Antanas Ališauskas. Kaltinimas seksualiniu priekabiavimu neturi senaties
Absurdiška situacija – sugalvotas naujas būdas kiršinti visuomenę... „senais
prisiminimais“. Gal būtų ne taip liūdna, jei tai būti tik aukos, galimo
priekabiautojo ir teisėsaugos santykiai, nes vis dėl to nuskriaustasis ar
skriaudžiamas žmogus turi teisę kalbėti apie savo skriaudą, patirtus nuostolius ir
reikalauti teisingumo. Žmogus skundžiasi, teisėsauga tiria ir tampa aišku, kas ką
skriaudė, ar ne. Tačiau pagalvojus apie nekaltumo prezumpciją, kurios mūsų
valstybėje pradėta galimai nebepaisyti, darosi graudu. Bet koks skundas,
apkalbos ar šmeižtas tuoj pat yra paviešinamas žiniasklaidoje, ir Žurnalistų
etikos komisijai tai – nė motais! O juk seksualinio priekabiavimo nusikaltimas yra
toks „patogus” kiršinti visuomenę, ar keršyti žmogui, galbūt visai už kitus
darbus. Kitaip sakant, šis nusikaltimas, jei ir neįrodomas (kaip galima įrodyti
įvykį, vykusį be liudininkų ir dar prieš 20 metų..!), palieka sugadintos žmogaus reputacijos kvapą.
Prokuratūra ir žurnalistų sargai turėtų pasirūpinti, kad tyrimų medžiaga, neišsiaiškinus iki galo, nebūtų
skelbiama viešam svarstymui. Tai kenkia žmonių reputacijai, nes, jei ir toks nusikaltimas nebus įrodytas,
o skundžiamasis būtų nubaustas už šmeižtą, vis tiek buvusį įtariamąjį visada lydės apkalbų šleifas –
nebūna namų be dūmų… galėjo… galėjo kas nors ir būti… Deja, deja - kaltinimai seksualiniu
priekabiavimu neturi senaties. Labai tikėtina versija, kad mūsų viešojo gyvenimo atlapaširdiškumu
puikiausiai pasinaudoja ir priešiškų Lietuvai valstybių specialiosios tarnybos, kaip teigia režisierius Jonas
Vaitkus.
Gindamas viešąjį interesą Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, Seimo
TS-LKD frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti
tyrimą dėl padėties tam tikrose institucijose. Vertėtų, kad ir Valstybės saugumo departamentas rastų čia
darbo, tiriant kaltinimus dėl galimo susidorojimo su žinomo (ar nebūtinai) žmogaus reputacija. Kartais
stebiesi, kaip kruopščiai gvildenama kokia nors istorija apie kieno nors bendradarbiavimą su sovietiniu
KGB (nesakau, kad nereikia gvildenti), užmerkiant akis, kad visur tiesiog knibždėte knibžda naujai
užverbuotų FSB, įtakos agentų, kaip tam tikroje situacijoje iš po žurnalistinio tyrimo ar straipsnio kyšo
Mamonos ausys, Judo grašiai.
Galimo seksualinio priekabiavimo nusikaltimo (kaip ir visokių kitokių) tyrimas neturi būti viešinamas, kol
neįrodoma kaltintojo tiesa. Taip pat ir visuomenė neturėtų teisti su tiriamomis istorijomis susijusių
asmenų anksčiau už teisėsaugą.
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