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Dėl Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) antivalstybinės veiklos
ir nepateisinamo nuolaidžiavimo Lenkijos siekiams
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Nors Lietuvoje niekada nebuvo ir nėra Lenkijos etninių žemių ir per visą ilgaamžę abiejų tautų istoriją
Vilniaus kraštas tik nepilnus du dešimtmečius okupanto statusu priklausė Lenkijai, dėl nuolaidžiavimų
ir perdėto „broliavimosi“ Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) ir Lenkijos politikai ultimatyviai
reikalauja, kad šiame krašte būtų įvesta antroji valstybinė lenkų kalba, jos raidynas, keičiama
Konstitucija, tautinių mažumų ir valstybinės kalbos įstatymai.
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) visuotinis susirinkimas laikosi nuomonės, kad LLRA, kaip
partija tautiniu pagrindu, buvo įregistruota ir veikia neteisėtai bei skaldo Lietuvos visuomenę tautiniu
pagrindu, kenkia geriems Lietuvos ir Lenkijos santykiams.
Visuotinis susirinkimas iš institucijų pagal kompetenciją reikalauja:
spręsti LLRA išregistravimo reikalą;
išanalizuoti, kokiu pagrindu buvo įregistruota Lietuvoje nusikalstama karinė organizacija Armija
Krajova ir kodėl vilkinama iškelta byla jos atžvilgiu;
tarpvalstybiniu susitarimu atšaukti Lietuvos piliečiams „lenko korta“, suponuojančios į lojalumą kitai
valstybei, įteikimą ir teikti jas tik tiems, kurie nusiteikę išvykti iš Lietuvos;
Vilniaus krašte sudaryti vienodas ekonomines sąlygas besimokantiems lietuviškose ir lenkiškose
mokyklose, darželiuose bei sustiprinti valstybinės kalbos ir Lietuvos istorijos mokymą, užtikrinti, kad
nebūtų persekiojami tėvai ir vaikai, leidžiantys savo vaikus į lietuviškas mokyklas;
prašyti Lietuvos bažnyčių hierarchus Vilniaus, Šalčininkų ir kitų savivaldybių parapijų bažnyčiose
sutramdyti antilietuvišką lenkų dvasiškių veiklą. Bažnyčiose šv. Mišių metu skaityti Evangeliją ir
lietuvių kalba;
griežtai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, laikytis Lietuvos Konstitucijos, tautinių mažumų ir
valstybinės kalbos įstatymų, jų nesilaikantiems taikyti atitinkamas administracines ir kitokias baudas;
išaiškinti ir teisiškai apibrėžti, kas yra tautinė mažuma ir tautinė bendrija, nes LLKS nuomone, tautinės
grupės, kurios už Lietuvos sienų turi savo valstybes laikytinos tautinėmis bendrijomis ir joms, kaip
rodo pasaulio demokratinių valstybių patirtis, tautinių mažumų įstatymas su iš jo kylančiomis teisėmis
netaikytinas;
tarpvalstybiniu susitarimu sustiprinti Lenkijos teritorijoje veikiančias lietuviškas mokyklas ir jas pilnai
išlaikyti iš Lenkijos valstybės lėšų. Jeigu Lenkijos valstybė nesutiktų, – nutraukti finansavimą Lietuvoje
veikiančioms lenkiškoms mokykloms. Mokyklas aprūpinti tarpvalstybiniu susitarimu suderintais
vadovėliais ir kitu inventoriumi;
sustiprinti Vilnijos krašto gyventojų švietimą, kontroliuoti ir stabdyti dezinformaciją skleidžiančias
rusų, lenkų, baltarusių kalbomis laidas, nedelsiant duoti tokiems reiškiniams atkirtį. Leisti knygas
lenkų kalba apie lietuvių kalbos, pavardžių šiame krašte kilmę, lietuvių tautos nutautinimo istoriją.
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