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KREIPIMASIS
D÷l V.Tomaševskio veiklos
1990 metais išviešinti slapti Ribentropo-Molotovo pkatai bei jų pasekm÷s įgalino Lietuvą teis÷tai atstatyti
Valstyb÷s nepriklausomybę nuo SSSR, ką pripažino ne tik Pasaulio valtyb÷s, bet ir pati Rusija.
Buvo privalu išviešinti bei politiškai įvertinti ir Želigovskio akcijos pasekmes Rytų Lietuvos regionui bei Armijos
Krajovos vykdytą lietuvių Genocidą, bendradarbiaujant su SS. Tai nebuvo padaryta, tikslu išlaikyti draugiškus
santykius su Lenkija.
Toks istorinių faktų ir pasekmių nutyl÷jimas vietoj išviešinimo ir įvertinimo, sąlygojo atvirą likusių nuo
okupacijos kolonistų priešiškumą Lietuvos valstybingumo atkūrimui, pasireiškusį:
lenkų frakcijos Atkuriamajame Seime priešingu balsavimu visiems valstybingumą atkuriamiems įstatymams;
oficialiais pareiškimais ir politiniais siekiais išlikti SSSR sud÷tyje;
lenkų autonomijos Rytų Lietuvoje kūrimu;
Armijos Krajovos demonstracijomis-paradais 4 Rytų Lietuvos rajonuose, dalyvaujant oficialiems Lenkijos
pareigūnams;
lenkų kortos įvedimas Lietuvoje;
Lietuvos lenkų-politikų pastoviais nepagrįstais skundais ES Parlamentui d÷l menamų mažumų teisių pažeidimų,
tyčinis šmeižimas, faktinai siekiant privilegijų;
V.Tamoševskio 60 000 parašų iš lenkiškai kalbančių piliečių rinkimas, bei raginimas Lietuvą integruotis į
Lenkiją.
ES Pagrindinių teisių agentūra (FRA) savo tyrimais nustat÷, kad Lietuvos mažumos skriaudžiamos
mažiausiai. Antai, tik 23% iš jų skundžiasi, kai tuo tarpu Prancūzijoje ir Italijoje net 94 % mažumų
nepatenkinti savo pad÷timi.
Matyt tikslu paneigti tokį Lietuvos gerą įvertinimą, europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis 60 000 Rytų
Lietuvoje gyvenančių lenkų parašų, turinčių įrodyti sunkią mažumų pad÷tį Lietuvoje.
Destrukcin÷ ir priešvalstybin÷ Rytų Lietuvos lenkų pareigūnų veikla buvo svarstyta Seime, bet taikytos
priemon÷s (d÷l autonomijos, d÷l teismų sprendimų nevykdymo ir pan.) nesustabd÷ jų valstyb÷s ardomojo
darbo. Tod÷l būtina prad÷ti ikiteisminį tyrimą d÷l visų sumin÷tų faktų jų tampriame ryšyje.
Šiais savo parašų rinkimo veikmais bei atviru per TV raginimu integruotis Lietuvai į Lenkiją V.Tomaševskio ir
kitų lenkų politikų veika atitinka LR BK 114, 117, 120, 123, 124,271 str., tod÷l jie tur÷tų būti traukiami
baudžiamojon atsakomyb÷n už priešvalstybinę veiklą;
kaip sulaužę rink÷jams ir Valstybei duotą priesaiką;
kaip piktnaudžiavę oficialiais įgaliojimais Rytų Lietuvos savivaldyb÷se;
kaip nepagrįstai šmeižę Lietuvą ES institucijose.
Prašome apsvarstyti šiuos faktus LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete ir prad÷ti Valstybei
prisiekusio pareigūno imuniteto panaikinimo procedūrą.
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