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Už uždarų durų

Į pirmąją misiją pašnekovas 
išvyko 2005 m. Kryptis – Indo-
nezija, Ačėjos provincija. Čia 
tarp Ačėjos sukilėlių ir Indone-
zijos vyriausybės jau 30 metų 
vyko konfliktas. Europos Sąjun-
gos (ES) pastangomis galiausiai 
buvo pasiektas susitarimas – su-
kilėliai įsipareigojo nusiginkluo-
ti, o vyriausybė – suteikti Ačėjai 
autonomijos teises, atleisti su-
kilėlius nuo teisinės atsakomy-
bės, paleisti politinius kalinius ir 
išvesti iš provincijos dalį karinių 
pajėgų. 

Misijos dalyviai, tarp kurių 
buvo ir G. Jasutis, turėjo stebė-
ti, kaip vyksta šie procesai, bei 
padėti juos įgyvendinti. Nejaugi 
viskas taip paprasta – visi gražiai 
susitaria ir laikosi savo pažadų? 
„Deja, taip retai būna. Įgyvendi-
nant susitarimą, konflikto ugnis 
dar būna labai karšta. Užtenka 
trupučio alyvos – ir liepsna vėl 
gali įsiplieksti. Pavyzdžiui, suki-
lėliai perdavė mažiau ginklų, nei 
turėjo, tad Indonezijos vyriau-
sybė sustabdė karių išvedimą. 
Vėliau vyriausybės atstovams 
netiko vieta, kurioje ginklai tu-
rėjo būti perduodami ir naiki-
nami, nes ten sukilėliai įvykdė 
masines žudynes. Taigi vėl kilo 
didžiulė įtampa. Teko kalbėtis 
su abiem šalimis. Galiausiai nusi-
ginklavimas vis dėlto įvyko: mes, 
misijos dalyviai, registravome ir 
pjaustėme visus pristatytus gin-
klus. Tiesa, tenka pripažinti, kad 
kai kurie ginklai buvo tokie seni 
arba prasti, kad kilo rimtų abe-
jonių, ar nebuvo atiduoti vietoj 
geresnių, paliktų saugoti sandė-
liuose „juodai dienai“, – sako tuo 

metu Krašto apsaugos ministeri-
joje dirbęs vyras. 

Laiku padėti ir laiku 
sustoti

„Tokių rimtų žmogaus teisių 
pažeidimų kaip, tarkime, Indo-
nezijoje mes jau neįsivaizduo-
jame. Ten neegzistuoja jokia 
teisinė pagalba. Pavyzdžiui, vie-
nas sutiktas vyriškis be teismo 
nuosprendžio praleido kalėjime 
trejus metus. Paklausiau, ar kas 
nors jį gynė, aiškinosi priežastis. 
Vyras net nesuprato mano klau-
simo. Kitas žmogus septynerius 
metus vergavo policijos būstinė-
je – ten gyveno ir dirbo be jokio 
atlygio“, – pasakoja G. Jasutis. 

Tačiau kaip pakeisti įsigalė-
jusią tvarką? Pasak pašnekovo, 
staigių pokyčių ir nesitikima. 
Misijų tikslas – padėti atkurti 
bent minimalų valstybės insti-
tucijų ir žmonių ryšį. Iškart po 
konflikto žmonės jomis netiki. 
Normalu – argi kreiptumėtės į 
tuos, kurie ką tik grobė jūsų že-
mes, turtą, o sūnus ir vyrus vertė 
kariauti? Kaip sako G. Jasutis, iš 
pradžių vietiniai netiki niekuo. 
Jie nieko nežino apie savo teises 
ir nesitiki jų apginti. Vėliau pra-
deda pasitikėti tarptautinėmis 
organizacijomis. „Pavyzdžiui, 
Indonezijoje policininkas be jo-
kio pagrindo iš vietos gyventojo 
atėmė vairuotojo pažymėjimą. 
Žmogus atėjo pas mus. Ką mes 
padarėme? Tiesiog nuvykome 
pas pareigūną ir paklausėme, ar 
tiesa, kad jis atėmė vyriškio do-
kumentus. Policininkas net per-
balo ir greitai juos grąžino. Taip 
žmonės supranta, kad turi į ką 

atsiremti, kad yra juos ginančių-
jų. Tačiau vėliau gali kilti kita bė-
da – vietiniai pradeda pasitikėti 
tik tarptautinėmis organizacijo-
mis, o vietinės institucijos pra-
randa paskutinius pasitikėjimo 
likučius. Mes negalime perimti 
valstybės valdymo. Mūsų siekis 
– padėti abiem šalims susikalbė-
ti“, – aiškina G. Jasutis. 

Tarptautinė pagalba teikiama 
ribotą laiką. ES finansuojamos 
misijos trunka įvairiai. Pavyz-
džiui, Ačėjoje užteko vienerių 
metų, o Gruzijoje 2008 m. įsteig-
ta misija veikia iki šiol.

Taikdariais džiaugiasi  
ne visi

G. Jasutis pabrėžia, kad di-
džiausi trukdžiai pasiekti taiką 
dažnai būna įvairūs asmenišku-
mai. Pavyzdžiui, Indonezijos su-
kilėlių atstovas pareiškė norintis 
atgauti pastatą, kuriame gyveno 
prieš 20 metų ir kuriame dabar 
įkurta policijos būstinė, – kitaip 
jis neatiduos ginklų. Įvairių norų 
ir reikalavimų teko išgirsti kas-
dien. Ieškoti bent menkam suta-
rimui buvo pasitelktas net radi-
jas. Misijos dalyviai rengė radijo 
laidas, į kurias kviesdavo abiejų 
šalių atstovus – sukilėlį ir polici-
ninką. Jie abu galėjo išsakyti sa-
vo nuomonę, truputį pasiginčyti, 
bet dar prieš laidą buvo sutarta, 
kad pabaigoje reikės išsiskirti 
gražiuoju, parodyti klausytojams, 
jog jie susitaikė. Tai skatino ir ki-
tus žmones taikytis, nebegyventi 
įsikabinus skriaudų.

„Karas visus išvargino, todėl 
sukilėliai ir valdžios atstovai ga-
na noriai derėjosi. Tačiau tai – ne 

taisyklė. Kiekviena šalis – skirtin-
ga. Indonezijoje mumis greitai 
patikėjo, vietiniai buvo draugiš-
ki, nes suprato, kad mes neima-
me kyšių, nereketuojame, esa-
me jų pusėje. Afganistane teko 
pastebėti daugiau priešiškumo. 
Kol keitėme padangą, vienas 
berniukas pirštais rodė, jog mus 
reikia nušauti... Akivaizdu, kad jis 
to išmoko iš suaugusiųjų“, – pri-
simena taikdarys. 

Ar dažnai tenka susidurti su 
realiais pavojais? Pašnekovo tei-
gimu, tai priklauso nuo misijos. 
Pavyzdžiui, Ruandoje, Afrikoje, 
misijų darbuotojai gali būti pa-
grobti ir nužudyti. Regionai, ku-
riuose dirba G. Jasutis, – ne tokie 
rizikingi. „Kartą Indonezijoje pa-
mokslininkas sukurstė vietinius 
prieš mus. Po pamaldų jie subė-
go piketuoti, bet riaušių, laimei, 
nekilo. Sakyčiau, didesnį pavojų 
kelia net ne žmonės, o minos. Su 
žmogumi galima kalbėtis, o mi-
na aukos ant tako tyko nebyliai“, 
– kalba specialistas. Visgi statisti-
ka rodo, kad pastaraisiais metais 
norintiems padėti asmenims ky-
la vis daugiau grėsmių. 2013 m. 
nukentėjo 474 humanitariniai 
darbuotojai, 155 iš jų – nužu-
dyti. Daugiausia incidentų kyla 
Afganistane, Sudane ir Somaly-
je. Tiesa, labiausiai nukenčia ne 
tarptautiniai, o nacionaliniai, t. y. 
vietiniai, darbuotojai.

Skirtingi misijų keliai
G. Jasutis aiškina, jog į misijas 

išvykstama keliais būdais. Pirma-
sis – per nevyriausybines orga-
nizacijas. Jos pačios rengia pro-
jektus, kreipiasi dėl finansavimo 

Tarptautinės taikos misijos – iš arti
Apie taikos misijas klausome pagarbiai 
išplėtę akis – sukilėliai, ginklai, 
konfliktai... Kaip atrodo taikos misijų 
kasdienybė ir ko siekia jų dalyviai, 
atskleidžia Karo akademijos ir 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
instituto dėstytojas, nevyriausybinės 
organizacijos „Trust in Development“ 
įkūrėjas dr. Gražvydas Jasutis.

Ramutė ŠULČIENĖIndonezijoje po cunamio
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Už uždarų durų
į Užsienio reikalų ministeriją, ES, 
Jungtinių Tautų ar kitus fondus ir 
bando savarankiškai įgyvendinti 
projektus. Taip pat galima suda-
ryti sutartį su kita nevyriausybi-
ne ar tarptautine organizacija.

Kitas būdas – per delegavimo 
rezervą, kurį administruoja Už-
sienio reikalų ministerija. Pavyz-
džiui, ES ar Jungtinės Tautos pa-
skelbia, kad trūksta demokrati-
zacijos specialistų. Norintys vykti 
į misiją valstybės tarnautojai iš 
pradžių dalyvauja konkurse sa-
vo šalyje, tuomet – dar viename 
konkurse ES. Atrinkti specialistai 
išvyksta į misiją. Atrodo, kad biu-
rokratizmo čia netrūksta... „Taip, 
iš tiesų netrūksta. Apskaičiuota, 
kad iš 100 dolerių, skirtų Afga-
nistanui, 75 „suvalgo“ biurokrati-

nis aparatas: konkursai, vertimai 
ir pan. Štai kodėl nevyriausybinis 
sektorius yra kur kas efektyves-
nis – projektui įgyvendinti reikia 
gerokai mažiau pinigų. Be to, su-
taupoma brangaus laiko. Pavyz-
džiui, išgirstame, kad kur nors 
įvyko krizė, ir galime į ją iškart 
reaguoti. Tuo metu ES dar tik 
renkasi svarstyti, tai krizė ar ne. 
Tuomet derina bendrą poziciją ir 
t. t.“, – pasakoja pašnekovas.

Be to, nevyriausybinių orga-
nizacijų vykdomos misijos ne 
tokios griežtos, jose mažiau for-
malumų ir taisyklių. Tarptautinės 
organizacijos turi daugiau įtakos 
nei nevyriausybinės, bet pasižy-
mi mažesniu lankstumu. Be to, 
dėl jų skiriamų pinigų vietiniai 
vėliau pernelyg daug tikisi iš vi-
sų atvykstančių vakariečių: „Jūs 
neduosite mums pinigų? Nenu-
pirksite tai, ko mums trūksta?..“ 
– žmonių požiūrį atskleidžia 
G. Jasutis. 

Savarankiški žingsniai
Štai kodėl, įgijęs šiek tiek patir-

ties, 2007 m. kartu su kolegomis 
iš įvairių šalių vyras nutarė įsteig-
ti nevyriausybinę organizaciją 
„Trust in Development“. Jos pri-
oritetai – pokonfliktiniuose re-
gionuose fiksuojamų žmogaus 
teisių pažeidimų šalinimas, ilgus 
metus konfliktavusių bendruo-
menių tarpusavio ryšio atkūri-
mas, moterų teisės, humanitari-
nė pagalba. Viso pasaulio neap-
lėksi, tad šiuo metu organizacija 
telkia dėmesį į posovietinių šalių 
problemas, moterų padėtį jose.  

Moterys apskritai yra viena pa-
žeidžiamiausių visuomenės dalių. 
Nepaisant deklaruojamos lygy-
bės ir teisių, realiame gyvenime 
dažnai viskas yra taip pat, kaip 
buvo prieš kelis šimtus metų. 

„Kas antrą tostą Kaukazo vyrai 
kelia už moteris, nors jų galimy-
bės tuose kraštuose, ypač ato-
kiose vietovėse, – apverktinos. 
Štai Gruzija – gana pažengusi 
valstybė, kurią lietuviai mielai 
lanko. Visgi kai kuriuose Gruzijos 
regionuose moterys susiduria su 
panašiomis problemomis kaip 
skurdžiausiose Afrikos valstybė-
se ar fundamentalųjį islamą išpa-
žįstančiuose kraštuose. Vienas iš 

tokių regionų – Pankisio slėnis. 
Jame daugiausia gyvena čečė-
nai, aktyviai verbuojami kariauti 
Sirijoje ir Irake. Tarp pačių gyven-
tojų vyrauja susipriešinimas, mat 
vieni išpažįsta tradicinį islamą, o 
kiti yra vahabitai. Taigi moterų 
gyvenimas – ypač sunkus. Supra-
tome, kad greitų pokyčių nebus, 
bet nuo kažko pradėti juk reikia. 
Taigi pirmiausia į Pankisio slėnį 
vykome tiesiog kalbėtis, paaiš-
kinti, kas yra tos moterų teisės. 
Bendravome su pačiomis mote-
rimis bei senolių taryba“, – pasa-
koja G. Jasutis.

Padeda net smulkmenos
Į Gruziją pašnekovas vyks-

ta itin dažnai. Čia gausu ir kitų 
problemų, kurias jis nori padė-
ti spręsti. Pasak vyro, siekiant 
palaikyti taiką, labai svarbu 
sutaikyti neseniai kariavusias 
bendruomenes. 

Pavyzdžiui, po Gruzijos ir Pie-
tų Osetijos karo 2008 m. Achal-
gorio regioną, anksčiau valdytą 
Tbilisio, perėmė rusai ir osetinai. 
Vietos gyventojai susiskaldė 
– osetinai tapo privilegijuoti, 
sulaukia daugiau paramos, o 
gruzinai – ignoruojami, diskri-
minuojami. Tačiau žmonėms 
reikia gyventi toliau. Kaip juos 
suvienyti? „Nusprendėme orga-
nizuoti seminarą, į kurį pakvietė-
me įvairių organizacijų vadovus 
ir aktyvius gyventojus. Jo metu 
aptarėme problemas ir papra-
šėme pačių žmonių pagalvoti, 
kas galėtų padėti bendruome-
nėms suartėti. Jie pateikė puikių 
pasiūlymų. Beje, priemonės ne-
būtinai turi būti didelio masto. 
Kartais užtenka iškasti kaime 
bendrą šulinį, kuriuo naudotųsi 
ir gruzinų, ir osetinų šeimos, kad 
tarp jų užsimegztų ryšys. Tačiau 
yra ir tokių gyventojų, kurie pik-
tybiškai nė piršto nepajudina. 
Žmogelio namas atrodo baisiai, 
bet jis nė nemano jo patvarkyti, 
perdažyti. Aiškina, kad ketina 
grįžti į Abchaziją, iš kurios pa-
bėgo dar prieš 20–30 metų. Jau 
visa karta pasikeitė, bet žmogus 
vis tiek kategoriškai atsisako 
įsilieti į bendruomenę“, – apie 
retkarčiais nusvyrančias rankas 
kalba pašnekovas. 

Svarbu paisyti papročių
Beje, klaidų neišvengia ir pa-

tys taikdariai. Vakariečių ir kitų 
kraštų kultūros labai skiriasi. Ži-
noti kultūros, kurioje dirbama, 

ypatumus ir papročius – būtina! 
G. Jasutis prisimena nemalonų 
incidentą, kai gydytojas pasa-
kojo apie sunkumus, su kuriais 
kasdien susiduria, kaip ligoni-
nėje visko trūksta ir pan. Tuo 
metu jauna savanorė iš Švedijos 
visą laiką šypsojosi. Žmogus net 
supyko – ar jai tai atrodo juokin-
ga?! Vakariečiams šypsena – lyg 
privaloma kaukė. Tačiau patekus 
į kitą kultūrą reikia nepamiršti jos 
nusiimti. Kitaip vietinius galima 
labai rimtai įžeisti ir atstumti. 

Nors „Trust in Development“ 
moterų teises laiko prioritetu, 
savo pozicijos visose situacijose 
jokiu būdu nedemonstruoja. „Jei 
sukilėlių lyderiai kalba tik su vy-
rais, geriau taip ir daryti. Tai ne 
vieta ir ne laikas keisti jų menta-
litetą“, – įsitikinęs G. Jasutis. Net 
ir Pankisio slėnyje, į kurį pašne-
kovas vyko, siekdamas padėti 
moterims, iš pradžių teko aplan-
kyti senolius ir gauti jų palaimi-
nimą. Kitaip geri norai gali virsti 
dar didesnėmis problemomis.

Lietuviai SugebėS 
daugiau

Atsibundame ryte ir su-
žinome naujienas – krizė 
Haityje. Ką daro Lietuvos ne-
vyriausybinės organizacijos? 
Bando surinkti šiek tiek lėšų 
ar kitokios paramos – ir vis-
kas. G. Jasutis įsitikinęs, kad 
Lietuva gali padaryti kur kas 
daugiau. Bėda ta, jog trūksta 
žinių, kaip galima padėti. „Dėl 
to nusprendėme organizuoti 
humanitarinės advokacijos 
mokymus. Jie vyks kovo ir 
liepos mėnesiais Vilniuje ir 
Kaune. Kviečiame dalyvauti 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovus ir aukštųjų moky-
klų studentus. Siekiame pa-
rengti advokacijos ekspertų, 
kurie mokėtų bendrauti su 
įtakingais politikais, skleistų 
informaciją apie humanita-
rinę krizę, sugebėtų bendra-
darbiauti su vyriausybiniu ir 
tarptautiniu nevyriausybinių 
organizacijų sektoriais. Kartu 
norime paskatinti visus žmo-
nes įsitraukti į savanorystę. 
Prie pokyčių gali prisidėti 
kiekvienas“, – skatina taikos 
misijų dalyvis. 

Daugiau informacijos – 
www.trustdevelopment.eu. 

Su moterimis is Pankisio

Gruzijos kalnuose
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