniškas teroro aktas. Užuojauta žuvusiųjų artimiesiems ir draugams. 

Šiandien Žinių radijas diskutavau apie pasigirstančius kaltinimus pabėgėliams dėl 

teroro atakos. Tačiau pabėgėliai iš Sirijos ir bėga nuo tų, kurie šaudė ir sprogdino 

jų šeimas Alepo ir kituose miestuose, o šiandien atakuoja Paryžių. Jie bėga nuo to 

teroro, žeminimo, pasmerkimo, moterų pavergimo, kvailinimo, žudymo, kauris kaip 

pragaras prasivėrė Sirijos, Irako, Afganistano žemėse. Teroro pabaisa, kuri ten užgimė 

ir pasivadino melagingu Islamo valstybės vardu,plinta virusiniu būdu po Islamo 

tikėjimo kraštus ir yra priežastis, kuri daugelį privertė mesti absoliučiai viską, 

čiupti vaikus ir eiti tūkstančius kilometrų pėsčiomis, kad tik nesusidurtų su tais, 

kurie keliauja tarp Sirijos ir Europos ir žudo žmones. Smurtas prieš Paryžių yra 

teroras prieš pabėgėlius ir Islamą, siekiant juos diskredituoti. Kuo labiau pabėgėlius 

atskirsime nuo mūsų, kuo labiau bijosime musulmonų, tuo lengviau teroristams bus 

auklėti ir mobilizuoti savo šalininkus. Ne tik saugumo didinimas, ne tik karo 

strategijų keitimas, bet ir visuomenės bendradarbiavimas integruojant pabėgėlius, 

mokant ne tik juos kalbėti mūsų kalbomis, bet ir mums mokantis jų šnekos - tik šis 

kelias padės aukas atskirti nuo teroristų ir užtikrinti saugumą, naujo, sunkiai matomo 

ir ypatingai negailestingo karo metu. 

 

Žurnalistas D. Pancerovas „Facebook“ rašo (kalba netaisyta). 

Pastaruoju metu esu žiauriai nusivylęs Lietuva. Tiesą sakant, net nepamenu, ar kada 

dar jaučiau tokį nusivylimą. 

Dar visai neseniai man nuoširdžiai atrodė, kad mūsų šalyje yra daugybė galingų protų 

ir talpių širdžių, todėl galime sukurti gerai veikiančią valstybę. Nepaisant sovietų 

sužvėrėjimo, kurį Lietuva kentė pusę amžiaus, mūsų šalyje yra daugybė jaunų talentų ir 

pakankamai išmintingų žmonių, kurie gali juos mokyti. 

Tačiau tik dabar pradėjau suprasti, kad Lietuvoje liko dar labai daug tamsos. Ir 

reikės ne plaukimo pasroviui, bet tikrų pastangų, kad tamsumas pasitrauktų. 

Turbūt, tai pradėjo ryškėti per Rusijos sukeltą karą Ukrainoje, kai visoje Europoje 

pradėjo plisti nerimas ir įtampa. Pabėgėlių situacija tik dar labiau išryškino šitą 

primityvų pasaulio suvokimą, tikėjimą sąmokslo teorijomis, apokalipsėmis, demonais ir 

tuo, kad žmones galima rūšiuoti pagal technines specifikacijas. 

Savo ciniškumą jie laiko ne yda, psichikos sutrikimu ar neišaugta vaikystės krize, bet 

realistiškumu ir privalumu prieš naivumą. 

Po išpuolių Prancūzijoje kilo pasipiktinimas, kad žmonės pasikeičia savo profilio 

nuotraukas. Esą tos trispalvės yra sumeluotas gedulas, nenuoširdumas, ar net bandymas 

labiau gedėti už kitus. Socialiniuose tinkluose netgi mačiau aritmetinių skaičiavimų, 

kad pagal lavonų skaičių ir kilometrus lietuviai turėtų labiau pagerbti Ukrainos aukas 

ir dėtis dvispalves. 

Lygiai taip kai kurie bando pagal aukų skaičių nustatyti kas buvo blogesni – naciai ar 

sovietai. Nežinau, kurie buvo blogesni, bet neabejoju, kad tiek tie, tiek anie tokias 

nuoširdumo ir gedulo matavimo formules mielai panaudotų savo veikloje. 

Bet! Tamsa akis labiausiai graužia būtent prieš aušrą. Todėl tikiuosi, kad šita 

vertybinė krizė Lietuvoje labiausiais sustiprins jaunus žmones, kurie šitoje juodoje 

audrose stovi įsikibę į sveiko proto stulpą. 

Nepasiduokite paviršutiniškumui, sąmokslams ir tikėjimui apokalipsėmis! Viskas bus 

gerai. 

 

https://www.facebook.com/nida.vasiliauskaite?fref=nf
https://www.facebook.com/dovydas.pancerovas.5?fref=nf


 

KLAUSIMAI DISKUSIJAI 
 

? Kaip jūs reagavote į įvykius Paryžiuje? Ar dalyvavote 

solidarumo akcijose? Kodėl? 

 

? Ar Lietuva turėtų priimti pabėgėlius? Kodėl? 

 

? Kodėl Lietuvoje taip bijoma priimti kitų kultūrų asmenis? 

 

? Ar yra tiesioginis ryšys tarp terorizmo ir atskirų religijų? 

Ar turite tokį ryšį paneigiančių/įrodančių faktų? 

 

? Koks turėtų būti Europos atsakas? 

 

? Ką žinote apie Daesh (ISIS) ir jų elgesį Irake ir Sirijoje?  

 

TEMOS KONTEKSTAS 
 

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 

dėstytoja Dr. Margarita Šešelgytė  
 

Terorizmas, su kuriuo susiduriame šiandien, nėra naujas reiškinys. 

Ironiška, terorizmas gimė Prancūzijoje revoliucijos metu. 1793-1794 metais 

jakobinų sukeltos teroro bangos metu žuvo keliasdešimt tūkstančių žmonių. 

Jakobinai kovodami dėl „kilnių“ revoliucijos idealų – demokratijos, 

laisvės, brolybės ir lygybės – ėmėsi teroro siekdami užtikrinti paramą 

revoliucijai, susidoroti su revoliucijos priešais. Vienas iš pagrindinių 

jakobinų lyderių Maximilienas Robespierre'as tvirtino, kad revoliucijos 

tikslai pateisina priemones, o teroras tai tik tam tikra teisingumo 

atmaina. Po šios terorizmo bangos sekė anarchistų terorizmo banga, kuri 

susijusi su 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus pradžios išpuoliais Madride, 

kai per karaliaus Alfonso vestuves anarchistui susprogdinus bombą žuvo 

apie 15 žmonių, sprogdinimais Paryžiuje ir Barselonoje. 
 

Theodore'as Rooseveltas , JAV prezidentu tapęs po to, kai teroristas 

nužudė jo pirmtaką Williamą McKinley, 1901 metais šaukė į kryžiaus žygį 

prieš teroristus įvairiuose kraštuose. Vėliau sekė antikolonijinio ir 

Naujosios kairės terorizmo bangos, taip pat nusinešusios tūkstančius 

gyvybių. Svarbu pastebėti, kad nė viena iš šių terorizmo bangų nėra 

susijusi su išimtinai religiniais motyvais. Religinis terorizmas, kurį mes 

siejame su islamu, atsiranda tik devintojo dešimtmečio pabaigoje veikiau 

kaip paskutinių 20 amžiaus dešimtmečių politinių įvykių regione – Irano 

revoliucijos ir sovietų įsiveržimo į Afganistaną – pasekmės. Didžiausią 

atgarsį sukėlė rugsėjo 11-osios teroristinis aktas JAV. Tai, kad buvo 

atakuota galingiausia pasaulio valstybė, o aukų skaičius buvo milžiniškas, 

sukėlė didelį nesaugumo ir baimės jausmą. Terorizmas kuriam laikui tapo 

pagrindine Vakarų valstybių saugumo problema. Po šių teroristinių aktų 

pradėta didžiausia istorijoje kovos su terorizmu kampanija. 
 

Analizuojant teroristinio akto Paryžiuje priežastis ir Paryžiaus kaip 

taikinio pasirinkimą, verta prisiminti, kad teroristams labai svarbus 

viešumas. Paryžius pasirinktas, nes jis yra didelės Europos šalies 

sostinė, nes Prancūzija dalyvavo koalicijoje nukreiptoje prieš „Daesh“ ir 

2014 metais bombardavo jų stovyklas, nes žudynės Paryžiuje neabejotinai 

pateks į didžiausias žiniasklaidos priemones. Kita vertus, Prancūzija 

pasirinkta dėl jos pažeidžiamumo: daugiakultūriškumo, menkai integruotų ir 

nusivylusių galima ateitimi jaunų žmonių, kurie randa įkvėpimą „Daesh“. 

 


