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Politinė krizė ir protestai prieš diktatorių – prezidentą Nicolas Maduro Venesueloje sulaukia vis 

didesnio tarptautinės bendruomenės ir artimiausių Lietuvos sąjungininkų dėmesio. Sausio 23 d. Venesuelos 

Nacionalinio Susirinkimo pirmininkas Juanas Guaido pasiskelbė laikinuoju prezidentu. Paramą jam pareiškė 

Jungtinės Amerikos Valstijos ir dalis didžiųjų Venesuelos kaimynių, įskaitant Braziliją, Kolumbiją ir 

Argentiną. Protestai prasidėjo opozicijai atsisakius pripažinti socialisto N. Maduro perrinkimą prezidentu 

pernai vykusiuose rinkimuose, sulaukusiuose griežtos tarptautinės kritikos.

JAV iniciatyva sausio 26 d. buvo sušauktas skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis dėl 

krizės Venesueloje. Reaguodamas į tai, N. Maduro nurodė Amerikos diplomatams per 72 valandas palikti 

šalį, o ketvirtadienį pranešė atšaukiantis iš Vašingtono visus Venesuelos diplomatus. Protestams peraugant į 

kruvinus piliečių susirėmimus su N. Maduro režimą remiančiomis karinėmis pajėgomis ir žuvusiųjų skaičiui 

nuolat augant, situacija Venesueloje susirūpino ir kitos didžiosios valstybės. JAV pavyzdžiu pripažinti J. 

Guaido laikinuoju Venesuelos vadovu pasekė Kanada bei Didžioji Britanija, o Prancūzija pareiškė 

nepripažįstanti N. Maduro valdžios teisėtumo. Prancūzija, Vokietija kartu su Ispanija ir Didžiąja Britanija 

taip pat pareikalavo iš N. Maduro per aštuonias dienas surengti laisvus ir demokratiškus pirmalaikius 

rinkimus, kitu atveju minėtos valstybės Venesuelos prezidentu pripažins J. Guaido.

„Atėjo laikas visoms valstybėms stoti į kurią nors pusę. Daugiau – jokių atidėliojimų, jokių žaidimų. 

Arba palaikote laisvės jėgas, arba esate susimokę su Maduro ir jo chaosu“, – susidariusią padėtį 

Venesueloje apibūdino JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo.

Tuo tarpu tvirtą paramą N. Maduro pareiškė Rusija ir Kinija. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas 

sausio 24 d. paskambino N. Maduro ir išreiškė palaikymą „teisėtai Venesuelos valdžiai iš išorės 

išprovokuotos vidaus politinės krizės sąlygomis“. 

Įtampai Venesueloje augant, Pasaulio lietuvių bendruomenė paragino Lietuvos Vyriausybę imtis visų 

priemonių padėti Venesueloje gyvenantiems lietuviams, įskaitant galimybės grįžti į Lietuvą sudarymą. 
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Dėl visų aukščiau išdėstytų priežasčių, Lietuva negali likti pasyvi Venesuelos krizės stebėtoja. 

Pažymėtina, kad Lietuva yra pirmoji valstybė išsivadavusi iš sovietinio – socialistinio tautų kalėjimo ir 

kiekvienos tautos noras padaryti tą patį negali likti neišgirstas. Skaudi Lietuvos patirtis rodo, kad 

komunizmas ir jo ideologinis pusbrolis socializmas suvaržė ir galiausiai paneigė visas prigimtines žmogaus 

teises ir orumą, o siekis sukurti „rojų žemėje“ atvedė prie žmonijos istorijoje iki tol nematyto barbarizmo ir 

tautų kalėjimo. Darni, klestinti bei demokratinė visuomenė ir valstybė turi paisyti ne „revoliucinių 

socializmo principų“, o prigimtinių žmogaus, vakarietiškos demokratijos ir teisės normų.

Todėl raginame Lietuvos Respublikos Prezidentę ir Vyriausybę palaikyti Pasaulio lietuvių 

bendruomenės raginimą padėti Venesueloje esantiems lietuviams, taip pat palaikyti mūsų sąjungininkų JAV 

ir Didžios Britanijos poziciją pripažinti J. Guaido laikinuoju Venesuelos prezidentu ir tapti antrąja Europos 

Sąjungos valstybe, kuri ištiesia ranką nuo socialistinės diktatūros kenčiančiai venesueliečių tautai, norinčiai 

nusimesti diktatoriškus socialisto N. Maduro pančius.
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