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Jungiami doros, prigimtinės šeimos, savarankiškos tautinės valstybės, tiesioginės ir 

dalyvaujamosios demokratijos, socialinio teisingumo ir pozityvios kultūros idealų suvokiame, jog 

didžiausias iššūkis šiems idealams šiuo metu – kraštutinis liberalizmas, susiliejęs su reformuotu 

komunizmu. Dėl to būtinas vieningas ir stiprus politinis junginys, telkiantis visas patriotines, 

konservatyvias ir demokratines jėgas Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose.  

Liberalioji valdžios koalicija šiandien daro viską, jog pakirstų Lietuvos valstybės pamatus. 

Mūsų kuriama sąjunga kviečia ne tik sustabdyti liberaliojo komunizmo plėtrą, bet ir atsikariauti 

erdves, kurias šios ideologijos atstovams jau pavyko užgrobti.  

Jie sako – išplėskime Neapykantos nusikaltimų sąvoką tiek į administracinę, tiek į baudžiamąją 

teisę, dar labiau apribodami teisę į kritiką ir žodžio laisvę. Mes sakome – išvis panaikinkime 

Neapykantos nusikaltimų sąvoką, išbraukdami 170-ąjį straipsnį iš Lietuvos Baudžiamojo kodekso.  

Jie sako – įteisinkime lyčiai neutralią partnerystę, su perspektyva į homoseksualią šeimą ir jos 

teisę įsivaikinti. Mes sakome – apsiribokime bendro gyvenimo sutarties įteisinimu, o į Konstituciją 

įrašykime, kad šeima kyla tik iš vyro ir moters santuokos ir iš giminystės ryšių.  

Jie sako – įteisinkime prostituciją. Mes sakome – sugriežtinkime bausmes už ją tiek šias 

„paslaugas“ parduodančiai, tiek perkančiai, tiek tarpininkaujančiai pusei.  



Jie sako – ratifikuokime Stambulo konvenciją, įteisindami socialinės lyties ir lyties tapatybės 

sąvokas. Mes sakome – atmeskime šią konvenciją, o iš visų Lietuvos teisinių dokumentų 

išbraukime ir seksualinės orientacijos sąvoką kaip ideologinę ir klaidinančią.  

Jie sako – pakeiskime Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

įstatymą taip, kad jis leistų propaguoti homoseksualius, biseksualius ar poliamorinius santykius. 

Mes sakome – apskritai uždrauskime propaguoti tokius santykius tiek švietimo ir ugdymo 

įstaigose, tiek žiniasklaidoje, tiek viešuose renginiuose.  

Jie sako – įteisinkime dvikalbystę gausiai tautinių mažumų gyvenamose Lietuvos teritorijose. 

Mes sakome – dar labiau sustiprinkime valstybinės kalbos pozicijas, visose valstybinėse 

mokyklose įvesdami dėstymą tik valstybine kalba.  

Jie sako – dar labiau atsiverkime viso pasaulio perėjūnams. Mes sakome – apribokime 

imigraciją iki protingo minimumo, išsaugodami Lietuvą jos istoriniams gyventojams.  

Jie sako – įteisinkime daugybinę pilietybę, taip išplaudami pilietybės institutą. Mes sakome – 

grąžinkime valstybę esamiems piliečiams, supaprastindami teisę inicijuoti referendumą iš apačios, 

rinktis seniūnijų valdžią ir savo atstovus teismuose.  

Jie sako – kontroliuokime alternatyviąją žiniasklaidą per apsišaukusius „faktų tikrintojus“. Mes 

sakome – panaikinkime liberaliosios sistemos monopoliją LRT, nuo finansavimo iš mokesčių 

mokėtojų kišenių pereidami prie savanoriško abonentinio mokesčio.  

Jie sako – pirmiausiai rūpinkimės stambiuoju kapitalu, nes jis sukuria daugiau darbo vietų. Mes 

sakome – sudarykime sąlygas kuo didesniam kiekiui mūsų piliečių patiems kurtis sau darbo vietas, 

tampant savarankiškais verslų ir ūkių savininkais.  

Jie sako – dar labiau centralizuokime Europos Sąjungą, perduodami jai valstybių-narių galias. 

Mes sakome – grąžinkime Lietuvos Konstitucijos viršenybę visų tarptautinių teisės aktų atžvilgiu, 

reformuokime Europos Sąjungą į tautinių valstybių bendriją, stiprinkime NATO.  

 

Kviečiame visas Lietuvos patriotines politines ir visuomenines organizacijas, grupes ir atskirus 

piliečius šių siekių pagrindu kurti vieningą politinį judėjimą, kuris galėtų ryžtingai pasipriešinti 

liberalizmo iššūkiui ir grąžintų valstybę į teigiamas vėžes. Dėl šio tikslo esame pasirengę užleisti 

jungtinės partijos pirmininko pozicijas bendrai suderintam, telkiančiam kandidatui.  
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