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NACIONALIZMAS



Nacionalizmo sąvoka ir kilmė

 Nacionalizmas- ideologija, teigianti tam 
tikros gyventojų grupės nacionalinį(tautinį) 
bendrumą ir siekianti sujungti šią grupę 
tokio bendrumo pagrindu į valstybinį 
darinį.

 Nacionalizmo kilmė nėra snaudžianti jėga
ir laukianti momento jausmų
prasiveržimui, jis atsirado modernizacijos
ir globalizacijos procesų eigoje.



Nacionalizmo vertybės



Nacionalizmo formos

 Pilietinis nacionalizmas – tai nacionalizmo forma, kurioje valstybė gauna
politinį legitimumą iš politiškai aktyvios visuomenės dalies

 Etninis nacionalizmas yra nacionalizmo forma, kuri teigia, kad valstybė
gauna politinį legitimumą iš kultūrinio istoriškumo arba paveldėto
etniškumo. 

 Romantinis nacionalizmas arba organinis nacionalizmas – tai etninio
nacionalizmo forma, teigianti valstybės valdžios legitimumą kaip natūralų
rasės vystymosi rezultatą.

 Kultūriniame nacionalizme pagrindinis dėmesys kreipiamas ne į odos spalvą
ar kitokius bruožus, tačiau tik į kultūrinę priklausomybę, kaip vienintelę
tautos gyvavimo prielaidą.

 Valstybės nacionalizmas yra pilietinio nacionalizmo variantas, dažnai
kombinuojamas su etniniu nacionalizmu.

 Religinis nacionalizmas teigia, kad politinis legitimumas valstybei
suteikiamas dievo.



Nacionalizmą sudaro keli pagrindiniai teiginiai, savotiški
pamatai ant kurių laikosi visa ideologija:

 Visos  tautos yra lygios.

 Valstybės suverenitetas priklauso tautai.

 Kiekvienai tautai sava valstybė. Tautininkai
labai griežtai ir aiškiai pasisako prieš
multikultūriškumą ir mano, kad kiekviena
tauta turi gyventi savoje valstybėje.

 Kiekviena tauta turi gerbti ir puoselėti savo
praeitį, istoriją. 

 Kiekvienai tautai – sava kalba



Nacionalizmo perspektyvos

 Nacionalizmo išnykimo perspektyva prieinamoje ateityje neatrodo
reali. Galima tikėtis, kad nacionalizmo patrauklumą sumažins
modernizavimo tendencijos. Priešingai negu tikėtasi, nacionalizmas
dėl modernizavimo neišsisėmė ideologiškai. Atsirado daugiau
galimybių įgyvendinti nacionalistinius siekimus.Nacionalizmą gali
skatinti ir modernizavimo išryškinami kultūriniai konfliktai. Esama
tarptautinė sistema, internacionalistine, taip pat nereiškia
nacionalizmo pabaigos, o netgi jį skatina. Esama sistema pripažįsta
tik tam tikros formos — valstybinį — nacionalizmą ir atmeta kitokių
judėjimų nacionalistines ambicijas.Net ir supranacionalizmas, kurį
galima kildinti iš nacionalizmui priešingo kosmopolitizmo, ne 
sunaikina, o irgi gali paskatinti nacionalistines ambicijas. Galima
manyti, kad tendencijos, kurios atrodo priešingos ir pražūtingos
nacionalizmui, jį tik dar labiau skatina. Todėl vargu ar įmanoma
tikėtis nacionalizmo pabaigos prieinamoje ateityje..



PARTIJOS

 Lietuvių Tautininkų Sąjunga

 Lietuvos Nacionaldemokratų
Partija

 Nacionalinė Centro Partija

 “Lietuvos kelias” 

 Tautos Pažangos Partija



Nacionalistai

Romualdas Ozolas Antanas Maceina
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