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Apie dabartinę okupuotų Palestinos teritorijų situaciją
Gegužės viduryje, minint 70 metų Nakbos (arab. Katastrofa) – Palestinos etninio valymo 
pradžios sukaktį, šalis ne tik gedėjo prarastų savo žemių ir trypiamų prigimtinių žmogaus teisių, 
tarp jų ir tremtinių teisės grįžti į tėvynę, bet ir aiškiai dar kartą išreiškė savo tautos neginčijamą 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę. 

Palestinos uostas Gaza jau daugiau nei dešimt metų gyvena absoliučios blokados sąlygomis. Ši 
nedidukė teritorija (365 kv. km gyvena apie 1,8 mln. žmonių, daugiausia tremtiniai ir jų 
palikuonys) vadinama didžiausiu pasaulyje atviru kalėjimu. Tarptautinės humanitarinės 
organizacijos ragina pasaulio valstybes imtis rimtų veiksmų siekiant užtikrinti tinkamas gyventi 
sąlygas Gazoje, kurioje dėl nuožmios Izraelio blokados trūksta švaraus vandens, maisto, vaistų ir
kitų esminių resursų, reikalingų žmogui išgyventi. 
Gazos gyventojai pradėjo taikius protestus norėdami parodyti pasauliui, kad tokia situacija tęstis 
nebegali, kad tremtiniai, kurie nuo 1948 ir 1967 metų priverstinai gyvena ne savo namuose 
(dabartinėje Izraelio teritorijoje), turi teisę grįžti namo. Tremtinių ir pabėgėlių teisė grįžti į savo 
namus yra reglamentuojama tarptautiniais teisės aktais. 

Kovo pabaigoje atsinaujinusius taikius protestus viena galingiausių pasaulio kariuomenių sutiko 
panaudodama neproporcingą jėgą prieš neginkluotus civilius.  Remiantis tarptautiniais 
apibrėžimais, karas vyksta tuomet, kai susiduria dvi (ar daugiau) lygiavertės kariuomenės. Kai 
akmeniu ir degančia padanga nešinas, laisvės troškimu apsiginklavęs žmogus susiduria su 
snaiperiais, oro, jūrų bei sausumos pajėgomis ir jų nebaudžiamumu, tai nėra „susirėmimai“ ar 
karas. Tai yra žudynės. Kaip jau nutiko ne kartą, Izraelio okupacinė jėga visiškai nesigėdindama 
pademonstravo agresiją prieš savo laisvę ginančius Palestinos žmones. 
Pastarųjų dienų įvykiai ir tarptautinės bendruomenės vaidmuo

Tarsi priberiant druskos į žaizdą, dieną prieš tragišką sukaktį JAV perkėlė savo ambasadą iš Tel 
Avivo į okupuotą Jeruzalę. Tokiam tarptautinei teisei ir moralės normoms prieštaraujančiam 
veiksmui nepritarimą išreiškė daugelis pasaulio valstybių, įskaitant ir strategines Lietuvos 
partneres Europos Sąjungoje. Nepaisant to, Lietuvoje jau pasigirdo raginimų perkelti ir Lietuvos 
ambasadą, taip pastatant mūsų šalį greta valstybių, kurios ignoruoja faktus, tarptautinę teisę ir 
universalias žmogiškąsias vertybes. Jei būtų rimtai svarstomas, šis veiksmas prieštarautų bendrai 
Europos Sąjungos valstybių narių pozicijai šiuo klausimu ir izoliuotų mūsų valstybę tarptautinėje
arenoje. Tikimės, kad mūsų valstybės vadovai išlaikys tvirtą, pagarba žmogaus teisėms ir 
tarptautinei teisei paremtą poziciją ir nesiims jokių veiksmų, kurie galėtų Lietuvą pastatyti į 
keblią padėtį pasaulio akivaizdoje.
Jungtinės Tautos yra paskelbusios daugiau nei 130 rezoliucijų, susijusių su Palestina ir jos 
žmonių teisėmis. Vien nuo 2013 m. JT Žmogaus teisių komitetas yra priėmęs 45 rezoliucijas, 
smerkiančias Izraelio politiką ir veiksmus palestiniečių atžvilgiu. Tačiau Izraelis tarptautinės 
teisės normų ir susitarimų nepaiso, kaip kadaise nepaisė ir apartheido režimas Pietų Afrikoje. 
JAV ambasados perkėlimas pažeidžia 13 JT rezoliucijų ir konvencijų, kurias bendru sutarimu 
priėmė didžioji dalis pasaulio valstybių.  

Pabrėžiame, kad mūsų balsas prisijungia prie pasaulinio solidarumo su Palestinos žmonėmis 



judėjimo ir pastarųjų dienų griežtų Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos pasisakymų, 
prieštaraujančių Izraelio agresijai bei nuolatiniam tarptautinės teisės pažeidinėjimui. 

Kodėl renkamės šiai akcijai ir ko siekiame
Laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybė yra integrali pasaulio bendruomenės dalis. Negalime 
tylėti, kai okupuotose Palestinos žemėse žudomi neginkluoti civiliai, reikalaujantys gerbti 
žmogaus orumą ir tremtinių teisę sugrįžti į tėvynę. Pasaulio bendruomenės reakcija į įvykius 
aštrėja ir šiuo piketu siekiame prisijungti prie tarptautinio pasipiktinimo Izraelio valdžios ir 
kariuomenės veiksmais, kurie pažeidžia tarptautinės teisės normas, konvencijas, Jungtinių Tautų 
rezoliucijas, prigimtines žmogaus teises ir tautos teisę siekti laisvės ir nepriklausomybės.

Žmonės, tikintys universaliomis ir nedalomomis Žmogaus teisėmis, turi išreikšti solidarumą su 
Palestinos žmonėmis ir jų laisvės siekiu. Gyvename valstybėje, kuri pati turi neužgijusių istorinių
žaizdų, todėl sugebame pajusti empatiją ir paraleles su kita maža tauta, drąsiai remti ne tik 
artimas valstybes kaimynes, kurių žmonėms yra sunku, bet žvelgti atvirai, globaliai ir drąsiai. 
Juk bijome tik tuomet, kai žinome, kad esame neteisūs.  

Taikiai akcijai su bendraminčiais renkamės pasmerkti šiuo metu suaktyvėjusį Izraelio 
kariuomenės smurtą blokadą patiriančioje Gazoje ir kitose okupuotos Palestinos žemėse, 
prisijungdami prie pasaulinės solidarumo su palestiniečiais kampanijos. Palestiniečiai 
siekia nepriklausomybės, suverenumo, taikos. Tvirtai palaikome šiuos siekius. 

Akcijos iniciatyvinė grupė 

Pilietinis judėjimas „Solidarūs su Palestina“ įkurtas 2011 metais. Jo įkūrėjai Lietuvos piliečiai 
Palestinoje dirbo su socialiniais ir humanitariniais projektais, gyvendami Palestinoje buvo 
Izraelio okupacijos nusikaltimų liudininkai. Vadovaudamiesi jau daug metų egzistuojančių 
pasaulinių solidarumo su Palestina judėjimų pavyzdžiu, siekiame informuoti Lietuvos gyventojus
apie vieną didžiausių pasaulio konfliktų ir sudaryti atsvarą dažnai vienpusiškam situacijos 
Palestinoje pristatymui Lietuvos žiniasklaidoje.  
Kviečiame prisijungti visus, kurie tiki žmogaus teisių svarba mūsų pasaulyje ir vadovaujasi 
nediskriminacijos prieš bet kokias žmonių grupes rasės, etninės kilmės, lytinio ar kitokio 
identiteto pagrindu, taikaus pasipriešinimo tarptautinėmis, universaliomis ir nedalomomis 
nuostatomis. 

Piketo organizatoriai griežtai smerkia bet kokį rasizmą ir diskriminaciją religiniu, etniniu 
ar rasiniu pagrindu. Neapykantos kurstymo netoleruojame.

Pilietinė akcija vyks pirmadienį, gegužės 21 d. nuo 16.30 iki 18.00 val. Europos aikštėje 
(Konstitucijos pr., šalia Vilniaus m. savivaldybės), Vilniuje. Nuoroda feisbuke: #LaisvaPalestina 
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