
LITAUEN-NYTT
Kr 20,-

LIETUVOS NAUJIENOS Nr. 1 - 1991

Daiva (23) vii here norsk!
Forste litauiske norsk-oversetter?

Daiva Kimtite (23) skallcere seg norsk pa to maneder!

vrig Nord-Europas
eldste, stiftet i 1579.

Om ikke lenge
starter sommerskolen.

I 10pet av to maneder
skal hun gj0re seg
alminnelig forstatt.
Litauen-Nytt kommer
tilbake til Daiva i et
senere nummer.

Fem ar
Bak seg har hun fem
ars studier ved Vilni

us-universitetet, for0-

nings-0yemed. Enna
er det ingen litauere
der som snakker
norsk. Derfor er hun

sikker pa at dette er
viktig og nyttig.

Nye kart:

Den litauiske engelsk
oversetteren har v(ert

to ganger f0T i Norge,
men ml er det alvor.
Naskal hun som
f0rste Vilnius-boer

l(ere det vanskelige
spraket norsk.

Stor trafikk
Ola og Kari Nord

mann reiser mye til
Litauen, mest i forret-

-Norgeeret
viktig land for
oss litauere.
Derfor er det
helt naturlig at
vi lrerer norsk,
sier oversetter
Daiva Kimtite
(23) fra Vilnius.

Stoltenberg:
Norges
holding ligger
fast
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AL FONAS MALDONIS:

Ordene

Ordene som sies med leppene
skremmer nu mere enn den verste humbug
og en langsom dod,
mere enn alle store og sma ulykker
hos mennesker og i verden;
mere enn Parthenon i forfall

og soplet som driver pa havsvannets donninger,
mere enn alt annet
skremmer nu ordene
som sies med leppene.

De horlige og de uhorlige,
de synlige og de usynlige,
som radioaktivt stovkorn,
som en voksende kreftcelle,
mere enn alt annet skremmer nu
ordene
som sies,
som skrikes utover,
som hvines

med leppene
mens hjertet er taust.

Alle parlamenters talerstoler,
alle radiosendere

er rettet mot deg,
og du er i ferd med a bli dov,
du, et forvirret menneske,
som er ettersokt pa alle bolgelengder
og pa alle kontinenter •..
Og dine egne lepper beveger seg,
men hjertet gir ingen gjenklang.

(Hentet fra diktsamlingen "Akrene taler", Dreyers
Forlag 1984. Gjendiktet ti! norsk av Odd Abrahamsen
i sprAklig samarbeide med Alma Loceryte Dale.)
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Leder

Det er en glede for tidsskriftet Litauen
Nytt a kunne presentere sitt f0rste eksem
plar. Vi tar sikte pa a utgi fire-seks numre
i aret, men ser ikke bort fra at dette kan
0ke itiden fremover.

I f0rste nummer kan vi presentere stoff
fra arsm0tet i begynnelsen av mai, reise
beretning fra Litauen og en del nyheter.
Ogsa itiden fremover haper vi at aktuelt
stoff viI prege Litauen-Nytts spalter. Vi
setter pris pa amatta stoff fra vare med
lemmer og andre sam har materiale av
interesse.

Var redaksjonelle linje er politisk uav
hengig, men allikevel er vi for et fritt og
uavhengig Litauen innenfor rammen av
hva det litauiske folket selv 0nsker.

Litauen-Nytt er et organ for Foreningen
Norge Litauen, men vi viI ogsa sikte mot a
bringe stoff av spesiell interessere for me
ringslivet og andre med interesser i Litau
en.

Vi er i den heldige situasjon at vi har
gode forbindelser tillitauisk pressemilj0,
og haper derfor at vi ogsa i kommende
numre kan bringe ferskt stoff fra landet.

Vi har forel0pig valgt akalIe tidsskriftet
Litauen-Nytt, men er apne for alIe gode
forslag. 0nsket er at navnet i ett elIer to
ord skal fortelIe hva bladet star for.

LITAUEN-NvTT,
POSTBOKS 8298 HAMMERSBORG,

0129 OSLO

©
REDAKT0R: JAN S. KROGH

ThLEFON: 02/ 1443 00 (PRIVAT)

OG 02/401596 (ARBEID).



LITAUENSF0RSTEFRIEvalg siden f0r 2.
verdenskrig, ble holdt 25. februar 1990.
Bade valget og folkeavstemningen viser
et litauisk folk samlet bak kravet om

gjenopprettelsen av den suverene, li
tauiske republikken, den som etabler
te sin uavhengighet 16. februar 1918.

Vi i Norge minnes med hvilken gl0d et
enig norsk folk forlangte suverenighe
ten uavkortet i 1905. Personalunionen

med Sverige ble utalelig den gang.
- Det norske og det islandske folk
burde ha spesielt gode forutsetninger
for a forsta et folks krav om fullt ut a

fa rade over eget territorium.

Det er ikke bare et sp0rsmal om det be
svrerlige ved a vrere den mindre i et to
sidig samarbeid. For den enkelte som
for nasjonen, ma det vrere et rettskrav
a fa vrere likeverdige med andre.
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Formannens side
For Litauen, som for de andre bal
tiske statene, kommer dessuten et
halvt arshundres terror og vanstyre
i vektskalen nar folkevalgte skal ta
standpunkt.

Hendelsene i Vilnius i j anuar 1991
viser oss at motkreftene i kampen
for frihet ikke skyr noe middel for a
fa sin vilje. Det apner for skrem
mende perspektiver.

For oss i Foreningen Norge Litauen
ma det vrere en stor og fremfor alt
vedvarende oppgave i ord og gjer
ning a st0tte dette modige folket som
retter ryggen igjen etter Stalin- og
Bresjnev-tider.

Gjennom fredelig samkvem, de tusen
kontakter, kan vi vrere til gjensidig
berikelse og st0tte. Ja, kanskje blir
de skandinaviske land sa uunvrerlige
i den 0St-europeiske evolusjonen at
det blir Litauens beste garanti for
fremtiden!
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Utenriksminister Stoltenberg:

Norge
anerkjente aldri
okkupasjonen
Norge anerkjente EstIand, Latvia og Li
tauen i 1921, og har aldri akseptert Sovjets
okkupasjon av landene. Norges Baltikum
politikk ligger fast. Dette uttaIte utenriks
minister Thorvald Stoltenberg i Stortin
gets sp0rretime onsdag 8. mai. Det var
Carl I. Hagen (FrP) som tok opp sp0rsma
let i forbindelse med BaItikum-avtalen av

1959 mellom Norge og Sovjet.

Hensikten med denne avta1en var at Norge skulle fa
en kompensasjon for norske verdier som var ff3rtinn
i ff3r Sovjet-okkupasjonen, og som pa dette tids
punktet fremdeles befant seg i det sovjet-okkuperte
Karelen, Est1and, Latvia og Litauen. Sovjet pa sin
side skulle avskrive disses f3konomiske interesser i

Norge. Ettersom det var Sovjet som beta1te Norge
500.000 kroner, tyder dette pa at de norske verdiene
var stf3rre enn de karelske og baltiske i Norge.

Hemmelig
Regjeringen viI ikke si noe om hvilke verdier det var
snakk om.

Dette begrunnes med forholdet til Sovjetunionen, og
tilliten til at de dokumenter som utarbeides i forbin

delse med forhandlinger der andre land er involvert
ikke blir offent1iggjort.

Fiskefartoyer?
I avisene har det vrert spekulert om de norske

interessene har vrert fiskefart0Yer som norske parti
saner flyktet 0stover med under krigen. Dette er
tvilsomt ettersom partisanene i Finnmark hovedsa
kelig flyktet til den f3stlige delen av Fiskerhalv0Ya
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som tidligere var finsk omnlde, og fOf0vrig ble

innlemmet i Sovjet lenge f0f partisanene flyktet i
sine sma fiskebater. At disse sma fiskebatene skuIle

representere en verdi pa 112 mill. 1959-kroner, far
en ogsa til a helle til at det har vrert snakk om noe he1t
annet. At norske fiskebater eIler andre fart0Yer
skulle ha gatt i trafikk over 0stersjf3en pa dette
tidspunktet er ukjent.

FOf0vrig var Petsamo-korridoren med deler av
Fiskerhalv0Ya som Sovjet overtok etter Vinterkri
gen, heller ikke noen del av Karelen. I dag grenser
den Karelske autonome sovjet-republikk til Mur
mansk oblast i S0f, flere hundre kilometer fra

Petsamo (Petchenga) og Fiskerhalv0Ya.

Spekulasj oner
Man kan spekulere i det vide om hvilke eiendommer
og verdier som Sovjet kompenserte for. President
Landsbergis har krevd a fa en oversikt over disse,
men det far han neppe. Av hensynet til Sovjet.
Litauerne pa sin side nekter selvff3lgelig rent umid
delbart a anerkjenne en avtale om egne f3konomiske
interesser, som er inngatt mellom Norge og sin egen
okkupasjonsmakt. Ff3r man kan ta noen nrermere
stilling viI man vite hva den innebrerer. Det er det
minste man kan forlange.

Godkjent
Overenskomsten mellom Sovjet og Norge ble god
kjent ved kgl. resolusjon av 18. september 1959.
Deretter ble saken fremlagt for Stortinget i trakta(
forelegget i 1960 i samsvar med Grunnlovens para
graf 75.

Utenriksminister Sto1tenberg fremholdt at avtalen
fOf0vrig ble kunngjort i samsvar med van lig praksis.
En pressemelding om avtalen ble sendt ut samme

dag som den ble inngatt. Selve avtalen ble trykket i
publikasjonene "Overenskomster med fremmede
stater" og "Norges Traktater" . Derimot er bakgrun
nen for avtalen fremdeles for de fleste ubegripelig og
hemmeligholdt.

Stoltenberg hevder at det fra norsk side ble presi
sert da avtalen ble inngatt, at den ikke innebar noen
norsk anerkjennelse av innlemmelsen av de ba1tiske
landene. Det er nylig kommet frem i pressen her
hjemme at Sovjet nektet a akseptere dette.

~--------------- -'<~•.••.....s.............
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Balterepa
infokurs
iOslo
Direktor Rita Dapkus fra informasjons
kontoret i det litauiske parlamentet og
to andre informasjonsmedarbeidere fra
Estland og Latvia fikk forleden innfo
ring i norsk offentlig informasjonsfor
midling. Det var byrasjef Jan Egil Aase
og konsulent Birgit Foss i Statens infor
masjonstjeneste som var vertskap og
som fikk i stand kurset for de tre kvin
nene.

Koordinator Alda Spruza (35) fra Latvia, !orstesekreuer Tiia
Kangen (30)fra Estland og informasjonsdirektor Rita Dapkus
(29) fikk en detaljen orientering ogsa fra informasjonsleder
@ivind @stang ved Statsministerens kontor.

Landsbergis' infonnasjonsdirektm Rita Dapkus (29),
fmstesekretrer Tiia Kangert (30) fra estisk UD og
koordinator Alda Spruza (35) fra pressesenteret i det
latviske parlamentet fikk i 10pet av det tre dager
lange kurset en generell innf0ring i offentlig norsk
oppl ysningsarbeid.

Blant de mange emnene som ble tatt opp, var
oppbygningen av norske pressesentre, kriseinfor
masjon og kommune- og stortingsvalgene sentrale.

Ettersom pagangen etter informasjon stadig blir
stmre i landene, planlegger balterne a reorganisere

de offent1ige opplysningstjenestene. I Litauen viI
man deIvis benytte seg av norske 10sninger.

- Litauen er svrert likt Norge pa mange mater.
Derfor var kurset svrert nyttig nar jeg na ska!
planlegge en ny informasjonsstruktur hos oss. En
god del, men ikke alt, kan uten videre overf0res til
litauiske forhold, sier informasjonsdirekt0r Rita
Dapkus fra Vilnius. Tiia Kangert og Alda Spruza er
enige i dette. Det som f0rst og fremst gjorde
inntrykk var st0rrelsene pa de norske opplysnings
institusjonene. I motsetning til de svrert mange som
arbeider med offentlig informasjon i Norge, er det
bare en handfull i hvert av de baltiske landene. De

forstar at oppbygningen av sine egne virksomheter
ikke vil ga smertefritt. Men et sted ma man begynne,
slar de fast.
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Under kurset fikk de ogsa hilse pa administra
sjonsminister Tove Strand Gerhardsen. De fikk en
kort prat med hen ne og ble 0nsket lykke ti!. Senere
var de ogsa innom Statsministerens kontor, Nre
ringsdepartementet og pressesenteret i Regjerings
kvarta1et. Med seg hjem fikk de ogsa en god del
publisert materiale for nrermere studier.

- Dette var noe he1t nytt for oss. Det er ikke
akkurat rutine for oss a holde slike kurs for vare

kolleger i utlandet. Vi tok det som en utfordring, og
det viste seg a vrere lrererikt ogsa for oss, sier

byrasjef Jan Egil Aase og konsulent Birgit Foss i
Statens Informasjonstjeneste som var vertskap for de
tre.

LO-stotte
Etter selve kurset avla de LOs internasjonale avde

ling et bes0k. Der orienterte nestleder Vidar Bj0rn
stad om norsk fagbevegelse. Med seg hjem fikk de
en ubetinget LO-st0tte til selvstendighetskampen i
sine land.

En hel rekke andre organisasjoner og foreninger
sto pa listen over de som skulle kontaktes. Kontakten
mellom Norge og de tre landene er allerede svrert
omfattende og stadig 0kende, og dessverre fikk man
ikke tid til alle. Men daglig leder Edvard Stang i
foreningen SOS-Ba1tikum var en av de som fikk
fortelle om sitt arbeide med a samle inn utstyr til de
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ba1tiske sykehusene. Dette satte de stor pris pa.
Midt under bes13ket slo Arbeiderbladet til med

flere fl3fstesideoppslag om den norsk-sovjetiske
avta1en fra 1959. Plutselig gl13det telefonlinjene
mellom Oslo og Ta1linn, Riga og Vilnius. Sa innka!
te de til pressekonferanse.

- Dette er jo jobben var. Litt rart a komme med
utta1elser fra Oslo i en slik sak, mente de tre.

Tiden var sa a1t for kort. Det ble uta1lige inntrykk
a ta med seg tilbake, det var de a1le enige i, men sa
fram til a kunne sette teori ut i praksis.

SOS BaltikulD
Det viI bli avholdt arsmote i SOS

Baltikum onsdag 15. mai pa Stor
tinget. Formann Inge Mannsa
ker i viI orientere om virksom

het, og man viI vedta nye statut
ter for foreningen.

Daglig leder er Edvard Stang, og i stot
tegruppen er blant andre folgende med
lemmer: Kjell Magne Bondevik, Carl I.
Hagen, Per Lonning, Andreas NorIand,
Sissel Ronbeck, Erik Solheim og Reiulf
Steen.

SOS Ba1tikum er en politisk uavhengig og humani
trer hjelpeorganisasjon som ska! ute hjelp - i fl3fste
rekke medikamenter og medisinsk utstyr til Est1and,
Latvia og Litauen i samarbeid med de lovlig va1gte
myndigheter i landene. Dessuten ska! foreningen
bidra til at det knyttes kontakter mellom medisinske
og andre faglige milj13eri Norge og Ba1tikum. Man
ska! ogsa samle inn og spre informasjon om situasjo
nen der.

RMet i foreningen bestar av 20 - 35 personer som
velges for ett ar om gangen. SOS Ba1tikum er en
apen forening som enhver kan bli medlem av.

Sekretariatet bestar for 0Yeblikket bare av daglig
leder Edvard Stang, og har kontor i Menneskerettig
hetshuset i Urtegaten 50 i Oslo.
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Vilnius
katedralens

ungdolDskor
pa Norges-turne
Den gregorianske sangs venner i Nidaros
sangkor har invitert ungdomskoret ved
Vilnius-katedralen til en tolv-dagers
Norges-turne i juli. Koret bestar av om
lag 50 medlemmer, og Foreningen Norge
Litauen er forespurt om man kan ta seg
av ungdommene og de ovrige i koret mens
de er i Oslo, 16. - 18. juli.

Sammen med ungdommene er organisten
Bernardas Vasiliauskas og fader Jonas
Kastytis Matulionis. Fader Jonas er ogsa en
kjent sanger.

Reisef01get ska1komme til Stockholm 14.
juli, og det er planlagt konsert i Lund eIler
Stockholm dagen etter. Sa skal de til Oslo,
Hamar, Surnadal, Stangvik, TingvoIl,
Trondheim og Stiklestad f0r de sa reise~
tilbake til Vilnius.

Det er Dordi Glrerum Skuggevik i koret
fra Amici Cantus Gregoriani Nidrosire 
Den gregorianske sangs venner i Nidaros 
som star bak invitasjonen. Man planlegger
ogsa en plateinspilling med tittelen "Litau
en synger", mens ungdommene er i Norge.

De som matte ha mulighet til a ta seg av
en eIler flere av ungdommene, eIler som har
tips om hvor de kan overnatte mens de er i
Oslo, kan ta kontakt med Dordi Glrerum
Skuggevik pa tlf. 073/63110 eIler til Foren
ingen Norge Litauen.
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seg i, ble fergeforbindelse mellom Skandina
via og Klaipeda, bedre postgang og etable
ring av et norsk informasjonskontor i Vilius
spesielt anf0rt.
Mange hadde ordet i en fin og ideskapende
samtale.

verv. Som nye styremedlemmer ble profes
sor Tore Hansen og informasjonsekretrer Jan
S. Krogh valgt, og som ny vararepresentant
valgte arsm0tet driftssjef Vid ar Bjerkeland.
Suppleringsvalgene var enstemmige.

Styret ble oppfordret til a oppnevne en
valgkomite i forbindelse med neste valgo
Etter at arsm0tet ble hevet var det uformelt

samvrer med servering. Johan L. Stang inn
ledet til samtale om "Tanker om det to

sidige, fremtidige samarbeid mellom Litau
en og Norge". Srerlig trakk Stang frem be
tydningen at sma stater st0tter hverandre.
Han kom inn pa det mangfold av forbindelser
mellom landene. Av viktige anliggender for
eningen og Norge burde og kunne engasjere

o

Arsmote 6. mai

Arsmeldingen ble vedtatt med en merknad.
Regnskapet ble vedtatt
inkludert i 1991-regn
skapet da det nesten ikke
var noen utgifter i 1990.
Grunnen til dette var at

styremedlemmene dek
ket utgiftene av egne
midler. 1990-kontin

genten gjalt i mange til
feller ogsa for aret 1991.

Arsm0tet vedtok en

vedtektsending for §3:
"Arsm0tet blir holdt

innen utgangen av april
maned".

V I tad tt a _ Fra venstre: Styremedlem Viggo Jorgensen,fonnann JohanL. Stang og nest-
a ge p e e rsm fonnann Steinar Bjerke under fotografert like etter arsmotet.

0tet var bare et supple-
ringsvalg idet det sit-
tende styre ble valgt pa konstituerende gene-
ralforsamling i oktober i fjor, og frem til
varen til neste ar. To av styrets medlemmer,
sekretrer Lars Groth og styremedlem Inge
Auestad, samt 1. vararepresentant Edvard
Chph. Stang, hadde meddelt at de av arbeids
messige grunner matte frasi seg sine tillits-

Foreningen Norge Litauen holdt
arsmote i Menighetshuset ved
Vestre Aker kirke 6. mai kl 19.

Formann Johan L. Stang onsket
de 24 fremmotte velkommen. Det
var ingen merknader til innkal
lingen.
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o

Arsmotet
(forts)

En god del som
m0tte opp hadde
tidligere ikk:e snak
ket eller m0tt mange
av de andre medlem
mene. Derfor ble det
foreshitt fra salen A

arrangere flere med
lemsm0ter. PA den
ne maten kan flere

Over: Det motte over 20 medlemmer pa arsmotet. Her noen av
dem.

treffes oftere. Ogsa denne gang deltok flere litauere og in
teresserte fra andre land pa vart m0te.

Under: Fonnann Johan L. Stang
snakker med to av medlemmene
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Foreningen
Norge Litauens styre

Formann: Undervisningsinspekt0r, magister Jo
han L. Stang, Almeveien 22,0855 Oslo. Tlf. 02/
235540 (arb.) og 02/231493 (p.)

Nestformann: F0rsteamanuensis Steinar Bjer
ve, Nordstrandveien 23, 1170 Oslo.

Kasserer: Bibliotekar Ragnhild Walmsnress,
Sophies gt. 60, 0168 Oslo.

Styremedlemmer:
Professor Tore Hansen, Kirkeveien 82, 0364
Oslo.

Disponent Viggo J0rgensen, Pb 3045 Elisen
berg, 0207 Oslo.
Stud. philo!. Algimantas Kuslys, Presidentgt.
3A, 0474 Oslo.
Informasjonsekretrer Jan S. Krogh, Holmen
dammen Terrasse 20, 0387 Oslo.

Varamedlemmer:

DriftssjefVidarBjerkeland, Radyrveien9, 1914
Ytre Enebakk.

Oversetter Alma Loceryte Dale, Gustav Vige
lands vei 32, 0274 Oslo.

Vedtekter

1. Fonnalet

Foreningen skal pa alle mater fremme samarbei
det meIlom Norge og Republikken Litauen.

2. Medlemskapet
Medlemskapet er basert pa individuelI deltakel
se. Arskontingenten er kr 100,-. Arsm0tet tar
hvert ar stilling til kontingentens st0rrelse. Ele
ver, studenter og familiemedlemmer har kr 50,
i arskontingent. Sammenslutninger, bedrifter og

9

LITAUEN-Nm - NR. 1 - 1991

institusjoner kan tegne st0ttemedlemskap. Mini
mumskontingent for st0ttemedlem er kr 1,000,
. St0ttemedlemmer har ikke stemmerett.

3. Arsmotet

Arsm0tets faste poster er: Arsmelding, regn
skap og kontingent, eventueIle innsendte ved
tektsendinger og valgo Vedtektsendringer ma ha
2/3 flertaIl for a vrere gyldige. Ekstraordimert
arsm0te innkalles av styret eIler etter krav fra
minst 10% av medlemmene. Arsm0tet blir holdt

innen utgangen av april maned.

4. Styret
Styret bestar av sju medlemmer og to varamed
lemmer. Formannen velges ved eget valg for to
ar. Seks styremedlemmer blir valgt for to ar,
men f0rste gang blir tre av medlemmene valgt
for ett ar. Deretter velges to varamedlemmer.
Styret konstituerer seg selv med: Nestleder,
sekretrer, kasserer og tre styremedlemmer.

5. Det blir va1gtto revisorer. Valget gjelder for ett
ar.

6. Styrets oppgaver
Styret skal iverksette arsm0tets vedtak. Styret
ma s0ke etter beste evne a formidle og iverksette
de tiltak man evner for a oppfyIle formalspara
grafens malsetting. Det holdes minst ett med
lemsm0te i semesteret.

7. Regnskap
Kassereren og formannen har hver for seg pro
kura. Styret legger frem revidert regnskap pa
hvert arSm0te. Regnskapet omfatter foregaende
kalenderar.

8. Opplosning
Ved eventueIl oppl0sning av foreningen tilfaller
foreningens midler Foreningen Litauen-Norge i
Litauen.
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PAlA~Ar-.'

Litauen
Folkemengde: 3,700,000
Areal: 65,200 kv. km

Storste byer: Vilnius, Kaunas,
Šiauliai, Panevežys, Klaipeda
og Alytus.

Hoyeste punkt: Juozapines (292 moh)

Lengste elv: Nemunas (475 km)
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Latvia
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ENDRINGER I BEFOLKNINGENS SAMMENSETNING
(prosentvis)

BETYDNING

1970 m. 1979 m.
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latviere

lartarer

ukrainere

1959 m.

BEBYGGELSEE1TER INNBYGGERTALL

@

mer enn 300 000 innb,

G

mellom 50 000 og 150 000 innb,

@

mellom 10 000 og 50 000 innb,

@

mellom3 000 og 10 000 innb,
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mellom1 000 og3 000 innb,
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Vilnius
Litauen-Nytt kan ber bringe
et bykart over Vilnius sen
trum. Det viser omradet fra
Parlamentet og ostover mot
Ridder Gedeminas-asen.

Ridder Gedeminas-asen er

byens sentrum, og ber ligger
ogsa borgen som kan sees fra
mesteparten av Vilnius.

Nord for denne renner elva

Neris som fortsetter gjennom
byen Jonava og gar videre til
Kaunas. Der gar den sammen
med elva Nemunas.

Vilnius bar ca 500,000 inn
byggere, og tilborte Polen i
mellom- krigstiden. Men byen
har gjennom bistorien bele
tiden vrert Litauens rettmessi
ge hovedstad.
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Notiser
Litauen viI utvinne olje
I mars vedtok den litauiske regjeringen at republik
ken ska! utvinne og raffinere olje.
Beslutningen er tatt pa grunn av republikkens vans
kelige l3konomiske situasjon, og hensikten er a tjene
vest1ig valuta. Ifl3lge direktl3ren for statens geologis
ke senter i Litauen, er det mulig a utvinne inntil en
million tonn olje pr. ar i republikken.

Det er ingen stor satsning Svenska Statoil na
forbereder i Klaipeda-omrMet. Man har vurdert
markedet og ser na visse muligheter for en viss
bensinproduksjon.

Eksperter fra det norske oljeselskapet har flere
ganger vrert i Vest-Litauen og sett pa forholdene. I
motsetning til oljeproduksjonen i Norge, er det
litauiske oljefe1tet pa land. Men dette skaper ingen
problemer for den videre satsningen.

Statoil har latt datterselskapet i Sverige ta seg av
den videre oppfl3lging av engasjementet i Litauen.

Mot tiIbakeforing av eiendom
KoalisjonsrMet i ' , Forum for det framtidige Litau
en II, er kommet med en erklrering mot lovprosjek
tet fra republikkens 0verste RM, om a tilbakef0fe
fast eiendom til de tidligere eieme.
Ifl3lge lovprosjektet ska! slik tilbakefl3ring skje selv
til tredje generasjons arvinger. I erklreringen heter
det at det i 10pet av disse arene er dannet nye
l3konomiske strukturer, og det er andre mennesker
som har bevart og fomket eiendommene. Noen er
forsvunnet helt, og i de gjenstaende er vesent1ig
forandret. Lovprosjektet er l3konomisk grunnll3st og
kan fa alvorlige fl3lger for det litauiske folket.
Verken i programmene til Sajudis eller andre orga
nisasjoner er det tatt med forslag om a tilbakefl3re
eiendom til tidligere eiere. Derfor har ikke parla
mentarikeme mandat til a vedta dette forslaget i
folkets navn. (IAN)

Heksej akt i Litauen
Selv om det er gatt lang tid siden januar-krisen, har

man i Litauen avgangen til Kazimiera Prunskiene
og Algirdas Brazauskas-regjeringen i friskt minne.
De ble flere ganger utsatt for kritikk fra parlamen
tarikere for sine kontakter med Moskva, og likeens
for aktiv virksomhet i Litauens kommunistiske

parti. Na er turen kommet til departementssjefen
for statistikk-departementet, Vladislovas Jankaus
kas. Offisielt meddeles det at han er fritatt fra

stillingen sin i forbindelse med overgang til annen
virksomhet. I et intervju til den uavhengige avisa
, , Respublika' I hevder den tidligere departement
sjefen at han ikke hadde tenkt a ga over til annet
arbeid, og at han ble avsatt uten forvarsel mens han
var pa tjenestereise i Moskva. Med dette har
regjeringen nok en gang brutt den allerede vedtat
te og gjeldende sysselsettingsloven. Jankauskas
var ul3nsket ford i han till989 hadde en stilling i

partiet.
En slik "overgang til annen virksomhet" er ikke
den fl3rste. For ikke lenge siden ble departement
sjefen i det stat1ige sikkerhetsdepartementet i re
publikken, folkedeputert og medlem i 0verste
Rad, Mecis Laurinkus, avsatt. Parlamentets ledere
mislikte at Laurinkus var tilhenger av Prunskiene

regjeringen.
Denne listen kunne forlenges. Pa den star det ikke

bare departementssjefer, men ogsa ministre. Rek
sejakten fortsetter i Litauen. (IAN)

Bank utfordrer
svart valutamarked
Den litauiske banken har bestemt seg for a konkur
rere med det svarte markedet! I flere maneder har

den kj0pt opp valuta. I begynnelsen ga banken 10
rubler for en tysk marko Pri sene pa svarteb0fsen
l3kte, og da l3kte ogsa banken satsene sine. For en
amerikansk dollar betaler man na 30 rubler, for en

tysk mark - 19, for et pund sterling - 55, for en
dansk krone - 5, og for en kanadisk dollar - 25
rubler. En litauer kom i banken med 10.000
amerikanske dollar. Vilnius far henvendelser fra

forskjellige kanter av Sovjetunionen. Foretaksom
me folk kjl3per opp valuta og bringer den til den
litauiske hovedstaden - her betaier man mer for

den. (IAN)
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Minnelund ved
TV-tarnet iVilnius
Den 22. april var det 100 dager siden sovjetiske
tropper tok kontrollen over det· stat1ige radio- og
TV-senteret og TV -tAmet i Vilnius. De bevoktes
fremdeles av det militrere. Rundt TV -tarnet star

panservogner kampk1are. Over det tekniske senteret
vaier det mde flagget, og rundt omnidet henger
ski1t: "Forbudt omrMe, ingen adgang".
Ved hundredagersmarkeringen ble det arrangert
dugnad ved foten av TV -tAmet, hvor folk fra hele
Litauen plantet en eikelund til minne om ofrene som
falt natten mellom 12. og 13. januar, den' 'blodi
ge s0ndagen". Dag og natt star det buketter med
levende blomster og det brenner lys pa stedet der de
14 ble drept. Det er ikke uten grunn at folk Sp0Tnar
de skyldige ska! bti straffet. Ungdomsavisen "Letuva
Ritas" har publisert et intervju med lederen for et
terforskningsgruppen for de sovjetiske pata1emyn
dighetene. Han sier at det er reist straffesak mot de
militrere som de1tok i aksjonen, for makt- og em
betsmisbruk. (IAN)

Litauiske borgere far
kompensasjon for privatisering
Litauens parlament har vedtatt en lov om en f0Tste
privatisering av republikkens statseiendom. Den

medf0Ter at alle Litauens innbyggere far en en
gangskompensasjon. Den kan de bruke til a skaffe
seg privatisert stat1ig eiendom - leiligheter, bedrif
ter osv. Republikkens regjering har fastsatt konkrete
hvilke summer som ska! utbeta1es. De som hadde

fy1t35 arf0r31. desember 1990, vilfa5.000rubler,
de som hadde fy1t 30 viI fa 4.000, de som hadde fy1t
25 far 3.000 og de som hadde fy1t 18 - 2.000 rubler.
Unge som har mistet en av foreldrene, vil fa utbeta1t

3.000 rubler, og de som har mistet begge - 5.000.
Uf0re av f0rste og annen gruppe vil fa 5.000 uansett
alder.

Pengene viI bli utbeta1t til innbyggere i republikken
Litauen som har dokumenter som bekrefter deres

statsborgerskap og dem som innen 3. november
1991 undertegner en forpliktelse til a bli litauiske
borgere. (IAN)
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Richard Nixon for fritt Litauen
Tidligere president Richard Nixon tilbrakte i mars
28 timer i Litauens hovedstad, Vilnius. Han m0tte

ledeme for parlamentet, opposisjonsledere og repre
sentanter for nasjonale minoriteter. Nixon fikk ogsa
se hvor de tragiske hendelsene ijanuar fant sted, og
han la ned blomster her.

- Vi 0nsker ikke a komplisere forholdet mellom Sov
jetunionen og USA, sa Nixon, - men det baltiske
problemet kan fa negativ innvirkning pa forholdet
mellom vare land. Selv omjeg er her i privat rerend,
vetjeg at mange amerikanere er enige med meg, sa
han. Jeg gar inn for uavhengighet for Litauen,
erk1rerte han.

I en kommentar til de tragiske hendelsene ijanuar sa
Nixon at dette ogsa var en seier, siden litaueme
ti1trakk seg en hel verdens oppmerksomhet. Ekspre
sidenten understreket at et folk som tilstreber uav

hengighet, ogsa ma ta hensyn til andre etniske
gruppers interesser. (IAN)

Kommunike fra Baltisk Rad
Riga: Den 1. april var det m0te i Baltisk Rad i den
latviske byen Ligatne. Latvia, Litauen og Estiand er
representert i radet. Det ble vedtatt et kommunike,
der dem latviske og estiske Folkefronten og det
litauiske Sajudis bekrefter sin vilje til a sta sammen
i kampen for full uavhengighet for de tre baltiske
republikkene. I kommunikeet fremholdes det at alle

intemasjonale avtaler som ble inngatt mellom Lat
via, Litauen og Est1and f0r 1940, b0f fomyes. (IAN)

Litauens tap som folge
av militreraksjonene vokser
Siden radiobygningen og tv-tamet i Vilnius ble
besatt av militrere, er det ingen som har beta1t stmm
varme- eIler telefonregninger. Men bruken av el
kraft har hittil kostet fjemsynet 20.000 rubler per
maned, og vann- og stmmforbruket 11.000 rubler.
Hvor mye de navrerende "herskeme" i fjemsynet
skylder for bruken av 50 telefonnummer og ta1lrike
intemasjonale samtaler, har det forel0pig ikke lyk
kes a fa fastslatt, men det er en betydelig sum. Sa

••••••••
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tapene Litauen ble paf0rt som f0lge av den militrere
voldsbruken i midten av januar, og som allerede i
begynnelsen av februar ble anshitt til 30 millioner
rubler, fortsetter a vokse. Likevel vurderer ikke

myndighetene a kople ut telefonforbindelsen, vann
forsyningen og stmmtilfmselen, for a unnga a til
spisse konfrontasjonen med de militrere ytterligere.
I det "okkuperte" fjemsynet jobber det for tiden
folk som er utkommandert fra Moskva, i tillegg til
elever fra hrerens radioelektronikk-skole i Vilnius.

Det uavhengige litauiske fjemsynet sender fra par
lamentsbygningen og studioer i Kaunas, Klaipeda
og Panevezys. (IAN)

Canada anerkjenner Latvia
Riga: Pressesenteret i Latvias 0verste Rad meddeler
at det den 28. mars kom et brev adressert til visepre
siden ten i det latviske parlamentet, Andrej Krastins,
fra Canadas utenriksminister Jo Clark, der det heter
at Canada anerkjenner Latvias uavhengighet de jure.
I brevet gis det dessuten uttrykk for den kanadiske
regjeringens st0tte til det latviske folkets krav om
selvbestemmelse. Ett uttrykk for denne holdningen
er apningen av et baltisk informasjonssenter i Cana
da. (IAN)

Den okonomiske

integrasjonen i Baltikum
Tallinn: Estlands finansminister redegjorde for par
lamentet 9. april om regjeringens skritt for a styrke
det 0konomiske samarbeidet mellom de tre baltiske

republikkene. If0lge ministeren er det allerede dan
net flere felles arbeidsgrupper, som ska1 dmfte
mulige samarbeidstiltak innen industri, landbruk,
handel og kommunikasjon. I byen Liepaia i Latvia
har man fatt i stand felles bearbeiding av rastoff til
forproduksjon. Man diskuterer samarbeid for byg
ging av landbruksmaskiner, dannelse av et enhetlig
turistnett og felles tollregler. (IAN)

"Daugavpils- initiativet" foreshlr
ekstraordinrer folkekongress
Riga: Folkeavstemningen viste at det i de baltiske
republikkene finnes byer hvor innbyggeme klart

st0tter bevaringen av unionen. Representanter
for disse omradene, som har dan net organisasjo
nen "Daugavpils-initiativet" , har henvendt seg til
Sovjetunionens H0Yeste Sovjet med en forespm
sel om deres representanter kan fa vrere tilstede
ved undertegnelsen av den nye unionsavta1en, og
vrere med a bestemme byenes status. De foreslar
ogsa a inkludere et tillegg i protokollen for
unionsavta1en, med fortegnelse over de admini
strative sentra i Litauen, Latvia og EStland, hvor
innbyggeme er for bevaring av unionen. Repre
sentanter for byradene henvendte seg til Det
H0Yeste Sovjet med forespmsel om a fa bekreftet
at Sovjetunionens konstitusjon gjelder pa deres
territorium. Medlemmene i "Daugavpils-initati
vet" fremmet ogsa et forslag om a innkalle til en
ekstraordinrer kongress for Sovjetunionens fol
kedeputerte med dagsordenen "Tiltak for realise
ring av resultatene fra folkeavstemningen i Sov
jetunionen 17. mars 1991". (IAN)

Petrograd,
Petersburg
eller Leningrad
Moskva: Den 12. juni skal Russland velge presi
dent. Samme dag skal moskovittene velge bor
germester, og leningrademe skal svare pa sp0rs
malet om de 0nsker a forandre navnet pa Lenin
grad. Hvis de svarer positivt, skal de velge
mellom Petrograd eller Petersburg.
I det sovjetiske kulturfondet far IAN opplyst at
det ikke er noen enighet blant byens borgere om
dette sp0rsmaJ.et. Noen misliker det revolusjonre
re Petrograd, andre steiier ved bursjoasiets Pe
tersburg. For a gjennomf0re alt som ma til for a

forandre bynavnet, trengs det 0konomiske midler
som byen ikke har.

Landsbergis i Washington
President Vytautas Landsbergis m0tte onsdag 8.
mai den amerikanske president George Bush i
Washington, sammen med ledeme fra de 0Vrige
baltiske landene. President Bush utta1te at han

ikke 0nsket a komplisere forholdet mellom USA
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og Sovjet, men sa at han var glad for a mme de
baltiske lederne.

Felleserklreringen:o

Apner for
litauisk selvbestemmelse
Gorbatsjov og lederne for ni av sovjetrepublikkene
har i sin felleserklrering av 24. april apnet for at
Litauen, Latvia, Estiand, Moldova, Grusia (Geor
gia) og Armenia selv ska! fa avgj0re om de viI tiltre
Sovjetunionen eller ikke.
I uttalelsen heter det:

- A avslutte arbeidet med den nye unionsavta1en,
med utgangspunkt i den nylig avholdte folkeavstem
ningen, ma ha topprioritet for a overvinne krisen.
Utfra denne synsvinkelen syns deltakerne pa dette
m0tet, at f0lgende er viktig: ...
-- de overste lederne i unionsrepublikkene ma delta
pa mmene, og anerkjenne Latvias, Litauens, Est
lands, Moldovas, Grusijas og Armenias rett til a
avgj0re pa egen hand sp0rsmaIet om a tiltre unions
avtalen, og samtidig se at det er n0dvendig a etablere
en mestebegunstigelsesavta1e for de republikkene
som inngar i unionsavta1en innenfor rammene av et
enhetlig 0konomisk rom bestemt av dem.

Lederne tar nok en gang opp temaet om IIa
gjenopprette den konstitusjonelle orden i samsvar

med gjeldende lover" inntil den nye unionsavta1en
er klar. Denne ska! vrere klar innen utgangen av
oktober i ar.

Erklreringen fomvrig er en tragisk lesning. Le
derne utta1er at krisen fortsatt 0ker, at det er fare for
at folk ikke ska! fa grunnleggende behov dekket.
Videre at lov og orden er i alvorlig ubalanse.
Grunnen til dette er blant annet at det var gjort feil
under perestrojkaen, star det a lese i dokumentet
som ogsa Gorbatsjov har satt underskriften sin
under.

Televerket satser i Vilnius

Det norske Televerket har na konkrete planer om
investeringer i Litauen. Nylig fikk man tillatelse fra
Moskva til a ga i gang med en satelitt-jordstasjon i
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Vilnius. Denne jordstasjonen ska! knytte sammen
telefonlinjene mellom Oslo og Vilnius.

- Vi ska! na opprette en 64 kB-kanal mellom
Norge og Litauen, sier overingeni0r Jan Goverud i
Televerkets datterbedrift Norwegian Telecom In
ternational til Litauen-Nytt. Han forteller videre at
det er alt for tidlig a si noe om hvor mange telefon
og telefakslinjer det kan bli snakk om. Men den ne
kanalen kan benyttes pa forskjellige mater.

NTI regner med a ha et tilbud klart til h0sten. I
10pet av sommeren skal man sette opp et fundament
for jordstasjonen. Denne ska! plasseres i Vilnius, og
viI bli knyttet til det litauiske telefonnettet.

Det er liten sjanse for at satelittnettet viI bli direkte
knyttet til automattrafikk. I f0fste rekke er maIgrup
pen norsk industri som etablerer seg i Litauen. Men
man far kontakt pa den maten at man ringer et
spesielt telefonnummer, og blir dermed satt over til
det nummer man 0nsker.

Fra Litauen viI man ikke kunne ringe til andre
land enn Norge ved hjelp av dette sambandet. "
Grunnen er mangelen pa konvertibel valuta.

Norsk-undervisning
ved Universitetet i Vilnius

Utenriksdepartementet har ut1yst en stilling som
lektor i norsk sprak ved Universitetet i Vilnius.
Dette er kommet i stand etter anmodning fra
universitetet der. Soknadsfristengikk ut 10.mai,
og tiltredelsen skaI skje 1. september i ar.

Lektoren skal sta for praktisk undervisning i norsk
for begynnere og viderekomne, samt norsk literatur
og historie. Tilsammen blir det 14 timer i uken. Det

kan ogsa bli snakk om spesiaikurs i skandinavisk
filologi.

Universitetet i Vilnius er Nord-Europas eldste, og
ligger sentralt til i hovedstaden. Der tilbyr man den
som blir ansatt gratis leilighet pa selve universitets
omrMet, ett eller to rom.

L0nnen er 300 - 500 rubler i maneden, avhengig
av kvalifikasjoner. I tillegg yter UD et bostedstil
skudd pa 60.000 kroner i aret.

••••••••
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Reiserapport Norge - Litauen:

Leveranse

av datautstyr

Av Vidar Bjerkeland

I gralysningen en sondag morgen i mars satte
Universitetsforlagets lastebil kursen ostover 
fullastet med datautstyr og med Vilnius i
Litauen som bestemmelsessted. Etter a ha sUtt
seg fram seksti mils langs EI8 i sludd og
regnvrer, nadde transporten Stockholm samme
kveId. Viking Line skipet datamaskiner og
terminaler trygt over 0stersjoen tU Abo i
Finland, der ny biletappe tU Helsingfors
ventet. Finske tollmyndigheter klarerte etter
diverse viderverdigheter last og folge for ny
sjoreise over Finskebukta tU Tallinn i ~tland.
Her skulle transporten gjennom din forste
store i1dprove - motet med den sovjetiske
milits, tollmyndigheter og byrakrati.

"Go home!", var den kontante meldingen den nors

ke delegasjonen ble mmt med av sovjetmilitsen.
Men pa den andre siden av tollen drev representanter

for Vitenskapsakademiet i Litauen og Litauens di
plomater i Est1and sitt intense diplomatiske spill og
klarte etter noen timers hektisk arbeid a lose trans

porten gjennom. Neste dag rullet lastebilen videre
fra tidlig morgen til sent pa kveId - gjennom Est1and,
Latvia og Litauen, og nadde uskadd fram ti! glade
mottakere pa bestemmelsesstedet, Vitenskapsaka
demiet i Vilnius - Institutt for informatikk.

Rva var na dette for en slags delegasjon, som bega

seg inn i det konfliktfy1te Baltikum propplastet med
vest1ig datateknologiutstyr?

Hvorfor og hvordan
Da konflikten i Litauen tilspisset seg pa nyaret i ar,
og srerlig da de 14 ungdommene ble drept i forbin-

Vidar Bjerkeland arbeider ved Universitets
forlaget i Oslo og er vararepresentant i styret ti!
Foreningen Norge Litauen.

delse med den sovjetiske okkupasjonen av TV-tarnet
og Pressens hus i Vilnius, gjorde dette et sterkt
inntrykk pa meg. Senere fulgte jeg de norske initia
tivene for a gi st0tte og hjelp til Litauen i landets
vanskelige situasjon, b1.a. innsamlingen til Folkets
Fredspris ti! president Landsbergis. Jeg tenkte pa om
det var noe jeg selv kunne bidra med. Omtrent pa
samme tid hadde jeg planlagt a bytte ut datamaskiner
og utstyr i mitt anlegg pa Bjerkeland EDB-sentra1 i
Ytre Enebakk. Da kom jeg pa ideen om at dette
brukte utstyret kunne vrere utgangspunkt for a sette
sammen et dataanlegg, som forhapent1igvis kunne
komme til nytte i Litauen. Det dreide seg om fem
minimaskiner som tilsammen ga mulighet for a
kople opp 130 terminaler. Nyverdien pa utstyret
ville vrert opp mot 10 mill. norske kroner, og
bruktverdien var i tollpapirene taksert til snaut fem
millioner.

Mange involvert
Hovedmaskinene kommer fra mitt anlegg i Enebakk
som star som giver. Dette er supplert med utstyr i
form av gaver fra Statistisk Sentralbyra, Statkon
sult, Televerket, Kongsberg Systek og Universitets
forlaget. Kongsberg Systek har des suten forpliktet
seg til a drive service pa utstyret vederlagsfritt, mens
Universitetsforlaget har bidratt med transporten og
dessuten i kontaktarbeidet for a finne en egnet
mottaker i Litauen.

Hvordan fant vi sa fram til en passende mottaker?
- Vi hadde en ide om a finne en mottaker som drev
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virksomhet beslektet med Universitetsforlagets 
kunnskapsformidling, forskning, undervisning - og
gjerne knyttet til forlagsvirksomhet. Jeg tok kontakt
med advokat Leon Bodd, som representerer Litauen
i Norge, og han formidlet kontakten ti1Vitenskaps
akademiet i Litauen.

Kompetente
Universitetet i Oslo og Universitetet i Vilnius er
dessuten vennskapsuniversiteter, og Universitets
forlagets styreformann, universitetsrektor lnge
L0nning, bistod i arbeidet med a finne en passende
mottaker, b1.a. da han var i Vilnius for a overrekke

Folkets fredspris til Landsbergis. Det var jo ogsa et
viktig poeng a finne en mottaker som var kompetent
til a ta utstyret i bruk, slik at det virkelig kunne
komme til nytte og ikke bli staende ubrukt.

Det var vart bestemte inntrykk at lnstituttet for
informatikk, som ska1 sta for driften av anlegget ved
Vitenskapsakademiet, bacte var velforberedt nar det
gja1dt lokaler og milj0, og hadde kunnskaper til a
nyttiggj0re seg gaven. Det teoretiske kunnskapsni
vaet var imponerende - det de manglet var teknisk
utstyr og va1uta til a anskaffe seg slikt utstyr pa
vanlig mate.
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Litt bekymret
Rvordan gikk sa installasjonen av utstyret nar vi
kom fram? Vi var litt bekymret for at vita1e deler
kunne ha blitt skadet under en lang og t0ff transport,
men det viste seg at det heldigvis hadde gatt bra.
Dessuten hadde vi for sikkerhets skyld med reserve
deler for de mest avgj0rende komponenter. Noen
problemer meldte seg under insta1lasjonen, b1.a.
med stmmtilf0rselen, men igjen kom det fram at
litauerne hadde kompetanse til a 10se f1okene. En
rekke mennesker hjalp oss pa alle tenkelige mater,
og da vi sent pa kvelden torsdag 21. mars lot den
f0rste litauer legge seg inn pa skjermtermina1en,
stod jubelen i taket!

Gaven ble vel mottatt. De var bade begeistret og
mrt, og tok imot oss pa beste tenkelige mate. De har
bacte et stort behov for moderne teknologi, og med
bakgrunn i kampen for uavhengighet er de ikke
minst svrert ivrige etter a knytte kontakter og venn
skapsba.nd vestover - til Skandinavia.

Tekstbehandling
Rva ska1 Vitenskapsakademiet bruke dataanlegget
til? I f0rste omgang viI de primrert bruke det til
tekstbehandling, og videre tar de sikte pa a bruke
anlegget redaksjonelt og til utforming av originaler
i forlagsvirksomheten, som er knyttet til Viten
skapsakademiet.

Oenne forlagsvirksomheten minner pa mange mater
om deler av Universitetsforlagets. De utgir srerlig
vitenskapelige tidsskrifter og forskningsmonografi
er. Vi hadde et eget seminar med de ansatte i
forlaget, og de var meget takknemlige for datautsty
reto Fortsatt har de imidlertid ett stort problem i sitt
arbeid, nemlig mangfoldiggj0ringen.

De mangler trykkeriutstyr, og -kapasitet, og papir
er ogsa mangelvare. En naturlig oppf0lging av vart
bistandsprosjekt viI vrere a pr0Ve a skaffe dem enke1t
mangfoldiggj0fingsutstyr.

Hjem igjen
Bes0ket i Litauen varte i fire uker, pasken inkludert,
og har etterlatt sterke inntrykk, - ja det var en
opplevelse for livet, bade for meg og for de fire
andre - to kolleger fra Universitetsforlaget, og to
hjelpere utenfra, som bistod med transport og insta1
lasjon den f0rste uken. Litauerne var utrolig vennli
ge, og det ble knyttet mange kontakter og venn-

-

19



LITAUEN-Nm - NR. 1- 1991

skapsbfu1d. Det var ogsa gledelig at leveransen ble sa
godt mottatt og ser ut til a kunne bli til nytte for
litauerne.

Tilbaketuren til Norge gikk greit for de fire som
var med meg. To rei ste hjem med fly fra Vilnius via
Moskva og deretter til Oslo, mens de to andre reiste
tilbake den samme ruten som vi benyttet nar vi kj0rte
til Litauen.

Jeg tok ruten hjemover fra Vilnius til Klaipeda for
a ta ferge videre derfra til Mokran i Tyskland.
Reiseruten var planlagt og avklart pa forhfu1d mens
jeg var i Vilnius. Dajeg skulle reise fra Klaipeda ble
jeg av ukjente grunner nektet utreise av sovjetmyn
dighetene. Jeg ble sittende fast der i flere dager fm
jeg omsider fikk slippe ut etter bistand fra Utenriks
departementet og den norske ambassaden i Moskva.

Hjelp iNorge
Helt til slutt ma jeg fa legge ti! at det gi0r et sterkt
inntrykk a se hvor darlige forholdene for befolknin
gen er pa mange mater, i forhold til det som vi er
vante til, bl.a. innenfor helse- og sosialsektoren. I
pasken ble jeg kjent med s0steren til en av dem vi

hadde mest kontakt med pa Vitenskapsakademiet.
Hun lider av en nyresykdom, og pa sykehuset i
Vilnius har hun fatt beskjed om at de ikke kan gi0re
stort mer for henne og at hun kan komme til a d0 i
l0pet av kort tid. Det viser seg at denne kvinnen, som
er i begynnelsen av 30-arene, kan reddes ved hjelp
av en nyretransplantasjon i Norge. Jeg har tatt
initiativ for a ta henne til Norge og operasjon pa
Rikshospitalet.

WILH. WILHELMSEN
WILH. WILHELMSEN LIMITED AS
er et av Norges st0rste rederi- og
offshoreseIskaper. Virksomheten
omfatter internasjonai Iinjefart,
tank- og bulkfart, biltransport,
Iinjeagenturer, spedisjon, fraktter
minaier, ship management, ingeni
0rtjenester og offshoreaktiviteter.
WILH. WILHELMSEN LIMITED AS
disponerer en stor moderne f1Meav
skip og rigger og eier helt eller deI
vis mer enn 60 agentkontorer over
hele verden. Totalt er det nCErmere
6000 ansatte i konsernet.

WILH. WILHELMSEN L1MITED AS
Postboks 1359 Vika, 0113 Oslo 1

Roald Amundsensgt. 5, Oslo
Telefon: (02) 48 30 30
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Arsmelding for 1990

Foreningen ble stiftet 16. februar 1990 og pre
senterte seg under matineen for de ba1tiske land
i Nationaltheatret s0"ndag 18. februar. Alma
Dale og Johan L. Stang tok initiativet ti! dannel
sen pa Litauens uavhengighetsdag. Det opprin
nelige interimsstyret bestod av: Dale, Stang og
Inge Auestad, som ble utvidet med Hugo Eriks
sen 1 marso

Pa ekstraordimert styre- og medlemsm0"te i april
ble styret utvidet ti! seks medlemmer. Alma Da1e
matte ga ut av interimstyret pga sterkt arbeids
press. Inn som nye styremedlemmer kom Stei
nar Bjerve, Lars Groth og Ragnhild Wa1ms
nress. Det ble vedtatt a holde ekstraordinrer ge
neralforsamling i oktober 1990. Bade den poli
tiske situasjon i Baltikum, og stadige endringer
i forutsetningene for arbeidet gjorde dette ood
vendig.

I l0"petav 1990 fikk medlemmene ti postsen
dinger . Syv av disse ble sendt ut i f0"rstehalvar.
Medlemskontingent ble fastsatt ti! kr 100 for ho
vedmedlem og kr 50 for elever , studenter, fami
liemedlemmer og pensjonister. Postgiroblanket
ter ble anskaffet og sendt medlemmene etter
ekstraordinrer genera1forsamling 10 oktober.
Ingen utgifter f0"rden tid er belastet foreningen.

Informasj onskontoret
7. oktober 1990 ble Republikken Litauens Infor
masjonskontor i Norge apnet offisielt med advo
kat Leon Bodd som leder. President Vytautas
Landsbergis foretok den h0"ytidelige apning.
Formannen har i l0"pet av foreningens korte
eksistens hatt gleden av a treffe presidenten flere
ganger - ogsa til konferanse. Var forening var
medarrang0"r med Foreningen Norden om arran
gement i Det Norske Teatret etter Kontorets
offisielle apning, og var forenings formann holdt
en av talene for dagen.

Ekstraordinrer generalforsamling 10. oktober
ble holdt i Sognsveien 66, Oslo 8. Det var god

oppslutning om m0"tet.Vedtekter for foreningen
ble godkjent. Styret ble utvidet til sju medlem
mer og to vararepresentanter. To revisorer ble
valgt: A. Hagland og E. Syring. Interimstyret
ble avl0"stav et ordinrert styre som er: formann
Johan L. Stang, nestformann Steinar Bjerve ,
kasserer Ragnhild Walmsnress, sekretrer Lars
Groth, Inge Auestad, Viggo J0"rgensen, Algi
mantas Kuslys. Vararepresentanter er Edvard
Chph. Stang og Alma Dale.

"Konsulat-virksomhet"

Styrearbeidet i 1990 har vrert intenst og derfor i
h0"Ygrad vrert basert pa en blanding fullstendige
styrem0"ter og arbeidsm0"ter mellom to eller flere
styremedlemmer. Denne arbeidsformen er be
holdt inn i 1991 og har vrert en forutsetning for
a makte taklingen av de mange oppgavene sam
str0"mmer pa. Akutte forhold i Litauen i januar
februar 1991 har f0"rt med seg at vi og andre i
foreningen har et etterslep av formidlingssaker i
forhold til enkelte yrkesgrupper og organisasjo
ner sam er interessert i formidling av gode
kontakter, men vi kommer sterkt tilbake - sam
enkelte merker!

Savnet av et eget sekretariat er f0"lelig- ogsa
Informasjonskontoret har fatt kapasitetsproble
mer.

De f0"rste skriftlige og telefoniske kontakter
med Litauen hadde vi allerede i varhalvaret.

Etter stiftelse av broderorganisasjonen Forenin
gen Litauen-Norge sommeren 1990 er det blitt
god utveksling av informasjoner og mennesker.
Styret har et godt samarbeid med Informasjons
kontoret og Leon Bodd.

Positiv utvikling
I november 1990 var Jahan L. Stang og Viggo
J0"rgensen i Vilnius. En rekke konferanser ble
holdt bade i Utdannings- og kulturdepartementet
og pa Vilnius Universitet. Samarbeidsprosjekter
mellom foreningene ble dmftet. Planene for
feiringen i Oslo av Litauens uavhengighetsdag
16. februar 1991 ble diskutert - og gay st0"tettil
vart store arrangement over flere dager i februar
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1991 med over 50 litauiske gjester, hvorav 46
artister. To litauiske studenter som vi s0ker

hje1pe ti1 et studium av norsk sprak og litteratur
ved Universitetet i Oslo, b1eintervjuet i Vilnius.
De er ventet ti1 Oslo i siutten av mai 1991.

Mye av det positive som skjer i form av
kontakter mel10m litauere og nordmenn varen
1991 har sammenheng med et til dels intenst
forarbeid i 1990. De tragiske hendelsene i j anuar
1991 har ogsa f0rt til en oppmerksomhet overfor
situasjonen i Litauen, som gj0r det l~ttere a
arbeide for Litauens sak. For oss som opplevde
den spente situasjonen for litauerne h0sten 1989
og vinteren 1990, kan det virke paradoksalt.

25. februar 1990 ble det f0rste frie valg siden
f0r2. verdenskrig holdt i Litauen. 11. mars 1990
gjenopprettet Litauen sin uavhengighet av 16.
februar 1918. Det tok tid f0r folk flest registrerte
Sovjetunionens truende holdning. Vi demon
strerte for statsminister Prunskiene da hun kom

varen 1990 og talte sitt folks sak!

Informasjon ti! medlemmene
Styret la itiden februar-juni vekt pa a informere
medlemmene om situasjonen i Litauen og norske
reaksjoner pa utviklingen i Baltik:um. Pressear
tikler fra styret og medlemmer med kritikk av
Gorbatsjovs ho1dning til baltiske stater slapp
ikke inn i de st0rre Oslo-avisene i varhalvaret

1990. Artikler av pro-Gorbatsjov-karakter fikk
fremtredende plass i 1990. Det gjelder blant
annet artikler fra NUPI-medarbeiderne Rolst,
Brundtland og Neumann. Dette forhold endret
seg og ble radikalt bedre etter utdelingen av
fredsprisen til Gorbatsjov 10. desember.

Radio- og fjernsynsdekningen av Litauen har
hatt en lignende utvikling. Fjernsynets holdning
er fra 4. januar 1991 pa !inje med var vurdering
av situasjonen for balterne.
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Demonstrasj oner og mater
Moskvas truende toner mot Litauen etter 11.

mars 1990 f0rte til punktdemonstrasjon ved
10kale ungdomsorganisasjoner foran UD. Med
lemmer av foreningen hjalp til. Ved statsminis
ter Prunskienes bes0k i Oslo 1aget var forening,
Re1singforskomiteen og andre en demonstrasjon
ved Werge1andsst0tten i Studenterlunden, hvor
ogsa statsminister Prunskiene ho1dt en tale.
Foreningen mottok det litauiske flagget i gave av
statsministeren.

Det har vrert tre fel1es styrem0,ter og ett for
mannsm0te med de andre norsk-baltiske foren

ingene. En fel1eserklrering ble sendt ut 23.
august fra oss og tre andre av de baltiske foren
ingene i anledning arsdagen av Mo10tov-Rib
bentrop-pakten. Vi sendte ogsa ut en fel1eshilsen
til Tysklands ambassade angaende gjenforenin
gen med 0nske om st0tte i de baltiske landenes
frihetskamp.

10. desember arrangerte vi sammen med de
andre norsk-baltiske foreningene en formid
dags-demonstrasjon i Oslo sentrum, samtidig
med tildelingen av fredsprisen. Vi stilte opp med
flagg og plakater og demonstrerte for frihet og
folkestyre i Litauen, ikke mot noe.

Formannen og flere andre medlemmer av
styret og foreningen deltok pa Relsingforskomi
teens "Nobel-konferanse" pa Aker brygge 8. og
9. desember 1990 med deltakelse av en rekke

kjente politikere og motstandsfolk fra 0st- og
Vest-Europa.

Utveksling mellom Litauen og Norge
Bade nar det gjelder forskere og studenter fra
universitetsmilj0ene er dette kommet i gang.
Foreningen er ogsa med i dette arbeidet. For
skjellige yrkesgrupper har begynt a knytte kon
takter, leger, lrerere og b0nder. Idrettsforbunde
ne har allerede gode kontakter og gjensidige
beS0k er i gang, boksing, handball, basketball og
sykkelsport. Skolekontakter er ogsa i ferd med a
knyttes varen 1991.



Deltakelsen ved et massemnte i Vilnius i begynnelsen av mai, like for
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enda nrermere tilknytning. Kontakter med "Sp
lag" i Estiand og Latvia. Gjensidig utveksling
med disse landene, men enda ikke i Litauen.
Partiet har bidratt ti! at norske landbruksmaski
ner er blitt sendt ti! Litauen. De1tok sist hf3st i

den feIles borgelige innsamlingsaksjonen som
fikk inn ca 100.000 kroner til demokratiskap
ning i Litauen.

Sosialistisk Venstreparti
St0tter Regjeringens politikk. Er opptatt av a
ff3lgeraktivt med i indre litauisk politikk. Er be
kymret for muligheten for autoritrere tendenser.

SVs st0tte gar til det litauiske liberale
forbund og til sosialdemokratene, venstre
siden i litauisk politikk, men har forel0pig
inget sf3sterparti. Rar vrert pa besf3k i
Litauen. lnnad i SV er det en entydig stor
lokal interesse for Litauen-problematik
ken.

Ved den litauiske grensen er det kommet 0PP

nye grensemerker.

Senterpartiet
St0tter Regjeringens Litauen
politikk og kampen Litauen ff3
rer for sin frihet. Generalsekre

treren i Sp er gift med en litauer,
Alma Dale, noe som ff3rer til en

tig vei aga. Mener bistand er
viktigere enn anerkjennelse. Par
tiet har bidratt til etablering av
ulike kontakter meIlom Norge
og Litauen, og formidlet over
sendelse av norsk trykkeriutstyr
til Litauen. 0nsker a samkj0Te

norsk politikk med EF og de
nordiske land. Noe kontakt med

litauiske partier, og vurderer a
utvide dette. Flere R0)'re-dele
gasjoner har vrert i Litauen.

Kristelig Folkeparti
Mener Litauens holdning er et
rettmessig krav. Kr.F. arbeider
for a finne en If3sning som ff3rer
til at Litauen kan bli en selvsten

dig nasjon. Rar kontakter i Li
tauen. Den litauiske utenriksmi

nisteren skal delta pa en KrF
konferanse i augusto Partiet had
de samtaler med tidligere stats
minister Prunskiene. Utstrakte

personlige kontakter pa kirkelig
plan.

Foreningen Norge Litauen tir stadig
henvendelser fra Litauen om perso
ner derfra som i<lnsker A komme tiI

Norge. Vi venter med det f0rste nye
gjester, to studenter i 20-Arene, en
ung mann og en ung kvinne. Hvem
kan ha et rom for disse to? De blir i

Norge en tid, og etterhvert viI de
muligens f1ytte over til annen forleg

ning.
Lesere som i l0pet av vAren og

sommeren har muligheter for Ata i
mot litauere bes kontakte Litauen

Nytt eller formann Stang i forenin
gen pA telefon 02/231493. Det duk
ker stadig opp nye behov for rom. Li
tauerne er sva:rt genemse nATvi be
s0ker dem. La oss va:re like gener0

se i gjengjeld!

Hoyre
St0tter frihetskampen. Noe
skeptisk ti! anerkjennelsesde
batten, mener dette ikke er rik-

Lyst pa besok?

Stortingspartienes
Litauen-politikk
(unntatt Ap)

Fremskrittspartiet
St0tter ubetinget selvstendig
hetserklreringen og er for litau
isk medlemskap i Nordisk rado

Partiet har politiske kontakter i
Est1and og Latvia, men ingen
konkrete i Litauen. Utstrakt

m0te- og reisevirksomhet.


