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TAUTINIØ BENDRIJØ
INFORMACINIS BIULETENIS

Leidþia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
ir Tautiniø bendrijø namai

Europos Sàjunga 
visiems lygios teisës
2003 m. balandþio 16 d. Atënuose
Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas ir Uþsienio reikalø ministras
Antanas Valionis pasiraðë Lietuvos
stojimo á Europos Sàjungà sutartá.
Seimo Pirmininkas Artûras Paulauskas uþdavë retoriná klausimà:
Europa priëmë Lietuvà. Ar priims
Lietuva Europà?. Atsakymas turëtø
paaiðkëti po geguþës 10-11 dienomis
vyksianèio referendumo dël stojimo á
Europos Sàjungà. Jis vertinamas kaip
vienas rimèiausiø visuomenës pilietiðkumo iðbandymø per ðalies istorijà.
Ekonominiai, politiniai, socialiniai
ir kultûriniai narystës aspektai yra
plaèiai diskutuojami þiniasklaidoje. O
kokios ES nuostatos tautiniø maþumø
atþvilgiu? Kaip jos gyvena ðalyse - Sàjungos narëse? Ko ið Briuselio tikëtis
mûsø ðalies tautinëms bendrijoms?
Apie tai kalbamës su Seimo nariu,
politologu Egidijumi Vareikiu.

Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Seimo Europos reikalø komiteto
pirmininko pavaduotojas
Egidijus Vareikis

- Kodël stojame á Europos Sàjungà?
- Lietuva sëkmingai vykdo savo pagrindiná strateginá planà. Dar tuo metu,
kai buvome okupuoti, Sàjûdis ir kitos
opozicinës jëgos svajojo, kad taptume Vakarø Europos valstybe. Klausiami, kodël
ten verþiamës, sau ir kitiems atsakydavome, kad savo kalba, kultûra, tradicijomis
ir daug kuo kitu esame Vakarø pasaulio
dalis. Kai atgavome nepriklausomybæ, visos ðalies vyriausybës, visø kadencijø Seimai deklaravo integracijà á euroatlantines
bendrijas ir viena ið tokiø yra Europos Sàjunga. Visø pirma, tai ekonominë, finansinë bendrija su vieninga rinka. Pastaràjá
deðimtmetá stebime daug procesø, kurie
jà daro ir politine bendrija. Tai daugiau
nei valstybiø sàjunga, bet maþiau negu kokia federacinë valstybë. Visos jos narës turi savus ástatymus, skirtingà politinæ raidà, etnokultûriná identitetà ir, be abejo,
tautinæ sudëtá.
Yra daug argumentø, dël ko stojame á
Europos Sàjungà, bet man asmeniðkai priimtiniausias toks paaiðkinimas: norime
patogiai jaustis savoje Europoje - demokratijos regione, kur puoselëjama laisvë,
solidarumas, iniciatyva, kûryba ir daugybë kitø þmogiðkøjø vertybiø.
- Kaip Europos Sàjungoje sàveikauja skirtingos kultûros?
- Iðskirèiau tris modelius.
Visø pirma ávardinèiau uþdaras religinës ar kultûrines bendrijas, kurios maþai integruojasi á bendrà visuomeniná gyvenimà, kaip, pavyzdþiui, Prancûzijos musulmonø bendrija.
Tokio pobûdþio dariniai, visà laikà gyvendami gynimosi sàlygomis,- saugodamasi, kad niekas neálástø ið paðalës,- ilgainiui pasmerkti iðnykimui. Jeigu tautinë bendrija nori iðlaikyti savitumà, já iðlaiko ir po integracijos á gyvenamos ðalies visuomenæ. Juk esi tos tautybës, kurià pasirenki.
Antras modelis,  esama nuomoniø ar
hipoteziø, kad þemyno ðaliø integracija
(nukelta á 2 psl.)
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(atkelta ið 1 virð.)

galëtø ilgainiui sukurti gana vieningà
eurokultûrà, jau dabar daþnai kalbame apie euroidentitetà. Kaip daug po
pasaulá pakeliavæs, galiu pasakyti, kad,
pavyzdþiui, japonai ar kinai turi susikûræ stereotipà: jiems nesvarbu, kokios tu Senojo þemyno tautybës, - jie
priima tave kaip europietá.
Treèias modelis - multikultûrinë
bendrija. Skirtingos tautinës bendrijos, tarpusavyje sàveikaudamos, ne tik
iðlaiko savo kultûrà, bet iðpleèia jos
ugdymo galimybes.
Pavyzdþiui, generolo Franko diktatûros laikais vyravo idëja, kad ispanø
kultûra yra unikali, nepakartojama ir
jà reikia saugoti nuo iðorës negeroviø,
tad ispanai gyveno savotiðkoje izoliacijoje. Kai Pirënø pusiasalyje ásigalëjo
demokratija, ispanai atsivërë pasauliui, visi pamatë kokia graþi ir svarbi
yra Ispanija, o ir ispanai praturtino save visuotinës kultûros vertybëmis.
- Kokie Europos Sàjungos dokumentai gina tautiniø maþumø teises?
- Europos Sàjunga tautiniø maþumø, kaip ir visais þmogaus teisiø klausimais, adaptuoja Europos Tarybos
priimtus dokumentus. Antidiskriminaciniai ástatymai  kiekvienos valstybës vidaus reikalas. ES vadovaujasi
dviem esminiais principais: niekas negali bûti diskriminuojamas dël to, kad
nepriklauso daugumos tautybei, taèiau
dël tos paèios prieþasties niekas negali turëti ir privilegijø. Tiesa, atskiros
valstybës, tarp jø ir Lietuva, taiko taip
vadinamà pozityvià diskriminacijà 
santykinai daugiau lëðø skiria tautiniø
maþumø ðvietimui, kultûrinei veiklai.
Sakyèiau, kad yra sveika daugiau
teisiø suteikti tautinëms maþumoms 
toks sprendimas uþtikrina stabilø valstybës gyvenimà. Deja, ne visos ðalys tai
supranta. Pavyzdþiui, Estija ir Latvija
laikosi grieþtø ástatymø dël pilietybës,
ið visuomeninio ir politinio gyvenimo
iðstumdamos apie treèdalá gyventojø,
o tai nëra sveikas reiðkinys.
Lietuvoje tautiniø bendrijø ir etniniø grupiø klausimai yra sprendþiami
sëkmingai. Kai 1997 metais Europos
Komisija paskelbë raportà apie tautiniø maþumø padëtá ávairiose ðalyse,
Lietuva buvo viena ið tø, kuriose neaptikta politiniø problemø, tuo tarpu
latviai ir estai buvo paraginti spræsti
etniniø grupiø klausimus.
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Lietuvos tautinës
maþumos ir
Europos Sàjunga
l Lietuvai tapus ES nare, visi pilieèiai, nepriklausomai nuo tautybës,
turës vienodas galimybes naudotis Europos Sàjungos suteiktomis teisëmis ir
galimybëmis dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultûriniame gyvenime.
l Integracija á ES remiasi kultûrinio ir etninio identiteto iðsaugojimo
principais ir politika, kuriuos iðreiðkia vieno ið Europos virðûniø susitikimo devizas Europa: vienovë ir ávairovë. Ðiuo devizu iðreiðkiama garantija visoms tautoms ir kultûroms, tarp
jø - ir Lietuvoje gyvenanèioms visoms
tautinëms bendrijoms, puoselëti savo
kultûrinius ir etninius poreikius ir
taip pat prisidëti prie bendro Europos
civilizacijos paveldo kûrimo.
l ES remiasi universaliomis
þmogiðkosiomis vertybëmis ir þmogaus teisiø principais, gerbia Europos
tautø kultûrinæ ávairovæ, tradicijas ir
tautiná identitetà. Ávairiø kultûrø paþinimas skatina domëjimàsi tautomis,
bendradarbiavimà ir tolerancijà.
l Ásigaliojus asmenø judëjimo
laisvei, Lietuvos pilieèiai galës vykti
á kitas ðalis, ten galës dirbti ir pasirinkti gyvenamàjà vietà. Europieèiai
taip pat vyks á Lietuvà, ieðkodami
naujø rinkø ir galimybiø, susipaþins
su mûsø kultûra. Ðis tarpusavio santykiu plëtojimas jau vyksta ir duoda
apèiuopiamø bendradarbiavimo rezultatø tiek ekonomikos, tiek kultûros srityje.
l Bûti europieèiu reiðkia ne vien
bûti vartotoju Europoje arba prisidëti prie jos ekonomikos. Tai taip pat
reiðkia bûti Europos pilieèiu, galinèiu
laisvai keliauti, mokytis, dirbti, teikti
paslaugas ir laisvai steigti veiklà.
l Europos Sàjunga netoleruoja
jokios savo pilieèiø, ieðkanèiø darbo
kurioje nors ES valstybëje narëje, diskriminacijos tautiniu pagrindu.
l Vienas ið pagrindiniø narystës
Europos Sàjungoje kriterijø - Valstybëje kandidatëje turi bûti stabilios institucijos, garantuojanèios demokratijà,
ástatymø virðenybæ, þmogaus teises ir
pagarbà maþumø apsaugai.

- Kaip po ástojimo á Europos Sàjungà pasikeitë valstybiø etninë sudëtis?
- Skirtingos ðalys skirtingai fiksuoja etninæ sudëtá. Ðtai Graikija teigia,
kad joje nëra tautiniø maþumø: yra
slavofilai graikai, albanofilai graikai,
turkofilai graikai ir pan., bet visi esà
graikai.
Mano supratimu, klystame, kai statistikos metraðèiuose raðome, jog Lietuvoje gyvena 82 procentai lietuviø, 7
procentai lenkø, 7 procentai rusø ir t.t.
Vakarieèiams taip sudarome áspûdá,
kad mûsø ðalyje gyvena po septynis
procentus Lenkijos, Rusijos pilieèiø.
Tai, kà mes vadiname tautybe, jie supranta kaip pilietybæ. Visus Lietuvos
pilieèius Vakaruose vadina lietuviø
tautybës asmenimis, o etninë grupë jau kitas klausimas. Tai tas pats, jei á
Lietuvà atvaþiuotø þmogus su ispaniðku pasu ir sakytø, kad jis baskas. Gerbiame jo tautybæ, taèiau teisiðkai traktuojame kaip Ispanijos pilietá.
- Kaip prognozuojate Lietuvos
tautiniø bendrijø ateitá po 10 metø?
- Tokios didelës tautinës bendrijos
kaip lenkø, rusø ir toliau liks átakingos.
Jeigu labiau izoliuosimës nuo Rusijos,
o að tokià tendencijà áþvelgiu, Lietuvos
rusai taps labiau izoliuoti, stiprës kultûrinis, religinis faktorius. Tuo tarpu
lenkai, kadangi jø Tëvynë taip pat priklausys Europos Sàjungai (NATO nare
jau yra), bus labiau integruoti. Maþos
tautinës bendrijos egzistuos kaip kultûrinës oazës. Gali bûti, kad su judëjimo
Europos Sàjungos erdvëje laisve atsiras
naujø tautiniø bendrijø.
- Esate paraðæs knygà Dinozaurëjanti Europa. Dinozaurai juk iðmirë... Kokias grësmes áþvelgiate Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare?
- Dinozauras  labai stiprus, didelis ir graþus gyvûnas. Ið pirmo þvilgsnio atrodytø, kad jis  laimingiausias
pasaulyje: neturi prieðø, jauèiasi saugus.
Taèiau tuo paèiu metu jis labai neatsparus aplinkai. Dinozaurëjimas  procesas, kai, uþuot aktyviai sprendæ iðkilusias problemas, uþsidedame ðarvà arba stengiamës pabëgti. Áþvelgiu bendrà
grësmæ  Europos Sàjunga, mano supratimu, yra pernelyg racionali, nori visas problemas spræsti iðskaièiavimo
bûdu, pamirðdama dvasiná pradà.
Kalbëjosi Giedrius ÐNIUKAS
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Iðrinkta Tautiniø bendrijø tarybos vadovybë
Balandþio 3 d., Tautiniø bendrijø
namuose naujos sudëties Tautiniø
bendrijø taryba iðsirinko vadovybæ:
antrai kadencijai pirmininku iðrinktas Lietuvos armënø bendruomenës
narys Ruslan Arutiunian, jo pavaduotojomis -Vilniaus ukrainieèiø
bendruomenës pirmininkë Natalija
Ðertvytienë bei Vilniaus vokieèiø bendruomenës atstovë Romena Raþinskaitë.
Tautiniø bendrijø taryba  Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
(TMID) prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës patariamasis organas.
Remiantis Departamento generalinio direktoriaus patvirtintomis nuostatomis, Tautiniø bendrijø tarybos
sudëtis formuojama ið tautiniø bendrijø organizacijø atstovø. Bendrijø, ku-

riø atstovø Lietuvoje daugiau kaip
100 tûkst., organizacijos deleguoja á
Tarybà po 3 narius, kuriø atstovø nuo
10 iki 100 tûkst. - po 2 narius, o kuriø atstovø mûsø ðalyje yra maþiau
nei 10 tûkst. - po 1 nará.
Taryba renkama trejiems metams.
Ðiuo metu á jà áeina 26 tautiniø bendrijø organizacijø, 20 tautybiø (lenkø,
rusø, gudø, ukrainieèiø, þydø, vokieèiø, totoriø, karaimø, romø, estø, latviø, vengrø, rumunø, bulgarø, graikø,
gruzinø, armënø, uzbekø, tadþikø,
azerbaidþanieèiø) atstovai.
Tautiniø bendrijø tarybos veiklos
organizaciniais ir techniniais klausimais rûpinasi TMID generalinio direktoriaus ásakymu skiriamas Tarybos
koordinatorius.
Taryba pasisako aktualiais etninës
politikos ágyvendinimo klausimais,

organizuoja konferencijas, seminarus.
Ið pastarøjø minëtini Tautiðkumas ir
politika, Vietinë kalba: valstybinës
kalbos konkurentë ar pagalbininkë?,
Nekilnojamojo turto gràþinimo tautiniu maþumø organizacijoms problema, Numatoma Lietuvos Respublikos administracinë-teritorinë reforma
ir tautiniø maþumø kompaktiðkai gyvenamos teritorijos, Atstovavimo
tautiniø maþumø interesø organizacinës formos, Lietuvos etnokultûrinio
tapatumo raida: pagundos ir iðbandymai.
Tautiniø bendrijø tarybos nariai ir
koordinatorius aktyviai dalyvauja
ávairiose etninei politikai ir etninei
kultûrai skirtose konferencijose. Tarybos atstovai áëjo á darbo grupës, rengusios naujà Tautiniø maþumø ástatymo redakcijà, sudëtá.

2003-2006 m. Tautiniø bendrijø taryba (patvirtinta 2003 m. balandþio 4 d.
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus ásakymu Nr. 25):
Pirmininkas 
RUSLAN ARUTIUNIAN

8. Valerij Bereþok (Kauno slavø estetinio lavinimo centras);

Pirmininko pavaduotoja 
NATALIJA ÐERTVYTIENË

9. Mahiras Gamzajevas (Lietuvos
azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas);

Pirmininko pavaduotoja 
ROMENA RAÞINSKAITË
1. Simonas Alperavièius (Lietuvos
þydø bendruomenës pirmininkas), ágaliojimas atstovauti  Vitalijui Karakorskiui;
2. Sergo Amirgulaðvili (Lietuvos
gruzinø kultûros draugijos Iberija
pirmininkas);
3. Tadeuð Andþejevski (Lietuvos
lenkø sàjunga);
4. Ruslan Arutiunian (Lietuvos armënø bendrija);
5. Adomas Asanavièius (Vilniaus
kraðto Lietuvos totoriø bendruomenës pirmininkas);
6. Teofilë Bagdonavièienë (Panevëþio romø bendrijos Nevo drom
pirmininkë);
7. Liuèija Bartkienë (Lietuvos rumunø kultûros draugija Daèija);

10. Olga Gorðkova (Slavø gailestingumo fondo pirmininkë);
11. Turakul Chosèijev (Lietuvos
tadþikø bendrijos Dusti pirmininkas);
12. Ela Kanaitë (Lietuvos rusø
mokyklø mokytojø asociacijos pirmininkë);
13. Ivan Kolev (Lietuvos bulgarø
bendrijos Madara pirmininkas);
14. Juzef Kviatkovski (Lietuvos
lenkø mokytojø ir mokyklø draugijos
Macierz szkolna pirmininkas);
15. Georgios Macukatov (Lietuvos
graikø visuomeniniø organizacijø asociacijos prezidentas);
16. Leonidas Muraðka (Lietuvos
gudø visuomeniniø organizacijø susivienijimo prezidentas);

17. Nadija Neporoþnia (Lietuvos
ukrainieèiø kultûros centro pirmininkë);
18. Romena Raþinskaitë (Vilniaus
vokieèiø bendruomenë);
19. Gunta Rone (Lietuvos latviø
visuomeniniø organizacijø koordinacinës tarybos pirmininkë);
20. Marija Rubaþevièienë (Lietuvos Stepono Batoro vengrø kultûros
draugijos pirmininkë);
21. Apolonija Skakovska (S.Moniuðkos Lietuvos lenkø kultûros centro pirmininkë);
22. Natalija Ðertvytienë (Vilniaus
ukrainieèiø bendrijos pirmininkë);
23. Romualdas Ðpakovskis (Lietuvos karaimø kultûros bendrija);
24. Leila Urmanova (Uzbekø kultûros centro pirmininkë);
25. Liia Urmanienë (Lietuvos estø draugijos pirmininkë);
26. Roman Voinicki (Baltarusiø
klubo Siabryna pirmininkas).
3

TAUTINIØ BENDRIJØ INFORMACINIS BIULETENIS Nr. 1 (10)

Tautiniø maþumø integracija á visuomenæ
ir kalbø politika baltijos valstybëse
Kalba tarptautiniame seminare Tautinës maþumos Baltijos ðalyse:
integracijos procesai
Tautiniø maþumø integracija á visuomeniná gyvenimà Latvijoje ir Estijoje turi prieðistoræ  valstybinës
kalbos (prasidëjusià 1989 m.) ir pilietybës (nuo 1992 m.) politikà. Dël
jos nuostatø didþioji dauguma þmoniø, apsigyvenusiø minëtose ðalyse
tarybiniais laikais, neteko teisiø á pilietybæ ir buvo iðstumti ið politinës
arenos.
Norëdama atitaisyti nelygybæ
ðiems visuomenës sluoksniams, 1997
m. tarptautinë bendruomenë pradëjo
aktyviai propaguoti nacionalinës integracijos idëjà: 1998 metø vasará Estijos vyriausybë priëmë integracijos á
visuomenæ programà, o 1999 m.
gruodá Latvijos Ministrø kabinetas rëminá dokumentà Integracija á Latvijos visuomenæ.
Abipusis interesø
nesuderinamumas
Estijos ir Latvijos valstybinës kalbos, pilietybës ástatymø raida ir integracijos á visuomenæ programos vienareikðmiðkai nepaaiðkinamos. Nuo
1992 metø visus ðiuos procesus reikëtø nagrinëti ðaliø vidaus (Estijos ir
Latvijos vyriausybiø) ir tarptautiniø
organizacijø (Jungtiniø Tautø, Europos Tarybos, Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo, Europos Sàjungos,
NATO ir kitø) interesø sàveikoje. Èia
pastebimas taip vadinamas abipusis
interesø nesuderinamumas. Tai situacija, kai skirtingø pusiø poþiûriai ir
poelgiai tautiniø maþumø atþvilgiu nesuderinami.
Pavyzdþiui, Estija ir Latvija mano,
jog tarptautinë bendruomenë jø atþvilgiu yra nenuosekli: nors pripaþásta,
jog Tarybø Sàjunga neteisëtai buvo
okupavusi ðias ðalis, taèiau tarybiniais
laikais atsikëlusiø þmoniø nelaiko
okupantais, kolonistais, nelegaliais
imigrantais. Prieðingai, tarptautinë
bendruomenë vartoja tokius terminus
kaip nuolatiniai gyventojai, rusakalbiai, ir netgi tautinë maþuma, kuriai
reikia suteikti ypatingø teisiø.
4

Estija ir Latvija stebisi tokia logika ir mëgina paveikti tarptautinæ bendruomenæ pasakodamos apie sudëtingà istorinæ praeitá, kuria siekia ne tik
paaiðkinti kodël valstybiø politika
tautiniø maþumø atþvilgiu skiriasi
nuo tarptautiniø standartø, bet ir pateisinti savo veiksmus.
Savo ruoþtu tarptautinei bendruomenei atrodo nesuderinama, kad Latvija ir Estija siekia tapti demokratiniø
organizacijø, kaip Europos Sàjunga ir
NATO, narëmis, taèiau didelæ ðalyje
gyvenanèiø þmoniø dalá atskyrë nuo
politinio gyvenimo.
Siekdama iðspræsti problemas,
tarptautinë bendruomenë 1997 m. pasiûlë Estijai ir Latvijai pradëti tautiniø maþumø integracijos á visuomenæ
programà ir paþadëjo finansinæ paramà.
Nesutarianèios pusës griebiasi
skirtingø argumentø: tarptautinë bendruomenë laikosi tarptautiniø tautiniø maþumø teisiø apsaugos standartø. Baltijos ðalys remiasi istoriniais
XX amþiaus ávykiais, ypaè neteisëtais
Tarybø Sàjungos veiksmais Baltijos ðalyse 1940-1991 m.
Atrodo, kad kiekvienas turi savo
tiesà ir tvirtai jos laikosi. Vis dëlto, labai abejotina ar toks poþiûris gali bûti taikomas visai teisinei sistemai,
áskaitant tautiniø maþumø teisiø apsaugà.
Kalbø politika
XX amþiaus devintojo deðimtmeèio pabaigoje, veikiamos perestroikos ir átakingø visuomeniniø judëjimø, Baltijos Tarybiniø Socialistiniø
Respublikø Aukðèiausiosios tarybos
priëmë konstitucines pataisas, kuriomis ðalies gimtajai kalbai suteikë valstybinës kalbos statusà.
Baltijos ðalyse iðskiriami du valstybinës kalbos ástatymø leidybos periodai. Pirmajam priskiriami ástatymai ar kiti teisës aktai, kuriuos Lietuva, Latvija ir Estija priëmë bûdamos
Tarybø Sàjungos sudëtyje. Antrasis

etapas prasidëjo, kai minëtos valstybës
atgavo nepriklausomybæ.
Pirmieji valstybinæ kalbà reglamentuojantys teisiniai dokumentai
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo
priimti 1989 m. Jais buvo nustatyti iðsamûs valstybinës kalbos vartojimo
ávairiose srityse reikalavimai, laikotarpis per kurá nuo rusø kalbos reikëjo pereiti prie valstybinës bei apibrëþtos rusakalbiø teisës. Nors ðiais teisiniais dokumentais buvo panaikintas
rusø, kaip pagrindinës valstybinës kalbos, statusas, asmenims buvo suteikta
teisë kreiptis á visas valdþios institucijas, ámones, organizacijas ir oficialiàja, ir rusø kalbomis.
Nuo aðtuntojo XX a. deðimtmeèio
pabaigos Tarybø Sàjunga siekë, kad visi ne rusø kilmës ðalies gyventojai mokëtø dvi kalbas, viena ið kuriø bûtø
rusø. Ðios tautos atstovai mokëdami
vien gimtàjà kalbà, galëjo sëkmingai
gyventi ir dirbti visoje milþiniðkos
valstybës teritorijoje.
Tuo tarpu 1989 m. Baltijos ðalys,
panaikinusios rusø, kaip pagrindinës
valstybinës kalbos statusà, sukûrë sàlygas dvikalbystei bûtent rusø tarpe
(bent jau tø þmoniø, kurie ir toliau
ketino gyventi Lietuvoje, Latvijoje ar
Estijoje) atsirasti.
Ði pirmoji valstybinës kalbos ástatymø leidybos banga siejama su Baltijos ðaliø nacionaliniø kalbø teisiø atkûrimu, nacionalinës valstybës politikos formavimu, bet tuo paèiu metu 
ir su tam tikru tautiniø maþumø kalbiniø teisiø apribojimu.
Antràjá Baltijos ðaliø valstybinës
kalbos ástatymø leidybos periodà labiausiai átakojo didelës rusakalbiø gyventojø grupës ir ðaliø siekis tapti Europos bei transatlantiniø organizacijø
narëmis. Baltijos ðalys nutarë populiarinti savo kalbas, grieþtindamos kalbos reikalavimus tam tikriems specialistams ir tam tikrose privaèiose
sferose.
Nors rusø liko antroji pagal paplitimà kalba Baltijos valstybëse, nauji
valstybinës kalbos ástatymai aiðkiai
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jos neapibrëþë. Pavyzdþiui, antrasis
Estijos valstybinës kalbos ástatymo
straipsnis tautiniø maþumø kalbà
ávardijo kaip uþsienio kalbà, kurià
tautinëms maþumoms priklausantys
Estijos pilieèiai istoriðkai naudojo
kaip gimtàja kalbà.
Pagal 2000 m. ðios ðalies gyventojø suraðymo duomenis paaiðkëjo, kad
etniniai estai vis prasèiau moka rusø
kalbà, tuo tarpu rusai vis aktyviau mokosi estø kalbos.
Estams, latviams, lietuviams oficialiai iðnyko bûtinybë mokëti rusø
kalbà, taèiau në viena ið ðiø tautø negali iðgyventi kaip vienkalbë. Globalinë komunikacija, verslo reikalai ir
ypaè siekis tapti Europos Sàjungos bei
NATO narëmis vertë aktyviai bendrauti anglø ir kitomis uþsienio kalbomis. Tuo paèiu metu dalis Estijos
gyventojø savo nuostabai ir siaubui suvokë, jog pretenduodami á kai kuriuos
perspektyvius darbus be estø ir anglø
turi gerai mokëti rusø kalbà.
Dar iki Baltijos ðalyse pasirodant naujiems valstybinës kalbos
ástatymams (1995 m. - Lietuvoje ir Estijoje, 1999 m. - Latvijoje), juos papildë kiti teisiniai dokumentai (pilietybës, ðvietimo bei rinkimø ástatymai),
kuriais buvo pradëta rusakalbiø teisiø
varþymo politika. Galima teigti, jog
visi minëti ástatymai prisidëjo prie jos
dar labiau nei valstybinës kalbos ástatymai. Ypaè tai pasakytina apie Latvijà ir Estijà, kur, skirtingai nuo Lietuvos, pilietybë nebuvo automatiðkai
suteikta visiems jos pageidavusiems
nuolatiniams valstybës gyventojams.
Anot ekspertø, Latvijos teisiniai
aktai dël tautiniø maþumø integracijos á visuomenæ buvo priimti, kad
skatintø ne integracijà, o ne ðalies pilieèiø emigracijà. Panaðiai manoma
ir apie Estijà: teigiama, jog bendros
ðios ðalies ástatymø leidëjø ir valdininkø pastangos nukreiptos paversti rusø gyvenimà Estijoje pragaru. Pastaràjá teiginá patvirtina ðalies Vyriausybës politika: nustaèiusi reikalavimus
estø kalbos þinioms patikrinti, iki
1997-1998 metø nesiëmë jokiø veiksmingø priemoniø skatinti ðios kalbos
mokymàsi.
Ðiandien jau þinome, jog dauguma
rusakalbiø Baltijos ðaliø gyventojø vis
dëlto ne emigravo. Estijos ir Latvijos
visuomenës elitas, akylai stebimas Vakarø, turëjo pakeisti poþiûrá á rusakal-

bius ir imtis reformø, kurios tenkintø tarptautines organizacijas, tokias
kaip ES ir NATO.
Naujus reikalavimus pilietybës ir
valstybinës kalbos ástatymams Baltijos ðalys ávertino kaip priimtinus, bet
visos ESBO ir jos vyriausiojo komisaro tautiniø maþumø klausimais, Europos Tarybos bei Europos Sàjungos
rekomendacijos sukeldavo audringus
ðaliø parlamentø, konservatyvesniø
nei vyriausybës, debatus. Dël to buvo
ágyvendintos vos kelios rekomendacijos.
Vykdydamos tautiniø maþumø integracijos á visuomenæ programas, Estija ir Latvija nusprendë, jog nuo 2004
m. Latvijoje, o nuo 2007 m. - Estijoje
valstybës iðlaikomose tautiniø maþumø vidurinëse mokyklose dalykai bus
dëstomi valstybine kalba.
Dauguma ekspertø mano, kad ðis
sumanymas nebus ágyvendintas laiku
vien dël kvalifikuotø mokytojø stokos,
tuo tarpu tautiniø maþumø atstovai
guodþiasi, jog tokiomis priemonëmis
bus suvarþytos jø teisës ágyti iðsilavinimà gimtàja kalba.
Estija pakeitë Ðvietimo ástatymà,
leisdama mokykloms ir vietinei valdþiai kreiptis á Vyriausybæ dël leidimo mokyklose dëstyti ne valstybine
kalba. Latvijoje tokio sprendimo artimiausiu metu, regis, nebus priimta.
Tuo tarpu Lietuva nëra nustaèiusi ultimatumo tautiniø maþumø mokykloms, palikdama apsisprendimo teisæ
tëvams. Iki ðiol Lietuvos patirtis rodë, jog dëstymo tautiniø maþumø kalbomis poreikis po truputá senka ir be
valstybës spaudimo.
1995 m. ir vëliau priimti valstybinës kalbos ástatymai Baltijos ðalyse,
ypaè Latvijoje ir Estijoje, visø klausimø neiðsprendë. Pastaroji ðalis po
audringø politiniø diskusijø ne kartà
tobulino minëtà ástatymà, taèiau valstybinës kalbos koncepcija ir toliau liko nepakitusi kitø ástatymø dëka. Tiesa, Europos Komisija ir Estijos vyriausybë tarpusavyje susitarë dël kalbos reikalavimø privaèiame sektoriuje, kuris remiasi pagrástais visuomenës interesais. Ðios sàvokos nevienareikðmiðkumas leidþia jà skirtingai interpretuoti - Estija gali balansuoti ir
saugodama valstybinæ kalbà, ir vykdydama tarptautinius ásipareigojimus ginant tautiniø maþumø teises.
Latvijoje motyvuotø visuomeniniø

interesø sàvoka reiðkia tà patá ðalies
vyriausybei derantis su Europos Komisija dël valstybinës kalbos reikalavimø.
1995 m. priëmusi kalbos ir pilietybës ástatymus, Estija neabejotinai
prisidëjo prie ðalies rusakalbiø teisiø
suvarþymo. Jø viltys iðlaikyti valstybinës kalbos egzaminà sumenko po to,
kai Estija priëmë naujà Pilietybës ástatymà, kuriame sugrieþtinti valstybinës
kalbos mokëjimo reikalavimai. Dël to
sulëtëjo tautiniø maþumø integracija
á ðalies visuomenæ ir sumaþëjo ne estiðkas elektoratas per rinkimus. Ðtai
1996 m. kalbos egzaminà pilietybei
gauti pagal ankstesnius reikalavimus
ir taisykles iðlaikë 16740 asmenø, tuo
tarpu naujàjá, 1997 m., iðlaikë tik
2099 þmonës. Pagal veikianèià integracijos á visuomenæ rëminæ programà
ir pareiðkëjø galimybes pilietybei gauti natûralizacijos lygis Estijoje þemas.
Lietuvos Valstybinës kalbos ástatymas, priimtas 1995 m. sausio 31 d.,
þymiai iðsamesnis nei 1989 m. ásakas
(ástatyme 27 straipsniai, ásake - deðimt). Be valstybinës kalbos statuso
jame apibrëþiami bendri klausimai
kaip valstybinës kalbos taisyklingumas ir lingvistiniø normø patvirtinimo procedûros. Ástatymas reikalauja,
kad visos Lietuvos institucijos, ámonës ir organizacijos teiktø paslaugas
lietuviø kalba. Taip pat keliama sàlyga, jog teismo procese dalyvaujantis
asmuo, kuris nemoka valstybinës kalbos, turi teisæ á nemokamas vertimo
paslaugas. Ástatymas taip pat garantuoja gyventojø teisæ gauti iðsilavinimà
valstybine kalba visoje Lietuvos teritorijoje ir valstybinës kalbos pamokos
privalomos visoms vidurinëms mokykloms. Pagal 27 straipsná, Ástatymo
ásigaliojimas apibrëþtas ástatymu Dël
Lietuvos Respublikos valstybinës kalbos ástatymo ágyvendinimo. Uþ ástatymo ágyvendinimà atsakinga Valstybinës lietuviø kalbos komisija prie
Lietuvos Respublikos Seimo.
Ástatymo ágyvendinimo ástatymas
buvo priimtas 1995-øjø vasará. Jame
 trys straipsniai.
Paskutiniame raðoma, jog Visagino atominës elektrinës dokumentuose leidþiama vartoti Tarptautinës atominës energijos agentûros nustatytas
kalbas. Taip Lietuva iðvengë pavojø,
kurie galëjo kilti, jeigu rusakalbius
elektrinës darbuotojus, kuriø yra dau5
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guma, bûtø bandyta versti darbe naudoti lietuviø kalbà.
Faktas, kad nei Lietuvos Valstybinës kalbos ástatymas, nei jo ágyvendinimo ástatymas nuo 1995 m. nebuvo
keisti, rodo, jog dël jø nekilo rimtesniø problemø. Ðis faktas taip pat rodo, kad Lietuvoje valstybinës kalbos
reikalai þymiai maþiau politizuoti nei
Latvijoje ir Estijoje.
Ar valstybinei kalbai
reikia apsaugos?
Apskaièiuota, jog 228 pasaulio
valstybëse kalbama beveik 6800 kalbø. Estija, Latvija ir Lietuva patenka á
tø valstybiø, kuriose gyvena virð milijono etnine kalba ðnekanèiø gyventojø, sàraðà. Taèiau ðios kalbos yra endemiðkos  egzistuoja tik vienoje valstybëje ir ðiandien jos yra pagrindinës
tø ðaliø gyventojø kalbos.
Atsiþvelgiant á vieðus debatus,
valstybinës kalbos ástatymai Baltijos

ðalyse buvo priimti, kad sustiprintø
kultûriná ðaliø identitetà. 1989 m. Estijos valstybinës kalbos ástatymo preambulëje raðoma: Estijoje, estø gimtoje teritorijoje, estø kalbai valstybë
skirs ypatingà dëmesá ir apsaugà. Per
estø, kaip valstybinæ, kalbà padëti tvirti pamatai Estijos þmoniø ir kultûros
iðsaugojimui bei puoselëjimui.
Panaðiai raðoma ir 1992 m. Latvijos valstybinës kalbos ástatymo preambulëje: Latvija bus vienintelë etninë
teritorija pasaulyje, kurioje gyvena latviø tauta. Viena ið svarbiausiø prielaidø, kad ji egzistuotø, saugotø ir puoselëtø savo kultûrà, yra latviø kalba. Per
pastaràsias dekadas buvo pastebimai
sumaþëjæs latviø kalbos vartojimas
valstybës reikaluose ir socialiniame
gyvenime, todël bûtina imtis specialiø
priemoniø latviø kalbai apsaugoti.
Raginimai apsaugoti ir iðgryninti
estø kalbà yra girdimi ir dabar. Tai kelia intriguojantá klausimà  ar daugumos kalbai ið viso reikia apsaugos, ko-

dël ir kokia ji turëtø bûti. Paprastai
ásivaizduojama, jog tik tautiniø maþumø kalboms reikia apsaugos.
Kita vertus, Baltijos ðaliø susirûpinimà kelia vis populiarëjanti anglø
kalba ir maþëjantis mokymosi valandø, pavyzdþiui estø kalba, skaièius Estijos vidurinëse mokyklose. Prisiminkime integracijà á Europos ir Transatlantines organizacijas ir suprasime,
kad anglø kalba palaipsniui Baltijos
regione ásitvirtins kaip kalbos miðinys
arba þargonas. Ðis fenomenas jau dabar stebimas politikø, intelektualø,
kariðkiø, studentø tarpe.
Kalbø padëties stebëjimas Baltijos
ðalyse, ypaè Latvijoje ir Estijoje, rodo,
kad gyventojø dauguma, kaip ir tautinës maþumos junta grësmæ dël jø kalbø ateities statuso.
Ðis klausimas, kad nebûtø uþgoþtas nereikalingø diskusijø, turi bûti
kruopðèiai iðtyrinëtas abipusës pagarbos ir tolerancijos dvasioje.
Priit JARVE/ECMI

Baku ir Vilniaus tragedijos 
tarsi suklonuotos þudynës
Sausio 20 d. Tautiniø bendrijø namuose Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrija ir Lietuvos Sausio 13-osios draugija maldomis pagerbë 1990 m. sausio
20 d. þuvusius Baku ir 1991 m. sausio
13 d. þuvusius Vilniuje. Maldoje dalyvavo azerbaidþanieèiai, lietuviai ir kitø tautybiø þmonës, taip pat ðiø tragiðkø ávykiø dalyviai. Buvo parengta knygø, foto nuotraukø, plakatø paroda, pasakojanti ir iliustruojanti minëtus ávykius. Skirtingø tikëjimø þmones kartu
melstis uþ þuvusius pakvietë katalikø
kunigas Gintaras Petronis ir musulmonø dvasininkas Kemal Ðahin.
Minëjime kalbëjo ir maldos dalyviai.
Þudyniø Baku mieste liudininkas
Laimuntas Kleinauskas, tuo metu gyvenæs Azerbaidþane, pasisakydamas
pabrëþë, kad didþioji dalis nuotraukø
bei kitø eksponuojamø dokumentø
jam yra matyti anksèiau ir yra gerai
paþástami, nes tada jis palaikë gerus
ryðius su Azerbaidþano Liaudies
Fronto struktûromis, þiniasklaida.
Daug nuotraukø, kitø dokumentø ir
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apie 200 vaizdajuosèiø apie sausio ávykius Baku 1990 m. jis buvo atveþæs á
Lietuvà. Anot L.Kleinausko, Baku
ávykiø skaudi patirtis buvo ið dalies
panaudota, organizuojant gynybà ir koordinuojant þiniasklaidos darbà Vilniuje 1991 m. sausio ávykiø metu.
Sausio 13-osios medaliu apdovanotas Famil Ðukiurov kalbëjo apie
azerbaidþanieèiø bendrijos nariø dalyvavimà sausio ávykiuose ginant Lietuvos parlamentà ir Spaudos rûmus.
Sausio 13-osios draugijos pirmininkas Arnoldas Barysas kalbëdamas
paþymëjo: Informacija apie Baku
sausio tragedijà átakojo ir Sausio 13
osios ávykiuose dalyvavusius þmones,
nes Lietuvos spaudoje ir televizijos
laidose, taip pat per uþsienio informacijos ðaltinius mus pasiekë komentarai apie pasaulio reakcijà á tai kas ávyko. Visa tai turëjo nemaþà psichologiná poveiká, dar labiau sukrëtë visus
dorus pasaulio þmones. Atsirado reali bûtinybë kaþkà daryti, imtis konkreèiø veiksmø, kad genocidas, ávykdytas
Baku mieste, nesikartotø. Kaip á toká

nesiskaitymà su þmogiðkumu, á toká
susidorojimà su nepriklausomybës
siekianèia tauta turëjo reaguoti tarptautinë bendrija? Visiðkai nekalti beginkliai þmonës, vaikai, moterys, ðaudomi uþ tai, jog nori gyventi kitaip nei
ið jø reikalaujama. Nemanyèiau, kad
atsirastø pasaulyje bent vienas þmogus, kuris nepasmerktø tokiø dalykø.
Vilniaus universiteto docentas Algirdas Ðukys pasisakydamas akcentavo: - Ar gali taikiai gyventi skirtingø
tautybiø, skirtingø religijø þmonës?
Ðiandieninis mûsø bendravimas rodo,
kad ne tik gali bendrauti, bet ir gali
turëti bendrø reikalø, ginti bendras
vertybes, bendras idëjas. Baku ir Vilniaus ávykiai mus apjungia kaip kraujo brolius. Ir ðiandien prasminga, kad
skirtingø tikëjimø þmonës per toká
minëjimà graþiai bendrauja. Todël að
manau, bûtø labai gerai, kad tokiu pavyzdþiu pasektø ir didþiausiø pasaulio valstybiø vadovai. Ir mûsø tas maþytis þingsnelis, tai þingsnelis á tolesná tolerancijos, tarpusavio supratimo
stiprinimà. Norisi, kad tokia veikla
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turëtø pasekëjø, kad ji plëstøsi, nes tai
vienintelis mûsø planetos iðsigelbëjimo kelias. Kito kelio, kaip taikaus
bendravimo kelio, nëra.
Minëjime kalbëjo Lietuvos azerbaidþanieèiø bendrijos pirmininkas
Mahiras Gamzajevas. Kreipdamasis á
susirinkusiuosius jis pasakë:
 - Ðiose pamaldose dalyvauja ir
musulmonø dvasininkai. Be visa kito,
tokià aplinkybæ sàlygoja dar keletas
labai svarbiø faktoriø. Dviejø tûkstantmeèiø sandûra ðventojo Tëvo, Romos popieþiaus Jono Pauliaus II dëka pasiþymëjo ávairiø religijø suartëjimu, skirtingø konfesijø tarpusavio
supratimo stiprinimu, pakantumu kitiems tikëjimams. Ðia prasme mums
ásimintini katalikø baþnyèios vadovo
apsilankymai musulmoniðkose ðalyse:
Bosnijoje, Palestinoje, Kazachstane,
Azerbaidþane bei jo prasmingi susitikimai ir pokalbiai su ðiø ðaliø religiniais hierarchais.
Ðiandien globalizacijos ir migracijos
procesø kontekste daugiatautëje, ávairiø
religijø visuomenëje ekumeniniai ryðiai
tampa gyvybiðkai labai svarbûs.
Pastarøjø 15-20 metø audringø ir
permainingø ávykiø fone vienu þmonijos iðsigelbëjimo nuo karinës praþûties bûdø tampa tolerancija visoms
bendraþmogiðkoms vertybëms, kitoms religijoms, nes visos religijos
skleidþia taikà, tarpusavio supratimà,
pagarbà Visagaliui, tikëjimà ðviesa.
Ðiandien pasaulinës kultûros ir
dvasinës vertybës sudaro taip pat ávairiø religijø paveldà. Ir visos tautos yra
ðio religinio, kultûrinio ir dvasinio
paveldo vartotojos. Be to, norëèiau
paminëti katalikø ir musulmonø
ðventuosius raðtus. Savo ðaknimis jie
yra susijæ su tuo paèiu senuoju Testamentu.
Yra ir kitø svarbiø dvasiniø, visuomeniniø ir istoriniø paskatø, tarnaujanèiø religijø tarpusavio dialogo
stiprinimui. Paþymëtina, kad tokio pobûdþio katalikø ir musulmonø santykiai savo pradþià turi ir Lietuvoje.
Þmonija visada tragiðkø ávykiø metu
stengdavosi susitelkti á vienà visumà
prieð bendrà pavojø, bendrà nelaimæ.
Tokia nelaimë, pavojus lietuviams ir
azerbaidþanieèiams bei kitoms tautoms buvo tragiðki, tarsi suklonuoti
sausio ávykiai Baku ir Vilniuje. Po ðiø
tragedijø 1990 m. vasario mën. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo
aukojamos miðios þuvusiems Baku

Minëjimo metu. Ið kairës  Sausio 13-osios draugijos pirmininkas
A.Barysas, katalikø kunigas G.Petronis, Lietuvos azerbaidþanieèiø
draugijos pirmininkas M.Gamzajevas, musulmonø dvasininkas K.Ðahin,
Draugijos valdybos narys M.R.Kerimov.

mieste atminti, o 1991 m. sausio 19 d.
ten pat ávyko miðios, kuriose dalyvavo Lietuvos azerbaidþanieèiai ir kiti
islamo religijà iðpaþástantys þmonës,
susirinkæ pagerbti þuvusiø sausio ávykiø metu Vilniuje atminimà. Ðias miðias aukojo ðviesios atminties monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Man teko garbë bendrauti su juo ávairiomis
progomis ir galiu dràsiai teigti, kad jis
buvo vienas ið katalikø ir islamo religijø artimo bendravimo pradininkø ne
tik Lietuvoje, bet ir Europoje.
Taigi, þmoniø paaukojusiø savo gyvybæ uþ Nepriklausomybæ, Tëvynës
þemës iðlaisvinimà siekiai ir idealai
yra bendri. Ir Vilniuje, ir Baku geriausi mûsø tautø sûnûs, dukros savo gy-

vybæ atidavë uþ tuos paèius Laisvës bei
Nepriklausomybës siekius. Visi ðie
mûsø didvyriai þuvo nuo tos paèios
agresijos kulkø. Jø atminimà sieja
bendros vertybës ir idëjos. Tikiu, kad
þuvusius neturëtø skirti ir mûsø religiniai ásitikinimai.
Ir tegul ði bendra malda tarsi dvasinis tiltas dar labiau suartina mûsø
atmintá. Mûsø dvasinë, pilietinë bei
istorinë pareiga - ir toliau eiti bendros
maldos, supratimo, bendros istorinës
atminties iðsaugojimo keliu.
Visada privalome gerbti þuvusius, kurie savo krauju átvirtino Lietuvos ir Azerbaidþano Nepriklausomybæ. Tedovanoja Dievas jiems amþinas malones.

Kiti bendros maldos dalyviai
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Kelionë dvasiniam ukrainieèiø vienijimui
Estijoje ir vizitas pas Lietuvos Respublikos
ambasadoriø Antanà Vinkø
Vilniaus Ðvè. Trejybës baþnyèià,
kurios parapijieèiai  daugiausia ukrainieèiai, aptarnauja tëvai Bazilijonai (tai Rytø apeigø katalikø arba
Graikø apeigø katalikø vienuoliai).
Ðvè. Trejybës baþnyèia tikintiesiems
buvo sugràþinta 1991 m. ir tø metø
joje klebonu dirba kun. Pavlo Jachimec OSBM (Ðv. Bazilijaus Didþiojo
ordino vienuolis). Be tikinèiøjø ukrainieèiø Lietuvoje, kun. Pavlo aptarnauja ir Estijoje gyvenanèius Rytø apeigø
katalikus. Kaip Lietuvoje, taip ir Estijoje Rytø apeigø katalikai turi tik
vienà baþnyèià. Á Talino senamiestyje po 2000 m. gaisro atstatytoje nedidelëje Dievo Motinos Trirankës (visø nekaltai nukentëjusiø globëja) baþnyèioje vykstanèias Ðv. Miðias tikintieji atvyksta ir ið aplinkiniø miestø.
2003 m. sausio 610 d. pastoracinës Kalëdinës kelionës po Estijos
Respublikà metu kun. Pavlo Jachimec
OSBM Ðv. Miðias aukojo TALINE,
RAKVERE, JIHVI, PILVOJE, SAVERNE. Tolimesniø vietoviø tikintiesiems kunigas ðv. Miðias aukojo
butuose: Rakvere (Oksanos ir Vladi-

Po ðv. Miðiø Rakveroje.
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miro Didar bei Marijos Kiss), Jihvi
(Ninos ir Grigorijaus Diaèenko), Pilvoje (Lilijanos Samuliak ir Bogdano
Èerepachos), Saverne (Nastios ir Mikolo Medtvijèiuk). Be to ðventino
butus, lankë ligonius namuose bei ligoninëse, teikë ir kitokià dvasinæ pagalbà. Reikia pastebëti, kad tà paèià
dienà, kunigas aukodamas Ðv. Miðias
net ir trijose, viena nuo kitos ne vienà
deðimtá, o tai ir ðimtà kilometrø nutolusiose vietovëse, sugebëjo pasakyti naujà pamokslà, pateikti tik ðios
vietovës tikintiems ukrainieèiams vertingø patarimø, skatinanèiø dvasiniam pakilimui.
Stebëtina klebono atmintis  gerai
paþásta savo parapijieèius tuose tolimuose Estijos kampeliuose, þino jø
bëdas, vargus, ligas. Tad nei kiek nereikia stebëtis, kad tëvas Pavlo  labai laukiamas. Kunigo laukia ne tik
suaugusieji, ypatingai jo laukia vaikai.
Graþu þiûrëti, kaip dar mokyklos nelankantieji, atidþiai sekdami suaugusiøjø giedamas giesmes ir patys jungiasi á maldos þodþius  nutæsdami nors
paskutiná skiemená. O po Ðv. Miðiø,

kunigas sugeba ájungti vaikus ir èia
pat organizuoja mini koncertus: giedamos giesmës, skaitomi poezijos
posmai. Ne tik vaikai turi giedoti, - á
tuos koncertus átraukiami net ir tëvai:
vieni nedràsiai bando kaþkà prisiminti ið vaikystës, kiti eina ieðkoti uþsiraðytø tekstø, matyt gerai þino, kad tëvas Pavlo vis vien iðprovokuos giesmei, ar kokiam nors pasakojimui ir kitaip nebus, tad pasiruoðæ ið anksto.
Kunigo Pavlo neiðsenkanti energija
uþdega nedràsiuosius  jis, þinodamas
begalæ melodijø, vos pradëjus virpëti
atlikëjo balsui, tuoj ateina á pagalbà. Tëvas Pavlo uþdega pagarba savo
tautos dainoms, poezijai, paproèiams.
Dëmesiu ir meile kiekvienam þmogui
liudija tikëjimà, savo pavyzdþiu skleidþia Dievo meilæ.
Tad ar bereikia stebëtis, kad, net
ir spaudþiant beveik 30 laipsniø ðalèiui, á nekûrenamos baþnyèios Taline sausio 6 d. (pirmadienio) vakare
vykstanèias Ðv. Miðias susirinko gana didelis bûrys ukrainieèiø. Nors Ðv.
Miðiø metu visi ganëtinai suðalo, taèiau po jø rinkosi ukrainieèiø kultûros centre (árengtame virð baþnyèios
 baþnyèios pastogëje) susineðtinei
Kûèiø vakarienei. Ne atsitiktinai visur ilgai uþsitæsdavo vakarienë bei
pokalbiai.
Ádomu stebëti, kad miðriose ðeimose graþiai kalbama ukrainieèiø kalba. Man, lietuvei, buvo itin malonu iðgirsti, kad Jihvi buto ðeimininkë ponia Nina þinojo graþø Þemaitijos
miestà Rietavà. Pasirodo, ten gyvena
Grigorijaus sesuo Tatjana, iðtekëjusi uþ
lietuvio Broniaus Juðkos ir puikiai iðmokusi lietuviø kalbà. Juðkø dukra
studijuoja Vilniaus universitete.
Penkiø dienø pastoracinæ kelionæ
po Estijà kun. Pavlo Jachimec OSBM
uþbaigë vizitu pas Lietuvos Respublikos Ambasadoriø Estijoje JE Antanà
Vinkø.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvà paskelbus Nepriklausoma Respublika
buvo siekiama kuo greièiau jà sustip-
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rinti, sulaukti pripaþinimo. Pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Estijos Respublikoje dirbo septyni Lietuvos Respublikos ambasadoriai: pirmuoju 1919 m. buvo paskirtas dr. Pranas Vaiciuðka (1919-1920),
vëliau dirbo Vytautas Jonas Gylys
(1920  1922), Dovas Zaunius (19231923), Jonas Aukðtuolis (19231929), Kazys Gumauskas (19301931), Donatas Malinauskas (19311933), Bronius Dailidë (1933-1940).
Lietuvai vël tapus Nepriklausoma ir
atstaèius ambasadø veikla, Estijoje
dirbo dr. Sigitas Kudarauskas (19911993), Deividas Matulionis (19931994), dr. Halina Kobeckaitë (19941997), Rimantas Tonkûnas (19972002). Nuo 2002 m. rudens Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Estijoje paskirtas jau dvyliktas Ambasadorius.
Naujasis Ambasadorius JE Antanas Vinkus  Daktaras  Lietuvoje
uþëmæs itin atsakingus postus: ne kartà buvæs Sveikatos apsaugos viceministru, ministru, Vilniaus universiteto Santariðkiø ligoninës klinikø generaliniu direktoriumi per Kalëdas minëjo 60 metø jubiliejø. Gilià lietuviø
pagarbà Jubiliatui liudija gausybë
sveikinimø, ðiltø laiðkø, kuriuose ne
tik padëka uþ nepriekaiðtingà, pasiaukojamà tarnystæ Lietuvai, bet ir
padëka Dievui, kad savo kelyje galëjo sutikti tokià neeilinæ asmenybæ,
besirûpinanèià kiekvienu. ,,Jûs gydëte, vadovaudamas kitiems gydytojams akylai stebëjote ir reikalavote,
kad þmonës bûtø gydomi ne vien tobula aparatûra ar geriausiais vaistais,
o gydytojo atjauta, ðirdimi, dëmesiu
ligoniui, negailint savæs, savo laiko,
aukojant save. Prisiekæs Hipokratui,
Jûs kaip niekas kitas, turite moralinæ teisæ tos priesaikos postulatø reikalauti ið savo pavaldiniø, - raðoma
viename sveikinimø.
Su Jubiliejumi JE Ambasadoriø
pasveikino ir ukrainieèiai. Á susitikimà su Ambasadoriumi A. Vinkumi
kartu su Vilniaus Ðvè. Trejybës klebonu kun. Pavlo Jachimec OSBM nuvyko Estijoje gyvenantys ukrainieèiai:
Anatolijus Liutiuk (Graikø katalikø
apeigø baþnyèios Taline administratorius) ir Orestas Bodnar (buvæs ukrainieèiø bendruomenës Estijoje pirmininkas) bei ið Vilniaus atvykusi dr.
Aldona Vasiliauskienë.

JE Ambasadorius, pats jaunystëje
svajojæs stoti á kunigø seminarijà, gerai þino Ðvè. Trejybës baþnyèià Vilniuje ir prie jos veikiantá Bazilijonø
vienuolynà. Nemaþai yra girdëjæs ir
apie Rytø apeigø katalikus, tad jam
itin malonu buvo ið jø paèiø iðgirsti
apie Rytø apeigø katalikø ukrainieèiø veiklà Estijoje, Talino senamiestyje esanèià baþnyèià bei ukrainieèiø
kultûros centrà. Lietuvos Respublikos Ambasadorius Estijoje JE A.
Vinkus sveèius supaþindino su savo
ankstesne veikla Lietuvoje. Dr. A. Vasiliauskienë dëkojo JE Ambasadoriui
uþ didþiulæ pagalbà Lietuviø katalikø mokslo akademijai 1994-1997 m.
organizuojant mokslines bei jubiliejines konferencijas, prikeliant ið uþmarðties þymius dvasininkus, mokslo
bei kultûros veikëjus prieðkario Lietuvoje ir iðeivijoje, uþ iðkilmingà 90
metø jubiliejaus organizavimà LKMA
ilgameèiui pirmininkui prof. kun.
Antanui Liuimai SJ, 2000 m. pradþioje. Susitikimo metu kalbëta apie bendradarbiavimo tarp lietuviø ir ukrainieèiø bendruomeniø galimybes bei
svarbà.
Atvykusieji ukrainietiðkai atliko
keletà kalëdiniø giesmiø. Pasveikinæ
JE Ambasadoriø Antanà Vinkø su

60 metø jubiliejumi, sugiedojo ilgiausiø metø, kartu nusifotografavo ir
Sveèiø knygoje paliko prasmingà áraðà, primindami, kad iðdalintas ir tebedalijamas gëris anksèiau ar vëliau
sugráþta.
Kelionës po Estijà metu stebino
neiðsenkantis ukrainieèio kunigo t.
Pavlo OSBM optimizmas, net ir tada,
kai spiginant ðalèiui, vietoj karðtos arbatos ið termoso teko iðkratyti ledo
gabalëlius ar kai reikëjo nuolat gramdyti maðinos viduje ledu besidengianèius langus, ar nesant kas pakeistø prie
vairo teko jam nuo nikstelëjimo sutinusia koja spausti maðinos pedalus...
Taigi, kaip matome, be dvasiniø darbø kunigas buvo ir vairuotoju, o spaudþiant per 30 laipsniø ðaltukui, ir maðinai neuþsivedant  mechaniku.
Þinoma lietuviø pedagogë, raðytoja, katalikø veikëja Marija Peèkauskaitë raðë: ,,Silpnà þmogø aplinkybës
formuoja, stiprus þmogus  formuoja
aplinkybes. Ðios pastoracinës kelionës metu kun. t. Pavlo Jachimec
OSBM ir iðkilo kaip stipri dvasinga
asmenybë, visiems sëjanti Dievo meilæ, gërá ir groþá.
Dr. Aldona VASILIAUSKIENË
(Vilniaus universitetas)

Lietuvos Respublikos ambasadoje Estijoje. Ið kairës: kun. Pavlo Jachimec
OSBM, JE Lietuvos Respublikos ambasadorius Estijoje Antanas Vinkus,
dr. Aldona Vasiliauskienë ir ukrainieèiø bendruomenës Estijoje atstovai:
Anatolijus Liutiuk ir Orestas Bodnar.
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Novruz  ðviesos, gerumo
ir atsinaujinimo ðventë
Ð.m. kovo 21 d. Vilniuje Tautiniø bendrijø namø
svetainëje Lietuvos azerbaidþanieèiø draugija ir
Tautiniø bendrijø namai
organizavo renginá Novruz
bajramy  senovinæ tradicinæ azerbaidþanieèiø Naujøjø Metø ðventæ pagal Saulës kalendoriø. Be Lietuvos azerbaidþanieèiø draugijos nariø ðventëje dalyvavo Lietuvos Respublikos
Seimo nariai, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovai, Vilniaus Universiteto dëstytojai, dvasininkai,
raðytojai, azerbaidþanieèiø
literatûros vertëjai, kitø
tautiniø bendrijø atstovai,
Tautiniø bendrijø namø
darbuotojai, þiniasklaidos
atstovai.
Renginyje kalbëjo ir
sveikinimo þodþius tarë
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas G.Steponavièius, Seimo
þmogaus teisiø komiteto
pirmininkas G.Dalinkevièius, Seimo narys A.Melianas, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinis direktorius A.Petrauskas, Vilniaus universiteto docentas A.Ðukys,
mokslø daktaras V.Graþulis ir Lietuvos tadþikø
draugijos Dusti pirmininkas T.Chosèijev. Poetas
ir vertëjas A.Bukontas, iðtaræs sveikinimo þodá,
skaitë azerbaidþanieèiø
poetø kûriniø vertimus lietuviø kalba.
Renginio metu buvo
perskaityti Azerbaidþano
Valstybinio Komiteto iðeivijos reikalams, Vengrijos
azerbaidþanieèiø bendrijos, Ðvedijos azerbaidþanie10

èiø organizacijos sveikinimai ir linkëjimai Novruz
proga Lietuvos azerbaidþanieèiams.
Ðventës metu kalbëjo
Lietuvos azerbaidþanieèiø
draugijos pirmininkas
M.Gamzajevas. Pateikiame
jo pasisakymo santraukà.
Azerbaidþanieèiø tauta
turi labai senus paproèius,
tradicijas, ðventes, kurios
didþia dalimi darë átakà
tautos pasaulëþiûrai, tautinio mentaliteto ir etnokultûros formavimuisi. Viena
ið tokiø seniausiø, pilnø
ðviesos ir laukiamø ðvenèiø yra Novruz bajramy,
kurià azerbaidþanieèiai
kiekvienais metais ðvenèia
kovo 21 d. Paþodþiui Novruz reiðkia Nauja diena,
kitaip tariant Naujøjø Metø pradþia pagal Saulës kalendoriø. Novruz ðvenèiamas pavasario lygiadienio
metu.
Prieð kalbëdamas apie
dvasinæ Novruz esmæ ir
azerbaidþanieèiø paproèius bei tradicijas, susijusias su ðia ðvente, manau
turëèiau atlikti tam tikrà
istoriná ekskursà á praeitá,
nes ðios ðventës atsiradimas tiesiogiai yra susijæs su
zoroastrizmo religija ir jos
ðventuoju raðtu Avesta. Pagrindiniai zoroastrizmo kanonai yra iðdëstyti ðventojoje knygoje Avesta (paþodþiui Pirmoji þinia). Pirmieji Avestos tekstai buvo
paraðyti VII  VI a. prieð
mûsø erà Persijoje, kai èia
zoroastrizmas buvo valstybinë religija. Ðie tekstai
auksinëmis raidëmis buvo
uþraðyti ant jauèiø odø. Padavimai byloja, kad 12
tûkstanèiø jauèiø odø su
Avestos tekstais sudegino

Aleksandras Makedonietis,
kai IV a. prieð mûsø erà
uþkariavo Persijà. Po ðio
ávykio praëjus beveik tûkstanèiui metø, Sasanidø dinastijos valdymo metais,
Avestos mokymas buvo
perraðytas ið naujo. Avestos
tekstø kalba, priskiriama
indoeuropieèiø kalbø grupei, ðiuo metu yra mirusi ir
naudojama tik liturgijos
metu. Be to, Avesta paraðyta eilëmis, tai puikus senovës iranënø silabinës poezijos pavyzdys. Pirmà kartà Europoje Avestos vertimas pasirodë prancûzø
kalba 1771 m. Galingà
áspûdá Avesta paliko vokieèiø filosofui F.Nièei, kuris
þymiausiàjá savo veikalà
pavadino Ðtai taip Zoratustra kalbëjo. Ið lietuviø
autoriø pirmasis Zoratustros vardà 1769 m. paminëjo K.Narbutas knygoje Logika arba mastymo ir daiktø apgalvojimo mokslas.
Poetas A.Mickevièius po
kelionës, 1838 m. paraðë
kûriná arimanas ir Ormuzas, kuris áeina á jo Krymo
sonetø ciklà. Ðiame eilëraðtyje yra apdainuojamas
dviejø pradø (gërio ir blogio) kova.
Pagrindinius zoroastrizmo principus sudaro
dviejø jëgø  gërio ir blogio
arba ðviesos ir tamsos tarpusavio kova, tikëjimas galutine gërio pergale. Avestoje gërá, ðviesiàsias jëgas
simbolizuoja Achura Mazda arba Charmazdas, o blogá, tamsiàsias jëgas  Angromanju. Azerbaidþanieèiai juos vadina Hormuz ir
Ahriman. O ðio tikëjimo
pranaðas Zoroastras Azerbaidþane yra vadinamas
Zerduðtu. Avestos postu-

latai nurodo, kad gëris ir
blogis atsiranda kiekvieno
þmogaus laisvo pasirinkimo sekoje. Blogis yra apribotas ir nëra amþinas, o gëris  amþinas ir beribis. Ðis
postulatas yra pagrindinis
zoroastrizmo principas.
Todël Novruz ðvenèiame bûtent pavasario lygiadienio metu, kai diena susilygina su naktimi ir tampa ilgesne uþ naktá, kai baigiasi þiema ir ðviesa nugali
tamsà. Visoje gamtoje prasideda atsinaujinimas,
Kristijono Donelaièio þodþiais tariant Jau saulelë
vël atkopdama budino
svietà....
Dabartinëje Azerbaidþano teritorijoje Novruz
ðventë buvo ðvenèiama iki
islamo atëjimo, dar VI-V a.
prieð mûsø erà. Tada Azerbaidþanas buvo vadinamas
Atropateno valstybe. Novruz ðventës paproèiai ir tradicijos didþiaja dalimi yra
susijæ su buitiniø taisykliø,
apeigø sàvadu, moraliniais,
etiniais principais, mitais,
giesmëmis, maldomis, himnais ir kitais elementais, iðdëstytais Avestoje. Novruz
prasideda nuo apsivalymo.
Prieð ðventæ iðvalomi namai, drabuþiai, namø apyvokos reikmenys. Þmogus
privalo apsivalyti ne tik fiziðkai, bet ir dvasiðkai.
Novruz negalima ðvæsti neapsivalius dvasiðkai, neatlikus tam tikro katarsio,
dvasinio apsivalymo, taurinimo proceso. Prieð apsivalymà pradedami auginti
kvieèiø daigai, kuriuos
azerbaidþanieèiai vadina
semeni. Semeni  ne tik
ðventinio stalo puoðmena,
azerbaidþanieèiams semeni
 pagrindinis Novruz sim-
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bolis, derlingumo simbolis.
Tai pirmasis ðvelnus þalumynas namuose. Pagal já
nustatoma, koks bus ateinanèiø metø derlius: jeigu
semeni iðaugo graþûs ir
aukðti, tai metai bus derlingi. Be jokios abejonës, semeni kultas Azerbaidþane
yra susijæs ir su þemdirbyste, ir su senovinëmis duonos kepimo tradicijomis.
Azerbaidþane ir dabar kepama ávairiausia duona pagal seniausius protëviø receptus. Yra ir Duonos muziejus. Taèiau semeni auginimas turi ir moraliniø bei
filosofiniø aspektø. Tai 
dalyvavimas naujojo gyvenimo prasidëjime. Semeni
auginami su meile ir pagarba. Ðie silpni þalumynai
reikalauja ypatingo dëmesio ir gerumo. Þmogø, juos
auginantá, supa ðvelnumas
ir gerumas, ðviesa, jis tampa tauresnis ir savo sieloje,
savo mintyse tampa Kûrëju, o ne griovëju.
Azerbaidþanieèiai Novruz metu puoðia ðventiná
stalà su didele pagarba
maistui, duonai. Ypatingais laikomi patiekalai, pagaminti ið semeni, jie su didele meile ir pagarba yra
dovanojami. Priimta ant
ðventinio stalo patiekti 7
patiekalus, kuriø pavadinimai prasideda raide S. Pirmasis patiekalas bûna ið semeni. Skaièius septyni yra
ðventas skaièius. Ðventei
gaminamas plovas, patiekiama daug saldumynø, pyragø, dþiovintø vaiðiø, ávairiø rieðutø ir kitø skanëstø.
Ðventinis stalas puoðiamas
ir marguèiais. Kaip ir kitose tautose, marguèiai reiðkia naujo gyvenimo pradþià, tai  vaisingumo simbolis. Ðiais ðventiniais patiekalais bûtinai vaiðinami
kaimynai, paþástami ir nepaþástami. Per ðventes daugiausia geriamas raudonas
vynas, granatø sultys. Azerbaidþane Ðamachy rajone

iki ðiol auginama nuo senovës þinoma vynuogiø rûðis
 Artavan, ið kuriø Novruz
ðventei gaminamas vynas.
Tai metas, kai nelaikomas
pyktis, susitaiko prieðai,
turtuoliai padeda vargðams,
þmonës sveèiuojasi vieni
pas kitus, aplankomos á kità pasaulá iðëjusiø giminiø
ir artimøjø amþino poilsio
vietos, sodinami medeliai,
ridenami marguèiai, ðokami tautiniai ðokiai, vyksta
teatralizuoti renginiai, imtynininkø varþybos, þirgø
lenktynës, ir kt. Ðventës
metø bûrëjos pranaðauja
jaunimui bûsimas suþadëtuves, vestuves ir panaðiai.
Bûtinas Novruz ðventës
atributas  ugnis. Azerbaidþanieèiø mitologijoje ugnis  ðventa stichija, neðanti savyje Dieviðkàjá teisingumà. Azerbaidþane ypatingai garbinama ugnis.
Yra iðlikæ senosios ugnies
garbintojø ðventovës, kuriose visà laikà dega ugnis.
Azerbaidþanà daþnai vadina ugnies ðalimi. Baku
miesto herbe pavaizduotos
trys ugnys. Norëèiau priminti, kad ir mûsø bendrija beveik deðimt metø, tai
yra iki jos perregistravimo
1997 m., vadinosi Odlar
jurdu (Ugnies ðalis).
Ðvenèiant Novruz, kuriami
lauþai, uþdegamos þvakës.
Þmonës perðoka per lauþà.
Tokiu bûdu tikima, kad jie
apsivalo nuo nesëkmiø, liûdesio, skausmo ir kitø problemø.
VII mûsø eros amþiuje
ir vëliau, kai arabai musulmonai uþkariavo Persijà,
Azerbaidþanà, Vidurinæ
Azijà ir ðiuose kraðtuose
paskleidë islamo religijà,
zoroastrizmo tikintieji buvo persekiojami, jie buvo
priversti pereiti á nelegalø
tikëjimà arba pasitraukti ið
ðalies. To pasekoje ðiuo metu iðliko tik keletas neskaitlingø zoroastrizmo
bendrijø Indijoje (tai apie

pusë milijono parsø, labai
turtinga kolonija, gyvenanti Bombëjaus apylinkëse)
Irane, Irake, Azerbaidþane.
Be to, ðios religijos bendruomenës veikia ir Didþiojoje Britanijoje, JAV,
Kanadoje, Vokietijoje ir kitur.
Taèiau, nepaisant ðiø istoriniø aplinkybiø, zoroastrizmas ir Novruz azerbaidþanieèiø etnokultûros
sanklodoje paliko reikðmingus bei ávairiaspalvius
sluoksnius.
Be jokios abejonës,
daugelis Novruz apeigø darë átakà daugelio azerbaidþanieèiø tradicijø ir paproèiø atsiradimui, azerbaidþanieèiø pasaulëþiûros

formavimuisi, tautinio
mentaliteto átvirtinimui.
Novruz mus moko kilniausiø ir tauriausiø dalykø,
nes Novruz  tai gerumo,
meilës þmogui, gamtai, susitaikymo, dosnumo, svetingumo, pagarbos vyresniajai kartai, mirusiøjø pagerbimo, istorinës atminties iðsaugojimo, tikëjimo ir
vilties ðventë.
Esu ásitikinæs, kad Lietuvos azerbaidþanieèiai,
puoselëdami ir saugodami
paveldëtus ið savo protëviø
tokius svarbius tautinio tapatumo bruoþus, ir toliau
gyvens harmonijoje su lietuviais ir kitomis ðalyje gyvenanèiomis tautomis, kartu kurs Lietuvos ateitá.

Tautiniø bendrijø namø virtuvëje Novruz ðventiniam
stalui azerbaidþanieèiø patiekalus ruoðia Draugijos
valdybos narys Mamed Ragim Kerimov
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Parengta etninës politikos koncepcija
Etniniø santykiø darna - tai vienas pagrindiniø politiniø kriterijø
stojant á Europos Sàjungà. Etninës
politikos koncepcija yra pirmasis
dokumentas, iðsamiai apþvelgiantis
esamà Lietuvos tautiniø maþumø padëtá, - naujà dokumentà apibûdina
specialistai.
Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas parengë naujà ir iðsamø dokumentà Lietuvos Respublikos etninës politikos koncepcija, apþvelgiantá ðalies tautiniø maþumø politikà, kultûrinæ-socialinæ raidà. Koncepcija apibûdina mûsø ðalies etniniø grupiø situacijà, nubrëþia perspektyvas.
Apie naujo dokumento svarbà ir aktualiausias tautiniø maþumø problemas pasakoja vienas koncepcijos rengëjø, Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus
pavaduotojas Stanislavas Vidtmannas.
KONCEPCIJA
- Pastaruoju metu ðalyje kuriama
nemaþai ávairiausiø srièiø strategijø,
koncepcijø. Kokia Etninës politikos
koncepcijos paskirtis, kas inicijavo
ðio dokumento atsiradimà?
- Koncepcijos kûrimà inicijavo Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas. Ðiame dokumente keliami ne tik
tautinëms maþumoms aktualûs klausimai - tai bendra ðalies etninë politika.
Juk maþumos neatsiejamos nuo didþiausios etninës grupës. Tai pirmas
bandymas apþvelgti etniniø grupiø politikà. Iki ðiol pagrindiniai dalykai atsispindëjo Tautiniø maþumø bei Pilietybës ástatymuose.
Pagal ðá dokumentà siûlome parengti specialià Tautiniø maþumø integracijos programà. Koncepcija turëtø tapti teoriniu ðios programos pagrindu.
- Koncepcijoje apþvelgiate pagrindines ðalies tautiniø maþumø problemas. Kurios ið jø aktualiausios ir reikalaujanèios skubiø sprendimø?
- Taip, koncepcijoje palietëme nemaþai problemø. Aktuali ðvietimo, pilietinio aktyvumo, ðalies kultûrinio paveldo apsaugos bei tautinës-rasinës diskriminacijos problematika. Svarbu ðalinti
neigiamus visuomenës stereotipus, maþinti tautiniø maþumø atskirtá. Negerai,
kai darbo ar kitos grupës formuojamos
pagal priklausymà tam tikrai etninei
grupei. Koncepcijoje nurodome bûdus,
kaip iðvengti tokiø negeroviø.
12

- Kol kas Lietuvoje nëra daug rasinës ar tautinës diskriminacijos atvejø.
- Taip, taèiau ðiai problemai reikia
skirti daugiau dëmesio. Lietuvai integruojantis á Europos Sàjungà (ES) gali
atsirasti ir naujø etniniø bei rasiniø
grupiø. Gali bûti, kad jø poþiûris, mentalitetas labai skirsis nuo mums áprasto. Lietuvos visuomenë dar neturi patirties, todël reikia ið anksto rengtis pasikeitimams. Akivaizdus pavyzdys Vokietijoje - ten kyla ir sprendþiamos turkø-kurdø problemos. Neturëtume uþmerkti akiø. Ir mes turëtume pasirengti naujiems iððûkiams.
ÐVIETIMAS
- Ðvietimo problemas keliate kaip
vienas aktualiausiø. Áþvelgiate daug
dabartinës ðvietimo sistemos trûkumø?
- Kalbame apie ðvietimà, bet tai nereiðkia, kad Lietuvos ðvietimo sistemà
vertiname kritiðkai. Mûsø ðalyje tautiniø maþumø ðvietimo modelis susiformavo istoriðkai. Dar sovietmeèiu veikë rusakalbiø ir lenkakalbiø mokyklos. Dþiaugiamës nuoseklia ðvietimo
politika. Atgavus Nepriklausomybæ
lenkakalbiø mokyklose vaikø padaugëjo. Prieð gerà deðimtmetá lenkø dëstomàja kalba mokësi apie 9 tûkstanèius
mokiniø, o jø skaièius dabar virðija 22
tûkstanèius.
- Vis dëlto á kà reikëtø atkreipti dëmesá?
- Pastaraisiais metais nemaþai tautiniø maþumø ðeimø vaikus leidþia á
lietuviðkas mokyklas. Kai kuriose lietuviðkø mokyklø klasëse apie pusæ
mokiniø yra ið nelietuviðkø ar miðriø
ðeimø. Ðie vaikai pasineria á lietuvybæ,
ir tai puiku. Taèiau neretai jie praranda galimybæ puoselëti savo tautiná tapatumà. Siûlome atsiþvelgti á tai ir sudaryti galimybes ðiems mokiniams nepamirðti gimtosios kalbos, nacionaliniø paproèiø.
- Tautiniø maþumø ðeimø vaikai
renkasi lietuviðkas mokyklas, nes
pastaruoju metu kyla bëdø dël lietuviø kalbos valstybinio egzamino. Lietuviðkose mokyklose jam rengiamasi rimèiau negu kitose.
- Egzistuoja lietuviø kalbos valstybinio egzamino problema. Ðioje srityje
bûtinas rimtas apsisprendimas. Tautiniø
maþumø mokyklose lietuviø kalbos egzamino reikalavimai kaip valstybinës

kalbos, lietuviðkose mokyklose tai gimtosios kalbos egzaminas. Pasirengimas
ir vertinimas skiriasi. Kiek þinau, Ðvietimo ir mokslo ministerija siekia bendros sistemos. Turëtø bûti rastas optimalus ðios problemos sprendimas.
TOLERANCIJA
- Apklausø duomenys rodo, kad
Lietuvoje nemëgstamiausios etninës
grupës - romai ir þydai. Lietuviams
trûksta tolerantiðkumo?
- Lietuva neiðsiskiria ið kitø Europos ðaliø. Daugumoje valstybiø romai
sulaukia maþiausiai simpatijø. Taip yra
dël daugelio prieþasèiø: romai gyvena
atsiskyræ, jø gyvenimo bûdas ypatingas.
Norëèiau pabrëþti, kad Lietuvos romai
savarankiðkai neiðeis ið susidariusios
aklavietës, jiems bûtina padëti.
Kalbant apskritai apie tolerantiðkumo stokà, Lietuvoje (kaip ir kitose ðalyse) gajûs stereotipai, tam tikrø tautybiø atstovai nemëgstami dël ávairiausiø prieþasèiø. Be to, atskirtá tarp skirtingø etniniø grupiø kartais skatina ir
þiniasklaida.
- Ar daþnai tenka susidurti su
tautine diskriminacija?
- Yra buvæ tokiø atvejø, taèiau tai nëra masinis reiðkinys. Vakarø ðalyse specialios institucijos kontroliuoja diskriminacijos reiðkinius. Siûlome plësti
Moterø ir vyriø lygiø galimybiø kontrolieriaus institucijà arba steigti naujà, kuri nagrinëtø pilieèiø skundus dël diskriminacijos. Departamentas negali kontroliuoti ir bausti tautinës ar rasinës diskriminacijos. Nauja institucija suteiktø
galimybæ nepatenkintiems þmonëms
ieðkoti teisybës, tikrinti faktus.
INTEGRACIJA
- Pabrëþiate, kad etninë politika
ypaè svarbi stojant á ES. Kokius reikalavimus kelia ES?
- Koncepcijoje skiriame daug dëmesio integracijai á ES. Siûlome ne tik
steigti specialià institucijà þmoniø
skundams dël diskriminacijos nagrinëti, bet ir parengti nacionaliná kovos su
diskriminacija ir rasizmu bei etniniu
nepakantumu planà. Tokius planus turi dauguma Europos ðaliø. Ðis dokumentas numatytø priemones ávairiose
srityse ir þingsnius, kurie uþkirstø kelia diskriminacijai ar nelygybei.
(Lietuvos þinios,
2003 m. kovo 6 d. Nr. 54 (10483)
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Tautiniø bendrijø namai turëtø plëstis
Pateikiame skaitytojams 2003 m.
sausio 31 d. Lietuvos þiniose iðspausdinto J.Raðtauskaitës staipsnio
Tautiniø bendrijø namai turëtø
plëstis santraukà.
Tautiniø bendrijø namuose Vilniuje vykæs seminaras Tautiniø maþumø
organizacijos demokratinëje visuomenëje ðiandieninës aktualijos ir raidos
perspektyvos. Darsyk patvirtino ðios
ástaigos veiklos reikðmæ ir svarbà ðalies visuomeniniam politiniam gyvenimui. Pasak Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës generalinio
direktoriaus Antano Petrausko, norint
puoselëti tautiniø maþumø tradicijas
ir kuo iðsamiau informuoti visuomenæ apie tautiniø maþumø problemas,
bûtina palaikyti tokias ástaigas kaip
Tautiniø bendrijø namai.
NAMAI
Tautiniø bendrijø namai ákurti
1991 metais. Tuo metu tai buvo pirmoji ir vienintelë tokio pobûdþio ástaiga Vidurio ir Rytø Europoje. Tautiniø
bendrijø namuose patalpas turi 14
Lietuvos tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø. Èia dirba Tautiniø
bendrijø taryba. Tautiniø bendrijø namø patalpomis naudojasi visos oficialiai ðalyje registruotos tautiniø maþumø visuomeninës organizacijos. Namuose pradëta kaupti biblioteka, kasmet auga videotekos fondai.
VEIKLA
Tautiniø bendrijø namai daugiausia dëmesio skiria Lietuvos tautiniø
maþumø tapatumui puoselëti, skatina
ir remia tautiniø maþumø integracijà

á ðalies visuomeniná politiná gyvenimà. 2002 metais Tautiniø bendrijø
namuose surengta per 50 ávairaus pobûdþio renginiø: parodø, koncertø,
knygø pristatymø, susitikimø. Tradiciniais namø renginiais yra tapæ ávairiø
ðalies tautiniø maþumø istoriniø tëvyniø valstybiniø ir nacionaliniø ðvenèiø minëjimai, koncertai.
Kartu su Tautiniø bendrijø taryba
surengëme pirmàjá ðalies tautiniø maþumø sekmadieniniø mokyklø festivalá. Jame dalyvavo 18 sekmadieniniø
mokyklø kolektyvø ið 6 Lietuvos
miestø, atstovaujantys 12 tautybiø, pasakojo namø direktorë Alvida Gedaminskienë. Tautiniø bendrijø namai,
tautiniø maþumø visuomeninës organizacijos savo veikla prisideda prie
pozityvaus Lietuvos, kaip daugiatautës
ir daugiakultûrës valstybës, ávaizdþio
formavimo.
VIENIJA
Manome, kad per dvylika metø
Tautiniø bendrijø namai árodë, kad ðie
namai yra reikalingi visuomenei. Namai savo veikla siekia ugdyti Lietuvos
visuomenës nariø tarpusavio supratimà
ir tolerancijà. Remdami tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø veiklà, siekiame formuoti pilietinæ visuomenæ, ugdyti pasididþiavimà mûsø
valstybe, - aiðkino Gedaminskienë.
Tautiniø bendrijø namuose organizuojami valstybinës kalbos kursai socialiai remtiniems asmenims (bedarbiams), kuriuos remia Valstybinë lietuviø kalbos komisija bei Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas. Kasmet lietuviø kalbos mokosi apie 50
þmoniø. Namuose dirba atskirø tautiniø maþumø visuomeniniø organiza-

cijø sekmadieninës mokyklos, kuriose vaikai mokosi savo tëvø ir protëviø
gimtosios kalbos, susipaþásta su istoriniø tëvyniø istorija, paproèiais ir tradicijomis.
PERSPEKTYVOS
Tæsime dalykinius kontaktus su ðalies organizacijomis, norime plësti
tarptautinius ryðius, todël bendradarbiausime su panaðaus pobûdþio ástaigomis ir organizacijomis kitose valstybëse.
Mûsø laukia kasdienis, pakankamai konkretus darbas, teikiant paramà tautiniø maþumø visuomeninëms
organizacijoms. Ðiais metais jis bus
daugiau susietas su mûsø valstybës
siekiu tapti ES nare, - apie bûsimus
darbus kalbëjo Gedaminskienë.
RÛPESÈIAI
Vadovë neslëpë, kad netrûksta rûpesèiø - pirmiausia namams reikëtø
didesniø patalpø. Per pastaruosius
deðimt metø beveik dvigubai padaugëjo tautiniø maþumø visuomeniniø
organizacijø, jø daugës ir toliau. Á organizacijas buriasi negausios ðalyje
gyvenanèios tautinës bendrijos. Lietuvai tapus ES nare, ðalyje padaugës kitø tautybiø ir rasiø atstovø. Jie taip
pat kurs savo organizacijas, plëtos
veiklà. Manome, kad namai turëtø padëti ðioms organizacijoms, jø nariams
ásilieti á mûsø valstybës visuomeniná
gyvenimà, - aiðkino Gedaminskienë.
Namø direktorës teigimu, bepigu
organizuoti renginius vasarà, kai atidarius langus galima klausytis ir lauke.
Vis labiau akis bado ir daug rûpesèiø
kelia nepakankama materialinë bazë,
ðiuolaikiniø ryðio priemoniø stoka.

Kultûros centras - Klaipëdoje
Kovo pabaigoje Klaipëdoje Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento atstovai (TMID) susitiko su
miesto meru Rimantu Taraðkevièiumi ir savivaldybës atstovais ir aptarë galimybæ uostamiestyje steigti tautiniø maþumø kultûros centrà. Klaipëdos miesto valdþia pritarë ðiai idëjai, ir pasiûlë patalpas. Pastato rekonstrukcija turëtø prasidëti ðiemet.

Klaipëda taps treèiuoju Lietuvos
miestu, kuriame bus ásteigtas centras - Vilniuje Tautiniø bendrijø namai veikia jau daugiau kaip deðimt
metø, Kaune tokio centro statyba jau
baigiama.
Remiantis 2001 m. gyventojø suraðymo duomenimis, Klaipëdos apskrityje gyvena 60970 arba 15,8 proc.
nelietuviø tautybës asmenø. Klaipëdos

mieste gyvena  55397 arba 28,7 proc.
tautiniø maþumø atstovø.
Uostamiestyje 16 tautiniø maþumø visuomeniniø organizacijø, 12
mokyklø rusø mokomàja kalba. Ið jø
 1 gimnazija, 6 vidurinës mokyklos
(tarp - 1 miðri), 3 pagrindinës mokyklos (tarp jø - 1 miðri), 2 darþeliai-mokyklos, kuriose 2001/2002 mokslo
metais mokësi 7455 mokiniø.
13
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Susipaþinkime  Ruskij dom
Rusø visuomeniniø organizacijø
asociacija Ruskij dom  didþiausias Lietuvos rusø bendruomenës visuomeninis junginys, kuris siekia iðsaugoti rusø kultûrà, tradicijas, kalbà, informacinæ erdvæ. Asociacija vienija rusø verslininkus, gamybininkus,
kultûros ir meno veikëjus, kûrybinæ
inteligentijà.
Asociacijos sukûrimo principas 
apjungti visas rusø visuomenës veiklos kryptis: verslà, þurnalistikà, ðvietimà, sportà, kultûrà. Vaikai, jaunimas, pensininkai  asociacijos dëmesio centre.
Asociacijos Ruskij dom stuktûra: informacijos ir ryðiø su visuomene centras, mokslinis-techninis centras, ðvietimo centras, verslo centras,
sporto centras, juridinës tarnybos
centras, kultûros centras.
Asociacijos Ruskij dom pirmininkas Vladimiras Charitonovas yra
vienas jos ákûrëjø, vadovavæs tokiu
paèiu pavadinimu visuomeninei organizacijai. Statybininkas, statæs Þirmûnø ir Lazdynø mikrorajonus sostinëje, pedagogas, kuris daug dëmesio skiria darbui su vaikais ið socialiai apleistø ðeimø, jiems yra ákûræs
Lakðtingalos sporto klubà Lazdynuose. Ðiuo metu dirba juristu.
V.Charitonovas puikiai bendrauja su

Rusø miziejus Visagine

14

Asociacijos Ruskij dom nariai susitikime Visagino merijoje. Treèias ið
deðinës - asociacijos pirmininkas Vladimiras Charitonovas.

þmonëmis, jam galima pavydëti sugebëjimø uþmegsti dalykinius bei kûrybinius ryðius.
2002 m. kovo mën. asociacija paskelbë konkursà geriausiam mokslo
ir technikos iðradimui, pasiûlymui,
verslo planui ávairiose Lietuvos ûkio
ðakose. Gauta daug pasiûlymø, konkursas tæsiasi ir 2003 m.
Pirmàja bendradarbiavimo tarp

Lietuvos ir Rusijos regionø kregþdute tapo 1999 m. asociacijos tarybos
inicijuotas projektas dël Uralo humanitarinio fondo Baltijos ðalyse gyvenantiems tëvynainiams remti sukûrimo bei nuolat veikianèio rusø diasporos Euroazijos Kongreso vykdomojo komiteto, siekianèio konsoliduoti rusø diasporà, ásteigimas, taip
pat informacinio-analitinio centro ir
Uralo prekybos atstovybës atidarymas. Dabartiniu metu projektas yra
svarstomas Rusijos ir Lietuvos vyriausybëse.
Asociacija yra Lietuvos Respublikos pramonës ir prekybos rûmø
narë.
Savo veikloje asociacija didelá dëmësá skiria ðvietimo, rusø mokyklø
Lietuvoje klausimams. Du metus asociacija dirbo, siekdama atidaryti Naujø mokymo formø institutà Lietuvoje, buvo pasiraðytos kelios bendradarbiavimo su tarptautiniais Rusijos institutais sutartys, taèiau dël ávairiø
prieþasèiø ðiø planø ágyvendinti nepavyko.
Viena ið asociacijos veiklos krypèiø  invalidø nuo vaikystës reabilitacija. Ruskij dom kartu su kitomis
Lietuvos visuomeninëmis organiza-
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cijomis siekia padëti uþtikrinti invalidams lygias darbo ir gyvenimo teises.
Organizuojant sportinæ veiklà,
asociacija siekia sukurti áþymiø sportininkø  Dano Pozdniako, Viktoro
Sorokino ir kt.  fondus. Jos iniciatyva ákurtas Sportinës veiklos centras,
kurio tikslas padëti Lietuvoje gyvenantiems sportininkams ir sporto
mylëtojams.
Puoselëjant rusø kultûros tradicijas, vystant meninæ literatûrinæ kûrybà, Ruskij dom organizuoja kultûros renginius, padeda rengti tradicines ðventes, labdaringus koncertus,
muges, parodas.
Ruskij dom padeda daugeliui
kûrybiniø kolektyvø ágyvendinti jø
projektus. Asociacija remia Vilniaus
vaikø teatro studijos programà Kultûros koridorius Rytai-Vakarai, kuri apima Permës, Sankt Peterburgo,
Vilniaus, Paryþiaus miestus.
Ilgametis draugiðkas bendradarbiavimas sieja asociacijà ir Lietuvos
rusø dramos teatrà. Aktyviai asociacijos veikloje dalyvauja Ruskij
dom tarybos narys, teleþurnalistas
laidos Krikðèioniðkas þodis
(LTV) vedëjas L. Gluðajevas, kurio
filmas Geguþës triptikas, pasakojantis apie staèiatikiø ir sentikiø parapijas Lietuvoje, buvo apdovanotas
tarptautinio festivalio Radoneþ
diplomu ir prizu.
Kûrybiniai asociacijos kolektyvai
daþnai lankosi su koncertais ávairiuose Lietuvos miestuose. 2002 m. lapkrièio mën Ruskij dom kûrybiniai
kolektyvai lankësi Visagine, kur susitiko su miesto vadovais, Visagino
miesto pensininkø klubo, ðvenèianèio
veiklos 10-metá, nariais. Koncerto,
kuriame dalyvavo poetë bardë L.Pachomova, poetas V.Raièevas, ansamblis Retro ir kt., metu surinktos lëðos buvo skirtos staèiatikiø ðventyklos statybai.
Ruskij dom bendradarbiauja su
ávairiomis visuomeninëmis organizacijomis. Ir nors asociacijos veiklos
centre  rusø bendruomenë, jai nesvetimos problemos, aktualios visiems mûsø pilieèiams, kuriuos jungia bendri namai  Lietuva.
Asociacijos Ruskij dom taryba

Europos ðalys
susirûpinusios
romø padëtimi

Nauja paþintis

Susirûpinimà kelia romø migracija ið Rytø Europos ðaliø á Vakarø Europos valstybes, nelegalus romø darbas, diskriminacija, socialinës  buitinës problemos.
Konferencijoje dalyvavusi Tautiniø
maþumø ir iðeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës Tautiniø maþumø skyriaus vyriausioji specialistë Rasa Paliukienë teigë, jog forume buvo raginama kiekvienoje ðalyje uþtikrinti romams lygias
galimybes pasirenkant darbà, ðalinti
romø diskriminavimo atvejus, skatinti romus dalyvauti politinëje veikloje,
ypaè savivaldos lygmenyje.
Ketinama sukurti Europoje plaèià
romø integracijos á visuomenæ programà 2005-2015 metams. Joje ypatingas
dëmesys bûtø skiriamas romø ðvietimui, legaliam ádarbinimui, romø socialinëms reikmëms.
Lietuvoje ðie klausimai sëkmingai
sprendþiami  nuo 2000 m. vykdoma
Romø integracijos á visuomenæ programa.
2001 m. Kirtimuose (Vilniuje)
pradëjo veiklà Romø visuomenës centras, kuriame rengiami suaugusiøjø
ðvietimo kursai, vykdoma vaikø ir paaugliø nusikaltimo prevencijos programa, dirba ikimokyklinio parengimo
grupës, konsultuoja teisininkas. Ðalia
Centro statomas sanitarinis blokas su
pirtimi, skalbykla.
Tai þenklûs þingsniai integruojant
romus á visuomenæ, gerinant jø buitá.
Reikia tikëtis, kad naujoji Vilniaus
miesto savivaldybë operatyviai spræs
ásisenëjusias romø problemas, tarp jø
- Kirtimø taboro detalaus iðplanavimo parengimà, þemës áteisinimà, komunaliná-sanitariná aptarnavimà.

Visuomet ádomu susipaþinti su
nauju þmogumi, o dar ádomiau  su
visu kolektyvu þmoniø. Juolab, kad tai
mûsø artimiausi kaimynai, su kuriais
mus jungia ir praeitis, ir ðiandiena, ir,
aiðku, ateitis.
Kovo mën. pabaigoje Tautiniø bendrijø namuose sveèiavosi Latgalijos þemës sostinës Daugpilio Rusø kultûros
centro (M.Kalistratovo namai) delegacija. Susitikimà surengë Rusø kultûros
centras ir Tautiniø bendrijø namai. Ið
Daugpilio atvyko M.Kalistratovo namø direktorë G.Bogdanova, folklorinis
ansamblis Slavianka (vadovas J.Panov, koncertmeisteris J.Jermakov) ir
du dailininkai, Daugpilio dailininkø
asociacijos nariai  Piotr Chudobèionok ir Grigorij Michejev.
M.Kalistratovo namai  didelis Latvijos kultûros centras, kuriame vyksta
ávairûs kûrybiniai vakarai, seminarai,
festivaliai, daþnai iðsiliejantys á miesto
gatves ir aikðtes. Daugpilio rusø kultûros centras maloniai kvieèia á koncertus sveèius ið ávairiø ðaliø, kasmet geguþës mën. organizuoja slavø kultûros
dienas Slavø kongresas. M.Kalistratovo namai plaèiai þinomi uþ Latvijos
ribø, jo dainininkai ir ðokëjø kolektyvai (ansambliai Slavianka, Rusièi,
Rusø karagodai) gerai paþástami Estijoje ir Rusijoje. Beja, ir á Vilniø ansamblis Slavianka atvyko po koncerto Sankt Peterburge.
Neatsitiktinai á susitikimà su sveèiais ið Latvijos atëjo tie, kurie siekia
vystyti draugiðkus santykius su kaimynais ir pirmiausia  stiprinti kûrybinius
ryðius tarp dviejø Pabaltijo valstybiø
tautiniø maþumø atstovø. Susirinko
þmonës, norintys pasidalinti savo darbo patirtimi, pasirengæ ne tik aptarti
problemas, bet ir kûrybinio bendradarbiavimo su kaimynais galimybes. Susirinkusius sveikino Tautiniø maþumø
ir iðeivijos departamento generalinis
direktorius A.Petrauskas. Jis atkreipë
dëmesá á galimybes mokytis vieniems
ið kitø. Ðiltus þodþius sveèiams iðsakë
Vilniaus vicemeras V.Maèiulis.
Susitikimà pradëjo jaunieji Vilniaus
rusø folkloro centro ansamblio Arinuðka (meno vadovai I. ir N.Zacharovai)

Jonas RUMÐA

(nukelta á 4 virð.)

Austrijos sostinëje Vienoje vykusi tarptautinë konferencija, kurià surengë Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacija (ESBO),
svarstë romø (èigonø) padëtá Europoje.
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nariai, jø dainos tarsi ákvëpë susirinkusius tolesniam pokalbiui. O mûsø ðalies
tautiniø bendrijø atstovams - Tautiniø
bendrijø tarybos pirmininkui R.Arutiunian, Lietuvos rusø visuomeniniø organizacijø koordinacinës tarybos pirmininkei T.Michniovai, VðÁ Baltijos kûrybiniai resursai vadovui P. Lavrinec,
Visuomeniniø organizacijø asociacijos
Ruskij dom pirmininkui V.Charitonovui, tarptautinio vaikø festivalio
Mûza organizatoriui J.Antonovui,
Vilniaus universiteto docentui, nagrinëjanèiam Lietuvos sentikiø istorijà G.Potaðenko ir kt. - pakako.
Tautiniø bendrijø namø direktorë
A.Gedaminskienë supaþindino su ávairiapusia ðios ástaigos veikla, savo ruoþtu G.Bogdanova papasakojo apie
M.Kalistratovo namø darbà. Puikiu
Daugpilio rusø kultûros centro darbo
pavyzdþiu tapo ansamblio Slavianka

Azartas, nuoðirdumas, skambëjæ daugpilieèiø pasirodyme, pavergë klausytojus.
Neatsitiktinai susitikime dalyvavo
dailininkai ið Daugpilio  sekanèià
dienà Rusø galerijoje (Iðganytojo g. 2/
4) buvo atidaryta Latvijos dailininkø
sàjungos nario P.Chudobèionko
skulptûrinës tapybos kompozicijø paroda, o geguþës mën. pabaigoje èia bus
atidaryta kito Daugpilio dailininko
Grigorijaus Michejevo darbø paroda.
Tautiniø bendrijø namuose vykusiame susitikime vyravo tarpusavio supratimas, todël norisi tikëti, jog bendras
Namø ir Rusø kultûros centro projektas Nauja paþintis: Latvija (Daugpilis)
 Lietuva (Vilnius), kurá remia Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamentas, bus kûrybiðkai tæsiamas.
Jelena KONICKAJA
Rusø kultûros centro
direktorë-tvarkytoja

Susitikimo dalyvius sveikina Vilniaus rusø folkloro ansamblis Arinuðka,
meno vadovai I. Ir N.Zacharovai.

Koncertuoja sveèiai Daugpilio rusø kultûros centro ansamblis Slavianka.
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Tæsiamas projektas
Tautinës maþumos
pilietinëje
visuomenëje

Tautiniø bendrijø namai, tæsia projektà Tautinës maþumos pilietinëje
visuomenëje, kurá remia Kanados
Baltijos Socialinës Integracijos Fondas bei Tautiniø maþumø ir iðeivijos
departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës.
Sausio 24 d. ávykusiame seminare
praneðimus skaitë Lietuvos Respublikos
Seimo narys, Seimo Europos reikalø
komiteto pirmininko pavaduotojas Egidijus Vareikis, Europos komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojas Klaudijus Maniokas. Su sociologiniø tyrimø
duomenimis apie Lietuvos tautiniø maþumø nuostatas, siekiant narystës ES supaþindino dr. Natalija Kasatkina ir Tadas Leonèikas. Vilniaus Universiteto
magistrantas Giedrius Surplys kalbëjo
apie tautiniø maþumø atstovavimà ES
valstybiø ir ðaliø kandidaèiø centrinës
valdþios institucijose. Tautiniø maþumø
ir iðeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Stanislav Vidtmann aptarë Lietuvos tautiniø maþumø
padëtá. Europos Komisijos Informacijos centro direktorë Graþina Saltonienë papasakojo apie ðio Centro veiklà.
Seminaro darbe dalyvavo ir kalbëjo Tautiniø maþumø ir iðeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius
Antanas Petrauskas, Kanados ambasados biuro vadovë Eglë Jurkevièienë.

Biuletená spaudai parengë Redakcinë komisija
Adresas: Tautiniø bendrijø namai, Raugyklos g. 25, LT-2001 Vilnius.
Tel./faksas (5) 216 04 08, el. paðtas tbn@takas.lt

