Ambasadoriaus Vygaudo Ušacko sveikinimo kalba TS-LKD 22-jame suvažiavime, 2017-03-04

Mieli bičiuliai,
Sveikinu TS-LKD bendrapartiečius ir suvažiavimo svečius.
Sveikinu Gabrielių Landsbergį, kurio jaunatviška energija, įgyta diplomatinė patirtis ir politinis talentas
nustebino daugelį Lietuvos žmonių, o kai kuriuos politinius oponentus net ir išgąsdino. Gabrielius privertė
mus visus keistis. Ir tai yra viena esminių priežasčių, kodėl rinkimų metu už mūsų Partiją balsavo istoriškai
didžiausias skaičius rinkėjų. Nuvilnijo eilės jaunų žmonių, laukiančių ir norinčių tarti savo žodį, balsuojant už
stiprią, konkurentabilią, europietišką gerovės Lietuvą. Lietuvą, kurioje atjautą negalinčiam lydėtų parama.
Kur viltis ir bendruomeninė atsakomybė mažintų skurdą bei atskirtį. Kur nebūtų vietos smurtui.
Tokią Lietuvą, iš kurios niekas nenorėtų išvykti ir visi jaustųsi saugiai, patogiai ir oriai.
Tačiau šiems ambicingiems tikslams reikalinga ne tik valia ir atsakinga lyderystė čia, Lietuvoje. Mums ne
mažiau svarbi ir reikalinga tvari, vieninga, stipri Europos Sąjunga.
Už dešimt dienų Europos Sąjunga minės savo istorinį 60 metų jubiliejų. Vos prieš 5 metus jai skirta Nobelio
premija už taiką, o šiandien jos priešai, ir, dar blogiau, kai kurie Transatlantiniai sąjungininkai bei dalis pačių
Europos politikų ir piliečių, pranašauja ar net skatina jos griūtį ir žlugimą. Ne vienas ES vadovas pripažino,
kad Sąjunga dabar yra egzistencinėje krizėje. Būti ar nebūti.
Ir nors Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir kitos naujosios ES narės nepagaili kritikos nepakankamai griežtai
Europos laikysenai dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ar pašonėje kylančio Astravo monstro, būtent mes
išliekame didžiausi tos pačios Europos entuziastai, reikšdami aukščiausią pasitikėjimą jos institucijomis.
Nieko nuostabaus, kad ES senbuviai su pavydu stebi, gėrisi ir kviečia mus iš naujo uždegti kitus vieningos ir
laisvos Europos idėja. Mes turime moralinį ir politinį autoritetą, nes patys dar visai nesenai kovojome už
Laisvę. Suprantame, ką reiškia deportacijos, rezistencija, Baltijos kelias ir Sausio 13-oji. Mūsų ne daug, bet
savo išgyvenimais ir vertybėmis – mes stiprūs ir galingi.
Neseniai vienas aukštas prancūzų pareigūnas man sake: „Apsilankius Vilniuje, Rygoje ar Taline tik dar labiau
įsitikini, kaip likusiems europiečiams stinga Baltijos šalių aistros laisvei, demokratijai, vieningai Europai!".
Patriotinė, vakarietiška ir pro europietiška TS-LKD, kaip ir visa Lietuva, negali tylėti ir būti neišgirsta, kai
sprendžiamas mūsų visų - Europos Sąjungos likimas. Ne laikas būti kukliems ir tyliems. Mes turime
autoritetą, kredencialus ir lyderius, kurie gali padėti atkurti vieningos ir kryptingos Europos idėją.
Nuo Nepriklausomybės atkūrimo Europos Sąjunga ir NATO mums davė daug žinių, reformų, ginklų ir
išteklių. Dabar pats metas pagalvoti: „o ką mes galime duoti Europai?".
Priminkime, kuo skiriasi laisva tauta nuo pavergtos. Kas yra Europa mums ir kitiems. Taip, šis socialinis ir
politinis modelis nėra idealus, tačiau tai tikrų tikriausias pavyzdys daugeliui kitų Pasaulio šalių. Nuo
Bendrijos projekto ištakų 70 metų čia nebuvo karo. Kai čia, visai greta, Ukrainoje, žūsta mūsų broliai už
Europos idėją, mes neturime moralinės teisės likti nuošaly.
Būkime pavyzdžiu kitiems, kuriant tvarų ūkį, brandžią pilietinę visuomenę, skiriant reikiamus resursus
gynybai bei būnant pasiruošus kovoti „už Mūsų ir Jūsų laisvę".
Po giliausių vidinių ir išorinių sukrėtimų, Brexit‘o sprendimų, Romos sutarties pasirašymo 60-čio išvakarėse
EK Prezidentas Junckeris pateikė penkis ES ateities scenarijus. Tikiuosi, kad mūsų Partija bus avangarde
svarstymų, siekiant nacionalinio sutarimo, kokio Europos Sąjungos ateities modelio mes sieksime. Lietuvos
nacionaliniai interesai diktuoja mums būtinybę būti ES branduolyje, tuo pačiu išlaikant ir stiprinant istorijos
išbandytus bei ypatingai svarbius Transatlantinius ryšius, kuriuos įprasmina mūsų narystė NATO.
Ne laikas Europai nuleisti rankų.
Ne laikas Lietuvai pasimesti ir išsivaikščioti.
Mums reikalinga nauja ambicija, ryžtas ir pasitikėjimas.
Būkime Sąjungoje už Tėvynę, jos tvirtą ateitį Europoje.

