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Mes, Lietuvos centristai ir tautininkai, tiek veikdami atskirai, tiek dabar, susijungę į Tautos ir teisingumo sąjungą, 

visada nuosekliai pasisakėme už tautinį suverenumą ir kiekvienos tautos teisę laisvai ir savarankiškai kurti savo ateitį, 

savo valstybę ir piliečių gerovę savojoje istorinėje Tėvynėje.  

Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Sakartvelą, o vėliau ir prieš Ukrainą, nuosekliai palaikėme ir palaikome savo laisvę ir 

savo tėvynes ginančias šalis, smerkdami Rusiją, jos režimą ir jų šalininkus – Penktąją koloną Lietuvoje. Vieni pirmųjų 

sureagavome į Rusijos agresiją ir nusikalstamus jos kariuomenės veiksmus.  

Drauge matome kitą pavojų, kai karu Ukrainoje ciniškai naudojasi „liberalia“ save laikanti leftistinė, Lietuvą 

užvaldžiusi politinė ir informacinė sistema. Ji visus savo oponentus be pagrindo krikštija „vatnikais“ ir kitais žeminančiais 

vardais, tapatindama su Rusijos režimu ir jo šalininkais. Apgailestaujame, kad turėdami gerus ketinimus apsaugoti 

Lietuvos viešąsias erdves nuo priešo agentų, tokiems vertinimams pasidavė ir kai kurie patriotiškai nusiteikę žmonės, ir 

net kai kurie mūsų bendražygiai.  

Kviečiame visus atsakingus Lietuvos Respublikos piliečius, tiek pavienius, tiek asocijuotus, tiksliau apibūdinti 

Kremliaus agentų sąvoką. Tai – asmenys, teigiantys, kad Sakartvelo ir Ukrainos, o taip pat – ir kraujuje paskandintos 

laisvos Čečėnijos Respublikos Ičkerijos atžvilgiais Rusija teisi, besiilgintys sovietų okupacijos ar ją teisinantys, pasisakantys 

prieš pagrindinį Lietuvos saugumo skydą – NATO. Asmenys, kurių pasisakymuose ar veiksmuose tokios pozicijos nėra, 

nėra laikytini Kremliaus šalininkais.  

Dirbtinės sąsajos tarp sistemos oponentų ir Kremliaus agentų naudingiausios pastariesiems. Be pagrindo kaltinant 

tikrus antisisteminius patriotus jie gauna progą sakyti, kad ir jie kaltinami be pagrindo. Išplaunama pati Kremliaus agento 

sąvoka praranda prasmę.  

Raginame Lietuvos patriotus priešintis tiek tiesioginiams Kremliaus simpatikams – penktajai kolonai, tiek ją 

stiprinančiai šeštajai kolonai, kuriai – sąmoningai ar ne – priskirtini ir daugelis valdančiosios sistemos atstovų. Drauge 

pabrėžiame, kad Kremliui ypač naudingi visuomenę skaldantys sistemos siūlymai bei sprendimai, ypač šeimos devalvacija 

Partnerystės įstatymo projektu ir Stambulo konvencija, valstybinės kalbos statuso menkinimas, kvaišalų vartojimo 

liberalizavimas. Kremliui teikiama proga telkti savo šalininkus tiek savo užvaldytoje šalyje, tiek Lietuvoje, piešiant 

„supuvusių“ Vakarų paveikslą.  

Bet kokia tautą ardanti iniciatyva yra smūgis į nugarą vykstančio karo akivaizdoje. Nesvarbu, iš kurios pusės ji vyktų. 

Kviečiame palaikyti ukrainiečių kovą už prigimtines vertybes, tautinę valstybę ir krikščioniškąją civilizaciją, o taip pat – 

laikytis šių idealų ir savo valstybės viduje.  
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