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Lietuvos Respublikos Prezidentei
Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei

del pilieiiq iniciat ryos surengti referendumq

2014-01-16

JDsq Ekscelencija,

teikiame Ziniai Lietuvos Zmogaus teisiq ir kitq neryriausybiniq organizacijq
kreipim4si I Lietuvos Respublikos Seim4 bei Vyriausi4j4 rinkimq komisij4 del
piliediq iniciatyvos surengti referendumq.

Sio keipimosi esme - ai neryriausybiniq organizacijq susirupinimas tuo,
jog politines partijos ir daugelis joms atstovaujandiq Seimo nariq nepaiso Simtq
tukstandiq Lietuvos piliediq nuomones ir valios, kuri4 Sie i5rei5k€ paremdami
referendumo del LR Konstitucijos 9 ,47 ir 147 straipsniq pakeitimo iniciatorius.

Klaidinga yra tai, kad Lietuvos politinis elitas 5ioje iniciatyvoje iZvelgia
tariam4 gresmg Lietuvos valstybes tarptautiniams isipareigojimams, nors i5
tikqjq aktyvi piliediq pozicija saugant ir ginant Lietuvos nacionalini turtq (Zeme)
yra akivaizdi parama politikams, kurie darbais, o ne ZodZiais saugo ir gina
Lietuvos valstybes interesus. Tai parama politikams argumentuojant ir
atstovaujant savo valstybei ES institucijose svarbiausiais ekonominiais,
socialiniais ir politiniais klausimais.

Simtais t[kstandiq paraSq i3reikStas akivaizdus Lietuvos piliediq noras
dalyvauti sprendZiant svarbiausius visuomenes ir tautos klausimus negali bDti
ignoruojamas prisidengiant VRK para5q tikinimo ,,metodika", neva piliediai
nelskaitornai yra pasira5g, nenurodg datos ir pan. VRK pastangos pripaZinti
negaliojandiais kuo daugiau piliediq para5q referendumo iniciatyvai remti - tai i5
esmds meginimas kvestionuoti Suvereno teisg. Tadiau gnrpe asmenq negali
vaflyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausandiq
suvereniq galiq (Konstitucijos 3 str.), ypad jei visuomene jaudia biitinybg
saugoti ir ginti konstitucines vertybes. Todel pastaruosius VRK veiksmus, kuriais
siekiama revizuoti piliediq vali4 del reikalavimo surengti referendum4,
nevyriausybines organizacijos vertina, kaip piliediq konstituciniq teisiq varZym4.

J[sq Ekscelencija, nelyriausybines organizacijos remia JDsq darbus ir
iniciatyvas svarbiausiais valstybes ir visuomenes klausimais. Siuo metu
visuomenei reikalinga tvirta Jiisr.l pozicija del piliediq konstituciniq teisiq
dalyvauti priimant jai riipimus svarbiausius sprendimus.

Kartu norime paZymeti, kad ne vienoje ES demokratineje valstybeje nera
tokiq grieZtq piliediq savivaldos ir tiesiogines demokratijos suvarimq kaip
Lietuvoje. Daugelis ES valstybiq leidLia i:emg parduoti uZsieniediams, tadiau jq
nacionaliniai istatymai saugo 5i turt4 nuo masinio supirkinejimo ir spekuliacijrg
ko Lietuvoje fakti3kai nera, nes oficialiai netgi nera duomenq, kiek ir kokioms
uZsienio kompanijoms ar fiziniams asmenims Zem€s jau yra i5parduota arba
ikeista.
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2014 m. sausio 16 d. grupe NVO kreipesi i LR Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitet4,
kad 5is [pareigotq valstybes institucijas pateikti visuomenei tokius duomenis. Tikimes, jog Sis pralymas
bus patenkintas. Kartu praiome ir Jus padeti apginti piliediq teisg mpintis savo Salimi ir savo vaikq
ateitimi. Mums reikia politines valios, kuri skatintq, o ne varZytr+ piliediq savivald4 ir tiesioging
demokatijq padetq visuornenei sprgsti svarbiausius Valstybds bei Tautos gyvenimo klausimus
(Konstitucij os 9 str.)
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