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POZICIJA 

DĖL UKRAINOS TERITORINIO VIENTISUMO PALAIKYMO  

BEI GRĖSMIŲ LIETUVAI PREVENCIJOS 

 
LiJOT Asamblėja Nr. 36, 2014 m. balandžio 26-27 d. 

Druskininkai 

 
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), didžiausia skėtinė nevyriausybinių jaunimo 

organizacijų sąjunga Lietuvoje, vienijanti 65 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo 

organizacijas bei organizacijų sąjungas, siekia atkreipti Lietuvos Respublikos atsakingų institucijų 

dėmesį į susidariusią padėtį Ukrainoje ir jos kaimynystėje bei galimas grėsmes Lietuvai. 

2014 m. kovo 16 d. Ukrainos teritorijose – Krymo autonominėje respublikoje bei 

Sevastopolio mieste – buvo surengtas tarptautinės bendruomenės nepripažintas „referendumas“, 

kurio rezultatais remdamasis Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas su šių teritorijų 

atstovais pasirašė susitarimą dėl jų priėmimo į Rusijos sudėtį (2014 m. kovo 17 d.), kurį vėliau 

ratifikavo Rusijos Federacijos Valstybinė Dūma (2014 m. kovo 20 d.) bei Federacijos Taryba (2014 

m. kovo 21 d.). Rusijos Federacijos veiksmai laikytini brutaliu tarptautinės teisės principu, tarp jų 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Helsinkio baigiamojo akto, Jungtinių Tautų 

Generalinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 3314 (XXIX), pažeidimu. 

Vėlesni įvykiai rytinėje Ukrainos dalyje, kurioje Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų 

daliniai toliau siekia destabilizuoti ir skaldyti Ukrainą, parodo, kad Rusijos imperialistinės 

ambicijos tebėra gajos. Nerimą kelia didėjanti Rusijos Federacijos karinių pajėgų koncentracija 

Lietuvos pasienyje – Kaliningrado srityje. 

Dalies Ukrainos suverenios teritorijos okupaciją lydėjo dar neregėto masto prorusiškos 

propagandos kampanija, kuri pasiekė ne tik Rusijos Federacijos ar Ukrainos gyventojus, bet ir 

Europos Sąjungos valstybes. 
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Lietuvoje yra nuosekliai skleidžiama dezinformacija, pvz., „NTV Mir“ dokumentinis filmas 

„Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“, „PVK Lithuania“ laida „Laikas“, „RTR Planeta“ laida 

„Savaitės žinios“. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pripažino skleidus Visuomenės 

informavimo įstatymo 19 straipsnio 1-2 dalyse nustatytą draudžiamą skelbti informaciją, kitaip 

tariant – iškraipytus ir tikrovės neatitinkančius faktus apie Lietuvos Respubliką. 

Atsižvelgdama į šiuos faktus, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pareiškia: 

● Remiame Ukrainos valstybės suverenitetą, nepriklausomybę, teritorinį vientisumą bei 

euroatlantinės integracijos kryptį. 

● Reiškiame solidarumą Ukrainos jaunimui. 

● Kviečiame Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio 

reikalų komitetą, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministeriją  ir toliau aktyviai skatinti bei 

remti Ukrainos euroatlantinės integracijos procesus. 

● Palaikome Lietuvos Respublikos Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimą „Dėl 

2014-2020 metų Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių“
1
, 

numatantį nuoseklų krašto apsaugos finansavimo didinimą iki 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto 

ir tikimės, kad šis susitarimas bus realiai vykdomas. 

● Raginame Lietuvos radijo ir televizijos komisiją ir toliau kreipti dėmesį ne tik į kabelinių, 

bet ir į satelitinių transliuotojų programų tinklelį. Esame įsitikinę, kad nuolat sąmoningai 

kurstantiems tautinę neapykantą ir priešiškumą užsienio valstybių kanalams transliavimo teisės 

Lietuvos Respublikos teritorijoje turėtų būti suspenduotos ilgesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui. 

● Smerkiame Rusijos Federacijos įvykdytą karinę agresiją bei Ukrainos teritorijos dalies 

okupaciją, tolesnę vykdomą destrukcinę veiklą rytinėje Ukrainos dalyje ir bet kokius galimus 

priešiškus Ukrainai veiksmus. 

 
 
 
Prezidentas            Mantas Zakarka 
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