Prof. Ona Voverienė, LLKS narė ir Lietuvos tautininkų ir respublikonų partijos rėmėja
Reakcija į Seimo narių – socialdemokratų – provokaciją
Nuimk, pajace kaukę –
Spektaklis baigės.
Kabink languotą švarką
Ant vinies.
Sėsk ant kėdės nurimęs
Ir bevardis,
Kaip žodis su klaida,
Kaip be pirmos raidės
Konstancija Stoškienė
Prieš pat šimtąją Vasario 16-ąją, 2018 m. vasario 15 d., šeši Seimo socialdemokratų
frakcijos nariai – Juozas Olekas, Julius Sabatauskas, Rasa Budbergytė, Raminta
Papovienė, Algimantas Salamakinas ir Algirdas Sysas – įregistravo tautinių mažumų
įstatymo projektą (XIII – P – 1696) ir Konstitucinio valstybinio kalbos įstatymo pataisas
(Xiii- P – 1967), norėdami, kaip tas pasakėčios asilas, dar kartą įspirti į Tautos labiausiai
pažeidžiamą vietą – jos brangiausią vertybę – gimtąją kalbą.
Ačiū p. Irenai Andrukaitienei, pirmajai pradėjusiai skambinti pavojaus Lietuvai varpu
(Irena Andrukaitienė. „Dovanėlė“ šimtmečio Lietuvai // Alkas.lt. – 2018.03.09). Ji gerai
įsigilinusi į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvenciją ir Europos
Sąjungos pagrindinių teisių Chartiją, tvirtina, kad pagal tuos dokumentus „Tautinė
mažuma valstybėje yra tautinė-etninė grupė, neturinti pasaulyje savo valstybės (Lietuvoje tokios tautinės
bendrijos yra totoriai, karaimai, romai). Kitos tautinės-etninės bendrijos (lenkai, rusai, vokiečiai, ukrainiečiai ir
žydai) turi savo valstybes - Lenkiją, Rusiją, Vokietiją, Ukrainą ir Izraelį, todėl jos negali vadintis mažumomis, o
tik tautinėmis-etninėmis bendrijomis. Kažkodėl Seimo nariai – ankstesni ir straipsnio pradžioje minėti - matyt,
nenori ar paprasčiausiai tingi skaityti tų ES svarbių dokumentų (tą daryti visi Seimo nariai privalo, rengiantys ir
tvirtinantys LR įstatymus) arba juos perskaitę ignoruoja, nukišę kuo giliau į stalčius, todėl ir siūlo Lietuvoje įvesti
dvikalbystę. Jų siūlomame įstatymo projekte teigiama: „Savivaldybėje, kurioje tautinė mažuma (?), remiantis
paskutinio visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, sudaro ne mažiau 1/3 nuo bendrojo savivaldybės
gyventojų skaičiaus, bendraujant su šios savivaldybės teritorijoje esančiais viešojo administravimo subjektais,
asmuo turi teisę vartoti tos tautinės mažumos kalbą, turi teisę kreiptis raštu arba žodžiu tos tautinės mažumos
kalba į šios savivaldybės teritorijoje esančius viešojo administravimo subjektus ir jų padalinius“.
Tarsi būdami didžiausi mūsų nepriklausomos , jau šimtmetį švenčiančios valstybės, priešai, šie
socialdemokratų frakcijos nariai, užsimoję griauti mūsų valstybės teritorinį vientisumą, kurti mūsų Tėvynėje,
kaip ir Moldovoje jos piktybiški priešai komunistai padniestrės autonomijas, mūsiškiai tyčiodamiesi iš mūsų
švenčių, tokį projektą pateikė Vasario 16-osios išvakarėse, paniekindami ir mūsų konstitucinės lietuvių
valstybinės kalbos naudojimą pačioje Lietuvos teritorijoje. Pilietiniu požiūriu tokį minėtų seimūnų poelgį negaliu
vertinti kitaip, kaip šlykščią provokaciją, kuria siekiama kiršinti tautas ir ypač skaudžiai žeminti lietuvių tautą.
Kiekviena akcija iššaukia reakciją. Kovo 11-osios patriotinės eitynėse dalyvavę per du tūkstančiai tų eitynių
dalyvių į tokį seimūnų poelgį atitinkamai reagavo, mitingo metu žmonėms aiškindami LR Konstituciją,
pateikdami žinovų komentarus, kuriuose buvo aiškinami Konstitucijos pažeidimai pačių seimūnų veikloje. Eitynių
svečiams iš Vokietijos ir Ukrainos beliko tik nusistebėti tokia LR Seimo narių veikla.
Kreipiuosi į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos tarybą ir į Lietuvos tautininkų ir respublikonų partijos
vadovus, prašydama pasmerkti tokį Seimo socialdemokratų poelgį, ir kreiptis į Seimo vadovybę ir jo narius, kad
socialdemokratų frakcijos siūlomas kenksmingas Lietuvos valstybingumui įstatymas nebūtų patvirtintas.
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