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Kas asocijuojasi su žodžiu Černobylis? 

• 1986 m. avarija Černobylio AE 



Kas asocijuojasi su žodžiu Černobylis? 

• Mutacijos 



Kas asocijuojasi su žodžiu Černobylis? 

• “Radiacijos paveikti 
zombiai”? 



O kaip likvidatoriai? 

RADIACINIS  
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AVARIJOS 
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IR 
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• Apie 6 000 likvidatorių, vežtų iš Lietuvos 

 

• Statusas: nukentėję nuo sovietinės okupacijos 



Taigi...  
kas atsitinka  

radiacijos paveiktiems  
žmonėms? 



• Nežinios nerimas 

• Bejėgiškumas 

• Beprasmybė 

   Černobylyje Grįžus į LT 

1986 2015  1990 … … 



PRIEVARTA 

• Prievartinis vežimas 

• Neteisybės apraiškos: 

– Informacijos apie avariją slėpimas/ propaganda 

– Apsaugos priemonių stoka 

– Neaiški paleidimo tvarka 

– ... 
 

 

„Tavim pasinaudoti nori ir viskas – sistema ta 
tarybinė vadinama.“ 

 

 



PRIEVARTA 

• Nepakankamai pripažinta 
 

 

Ar visuomenė suvokia, ką patyrė likvidatoriai? 
 

Ar visuomenė pajėgi juos paremti? 
 

Kokius pripažinimo ženklus likvidatoriai priimtų? 

 



ILGALAIKĖS PASEKMĖS 
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• Potrauminiai simptomai  
 

• Įsitikinimas, kad esamos ligos nulemtos 
radiacijos 

• Nerimas dėl sveikatos ateityje 
 

 

„Esam jau išvis depresijoj, nes nebežinom, kaip čia su 
mumis – nes bet kurią minutę galim ir susirgti, ir... 
žodžiu, ir psichologiškai visada įtampoj gyveni ir 
galvoji, kaip čia bus vėliau.“  

 

 

 

 

ILGALAIKĖS PASEKMĖS 



ILGALAIKĖS PASEKMĖS 

 

Kas kaltas dėl tokių ilgalaikių pasekmių: traumos 
specifika ar netinkama pagalbos sistema?  

 

Ar vis dar galima padėti likvidatoriams? Kaip? 

  

 



• Nežinios nerimas 

• Bejėgiškumas 

• Beprasmybė 

   Černobylyje Grįžus į LT 

1986 2015  1990 … … 



O jeigu rytoj  

pasklistų  

nors šiek tiek radiacijos  

arba  

gandas apie ją? 
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