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Lietuvių Tautininkų Sąjunga sveikina Lenkiją, Vengriją, Slovakiją, Slovėniją, Chorvatiją ir kitas 

Vidurio ir Rytų Europos šalis, saugančias savo valstybinį suverenumą, doros ir šeimos vertybes, 

tautinį tapatumą, siekiančias užtikrinti savo visuomenių saugumą. 

Tvirta valdžios ir visuomenės pozicija, sprendžiant Europos Sąjungos centralizacijos, didžiųjų 

valstybių diktato, masinės imigracijos ir imigrantų smurto, moralinės ir kultūrinės degeneracijos 

problemas – sektinas pavyzdys visam Vidurio ir Rytų Europos regionui. 

Šiuo požiūriu ypač sektinas pavyzdys – Lenkija ir jai vadovaujanti partija „Teisė ir teisingumas“. 

Čia vienodai aiškiai suprantama tiek Briuselio diktato, tiek Maskvos imperializmo grėsmė, atrasta 

sveika pusiausvyra tarp nacionalinio suverenumo ir būtino euroatlantinės integracijos lygio. 

Atmetame Europos ir mūsų šalies žiniasklaidoje bei politiniuose sluoksniuose platinama šmeižtą, 

jog dabartinė Lenkijos valdžia pažeidžia demokratijos taisykles. Konstitucinių teismų diktatas – opi 

demokratijos problema. Kai kuriose šalyse, įskaitant Lietuvą, ši institucija kelia save aukščiau pačios 

Konstitucijos, išreiškiančios piliečių valią, ir tampa nacionalinių valstybių suvereniteto ribojimo 

įrankiu. Nerenkama įstaiga diktuoja tiek parlamentui, tiek piliečiams teisines ir politines nuostatas, 

kaip galutinis arbitras. Sveikiname Lenkiją pažabojus Konstitucinio tribunolo tironiją. 

Sveikintinas ir Lenkijos žingsnis - valstybinės žiniasklaidos grąžinimas valstybei. Demokratinėje 

šalyje privalo būti atskirta privati ir valstybinė žiniasklaida, vengiant painių tarpinių variantų, 

iškreipiančių visuomeninės kontrolės principus. Valstybinėje žiniasklaidoje privalo būti atspindimos 

įvairios politinės ir visuomeninės pozicijos, ypač rinkimų kampanijų, visuotinių referendumų ir 

svarbių visuomeninių diskusijų atvejais. Ji turi būti laisva nuo privačių interesų ir vienos politinės 

srovės diktato. Juk žodžio ir spaudos laisvę užtikrina ne valstybinių masinės informacijos priemonių 

nebuvimas, o įvairių nuosavybės formų žiniasklaidos egzistavimas. 

Trečias svarbus laimėjimas, jungiantis pirmuosius du – Konstitucinio tribunolo ir valstybinės 

žiniasklaidos išlaisvinimas iš liberaliųjų ir kairiųjų politinių jėgų diktato. Akivaizdu, kad šias jėgas 

tai siutina. Jos įpratusios vienos, tik vaizduodamos politines alternatyvas, primesti savo požiūrius 

valstybei ir visuomenei. Jas piktina, kai piliečiai gauna galimybę išgirsti tautines, krikščioniškas ir 

konservatyvias pozicijas, o juo labiau – kai palaiko jas demokratiniuose rinkimuose. 



Vienareikšmiai palaikome dabartinės Lenkijos valdžios ir partijos „Teisė ir 

teisingumas“ veiksmus šiais klausimais, esame pasirengę aktyviai įsijungti į koordinuotą Vidurio ir 

Rytų Europos tautinių valstybių veiklą, kurios tikslas būtų šių valstybių suvereniteto apsauga ir 

nacionalinių interesų gynimas nuo Briuselio biurokratų bei eurofederalistų diktato. 
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