
 

Lithuanian formin urges to "step over 

extremeness" on March 11 Independence 

Day 

VILNIUS, Feb 10, BNS – In the light of the upcoming Lithuanian state holidays, Feb. 16 and March 11, 

Foreign Minister Audronius Azubalis has called upon participants of the planned patriotic rally to 

“step over extremeness and gather under the three-colored national flag." 

"Let us not use the state holidays to prove our differences and ambitions but, instead, public spirit 

and maturity for freedom. Public spirit, as you know, is not determined by the length of one's hair, 

outstanding views or origin but respect for Lithuania and its people," Azubalis said in a press release. 

In his words, rally participants should prove in a clear and comprehensible manner that love to one's 

homeland does not mean the new Nazism and hate of foreigners. 

"Love to one's homeland should not be confused with specific personal ambitions," the minister 

said. 

He emphasized that state holidays were intended to Lithuanian citizens of different views and 

nationalities: "Nobody can be excluded. It is important to remember what flag is the most important 

on such days and refrain from exchanging it for group interests." 

"We should not give reasons to discredit Lithuania for racism, xenophobia and Nazism. Love to one's 

home country can be expressed in a responsible manner," he added. 

A few rallies are planned in central Vilnius on March 11 this year. In the morning, the Human Rights 

Monitoring Institute and the Center for Equality Advancement are holding a march on the city's 

central Gedimino Avenue. 

Later in the day, the avenue will see a rally that is described as patriotic by its organized by the 

Lithuanian National Center and the Lithuanian Union of National Youth. 

For the past few years, the latter rally drew controversial reactions over its slogans “Lithuania for 

Lithuanians.” 

The 2008 event received massive media coverage and, later, attention of law-enforcement 

institution, as participants carried a flag with swastikas and a skull, chanting nationalist and anti-

Semitic slogans. 
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A.Ažubalis ragina Kovo 11-ąją "peržengti 

radikalumus" 

Vilnius, vasario 10 d. (BNS). Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis artėjant Lietuvos valstybės 

šventėms - Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai - ragina planuojamų patriotinių eitynių dalyvius "peržengti 

radikalumus ir telktis po trispalve". 

"Per valstybines šventes įrodinėkime ne savo skirtumus ir ambicijas, bet pilietiškumą ir brandumą 

laisvei. Pilietiškumą, kaip žinote, lemia ne plaukų ilgis, ne išskirtinės pažiūros ir ne kilmė, bet pagarba 

Lietuvai ir jos žmonėms", - išplatintame pranešime sakė A.Ažubalis. 

Anot jo, eisenų dalyviai privalo aiškiai ir suprantamai įrodyti, kad meilė tėvynei nereiškia naujojo 

nacizmo ir neapykantos kitataučiams. 

"Meilės tėvynei nevertėtų painioti ir su specifiniais asmeniniais troškimais", - teigia ministras. 

Jis pabrėžia, kad valstybinės šventės yra skirtos visiems skirtingų pažiūrų ir tautybių Lietuvos 

piliečiams: "Niekas negali būti atstumtas. Tik svarbu gerai atminti, kuri vėliava tokiomis dienomis yra 

pati svarbiausia, ir neišmainyti jos į grupinius interesus". 

Pasak jo, Lietuvos visuomenė "buvo ir bus dinamiškas, tvarus, bet nesuvienodintas audinys", todėl 

proginė eisena galėtų tapti įrodymu, kad žmones jungiančių gijų esama žymiai daugiau nei skiriančių. 

"Nesuteikime preteksto šmeižti Lietuvą dėl rasizmo, ksenofobijos ir nacizmo. Išreikšti meilę tėvynei 

galima ir atsakingai – įvertinant asmeninių emocijų pasekmes", - ragina ministras. 

Šiemet Kovo 11-ąją Vilniaus centre planuojamos kelerios eitynės. Rytą Žmogaus teisių stebėjimo 

institutas ir Lygių galimybių plėtros centras Vilniuje rengs eiseną Gedimino prospektu. 

Vėliau tą pačią dieną Gedimino prospektu vyks ir organizatorių patriotinėmis vadinamos eitynės, 

kurias rengia Lietuvių tautinis centras ir Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga. 

Kelerius pastaruosius metus eitynės sulaukdavo prieštaringų vertinimų dėl jose skambėjusių šūkių 

"Lietuva lietuviams". 

2008 metais vykusios eitynės sulaukė didžiulio žiniasklaidos, o vėliau ir teisėsaugos institucijų 

dėmesio, nes eitynių miesto centre dalyviai tąkart, be kita ko, nešė ir svastikomis bei kaukole 

išpaišytą vėliavą, skandavo įvairius nacionalistinius, antisemitinius šūkius. 

 

 


