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2 INTERVIU

Neseniai vykusioje plenarinėje Parla-
mento sesijoje Strasbūre buvo priim-
ta rezoliucija dėl Rusijos kaip remian-
čios terorizmą valstybės. Dėjote daug 
pastangų, kad šis dokumentas atsi-
rastų ir būtų patvirtintas. Kuo kon-
krečiai ši rezoliucija bus reikšminga 
tolimesnei politikai dėl Rusijos? 

Europos Parlamentas patvirtino 
akivaizdžius faktus, kuriuos ma-
tome tragiškuose įvykiuose Ukrai-

noje, t.y., kad Rusija yra terorizmą remian-
ti valstybė ne tik Ukrainoje, bet ir Sirijoje 
bei kitur. Taip pat, kad Rusija yra valsty-
bė, naudojanti teroristines priemones ir 
metodus. Toks yra esminis sprendimas. 
Pati rezoliucija apibrėžia ir pasekmes, ku-
rių mes iš šio sprendimo tikimės ir kurios 
turi būti įgyvendintos pirmiausia įvairių 
ES institucijų ir šalių narių. 

Tos pasekmės yra dviejų rūšių – juridinės 
ir politinės. Juridines pasekmes galime 
dalinti į dvi rūšis.

Juridinės pasekmės yra tai, kad Europos 
Parlamentas paprašė Europos Komisijos ir 
Europos Tarybos parengti naujus teisės ak-
tus, kurių iki šiol Europa neturėjo, bet turi 
JAV ir Kanada. Tai yra reglamentą, kuris 
apibrėžtų būtent kelias juridines pasekmes, 
ir tos pasekmės, žiūrint į JAV pavyzdį, gali 
būti antrinės sankcijos trečiosioms šalims, 
kurios norėtų toliau prekiauti su Rusija, 
kurią mes apibrėžėme terorizmą remiančia 
valstybe. Antrosios pasekmės gali turėti 
labai svarbų poveikį sprendžiant žalos atly-
ginimo reikalus, t.y. JAV įstatymas leidžia 
panaikinti imunitetą tokios valstybės tur-
tui, nes pagal tarptautinę teisę valstybės 
turtui taikomas imunitetas, t.y. jo negalima 
liesti. Tad šiuo atveju sankcijomis užšaldy-
tas Rusijos centrinio banko rezervo turtas, 
virš 300 mlrd. eurų, taptų lengvai prieina-
mas ir atiduodamas Ukrainai.

Politinės pasekmės, kurios yra įvardintos 
pačioje rezoliucijoje, yra keturių rūšių. 

Pirmosios politinės pasekmės – ragini-
mas, kad ES institucijos ir šalys narės 

toliau gilintų Rusijos izoliaciją, t.y. ma-
žintų diplomatinį atstovavimą. Lietuva 
tai padarė viena pirmųjų, išsiuntė Rusijos 
ambasadorių namo, tad Europos Parla-
mentas tai ragina padaryti visas šalis. Tuo 
tarpu Lietuvoje šis klausimas interpe-
liacijoje užsienio reikalų ministrui buvo 
įrašytas vienu pirmųjų, tai parodo, kiek 
mūsų opozicija atsilieka nuo europinių 
tendencijų. 

Antra, į rezoliuciją taip pat įrašytas ra-
ginimas stabdyti Rusijos narystę tarp-
tautinėse organizacijose, įskaitant ir 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą. Kitas 
dalykas, siūlymas į Europos teroristinių 
organizacijų sąrašą įrašyti „Wagnerio“ bei 
Kadyrovo grupes kaip tam tikras proxy 
karines grupes, finansuojamas valstybės. 
Trečias dalykas, siūlymas į sankcijų sąra-
šus įrašyti visas politines partijas, kurios 
veikia Dūmoje, jeigu jas galima vadinti 
partijomis – komunistus, Vieningąją Ru-
siją ir kt. Ir ketvirtas dalykas, kurį kartoju 
ne pirmoje rezoliucijoje, raginimas arti-
miausiu metu steigti specialų tribunolą 

A. Kubilius: „Po gero dešimtmečio šį laikotarpį 
lyginsime su Berlyno sienos griuvimu“
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karo agresijos nusikaltimui tirti, t.y. kaip 
tarptautiniai teisinininkai vadina – lyde-
rystės nusikaltimui. Toks tribunolas būtų 
nukreiptas į Putino atsakomybę. 

„ Neapibrėžtos politinės 
pasekmės yra tai, ką 
A. Arestovičius pavadi-
no branduoline bomba, 
o tai, kaip sureagavo 
Kremlius, irgi galima 
traktuoti, jog jie tame 
mato branduolinę poli-
tinę bombą, nes pirmą 
kartą EP buvo tiek ata-
kuotas kibernetinėmis 
atakomis, kad jame at-
sijungė internetas, buvo 
pralaužtos visos gynybos.

Neapibrėžtos politinės pasekmės yra tai, 
ką A. Arestovičius pavadino branduoline 
bomba, o tai, kaip sureagavo Kremlius, 
irgi galima traktuoti, jog jie tame mato 
branduolinę politinę bombą, nes pirmą 
kartą EP buvo tiek atakuotas kiberneti-
nėmis atakomis, kad jame atsijungė inter-
netas, buvo pralaužtos visos gynybos. 

Būtent toks sprendimas, pripažįstant 
Rusiją teroristine valstybe, siunčia aiškų 
politinį signalą Rusijos politiniam ir vers-
lo elitui, kad iš esmės nekeičiant Rusijos, 
Kremliaus vadovybės, nestabdant karo, 
tikėtis grįžti su Vakarais prie “business as 
usual” yra beviltiška. Tai gali būti stiprus 
signalas Rusijos elitui ieškoti vienokių ar 
kitokių sprendimų. 

Kuo šie metai buvo išskirtiniai ka-
bant apie jūsų veiklą Europos Parla-
mente? Gal galėtumėte išskirti tris 
esminius darbus, kuriuos pavyko nu-
veikti šiais metais?

Akivaizdu, kad niekas kitas neprilygs-
ta karo reikalams – tai lydėjo mus visus 
metus. Galima būtų pabrėžti procesus, 
ne tiek konkrečius darbus, nes per šį laiką 
tiek Parlamente, tiek frakcijoje buvo pri-
imta tikrai nemažai rezoliucijų, raportų, 
pareiškimų.

Išskirčiau keletą esminių elementų. Mano 
manymu, per šiuos metus stebėjome Va-
karų pabudimą. Gal ne tokį greitą kaip 
mums norėtųsi, bet tas procesas vyksta. 
Ne veltui U. Von der Leyen savo metinia-
me pranešime lyg ir atsiprašydama sakė, 
kad gaila, jog neįsiklausė į Baltijos šalių ir 
Lenkijos perspėjimus dėl Putino Rusijos 
pavojų. Antra, svarbus yra Ukrainos vai-
dmuo ne tik sustabdant Putino agresiją, 
žadinant pačius Vakarus ne tik karine, bet 
ir geopolitine prasme. Tai, kad ES suteikė 
kandidatės statusą Ukrainai yra didžiulis 
pokytis. Tikiuosi, kad Vakarų pabudimas 
nebus trumpalaikis. Paskutinį Europos 
dešimtmetį vadinu geopolitinės tingi-
nystės miegu, iš to miego lyg ir bundama, 
bet reikia, kad visai pabustų. Kad suteik-
tas kandidato statusas – tai perspektyva, 
kuri, tikimės ir rašome įvairiuose doku-
mentuose, sėkmingai realizuosis per ar-
timiausią dešimtmetį ir Ukrainai pavyks 
tapti visateise ES nare. Pakeliui, tikiuosi, 
spręsis ir narystės NATO klausimas, taip 
pat ir Ukrainos pergalė prieš Rusiją, tiki-
mės, kad neužilgo tai galėsime švęsti. 

Visi šie procesai turi mūsų pačių gal dar 
nesuvoktos istorinės reikšmės. Užtat tvir-
tinu, kad po gero dešimtmečio ar dvide-
šimtmečio mes šį laikotarpį lyginsime su 
Berlyno sienos griuvimu. Aš tai vadinu 
Kremliaus sienų griūtimi, kurią mes dabar 
matome, stebime ir patys kažkiek dalyvau-
jame. Berlyno siena fiziškai sugriuvo, na ir 
politiškai, vizualiai tai matėme, Kremliaus 
sienų mūrai gal ir negrius, bet Kremliaus 

autoritarinio, kleptokratinio, agresyvaus 
režimo sienos tikrai gali sugriūti. Tai būtų 
tiek Ukrainos didžiulis pasiekimas, tiek ir 
esminis pokytis visame Europos žemyne. 

Kaip dar Europa, be skiriamų pini-
gų, ginkluotės gali padėti Rusijos 
bombarduojamai Ukrainai ir jos 
žmonėms, kurios miestuose dėl ra-
ketų smūgių į civilinę infrastruktūrą 
dingsta elektra, vanduo, šildymas?

Rusijos teroristinės atakos prieš Ukrai-
nos civilinę infrastruktūrą verčia ieškoti 
naujų sprendimų, kaip padėti Ukrainai 
peržiemoti šią žiemą. Rusija sąmoningai 
yra nusitaikiusi sugriauti visą aprūpinimo 
elektra infrastuktūrą ir dėl to nebelieka 
nei elektros, nei šilumos, nes neveikia ši-
lumos elektrinės, gali nebelikti ir geriamo 

vandens. Daug pasekmių. Rusija tai daro 
sąmoningai, nes pralaimi karo fronte, tad 
bando čia kažko pasiekti, gal tikisi, kad 
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„ Rusija sąmoningai yra 
nusitaikiusi sugriauti 
visą aprūpinimo elektra 
infrastuktūrą ir dėl to 
nebelieka nei elektros, 
nei šilumos, nes nevei-
kia šilumos elektrinės, 
gali nebelikti ir geriamo 
vandens.
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ukrainiečių ryžtas ginti savo tėvynę gali su-
mažėti. Aš tokių požymių nematau, man 
pačiam teko lankytis Ukrainoje porą die-
nų po to, kai raketomis buvo apšaudytos 
Lucko ir Rivnės elektros skirstyklos. Mane 
iš tiesų stebino vietos bendruomenių, 
vietos administracijos racionalus pasiren-
gimas blogiausiems scenarijams. Jau tada 
išgirdau apie generatorių poreikį. Nuo to 
laiko prabėgo nepilnas mėnuo ir jau visoje 
Europoje ieškoma generatorių, jie perkami 
arba naudoti atiduodami Ukrainai. 

EP pirmininkė R. Metsola su asociacija 
Eurocities paskelbė pareiškimą, mums irgi 
teko prisidėti, kad šį klausimą imtų spręsti 
Prancūzijos asociacija. Dabar kreipėmės 
į Lietuvos savivaldybių asociaciją, kad ji 
imtųsi panašios iniciatyvos. Kiek žinau, 
Lietuvoje yra nemažai visuomeninių fon-
dų, kurie imasi panašių veiksmų. Be to, ir 
kitos šalys pradeda judėti, tad yra ramiau, 
kad gal ir pavyks Europai padėti Ukrainai 
nesušalti ir atlaikyti naujų atakų bangą.

Šiemet apie Europos ateitį diskutuo-
ta Konferencijoje dėl Europos atei-
ties. Kokias pamokas turėtų išmokti 
ES ir kaip ji turėtų keistis ateityje, 
kad ištikus panašioms krizėms būtų 
geriau pasiruošusi? 

Tai, ką mes stebime, yra ne tik karas prieš 
Ukrainą, bet ir gili viso Europos žemy-
no ir tuo pačiu ES geopolitinė krizė. Aš 
laikausi tokios didele dalimi istorijos 
patvirtintos nuostatos, kad ES iš geopo-
litinių krizių išeidavo visada sustiprėjusi 
toje srityje, kurioje ištinka krizė. Matau 
požymius, kad krizė priverčia ES atvi-
rai pripažinti ankstesnes klaidas – tai ir 
U. Von der Leyen žodžiai, ir Ž. Borelis 
atvirai pripažino, kad dėl priklausomybės 
nuo dujų, kuri tęsėsi iki pat karo pradžios, 
Europos Sąjunga neturėjo nei Rusijos po-
litikos, nei Ukrainos politikos, kuri buvo 
subordinuota politikai Rusijos atžvilgiu. 
Tai dabar praeina, pamokos yra supranta-
mos, klausimas, kas bus keičiama, pada-
rius išvadas iš pamokų. 

Tad Europos ateities konferencija davė ke-
letą nuorodų, dabar svarstoma apie vadi-
namąjį Konventą dėl ES sutarčių keitimo. 
Svarbiausi siūlymai, kurie nuskambėjo 
Konferencijoje, buvo kaip tik susieti su 
ES užsienio politika, kitaip sakant, su tais 
iššūkiais, kaip padaryti ES stipresne geo-
politikoje. Čia ES iš esmės turi spręsti dvi 

problemas: viena, tai pereiti prie žymiai 
efektyvesnių metodų priimant sprendi-
mus, Konferencija nedviprasmiškai pasi-
sakė, kad reikia atsisakyti šalių teisės į veto, 
kitaip sakant, galimybių blokuoti vieno-
kius ar kitokius sprendimus. Reikia pereiti 
prie kvalifikuotos daugumos sprendimų, 
nes 80 proc. sprendimų ES yra priimami 
remiantis tokiomis taisyklėmis, bet užsie-
nio politikoje kažkodėl palikta galimybė 
vetuoti, pavyzdžiui, vengrams blokuoti 
paramos suteikimą Ukrainai. Šis dalykas 
yra atėjęs iš praeities ir, mano manymu, 
jis yra atgyvenęs ir reikia jo atsisakyti bei 
pereiti prie kvalifikuotos daugumos, tokiu 
būdu suteikiant galimybę Europos Sąjun-
gai būti žymiai efektyvesnei. 

Antra sritis, kurioje reikia permainų – tai 
ES plėtros politika, kur reikia grįžti prie 
ambicingos politikos, kokią ES gebėjo 
demonstruoti kai mes buvome priimai į 
ES. Po to ta ambicija ir ryžtas kažkur iš-
garavo, todėl Vakarų Balkanai jau gerus 
dvidešimt metų yra vis dar ant slenksčio 
ir niekaip per tą slenkstį negali perlip-
ti. Kaip tik praeitą savaitę EP patvirtino 
svarbų pranešimą, kuris vadinasi „Ra-
portas dėl naujos plėtros politikos“. Man 
teko atstovauti Europos liaudies partijai 
rengiant tą pranešimą, jame yra pirmą 
kartą nemažai kritikos pačiai ES dėl to, 
kad plėtra yra visiškai stanguojanti. Jei 

anksčiau europiečiai kritikuodavo kan-
didates, kad jos kažko nepadaro, tai da-
bar yra daug kritikos sau patiems, nes iš 
tikrųjų nemažai problemų yra pačios ES 
politinių ambicijų ir dinamikos stokoje. 
Pranešime mes pasakėme labai svarbų 
dalyką, kad sugrąžinus ambiciją ir dina-
miką į plėtros politiką, plėtra į Ukrainą, 
į Moldovą, tikėtina ir į Sakartvelą bei 
Vakarų Balkanus, turėtų būti pilnai rea-

lizuota. Tos šalys turėtų tapti ES narėmis 
iki 2030 m. Čia yra atsakas tiems skep-
tikams, kurie kalba, kad plėtra bus labai 
sudėtinga ir truks dešimtmečius. Mes 
atsakome labai aiškiai – artimiausiame 
dešimtmetyje plėtra turi būti realizuota. 

Nors prognozės – nedėkingas da-
lykas, tačiau žvelgiant į ateitį, kaip 
gali atrodyti kiti metai? Tiek kalbant 
apie ekonominę situaciją Europoje, 
tiek apie saugumą? Ar yra pagrindo 
optimizmui?

Visada reikia būti optimistu. Jau ir šie 
metai parodė keletą dalykų, nepaisant tra-
giškų karo epizodų ir bombardavimų, su-
griauto Mariupolio, nusikaltimų Bučioje, 
Irpinėje ir kitur – parodė tai, kas leidžia 
su tokiu optimizmu kalbėti apie Euro-
pos pabudimą ir kt. Tačiau neįvardinau 
dar vieno dalyko: ukrainiečiai su Vakarų 
pagalba ginklais sugebėjo parodyti, kad 
Rusijos karinė galia yra visiškai ne tai, ką 
iki tol savo propagandose pranešdavo Pu-
tinas ir visas Kremlius. Ta galia yra žymiai 
mažesnė, technologiškai Rusija atsilieka 
dešimtmečiais nuo Vakarų, kol kas tuose 
frontuose bando išsilaikyti tik savo žmo-
nių mase, žūstančių jaunų neapmokytų, 
mobilizuotų kareivių mase. Tai suteikia 
vilties ir tikėjimo, kad iš tikrųjų kariniu 
požiūriu yra galimybė, jei Vakarai suteiks 
ginklų, nes nuo to priklauso, kiek ilgai 
truks karas – nuo Vakarų tiekiamų ginklų 
kiekio – kad Ukraina su Vakarų pagalba 
sugenės pasiekti ryškių karinių pergalių ir 
tai gali atverti duris dideliems pokyčiams 
pačioje Rusijoje, politiniams pokyčiams. 
Vėlgi tai leistų tikėti, kad visame Europos 
žemyne būtų galima grįžti prie ilgalaikės 
taikos ir saugumo naujo etapo. Nes pa-
sikeitusi, transformuota Rusija į kažką 
panašesnio į demokratiją, į europinę vals-
tybę būtų pats svarbiausias veiksnys, kuris 
Europoje galėtų sugrąžinti pamatus sau-
gumo ir taikos procesams.

Ir tradiciškai – ko besibaigiant šiems 
metams ir artėjant naujiems palinkė-
tumėte skaitytojams, Lietuvos žmo-
nėms?

Tradiciškai be sveikatos, šeimos džiaugsmo 
ir pinigų karo aplinkybėmis palinkėjimas 
taikos ir ramybės įgauna ne tuščių, o realių 
žodžių prasmę, to ir norėtųsi palinkėti.

Ačiū už pokalbį. 

„ Jei anksčiau europiečiai 
kritikuodavo kandidates, 
kad jos kažko nepadaro, 
tai dabar yra daug kriti-
kos sau patiems, nes iš 
tikrųjų nemažai proble-
mų yra pačios ES politi-
nių ambicijų ir dinamikos 
stokoje. 
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ELP frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė: 
„Bendras darbas davė daug vaisių“

Kuo šie metai buvo išskirtiniai? Gal 
galėtumėte išskirti tris esminius dar-
bus, kuriuos pavyko nuveikti dirbant 
Europos Parlamente?

Be abejo, galima išskirti tik vieną svar-
biausią aplinkybę – vasario 24 d. Puti-
no Rusijos pradėtą siaubingą karą prieš 
Ukrainą ir prieš visus mus. Tai suteikė 
visai kitokį atspalvį mano darbui Europos 
Parlamente.

Kaip tik prieš tai, 2021 m. lapkritį, bu-
vau išrinkta mūsų ELP politinės grupės 
vicepirmininke užsienio ir saugumo rei-
kalams, tad mano rankose atsidūrė daug 
svarbių galimybių ir instrumentų, kuriais 
galėjau remtis formuojant visos mūsų 
frakcijos politiką, taip pat atsirado dar 
didesnė motyvacija dirbti. Supratau, kad 
kaip tik mūsų regiono žmogaus buvimas 
tokiose pareigose (nebūtinai jose turiu 
būti aš) turi labai didelę reikšmę, ypač 
dirbant su tokiu kolega kaip Andrius 

Kubilius, turinčiu daug idėjų ir gilų stra-
teginį matymą. Save vertinu pozityviai ir 
teigiamai, nes mūsų bendras darbas davė 
daug vaisių. 

Turiu atvirai pasakyti, kad yra ne tik ti-

krasis, karinis Rytų frontas Ukrainoje, 
bet yra ir kitas, mažiau viešai matomas – 
Vakarų frontas – kuriame susiduria keli 
požiūriai dėl Rusijos vertinimo. Aišku, 
dabar jis yra kitoks. Putiną visi smerkia 
ir nebėra jo draugų bent jau viešai, kaip 
buvo anksčiau. Tačiau reikia dar įdėti 

daug darbo, kad tos mintys, kurias mes 
čia, Lietuvoje, suprantame, matome ir vi-
siems kyla klausimų, kodėl Vakarai kažko 
nepadaro, kad tam tikros mintys nueitų 
ir iki mūsų partnerių. Tad čia buvo svar-
biausias mano darbas – kalbėtis, kelti tas 
idėjas, kad jos būtų priimtos kaip visos 
Europos Parlamento ELP frakcijos nuo-
monė. 

Pavasarį priėmėme pirmąjį politikos do-
kumentą dėl Ukrainos, tuo metu didžiau-
si ginčai buvo dėl ginklų tiekimo, ne visi 
vienodai tai suprato, mes tuos dalykus 
įdėjome, taip pat ir nuostatas dėl Ukrai-
nos atstatymo, sankcijų, kurios galiotų 
tol, kol visi Rusijos kariai bus išstumti iš 
Ukrainos teritorijos. 

Daug kam tada atrodė, kad karas truks 
mėnesį ar trumpiau. Vienas mano ko-
lega yra pasakęs, kad bus blogai, jeigu 
tas karas truks penkiolika dienų. Štai 
kokia atmosfera tvyrojo pradžioje, kol 

„ Yra ne tik tikrasis, karinis 
Rytų frontas Ukrainoje, 
bet yra ir kitas, mažiau 
viešai matomas – Vakarų 
frontas – kuriame susi-
duria keli požiūriai dėl 
Rusijos vertinimo.
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Vakarai patikėjo, kad Ukraina gali lai-
mėti! Pirmomis savaitėmis atrodė, kad 
Rusija nušluos Ukrainą ir turime su tuo 
susitaikyti. Tad bendravimas su įvai-
riais kolegomis – iš Portugalijos, Ispani-
jos – buvo labai svarbus, aiškinant, kas 
yra Ukraina, kaip su tuo Putinu bus ir t.t.  
Visa tai gulė į konkrečius dokumentus, 
kurių paskutinis, labiausiai žinomas yra 
Europos Parlamente priimta rezoliucija 
dėl Rusijos pripažinimo terorizmą re-
miančia valstybe, kuri nuskambėjo per 
visą pasaulį. Iš tiesų mes labai daug pri-
sidėjome, kad ta rezoliucija atsirastų, 
kad būtų įtraukta į darbotvarkę, kad ją 
paremtų mūsų grupė, nors iš pradžių, ga-
lima prisipažinti, buvo daug skeptikų. Ir 
tai, kad A. Kubilius taptų mūsų frakcijos 
derybininku, ir jo su komanda didele da-
limi parengtas rezoliucijos tekstas – visa 
tai yra bendro mūsų tandemo vienas iš 
rezultatų. 

Vasaros pradžioje antrą kartą surengė-
me ištremtųjų pavardžių skaitymą prie 
Europos Parlamento, šiemet tai darėme 
kartu su ukrainiečiais, su mintimi, kad, 
deja, bet deportacijos Europos žemyne 
atsinaujino, mat į Rusiją šio karo metu 
išvežta daug ukrainiečių ir ukrainiečių 
vaikų. Prie iniciatyvos prisijungė daug 
valstybių – ir lenkai, latviai, estai, čekai 
ir kiti. Norėtume, kad šis renginys taptų 
nuolatiniu, rengiamu Parlamento, tad 
šio laikotarpio uždavinys – siekti, kad tai 
nebūtų tik vieno parlamentaro ar grupės 
iniciatyva.

Kalbant apie EP priimtą rezoliuciją 
dėl Rusijos kaip terorizmą remian-
čios valstybės, kuo konkrečiai šis do-
kumentas bus reikšmingas tolimes-
nei politikai dėl Rusijos? 

Jau dabar yra rezultatas. A Arestovičius, 
kalbėdamas su M. Feiginu, dokumentą 
pavadino politikos branduoline bomba. 
Ji turėjo didžiulį atgarsį visame pasauly-
je. Nežinau nė vienos žiniasklaidos prie-
monės, kurioje apie tai nebūtų parašyta, 
pasakyta ar pranešta, kad Rusija buvo 
pavadinta būtent taip. Kur nors Afrikoje, 
Lotynų Amerikoje dar iki galo nebuvo 
aišku, kas vyksta Ukrainoje, tai būdavo 
vadinama konfliktu, konfliktuojančiomis 
pusėmis, dar ir dabar taip vadinama, tad 

šios rezoliucijos vieno straipsnio išryški-
nimas, pranešimas apie ją, sustatė taškus 
ant „i“, parodant, kas yra kas. Tad rezoliu-
cija jau padarė savo darbą. 

Antra, labai svarbu, kad būtų įgyvendi-
nama tai, ką Europos Parlamentas reko-
mendavo Komisijai ir Europos Tarybai. 
Vienas dalykas, kuris galėtų būti padary-
tas jau dabar, – tai „Wagnerio“ ir kadyro-
viečių grupuočių įtraukimas į jau egzis-
tuojančią teisinę ES sistemą, pripažįstant 
šias organizacijas teroristinėmis, kaip 
buvo pripažinta „Hezbolah“ ar kitos. Tai 
būtų konkretus žingsnis, reiškiantis, kad 
su tomis grupuotėmis bendradarbiaujan-
čioms šalims bus konkrečių pasekmių. 
Kitas dalykas, šia rezoliucija raginama su-
kurti ES teisinę sistemą, nes pas mus nėra 
tokios sąvokos kaip valstybė, remianti te-
rorizmą, yra tik JAV, tad Europos Komi-
sija turėtų parengti dokumentą, kuriame 
būtų išdėstyta, ką tai reiškia, kokios to 
pasekmės ir kaip valstybės įtraukiamos į 
šį sąrašą.

Be to, noriu paminėti, kad į rezoliuciją 
įtraukta svarbi nuostata, susijusi su is-
torine atmintimi, kuri yra svarbi mano 
veiklos EP sritis. Dokumente pavyko 
įdėti paragrafą, kad ši Putino teroristi-
nė valstybė susiformavo būtent dėl to, 
kad nebuvo tinkamai įvertinti anksčiau 
padaryti Stalino ir komunistų nusikalti-
mai ir tas nebaudžiamumas atvedė į šią 
situaciją.

Nors prognozės – nedėkingas da-
lykas, tačiau žvelgiant į ateitį, kaip 
gali atrodyti kiti metai? Tiek kalbant 
apie ekonominę situaciją Europoje, 
tiek apie saugumą? Ar yra pagrindo 
optimizmui?

Svarbiausias klausimas visiems – kada 
baigsis karas? Aš negaliu pasakyti tikslios 
datos, tačiau Putinas šį karą pralaimėjo 
jau tada, kai pralaimėjo prie Kijevo, kai 

jam nepavyko šios „operacijos“ užbaig-
ti per kelias savaites, kaip jis planavo. 
Tuomet jie pabandė apeiti iš kitos pu-
sės – tačiau ir čia nepavyko, Charkovą 
pralaimėjo, bent iš dalies – Chersoną ir 
dabar bando tęsti karą iš paskutinių tu-
rimų likučių, nors akivaizdu, kad karas 
turi baigtis Putino pralaimėjimu. Tačiau 
niekas nesibaigė iki galo, karas, deja, nu-
sineš daug gyvybių, daug priklausys ir nuo 
to, kaip mes Vakaruose būsime pasirengę 
išlaikyti vienybę, kaip mūsų visuomenės 
atlaikys Putino sukeltą energetikos krizę 
(tai irgi sąmoningas karas prieš mus) ir 
kiek mes būsime tvirti. Svarbu, kiek Va-
karai padės resursais, ne tik pinigais, bet 
ir ginklais, kurių Ukrainai reikia daug ir 
galingesnių.

Manau, kad mūsų laukia kitokie laikai, 
nei buvo iki šiol. Aš karo pabaigą matau 
ne tik su Ukrainos teritorijos išlaisvini-
mu, Iškyla kitas svarbus klausimas, kurio 
kol kas Vakaruose vengiama kelti – t.y. 
kas bus su Rusija po to? Čia laukia daug 
išbandymų. Aš esu šalininkė to, kad jokiu 
būdu negalima grįžti į bendradarbiavimą, 
nepaisant to, ar ten bus Putinas, ar kažkas 
kitas, panašus į Putiną. Tol, kol Rusija ne-
taps bent jau neagresyvia valstybe, ji turės 
ir reparacijas mokėti, ir padėti atstatyti 
Ukrainą, ir pakeisti savo elgesį. Vienas 
svarbesnių dalykų yra nusiginklavimas, 
ypač Rusijos denuklearizacija. Negalima 
leisti banditams turėti branduolinį gin-
klą, taip, kaip neleidžiama jo turėti Ira-
nui, lygiai taip pat Rusijai labai ilgai bus 
negalima turėti branduolinio ginklo. Tad 
turint tokį strateginį tikslą, aiškiau ir ką 
daryti kitais metais, o reikės dar padary-
ti daug, kad ši kataklizma, sukelta vos ne 
Europos cente, eitų į pabaigą. 

Ir tradiciškai – ko besibaigiant šiems 
metams ir artėjant naujiems palinkė-
tumėte skaitytojams, Lietuvos žmo-
nėms?

Aišku, kad linkiu taikos. Jeigu tarybiniais 
laikais žodis „taika“ buvo devalvuotas, 
jo buvo pilna plakatuose ir ant daugia-
aukščių stogų, jis buvo nuvalkiotas, tai 
šiandien jis yra gyvas, tikras ir pats svar-
biausias.

Ačiū už pokalbį. 

„ Į rezoliuciją įtraukta svar-
bi nuostata, susijusi su 
istorine atmintimi, kuri 
yra svarbi mano veiklos 
EP sritis.
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Liudas Mažylis. Ateitis Europoje priklausys  
nuo mūsų vienybės ir politinės valios
„Šiais metais buvo perrašyta mūsų istorija. Europa gyvena karo nuotaiko-
mis. Nuo to vasario 24-osios ryto, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, kasdien esa-
me kartu su nuo karo žiaurumų kenčiančia ukrainiečių tauta“, – aptardamas 
2022-uosius patį svarbiausią šių metų įvykį, kuris pakeitė ir įprastinį Europos 
Sąjungos (ES) gyvenimą, įvardija Europos Parlamento (EP) narys prof. Liudas 
Mažylis. O kalbėdamas apie savo veiklas per šiuos metus europarlamentaras 
pažymi, kad mes kiekvienas vienaip ar kitaip išgyvename šiuos įvykius ir tai 
palietė mūsų visų kasdienybę.

Karo Ukrainoje tema persismel-
kė visose politinėse ES aktuali-
jose, lydi visuose darbuose, ne 

kartą turėjome pasitikrinti savo vienybę, 
įvertinti, kiek ryžto veikti slypi mūsų 
vertybėse, – teigia politikas. – Šie metai 
negailėjo ir įdomių patyrimų: atstovavau 
Parlamentui įvairių oficialių vizitų užsie-
nyje metu, organizavau ne vieną renginį, 
išleidau ir pristačiau savo antrąją knygą 
apie EP, turėjau dešimčių susitikimų Lie-
tuvoje ir šimtus posėdžių Parlamente, 
toliau plėtoju istorinės atminties temą, 
o Briuselyje pavyko įamžinti ir Vasario 
16-osios Aktą.“ 

L. Mažylio paklausus apie ateitį, euro-
parlamentaras pabrėžia, kad viskas pri-
klausys nuo mūsų politinės valios, realios 
paramos Ukrainai, ES tolimesnės plėtros 
ir energetinės nepriklausomybės nuo Ru-
sijos iškastinio kuro. 

Apžvelgdamas 2022-uosius, be abe-
jo, įvardijate svarbiausią įvykį – to-
talinį Rusijos karą prieš Ukrainą... O 
ar dar pamenate, kaip prasidėjo me-
tai, kokie darbai lydėjo pirmaisiais 
mėnesiais?

Nerimą dėl dar galimų baisesnių Rusijos 
karinių veiksmų Ukrainoje, besitęsian-
čių jau nuo 2014-ųjų, pradėjome jausti 
dar pernai. Štai 2021-ųjų gruodžio vi-
duryje ir Europos Parlamente vieningai 
pasisakėme ir balsavome dėl rezoliucijos 
prieš provokacinius Kremliaus veiksmus 
Ukrainos pasienyje. Jau tuo metu (o tiks-
liau, dar pernai pavasarį) netrūko baugi-
nančių ženklų, kad Rusija puls Ukrainą, 
kad karinių pajėgų telkimas prie Ukrai-
nos sienų yra tiesioginis konvencinio 
karo provokavimas. Apie tai rašiau ir savo 
šiemet išleistoje antrojoje knygoje apie 
veiklą Parlamente „Europos pusdiplomis“. 

Ir prasidėjus šiems metams, iki pat vasa-
rio 24-osios ryto mes tarsi bandėme at-
spėti nenuspėjamą: ar diktatorius Putinas 
ryšis pulti Ukrainą. Dar bandėme tikėti, 
kad diplomatiniais veiksmais ir Vakarų 
lyderių perspėjimais Kremliui ar „Nord 
Stream 2“ projekto sustabdymu galime 
išvengti dar didesnio karo Europoje. Bet 
ar įmanoma susikalbėti su nusikaltėliais? 
Šią agresiją Rusija, panašu, buvo numa-
čiusi seniai ir nuo pat karo pradžios de-
monstruoja terorą, žiaurius karo nusikal-
timus...

Na, o metų pradžioje mano darbotvarkė-
je be pagrindinių darbų vyravo ir istorinės 
atminties tema. Įvairiuose Lietuvos mies-
tuose pristatinėjau tremties laiškų, Signa-
tarų autografų parodas. Taip pat Kaune 
įvairioms lankytojų grupėms pristačiau 
ir Vasario 16-osios Akto originalą, kuris 
iki šių metų lapkričio pabaigos buvo eks-
ponuojamas Istorinėje Prezidentūroje. 
Dabar Lietuvos Nepriklausomybę skel-
biantis dokumentas grįžta būti saugiai 
pas savininką – Vokietijos Federacinės 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos 
Politinį archyvą. O Europos Parlamente 
nuo pat metų pradžios stipriai įtraukė ir 
Tarptautinės prekybos komitetas, kur 
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pradėjome analizuoti naują itin svarbų 
klausimą Lietuvai – dėl Kinijos ir kitų 
trečiųjų šalių ekonominio šantažo prieš 
mūsų bendrą ES rinką. Bet, žinoma, vasa-
rio 24-ąją Rusijos karinėms pajėgoms įsi-
veržus į Ukrainą mūsų visas pagrindinis 
dėmesys dabar ten. 

Viešoje erdvėje mes kartais vis girdi-
me vertinimų, kad būtent Lietuva, 
būdama maža valstybe su skaudžia 
istorija, su jauna demokratija „per 
daug“ griežtai pasisako prieš Ukrai-
ną užpuolusią Rusiją... 

Istoriškai Lietuvai niekada nebuvo ne-
būdingas ramus veikimas. „Patogūs“ 
nebuvome niekad. Tebevykstant Pirma-
jam Pasauliniam karui, Lietuvos Taryba 
1918 m. vasario 16 d. priėmė nutarimą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 
Karas tebevyko, o dvidešimt Signatarų 
paskelbė laisvę, kai nieko nebuvo garan-
tuoto. Tų pačių metų kovo 23-ąją Lietu-
vos Nepriklausomybė buvo pripažinta ir 
tuometinės kaizerinės Vokietijos. Sovieti-
nės okupacijos metu Lietuvos partizanai 
laisvės kovas vienui vieni tęsė dešimtme-
čius. Vėliau Lietuvai 1990-ųjų kovo 11-
ąją pavyko pirmajai iš sovietų okupuotų 
valstybių paskelbti Nepriklausomybės 
atkūrimą. Realiai mums pavyko sugriauti 

Sovietų Sąjungą. Argi šie veiksmai neat-
rodo „per griežti“?! Bet per tai šiandien 
turime prabangą galvoti, diskutuoti, ar 
čia mes visur diplomatiškai elgiamės... 
Ir tą prabangą šiandien, kai esame ES ir 
NATO sudėtyje, turime dar labiau ver-
tinti. Be to, gerai, kad Lietuva ar kitos 
Baltijos valstybės kartu su Lenkija, Čeki-
ja garsiai (kitų vertinimais) demonstruo-
ja savo palaikymą Ukrainai. Tai, galų gale, 
atneša teigiamą rezultatą. Supraskime, ES 
valstybių narių istorinės patirtys yra labai 
įvairios. Galime pakeisti kitų šalių požiū-
rį, kai šioje europinėje šeimoje griežčiau 
įvardijame, kas yra tikroji Rusija, ką gali 
jos režimas. Apmaudu, kad tas suvoki-
mas apie realius jos interesus kitoms ES 
narėms atėjo tik tada, kai vidury Europos 
demokratinė Ukraina išgyvena Rusijos 
terorą. 

Pereinant prie konkrečios Jūsų vei-
klos Europos Parlamente šiais metais 
aptarimo, turbūt vienas svarbiausių 
Jums pačiam įvykių taip pat susijęs su 
istorine atmintimi – Vasario 16-osios 
Akto Europos Parlamente Briuselyje 
įamžinimas? 

Tiesa, tai ir man asmeniškai, o ir visai Lie-
tuvai svarbus įvykis. Vidurvasary vienoje 
svarbiausių ES institucijų, mano inicia-

tyva įamžintas Vasario 16-osios Aktas. Ir 
dar nematyta forma – tekstas lazeriu gra-
viruotas plieno plokštėje. Renginio metu 
kviečiau palyginti geležį su amžinomis 
idėjomis, žmogiškosiomis vertybėmis ir 
šiuolaikinėmis technologijomis, simboli-
zuojančiomis nuolatinį poreikį permąs-
tyti savo likimą. O ir simbolika kokia! 
Lietuvos Nepriklausomybę skelbiančio 
dokumento tekstas graviruotas pliene 
tada, kai vyksta karas prieš suverenią vals-
tybę... O Vasario 16-osios įamžinimas 
vyko garsaus Vokietijos politiko, finansų 
ministro, publicisto, demokratijos puo-
selėtojo Matthias Erzberger vardu pava-
dintos salės atidarymo ceremonijos metu. 
Kažkada vienas Akto egzempliorius buvo 
slapta išsiųstas į Berlyną ir paviešintas 
M. Erzberger pastangomis. Po mėnesio 
Lietuvos nepriklausomą valstybę pripaži-
no Vokietija. O dar po 99 metų atradau 
Aktą Berlyne. Niekur nedingusį. Dar 
įdomus pastebėjimas, kad M. Erzberge-
ris būtent tada, kai ėjo finansų ministro 
pareigas, Lietuvai skyrė milijoninę para-
mą kovoti prieš bolševizmą. Šiandien ste-
bime panašią situaciją: ES, o ir visi demo-
kratiniai Vakarai remią Ukrainą kovoje 
prieš teroristinius Rusijos veiksmus.

Kalbant apie darbą Europos Parla-
mente, tai pirmiausia viskas prasi-
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deda nuo darbo komitetuose, frak-
cijose. O kaip Jūs pats vertinate savo 
Europos liaudies partijos frakcijos 
Europos Parlamente veiklą šiemet?

Mūsų frakcijos veikla, politinė pozicija 
įvairiais klausimais ar sprendimai balsuo-
jant dėl teisės aktų pasiūlymų yra paremti 
pagrindinėmis vertybėmis, mokslu bei ty-
rimais ir gėrio žmonėms siekiu. Ką turiu 
omenyje? Na, pavyzdžiui, kai kelios frak-
cijos svarstė, ar balsuoti dėl Palamento 
rezoliucijos, pripažįstančios Rusiją tero-
rizmą remiančia valstybe, mūsų frakcijos 
daugumos pozicija buvo aiški ir prin-
cipinė nuo pat pradžių. Taip pat mūsų 
frakcija aktyviai demonstravo lyderystę 
raginant Ukrainai ir Moldovai suteikti 
kandidatės į ES statusą. Siekiame griež-
tesnių sankcijų Rusijai ir kitai karo daly-
vei – Baltarusijai. Pasisakau ir už aiškesnę 
narystės perspektyvą Sakartvelui. Taip 
pat aktyviai su kolegomis pasisakome už 
sprendimus dėl energetinės nepriklauso-
mybės nuo Rusijos išteklių, o kartu spren-
džiame, kaip įveikti energetinę krizę.

Kas susiję su naujos ES politikos klausi-
mais, susijusiais su Europos žaliuoju kur-
su, visur labai aiškiai deklaruojame, kad 
bet kokie sprendimai ar būsima teisėkūra 
privalo būti realiai įgyvendinama, parem-
ta moksline analize. Tam, kad perėjimas 
prie tvaresnių sprendimų visose gyveni-
mo srityse verslui, pramonei ir patiems 
ES piliečiams netaptų našta. Negalime 
emociniu žalinimu ar nepamatuotomis 
ambicijomis apkrauti pačios ekonomi-
kos, turime perorientuoti darbo vietas, o 
ne jas atimti iš žmonių. Na, žinoma, daug 
ką parodo ir tai, kad mūsų frakcijos narė 
Roberta Metsola metų pradžioje buvo 
išrinkta Europos Parlamento pirmininke 
antrai kadencijos pusei.

Esate Aplinkos, visuomenės sveika-
tos ir maisto saugos komiteto narys, 
kur aktyviai sprendžiami klausimai 
dėl būsimos jo teisėkūros. Tai ar ES 
karo metu vis dar aktualūs išlieka ko-
vos su klimato kaita tikslai?

Karo prieš Ukrainą kontekste Žaliasis 
kursas yra mums geopolitiškai ne ma-
žiau svarbus, o gal ir svarbesnis. Ypač 
dėl energetinės nepriklausomybės nuo 
Rusijos iškastinio kuro: anglių, naftos 
ir dujų. Tai lems ir mūsų energetinį, o ir 

teritorinį saugumą. Dėl ilgamečių „įpro-
čių“ pirkti dujas iš Rusijos šiandien ne 
tik turime didžiulę energetinę krizę ES, 
bet dar ir finansuojame jų karo mašiną 
sumokėdami milijardus eurų. Taip, trum-
puoju laikotarpiu svarbu, kad ES ieško 
tiekti dujas iš kitur. Tai reikalinga dujų 
saugyklų užsipildymui šaltajam sezonui, 
ką, beje, jau iki lapkričio 1 d. pavyko pa-
daryti 95 proc., tai šiemet ES gyvento-
jai turėtų išvengti dujų kainų šoko. Bet 
kaip bus kitais metais, nežinome. Todėl 
ilgalaikėje perspektyvoje perėjimas prie 
atsinaujinančios energetikos yra būtinas. 
Na, o dėl Žaliojo kurso ir klimato kaitos 
tikslų, tai Europos Parlamente šiemet iš-
reiškėme jau ne tik komiteto, bet bendrą 
poziciją dėl pirmųjų teisės aktų. Jie susiję 
su tarpiniu tikslu – iki 2030 m. CO2 tar-
šą sumažinti 55 proc., lyginant su 1990 
metais ir apima su pramone, energetika, 
jūrų, oro ir kelių transportu ir net namų 
ūkiais susijusią teisėkūrą. Štai dėl vieno 
jų, jau rastas ir bendras ES Tarybos ir EP 
susitarimas: numatoma, kad 2035 m. ne-
bebus galimybės gaminti ar įsigyti naujos 
transporto priemonės su vidaus degimo 
varikliais. Bet kaip link to „judama“ bus 
peržiūrėta 2026-aisiais. Na, o kol Rusija 
toliau apšaudo raketomis Ukrainą, kol 
griauna jos energetikos infrastruktūrą, 
atakuoja atomines elektrines – tol turime 
riziką didžiulei ekologinei katastrofai, 
kuri Ukrainoje jau vyksta ir dabar. Bet 
Žaliojo kurso kaip mūsų energetinės ne-
priklausomybės garanto pamiršti negali-
me. Patikėkite, Kremliaus ir Lukašenkos 
režimai jo svarbą supranta, ES aktyviai 
kovoja su totalitariniu režimų dezinfor-
macija prieš Žaliąjį kursą.

Išties situacija Ukrainoje bauginanti 
dėl energetikos infrastruktūros... 

Ne bauginanti – o katastrofiška. Prasi-
dėjus žiemai situacija yra dar tragiškes-
nė: ukrainiečiai dėl apšaudymų lieka be 
elektros, šildymo, kai kur ir be geriamojo 
vandens... Per šiuos metus ne kartą pa-
sisakiau Parlamente ir kreipiausi į už ES 
vykdomąją politiką atsakingą Europos 
Komisiją dėl Rusijos karinių veiksmų 
Ukrainos atominėse elektrinėse, Ukrai-
nos energetikos infrastruktūros krizės. 
Lapkričio pabaigoje Ukraina turėjo vi-
siškai beprecedentį įvykį. Dėl Rusijos 
oro smūgių Ukrainai automatiškai visos 

keturios veikiančios atominės elektrinės 
šalyje, įskaitant Rusijos okupuotą Zapo-
rožios, buvo atjungtos nuo nacionalinio 
tinklo. Po kelių dienų – vėl prijungtos. 
Beveik visa Ukraina buvo likusi be elek-
tros... Nuolat stebiu situaciją ir TATE-
NA (Tarptautinės atominės energetikos 
agentūros) veiksmus, pagalbą Ukrainai. 
Bet nei tarptautinės organizacijos sustab-
dys Rusiją, nei pati „susipras“ ir savo noru 
baigs raketų apšaudymus. Matau vienin-
telę išeitį – daugiau ginkluotės Ukrainai, 
modernesnių oro gynybos sistemų. Besi-
ginanti šalis atremia didžiąją dalį raketų, 
bet likusios nenumuštos naikina strate-
ginius objektus, žudo ir griauna žmonių 
likimus. Ukraina patiria ne tik energetinę 
krizę – tai humanitarinė katastrofa. O 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento pir-
mininkė Roberta Metsola kartu su dau-
giau nei 200 miestų vienijančio „Euro-
cities“ tinklo prezidentu Dario Nardella 
inicijavo kampaniją „Vilties generatoriai“ 
Ukrainai. Šia iniciatyva bus siekiama, 
kad Europos miestai dovanotų Ukrainai 
elektros generatorius ir transformatorius. 
O Vienoje kasmetinėje „Eurocities“ ben-
dradarbiavimo platformoje gruodžio pra-
džioje ši iniciatyva pristatyta daugiau nei 
80 Europos miestų.

Kalbėdamas viešai apie karą Ukrai-
noje, taip pat daug pasisakote ir dėl 
Baltarusijos režimo įsitraukimo į 
jį. Kaip manote, ar Lukašenka ryšis 
siųsti savo kariuomene į Ukrainą?

Kodėl mes tarsi laukiame kariuomenės 
įvedimo kaip „patvirtinimo“ dėl Balta-
rusijos įsitraukimo į Rusijos karą prieš 
Ukrainą? Tik pakartosiu, kad neseniai 
sakiau Europos Parlamento salėje: nustok 
meluoti, „batka“! Lukašenka įvėlė Balta-
rusiją į karą prieš Ukrainą nuo pat pirmos 
dienos, o vis dar sugeba teigti atvirkščiai. 
Baltarusijos režimas yra atidavęs žemę, 
orą, logistiką rusams daužyti Ukrainos te-
ritoriją. Lukašenka jau dabar rengia slap-
tą mobilizaciją Baltarusijoje. Lukašenka 
yra lygiavertis Putinui kaltininkas dėl 
karo Ukrainoje. Negalime vien tik stebė-
ti Baltarusijos režimo veiksmų. Europos 
Parlamente mes dar gegužę pritarėme, jog 
visos ES sankcijos, taikomos Rusijai, turi 
būti griežtai pritaikytos ir Baltarusijai. O 
taip pat dar griežtesnių sankcijų reikia ir 
pačiai Rusijai.
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Interviu pradžioje užsiminėte ir apie 
ES veiksmus dėl trečiųjų šalių ekono-
minio šantažo. Tai, vis dėlto, Lietuvos 
interesai dėl Kinijos pastarųjų metų 
veiksmų bus apginami ES lygiu?

Lietuvos atvejis, kai patyrėme ekonominį 
smurtą, yra vienas iš pavyzdžių. ES di-
džiuojasi savo bendra rinka, todėl ją rei-
kia apsaugoti. Dar pernai gruodį Europos 
Komisija pateikė pasiūlymą dėl kovos su 
ekonomine prievarta priemonės sukūri-
mo. Tai tikslingas ir savalaikis sprendi-
mas, jį aktyviai analizavome ir palaikėme 
Tarptautinės prekybos komitete. Dabar 
vyksta tolimesnės derybos dėl galutinio 
viso Europos Parlamento poziciją šiuo 
klausimu atspindinčio dokumento. Ar-
timiausiu metu dėl jo balsuoti turėtume 
plenarinėje sesijose. Tai tikrai bus didelis 
laimėjimas Lietuvai.

Jūsų dėka yra ir daugiau laimėjimų 
Lietuvai. Šiemet šalyje pradedama 
finansuoti šio Hepatito C patikra. 
Kaip tai pavyko?

Na, kad ši prevencinė programa dabar 
prieinama Lietuvos žmonėms, tai tikrai 
nėra vien mano nuopelnas. Hepatitą C 
galima išgydyti, svarbu sutelkti dėmesį 
į viruso atrankinę patikrą. Atpažinus šią 
infekciją galima išvengti ir klastingo ke-
penų vėžio. Lietuvos mokslininkai šioje 
srityje yra jau smarkiai pažengę ir atlikę 
daug rezultatyvių tyrimų. Kai dirbau ko-
vos su vėžiu komitete EP, mane prie šios 
iniciatyvos prisijungti pakvietė vienas iš 
jos autorių – Kauno klinikų Gastroen-
terologijos klinikos gydytojas, Lietuvos 
mokslų akademijos Biologijos medicinos 
ir geomokslų skyriaus pirmininkas prof. 
habil. dr. Limas Kupčinskas. Pateikiau su 
kitais EP nariais kreipimąsi į Lietuvos ins-
titucijas dėl kvietimo veikti apsisaugant 
nuo hepatito C. Buvo gautas finansavi-
mas ir dabar žmonės gali kreiptis per savo 
šeimos gydytoją atlikti tyrimą. Manau, 
Lietuva tikrai gali tapti sėkmės pavyzdžių 
eliminuojant šią infekciją. 

Pabaigai norisi grįžti prie pačios 
svarbiausios temos – Rusijos karo 
prieš Ukrainą. Kaip manote, kaip to-
liau klostysis karas ir kas svarbiausia 
pačiai ES artimiausiais metais?

Niekas niekada pasaulyje nespėjo nei 
karų pradžios, nei jų pabaigos. Nereikia 

tikėtis, kad Rusija lengvai ir paprastai 
baigs savo terorą Ukrainoje. Turime ir 
toliau vieningai remti Ukrainą tiek gin-
kluote, tiek finansiškai, teikti humanita-
rinę pagalbą. Ši žiema, o ir visi artėjantys 
metai gali nulemti visos Europos ateitį, 
turime išlikti ryžtingi. Štai kitiems me-
tams ES Ukrainai numato skirti 18 mlrd. 
eurų makroekonominę paramą. Ir į tai 
neįsiskaičiuoja humanitarinės priemo-
nės ar ginkluotė. Tikiuosi, parama šalį 
pasieks laiku ir kartu pagaliau įveiksime 
Rusijos agresiją.

Bet pačiai ES reikės taip pat spręsti savo 
strategines problemas. Šiemet energe-
tinei krizei įveikti buvo priimtas planas 
„REPowerEU“. Tam tikras Jos priemones 
įgyvendiname. Bet joje numatytas pa-
grindinis tikslas yra iki 2030 m. nutrauk-
ti priklausomybę nuo Rusijos iškastinio 
kuro. Ir to turime siekti sparčiai. Energe-
tika anksčiau buvo atskirų ES valstybių 
narių atsakomybė, bet dabar mums reikia 
bendrų strateginių investicijų, koordina-
vimo ir įgyvendinimo. Taip pat neseniai 
Parlamente pasisakiau ir dėl būtinos ES 
plėtros. Priklausydamas už Rytų Partne-

rystę atsakingai Delegacijai „Euronest“ 
parlamentinėje asamblėjoje, manau, kad 
kandidačių statuso suteikimas Ukrainai 
ir Moldovai buvo teigiamas žingsnis, aiš-
kesnę perspektyvą reikia nurodyti Sakar-
tvelui. Trūksta tempo, suteikiant šalims 
prieigą prie vieningos rinkos, neapsiribo-
jant politine, bet teikiant veiksmingą fi-
nansinę paramą. Taip pat turime aktyviai 
įsitraukti dėl Kalnų Karabacho konflikto 
derybų, mažinti ten esančią Rusijos įtaką. 
O ir, žinoma, toliau plėtoti savo dvišalius 
santykius. Štai ir man oficialių Parlamen-
to delegacijų sudėtyje šiemet teko lanky-
tis Čilės Respublikoje, Islandijoje, Švei-
carijoje. Dabartinių iššūkių kontekste 
bendradarbiavimas su panašias vertybes 
išpažįstančiomis valstybėmis svarbus ne 
tik dėl prekybos santykių, bet ir geopoli-
tiškai.

Daugiau sužinoti apie Liudo Mažylio 
veiklą galite stebėdami jo socialinio 
tinklo „Facebook“ paskyroje:  
www.facebook.com/mazylis.liudas 
bei skaitydami naujienas bei politinį 
dienoraštį tinklalapyje:  
www.liudasmazylis.lt. 

Mielieji,
gražiausios metų šventės mums neša tikėjimą ir viltį. 

Kiekvienos jų – ypatingos ir stebuklingos. Visais laikais, 
net baisiausių karų metu, žmonės per šv. Kalėdas 

nusiteikdavo šventiškai. Sunkiausiomis aplinkybėmis 
buvo puoselėjamos tauriausios šventinės tradicijos. Šiemet 

prie jaukaus šv. Kūčių stalo maldoje būkime kartu su 
visai netoli nuo mūsų, Europos viduryje, už savo laisvę 
kovojančia tauta. Milijonai žmonių priversti pasitikti 
šventes vienatvėje, tamsoje ir šaltyje... Tad branginkime 

mus supančius artimuosius, šv. Kalėdų šviesą bei šilumą. 
Būkime dėkingi už tai, ką turime. O 2023-iuosius pasitikime 

mintimis būdami kartu. Lai šviesa nugali tamsą. 

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais! 
Europos  Parlamento  narys  

prof. Liudas Mažylis

http://www.facebook.com/mazylis.liudas
http://www.liudasmazylis.lt/
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Lapkričio 22 d. Strasbūre vykusioje iškilmingoje ceremonijoje europarlamen-
tarai paminėjo Europos Parlamento pirmtakės, Europos anglių ir plieno ben-
drijos Asamblėjos, įsteigimo septyniasdešimtmetį.

Ceremoniją atidariusi EP pirmininkė 
Roberta Metsola pažymėjo, kad nuo 
1952 m. pirmą kartą susirinkusios Euro-
pos anglių ir plieno bendrijos Asamblė-
jos institucija nuolatos augo ir stiprėjo. 
„Europos Parlamentas tapo vieninteliu 
tiesiogiai renkamu, daugiakalbiu ir dau-
giapartiniu tarptautiniu parlamentu pa-
saulyje. Jo 705 tiesiogiai renkami nariai 
yra Europos viešosios nuomonės atspin-
dys (...), o institucija kovoja, kad būtų 
gerbiamas piliečių balsas ir Europos ver-
tybės“, – pridūrė R. Metsola. 

Daugelis ceremoniojoje kalbėjusių ES 
frakcijų pirmininkų pažymėjo, kad būti-
na stiprinti Europos Parlamento teisėkū-
ros galias, siekiant geriau atspindėti ES 
piliečių nuomonę. Pradinė Parlamento 

idėja buvo sukurti politinę instituci-
ją, atvirą bet kuriai valstybei, o ne jai 
prieštaraujančią. Pasak frakcijų pirmi-
ninkų, būtina ir toliau atstovauti šiai 
dvasiai ir pritaikyti ją prie dabartinio 
laiko. Savo ruožtu buvo išsakyta ir kri-
tinė bei antieuropietiška nuomonė. Ta-
čiau, pasak EP pirmininkės R. Metsola, 
tai tik įrodo, kad Parlamente egzistuoja 
pliuralizmas, įvairovė ir demokratija. 
1952 m. rugsėjo 10 d. susirinko EP pirm-
takė Europos anglies ir plieno bendri-
jos Asamblėja. Ją sudarė 78 nariai, kurie 
atstovavo nacionaliniams šešių valstybių 
steigėjų parlamentams (Vokietijai, Pran-
cūzijai, Italijai, Belgijai, Nyderlandams ir 
Liuksemburgui). 1958 m. susikūrus Eu-
ropos ekonominei bendrijai ir Europos 

atominės energetikos bendrijai Asam-
blėja buvo išplėsta ir pervadinta į Euro-
pos Parlamentinę Asamblėją. Po kelerių 
metų, 1962 m. kovo 30 d., Europos Par-
lamento Asamblėja pakeitė pavadinimą ir 
tapo Europos Parlamentu.

Per dešimtmečius šešios Europos šalys 
išaugo į 27 valstybių narių sąjungą, ska-
tinančią demokratiją, pagrindines teises, 
ekonominį stabilumą ir augimą. Parla-
mentas buvo pagrindinis veikėjas ku-
riant ES – nuo 78 nacionalinių atstovų 
1952 m., skaičius išaugo iki 705 tiesiogiai 
išrinktų EP narių šiandien. 

Kaip vienintelis tiesiogiai renkamas, dau-
giakalbis, daugiapartinis, tarptautinis 
parlamentas pasaulyje, tai yra galingas 
politinių diskusijų ir sprendimų priėmi-
mo forumas, turintis teisėkūros ir biu-
džeto galių, darančių įtaką milijonams 
ES piliečių.

Europos Parlamentui 70 metų:  
„Piliečių ir demokratiškų vertybių balsas“
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Europos Parlamentas pritarė 18 mlrd. eurų  
paskolai Ukrainai
Lapkričio pabaigoje vykusios plenarinės sesijos metu europarlamentarai pri-
tarė, kad ES kitais metais Ukrainai skirtų 18 mlrd. eurų paskolą Rusijos agre-
sijos pasekmėms sušvelninti.

ES planuoja 2023 m. Ukrainai su-
teikti 18 mlrd. eurų paskolą, kuri 
leistų šaliai finansuoti viešąsias 

paslaugas (pavyzdžiui, mokyklas, ligoni-
nes, būsto suteikimą), atstatyti Rusijos 
sugriautą infrastruktūrą ir užtikrinti ma-
kroekonominį šalies stabilumą. Per mė-

nesį Ukrainai reikalinga parama sudaro 
apie 4 mlrd. eurų, o minėta ES paskola 
galėtų padengti beveik pusę šios sumos. 
Numatoma, kad ES finansinė parama 
būtų išmokama kiekvieną metų ketvirtį.

ES paskola bus išmokėta su sąlyga, kad 
Ukraina puoselės veiksmingus demokra-

tinius mechanizmus, įskaitant daugiapar-
tinę parlamentinę sistemą, laikysis teisinės 
valstybės principo ir gerbs žmogaus teises.

Makrofinansinė parama užsienio šalims 
yra išimtinė skubi ES priemonė, skirta 
spręsti dideliems mokėjimų balanso sun-
kumams. Nuo Rusijos karo prieš Ukrai-
ną pradžios Europos Sąjunga bendrai 
ir jos valstybės atskirai jau skyrė beveik 
20 mlrd. eurų.

Europos Komisija palankiai vertina susitarimą  
dėl 2023 m. ES metinio biudžeto

Europos Parlamentas ir Europos Są-
jungos Taryba, remdamiesi Euro-
pos Komisijos pasiūlymu, pasiekė 

susitarimą dėl 2023 m. ES biudžeto. Su-
sitarta dėl 186,6 mlrd. Eur įsipareigojimų 
ir 168,7 mlrd. Eur mokėjimų. Lietuvai 
mokėjimai kitąmet sieks apie 2,5 mlrd. 
eurų, o Lietuvos įmoka į ES biudžetą tu-
rėtų siekti apie 666 mln. eurų.

Patvirtinus biudžetą, ES galėtų sutelkti 
daug lėšų, kad padėtų sušvelninti sun-

kias Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą 
pasekmes pačioje Ukrainoje ir jos pieti-
nėse kaimyninėse šalyse bei valstybėse 
narėse.

Be to, ES remtų šiuo metu vykstantį tvarų 
atsigavimą po koronaviruso pandemijos, 
taip pat apsaugotų ir kurtų darbo vietas. 
Tai pritrauktų daugiau investicijų į žales-
nę, skaitmeniškesnę ir atsparesnę Europą 
ir kartu apsaugotų pažeidžiamiausiuosius 

jos kaimynystėje ir visame pasaulyje. Pa-
gal sutartą biudžetą lėšos bus nukreipia-
mos ten, kur jos gali padaryti didžiausią 
poveikį, atsižvelgiant į svarbiausius ES 
valstybių narių ir ES partnerių visame 
pasaulyje poreikius. Lietuvos finansų mi-
nisterijos teigimu, derybų metu buvo iš-
laikytas pakankamas Lietuvai svarbiausių 
ES politikos sričių finansavimas bei susi-
tarta dėl didesnių lėšų nuo karo kenčian-
čiai Ukrainai.

ES didina savo įsipareigojimus mažinti  
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas

Europos Sąjunga (ES) Egipte vyku-
sioje Jungtinių Tautų klimato kai-
tos konferencijoje COP27 pažadė-

jo padidinti savo įsipareigojimus mažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas. 
Europos Komisijos (EK) vicepirmininkas 

Fransas Timmermansas pareiškė, kad ES 
padidins savo pradinį įsipareigojimą iki 
2030 m. sumažinti minėtų dujų išlakas 
nuo 55 proc. iki 57 proc., palyginti su 
1990 m. fiksuotu lygiu. „ES juda į priekį, 
ne atgalios“, – tvirtino F. Timmermansas.

Jis paneigė, kad bloką šiuo metu apėmu-
si Rusijos invazijos į Ukrainą pakurstyta 
„dujų karštinė“. „Tad neleiskite, kad jums 
kas nors sakytų, jog ES atsitraukia nuo 
savo įsipareigojimų“, – kalbėjo EK vice-
pirmininkas.
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Europos Parlamentas lapkričio 
23 d. 83 proc. balsų dauguma 
(494 – už, 58 – prieš ir 44 susilai-

kė) priėmė rezoliuciją, kuria pripažino, 
kad Rusija yra valstybė, remianti teroriz-
mą ir naudojanti teroristines priemones. 
Prie rezoliucijos rengimo prisidėjo euro-
parlamentaras Andrius Kubilius bei ko-
legos Europos liaudies partijos frakcijoje 
(ELP). Rezoliucija pateikia daugelį faktų, 
kurie aiškiai rodo, jog Ukrainoje yra vyk-
domi tyčiniai žiaurumai prieš civilius gy-
ventojus ir sistemiškai yra naikinama civi-
linė infrastruktūra. 95 proc. Mariupolio 
yra sugriauta.

„Europos Parlamentas tarė savo stiprų 
žodį ir priėmė beprecedentį sprendi-
mą – pripažino Rusiją valstybe, remian-
čia terorizmą ir naudojančią teroristines 
priemones. Šis sprendimas turės tikrai 
reikšmingų politinių, teisinių ir ekono-
minių pasekmių. Dabar estafetė perduo-
dama ES institucijoms bei valstybėms 
narėms įgyvendinant šios rezoliucijos 
nuostatas“, – pažymėjo EP narys A. Ku-
bilius.

Rezoliucijoje ES institucijos yra kviečia-
mos priimti naujus ES teisinius aktus, 
kuriais būtų taikomos atskiros ribojan-
čios priemonės, tame tarpe ir sankcijos, 
Rusijos Federacijai, jos vyriausybės insti-
tucijoms, taip pat politinėms, teisėkūros, 
karinėms ir vykdomosioms institucijoms. 

Dokumente taip pat raginama, kad ES ir 
jos valstybės narės „imtųsi veiksmų ini-
cijuojant visapusišką Rusijos Federacijos 
tarptautinę izoliaciją, įskaitant Rusijos 
narystės tarptautinėse organizacijose ir 
institucijose sustabdymą (pvz., Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje), taip pat susi-
laikyti nuo bet kokių oficialių renginių 
Rusijos Federacijos teritorijoje“.

ELP frakcijos vicepirmininkė Rasa Ju-
knevičienė atkreipė dėmesį, kad į doku-
mentą pavyko įtraukti svarbią nuostatą 
dėl sovietų nusikaltimų įvertinimo. Re-
zoliucijoje pabrėžiama, „kad dabartinis 
Rusijos agresyvus karas prieš Ukrainą 
išryškina būtinybę nuodugniai istoriškai 
ir teisiškai įvertinti sovietų nusikaltimus 
ir surengti skaidrias viešas diskusijas, visų 

pirma pačioje Rusijoje, nes atsakomybės 
ir teisingumo trūkumas tik skatina pana-
šių nusikaltimų pasikartojimą“. 

Dokumentu siūloma įtraukti „Wagner 
Group“, 141-ąjį specialųjį motorizuotąjį 
pulką, dar vadinamą „Kadyrovo grupuo-
te“, taip pat kitas Rusijos finansuojamas 
ginkluotas grupuotes, sukarintas grupuo-
tes ir įgaliotinius, pavyzdžiui, veikiančius 
okupuotoje Ukrainos teritorijoje, į ES 
asmenų, grupių ir subjektų, dalyvaujančių 
teroro aktuose, sąrašą (ES teroristų sąrašą). 

Be to, dokumentu Taryba raginama sku-
biai užbaigti darbą, susijusį su devintuoju 
sankcijų paketu bei išplėsti asmenų, ku-
riems taikomos sankcijos, sąrašą, įtrau-
kiant susijusius su priverstine deportacija, 
priverstiniu Ukrainos vaikų įvaikinimu, 
neteisėtais „referendumais“ Luhansko, 
Chersono, Zaporožės ir Donecko srityse 
ir neteisėtais „rinkimais“ Kryme ir Se-
vastopolyje.

Visas rezoliucijos tekstas lietuvių kalba:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/RC-9-2022-0482_LT.html

A. Kubilius: „Europos Parlamentas Rusiją pripažino 
valstybe, remiančia terorizmą“
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Europos Parlamento (EP) narė Rasa Juknevičienė lapkričio 16 – 18 dienomis 
dalyvaudama Prahoje tarptautinėje konferencijoje „Rusijos hibridinis karas 
prieš demokratinį pasaulį. Iššūkis Europos atminties politikai“ skaitė praneši-
mą „Rusijos istorinė dezinformacija kaip agresijos įrankis“.

Ji padėkojo konferencijos organiza-
toriams už tai, kad renginys pradė-
tas parodos „Po svetimu dangumi: 

Lietuvos žmonės sovietų gulaguose ir 
tremtyje 1940 – 1958“ atidarymu, kuria-
me dalyvavo Čekijos premjeras P. Fiala, 
LR prezidentas G. Nausėda, Baltarusijos 
opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouska-
ja, politikai, akademinio pasaulio atsto-
vai, žurnalistai ir kt.

„Kaip tremtinio dukra, esu ypač dėkinga 
už tai, kad ši atmintis išlieka gyva. Mano 
mama kartu su visa šeima buvo ištremta, 
kai buvo dar maža mergaitė. Jos tėvas ir 
jaunesnysis brolis niekada negrįžo. Pusę 
savo gyvenimo buvau priversta praleisti 
okupuotoje Lietuvoje. Melas buvo so-
vietinės sistemos pagrindas, o istorija – 
to melo įrankis“, – kalbėjo R. Juknevi-
čienė. 

„Tai, ką matome ką tik šį rytą atidarytoje 
parodoje, – visa tai sužinojau iš savo mo-
čiutės pasakojimų. Daugelis Lietuvoje tai 
žinojo, štai kodėl 1990 m. kovojome už 
laisvę. 

Štai kodėl Buča mums yra pakartojimas 
to, ką su mumis padarė Raudonoji armi-
ja“, – pabrėžė EP narė. 

Pasak europarlamentarės, šiandien mes 
žvelgiame į istoriją ir į savo pareigą prisi-
minti Rusijos karo Ukrainoje kontekste. 

„Tai, kas vyksta, neatsirado iš niekur. Ka-
ras prasidėjo gerokai anksčiau nei vasario 
mėn. ir gerokai anksčiau nei 2014 m. Tai, 
ką matome šiandien, yra dešimtmečius 
trukusių permainų, vykusių Rusijoje, pa-
sekmė. Po Sovietų sąjungos žlugimo ji pe-
rėjo nuo raudonojo sovietinio teroro prie 
mafijinės valstybės. Dabar ji virto teroris-
tine valstybe“, – teigė R. Juknevičienė. 

Pasak jos, Rusijos valstybinis terorizmas 
neatsirado iš niekur. Rusija praleido ga-
limybę transformuotis, taip pat praleido 
galimybę padėti pamatus komunizmo 
pabaigai. 

Politikė pabrėžė, kad sovietų nusikalti-
mai niekada nebuvo tinkamai įvertinti ir 
niekada nesulaukė tarptautinio pasmer-
kimo. Todėl tai sukūrė palankią dirvą 
istorinei dezinformacijai, kuri yra Rusijos 
agresijos prieš Ukrainą pagrindas, o mes 
leidome jai klestėti nekvestionuojamai. 

Europarlamentarės teigimu, dabar svar-
biausia yra padėti Ukrainai laimėti karą, 
nes šis karas yra karas už tiesą. 

„Kremliaus melo auglį reikia išnaikinti. 
Neturėtume bijoti padėti Rusijai tapti 
kitokiai. Neįvertintas ir nepamatuotas 
brutalumas gimdo naują terorą“, – sakė 
R. Juknevičienė. 

Pasisakymą ji užbaigė JAV prezidento 
R. Reigano citata, jog turime nebijoti ma-
tyti tai, ką matome. O tada turime turėti 
drąsos tai pasakyti. 

Konferencijoje didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas šiuolaikinėms Rusijos hibridi-
nėms grėsmėms, o ypač – XX a. istorijos 
falsifikacijai, mitų kūrimui kaip dezin-
formacinio karo priemonei bei jų reikš-
mei dabartinės Rusijos karinės invazijos 
Ukrainoje kontekste.

Konferenciją organizavo Europos atmin-
ties ir sąžinės platforma, Čekijos vyriau-
sybės kanceliarija, Totalitarinių režimų 
studijų institutas, XX amžiaus memoria-
linis muziejus.

„ Rusijos valstybinis te-
rorizmas neatsirado iš 
niekur. Rusija praleido 
galimybę transformuotis, 
taip pat praleido galimy-
bę padėti pamatus ko-
munizmo pabaigai.

EP narė R. Juknevičienė:  
„Rusija virto teroristine valstybe“
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Lapkričio 22 d. Europos Parlamento (EP) nariai laišku kreipėsi į Europos Ko-
misiją dėl Rusijos karo veiksmų sukeltos Ukrainos energetikos infrastruktūros 
krizės. Prie šios prof. Liudo Mažylio iniciatyvos prisijungė dar 26 europarla-
mentarai iš skirtingų politinių grupių bei ES valstybių ir paragino Komisiją 
imtis koordinuotų veiksmui padedant Ukrainai. 

Dėl kryptingų rusų raketų ir ira-
nietiškų dronų atakų, nutaikytų 
į Ukrainos energetikos infras-

truktūrą, taikūs piliečiai, viešasis bei vers-
lo sektoriai lieka be elektros“, – laiške rašo 
EP nariai. 

Pavyzdžiu politikai pateikia, 2022 m. 
spalio 22 dieną, kai 1,5 milijono žmonių 
Ukrainoje buvo likę be elektros. Kreipda-
miesi europarlamentarai akcentavo, kad 
remiantis Ukrainos institucijų duomeni-
mis, šiai dienai daugiau nei 30 proc. viso 
energetikos sektoriaus yra sunaikinta. 

„Tokio plataus masto rusų išpuoliai 
Ukrainoje toliau tęsiasi, o dabartiniai 
elektros energijos tiekimo pajėgumai, at-
ėjus žiemai, gali būti nepakankami aprū-

pinti gyventojus elektra, šiluma, taip pat 
ir geriamuoju vandeniu“, – apie nuolat 
gilėjančią humanitarinę katastrofą Ukrai-
noje erspėja EP nariai.

Laiške europarlamentarai prašo už vyk-
domąją ES politiką atsakingos instituci-
jos atsakyti apie tai, kokių skubių veiksmų 
Komisija ėmėsi dėl Ukrainos energetikos 
infrastruktūros saugumo užtikrinimo 
bei jos atstatymo proceso. Kartu politi-
kai klausia, ar Komisija ketina parengti 
ilgalaikę finansinės bei techninės para-
mos Ukrainos energetikos infrastruk-
tūrai strategiją bei įsteigti koordinuotos 
paramos mechanizmą tarp tarptautinių 
organizacijų ir Europos Sąjungos valsty-
bių. Laiške pateiktas klausimas ir apie pa-

pildomas ES sankcijas Rusijai dėl tyčinio 
energetikos infrastruktūros naikinimo 
bei teiraujamasi ar Komisija svarsto apie 
tai ir jeigu svarsto, kada ketina pateikti 
pasiūlymus.

„Jau tuoj žiema, vidury Europos laisva 
tauta kenčia nuo brutalių Rusijos karo 
prieš Ukrainą veiksmų. Sugriauta, o ir 
toliau griaunama svarbiausia kritinė inf-
rastruktūra. Žmonės šąla, neturi elektros, 
vandens. Sunkiai įsivaizduojama, kaip 
tokiomis sąlygomis bus įmanoma teikti 
elementarią medicininę pagalba, juolab 
specializuotą. Negalime leisti, kad tai 
tęstųsi, turime padėti Ukrainai užtikrinti 
svarbiausios energetikos infrastruktūros 
saugumą, sugriautos – atstatymą. Turime 
padėti ukrainiečiams išgyventi šią žiemą. 
O Rusija negali likti papildomai nenu-
bausta. Tai tikrų tikriausi karo nusikalti-
mai, terorizmas prieš žmogiškumą“, – si-
tuaciją aptaria laiško Europos Komisijai 
iniciatorius prof. Liudas Mažylis. 

Europarlamentarai ragina EK koordinuoti paramą 
Ukrainos energetikos infrastruktūrai
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Europoje išgyvename sunkią geopolitinę krizę, kurią lėmė Rusijos karinė agre-
sija prieš Ukrainą. Tai kartu atskleidė ir reiškinį, kurį verta pavadinti „Rusijos 
tragedijos“ reiškiniu: žlunganti, pūvanti iš vidaus, pralaiminti, agresyvi Rusija 
kelia pavojų visiems aplinkiniams, visų pirma Ukrainai, bet kartu didžiausią 
pavojų kelia pati sau ir savo likimui. Tai ir yra Rusijos tragedija, kuri kartu yra 
pavojinga ir visam pasauliui. 

Šiandieninę Rusijos visuomenės rai-
dą lemia joje vyraujančios nostalgi-
jos, emocijos, svajonės. Šiuo metu 

ten dominuoja nostalginė imperijos di-
dybės atstatymo svajonė, kuri ir atvedė 
iki šios Rusijos tragedijos. Putinas šią 
svajonę nuolat dirbtinai kursto ir skatina. 
Tai padeda jam išlaikyti Rusijos žmonių 
lojalumą savo režimui. 

Tačiau Putinas bijo, kad Rusijos žmonės 
vis labiau ims svajoti ne tiek apie im-
perijos sugrąžinimą, bet apie normalų, 
europietišką gyvenimą pačioje Rusijoje. 
Todėl Putinas savo režimui didžiausiu 
pavojumi mato ne NATO plėtrą, bet 
Ukrainos sėkmės pavyzdį. Demokrati-
nės, ekonomiškai stiprios, būsimosios ES 
narės – toks kaimyninės Ukrainos pavyz-
dys gali turėti labai stiprią užkrečiančio 
pavyzdžio eiliniams rusams galią. O tai 
yra visiškai nesuderinama su autoritari-
nio, mafijinio Kremliaus režimo išlikimu. 
Siekis sugriauti Ukrainos galimybę tapti 
sėkmingos valstybės pavyzdžiu ir buvo 
pagrindinė priežastis, kodėl Putinas pra-
dėjo karinę agresiją prieš Ukrainą.

Vakarai iki šiol neturėjo ilgalaikės stra-
tegijos nei dėl Rusijos, nei dėl Ukrainos. 
To geopolitinė pasekmė – karas Europos 
žemyne. Vakarai privalo turėti ilgalaikę 
strategiją kaip spręsti tektoninę, ilgalaikę 

„Rusijos tragedijos“ problemą, kitaip sa-
kant – kaip padėti Rusijai transformuo-
tis į normalią, neagresyvią, europinio 
tipo valstybę. Tam pirmiausia reikia, kad 
Vakarai pereitų nuo „Putin-first!“ prie 
„Democracy in Russia – first“ pamati-
nės paradigmos santykiuose su Rusija. 
Antra, Vakarai turi padėti Rusijai galuti-
nai atsisveikinti su nostalgine imperijos 
atstatymo svajone ir turi padėti rusams 
įgyti naują, normalaus gyvenimo pačioje 
Rusijoje svajonę. Vakarams siekiant šių 
tikslų Rusijos atžvilgiu, ypatingai svarbų 
vaidmenį suvaidins ilgalaikė, ambicinga 
ir efektyvi Vakarų strategija dėl Ukrainos. 

Kaip Vakarai gali padėti eiliniams ru-
sams atsisveikinti su nostalgine imperijos 
atstatymo svajone ir įgyti naują, norma-
laus gyvenimo pačioje Rusijoje svajonę? 
Pirmiausia – visiškai sutriuškinti tą nos-
talginę svajonę. Todėl Vakarų parama 
Ukrainos karinei pergalei yra kartu ir 
parama Rusijai, parama jos galimybėms 
atsisveikinti su imperinėmis svajonėmis. 
Tokį pat svarbų vaidmenį suvaidintų ir 
neatidėliotinas specialaus Tarptautinio 
Tribunolo karo agresijos nusikaltimui 
(Putino nusikaltimui) tirti įsteigimas – 
nuo to prasidėtų Rusijos „deputinizaci-
jos“ procesas. Tuo tarpu Ukrainos sėkmė 
eiliniams rusams ne tik parodytų, kad Ru-
sijai nebelieka jokių galimybių realizuoti 

savo nostalginių imperinių svajonių, bet 
ir taptų pavyzdžiu naujos Rusijos svajo-
nei. Ši Ukrainos sėkmė – tai pirmiausia 
jos narystė NATO, o taip pat – Vakarų 
ambicinga Ukrainos europietiškos integ-
racijos ir narystės Europos Sąjungoje stra-
tegija. 

Taip pat Vakarai jau dabar turi pasiūlyti 
ir ateities santykių tarp Europos Sąjungos 
ir būsimos Demokratinės Rusijos strate-
giją. Tokioje strategijoje turi būti nubrė-
žiamos laisvos prekybos, bevizio režimo, 
partnerystės vardan modernizacijos, kitų 
svarbių ES programų, reikšmingų ku-
riant normalaus gyvenimo sąlygas Rusi-
joje, įgyvendinimo perspektyvos. Rusijos 
žmonėms jau dabar turi būti aišku, kad 
svajonė gyventi normalų gyvenimą Rusi-
joje yra labai reali ir ji demokratinėje Ru-
sijoje bus realizuojama kartu su Europos 
Sąjunga.

Demokratija Rusijoje gali iš esmės pakeis-
ti saugumo architektūrą visame Europos 
kontinente. Todėl demokratijos Rusijoje 
tikslas turi būti svarbus ne tik patiems 
rusams, bet ir visai Europos Sąjungai. 
Europos Sąjunga gali efektyviai prisidėti 
prie Rusijos transformacijos į demokra-
tiją, bet tam reikia, kad pačioje Europos 
Sąjungoje atsirastų daugiau „tikinčiųjų“ 
nei „netikinčiųjų“ demokratijos Rusijoje 
galimybėmis. 

Kiekviena krizė yra ir nauja galimybė. De-
mokratijos plėtra į Europos žemyno rytus 
yra tai, kas turi sekti po šios krizės, o de-
mokratija Rusijoje yra geriausias ilgalaikis 
vaistas nuo „Rusijos tragedijos“. 

Andrius Kubilius. Rusijos tragedija
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Prabėgę metai buvo išskirtiniai dėl visą žemyną sukrėtu-
sios Rusijos invazijos į Ukrainą. Lietuvos ELP frakcijos de-
legacijos nariai šiam klausimui skyrė daug dėmesio, tačiau 
savo veikloje neužmiršo ir kitų svarbių iniciatyvų. 

Svarbiausi  
Europos Parlamento  
narių metų įvykiai  
nuotraukose

A. Kubilius balandžio mėn. su Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininku 
R. Stefančiuku Kijeve pasirašė bendrą deklaraciją dėl paramos Ukrainai

Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą A. Kubilius dalyvavo ukrainiečių 
palaikymo mitinge Briuselyje

Spalio pabaigoje A. Kubilius lankėsi Ukrainoje kartu su United for Ukraine 
delegacija

Vasario 23 d. ELP frakcijos vadovybės vizito Lietuvoje metu R. Juknevičienė 
su kolegomis aplankė NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinėje grupėje 
tarnaujančius karius Rukloje

Europarlamentarė R. Juknevičienė birželio 14 d. organizavo jau antrą kartą vykusį 
tremtinių pavardžių skaitymą, kuriame dalyvavo ir EP pirmininkė R. Metsola
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Liepos 21 d. Lietuvos mokslų akademijoje vyko forumas, skirtas Pasaulinei 
hepatito C dienai. EP narys prof. Liudas Mažylis yra vienas iš šiemet Lietuvoje 
pradėjusios veikti nemokama hepatito C viruso patikros gyventojams iniciatorių. 
Dėl šios prevencinės programos kreiptis į šeimos gydytojus. 

Kovo 21 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune EP narys prof. Liu-
das Mažylis suorganizavo konferenciją-diskusiją „Lietuvos Nepriklausomybė geo-
politinės kaimynystės kontekste: pirmasis pasaulinis karas ir paralelės su šių dienų 
įvykiais“. Renginyje buvo pristatyta Lietuvos ir Ukrainos istorinė bendrystė.

EP narė R. Juknevičienė dalyvavo Ukrainos palaikymo mitinge Briuselyje, surengta-
me prasidėjus Rusijos invazijai 

EP pirmininkė R. Metsola, ELP frakcijos vicepirmininkė R. Juknevičienė rugsėjo 5 d. 
susitiko su Briuselyje viešinčiu Ukrainos premjeru D. Šmyhaliu

Europos Komisijos pirmininkės U. Von der Leyen ir EP narės R. Juknevičienės 
pokalbio akimirka Europos Parlamento plenarinėje sesijoje

Gegužės 23-25 dienomis L. Mažylis su Europos Parlamento delegacija lankėsi 
Čilės Respublikoje. Oficialaus vizito metu buvo atarta 2002 m. ES ir Čilės asocia-
cijos susitarimo prekybos dalies modernizavimo pažanga ir kiti dvišalės prekybos 
klausimai.

Liepos 12 d. prof. Liudo Mažylio iniciatyva Europos Parlamento pastate Briuselyje 
įamžintas Vasario 16-osios Aktas – plieno plokštėje graviruotas 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Tarybos nutarimas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo lietu-
vių ir vokiečių kalbomis. 
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Kol Europa išgyvena Rusijos agresijos sukeltą energijos išteklių kainų krizę 
ir žiemai ateinant ruošiasi taupyti elektrą, Ukraina susiduria su dar žiaures-
ne problema: jos energetikos sektorių kryptingai naikina Rusijos kariuome-
nė. Vyksta desperatiškas blaškymasis karo lauke ir naikinama viskas, o dabar 
nusitaikyta ir į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Skelbiama, kad daugiau 
nei 30 proc. viso Ukrainos energetikos sektoriaus buvo sunaikinta dėl šal-
takraujiškų rusų raketų ir iranietiškų dronų atakų. Trumpuoju laikotarpiu tai 
neabejotinai paveiks gyventojus, jų galimybę apsišviesti ir šildytis namus. 
Taip pat tai paveiks iš Ukrainos importuojančias elektrą kaimynes, pavyzdžiui, 
Moldovą. Žiemai artinantis, tokiais veiksmais Putinas siekia išprovokuoti ir 
naują migracijos bangą į Europą. Todėl laikas įvertinti finansines galimybės ir 
instrumentus, kuriais ES gali prisidėti prie Ukrainos atstatymo ir energetikos 
sektoriaus saugumo.

Nuo vasario 24 d. Ukrainoje 
vykstanti Rusijos invazija pa-
rodė, kad Putinas nepripažįsta 

jokių normų ar ribų. Dauguma Rusijos 
karinių veiksmų panašūs į paprasčiausius 
pavienius teroristinius išpuolius, skirtus 
sukelti kuo daugiau civilinės žalos. Šie 
išpuoliai niekuo nesiskiria nuo bet ko-
kių ekstremistų teroristinių atakų. Tai ne 
nauja: Rusija nusitaikė išskirtinai naikinti 
Ukrainos elektros jungtis. Lapkričio 18 d. 
daugiau nei 10 milijonų žmonių Ukraino-
je buvo likę be elektros. O lapkričio pabai-
goje Ukraina turėjo visiškai beprecedentį 

įvykį: dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai 
automatiškai visos keturios veikiančios 
atominės elektrinės šalyje, įskaitant Rusi-
jos okupuotą Zaporožios, buvo atjungtos 
nuo nacionalinio tinklo. Po keleto dienų 
vėl prijungtos. Beveik visa Ukraina buvo 
likusi be elektros... Iš esmės, kiekvieną 
dieną oro antskrydžiai naikina transfor-
matorius ir elektros linijas, taikytasi buvo 
į šiluminių elektrinių bei pagrindinių 
kogeneracinių elektrinių generuojančią 
tinklo infrastruktūrą. Remiantis valsty-
biniu elektros perdavimo sistemos ope-
ratoriumi „Ukrenergo“, atakos daugiausia 

buvo nukreiptos į elektros infrastruktūrą 
Vakarų Ukrainoje. Kijevo apylinkėse at-
siradus milžiniškam elektros energijos 
trūkumui, skelbiama, kad tiekimas bus 
ribojimas. Įprastinėmis sąlygomis Kije-
vas paprastai suvartoja 1 000–2 000 MW 
elektros, tačiau dabar numatoma turima 
galia yra 600–800 MW. Todėl dabarti-
niai elektros energijos tiekimo pajėgumai, 
atėjus žiemai gali būti nepakankami. O 
pažeidus dar ir dujų bei vandens tiekimo 
infrastruktūrą, o tai rusai irgi bando da-
ryti, galima laukti, kad migracijos srautai į 
Europą padidės drastiškai. 

Vis dėlto ES institucijų reakcija iš karto 
buvo orientuota į finansinę ir techninę 
paramą Ukrainai. Spalio 25 d. ES ener-
getikos komisarė Kadri Simson paragino 
Europos Sąjungos šalis ir įmones prisidė-
ti prie pagalbos keliais būdais: paaukoti 
pinigų arba atiduoti įrangos Ukrainos 
energetikos sektoriui paremti. Per Rea-
gavimo į nelaimes koordinavimo centrą 
(angl. „The Emergency Response Coor-
dination Centre“), kuris yra ES civilinės 
saugos mechanizmo (angl. „EU Civil 

Liudas Mažylis. Ukrainos energetinė krizė: 
dabarties sunkumai ir ateities perspektyvos
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Protection Mechanism“) dalis, galima 
aukoti energijos įrangą bei kitas su re-
konstrukcija susijusias prekes. Europos 
Komisija įkūrė Energijos bendrijos sekre-
toriate fondą, per kurį jau buvo paaukota 
20,5 milijonų eurų energetikos infras-
truktūrai taisyti. Per G7 viršūnių kon-
ferenciją EK pirmininkė Ursula von der 
Leyen pristatė, kad ES artimiausiu metu 
skirs 1 milijardą eurų skubios pagalbos 
Ukrainai ir jau perdavė 400 elektros ge-
neratorių. Taip pat ES lyderiai susitarė 
kitais metais skirti 18 milijardų eurų 
bendrinės paramos Ukrainai arba po 1,5 
milijardo eurų per mėnesį. Papildomai 
kartu su G7 ir ES partneriais bei tarptau-
tinėmis organizacijomis ketinama sukur-
ti bendrą aukojimo platformą, per kurią 
bus koordinuojamas atstatymo procesas. 
Tad finansinės ir techninės paramos už-
tikrinimas Ukrainai išlieka tęstinis. O 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento pir-
mininkė Roberta Metsola kartu su dau-
giau nei 200 miestų vienijančio „Euro-
cities“ tinklo prezidentu Dario Nardella 
inicijavo kampaniją „Vilties generatoriai“ 
Ukrainai. Šia iniciatyva bus siekiama, 
kad Europos miestai dovanotų Ukrainai 
elektros generatorius ir transformato-
rius. O Vienoje kasmetinėje „Eurocities“ 
bendradarbiavimo platformoje gruodžio 
pradžioje ši iniciatyva pristatyta daugiau 
nei 80 Europos miestų.

ES finansinė parama atstatant Ukrainos 
energetikos infrastruktūrą siekia prio-
retizuoti žaliąją energiją. Šiuo metu net 
90 proc. vėjo ir 50 proc. saulės energijos 
elektrinių neveikia arba yra sunaikintos. 
Kadangi didžioji dalis atsinaujinančios 
energetikos infrastruktūros buvo pietuo-
se, dėl rusų karo veiksmų ji nukentėjo la-
biausiai. Visgi pigiausiai elektros energiją 
generuojantys šaltiniai yra atsinaujinan-
tys: vėjo ir saulės. Europoje, būtent dėl vis 
dar per mažos atsinaujinančios energijos 
generacijos, tenka toliau kliautis iškas-
tiniu kuru. Perkamos dujas ir ieškoma 
būdų ES palengvinti finansinę vartotojų 
naštą. Todėl atstatant Ukrainą energetinė 
nepriklausomybė nuo Rusijos iškastinio 
kuro yra būtinybė.

Rusijos karas prieš Ukrainą turėtų pa-
skatinti perėjimą prie atsinaujinančios 
energijos. Nebegalima priklausyti nuo 
autokratinių valstybių, kurios manipu-
liuoja energijos rinkos kainomis ir sąmo-
ningai riboja tiekimą. Juk Rusija palaips-
niui sumažino dujų tiekimą į Europą per 
„Nord Stream I“ dujotiekį, nevykdo savo 
įsipareigojimų ES šalims. Žinoma, Euro-
pa laiku spėjo apsirūpinti savo saugyklas 
dujų atsargomis iki žiemos. Rusija, taip 
pat ir OPEC šalys, nusprendė sustabdyti 
naftos gavybą, dėl to jau dabar rekordinės 
naftos kainos rinkoje galimai dar labiau 
išaugs. Galima sakyti, kad Rusija bando 

desperatiškai rasti rinkų, kur galėtų savo 
naftą parduoti. Panašu, kad jos niekam 
nereikia. 

Verta prisiminti, kad Ukraina jau yra 
prijungta prie ES kontinentinio elektros 
tinklo, o juk Kijevas perteklinę elektros 
energiją eksportavo į ES dar prieš Rusijos 
šių metų spalio mėnesio išpuolius (ku-
rie tęsiasi ir dabar). Sudarius galimybę 
Ukrainoje sustiprinti žaliosios energeti-
kos infrastruktūrą, ji gali tapti patikimu 
elektros energijos tiekimo šaltiniu. Taip 
pat Ukraina galėtų sustiprinti ryšius su 
kitomis ES Rytų Partnerystės šalimis, 
tarkim Moldova. Nors Ukrainos elektra 
ir taip sudarė beveik trečdalį Moldovos 
energijos importo. Tačiau, jeigu po karo 
Ukrainoje iš tiesų dominuos žaliosios 
energetikos infrastruktūra, ji be jokių 
abejonių galės tapti regiono lydere. Vals-
tybė, kuri šiuo metu galvoja apie kasdie-
nius iššūkius, apie tai kaip tiesiog atremti 
Rusijos atakas, kaip išgyventi, kartu su-
geba mąstyti ir strategiškai į ateitį. Ži-
noma, šiuo metu Ukrainos dabartinių 
energijos tinklų remontas yra neatidė-
liotinas reikalas. Todėl ES narių parama 
šiuo metu turi orientuotis į tai ką dabar 
galima pasiekti. Žaliosios investicijos į 
ateities Ukrainą padės greičiau pasiekti 
Asociacijos susitarimo tikslus, kurie yra 
skirti Ukrainai pasiruošti narystei Euro-
pos Sąjungoje. 
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Šių metų vasario 24 d. Rusijai užpuolus 
Ukrainą tapo aišku, jog šiai valstybei kuo 
skubiau reikalinga kiek įmanoma didesnė 
ne tik karinė, tačiau ir politinė parama – 
koordinuoti politiniai sprendimai įvai-
riose valstybėse ir tarptautinėse organi-
zacijose ir spaudimas šalių vyriausybėms 
įvairiais klausimais, artinančiais Ukrainos 
pergalę. 

Kovo 22 dieną Europos Parlamento na-
rio Andriaus Kubiliaus iniciatyva įvyko 
steigiamasis parlamentarų ir ekspertų 
tinklo „Kartu vardan Ukrainos“ (United 
for Ukraine, U4U) susitikimas. „Kartu 
vardan Ukrainos“ yra neformalus tinklas, 
šiuo metu jungiantis beveik 600 politikų 
ir ekspertų, remiančių Ukrainą kovoje su 
agresoriumi. 

Už „United for Ukraine“ iniciatyvą A. Ku-
bilius buvo apdovanotas Estijos užsienio 
reikalų ministerijos pasižymėjimo kry-
žiumi.

Daugiau apie „United for Ukraine“ tinklo 
veiklą: www.United4Ukraine.Network 

Kartu vardan Ukrainos

United for Ukraine tinklas veikia dviem svarbiausiomis kryptimis:

Parlamentarų tinklas, jungiantis 37 šalių iš viso pasaulio (nuo Lietuvos iki 
Mozambiko, Mikronezijos ar Naujosios Zelandijos) parlamentarus ir kitus po-
litikus. Šio tinklo nariai siekia užtikrinti politinę paramą Ukrainai savo šalių 
parlamentuose ir kitose institucijose.

Ekspertų tinklas jungia mokslininkus ir ekspertus iš įvairių universitetų, ty-
rimų centrų, idėjų kalvių („think tanks“) ir visuomeninių organizacijų bei tei-
kia ekspertines žinias, kaip sustiprinti politinę paramą Ukrainai.

Neformalaus U4U tinklo didžiausias dėmesys skiriamas tokioms temoms:

• Karinė pagalba ir ES finansinė parama Ukrainai

• Ukrainos integracija į Europos Sąjungą

• Ukrainos atstatymas

•  Tarptautinio tribunolo agresijos nusikaltimui tirti steigimas ir nebaudžia-
mumo išvengimas

•  Sankcijos, Rusijos turto užsienyje įšaldymas, konfiskavimas ir perdavimas 
Ukrainai

• Atsakas į pasaulines energetikos ir maisto krizes

Pagrindiniai tinklo veiklos instrumentai:

–  Nuolatiniai susitikimai su ekspertais ir politikos formuotojais, pavyzdžiui, 
diskusija su Vokietijos politikos ekspertais apie besikeičiantį šios šalies po-
žiūrį į Ukrainą arba pokalbis su Ukrainos užsienio reikalų ministro patarėju 
apie specialiojo tarptautinio tribunolo agresijos Ukrainoje nusikaltimui tir-
ti steigimą.

–  Vizitai į Kyjivą ir kitas Europos sostines. Balandžio ir spalio mėnesiais tin-
klo nariai lankėsi Ukrainoje, gegužę – Berlyne, lapkričio pradžioje – Pary-
žiuje, gruodžio pradžioje – pirmininkavimą ES Tarybai perimančios Švedi-
jos sostinėje Stokholme.

–  Kreipimaisi į svarbiausias nacionalines ir tarptautines institucijas, pavyz-
džiui 70 politikų pasirašytas ir tarptautinėje žiniasklaidoje paskelbtas atvi-
ras laiškas dėl naujo Maršalo plano Ukrainai būtinybės.
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Europos liaudies partijos frakcija patvirtino 
europarlamentaro A. Kubiliaus parengtą politikos 
dokumentą dėl Ukrainos
Lapkričio pabaigoje Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos posėdyje Stras-
būre buvo patvirtintas Europos Parlamento nario Andriaus Kubiliaus pareng-
tas ELP politikos dokumentas dėl Ukrainos. Jis tapo oficialia frakcijos pozicija. 
Dokumente išdėstyta išsami būtinų permainų strategija, kurią galima apibū-
dinti kaip 10 svarbiausių žingsnių, kurių turėtų būtų imamasi siekiant padėti 
Ukrainai laimėti karą ir Europos žemynui atlaikant karo keliamus iššūkius, kai 
Europos Sąjungai po šios geopolitinės krizės tampant žymiai stipresne užsie-
nio ir saugumo politikoje.

Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi 
jau devynis mėnesius. Ukraina 
rodo neįtikėtiną drąsą gindama 

save ir visą Europos Sąjungą (ES). ES 
pagalba Ukrainai nuo pat karo pradžios 
atliko labai svarbų vaidmenį. Tikėtina, 
kad karas užsitęs. Todėl ES turi būti pasi-
ruošusi tokiai ilgesnei laiko perspektyvai, 
pereidama nuo „ad hoc“ sprendimų prie 
tinkamo sisteminio atsako į karo kelia-
mus iššūkius Europos žemynui“, – pabrė-
žė EP narys Andrius Kubilius. 

Jis taip pat pažymėjo, kad ELP visuomet 
buvo politinė lyderė telkiant politinę ir 
dalykinę paramą Ukrainai ir kitoms Rytų 
Partnerystės šalims. Su patvirtintu poli-
tikos dokumentu ELP ėmėsi iniciatyvos 
brėžti ilgalaikę svarbiausių sprendimų karo 
ir pokario laikotarpiui kryptį. „Džiaugiuo-
si, kad kolegos ELP frakcijoje ir visame 
Parlamente vis labiau įsiklauso į mūsų ver-
tinimus, idėjas, iniciatyvą. Dešimtmetis iki 
2030 metų bus „Ukrainos dešimtmetis“, 
Europa turi būti tam pasiruošusi ir mes visi 
prie to prisidedame“, – teigia A.Kubilius.

10 žingsnių:

1.  Karo pabaiga ir Ukrainos pergalė (vi-
siškai išlaisvinant jos teritorijas) pri-
klauso tik nuo Vakarų tiekiamos gin-
kluotės kiekio ir kokybės. Kuo greičiau 
bus pristatyta daugiau ginklų, tuo grei-
čiau įsivyraus taika.

2.  Sankcijos silpnina Rusijos karinius pa-
jėgumus ir jos turėtų likti galioti tol, 
kol bus išlaisvinta visa Ukrainos teri-
torija ir Rusija sutiks sumokėti visas 
kompensacijas.

3.  ES ir G7 šalys turi skubiai sukurti sis-
teminę Ukrainos gynybos ir išlikimo 

finansavimo strategiją: ginklų tieki-
mas (2023 m. reikia 100 mlrd. eurų); 
Ukrainos valstybės funkcionavimas 
(2023 m. reikia 36 mlrd. eurų), Ukrai-
nos atstatymas (nuo 2023 m. reikia 
350 mlrd. eurų). ES ir jos valstybės 
narės turėtų būti pasirengusios sutelk-
ti bent 300 mlrd. eurų lėšų Ukrainos 
poreikiams. Reikia imtis ryžtingų ir 
skubių veiksmų, kaip ir pandemijos 
metu. Kovai su „Putino žiemos karu“ 
prieš ES gali prireikti papildomų ES ir 
tarptautinių lėšų. ES ir jos tarptautiniai 
partneriai turi dirbti petys į petį, kad 
papildytų vieni kitų pastangas;

4.  Suteikus Ukrainai kandidatės statusą, 
ES turi nedelsdama judėti į priekį: pra-
dėti derybas dėl narystės kiek galima 
greičiau, siekiant užbaigti reikiamas re-
formas ir derybas per 3-4 metus. Galu-
tinis tikslas – iki šio dešimtmečio pabai-
gos suteikti Ukrainai (ir kitoms narystės 
siekiančioms šalims) ES narystę, jei sto-
jančiosios šalys įgyvendins plataus už-
mojo reformas. Integracija į ES bendrąją 
rinką turėtų būti baigta iki 2025 m;

5.  ES turėtų paspartinti savo vidaus re-
formas, kad pasirengtų būsimai plėtrai. 
Todėl pasirengimas ES Reformų Kon-
ventui ir jo sėkmė turės didelę geopoli-
tinę reikšmę;

6.  Būsimi susitarimai dėl Ukrainos saugu-
mo bus labai naudingi visai ES. Todėl 
valstybės narės ir NATO turi būti pa-
sirengusios suteikti saugumo garantijas 
Ukrainai pasibaigus karui. Ukraina 
nusipelno tokių garantijų. Be to, tu-
rėdama labiausiai patyrusias karines 
pajėgas Europos žemyne, Ukraina gali 
užtikrinti daug didesnį saugumą visai 
Europai;

7.  ES turi parodyti, kad su V. Putinu ne-
bus tęsiama „įprasta veikla“ (business as 
usual). ES galėtų parodyti savo tvirtą 
poziciją kartu inicijuodama specialaus 
tarptautinio tribunolo, kuris tirtų įvyk-
dytą karo agresijos nusikaltimą, įsteigi-
mą. Taip būtų pradėtas teisinis tyrimas 
dėl V. Putino atsakomybės už įvykdy-
tus karo nusikaltimus;

8.  ES turi nustoti teikti pirmenybę „dia-
logui su Putinu“, nes tai būtų dialogas 
su potencialiu karo nusikaltėliu; kartu 
ji turėtų suintensyvinti dialogą su de-
mokratine Rusijos opozicija. Šis dia-
logas turėtų turėti stabilią institucinę 
struktūrą. Tokios pat galimybės turėtų 
būti suteiktos ir Baltarusijos opozicijai. 
Taip ES turėtų sustiprinti savo kovą už 
demokratijos gynimą;

9.  ES turi turėti aiškią tiek trumpalaikę, 
tiek ilgalaikę strategiją, kaip laimėti šį 
„žiemos karą“, kurį V. Putinas kariauja 
prieš visą ES. Reikia imtis skubių ES 
lygmens priemonių padėčiai stabili-
zuoti. ES taip pat turi pareikšti, kad 
„įprastinis verslas“ su „Putino dujomis 
ir nafta“ net ir karui pasibaigus nesitęs. 
Ambicingesnis „žaliojo susitarimo“ 
įgyvendinimas yra tinkamas šios geo-
politinės krizės sprendimas ir pergalin-
ga strategija „Putino žiemos kare“;

10.  ES turi išeiti iš šios geopolitinės krizės 
geopolitiškai stipresnė. ES turi atvirai 
išnagrinėti didžiausias praeities ES 
geopolitines klaidas, dėl kurių kilo ši 
krizė. ES turi nustoti bijoti V. Puti-
no, nes šis silpnumas tik provokuoja 
V. Putiną. ES turi turėti daug ambi-
cingesnę ES plėtros strategiją, ypač 
Ukrainos atžvilgiu. ES turi „euro-
peizuoti“ savo užsienio ir saugumo 
politiką ir pereiti prie daugumos 
balsavimo (atsisakant „veto“ teisės) 
priimant ES sprendimus užsienio po-
litikos klausimais. ES turi būti pajėgi 
per karą sutelkti daug daugiau lėšų ir 
investuoti jas į ES karinės pramonės 
gamybos didinimą.

„
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Europos Parlamento Europos liaudies partijos frakcijos vicepirmininkės Rasos 
Juknevičienės iniciatyva frakcijos posėdyje lapkričio 9 d. vyko susitikimas su 
Ukrainos medicinos darbuotoja Julija Pajevska-Taira (Yulia Paevska – Tayra), 
kurią Rusijos okupantai kovo mėnesį pagrobė humanitariniame koridoriuje 
prie apsupto Mariupolio bei laikė įkalintą nelaisvėje. J. Pajevska prasidėjus 
karui, gelbėjo šimtus civilių ir karių gyvybių ir transliavo filmuotus vaizdus iš 
okupuoto Mariupolio.

Frakcijos posėdžio metu kalbėjusi 
paramedikė dėkojo Europos Par-
lamento nariams už pagalbą ir pa-

ramą Ukrainai bei ragino nenustoti jos 
teikti.

„Ukraina turi laimėti, nes tai kova už lais-
vą ir demokratišką pasaulį“, – sakė J. Pa-
jevska.

Ji taip pat atskleidė šiurpias aplinkybes, 
kuriomis buvo kalinama Rusijos kariuo-
menės nelaisvėje.

„Rusai mane kankino, grasino sušaudyti, 
taip pat man inkriminavo nusikaltimus, 
kurių aš nepadariau. Jie teigė, kad esu 
lesbietė, nors ja nesu, teigė, kad žudžiau 
žmones, bet tai –netiesa. Kalėjime buvau 
laikoma be būtinų vaistų, tris mėnesius 

turėjau vilkėti tuos pačius rūbus”, – pasa-
kojo J. Pajevska.

Ji liudijo, kad šimtai kitų įkalintų ukrai-
niečių moterų buvo mušamos, kankina-
mos ir žeminamos. Pasak paramedikės, 
okupuotose teritorijose rusai įsteigia 
kankinimo kambarius, atsiveža specialias 
žmonių kankinimo priemones, jie nau-
doja ne tik ginklus, bet ir propagandą bei 
psichologinį spaudimą.

„Jie vagia vaikus iš tėvų ir išveža juos į Ru-
siją“, – sakė moteris.

„Praėjusių balandį Julijos dukra Ana So-
fija kreipėsi į mus čia, Europos Parlamen-
te. Džiaugiuosi, kad Julija pagaliau yra 
saugi ir galime su ja susitikti Parlamente 
bei išklausyti Rusijos agresijos aukų ir 

išgyvenusiųjų liudijimus iš pirmų lūpų. 
Mūsų frakcija pasirengusi daryti viską, 
kas įmanoma, kad prisidėtų prie Rusijos 
okupantų pagrobtų Ukrainos moterų iš-
laisvinimo“, – teigė ELP frakcijos vicepir-
mininkė R. Juknevičienė.

Nors Taira buvo paleista, nelaisvėje dar 
laikoma daug ukrainiečių moterų.

Europos Parlamento ELP frakcijoje –  
paramedikės J. Pajevskos-Tairos liudijimai  
apie Rusijos okupantų kankinimus
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2022 m. spalio 6 d. Europos Parlamentas savo rezoliucijoje dėl Rusijos vykdo-
mo agresijos karo prieš Ukrainą eskalavimo paragino, jog būtų įsteigtas „ad 
hoc tarptautinis tribunolas agresijos prieš Ukrainą nusikaltimui tirti, kuriame 
baudžiamojon atsakomybėn būtų patraukti V. Putinas ir visi Rusijos civiliniai 
ir kariniai pareigūnai bei jų tarpininkai, atsakingi už karo Ukrainoje organiza-
vimą, pradėjimą ir vykdymą.“

Tokį patį raginimą yra išsakiusios 
Europos Tarybos, NATO Parla-
mentinės asamblėjos. Specialiojo 

tribunolo steigimui pritarė Baltijos vals-
tybių užsienio reikalų ministrai, Baltijos 
valstybių ir kai kurių kitų Europos vals-
tybių parlamentai. Specialiojo Tribunolo 
steigimui (bendradarbiaujant su Jungti-
nėmis Tautomis) oficialiai pritaria ir Eu-
ropos Komisija.

Specialusis Tribunolas – ypatinga institu-
cija, todėl kalbant apie jo steigimą, veiki-
mą ir galias, kyla nemažai klausimų.

Kodėl netinka egzistuojantys teisi-
niai formatai, pvz., Tarptautinis bau-
džiamasis teismas?

Šiuo metu veikiantys nuolatiniai tarp-
tautiniai teismai jau yra ėmęsi nagrinėti 
kelias bylas, susijusias su Rusijos pradėtu 
karu Ukrainoje, tačiau šiose bylose neti-
riamas aukščiausiųjų pareigūnų vaidmuo 
priimant sprendimą pradėti karą. V.Puti-
no, S.Šoigu, A.Lukašenkos ir kitų vadovų 
vaidmenį kare bei atsakomybę už tai ir 
tirtų Specialusis Tribunolas, taip papildy-
damas esamus tyrimus.

Ar istorijoje žinoma tokių „specia-
liųjų tribunolų“? 

Kaip ir nurodo pavadinimas, tokie „spe-
cialieji“ tribunolai yra steigiami konkre-
čių agresijos nusikaltimų (anksčiau va-
dintų ir „nusikaltimais taikai“) tyrimui. 
Žinomiausi jų – Tarptautinis karinis tri-
bunolas (žinomas Niurnbergo tribunolo 
vardu), teisęs nacių lyderius, bei Tarptau-
tinis karinis tribunolas Tolimiesiems Ry-
tams (kitaip – Tokijo tribunolas), teisęs 
Japonijos lyderius, atsakingus už Antrąjį 
Pasaulinį karą. Taip pat specialieji tribu-

nolai yra tyrę karo nusikaltimus Jugosla-
vijos kare bei Kambodžoje, Siera Leonėje, 
Ruandoje, Libane.

Kaip steigiami specialieji tribunolai? 

Nėra apibrėžtų taisyklių, kaip turi būti 
steigiama tokia institucija. Iki šiol Specia-
lusis tribunolas būdavo steigiamas keliais 
būdais:
•  JT Saugumo Tarybos rezoliucija. Tokiu 

būdu buvo įsteigti tribunolai nusikalti-
mams Ruandoje ir buvusioje Jugoslavi-
joje tirti.

•  Steigėjų sudaroma tarptautine sutar-
timi, kurioje apibrėžiami visi su tribu-
nolo veikla susiję aspektai: jurisdikcija, 
procedūros ir kiti klausimai. Tokiu 
būdu buvo įsteigti Niurnbergo ir Tokijo 
tribunolai.

Tarptautinis baudžiamasis teismas ėmėsi bylos dėl karo nusikaltimų, ku-
riuos RF kariai įvykdė Ukrainoje prieš civilius gyventojus, civilius objektus 
(mokyklas, ligonines, teatrus ir pan.) ir civilinę infrastruktūrą (energetikos 
infrastruktūra). Šiose bylose tiriami individualūs nusikaltimai, jose keliamas 
karių, tiesiogiai vykdžiusių tuos nusikaltimus arba jiems tiesiogiai davusių 
įsakymus, atsakomybės klausimas. Teismas tokiose bylose remiasi kruopš-
čiai surinktais įrodymais, bylos nagrinėjimas gali trukti kelerius metus.

Tarptautinis teisingumo teismas, nagrinėja tarpvalstybinį ginčą: Ukrai-
nos iškeltą bylą Rusijos Federacijai dėl atsakomybės už pradėtą karą (į bylą 
Ukrainos pusėje įsijungė ir Lietuva). Šioje byloje gali būti nagrinėjamas 
ir žalos atlyginimo Ukrainai klausimas. Vis tik, net jei Rusija geranoriškai 
dalyvautų bylos nagrinėjime, nėra teisinių mechanizmų, kurie priverstų ją 
vykdyti teismo sprendimą.

Specialusis 
tribunolas 
agresijos 
nusikaltimui 
prieš Ukrainą 
tirti. Kas tai?
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•  Valstybės (ar valstybių) susitarimu 
su tarptautine organizacija. Specialus 
tribunolas Siera Leonei, Kambodžos 
tribunolas raudonųjų khmerų nusikal-
timams tirti, Libano tribunolas buvo 
įsteigti minėtų valstybių vyriausybių 
susitarimo su JT pagrindu.

Kaip galėtų būti steigiamas Specialu-
sis tribunolas, tirsiantis agresiją prieš 
Ukrainą? 

Specialusis Tribunolas galėtų būti įsteig-
tas Ukrainos ir kitų ją remiančių valsty-
bių tarpusavio sutartimi bei susitarimu su 
kokia nors tarptautine organizacija. Iki 
šiol pritarimą tokio tribunolo steigimui 
yra išsakiusi Europos Tarybos parlamen-
tinė asamblėja (kitaip tariant, Europos 
žemyno Jungtinės Tautos). Vis didesnis 
pritarimas tokiam Tribunolui randasi ir 
Europos Sąjungoje. JAV atstovai neatme-
ta ir susitarimo su JT Generaline Asam-
blėja.

Ką tirtų toks Tribunolas? 

Tribunolas tirtų prieš Ukrainą vykdo-
mus agresijos nusikaltimus (nusikaltimus 
prieš taiką). Būtent agresijos nusikaltimai 
yra laikomi ir kitų sunkių nusikaltimų 
(karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniš-
kumui ir pan.) pagrindu.

Kieno veiksmus tirtų toks tribuno-
las? 

Toks tribunolas tirtų ne karių ir jų tie-
sioginės vadovybės vykdomus karo nu-
sikaltimus (tuo užsiims Tarptautinis 
baudžiamasis teismas). Pagal tarptautinę 

teisę už agresijos nusikaltimus atsakingais 
laikomi asmenys, valstybės vardu planuo-
jantys, rengiantys ir priimantys politinius 
ar karinius sprendimus. Šiuo atveju – 
aukščiausioji agresiją vykdančios Rusijos 
vadovybė: V.Putinas, S.Šoigu, S.Lavrovas 
ir kiti. O taip pat – Baltarusijos, leidžian-
čios naudotis savo teritorija Rusijos ka-
riuomenei, diktatorius A.Lukašenka.

Ar gali toks tribunolas tirti agresijos 
nusikaltimus nedalyvaujant kaltina-
miems (teisiamiems) asmenims? 

Nusikaltimai gali būti tiriami ir nedaly-
vaujant asmenims, kaltinamiems tų nu-
sikaltimų padarymu – taip Lietuvos teis-
mai nagrinėjo ir Sausio 13-osios žudynių 
bylą. 

Kaip būtų įgyvendinami tokio tribu-
nolo sprendimai?

Agresijos nusikaltimai laikomi tarptau-
tiniais nusikaltimais, todėl į jų tyrimą ir 
sprendimų vykdymą gali įsijungti visos 
tarptautinę tvarką pripažįstančios šalys. 
Tai reikštų, jog kaltais pripažintiems 

VDU Teisės fakulteto dekanas 
Prof. Dainius Žalimas

„Mums reikalingas toks Tribunolas, 
kad būtų galima patraukti atsa-
komybėn tuos asmenis, valstybės 
politinius ir karinius vadovus kurie 
atsakingi už pačią agresiją: karo pla-
navimą, jo pradėjimą ir vykdymą.“

Iš komentaro LRT laidoje „Ryto garsai“, 
2022 m. spalio 18 d.

Europos Parlamento narys 
Andrius Kubilius:

„Tribunolo įsteigimas yra ir būdas, 
kaip padėti Rusijos visuomenei pra-
dėti savo pačios denacifikacijos ir 
deputinizacijos procesą. Vakarai turi 
padėti rusams atsisveikinti su im-
perijos atstatymo svajone, kuri yra 
pagrindinė šiandieninės Rusijos tra-
gedijos priežastis.“

Iš pasisakymo tarptautinėje konferencijoje 
Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimui 

ir tarptautinio teisingumo reikalams. 
Berlynas, 2022 m. spalio 21 d.

1974 m. gruodžio 14 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuci-
joje Nr. 3314 (XXIX) kaip agresijos aktas įvardinti tokie veiksmai:

a)  valstybės ginkluotųjų pajėgų įsiveržimas į kitos valstybės teritoriją ar ki-
tos valstybės teritorijos užpuolimas arba bet kokia kitos valstybės terito-
rijos ar jos dalies karinė okupacija, kuri yra tokio įsiveržimo ar užpuolimo 
rezultatas, arba bet kokia kitos valstybės teritorijos ar jos dalies aneksija 
naudojant jėgą;

b)  kitos valstybės teritorijos bombardavimas, vykdomas valstybės ginkluo-
tųjų pajėgų, arba bet kokio ginklo panaudojimas prieš kitos valstybės 
teritoriją;

c)  valstybės uostų ar krantų blokada, vykdoma kitos valstybės ginkluotųjų 
pajėgų;

d)  valstybės sausumos, jūrų ar oro pajėgų arba jūrų ir oro laivyno užpuoli-
mas, vykdomas kitos valstybės ginkluotųjų pajėgų;

e)  valstybės ginkluotųjų pajėgų, kurios pagal susitarimą su kita valstybe yra 
tos priimančiosios valstybės teritorijoje, panaudojimas pažeidžiant tame 
susitarime nustatytas sąlygas arba bet koks ginkluotųjų pajėgų buvimo 
tos valstybės teritorijoje pratęsimas pasibaigus susitarimo galiojimui;

f)  valstybės veiksmai, kuriais ji leidžia naudotis savo teritorija kitai valstybei 
agresijos aktui prieš trečiąją valstybę įvykdyti; 

g)  valstybės ar jos vardu siunčiamos ginkluotos gaujos, grupės, neregulia-
riosios pajėgos ar samdiniai, kurie prieš kitą valstybę vykdo agresijai pri-
lyginamus ginkluotos jėgos panaudojimo veiksmus.
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Rusijos ir Baltarusijos diktatoriams būtų 
išduoti tarptautiniai arešto orderiai ir 
jie turėtų būti suimti atvykę vizito į bet 
kokią tribunolo veiklai pritariančią šalį, 
jiems netaikant diplomatinio imuniteto 
taisyklių. Kita vertus, V.Putiną ar A.Lu-
kašenką oficialiai pripažinus nusikaltė-
liais, jiems rankas dar tebespaudžiantys 
valstybių vadovai jaustų ir didelį spaudi-
mą iš likusio pasaulio.

Kas remia specialiojo tribunolo įstei-
gimą?

Specialiojo tribunolo idėją 2022 metų 
viduryje iškėlė žymūs teisės ekspertai ir 
buvę politikai, tokia idėja įtvirtinta ir 
2022 metų gegužės mėnesį Vilniuje vy-
kusios tarptautinės teisininkų konferen-
cijos rezoliucijoje. Nuo tada Tribunolo 
įsteigimui paramą išreiškė ne tik pagrin-
dinių regioninių tarptautinių organizaci-
jų parlamentarai (Europos Parlamentas, 
Europos Tarybos ir NATO Parlamenti-
nės asamblėjos), tačiau ir Europos vals-
tybių vyriausybės ar parlamentai. 2022 
metų lapkričio 30 dieną oficialią paramą 
Specialiojo tribunolo steigimui pareiškė 
Europos Komisija.

Teisingumo viceministrė  
dr. Gabija Grigaitė-Daugirdė:

„Tokio tribunolo reikšmė ne simbo-
linė: turime turėti instituciją, kuri 
pavadintų Putiną nusikaltėliu, kuri 
apribotų jo galimybes keliauti ir kuri 
paliktų jį istorijoje kaip vadovą, kuris 
buvo nuteistas už įvykdytą agresijos 
nusikaltimą.“

Iš komentaro LRT laidoje „Ryto garsai“, 
2022 m. spalio 18 d.

Europos Komisijos pirmininkė 
Ursula von der Leyen:

„Rusija privalo atsakyti už savo 
siaubingus nusikaltimus, įskaitant 
ir agresijos prieš nepriklausomą 
valstybę nusikaltimą. Todėl, ir toliau 
remdami Tarptautinį baudžiamąjį 
teismą, kartu siūlome įkurti Jung-
tinių Tautų remiamą specializuotą 
tribunolą, kuris vykdytų teisinį Rusi-
jos vykdomo agresijos nusikaltimo 
tyrimą. Esame pasirengę pradėti 
darbą su tarptautine bendruome-
ne, kad šio specializuoto tribunolo 
steigimas sulauktų kuo platesnės 
paramos. “ 

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis lapkričio 11 d. kreipėsi į Eu-
ropos Komisiją dėl situacijos Ukrainos aukštojo mokslo institucijose. „Dėl ne-
gailestingų Rusijos karo veiksmų aukštojo mokslo sistema Ukrainoje patyrė 
didelius trikdžius. Aukštajam mokslui reikalinga infrastruktūra yra apgadinta, 
o daugeliu atvejų tiesiog sunaikinta“, – kreipdamasis į Europos Komisiją rašė 
europarlamentaras.

Pasak prof. L. Mažylio, 164 000 stu-
dentų buvo priversti bėgti iš namų, 
netekdami prieigos prie aukštojo 

mokslo. „Dalis studentų iš Ukrainos pa-
sinaudojo „Erasmus+“ mobilumo pro-
gramomis, o po to liko tęsti studijų Eu-
ropoje. Beveik kas antras iš jų nenumato 

grįžti į Ukrainą tęsti studijų. Kyla rimta 
rizika „protų nutekėjimui“ bei vietinių 
universitetų stagnacijai“, – laiške Europos 
Komisijai pastebi EP narys. L. Mažylio 
teigimu, problemą iš dalies galėtų spręsti 
bendro tinklo, pagal analogiją su „Tran-
form4Europe“, sukūrimas.

Prof. L. Mažylis raštu Europos Komisijai 
uždavė klausimą apie tai, ar numatoma 
galimybė inicijuoti specialų fondą, skirtą 
finansiškai remti aukštojo mokslo įstaigų 
veiklą bei jų atstatymą po karo Ukrainoje. 
Taip pat europarlamentaras klausia Ko-
misijos, ar ji svarstytų galimybę inicijuoti 
specialią programą, veikiančią „Tranfor-
m4Europe“ principu, galinčią sukurti ap-
jungiantį tinklą tarp Ukrainos ir Europos 
Sąjungos universitetų.

Liudas Mažylis ragina 
EK remti Ukrainos 
aukštojo mokslo 
institucijas ir jas 
įtraukti į ES universitetų 
bendruomenę
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Europos Parlamento narė, parlamentinės grupės Europos atminčiai koordina-
torė Rasa Juknevičienė lapkričio viduryje europarlamentarus pakvietė į susi-
tikimą su žymiu Rusijos-JAV istoriku Jurijumi Felštinskiu.

„Stebėdami neišprovokuotą brutalų 
Kremliaus karą prieš Ukrainą, vis labiau 
suvokiame, kad Rusijos agresija baig-
sis tik tuomet, jei Ukraina laimės, ir jei 
pati Rusija patirs esminę transformaciją. 
Ukrainos kariuomenės sėkmės konteks-
te Putino gniaužtai šalyje pradeda aižėti. 
Tačiau daugelis Vakaruose (o taip pat 
pačioje Rusijoje) pradeda baimintis, kas 
bus toliau: siekiant Rusijos grėsmės išny-
kimo, post-putininė demokratinė tranzi-
cija turi būti sėkminga, – teigė renginio 
organizatorė R. Juknevičienė. – Kartu su 
žinomu istoriku J. Felštinskiu, kuris išsa-
miai studijavo pokyčius XX a. Rusijoje, 
diskutavome, kaip istorinės sąlygos ir tąsa 
gali įtakoti Rusijos politikos pokyčius 
ateityje, ko galime pasimokyti iš ankstes-
nių Rusijos transformacijų XX amžiuje? 
Kas 90-aisiais Rusijos demokratizacijos 
procese įvyko ne taip?“

Parlamente svečiavęsis istorikas J. Fel-
štinskis pasakojo apie tai, kokia Rusija 
buvo, kokia ji niekada nebuvo, kokia ji yra 
ir kuo ji gali būti. Pasak jo, Rusija 90-ai-
siais šansų tapti demokratija neturėjo. 
Visų valstybės institucijų visi lygiai buvo 
infiltruoti slaptųjų tarnybų pareigūnų. 
Infiltracijos mastai milžiniski – dešimtys, 
o gal net ir šimtai tūkstančių saugumiečių 
dirbo (ir dirba) saugumo sistemai. 

Rusija nėra personalinė diktatūra – 
2000-aisiais FSB kaip institucija de fakto 
užėmė Rusijos prezidento postą.

„Ironiška, kad mes vis bijome, jog kokia 
nors radikali grupuotė kur nors pasauly-
je sugebės susikurti branduolinį ginklą ir 
jį naudos manipuliacijoms. Kai tuo pat 
metu Rusija yra pavyzdys, kai organizuo-
tai slaptųjų agentūrų valdoma šalis TURI 
branduolinį ginklą ir sėkmingai terori-

zuoja pasaulį. Tai beprecedentiška“, – ak-
centavo J. Felštinskis.

V. Putino rolei profesorius nesuteikė labai 
daug dėmesio. Pasak jo, Rusijos preziden-
tas tampa vis mažiau aktualus – pasaulis 
su juo šnekėtis nebenori. 

Savo pasisakyme prof. J. Felštinskis labai 
pabrėžė Baltarusijos svarbą. 

„Baltarusija yra vienintelė teritorija, kuri 
visiškai pavaldi Rusijai, tačiau Rusija jos 
nėra aneksavusi. Baltarusijos priklauso-
mybė Rusijai itin svarbi strategiškai – be 
Baltarusijos teritorijos kontrolės Ukrai-
nos teritorijos užimti nepavyks“, – kalbė-
jo istorikas.

Jis Rusijos bandymą užimti visą Ukrai-
nos teritoriją prognozavo jau 2017 m., 
pirmiesiems rusų kariniams daliniams 
įžengus į Baltarusijos teritoriją. Rusija pa-
silieka galimybes išnaudoti Baltarusijos 
„suverenumą“ – pavyzdžiui, panaudojus 
branduolinį ginklą iš šalies teritorijos. Pa-
sak J. Felštinskio, pokyčiai Baltarusijoje 
būtų lemiami ir Rusijos ateičiai.

Jurijus Felštinskis yra istorikas ir intelektu-
alas, kuris išsamiai tyrinėjo ankstyvąją so-
vietinę istoriją ir kruviną Putino iškilimą 
valdžioje. Jo paskutinieji darbai – „From 
Red Terror to Mafia State: Russia’s State 
Security in the Struggle for World Domi-
nation“ ir „Blowing up Ukraine: The Re-
turn of Russian Terror and the Threat of 
World War III“. 

EP narė R. Juknevičienė pakvietė į susitikimą  
su žymiu istoriku J. Felštinskiu
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Liudas Mažylis. Grūdų šantažas ir Rusijos šešėlis Afrikoje
2022 m. vasario 24 d. prasidėjusi neišprovokuota ir nepagrįsta Rusijos kari-
nė agresija prieš Ukrainą virto puolimu ir prieš visą pasaulį. Dėl Putino karo 
veiksmų, energijos išteklių bei maisto kainos Europoje pasiekė rekordines 
aukštumas. Tačiau grūdų embargas dar labiau paveikė nepasiturinčias šalis, 
pavyzdžiui, Afrikos valstybes, bandančias atsigauti nuo COVID-19 socioekono-
minių padarinių. O Rusija ten savo dezinformacijos kampanijas prieš Ukrainą, 
Europą ir Vakarus pradėjo dar gerokai prieš karą. Todėl Europos Sąjunga kri-
zės akivaizdoje Afrikoje siekia dviejų esminių tikslų: išspręsti maisto trūkumą 
ir apsaugoti informacinę erdvę nuo Rusijos šmeižto.

Rusija nuo pat karo pradžios iki 
liepos blokavo Ukrainos Juodo-
sios jūros uostus, tyčia neleisdama 

eksportuoti grūdų ir kitų agrarinės kilmės 
maisto produktų. Dėl tokių piktavališkų 
veiksmų, 95 proc. Ukrainos grūdų eks-
porto buvo užblokuota. Tačiau grūdų blo-
kada labiausiai paveikė tokias šalis, kaip 
Etiopija, Jemenas, Džibutis, Somalis ir 
Afganistanas. Remiantis JT duomenimis, 
apie 20 milijonų žmonių Rytų Afrikoje 
patiria badą. Prognozuojama, kad tęsian-
tis karui maisto nepriteklių patirs dar apie 
220 milijonų žmonių visame pasaulyje. 
Tyčinis pasaulinio maisto tiekimo linijų 
trikdymas, sukeliant nepriteklių, yra dar 
vienas Rusijos karo nusikaltimas, kuris 
turėtų tapti argumentu toliau spaudžiant 
Rusiją su ekonominėmis sankcijomis. 
Tačiau grūdų situacija iki vasaros vidurio 
buvo krizinė, tad tarptautiniai partneriai 
įtikino Rusiją ieškoti kompromisų dėl grū-
dų eksporto. Liepos 22 d. Stambule buvo 
pasirašytas pirmasis susitarimas dėl grūdų 
eksporto, kuris turėjo galioti iki lapkričio 
19 d. Tarpininkaujant JT ir Turkijai, su-
sitarimas tarp Rusijos ir Ukrainos buvo 
suderėtas, nors ir sunkiai. Turkija galėjo 
girtis pasauliui šiuo diplomatiniu pasie-
kimu, ypač bandydama vėl pagerinti san-
tykius su ES, kurie dėl Ankaros vis labiau 
autokratiškų veiksmų buvo pasiekę gana 
kritinę būklę. Kita vertus, nors Turkija 
pozicionuoja save kaip neutralią derybi-
ninkę, jos ryšiai su Rusija išlieka artimi. Ji 
toliau didina prekybos apimtis su Maskva, 
neketindama įvesti ES taikomų sankcijų.

Bet kokiu atveju, Juodosios jūros grū-
dų iniciatyvos rezultatas yra teigiamas, 
kadangi nuo to laiko iš Ukrainos uostų 
išplaukė daugiau nei 400 laivų, pilni grū-
dų ir kitų maisto produktų. Tačiau reikia 
nepamiršti, kad Rusija iš Ukrainos pavogė 
apie 4 milijonus tonų grūdų, o remiantis 
Kijevo ekonomikos institutu jų vertė sie-

kia apie 1,9 mlrd. JAV dolerių. Tuos pačius 
Juodosios jūros maršrutus Rusija naudoja 
parduodama pavogtus grūdus tokioms ša-
lims, kaip Sirija. Rusija nuo spalio pradėjo 
lėtinti grūdų iniciatyvos įgyvendinimą, 
o mėnesio pabaigoje jau visai nebevykdė 
savo įsipareigojimų. Putinas naudojasi 
padėtimi ir bando derėtis dėl sankcijų 
atšaukimo. Tačiau nebuvo jokių ženklų, 
kad būtų pažadėtos kažkokios lengvatos 
dėl sankcijų. Todėl lapkričio 17 d. Juodo-
sios jūros grūdų iniciatyva buvo pratęsta 
dar 4 mėnesiams. Iki 2023 m. kovo ES ir 
tarptautiniai partneriai privalo pagerinti 
antžeminę infrastruktūrą ir transporto 
maisto tiekimo linijas, kad nereiktų vėl 
sėstis prie derybų stalo su Rusija.

Visgi reikia priminti ir Europos vaidmenį, 
kuris buvo ir išlieka kertinis eksportuojant 
Ukrainos grūdus į besivystančias valsty-
bes. Europos Komisija 2022 m. gegužės 
12 d. įsteigė Solidarumo koridorių, skirtą 
padidinti pasaulinio aprūpinimo maistu 
saugumą ir suteikti Ukrainos ekonomikai 
gyvybiškai būtiną paramą. ES yra pagrin-
dinė kviečių gamintoja ir eksportuotoja 
pasaulyje. Vien nuo liepos ES eksportavo 
daugiau nei 6 mln. tonų kviečių, daugiau-
sia į Alžyrą, Maroką, Egiptą, Pakistaną ir 
Nigeriją. O per lapkričio mėnesio Euro-
pos Parlamento plenarinę sesiją Strasbū-
re, ES užsienio politikos vyriausiasis įga-
liotinis Josepas Borrellis pristatė Europos 
valstybių vaidmenį, susijusį su susitarimu 
dėl Juodosios jūros grūdų iniciatyvos. Tei-
giama, kad apie 15 milijonų tonų grūdų 
ir kitų Ukrainos žemės ūkio produktų 
buvo eksportuota, būtent pasinaudojant 
Solidarumo koridoriais. Vyriausiasis įga-
liotinis patikino, kad su Ukraina besi-
ribojančios valstybės – Čekija, Lenkija, 
Rumunija, Slovakija, Moldovos Respu-
blika – suteikė reikalingą infrastruktūrą 
grūdų eksportavimui. J. Borrellis parla-
mentarų klausimų metu priminė, kad, 

pradėjus eksportuoti Ukrainos grūdus, 
maisto kainos dėl ES Solidarumo kori-
dorių ir Juodosios jūros grūdų iniciatyvos 
turėjo sumažėti apie 15 proc. visame pa-
saulyje. Siekiant, kad tiekimas toliau išlik-
tų sklandus ir eksporto pajėgumai taptų 
didesni, ES kartu su Europos investiciniu 
banku ir Europos rekonstrukcijos ir plė-
tros banku investavo apie 1 mlrd. eurų. O 
iki 2024 m. žadama skirti dar apie 8 mlrd. 
eurų tam, kad būtų užtikrintas ir pasauli-
nės maisto tiekimo grandinių saugumas. 
Žinoma, Europos Parlamentas maisto 
tiekimo saugumo klausimą kelią jau nuo 
pat Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios. 
Reikia prisiminti, kad jau kovo 24 d. Par-
lamentas priėmė rezoliuciją, raginančią 
skubiai parengti ES veiksmų planą, skirtą 
užtikrinti aprūpinimą maistu ES viduje 
ir už jos ribų. Rezoliucijoje jau tada buvo 
aiškiai įvardintas poreikis sudaryti sąlygas 
saugiems transporto ir maisto produktų 
koridoriams. Taip pat, dėl Rusijos agre-
sijos veiksmų, gegužės 19 d. Parlamento 
rezoliucijoje buvo remiamasi konkrečiais 
atvejais, kai Rusija naikino Ukrainos 
maisto saugyklų sandėlius ir grobstė grū-
dus, implikuojant tokių veiksmų tragišką 
poveikį pasaulinei maisto rinkai. 

Tačiau reikia sutikti, jog ne visos ES ži-
nutės pasiekia strateginius partnerius. 
Rusija sėkmingai plėtoja dvišalius ryšius 
su Alžyru, Sudanu, Egiptu, Angola ir Ni-
gerija. O juk šios šalys yra vienos iš labiau-
siai nukentėjusių dėl grūdų eksporto iš 
Ukrainos embargo. Nemaža dalis Afrikos 
valstybių negauna grūdų tik dėl Rusijos 
karinių veiksmų Ukrainoje. Tai turėtų 
būti viena iš pagrindinių ES strateginės 
komunikacijos žinučių informacinėje 
erdvėje. Rusija bando apsukti pasaulinio 
maisto trūkumo naratyvą, kaltindama ES 
ir Vakarus dėl ekonominių sankcijų, kaip 
pagrindinės jų priežasties. Tačiau būtent 
Rusija tyčia naikina Ukrainos žemės ūkio 
ir transporto infrastruktūrą bei įrangą, 
sukeldama kuro trūkumą ir pasaulinių 
maisto tiekimo grandinių problemas, be 
to, dar ir grobstydama Ukrainos grūdus. 
Toks absurdiškas kaltinimas neturi jokio 
pagrindo, kadangi sektorinės ir ekonomi-
nės sankcijos yra nutaikytos tik į Rusijos 
vidinę rinką. Žinoma, istoriškai artimos 
Afrikos valstybės išlieka neutralios arba 
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Lapkričio 27 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune baigtas 
eksponuoti Vasario 16-osios Akto originalas Lietuvoje. Renginio metu prof. 
Liudas Mažylis pristatė svarbią dovaną Kaunui ir visai Lietuvai – pliene laze-
riu išgraviruotą Vasario 16-osios Aktą. Dokumento originalų dydį atitinkanti 
plieninė kopija visiems laikams liks Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Vasario 
16-osios Aktas grįžta pas savininką – Vokietijos Federacinės Respublikos už-
sienio reikalų ministerijos Politinį archyvą.

„Tai, kad beveik penkerius metus, su 
pertraukomis, turėjome galimybę eks-
ponuoti Vasario 16-osios Aktą Lietuvo-
je – didelis džiaugsmas. Nes dokumentas, 
jo popierinė forma susiduria su fizine 
grėsme: kenčia nuo šviesos ar temperatū-
ros svyravimų, nors tikrai ir stengiamasi 
užtikrinti geriausias sąlygas. O kad ir 
kaip liūdime dėl Vasario 16-osios Akto 
originalo išvykimo iš Lietuvos, visgi jam 
tinkamiausia vieta yra archyvo „gilumo-
je“. Išties, jis ir taip buvo eksponuojamas 
išskirtinai ilgai: Vilniuje ir Kaune jį pa-

matyti galėjome ištisus mėnesius“. Dabar 
Lietuvos Nepriklausomybę skelbiantis 
Aktas vėl grįžta toliau būti saugiai į Vo-
kietijos Politinį archyvą Berlyne, kur jis 
išbuvo 99 metus, kur 2017 m. kovo 29-
ąją jį ir radau, – teigia prof. Liudas Mažy-
lis. – Vokietijos geranoriškumas šiuo po-
žiūriu, kad Lietuvai buvo leista ilgą laiką 
eksponuoti Aktą, būtent ir simbolizuoja 
tuos nepaprastai gerus mūsų santykius su 
Vokietija, su labai svarbia ES ir NATO 
valstybe.“

L. Mažylis priduria, jog, artėjant Lietuvos 
Valstybės 105-erių metų gimtadieniui, ti-
krai negalime tikėtis, kad šia proga Vasa-
rio 16-osios Akto originalas bus grąžintas 
į Lietuvą. O kartu profesorius pastebi, 
kad per šiuos penkerius metus Lietuvoje 
labai stipriai pasikeitė požiūris į Vasario 
16-ąją: ši data tapo svarbia visiems. „Na, 
o aš asmeniškai dėkoju visiems už džiuge-
sio bangą, lydinčią nuo pat tada, kai man 
pavyko rasti Akto originalą. Jo paieškos 
buvo privataus žmogaus privati iniciaty-
va, juk man niekas neliepė jo ieškoti. Tai 
buvo vieno žmogaus – mano – planas, – 
Vasario 16-osios Akto originalo atradimo 
svarbą aptaria L. Mažylis. – Ir štai vieno 
asmens paieškos ir atradimas per gerą va-
landą po paskelbimo, kad Aktas rastas, 
tapo svarbu tiek valdžios atstovams, tiek 
ir kiekvienam Lietuvos piliečiui.“

palaiko Rusijos poziciją Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje, kai balsuoja-
ma dėl karo Ukrainoje. Vienas iš svarbių 
faktorių yra senojo bipolinio pasaulio 
palikimas, kai JAV ir Sovietų Sąjunga 
varžėsi dėl įtakos zonų besivystančiose 
valstybėse. Todėl tarptautinėje arenoje 
postkolonijinės valstybės renkasi labiau 
neutralią arba oponuojančią poziciją, 
kuri paremta senąja dichotomija. Tos ša-
lys, kurios turėjo artimus ekonominius ir 
saugumo ryšius su Sovietų Sąjunga pra-
eityje, šiais laikais toliau juos bando tęsti 

su Rusija. Tačiau Putinas paprasčiausiai 
išnaudoja pažeidžiamas Afrikos valsty-
bes. Pagrindinis tikslas, siunčiant priva-
čių karinių kompanijų karius, yra išplėsti 
savo įtaką Afrikos politikoje, žvalgyboje 
ir pasinaudoti gamtiniais ištekliais. 

ES privalo toliau dėti ne tik finansines pa-
stangas, užtikrinant kaimyninių žemynų 
maisto tiekimo saugumą, tačiau ir strate-
giškai skleisti esmnines bendrijos žinutes. 
Iš esmės, kalbant apie ES partnerystę su 
kaimynėmis, vienas iš svarbiausių tikslų 

yra megzti ryšius su panašiai mąstančiomis 
valstybėmis. Tačiau formatai, galintys su-
stiprinti Europos poziciją, jau egzistuoja. 
ES palaiko daugiašalius ryšius su Afrikos 
Sąjungos (African Union) valstybėmis, 
reguliariai yra rengiami susitikimai su ly-
deriais. ES turėtų pakviesti ir Ukrainos di-
plomatus į susitikimus su minėtos šalimis, 
o jie galėtų labai konkrečiai priminti, ko-
dėl saugumo garantijos iš Rusijos yra nieko 
vertos. Akivaizdu, kad Kinijos ekonominė 
ir Rusijos karinė įtaka savaime nesumažės, 
todėl ES privalo veikti ryžtingiau. 

Lietuvoje baigėsi Vasario 16-osios Akto 
eksponavimas: Liudas Mažylis įteikė svarbią dovaną
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Artėjant Vėlinėms kasmet visoje Lietuvoje vyksta pilietinė akcija „Uždek žva-
kutę savo krašto partizanams“. Jos metu savo krašto istorijai neabejingi žmo-
nės vyko aplankyti Lietuvos laisvės gynėjų kapus, žūties vietas, sutvarkė jas 
ir uždegė atminimo žvakeles. Akcijoje dalyvavo Lietuvos šaulių, skautų, ateiti-
ninkų organizacijų nariai, buvę politiniai kaliniai-tremtiniai. Kelionėje Antrojo 
pasaulinio karo ir pokario kovų liudininkai, buvę partizanai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai dalinosi gyvais prisiminimais. 

Panevėžyje bendradarbiaujant su Krašto-
tyros muziejumi kasmet sudaromas marš-
rutas, kuriuo vykstama pagerbti žuvusių 
Vyčio apygardos partizanų kapavietes. 

Šią akciją Panevėžyje jau daugelį metų 
globoja Europos Parlamento narė Rasa 
Juknevičienė. Istorinei atminčiai ji daug 
dėmesio skiria dirbdama Europos Parla-
mente. Jos iniciatyva parlamentarai su-
sibūrė į neformalią parlamentinę grupę 
„Europos Atminčiai“. Siekiant bendro 
požiūrio į totalitarinių režimų nusikalti-
mus, parlamentarės nuomone, prisiminti 
istoriją ypatingai svarbu, ypač šių dienų 
geopolitinių aplinkybių kontekste, vyks-
tant karui Ukrainoje. Lietuvių tauta yra 
smarkiai nukentėjusi nuo tų pačių Rusi-
jos okupantų, kurie dabar vykdo karo nu-
sikaltimus Ukrainoje. 

Kaune ir Zanavykijoje (Šakių r.) ši akcija 
vyko jau dešimtąjį kartą. Kaip sakė akci-

jos organizatorė, EP narių A. Kubiliaus 
ir R. Juknevičienės biuro Kaune vadovė 
Rasa Duobaitė-Bumbulienė: „Dienomis, 
kuriomis kapinės skendi žvakių jūroje, pa-
miškėse, palaukėse ir kitose vietose esan-
čios atminimo įamžinimo vietos, kurios 
mena svarbias Laisvės kovas kartais lieka 
tamsios ir tuščios. Daugybė partizanų 

žuvo labai jauni, nespėję sukurti šeimų, 
susilaukti vaikų, tad mūsų, Laisvos šalies 
vaikų pareiga, pagerbti jų atminimą. Visa-
da kviečiame vykstant aplankyti artimųjų 
kapų, nepamiršti sutvarkyti ir uždegti žva-
kelę ant greta esančio apleisto kapelio, prie 
pakelėje stūksančio kryžiaus ar pamiškėje 
esančio tipinio atminimo ženklo Laisvės 
kovotojams. Tokią akciją galite organizuo-
ti kiekvienas su savo artimaisiais, nes čia 
nėra svarbu dalyvaujančių žmonių gausa, 
aplankytų vietų ir nupirktų žvakelių skai-
čius. Svarbi yra atmintis. Žinoma, derėtų 
nepamiršti ir aplinkos teršimo aspekto, 
tad tikrai pakanka vienos žvakelės.“ 

Akcijos metu „Uždek žvakutę savo krašto 
partizanams“ pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę
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Belgijos karališkai šeimai Liudas Mažylis Kaune 
pristatė Vasario 16-osios Aktą
Spalio 26 d. su karališku vizitu Lietuvoje viešintys Belgijos karalius Pilypas 
ir karalienė Matilda lankėsi Kaune, istorinėje Prezidentūroje. Europos Par-
lamento narys prof. Liudas Mažylis Belgijos karališkai šeimai pristatė Lietu-
vos Tarybos nutarimą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, pasirašyto 
1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, originalą.

Kreipdamasis į Belgijos karališ-
kąją šeimą, L. Mažylis pristatė 
ir demokratinėmis teisėmis ir 

laisvėmis grįstą Vasario 16-osios Akto 
svarbą. „Dokumentas garantavo, kad 
visi Lietuvos žmonės turės teisę dalyvau-
ti rinkimuose. 1918 m. balsavimo teisių 
suteikimas tiek vyrams, tiek moterims, 
turtingiems ar vargšams, etniniams lietu-
viams ir tautinėms mažumoms buvo labai 
pažangi idėja ir šiandien tuo didžiuoja-
mės“, – Lietuvos Tarybos dokumente 
užšifruotą inovatyvų vertybinį požiūrį į 
demokratiją pristatė L. Mažylis. 

Naudodamasis unikalia proga ir pristaty-
damas svarbiausią dokumentą, skelbiantį 

Lietuvos Nepriklausomybę 1918 m. Va-
sario 16-ąją, L. Mažylis pristatė ir po to 
sekusią skaudžią Lietuvos istorinę patirtį. 

„Tada atėjo sovietų okupacija. Jie išbraukė 
lietuvių tautą iš Europos ir pasaulio žemė-
lapio. Tiesą sakant, ta pati piktoji jėga ke-
tino tą patį padaryti su kita tauta – Ukrai-
na, – Lietuvos Respublikos Istorinėje 
Prezidentūroje karališkai Belgijos šeimai 
pasakojo L. Mažylis. – Per tą laiką dalis 
šio dokumento signatarų buvo ištremti į 
Sibirą, tarp jų ir prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, dalis spėjo pabėgti ir gyveno 
išeivijoje, tarp jų ir prezidentas Antanas 
Smetona, trys signatarai buvo nužudyti.“

Kaip pastebi europarlamentaras prof. 
L. Mažylis, tai, kad vienos svarbiausių il-
gaamžių vertybių puoselėtojos Europoje, 
Belgijos federacinės konstitucinės monar-
chijos pagrindiniai atstovai, Belgijos ka-
ralius Pilypas ir karalienė Matilda, skyrė 
laiko susipažinimui su Lietuvos istorine 
atmintimi, Vasario 16-osios Aktu – labai 
svarbu ir Belgijos bei Lietuvos dvišaliams 
santykiams. 

„Šio dokumento dingimas ilgiems dešim-
tmečiams mūsų tautai kėlė nusivylimą. 
Bet kai buvo surastas šis Aktas, kiekvie-
ną lietuvį aplankė tikras ir nuoširdus 
džiaugsmas. Pagaliau susigrąžinome. Tai-
gi žmones galima sunaikinti, dokumentai 
gali dingti, bet idėjos, bet vertybės nuga-
li, – apie šio dokumento svarbą kiekvie-
nam tautiečiui Vasario 16-osios Akto 
originalo pristatymo Belgijos karališkai 
šeimai pabaigoje teigė prof. L. Mažylis.
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Šventes praleisk su knyga

Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis dalijasi keturių skirtingų žanrų knygų rekomendacijomis. „O kiekviena-
me žanre daugybė įdomių knygų, čia tik po vieną knygą atstovę“, – savo asmenines literatūrines rekomendacijas Jūsų 
šventiniam laikotarpiui ar laikui su knyga 2023-aisiais trumpai pristato prof. L. Mažylis.

Liudo Mažylio rekomenduojamos knygos:
 Henrikas Radauskas. „Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu“
  Bjørn Berge. „Dingusios šalys. Įspūdžių kupina kelionė  

po penkiasdešimt 1840–1970 m. gyvavusių valstybių  
ir karalysčių“

 Petras Klimas. „Dienoraštis. 1915–1919“
  „Kalvarijos dingusios bendruomenės istorijos“.  

Sudarė Arūnė Vaičiūnaitė-Levuškinienė

Taip pat Liudas Mažylis rekomenduoja perskaityti ir dvi  
savo knygas apie darbą ir patirtis Europos Parlamente.  
Jas rasite pagrindinėse Lietuvos bibliotekose: 
 Liudas Mažylis. „Fuksai Europoje“
 Liudas Mažylis. „Europos pusdiplomis“

Martyno Mažvydo nacionalinė biblioteka rekomenduoja: 

Prof. Liudo Mažylio 
knygų rekomendacijos 

Rubackytė, Mūza
Gimusi po fortepijonu
Menininkės istorija jos pa-
čios lūpomis.

Hallgrímur Helgason
1000° moteris 
Skandinaviškos stilistikos 
romanas, kurio centre – 
pagrindinė herojė moteris.

Khemiri, Jonas Hassen
Tėvo sutartis  
Lietuvos kultūros tarybos 
finansuotas švedų romano 
vertimas, autorius apdo-
vanotas reikšmingiausiais 
švediškaisiais literatūros 
apdovanojimais. Atidžiai 
psichologizuotas pasakojimas 
apie vienos šeimos vidaus 
santykių dinamiką.

Ogawa, Yoko
Begalinė lygtis
Japoniškos stilistikos romanas, tačiau 
meditatyvumas čia negožia teksto 
nuoseklumo. Autorė – viena svarbiausių 
šiuolaikinių japonų rašytojų.

Powers, Richard
Medžių istorija 
Savitos struktūros amerikiečių rašytojo 
romanas, tiriantis žmogaus santykį su 
dažnai kasdienybėje nepastebima gamta.

Skeslien Charles, Janet
Biblioteka Paryžiuje 
Istorinis romanas, tiriantis Antrojo 
pasaulinio karo metus. Remiama-
si Amerikiečių bib liotekos Pary-
žiuje darbuotojų istorijomis.

Waltari, Mika
Sinuhė egiptietis 
Suomių autoriaus knyga apie Egipto 
senovę, istorinis romanas.



Artėjant žiemai Panevėžyje prasidėjo akcija „Šiluma Ukrainos kariui“. Spa-
lio-lapkričio mėnesiais darbščios panevėžietės mezgė vilnones kojines savo 
tėvynę nuo sužvėrėjusių Rusijos okupantų ginantiems kovotojams. 

Europos Parlamento narių biure 
dirbanti akcijos iniciatorė Jurga 
Girdzijauskienė džiaugėsi, kad per 

gerą mėnesį Panevėžyje pavyko surinkti 
daugiau nei šimtą porų šiltų kojinių. Į 
akciją aktyviai įsijungė „Panevėžio bočių“ 
bendrijos narės, kitų įstaigų ir organiza-
cijų atstovai, pavieniai panevėžiečiai. Se-
noviniais raštais, Ukrainos ir Lietuvos vė-
liavų spalvomis išmargintos kojinės buvo 
mezgamos iš grynos vilnos siūlų, kuriuos 
taip pat dosniai aukojo į kvietimą atsilie-
pę panevėžiečiai. Į kiekvieną kojinių porą 
mezgėjos įdėjo mažą laiškelį su palin-
kėjimais ir nuoširdžia padėka Ukrainos 
kariui už drąsą ir ryžtą ginant savo šalį, o 
kartu ir viso pasaulio demokratines ver-
tybes. Kartu su Panevėžyje prisiglaudusių 
ukrainiečių bendruomene imtos lieti ir 
apkasų žvakės. Žmonės kviečiami rinkti 
ir į Europos Parlamento narių biurą at-
nešti vaško, tuščių skardinių ir gufruoto 
kartono. 

Lapkričio vidury, surinktų kojinių ir dau-
giau kaip šimto apkasų žvakių siuntinys 
buvo įteiktas VšĮ „Iki pergalės“ atstovams. 
Jis jau nugabentas kovotojams į Cherso-
no sritį. Ši organizacija nuo pat karo pra-
džios Ukrainoje vykdo misiją „Gyvačių 
sala“, kurios metu grupė instruktorių iš 
Lietuvos apmoko Ukrainos žmones, kaip 
kovoti prieš okupantą ir aprūpina juos 
maistu, kuro atsargomis, apranga ir būti-
niausia įranga, kad misijos užduotys būtų 
vykdomos sėkmingai. Rusijos smogikų 
naikinama civilinė infrastruktūra daugy-

bę žmonių Ukrainoje paliko be elektros , 
be šilumos, be galimybės išsivirti maisto. 
Išgyventi žiemą karo alinamai Ukrainie-
čių tautai bus labai sunku. Nugalėti reikia 
ne tik į šalį įsibrovusį priešą, bet ir šaltį. 
Ukrainos kariuomenė nusiteikusi ryžtin-
gai ‒ pertraukos kare nebus. Misijos „Gy-
vačių sala“ vadas Sigitas Maliauskas-Pago-
nis primena labai paprastą tiesą, jog karą 
laimės ta pusė, kuri žiemą nesušals ir turės 
jėgų kautis, todėl pagalba ukrainiečiams 
žiemos periodu tampa dar svarbesnė. 
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Akcijos „Šiluma Ukrainos kariui“ 
iniciatoriai prašo visų geros 
valios žmonių aukoti  
šiai organizacijai. 
Sąskaitos nr.: 
LT177300010171472276 
Gavėjas: VšĮ IKI PERGALĖS 
Bankas: Swedbank 
SWIFT kodas: HABALT22 
Mokėjimo paskirtis: PARAMA
Numegztas vilnones kojines, 
vašką ir nereikalingas skardines 
prašome atnešti į Europos  
Parlamento narių biurus:
Gedimino pr. 56-20, Vilnius,  
tel. +370 698 80 081

Vilniaus g. 39, Kaunas,  
tel. +370 614 85117

Respublikos g. 36, Panevėžys,  
tel. +370 631 42 200

V. Putvinskio g. 62, 404 kab., Kaunas 
Vytauto g. 53, Palanga  
(Penktadieniais: 14-18 val. 
Šeštadie niais: 10-15 val.)

Kvietimas gerumo akcijai – šiluma ukrainos kariui
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