Prof. Ona Voverienė. Žvilgsnis į dabartinę Europos Sąjungą
Šiandien jau niekam nekyla abejonių, kad praeitais metais pažymėjusi savo 60-metį, Europos
Sąjunga (Europos Bendrija), dabar atsidūrė politinėje krizėje ir kryžkelėje, kaip rašo Seimo
narys Audronius Ažubalis, „tarp dviejų realybių” – dabartinės technokratų vairuojamos ir
kuriamos Europos imperijos ir antrojo jos – tautinės valstybės sandraugos - modelio. Ir
vienas, ir antras ES struktūros ir politikos modelis turi savo šalininkų ir oponentų pakankamai
dideles grupes.
ES federalizmo, t.y. Europos imperijos modelis, atstovaujamas dabartinių Briuselio
technokratų, neketina lengvai pasiduoti ir užleisti dominuojamos pozicijos ES tautinių
valstybių sandraugos modeliui, verbuoja visokiausiais būdais į savo gretas ES federalizmo šalininkus. Ir
Lietuvoje, kuo toliau, tuo daugiau tokių politikų atsiranda, gundomų federalistų Petro Auštrevičiaus, Vareikio ir
E. Zingerio.
Ką galėtų reikšti Europos imperijos – faktiškai Deutsches Reich – sukūrimas ES valstybės narėms? Seimo
nario A.Ažubalio nuomone „federalinio modelio įtvirtinimas – tai iš esmės reikštų suverenių valstybių
transformaciją į provincijas“ (Audronius Ažubalis. ES ateitis, pasiklydusi tarp skirtingų reralijų // delfi.lt. – 201803-03). O tai reiškia, kad dar labiau sumažėtų nacionalinių valstybių galia ES sprendimų priėmimo praocese. Jau
ir dabar, dar tik didėjant ES potencijai tapti imperija, ryškėja ES valdymo institucijų bandymai „veikti už sutarčių
ribų”, įvelkant juos į panašų, kaip ir Putino Rusijoje, veidmainystės rūbą, atseit, siekiant „sprendimų priėmimo
proceso demokratinio teisėtumo”, arba „ES pilietybės koncepcijos stiprinimo” ar pan. (Audronius Ažubalis. Ten
pat). Tais klausimais domėjęsis buvęs bolševikinės Rusijos disidentas Vladimiras Bukovskis, savo kalboje,
pasakytoje Briuselyje konferencijoje apie Europos Sąjungos ateitį, teigė, kad Europos Sąjunga, tapusi Europos
imperija, taptų tokia pat , o gal dar ir baisesne „siaubūne”, kokia buvo bolševikinė SSRS. Konferencijoje jis
kalbėjo, kad 1992 metais jam pavyko prieiti prie slaptų, archyvuose saugomų, dokumentų, kurie visiškai
patvirtino jo hipotezę apie „sąmokslą atvesti Europos Sąjungą į socialistinę santvarką“(Vladimiras Bukovskius.
Ar Europos Sąjunga tampa Sovietų sąjunga? (Pro patria.lt. – 2017-04-11). Į žurnalisto Polio Benjeno klausimą
apie ES ir SSRS analogiškumą V. Bukovskis atsakė: „Kalbu apie struktūras, tam tikras šiuo metu diegiamas
ideologijas, planus, kryptį neišvengiamą plėtimąsi, apie tautų naikinimą, kuris buvo ir Sovietų sąjungos tikslas.
Dauguma žmonių to nesupranta. Jie to nežino, bet mes žinome, mes užaugome Sovietų sąjungoje ir turėjome
mokytis jos ideologijos mokyklose ir universitete. Galutinis Sovietų sąjungos tikslas buvo visame pasaulyje
sukurti istorinę bendriją – sovietinę liaudį. Tą patį šiandien galima pasakyti ir apie Europos Sąjungą. Jie
stengiasi sukurti naują žmonių tipą, kurį vadina „europiečiais”, kad ir ką tai reikštų… Pasak komunistų doktrinos
ir daugelio socialistinio mąstymo formų, valstybė – aš kalbu apie nacionalinę valstybę – turėtų nunykti“ Europos
Sąjungos doktrina irgi siekia tautines valstybes sunaikinti. Minėti slapti „dokumentai aiškiai byloja, kad siekis
transformuoti Europos sąjungą į federalinę valstybę buvo iš anksto apgalvotas jungtinių kairiųjų Europos partijų
ir Maskvos projektas, kurį sovietų lyderis Michailas Gorbačiovas 1988-1989 m. pavadino „bendraisiais Europos
namais”. Nuo 1985 m. sovietai kartu su Europos kairiosiomis partijomis nusprendė, kad veikdamos bendromis
pastangomis, jos galėtų į savo rankas perimti visą Europos projektą ir apversti jį aukštyn kojomis – atsisakyti
laisvos rinkos modelio ir įsteigti federacinę valstybę… Sovietams žūtbūt reikėjo pakeisti santykius su Europa,
kadangi jų valstybė pradėjo išgyventi ilgą ir labai gilią struktūrinę krizę. Vakaruose kairiųjų partijos ėmė
baimintis, kad bus išguitos į politines paraštes ir praras savo politinę įtaką bei prestižą. Taigi tai buvo bendru
sutarimu jų sukurtas ir imtas plėtoti sąmokslas“(Vladimiras Bukovskis. Ten pat). Įdomu, kad buvęs Prancūzijos
prezidentas Žiskar d.Estenas (Valery Giscard d,Estaing) žinojo, kas nutiks per ateinančius 15 metų. Ir dar
įdomiau, kad kaip tik jis ir tapo Europos Konstitucijos autoriumi (2002-2003 m.). Europos Parlamentas – tai
SSRS Aukščiausiosios Tarybos analogas, o Europos Komisija primena SSRS Politbiurą (tik Politbiure 25 nariai, o
EK – 13-15). Visa Europos Sąjungos struktūra buvusios Sovietų sąjungos analogas. Vienintelis skirtumas, kad
ES neturi GULAGo sistemos. Sovietų sąjungoje – didžiausias nusikaltimas buvo priešiškas požiūris į komunistų
partiją ir jos struktūras. Europos Sąjungoje – didžiausi nusikaltimai rasizmas ir ksenofobija. Buvęs Didžiosios
Britanijos atstovas ES perspėjo, „kad tie, kurie priešinsis nekontroliuojamai imigracijai iš trečiojo pasaulio šalių
bus laikomi rasistais, o nepritariantys tolesnei Europos integracijai – ksenofobais.” (Patricija Heweitt). Tai
reiškia, kaip rašiau savo ankstesniame straipsnyje, kad prieštarauti tiems 900 milijonų arabų ir afrikiečių,
plūstantiems, kaip visa naikinantiems skėriams į Europą, pagal ES doktriną yra nusikaltimas (Voverienė
Ona.Žvilgsnis į antrąjį Lietuvos Respublikos valstybingumo šimtmetį // llks.lt. -2018-02-20). Kaip Jums tai
patinka? Ar suvokiate ką tai reiškia? Taigi, esame įspėti…
Šiuo metu ES valdymo struktūros, pačios besivadovaujančios „socialdemokratiška, statistine ir stipriai
besiremiančia politkorektiškumu ideologija” (Ten pat), kuri, kaip ir buvo Sovietų sąjungoje kuo toliau, tuo labiau
darosi prievartinė Tai iliustruoja plačiai spaudoje komentuotas įvykis. Švedijos pastorius, kuris konstatavo faktą,
kad Biblija nepritaria homoseksualumui buvo valdžios persekiojamas ir kamuojamas po įvairiausias institucjas
net kelis mėnesius. O Prancūzijoje buvo net įstatymas priimtas dėl neapykantos gėjų atžvilgiu. Iš to straipsnio
autorius daro išvadą, kad tai yra sisteminis tokios ideologijos diegimas, kuris Europos sąjungai tapus imperija
taptų prievartinis, vykdomas naudojant priespaudos priemones ir kuriant kalėjimus, panašius į sovietinius

GULAGo sistemos kalėjimus. (Vladimiras Bukovskis. Ten pat). Šiandien situacija yra labai niūri. Parlamentinės
partijos keliaklupsčiauja dabartiniam technokratiniam ES valdymo modeliui su jo minėta ideologija, ir jeigu,
neatsiras narėse valstybėse šviesių galvų, galinčių tą modelį pakeisti, kaip jau atgyvenusį ir ydingą, į kitą –
tautinių valstybių sandraugos modelį, iki 2011 m. šita ES bus pasmerkta žlugti. (Voverienė Ona. Ten pat. Žr.
Fergusson).
Europa jau bunda: Čekija, Lenkija, Graikija,Vengrija atsisako priimti migrantos – arabus ir afrikiečius – pagal
kvotas, taip tiesdamos kelius į tautinių valstybių atkūrimą ir ES vadovybei duodamos suprasti, kad jos gali būti
lygiaverrtės partnerės ES struktūroje, bet ne vergės, tarnaujančios ES sveiko proto stokojančioms valdymo
institucijoms (Ričardas Čekutis. Europa vaduojasi iš migrantų // Vakaro žinios. -2018, kovo 3, p. 10) Lenkija
mina takus į teisės, bei kitų humanitarinių sričių priklausymą valstybių narių kompetencijai. Ji – pirmoji, kaip
ledlaužis užšąlančiose jūrose. Jeigu Lenkijai pavyks atkovoti per kančias ir visokiausiau grasinimus iš ES
vadovybės teisinę sritį, ji nuties patį svarbiausią kelią kitoms valstybėms narėms atgauti visas sritis, apimamas
humanitarika. Ir tai jau bus didžiausias laimėjimas, atkuriant tautines valstybes ES struktūroje. ( ES prieš
Lenkiją gali imtis beprecedenčio žingsnio // Lietuvos aidas. – 2017, gruodžio 19). Europos Parlamento 422
nariai, padarė Europos sąjungai „meškos paslaugą” pareikalavę iš Lenkijos atšaukti savo sperndimą ir pripažinti
ES teisės viršenybę. (Europarlamentarai palaiko tolesnius ES veiksmuas dėl teisės viršenybės Lenkijoje //
Lietuvos aidas. Naujausios žinios. – 2018, kovo 3. ). Nemanau, kad Lenkija nusileis. Manau, kad ji greičiau
paseks Brexit, o pavyzdžiu, negu sutiks su jos prievartavimu.
Europos Sąjungai ir jos svarbiausiam jos „žygdarbiui” imigrantams priešiška partija, Prancūzijoje per
rinkimus surinkusi 25,4 proc. balsų, aplenkusi konservatorius ir net 10 procentinių punktų – valdančiusius
socialistus, visu šimtu procentu pritaria savo lyderės Marinos Le Pen nuostatai, kad „Prancūzai nepanoro ilgiau
būti valdomi iš išorės. Rinkimų rezultatai yra pirmasis ilgo žygio etapas Prancūzijai grįžtant prie suverenumo”
(Europa grįžta prie tradicijų // Vakaro žinios. -2014, geg. 27).
Politologas Laurynas Kasčiūnas šios politinės paradigmos kaitą aiškina Europos Parlamento negebėjimu spręsti
naujų politinių iššūkių: augančios imigracijos, multikultūriškumo, vertybinio ir kultūrinio reliatyvizmo,
negebėjimo kalbėti apie tradicijas ir šeimą. Istorikas Tomas Baranauskas ir filosofas kultūrologas dr.
Krescencijus Stoškus įsitikinę, kad „federalistai naikina valstybes“. Tomas Baranauskas, i giliai išstudijavęs
federalistų politiką, kritikuoja jų įsitikinimą, kad „žmonijos padalijimas į suverenias valstybes yra visokio blogio
karų ir nelaimių priežastis ir šaltinis”. Filosofui K. Stoškui atrodo, kad šiuo metu ES išgyvena gilią krizę dėl to,
kad yra galingos finansinės jėgos, kurios bando valdyti visas valstybes, ir tai realiai daro apie 200 korporacijų,
siekiančių diktuoti pasaulinę tvarką. „Tokiame kontekste jokios nacionalinės teisės nelieka, o jungimasis į tokį
darinį prilygtų tarnavimui toms korporacijoms“(Ričardas Čekutis. „Federalistai” naikina valstybę // Respublika.2012, vas. 4) Jų nuomone, mūsų Seimo narių pastangos sukurti Lietuvoje Europos federalistų sąjungą, siekiant
ją panaudoti Europos imperijos kūrimui, yra nesuderinamoss su priesaika Lietuvos Respublikai, nes ši
organizacija siekia valstybės sunaikinimo. K. Stoškaus nuomone, „Pasauliniai bankai, pramonės monopolijos ir
kiti galios centrai iš tikrųjų ir yra labiausiai suinteresuoti tokia pinigų valdoma Federacija. Jie nori panaikinti vis
dar išlikusias kliūtis savo kelyje, t.y. pačias tautines valstybes. Gali būti, kad vieni žmonės už to kabliuko
užkimba iš naivumo, patiklumo, tikėdami kokiais nors idealais, tačiau daugumos tokių „federalistų“ambicijos,
matyt, koncentruojasi ties finansiniais tikslais ir galios siekimu. Politikų, politologų, kitų įtakingų žmonių
dalyvavimas šiame darinyje atrodo labai įtartinai“ (Čekutis R. Ten pat).
Aš esu linkusi tikėti, kad išsipildys mokslininkų prognozės, ir 2021 metais Europos Sąjunga taps tautinių
Europos valstybių sąjunga, kurioje visų ES valstybių piliečiai jausis lygiateisiai ir tokia Europos sąjunga
patenkinti, kūrybingi, galintys keistis tarpusavyje civilizacijos ir mokslo laimėjimais, kurti savo savitas tautines
kultūras ir didžiuotis savo tautiškumu ir kultūros laimėjimais, kaip tvirti medžiai, savo šaknimis skverbis į
tautinės kultūros dirvas, o šakomis siekti ir bendrauti su visos ES tautų kultūromis, jas turtinant.
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