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In scolile lituaniene, tinerii vor fi pregatiti pentru
razboi
In scolile lituaniene vor fi organizate cursuri pentru dezvoltarea abilitatilor si
competentelor, precum si pentru dezvoltarea spritului comunitar, potrivit
anuntului facut de Ministerul Apararii si Ministerul Educatiei din Lituania,
citat de Magyar Nemzet. Potrivit anuntului celor doua ministere, proiectul va
fi pus in practica in primavara anului viitor, cu participarea elevilor din
clasele V-X. Cursul va dura doar trei zile intr-un an scolar, insa participarea
este obligatorie, iar elevii nu vor putea finaliza anul scolar fara participarea la
acest curs, scrie HotNews.
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Pe parcursul antrenamentului, tinerii pot dobandi abilitatile de care au nevoie pentru a supravietui
si a apara tara. Ei vor fi invatati cum sa supravietuiasca intr-o salbaticie (de exemplu intr-o
padure), cum se acorde primul ajutor si cum pot toate acestea sa le faca in siguranta, a precizat
ministrul apararii, Arvydas Anusauskas.
Potrivit ministrului lituan al educatiei, la alcatuirea curriculumului trebuie luata in considerare si
dezvoltarea competentelor civice, ceea ce include in prezent pregatirea tinerilor pentru un
eventual atac.

in Lituania - si practic in toate cele trei tari baltice - militarizarea societatii nu este o noutate.
Radacinile rezistentei sociale dateaza inca din Primul Razboi Mondial si din perioada ocupatiei
sovietice.
Dupa anexarea Crimeei de catre Rusia in 2014, organizatiile paramilitare se afla intr-o renastere,
iar din cauza invaziei Ucrainei de catre Rusia a crescut si mai mult importanta acestor organizatii.
in Letonia, de exemplu, unitatea de tineret a Garzii Nationale functioneaza din 1992, iar in 2015
Guvernul a prezentat planuri ambitioase de imbunatatire a acesteia. Astfel, in 2024, in cadrul
fiecarei administratii publice locale vor fi infiintate centre de instruire a aproximativ 16 mii de
tineri, incepand cu copiii cu varsta de 10 ani si pana la adulti cu varsta de 21 de ani.
in Lituania, organizatia paramilitara asemanatoare Garzii Nationale letone functioneaza din 1919
sub numele de Asociatia tragatorilor de arme, care are aproximativ zece mii de membri, dintre
care jumatate sunt tineri. (Rador)
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