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Pareiškimas dėl vykdomos užsienio politikos 

2022-01-17, Vilnius 

 

Lietuvos socialdemokratų partija,  

įvertinusi susiklosčiusią situaciją ir didėjančią įtampą regione ir pasaulyje; 

svarbiausiu dalyku laikydama Lietuvos gyventojų saugumo ir ekonominės 

naudos užtikrinimą; 

pabrėždama, kad užsienio politiką būtina derinti su kitomis vertybėmis, 

aktualiomis dėl demokratijos ir žmogaus teisių pažeidimų atskirose šalyse, 

humanitarinio aspekto; 

apgailestaudama, kad dabar vykdoma užsienio politika neatitinka nacionalinių 

interesų,  

ragina institucijas (Prezidentą, Vyriausybę ir Užsienio reikalų ministeriją), 

atsakingas už užsienio politikos formavimą, atsisakyti savo siaurų asmeninių 

ambicijų ar partinių interesų, nepainioti vidaus politikos su užsienio politika ir 

pradėti konstruktyvų dialogą bei susitarti dėl strateginių užsienio politikos tikslų, 

nes vieši nesutarimai silpnina mūsų užsienio politiką, yra naudingi mūsų 

priešininkams ir daro reputacinę žalą Lietuvai; 

teigia, kad garsi valdančiųjų retorika apie užsienio politikos vertybinę orientaciją 

neatitinka realių pastaruoju metu priimtų sprendimų ir veiksmų; 

yra įsitikinusi, kad Taivaniečių atstovybė Vilniuje buvo atidaryta neįvertinus 

politinių rizikų ir ekonominių pasekmių, konkretūs veiksmai nebuvo iki galo 

suderinti tiek šalies viduje, tiek su strateginiais užsienio partneriais. Negebėdami 

informuoti ir komunikuoti su nacionaliniais partneriais bei verslu apie vykdomos 

užsienio politikos tikslus ir rizikas, užsienio politikos įgyvendintojai sukūrė 

nereikalingas įtampas ir supriešino visuomenę; 

mano, kad vykdant plačias konsultacijas su Europos Sąjungos ir Vakarų 

partneriais galima svarstyti ir galimybę pakeisti Taivano atstovybės pavadinimą,  
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nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 1991 m. rugsėjo mėn. pasirašydama 

komunikatą dėl diplomatinių santykių su Kinijos Liaudies Respublika 

užmezgimo, yra pareiškusi, jog ,,pripažįsta Kinijos Liaudies Respublikos 

Vyriausybę kaip vienintelę teisėtą Kinijos ir Taivanio, kaip neatsiejamos Kinijos 

teritorijos, Vyriausybę. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja 

neužmegzti ir neskatinti jokių oficialių santykių su Taivaniu“. 

pažymi, kad užsienio politikos formavimo procesas turi būti atviras ir telkti, o ne 

skaldyti visuomenę. Sprendimai turi būti pagrindžiami ir aiškūs visuomenei, o ne 

pagrįsti trumpalaikiu viešųjų ryšių efektu, patirtą žalą užkraunant ant Lietuvos 

žmonių pečių; 

kviečia Lietuvos Respublikos Prezidentą inicijuoti Seime esančių politinių 

partijų susitarimo ,,Dėl strateginių užsienio politikos krypčių“ pasirašymą. Taip 

būtų išlaikyta tradicija – principiniais užsienio politikos klausimais susitarti; 

ragina užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį nedelsiant atsistatydinti – 

susiklosčiusią situaciją turėtų spręsti nauja Užsienio reikalų ministerijos 

vadovybė. 
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