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liEtuVOJE

1500 užSIenIo LIetuvIukų

gavo LIetuvoS PIrmoko PaSuS

P

radėdami naujus mokslo
metus, pusantro tūkstančio
mažųjų užsienio lietuviukų,
pirmą kartą peržengusių lituanistinės mokyklos slenkstį, gavo
iš Lietuvos atkeliavusius pirmokų
pasus. Švietimo ir mokslo ministerija juos išsiuntė į 13 užsienio šalių.
Tokius pat pasus kasmet jau
dešimtmetį gauna Lietuvos pirmokai.
Pase trumpai ir žaismingai supažindinama su Lietuvos gamta,

kalba, miestais, kariuomene, gretimomis šalimis, pateikiama faktų
iš Lietuvos istorijos, Lietuvos
himnas, pasakojama apie svarbiausius Lietuvos simbolius – Vytį
ir vėliavos spalvų reikšmę, apie
žmones, savo darbais garsinančius
Lietuvos vardą pasaulyje.
Pase galima pasižymėti svarbiausius pirmųjų mokymosi metų
įvykius, įsiklijuoti savo nuotrauką.
Atskiras puslapis skirtas lietuviškoms mokykloms užsienyje.

ketverI vILtIeS metaI: Paroda aPIe

PrezIdentą a. Smetoną egzILyje
Valdonė
Budreckaitė

I

storinėje Prezidentūroje Kaune,
minint Prezidento Antano
Smetonos 140-ąsias gimimo ir
70-ąsias mirties metines, duris
atvėrė paroda „Gyvename viltimi:
Prezidentas Antanas Smetona
egzilyje“. Istorinės Prezidentūros
vadovė Renata Mikalajūnaitė už
bendradarbiavimą nuoširdžiai
padėkojo VDU Lietuvių išeivijos
institutui, Lietuvos centriniam
valstybės archyvui bei Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos Lituanikos skyriui,
parodos rengėjams atrinkusiam
daug vertingos medžiagos iš
Antrojo pasaulinio karo metų
lietuvių diasporos periodikos.
Kadangi A. Smetona yra prieštaringai vertinama asmenybė,

sukakčių minėjimo reikalingumas
gali sukelti klausimų. Per parodos atidarymą R. Mikalajūnaitė
pabrėžė, kad negalime negerbti
savo istorijos žmonių – kad ir kaip
jie klydo. Anot parodos kuratorės,
istorikės Ingridos Jakubavičienės, A. Smetonos pasitraukimą į
užsienį turėtume vertinti pagarbiau: valstybės vadovas nenorėjęs
tapti marionete sovietų rankose
ir vylęsis sudaryti egzilio vyriausybę. Istorija rodo, kad Latvijos ir
Estijos vadovai tapo sovietų teroro
aukomis.
A. Smetonos pasitraukimą įprasta sieti su karikatūrišku bridimu
per upelį, pasiraitojus kelnes, ir
pabėgimu į JAV, sunkumus palikus
užnugaryje. Parodoje eksponuo-

jamas fotografijos ir leidinių
iškarpos rodo, kad tikrovė buvo
sudėtingesnė. 1940 m. birželio
15 d. A. Smetona su gausia šeima
pasitraukė į Vokietiją, tačiau ten
nebuvo pageidaujamas svečias. Į
JAV atvyko 1941 m., po klajonių po
pasaulį, tačiau buvo priimtas tik
su sąlyga, kad įsikurs kaip privatus
asmuo. Amerikos lietuviai gyveno
viltimi, kad Lietuva vėl bus laisva.
Nors suvaržyta, A. Smetonos
visuomeninė ir politinė veikla
buvo aktyvi: jis lankė lietuvių
bendruomenes, susitikdavo su
JAV valstybės atstovais, viešai
primindavo Lietuvos aneksiją.
Veiklą nutraukė 1944 metų sausio
9 dieną namuose kilęs gaisras, per
kurį A. Smetona žuvo.
2014 spalis
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NeSuStabdoma

emIgracIjoS uPė
Vidutinė metinė emigracija Europoje, 1901–1910
Šalis

Emigracija, proc.

Šalis

Emigracija, proc.

Austrija

4,7

Airija

7

Belgija

0,6

Italija

10,7

Danija

3

Olandija

0,5

Suomija

5,5

Norvegija

8,3

Prancūzija

0,1

Portugalija

5,7

Vokietija

0,4

Ispanija

5,6

Britų salos

5,8

Švedija

4,2

Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Deimantė
Dokšaitė
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„E

migracija yra viena iš esminių Lietuvos problemų.
Mes tikrai stengsimės,
kad žmonės grįžtų gyventi
į Lietuvą“, – Seimo ir PLB komisijos nariams sakė vidaus reikalų
viceministras Elvinas Jankevičius.
„Mūsų tikslai yra siekti, kad
pamažu mažėtų masinė emigracija
ir didėtų grįžtamoji imigracija“, –
kalbėjo jis.
E. Jankevičius sakė, kad valstybė
nusiteikusi ypač daug dėmesio skirti
jaunimo nedarbui mažinti, taip
užkirsdama kelią emigracijai. Jis pažymėjo, kad siekiama, jog emigracija
virstų tik mobilumo procesu.
„Sieksime stiprinti bendradarbiavimą su pagrindinėmis
emigrantų tikslo šalimis, skatinti investicijų pritraukimą iš
šių valstybių į Lietuvą. Sieksime
pritraukti ir panaudoti emigrantų
socialinį, mokslinį, kultūrinį ir
ekonominį potencialą. Sudarysime sąlygas visą informaciją
ir praktinę pagalbą su sugrįži-
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mu susijusiais klausimais gauti
aiškiai, greitai, konkrečiai, pagal
„vieno langelio“ principą, aktyviai
įgyvendinsime užsienio lietuvius
telkiančius ir jų ryšį su Lietuva
išlaikančius projektus“, – ateities
planus vardijo viceministras.
Tačiau Seimo narys konservatorius Vytautas Juozapaitis liko
nepatenkintas E. Jankevičiaus išdėstytomis mintimis, nes pasigedo konkretumo, o ne siekiamybių.
„Labai dėkoju, pone viceministre,
už tokią aistringą rinkimų kalbą. Iš
tikrųjų tai priminė daugiau pažadų
rinkinį ir įsipareigojimus, ką mes
darysime, kai pateksime į valdžią“, –
kritikavo konservatorius.

DAUGELIS EMIGRAnTų IŠVYKDAMI
BUVO BEDARBIAI
Daug konkrečiau už viceministrą
kalbėjo Lietuvos statistikos departamento generalinė direktorė
Vilija Lapėnienė.
„2014 m. pradžioje Lietuvoje
gyveno 2 mln. 943 tūkst. gy-

ventojų, o per pastaruosius 10
metų gyventojų skaičius sumažėjo 455 tūkst., arba 13 %. 2014 m.
pradžioje miestuose gyveno
67 % gyventojų, kaimuose – 33 %
gyventojų. Per pastaruosius 10
metų gyventojų skaičius miestuose
sumažėjo 13 %, o kaimuose – 15 %.
Per pastaruosius 10 metų šalies gyventojų skaičius mažėjo dėl dviejų
priežasčių: neigiamos tarptautinės
migracijos, vadinasi, emigravo
daugiau žmonių, negu imigravo, ir
neigiamos natūralios kaitos – daugiau žmonių mirė, negu gimė. Vis
dėlto gyventojų skaičiaus mažėjimą daugiausia lėmė emigracija“, –
pasakojo V. Lapėnienė.
Jau daugelį metų Lietuva išsiskiria iš kitų Europos Sąjungos
valstybių narių pagal emigracijos
mastą. Remiantis Eurostato, Europos Bendrijų statistikos tarnybos
duomenimis, 2011 m. vienuolikoje
ES valstybių narių neto tarptautinė migracija 1 tūkst. gyventojų
buvo neigiama. Šis rodiklis buvo
didžiausias Airijoje ir Lietuvoje, kur
siekė 7,1 gyventoją. „Daugiausia
gyventojų emigravo 2010 m. Aišku,
emigrantų skaičiaus padidėjimui
2010 m. įtakos turėjo ir Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo
įstatyme numatyta prievolė nuolatiniams šalies gyventojams mokėti
privalomojo sveikatos draudimo
įmokas, o kaip stebima per pastaruosius trejus metus, 2011–2013 m.
emigrantų srautai mažėjo ir 2013 m.
emigravo 38,8 tūkst. Lietuvos
gyventojų, tai yra beveik 2 kartus
mažiau negu 2010 m.“, – pasakojo
Statistikos departamento vadovė.
2004–2010 m. imigraciniai
srautai į Lietuvą buvo nedideli,
tai yra vidutiniškai per metus
į Lietuvą atvykdavo po 7 tūkst.
žmonių. Bet per pastaruosius
trejus, 2011–2013 m., imigrantų
srautai didėjo ir 2013 m. į Lietuvą

imigravo 22 tūkst. žmonių. „Noriu
atkreipti dėmesį, kad imigrantų
skaičius didėjo ir dėl grįžtančių arba
reemigruojančių Lietuvos Respublikos piliečių, kas jau yra teigiamas
ženklas“, – pažymėjo V. Lapėnienė.
Per pastaruosius 10 metų iš Lietuvos
emigravo 220 tūkst. vyrų ir 219 tūkst.
moterų. 2013 m. daugiau negu pusė,
tai yra 60 %, emigrantų buvo nuo 20
iki 39 metų, o 2004 m. šios amžiaus
grupės emigrantų buvo 51 %.
„Kokio statuso žmonės išvyksta iš
Lietuvos? 2013 metų statistika rodo,
kad 2013 m. 82 % darbingo amžiaus
emigrantų prieš išvykdami iš šalies
nedirbo vienerius metus ir ilgiau, po
penktadalį, maždaug 22 %, šių emigrantų sudarė nuo 20 iki 24 metų
ir 25–29 metų gyventojai. Ir 18 %
darbingo amžiaus emigrantų 2013 m.
prieš išvykdami dirbo“, – vardijo
V. Lapėnienė.
Lietuvai tapus Europos Sąjungos
nare ir esant dideliems emigracijos
mastams, didėjo šalies gyventojų gauti piniginiai pervedimai iš užsienyje
gyvenančių giminaičių ir kitų asmenų. 2013 m. gautos darbo pajamos iš
privačių asmenų ir visi pervedimai
sudarė 5,3 mlrd. Lt, tai yra beveik 3
kartus daugiau negu 2004 m. Gautos
pajamos iš užsienio 2013 m. sudarė
beveik 2 % bendrojo vidaus produkto.
„Jungtinė Karalystė ir Airija yra tos
valstybės, į kurias išvyksta didžio-

ji dalis emigrantų. 2013 m. kas
antras emigrantas išvyko į Jungtinę
Karalystę, į Airiją emigravo 9 % visų
emigrantų ir po 8 % – į Vokietiją ir
Norvegiją“, – pasakojo Statistikos
departamento direktorė.
2013 m. iš Lietuvos emigravo
35,5 tūkst. Lietuvos Respublikos
piliečių ir 3,3 tūkst. (arba 9 %) – užsieniečių. Dauguma emigravusių
užsieniečių sudarė Baltarusijos,
Rusijos ir Ukrainos piliečiai.
2013 m. į Lietuvą grįžo arba reemigravo 19 tūkst. (arba 86 %) Lietuvos
Respublikos piliečių ir atvyko 3 tūkst.
užsieniečių. „Statistika, kaip matote,
rodo, kad vis dėlto jau yra pastebimas
grįžtamasis Lietuvos Respublikos
piliečių srautas. Dauguma 2013 m.
į Lietuvą emigravusių užsieniečių
buvo Rusijos Federacijos, Ukrainos,
Baltarusijos, Latvijos ir Lenkijos
piliečiai“, – dėstė V. Lapėnienė.
Per pastaruosius 10 metų į Lietuvą grįžo 85,4 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių. Šiuo laikotarpiu
iš Jungtinės Karalystės grįžo beveik
34 tūkst. Lietuvos piliečių, iš Airijos
grįžusieji sudarė maždaug 13 %, iš

Per pastaruosius 10 metų į Lietuvą
grįžo 85,4 tūkst. Lietuvos
Respublikos piliečių. Šiuo laikotarpiu
iš Jungtinės Karalystės grįžo
beveik 34 tūkst. Lietuvos piliečių.

Gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys
Tūkst.
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natūrali kaita
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–10,5
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–11,6
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Norvegijos – apie 6 %. Daugumą
2013 m. visų reemigrantų (beveik
70 %) sudarė 20–39 metų Lietuvos
Respublikos piliečiai.
Pagal Europos statistikos tarnybos Eurostato prognozes 2060 m.
Lietuvoje gyvens tik maždaug
1,8 mln. gyventojų.
Komisijos nariams iš PLB ėmus
svarstyti, kodėl emigracijos statistika tokia nepalanki Lietuvai,
Seimo narys V. Juozapaitis prasitarė pajutęs potekstę, kad tarsi
priekaištaujama parlamentarams,
jog jie kažko nepadarė, kad žmonės iš šalies nebėgtų. Jis pastebėjo,
jog jau pats faktas, kad jie liko
Lietuvoje yra pavyzdys kitiems.
„Per 25 metus tai, kas čia buvo
sukurta Lietuvoje po 50 metų okupacijos ir tokio kultūrinio genocido
bei valstybės išdraskymo, tai yra
fenomenalus atvejis, kai valstybė
atsistojo ne tik ant kojų, bet ir tapo
NATO aljanso ir Europos Sąjungos
nare. Mes šiandien stovime greta
visų civilizuotų pasaulio valstybių.
O tai, kad dalis žmonių natūraliai
nori judėti, tai taip pat yra natūralūs
procesai. Lygiai taip pat ir Amerikos
piliečių rasime bet kurioje pasaulio
valstybėje, tai tikrai nėra visada
susiję su jų pragyvenimo lygiu arba
kokiomis nors ekonominėmis
problemomis. Tai yra natūralus
noras būti kur nors kitur. O tai, kad
mes turime daryti taip, kad niekas
nenorėtų išvažiuoti, manau, yra ne
tik Lietuvoje gyvenančių, bet ir pasaulyje gyvenančių lietuvių bendras
tikslas“, – kalbėjo Seimo narys.

ŽVILGSnIS IŠ UŽ ATLAnTO
Komisijos narys JAV lietuvis Kęstutis
Eidukonis bandė pažvelgti į emigracijos procesus iš už Atlanto, juk
kartais iš toliau matosi geriau. Tiesa,
iškart galima pasakyti, kad jo pasisakymas sulaukė nemažo konservatorių V. Juozapaičio ir Irenos Degutie2014 spalis
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neto tarptautinė migracija ES valstybėse narėse 2012 m.
1 tūkst. gyventojų
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Airija
0

5

10

15

20

nės pasipiktinimo. Parlamentarams
mų naujai atvykusių lietuvių, kodėl
nepatiko neva pamokantis tonas,
jie paliko Lietuvą, ir supratęs, kad
kuriuo, pasak jų, taip dažnai kalba
daugelis jų Ameriką pasirinko ne
Amerikos lietuviai, bandydami aištiek dėl ekonominių priežasčių,
kinti, kaip Lietuvoje reikėtų gyventi.
kiek, kaip jis įvardijo, garbės. Esą
K. Eidukonis savo pranešimą
lietuviai nieko prieš imtis papraspradėjo perskaitydamas jo žmonai
čiausių darbų užsienyje, bet nenori
1948 m. liepos mėnesį išvažiuojant
jų atlikti Lietuvoje, nes tai žeidžia
iš lagerio Eichštate į Venesuelą
jų savigarbą.
įteiktą Rebdorfo (Eichštato) lietuvių
Be to, anot jo, neretas įvardijo netremtinių bendruomenės lapuką.
pagarbą darbe, kai vadovas bet kada
Jame buvo rašoma, kad nevalia pagali pagrasinti: „Nenori, nedirbk,
miršti, jog jos Tėvynė yra Lietuva ir
atminti, kad Lietuvoje laukia Tėvynės laukai, paminklai ir šventyklos.
Tūkst.
Emigrantų skaičius
Emigrantų skaičius 1 tūkst. gyventojų
K. Eidukonis sakė, jog pats greičiau- 90
Imigrantų skaičius
Imigrantų skaičius 1 tūkst. gyventojų
siai netolimoje ateityje grįš į Lietuvą 80
70
gyventi, tačiau jam neramu dėl iš
57,9
60
Lietuvos masiškai išvykstančiųjų.
50
38,5
Jis pastebėjo, kad skubama kovoti 40 37,7
32,4
30,4
25,7
30
ne su problema, o su jos sukelto20
mis pasekmėmis, t. y. emigracija, o
9,3
8,6
7,8
6,8
6,5
5,6
10
juk vertėtų išsiaiškinti pirmiausia,
0
kodėl emigruojama. K. Eidukonis
2004
2005
2006
2007
2008
2009
klausinėjęs JAV gyvenančių pažįsta- Lietuvos statistikos departamentas

laukia eilės kitų į tavo vietą.“ Anot
K. Eidukonio, sklando ir tokia nuomonė, kad Lietuvos žmonės negerbiami savos valdžios. „Su žmonėmis
valdžia elgiasi neteisingai. Pavyzdžiui,
man vis prikiša, sako, seimūnai savo
algas pirma pasikėlė, o mumis, pensininkais, vėliau rūpinasi“, – pavyzdžiu
iliustravo jis.
Galiausiai, anot K. Eidukonio,
Lietuvos žmonės nejaučia teisingumo, nepasitikima teismais,
galvojama, kad juose laimi ne tas,
kas teisus, o tas, kuris turi daugiau
pažinčių ar pinigų.
Amerikos lietuvis taip pat pastebėjo, kad propaganda iš Rytų irgi
atlieka savo darbą – žemina Lietuvą ir taip nuteikia jos žmones, ypač
provincijoje, prieš valstybę.
Ekonomines priežastis išvykusieji, pasak K. Eidukonio, įvardija tik
paskiausiai.
Jis pastebėjo, kad Lietuva labai
toli pažengusi per trumpą laiką,
tačiau, jo nuomone, reikia dar
nemažai nuveikti, kad emigracijos
srautai nebebūtų tokie galingi.
„Daug gerų dalykų esame pasiekę,
bet, kad sustabdytume emigraciją,
dar nepadarėme pakankamo progreso“, – pažymėjo K. Eidukonis.

EMIGRACIJA nĖRA Ių LAIKų FEnOMEnAS
Atvirkščiai nei K. Eidukonis, svarbiausia emigracijos priežastimi ekonomiką įvardijo Laisvosios rinkos instituto
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1 tūkst. gyventojų
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Emigrantai ir imigrantai

Gyventojai, emigrantai ir imigrantai pagal amžių 2013 m.

prezidentas Žilvinas Šilėnas. Jis parodė skaidrę, kurioje buvo pateikti
Imigrantai
Emigrantai
Gyventojų skaičius metų pabaigoje
duomenys įvairių šalių emigracinių Procentais
39,2
srautų, tarp pirmaujančių šalių
40
skaidrėje buvo nurodyta Austrija,
35
31,7
Italija, Norvegija, Jungtinė Karalys- 30
26,3
tė, Švedija, Ispanija.
25
„Triukas šitos skaidrės yra tas,
20,5
kad tai yra 1901–1910 metų duome- 20
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16,2
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15,5
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15
12,6
nys“, – paaiškino Ž. Šilėnas. Anot jo,
9,7
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13
laisvas laisvų žmonių judėjimas nėra 10
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3,7
koks nors naujas XXI a. išradimas.
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„Emigracija nėra koks nors
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35–44
45–54
55–64
65+
0–14
naujų laikų fenomenas, tai nėra
koks nors naujų laikų maras, nieko Lietuvos statistikos departamentas
nauja neįvyko, išskyrus tai, kad painvestuoti į geresnes gamybos priegaliau žmonės Lietuvoje po pusę
mones. Tarkime, vietoj to, kad inamžiaus pradėjo galėti daryti tai,
vestuotum į kastuvą, gali investuoti į
ką žmonės nuolatos darė visame
ekskavatorių, o su juo iškasti daugiau
pasaulyje“, – aiškino Laisvosios
žemių ir daugiau mokėti darbuotorinkos instituto vadovas.
jui ir, be to, tada reikia kvalifikuoto
Anot jo, šiame kontekste vis
darbuotojo. „Kitaip tariant, gali turėti
pasigirstančios kai kurių politikų
labai protingų žmonių, bet jeigu
kalbos apie galimą išvykimo ribojistabdyti negalime, nes, pavyzdžiui,
neturėsi kapitalo investicijų, jeigu tumą skamba absurdiškai ir primena
norint dirbti tarp geriausių finansų rėsi diplomuotą inžinierių, bet jeigu
geležinės uždangos retoriką.
sektoriuje, aišku, jog teks išvykti į
vienintelis dalykas, su kuo jis galės
Ž. Šilėnas sakė, kad migracijos
Londoną, Vilnius su juo konkuruo- dirbti, yra kastuvas, tai jis nieko labai
specialistai paprastai išskiria dvi emiti negali. Jo manymu, geriausia, ką
daug naujo nepadarys“, – aiškino jis.
gracijos rūšis: stūmimo ir traukimo.
galime padaryti – pasiekti, kad Lie- Laisvosios rinkos instituto direktoStūmimo emigracija vyksta tuomet,
tuva būtų patraukli šalis ir žmonės
riaus įsitikinimu, todėl svarbiausia į
kai žmonės palieka šalį, nes šalyje yra
nenorėtų jos palikti.
Lietuvą pritraukti investicijas.
labai blogai, žmogus tiesiog išstumia„Sutinku, kad ekonomika nėra
mas: nepakanka darbo, galimybių,
vienintelis faktorius, dėl ko žmonės
KASMET PRARAnDAME PO SAVIVALDYBę
badas, karas, politinis persekiojimas,
palieka šalį, būtų kvaila taip teigti,
Lietuvos savivaldybių asociacijos
gamtinės katastrofos ir pan.
bet tuo pačiu metu visi tie žmonės,
patarėjas Arūnas Gražulis pastebėKita emigracijos rūšis vadinama
dėl kurių mes labai deklaruojame
jo, kad kasmet iš Lietuvos išvyksta
traukiančiąja, kai žmonės iš savo šarūpinimąsi, važiuoja į Didžiąją Brita- tiek žmonių, kiek gyvena Skuodo
lies išvažiuoja, nes juos traukia kitos
niją ne dėl klimato, ne dėl saugumo, ar Kupiškio rajone.
šalys: karjeros galimybės, geresnės
ne dėl to, kad ten žmonės, sakykim,
„Lietuvoje yra 60 savivaldybių, fakgyvenimo sąlygos, didesnė asmenigražesni ar ten geresnė medicinos
tiškai per 5–6 metus iki 2009-ųjų nunė, religinė laisvė, geresnis klimatas,
priežiūra, jie važiuoja dėl to, kad ten byrėjo kelios. 2010 m. išvyko 83 tūkst.
saugumas, šeimos ryšiai ir panašiai.
galima daugiau uždirbti. Tiek žemos žmonių, kas yra visas Kauno rajonas,
„Man atrodo, kad Lietuva nėra ta
kvalifikacijos, tiek aukštos kvalifika- 2011 m. kiek mažiau – 54 tūkst.,
šalis, kai galime sakyti, kad vyrauja
cijos – visi nori daugiau uždirbti, ir
t. y. Mažeikiai, pernai – 39 tūkst.,
stumiančioji emigracija. Aš manau,
tai yra puikus žmogiškas bruožas“, – t. y. Ukmergė. Turint omenyje, kad
kad Lietuvoje yra gera gyventi, bet
konstatavo Ž. Šilėnas.
erdvinis Lietuvos savivaldybės dydis
yra kitas dalykas, kad kitose šalyse
Anot jo, šalyse, kuriose yra suyra apie 46 tūkst. gyventojų, faktiškai
gyventi yra geriau“, – dėstė Laisvokaupta daugiau investicijų, žmonės
pastaraisiais metais kasmet Lietuva
sios rinkos instituto vadovas. Anot
uždirba daugiau. Ž. Šilėno teigimu,
netenka vienos savivaldybės“, – dėstė
jo, traukimo tipo emigracijos suturint daugiau investicijų galima
A. Gražulis.

Žmonės važiuoja į Didžiąją Britaniją ne
dėl klimato, ne dėl saugumo, ne dėl to,
kad ten žmonės, gražesni ar ten geresnė
medicinos priežiūra, jie važiuoja dėl to,
kad ten galima daugiau uždirbti.

2014 spalis
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Piniginiai pervedimai iš užsienio, palyginti su BVP (%)
(Lietuvos banko mokėjimo balanso duomenys)
Mln. litų
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Gautos darbo pajamos ir privačių asmenų perlaidos iš užsienio, mln. litų
Gautos darbo pajamos ir privačių asmenų perlaidos iš užsienio, palyginti su BVP (%)
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Jis taip pat sakė, kad tarp savivaldybių vadovų sklando juodo
humoro juokelis, kad nėra jokio
reikalo skatinti investicijas, nes
vis tiek atidarius naują įmonę
nebūtų kam joje dirbti.
A. Gražulis teigė, kad pernai
buvo atlikta savivaldybių apklausa
bandant išsiaiškinti jų požiūrį į
emigraciją ir kaip palaikomi ryšiai
su išvykusiais kraštiečiais. Apklausos rezultatai atskleidė, kad
savivaldybės emigraciją vertina
labai rimtai, nors dar nemano,
kad padėtis yra dramatiška.
„Tarkim, pagal penkiabalę sistemą
poveikio sunkumas vertinamas
3,5 balo, emigrantų teikiamos paramos svarba – 3,2 balo“, – pasakojo jis.
Kita vertus, nemanoma, kad
grįžę emigrantai daro kokį
stipresnį ekonominį poveikį savivaldybėse.
Pusė savivaldybių vienaip ar
kitaip bando palaikyti ryšius
su išvykusiais kraštiečiais, bet
formalizavusios tuos ryšius yra tik
ketvirtadalis savivaldybių. 16 % savivaldybių pernai informavo, kad
buvo suteikusios paramą vienokiems ar kitokiems projektams,
kurie buvo skirti ryšiams su emigravusiais kraštiečiais palaikyti.
Tačiau pastebima, kad emigrantams savivaldybė dažniausiai yra
spalis 2014
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tų esamą demografinę struktūrą.
„Tobulinti finansų reguliavimą,
tobulinti viešojo administravimo
Procentais sistemą tuo aspektu, kad būtų
6 sudaroma didesnė motyvacija jau5345,6 5 nimui eiti į vietos savivaldą dirbti
administravimo srityje, nekalbant
4 jau apie politiką, kur Lietuvos merai, jeigu neklystu, gauna patį ma3
žiausią atlyginimą visoje Europoje,
2 net lyginant su Rusija, Baltarusija
ar Moldova“, – konstatavo savival1
dybių asociacijos atstovas.
2013*

2010

*Išankstiniai duomenys

reikalinga dėl socialinių pašalpų ir
išmokų.
Visgi savivaldybės stengiasi
palaikyti ryšius ne tik ekonominėje plotmėje, pavyzdžiui, Ukmergė
bendradarbiauja su Vusterio miestu
Didžiojoje Britanijoje, kuriame yra ir
Lietuvos garbės konsulatas. Į šią veiklą yra įsitraukę ir Vusterio lietuviai.
Lietuvos savivaldybėse yra
sukurtos trys organizacijos,
vienijančios išeivius iš tos pačios
savivaldybės teritorijos: Pasaulio
kybartiečių draugija, Pasaulio
anykštėnų bendrija ir Birštono
kraštiečių klubas. Žinoma, reikia
paminėti, kad labai didelį bendradarbiavimo potencialą turi
mokyklos, tai yra kaip organizacijos, kurių steigėjos yra savivaldybės ir kurios turi teisę gauti įvairią
tarptautinę paramą.
Pasak A. Gražulio, savivaldybės
turi nemažą potencialą prisivilioti
ar susigrąžinti žmones motyvuodamos tam tikru kultūriniu bendrumu, nostalgija, šiokiomis tokiomis
ekonominėmis priemonėmis.
Kita vertus, tiek centrinė valdžia,
tiek ir iš dalies savivaldybės turėtų
atlikti ganėtinai daug namų darbų,
susijusių visų pirma su savivaldybių
motyvacija ir gebėjimų didinimu
pritraukti verslo investicijas, ypač į
mažus miestelius tam, kad išlaiky-

35 % GIMUSIųJų 1985 M. GYVEnA SVETUR
Viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ jaunųjų profesionalų
programos „Kurk Lietuvai“ koordinatorė Rūta Mačiulytė, kreipdamasi į susirinkusiuosius pastebėjo,
kad beveik 35 % žmonių, gimusių
1985 m., negyvena Lietuvoje. „Iš
tiesų tai yra tie žmonės, kuriems
dabar būtų 29 metai, kurie, ko gero,
yra geriausio reprodukcinio amžiaus
ir galėtų kurti geresnę demografinę
situaciją“, – konstatavo ji.
R. Mačiulytė sakė, kad, tyrimų
duomenimis, labai didelė dalis
lietuvių norėtų dirbti užsienio
kapitalo įmonėse, būtent apie tokio
pobūdžio įmones svajoja ir dažniausiai ten nori dirbti 18–35 metų jauni
žmonės. „Kai mūsų klausia, kuo
geresnės yra iš užsienio atvykusios
kompanijos, užsienio kapitalo
kompanijos ir kodėl jos tokios
patrauklios, vienas iš tų geriausiai
apibūdinančių faktorių yra tai,
kad per 2010–2013 m. pritrauktų
į Lietuvą investuotojų ir gavusių
paramą įmonių vidutinis mėnesinis
užmokestis lietuvišką viršija 2,2
karto“, – aiškino ji.
Kita vertus, R. Mačiulytė pabrėžė ir netiesioginę investicijų
naudą – užsienio kompanijos
atsiveža kitokią darbo kultūrą,
kuri Lietuvoje natūraliai plinta ir
žmonės ją perima.
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amąstyti apie pokyčius
globalinėje imperijoje
mane įkvėpė vienas elektroninis laiškas. Rašė jaunas programuotojas, lietuvis, neseniai atvykęs į
Kiprą dirbti. Tai buvo neįprastai lakoniškas tekstas iš „naujojo“, man kažkodėl pakvipusio „senuoju“, pasaulio. Jis
kvietė mane į Lietuvių bendruomenės
Kipre steigiamąjį susirinkimą. Turbūt
turėjau pajusti dėkingumą, tačiau pajutau tylų pasipriešinimą, tarsi žinutės
autorius būtų priminęs man mano pačios gimtadienį arba tą laikotarpį, į kurį
grįžti jau nebegaliu. Norėjau atsakyti:
pavėlavote, lietuvių bendruomenės liga

saloje jau seniai persirgta. Ji – praeitis.
Tačiau tik pagalvojau, kad tą nedidelę
užsieniečių žmonų – „tylinčių motinų“
– kartą Kipre jau keičia kitas atvykėlių
būrys, pernelyg margaspalvis, platus, ir
jam ne taip lengva suteikti pavadinimą.
Mane persmelkė mintis, kad galėčiau
išsluoksniuoti kasdien augantį Kipro
lietuvių bendruomenės kūną tarsi
įgudusi pirmosios pagalbos seselė žaizdą – datomis ir kategorijomis. Tačiau
reikia palikti jį ištirpti nustebusioje, per
amžius neregėjusioje tiek bendruomenių saloje.
Niekados nemėgau žodžio „emigrantas“. Sąmoningai ir intuityviai

vengdavau jį vartoti bet kokiame
kontekste, susijusiame su gyvenimu
ir veikla už Lietuvos ribų. Tačiau „tėvynei“ suteikdavau ypatingą prasmę
kaip brangiai, tačiau nykstančiai sąvokai, kurios neįmanoma susigrąžinti
net jos išskydusiu dabarties pavidalu.
Jaučiu, kaip „emigrantas“, „tėvynė“,
„užsienis“ sparčiai traukiasi iš mūsų
kasdienio žodyno ne tiek kaip sąvokos, o kaip prasmės, kurios netenka
aktualumo, virsta beveik egzotiškomis, ir jei mes dar šnibždamės jomis,
tai iš nostalgijos arba iš įpročio.
Užsienis persikėlė į tėvynę, tėvynė – į
užsienį, beveik nebegirdėti „užsie2014 spalis
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nio“ kaip kitos šalies apibrėžimo.
Užsienis tapo toks kasdienis, savas ir
tėvyniškas, kad kalbame apie jį kaip
apie savo sodybą: girdi, vykstu jau ne
į Vakarus, ir netgi ne į Italiją, Vokietiją ar Lenkiją, o į konkretų miestą
arba renginį – į Veneciją, Berlyną ar
Varšuvą, į bienalę, parodą ar kongresą. Tik kai šalis būna geopolitiškai
ir kultūriškai tolimesnė, vis dar iš

bandymai gerinti padėtį patikslinimais: „Tai gal jūs – meilės, darbo,
sekso, kūrybos emigrantė?“ stūmė
į nebylų susimąstymą, apie kurį ir
rašau. Įdomu, o kaip vadinti Lietuvos pilietį, kalmuko ir baškirės sūnų,
gimusį Ukrainoje, o gyvenantį Kipre?
„Lietuvis“, – skaitau. Taip ir išverčiu
žmogaus asmens dokumentus iš rusų
į graikų kalbą. Dėl bendros pilietybės

$UQHNHLVWDNDGçPRQLƌNƈQDLNXULH\UDYLVDL
QHSULWDLN\WLWROLPRNHOLRLåEDQG\PDPVYLVGŝOWR
NDVNDUWQXVLNUDSåWčVXUDJŝMXVLXVNHOLRQŝV
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nežinojimo kartais kalbame apie ją
tarsi apie miestą – Birma, Kenija,
Kipras. Vieta susitraukė, susiskaidė
į centrus be periferijų, ir emigrantas
joje tarsi ištirpo. Emigrantas niekados ir nebuvo susijęs su vieta, veikiau
– su judėjimu erdve, kaip ir paukštis,
kurio niekas emigrantu juk nevadina. Sykiu emigrantas – jau anaiptol
ne „besigviešiąs pinigo“ vikruolis
arba savo bendruomenės ieškantis
svajoklis, „drožiantis medinius kryžius ir dainuojantis tautines dainas“.
Pasaulis keičiasi, ir emigracija netenka savo buvusios klasikinės prasmės
arba bent jau prašosi suvokiama kaip
atvirumas galimybėms ir pasirinkimui, kurio prieš gerą dešimtmetį
nebuvo. „Išvykusįjį gyventi svetur“
keičia labai tikroviška piligrimo
metafora – žmogus šiandien bando
save, pasiryžęs, neretai vienas pats,
keliauti į atvirą jūrą, toli nuo savo
artimųjų...
Neprisijaukinau ir žodžio „emigracija“, net jei ji būdavo siūloma man
kaip pagreitintas asmeninio gyvenimo filmas. Sutrikusių dėl mano
sutrikimo žiniasklaidos pašnekovų
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su tokiais žmonėmis man pasidaro
lengviau. Atrodo, kad niekada ir
nebuvo emigracijos kaip „išvykimo
svetur“. Pastebėjau, kad žmonės
dažnai nežino, kodėl ir kur jie
išvažiuoja. Darbo sutartys, politinės
grėsmės, meilė – visa tai, šiaip ar
taip, yra tik judėjimą pateisinantys
mitai. Ar ne keista, kad žmonių
kūnai, kurie yra visai nepritaikyti
tolimo kelio išbandymams, vis dėlto
kaskart nusikrapštę suragėjusius
kelionės žaizdų šašus, vėl keliauja...
Turbūt siela, turinti sparnus, nori
skrieti. Ir žmonės, pirmiausia, yra ne
tiek socialūs bendruomenės nariai,
kiek aistringi nomadai klajokliai.
Grįžusi į Lietuvą, dažnai jaučiuosi
atsidūrusi svetur. Grįžusi į Kiprą –
taip pat. Kelios dešimtys metų, o aš
vis dar – „keliautoja“, kuri kiekvieną
rytą iš naujo skinasi kelią nuo savo
simbolinių namų slenksčio. Kad
pasijustum keliautoja, nebūtina kas
mėnesį krautis kuprinę ir kur nors
važiuoti. Tai – asmeninė būsena. Galiu pasakyti, ji ypač sustiprėja, ilgesnį
laiką pagyvenus turistinėse vietovėse.
Gal dėl to pirmoji mano kelionė į

Ameriką, sulaukus keturiasdešimties,
asmeninio perversmo manyje nesukėlė, nors šito tikėjausi. Aplankyti
didmiesčiai Niujorkas ir San Franciskas manęs kaip žmogaus nepakeitė,
tik pasaulis ėmė atrodyti mažesnis,
jaukesnis, aiškiau suprantamas ir be
šiurpių „Busho fantomų“. Kartais
pagalvoju apie savo pirmąją kelionę
nepatogiu traukiniu „Kaliningradas–
Leningradas“ į Leningradą, dabar
– Sankt Peterburgą. Būsimi universitetai... Pamenu sutrikusius tėvus
geležinkelio stotyje ir save, bandančią
šypsena sulaikyti ašaras tik tam, kad
nepravirktų tėvai. Keista, tačiau iš
mano atminties beveik išdilo vienas
svarbus šios kelionės faktas – mano
bendražygis iš paralelinės klasės,
Darius, kuris nedrąsiai pasisiūlė lydėti mane į tolimą ir nežinomą kelią.
Sutikusi Darių dabar, neprisimenu
jo kaip palydovo. Neprisimena ir jis.
Tiksliau, apie tai nesikalbame. Vis
dėlto atmintis ne tik kūrybinga, ji ir
klastinga bei saugi. Ji, tarsi antrasis,
viduje apsigyvenęs Aš, pasirenka,
kuriuos tavo gyvenimo įvykius
pateikti kaip pamokas, kur reiktų
sugrįžti, o kur neverta, išryškina ir
užžarsto takelius ir užuolankas. Jeigu
kiekvienoje kelionėje būtų lydintys ir
pasitinkantys ir jeigu visus juos prisimintume, turbūt nebūtų kelionių.
Pakeleiviai kelionėje – nepaprastai
svarbūs, tačiau ne mažiau svarbios ir
kelionės, į kurias išsiruoši vienas.
Dauguma žmonių, su kuriais
bendrauju Kipre, yra arba buvo
atvykėliai iš kitų šalių. Jie būna tokie
nesėslūs, kad dingsta po kelerių
metų pačiomis netikėčiausiomis
kryptimis ir retai besugrįžta atgal.
Turbūt mano ir tų žmonių jausenos
sutampa, nes su sėsliaisiais vietiniais
taip ir nėra gilios bendros kalbos. Tą
laikiną jausenų sutapimą ilgainiui ir
ėmiau vadinti namų jausmu. Labai

dažnai dieną gyvenu saloje, o naktį –
Lietuvoje. Sapnuose Lietuva visados
yra dabartis, ir sapno personažai,
nors gali būti ir iš pačių keisčiausių
vietų, – irgi dabartiniai. Tais atvejais man atrodo, kad kasnakt kertu
Europos žemyną, kad esu padalyta
tarp šalių, ir man neretai knieti
paklausinėti savo bičiulių saliečių, ar
jų neištinka kažkas panašaus, ar tai
nebus salos sindromas.
Šiuolaikinis pasaulis man vis
dažniau primena Senojo Testamento
laikus, kai žodžiai „tremtis“, „benamystė“, „kelionė“ reiškė žmogiškąją
prigimtį. Homeras ir Dantė savo
kūryba pasakė beveik viską, ką reikia
žinoti apie prarastų namų jausmą.
Pasaulinė arba globalinė rinka, kone
virtusi žmonijos Pažadėtąja žeme,
šiandien suveda akistaton skirtingus, senus ir naujus, pasaulius, ir
kiekviename žingsnyje susidurdami
jie sukrečia protu nesuvokiamais
deriniais, skirtumais ir panašumais.
Daugybė keliaujančiųjų, išrautų iš
savo tėvynių ir nublokštų į tolimus
kraštus, paverčia savo atvykimo šalis
diasporos židiniais, ir Lietuva šiandien mokosi susigyventi su Ruanda,
Slovakija, Rumunija, Sirija kaip su
kaimynėmis... Sienos griūva, griaudamos ir asmeninių gyvenimų sienas,
trindamos dabarties ir praeities,
viešumos ir intymumo, vidinių ir išorinių konfliktų ribas. Kiprai, gruzijos,
irakai, bosnijos ir afganistanai virto
asmeninėmis erdvėmis, kuriose tenka
vesti taikos derybas.
Visa tai jau nebestebina. Net mūsų
nuostaba tapo vakardiena, kurią
patiriame šiandien, čia ir dabar, ir tai
mums nieko nebekainuoja. Pasaulio
mišrainė nėra naujas reiškinys, tačiau
šiuolaikinis greitis, kuriuo viskas
sukasi, yra kažkas nauja ir svaigina
nelyginant vaikystės žaidimas, mūsų
vadintas „Sukasi planetos“: sukiesi,

sukiesi, kol apsvaigsta galva, ir griūni
ant žemės... Net atmintis regimai
pagreitėjo, ir vakarykštės dramos
atrodo kaip sena, nutolusi istorinė
medžiaga. Jei drįsti užsimiršti, tai
būtinai atsiras atgaivinančių atmintį
balsų: „Atsipeikėk, brangioji, čia tau
ne 2000-ieji.“ Kartais norisi palyginti mūsų planetą su nutrūktgalvio
kaimyno porsche, kuris skrieja trijų
šimtų kilometrų per valandą greičiu
nepaisydamas akligatvių. „Jei važiuoji
per greitai, iškyla grėsmė atsidurti
ne savo vietoje“, – sakė graikams
Konstantinopolio patriarchas per
Velykas. Per tas pačias Velykas aplankiau stačiatikių vienuolyną, ir mane
labiausiai sujaudino takas, pramintas
minios bevardžių vienuolių, kurie
šimtus metų kas rytą eina giedoti tų
pačių giesmių į tą pačią šventyklą.
Pico Iyeris rašė, kad norėtų sukurti
laikrodį, skambantį kas tūkstantis
metų ir primenantį mums lėtumo

vadina tarpiniais, net mokslo bendruomenių nariai. Kartais dingteli,
ar tik mano tarpinė karta nėra ir
ribinių patirčių karta? Nejaugi dar
bus žmonių, labiau šiuolaikiškų už
mane, labiau beviečių už mane? Ir kas
bus jų atrama? Ar iš viso egzistuos
namai? Pamenu tarybinę tikrovę,
kurioje žmonės turėjo du veidus –
vieną tarybinį, kitą savo. Savas veidas
buvo atrama. Globalinėje tikrovėje tas veidas ne tik susiskaidė, jis
išsibarstė po visą platųjį pasaulį kaip
graikų mitologinių herojų smegenys.
Koks bus tas ateities žmogus? Nuolat
dvejojantis ir pasimetęs sumaištyje
tarp keistų savo gyvenimo nuotykių
ir paradoksų?.. Mišrios šeimos vaikas,
išaugęs kelių kultūrų sandūroje ir
nuo mažens išmokęs įveikti jos prarajas? Laisvai samdomas specialistas,
per kelias valandas kertantis kelias
klimato juostas – nuo tropikų iki
sniegynų?.. Gal tas žmogus bus vardu,
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vertę ir būtinybę pagalvoti apie
ateities žmones, kurių nematysime.
Ralphas Waldo Emersonas teigė, kad
yra universalioji siela, ir mes, žmonės,
esame jos lobynas. Mus visus sieja tos
pačios negalios ir skurdas, sveikata ir
turtas, ir norint išlikti būtina gilintis
į bendrabūvio paslaptis ir mokėti jį
visiems kartu susikurti.
Kaip ir daugelis šiuolaikinių žmonių, jaučiuosi tranzitiniu žmogumi,
galbūt – tarpinės kartos žmogumi.
Kitokių kartų jau seniai ir negirdėti, tik tarpinės. Visi šiandien save

kuris neišduoda tautybės – Dalija,
ir nekels sau klausimų dėl tapatybės, nes keisis sulig kiekviena nauja
gyvenamąja vieta? Galbūt prisimins
tik oro uostus, kurie atrodo kaip
tranzitiniai miestai, arba didmiesčius, kurie atrodo kaip tranzitiniai
oro uostai, ir vienintelis gyvenimo
rūpestis siesis tik su patikima oro linijų kompanija (nors nelieka ir šito)?
O gal vieninteliai namai bus babytės dovanoti talismanai kuprinėje?
Visa tai atrodo taip arti ir sykiu – už
žmogaus asmeninio mito ribų...
2014 spalis
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rabėgus ketvirčiui amžiaus
nuo unikalios Baltijos valstybių akcijos, ta proga suorganizavus Lietuvos, Latvijos ir
Estijos atstovybių bei bendruomenių užsienyje renginius, rugpjūčio
23 dieną simbolinis Baltijos kelias
nusidriekė per pasaulį. Juose buvo
reiškiamas solidarumas su ukrainiečių tauta bei darsyk pažymėta
nuolatinio laisvės puoselėjimo
svarba.
Didelio Kijevo visuomenės,
politikų bei žurnalistų susidomėjimo sulaukė Lietuvos, Latvijos
ir Estijos ambasadų Ukrainoje
surengtas Baltijos kelio 25-mečio
minėjimas ir solidarumo su
ukrainiečiais, patiriančiais Rusijos remiamą agresiją, akcija. Jos
metu savo tautų nacionaliniais
kostiumais pasidabinę lietuviai,
latviai, estai ir ukrainiečiai susikibo į gyvą grandinę.
Susirinkusiuosius pasveikino
Lietuvos ir Latvijos ambasadoriai Kijeve P. Vaitiekūnas ir
A. Daudze, Estijos ambasadoriaus
pavaduotoja U. Uibo, Ukrainos
užsienio reikalų ministro pavaduotojas D. Lubkivskis, Ukrainos
kultūros ministras J. Niščiukas,
liaudies deputatai.

Akcijos dalyviams sugiedojus
Ukrainos himną, į dangų buvo
paleistos keturios iš oro balionų
sudarytos Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos vėliavos.
Lietuvos ir Latvijos pasienyje
Saločiuose rugpjūčio 23-osios
rytą jau tradicija tapusio tarptautinio bėgimo „Baltijos kelias“
bėgikus, įveikusius pirmąjį maršruto Vilnius–Ryga–Talinas etapą,
sutiko ir pasveikino Lietuvos
Ministras Pirmininkas Algirdas
Butkevičius ir ambasadorius
Latvijoje Ričardas Degutis.
Rygoje Baltijos tautų laisvei ir
vienybei skirto bėgimo dalyviai
kartu su Latvijos lietuviais ir Lietuvos ambasados Rygoje darbuotojais padėjo gėlių prie Laisvės
paminklo. Vėliau buvo sutikti ir
Baltijos kelio sukakčiai skirtos
pilietinės iniciatyvos ir žygio automobiliais per Lietuvą, Latviją ir
Estiją „Flash Mob“ dalyviai.
Vienas didžiausių šio išskirtinio įvykio jubiliejui skirtų
renginių vyko kitoje Atlanto
pusėje – JAV lietuvių sostinėje
Čikagoje. Čia pliaupiant lietui
centrinėje miesto aikštėje Daley
Plaza įvyko akcija „Embrace Freedom the Baltic Way“. Jos metu

Kijevas

Ryga–Saločiai

Varšuva

Paryžius
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liEtuViai pasaulyJE
po ilgos pertraukos tūkstančiai
lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių,
amerikiečių ir kitų laisvę mylinčių žmonių susikibo rankomis už
taiką ir laisvę pasaulyje.
Specialiai iš Vašingtono į šventę
atvyko JAV senatorius Markas
Kirkas bei kongresmenas Johnas
Shimkus, kuris ryžtingai patikino, jog penktasis NATO sutarties
straipsnis galioja besąlygiškai –
JAV visuomet gins Baltijos šalis
nuo bet kokių grėsmių iš Rytų.
Istorinio įvykio reikšmę dabartinių įvykių kontekste akcentavo
ir Lietuvos bei Latvijos ambasadoriai JAV Žygimantas Pavilionis ir
Andris Razāns.
„Šiandien ukrainiečiai kovoja
ne tik už savo, bet ir už mūsų,
Baltijos šalių, bei visos Europos,
taip pat ir Rusijos, laisvę. Deja, ne
visi tai supranta. Ukrainiečiai kovoja už tokią Europą, kokia ji turi
būti“, – teigė Ž. Pavilionis.
Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas pakvietė Baltijos šalių bendruomenes
visapusiškai padėti ukrainiečių
bendruomenei JAV kovoti už
Ukrainos laisvę, kaip kažkada JAV
gyvenančios Baltijos šalių bendruomenės padėjo ją iškovoti savo
valstybėms.
Šia ypatinga proga Čikagoje
koncertavo svečias iš Lietuvos,
vienas ryškiausių Dainuojančiosios revoliucijos simbolių,
grupės „Antis“ lyderis Algirdas
Kaušpėdas, latvių muzikantas
ir dainininkas, Atgimimo laikus menantis Armands Birkens,
estų dainininkė Kristi Roosmaa,
taip pat choras „Dainava“, šokių
grupės „Dance Duo“, „Laumė“ bei
„Suktinis“. Renginį vedė aktoriai
Audrė Budrys-Nakas ir Kęstutis
Nakas, jame dainavo Ukrainos
dainininkė Sofiya Fedyna. Skambant legendinei dainai „Bunda jau
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rEMia spauDOs, raDiJO ir tElEViziJOs rėMiMO FOnDas
Baltija“, aikštėje gausiai susirinkę
žmonės susikibo rankomis, taip
pademonstruodami visų laisvę ir
nepriklausomybę branginančių
žmonių bei tautų vienybę.
Akciją organizavo Lietuvos
generalinis konsulatas Čikagoje, JAV lietuvių bendruomenė,
Latvijos ir Estijos garbės konsulai
bei bendruomenės Čikagoje,
Balzeko lietuvių kultūros muziejus. Ją parėmė Lietuvių fondas,
Lietuvos užsienio reikalų ministerija, JAV lietuvių, latvių bei estų
bendruomenės.
Lietuvos ambasada Lenkijoje
Baltijos kelio sukaktį minėjo
kartu su Varšuvoje vykusios
penktosios tarptautinės „Onko-Olimpiados“ mažaisiais
dalyviais – Lietuvos labdaros ir
paramos fondo „Rugutė“ sportininkais bei jų tėveliais.
Kartu su ambasados darbuotojais jie susikibo į gyvą lietuvių,
latvių ir estų laisvę bei vienybę
simbolizuojančią grandinę. Tai
jau trečiasis kartas, kai „Rugutės“
globojami mažieji sportininkai
čia stoja į kovas dėl medalių,
simbolizuojančių įveiktą ligą bei
atgautas jėgas.
Londone Baltijos kelio vienybė
atgimė Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadų bei bendruomenių
Jungtinėje Karalystėje atstovams
susirinkus istorinėje Marble Arch
aikštėje.
„Stovėję Baltijos kelyje niekada
nepamirš to jaudulio, ryžto, pasididžiavimo ir vienybės jausmo,
kuris mus lydėjo tą gražią vėlyvos
vasaros dieną. Neabejoju, jog ir
dabar esame susitelkę ir, prireikus, petys petin stotumėme ginti
savo laisvės. Pastarųjų mėnesių
įvykiai mūsų regione primena,
kokią svarbią pergalę pasiekėme
anuomet, o Baltijos kelyje pirmą
kartą tvirtai pajutome, jog laisvės

Stokholmas
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Šiandien ukrainiečiai kovoja
ne tik už savo, bet ir už mūsų,
Baltijos šalių, bei visos Europos,
taip pat ir Rusijos, laisvę.
Dublinas
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pergalė neišvengiama“, – sakė Lietuvos ambasadorė Londone Asta
Skaisgirytė-Liauškienė.
Vėliau visų trijų šalių ir Ukrainos
bendruomenės Jungtinėje Karalystėje rinkosi į koncertą „Būkime
vieningi“, skirtą Baltijos kelio
25-mečiui ir pademonstruoti solidarumui su savo valstybę ginančia
ukrainiečių tauta.
Baltijos valstybių ambasadų bei
bendruomenių Dubline minėjimas pradėtas simboliniu Baltijos keliui skirtu bėgimu miesto
gatvėmis, kurį surengė Airijos
lietuvių bėgikų klubas. Vėliau
jungtinis choras trimis kalbomis
atliko Baltijos kelio himną „Bunda
jau Baltija“, buvo prisiminta šio
legendinio įvykio istorija ir svarba
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybei.
Dublino miesto meras Christy Burke’as pasveikino daugiau
nei pusantro tūkstančio renginio dalyvių ir pakvietė susikibti
rankomis į nemarius Baltijos kelio
principus simbolizuojančią žmonių grandinę.
Šventiniai renginiai Dublino
centre tęsėsi visą dieną – vyko
lietuvių, latvių ir estų amatininkų
ir maisto gamintojų mugė, Baltijos
keliui skirta nuotraukų paroda,
renginio lankytojus linksmino
folkloro grupės.
Istorinė diena paminėta ir
tolimojoje Brazilijoje, kur Lietuvos
generalinio konsulato San Paule atstovai su Brazilijos lietuvių
bendruomene Lietuvos vardu
pavadintoje aikštėje Vila Zelinos
rajone dar sykį prisiminė šio įvykio
reikšmę Baltijos valstybėms. Čia
taip pat pristatytas renginiui sukurtas specialus plakatas, kuriame
vaizduojamos 1989-ųjų įvykio
nuotraukos. Daugiau nei pusšimtis
šventės dalyvių, apjuosę aikštę gyva
grandine, giedojo Lietuvos himną.

Lietuvos ambasadorius Paryžiuje Dalius Čekuolis dalyvavo
trijų Baltijos valstybių bendruomenių Prancūzijoje iniciatyva
pačioje Paryžiaus širdyje, Marso
laukuose prie Eifelio bokšto, surengtoje Baltijos kelio 25-mečiui
skirtoje visuomeninėje akcijoje.
Jos metu dalyviai ir praeiviai
pakviesti susikibti rankomis į
simbolinę gyvą grandinę ir kartu
atlikti lietuvių, latvių ir estų
laisvės simboliu tapusią dainą
„Bunda jau Baltija“.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ambasados bei bendruomenės
Švedijoje šį istorinį įvykį minėjo
bei solidarumą už savo laisvę
tebekovojančioms tautoms pademonstravo Stokholmo centre
esančioje Normalmstorgo aikštėje
vykusiame renginyje.
Jo dalyvius sveikino Baltijos
valstybių bendruomenių atstovai,
jiems perduotas Švedijos užsienio
reikalų ministro Carlo Bildto kreipimasis, kuriame pabrėžiama, kad
principai, padėję Baltijos šalims
išsikovoti nepriklausomybę, ir
toliau išlieka itin aktualūs.
Tai akcentavo ir kiti garbingi
minėjimo dalyviai – „Pirmadienio
mitingų“, kurių metu toje pačioje
aikštėje Stokholme buvo reikalaujama Baltijos valstybių nepriklausomybės, organizatoriai, Švedijos
ir Europos Parlamento nariai,
žurnalistai bei visuomenininkai.
Šiuo metu „Pirmadienio mitingai“
čia rengiami paremti Ukrainos
laisvei bei demokratijai.
Vakare šventinių renginių ciklą
pratęsė režisieriaus Audriaus
Juzėno filmo „Ekskursantė“ premjera Švedijoje, įvykusi Stokholmo
filmų institute.
„Molotovo-Ribentropo paktas
padalijo Europą ir lėmė daugiau
nei pusę amžiaus trukusią Baltijos
šalių okupaciją bei daugybės

Kovoje už Tėvynės laisvę žuvusiųjų
ir nukentėjusiųjų atminimas mus
įpareigoja likti ištikimiems šiems
laisvės bei demokratijos idealams.
nekaltų žmonių tremtį. Kovoje
už Tėvynės laisvę žuvusiųjų ir
nukentėjusiųjų atminimas mus
įpareigoja likti ištikimiems šiems
laisvės bei demokratijos idealams
ir toliau puoselėti savo nepriklausomybę“, – renginyje akcentavo
Lietuvos ambasadorius Švedijoje
Eitvydas Bajarūnas.
Apie pora dešimčių Urugvajaus
lietuvių paminėti Baltijos kelio
sukakties su Lietuvos vėliavomis
susirinko Montevidėjaus Lietuvos Respublikos aikštėje.
Čikaga

San Paulas
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