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Pasaulio Lietuvių Bendruomenė tapo steigėja
pasaulinės koalicijos, skirtos gintis nuo Rusijos
agresijos
2022 m. gegužės 25 d. Pasaulio ekonomikos forume Davose

– kelių

pasaulio bendruomenių lyderiai paskelbė apie Pasaulinės Vidurio ir Rytų
Europos

koalicijos

(

angl.

Council

of

Central

and

East-European

Communities - CEEC) sukūrimą. Steigėjais yra Pasaulio estų taryba, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė, Pasaulio ukrainiečių kongresas, Pasaulio laisvųjų
latvių federacija ir Pasaulio lenkų taryba.
Kartu

šios organizacijos atstovauja

daugiau

kaip

50

mln. žmonių,

gyvenančių daugiau kaip 65 pasaulio šalyse. Vidurio ir Rytų Europos šalių
tikslas – skatinti bendrus interesus ir ją sudarančių bendruomenių
vystymąsi. Šiandien

pagrindinis

CEEC

prioritetas

yra

savo

šalių

ir

bendruomenių visame pasaulyje gynimas nuo vis stiprėjančios Rusijos
agresijos.
Bendrame pareiškime CEEC vadovai pareiškė „Mes visi esame sukrėsti ir
pasibaisėję Rusijos pajėgų įvykdytais žiaurumais Bučoje, Mariupolyje ir
visoje Ukrainoje. Mūsų tikslas – remti Ukrainos gebėjimą apsaugoti savo
suverenumą

ir

teritorinį

vientisumą

ir

pasipriešinti

brutaliam

ir

neišprovokuotam Rusijos puolimui. Tai, kas vyksta Ukrainoje, gali nutikti bet
kur regione. Visos kaimyninės šalys Rusiją šiandien jaučia grėsmę. Rusijos
karui paprasčiausiai nėra jokio pateisinimo ar provokacijos. Tai ne kas kita,
kaip

tiesioginis

iššūkis

taisyklėmis

grindžiamai

tarptautinei

tvarkai,

nustatytai nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Šis Rusijos puolimas
grasina grąžinti mus į dešimtmečius trunkančius karus, panašius į tuos,
kurie siaubė Europą XX amžiuje.“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pabrėžė: „Tik
palaikydami vieni kitus ir bendradarbiaudami būsime pasiruošę viskam.
Lietuvos diaspora prieš 1990 metus gynė bei ateityje gins pilietiškai ir
susitelkusi savo tėvynę“.
CEEC toliau kurs savo koaliciją ir kvies prie jos prisijungti panašiai
mąstančias pasaulio bendruomenes. Taip pat CEEC pritarė 2022 m. kovo 2
d. priimtai JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijai, kurioje reikalaujama, kad
Rusijos Federacija nedelsiant nutrauktų invaziją į Ukrainą ir besąlygiškai
išvestų visas savo karines pajėgas iš šalies.

Olgos Posaškovos nuotr.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
komisija: lietuvių bendruomenės užsienyje –
tautinės tapatybės išsaugojimo garantas
Gegužės 13 d. posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės
komisija aptarė tautinės tapatybės išsaugojimo ir etninės kultūros
puoselėjimo klausimus, taip pat priėmė rezoliuciją „Dėl tautinės
tapatybės išsaugojimo ir etninės kultūros puoselėjimo“.
Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmininkė Dalia Henke, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas Rimvydas Rubavičius, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Posėdžio vaizdo įrašas – Seimo „YouTube“ paskyroje.

Plačiau:

Diasporos vaidmuo ir veikimas konﬂiktinėse
situacijose
Gegužės 12 d. PLB valdybos nariai dalyvavo nuotoliniame susitikime
su „Gedimino legiono“ atstovais, kurie jungėsi iš Kyjivo. Susitikime
dalyvavo Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Makarova.
Susitikimo metu kalbėta apie pilietinio pasipriešinimo ir diasporos
telktį. „Gedimino legiono“ atstovė Eglė Radvilė dalijosi savo asmenine
ir kolegų patirtimi kovojant už Ukrainos laisvę. „Gedimino legiono“
atstovai dalyvaus liepos 19 d. PLB XVII Seimo posėdyje ir pasidalins
įžvalgomis apie diasporos vaidmenį ir efektyvų veikimą konﬂiktinėse
situacijose.

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė
iškilmingai pažymėjo 75-metų veiklos jubiliejų
Jungtinės

Karalystės

Lietuvių

Bendruomenė

gegužės

paskutinį

savaitgalį surengė šventinius 7 5 -erių metų jubiliejui skirtus renginius. Į
bendruomenės

jubiliejaus

renginius

atvyko

Lietuvos

Respublikos

pirmoji ponia Diana Nausėdienė, ekonomikos ir inovacijų ministrė

Aušrinė

Armonaitė,

Lietuvos

Respublikos

Seimo

narė

Dalia

Asanavičiūtė, Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje Renatas
Norkus, Lietuvos nuolatinis atstovas prie ES Arnoldas Pranckevičius,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė ir kiti garbingi
svečiai.

Šventinių

renginių

metu

ypatingas

dėmesys

skirtas

lituanistiniam švietimui. Gegužės 28 d. buvo surengta Dvikalbystės ir
lituanistinio švietimo konferencija.

Plačiau:

Dovilės Jurkienės, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, JK lietuvių bendruomenės
nuotr.

Pasirašyta „Pasaulio lietuvio“ naujojo etapo
skaitmeninimo sutartis
Lietuvos

nacionalinės

Martyno

Mažvydo

bibliotekos

generalinis

direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas birželio 1 d. pasirašė autorinę
licencinę skaitmeninimo sutartį su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
atstove Lietuvoje Vida Bandis. Sutartimi numatyta pratęsti pagrindinio

PLB

žurnalo

„Pasaulio

lietuvis“

skaitmeninimo

darbus

ir

taip

vartotojams atverti dar daugiau žurnalo turinio.
2010–2012 m. Nacionalinės bibliotekos vykdyto „Virtualios elektroninio
paveldo sistemos plėtros“ projekto metu buvo suskaitmeninti 1963–
2010 m. leisti žurnalo numeriai. Naujoji sutartis suteikia galimybę
skaitmeninti 2011–2020 m. leistus žurnalo numerius. Naujausių
numerių

skaitmeninis

turinys

papildys

šiuo

metu

portale www.epaveldas.lt prieinamą skaitmenintą turinį.
LNB nuotr.

Plačiau:

Jubiliejinė sporto šventė JAV
Gegužės 15–22 dienomis Čikagoje vyko didžiausia išeivijos sporto
šventė – jubiliejinės 70-osios Šiaurės Amerikos lietuvių ﬁzinio auklėjimo
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) žaidynės. Keturių

sporto šakų

–

krepšinio, stalo teniso, biliardo ir boulingo (kėgliavimo) varžybose dėl
ŠALFASS apdovanojimų varžėsi apie 400 sportininkų iš keliolikos JAV
valstijų, taip pat Kanados ir netgi Jungtinės Karalystės! Dar įvyko ir
specialus

proginis

Čikagos

lietuvių

bėgimo

klubo

skaičių

70

„išbėgimas“, o taip pat Luko Kulbio greitųjų šachmatų varžybos
Pasaulio lietuvių centre.
ŠALFASS

vadovas,

PLB

Sporto

komisijos

pirmininkas

Laurynas

Misevičius sakė: „Turėdami vos 3 milijonus žmonių, mes lietuviai,
daugelyje veiklos sričių negalime būti geriausi, stipriausi, garsiausi,
bet mes, garsindami Lietuvos vardą, galime būti stiprūs ir vieningi
tam tikruose dalykuose, o vienas iš jų yra sportas.“
Renginyje dalyvavo ir PLB valdybos narė Sigita Šimkuviene-Rosen.
Kartu su L. Misevičiumi pakvietė visus į liepos 14–17 dienomis
Druskininkuose vyksiančias XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Plačiau:

Iš kairės: Kanados LB pirmininkas Kazimieras Deksnys, JAV LB naujienlaiškio redaktorė Loreta
Timukienė, JAV LB vykdomoji vicepirmininkė Daina Miežlaiškis, JAV LB Kultūros tarybos
pirmininkė Giedrė Knieža, PLB konﬂiktų komisijos narė Ingrida Misevičienė, PLB Plėtros ir
tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen ir ŠALFASS vadovas, PLB Sporto
komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius. ŠALFASS 70-čio šventė Lemonte. ŠALFASS nuotr.

Lietuvių bendruomenių pasiūlymai dėl
bendradarbiavimo su Lietuvos diplomatinėmis
atstovybėmis
Gegužės 16 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLJS pirmininkas Rimvydas
Rubavičius kartu su lietuvių bendruomenių (toliau – LB) pirmininkais iš
JAV, Graikijos, Jungtinės Karalystės virtualiai dalyvavo diplomatinių
atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojų, atsakingų už ryšius su
diaspora, mokymuose ir dalijosi savo patirtimi bei pateikė įžvalgas ir
pasiūlymus.

LB pasiūlymai:
-diasporos pajėgumų stiprinimas, jeigu norima rimtai dirbti;
-daugiau dėmesio iš ambasados pusės lietuvių bendruomenių aktyvui;
-bendruomenėms neaišku, ko tikėtis iš atstovybės. Reikia konkretumo;
-sveikintina (geras pavyzdys), kai darbuotojai, ir ypač ambasadoriai ir
jų partneriai, tampa LB nariais;
-rengiamų atstovybėje renginių datos suderintos su LB valdyba.
Bendra komunikacija;
-rimti renginiai, t. y. pasižymintys kultūriniu ir istoriniu turiniu, o ne tik
pramoginiai;
-dėmesys ne sostinėse esančioms bendruomenėms;
-teigiamas LB darbų įvertinimas ir pastebėjimas;
-neatstovavimas jokiai partijai ar ideologijai, dalijimasis informacija
apie būsimus renginius šalyje, ypač oﬁcialių LT delegacijų
apsilankymus;
-intensyvesnis darbas su šalies garbės konsulais.
Sritys, kurios yra tobulintinos: konsulinių paslaugų skaitmenizavimas
ir po pandemijos (greitis ir kokybė); tarptautinių teisių išdavimo
paslauga būtų be galo naudinga. Konsulinių misijų skaičių didinti
pagal poreikį, bent viena per metus. Užtikrinti tęstinumą keičiantis
darbuotojams.
Svarbiausia: Komunikacija/informacija. Jausti dėmesį/susidomėjimą.
Diasporos pajėgumų stiprinimas. Motyvacija ir pasitikėjimas.

Birželio 28–30 d. vyks II pasaulio

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga

lietuvių rašytojų suvažiavimas

(PLJS) kartu su Lenkijos lietuvių

Vilniuje. Renginyje dalyvaus

jaunimo sąjunga (LLJS) kviečia

rašytojai iš įvairių užsienio šalių –

pasaulio lietuvių jaunimą

Airijos, Australijos, Belgijos,

dalyvauti XVI Pasaulio lietuvių

Italijos, JAV, Jungtinės Karalystės,

jaunimo kongreso kultūrinėje

Kanados, Kipro, Lenkijos,

dalyje Lenkijos Respublikoje,

Meksikos, Nyderlandų,

liepos 21– 27 d. Kultūrinės dalies

Prancūzijos, Šveicarijos,

metu, dalyviai galės: pažinti

Vokietijos. Kviečiame susipažinti

Punsko kraštą ir Varšuvą, sužinoti

su pasaulio lietuvių kūryba ir

kas gi tas technokluonas,

dalyvauti suvažiavimo

sudalyvauti estradinių dainų

renginiuose.

šventėje su lietuviška grupe

Suvažiavimo organizatoriai:
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
Lietuvių literatūros ir tautosakos
institutas,
Lietuvos rašytojų sąjunga,
Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka.
Suvažiavimo programa

kedrostubùras, turėti vakarus
prie laužo šalia Galadusio Ežero ir
Vyslos upės bei svarbiausia –
pažinti ir smagiai praleisti laiką
su Lietuvos jaunimu atvyksiančiu
iš viso pasaulio!
Daugiau informacijos:
http://fb.com/PLJSKongresas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
XVII SEIMAS VYKS LIEPOS 17–21
DIENOMIS VILNIUJE

Europos lietuvių
kultūros dienos

„Draugystės tiltas“ –
Atėnuose

Europos lietuvių kultūros dienos

Birželio

vyks birželio 3–6 dienomis

Atėnuose

Homersako (Hommersåk)

tarptautinis Europos lituanistinių

miestelyje (netoli Stavangerio),

mokyklų

Norvegijoje

„Draugystės

Renginys skirtas Europos lietuvių
kultūrinei veiklai puoselėti ir
skatinti.

10–12

dienomis

vyks

kasmetinis

vasaros

sąskrydis

tiltas“,

į

kurį

kviečiami šių mokyklų mokiniai,
tėvai

ir

mokytojai,

bendruomenių,
atstovybių

Kviečiami dalyvauti Europos

vyriausybinių

kraštų lietuvių bendruomenių

atstovai.

lietuvių

diplomatinių
bei

Lietuvos
organizacijų

pirmininkai, asmenys,
bendruomenėse atsakingi už
kultūrinę veiklą, meninių
kolektyvų vadovai.

Projektas „Pasaulio Lietuva“
Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto
„Pasaulio Lietuva“ straipsnius:
Sniegė Navickaitė: „Paveikslų personažai – puiki kompanija, kai norisi
šviesos ir atsvaros kasdienybei“
Austrijos lietuvių bendruomenė – apie ilgametę bendrystę, ambicingus
kultūrinius projektus ir tapatybės svarbą

www.pasauliolietuvis.lt

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
valdyba kviečia viso pasaulio lietuvius
prisidėti prie paramos Ukrainai
Lietuvos visuomeninės
organizacijos:

Tarptautinės organizacijos:
UNHCR, the UN Refugee Agency |

Stiprūs kartu

Ukraine Emergency

➡ www.stipruskartu.lt

➡ https://donate.unhcr.org/be/en

Blue/Yellow for Ukraine
➡ https://blueyellow.lt/#supporting
aukok.lt ➡ www.aukok.lt

-be/ukraine-emergency UKRAINE
CRISIS | International Committee
of the Red Cross
➡ https://www.icrc.org/en/donate
/ukraine

Nacionalinis Ukrainos bankas renka
lėšas Ukrainos ginkluotosioms
pajėgoms:
Specialios sąskaitos numeris:
UA843000010000000047330992708
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431
Frankfurt Am Main, Germany
Nuoroda į kitus pavedimui reikalingus
duomenis https://bit.ly/353nznk
Ukrainos ambasada Lietuvoje
Embassy of Ukraine in the
Republic of Lithuania
ACCOUNT: LT88 7044 0901 0296
1248
IBAN LT88 7044 0901 0296 1248
ACCOUNT WITH INSTUTION
(BENEFICIARY BANK):AB SEB
bankas Konstitucijos pr.24, LT08105Vilnius, Lithuania
SWIFT: CBVILT2X
PURPOSE OF PAYMENT: Parama
Ukrainai
JAV lietuvių bendruomenė renka lėšas Ukrainai.
Aukoti galite per GOFUNDME platformą:
https://www.gofundme.com/f/padkime-ukrainos-monms...
Pinigus pervesdami į šią JAV lietuvių bendruomenės banko sąskaitą:
Taupa Lithuanian Federal Credit Union
368 West Broadway
So. Boston, MA 02127
Acct: Lithuanian American Comm
Acct #: 101702 Routing #: 211091934
Taip pat galite siųsti čekį:
Lithuanian American Community
c/o A. Mikuckis
306 Arlington Drive
Pasadena, California 91105
Čekius rašykite: Lithuanian American Community
Čekio apačioje „For“ pažymėkite: PARAMA UKRAINAI

PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke
El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt
PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino
pr.53,
Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius
El. paštas: plb@plb.lt
www.plb.lt
www.pasauliolietuvis.lt
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