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Rezoliucija
Kas įgaliojo Lietuvos VSD ir Generalinę prokuratūrą įsijungti į karą Čeč÷nijoje
Rusijos pus÷je ir dirbtinai formuoti Lietuvos užsienio politiką?
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjunga (LLKS), kovojusi prieš vokišką ir sovietinę okupacijas, palaikanti
visas išsilaisvinančias nuo okupacijų tautas, solidarizuojasi su Čeč÷nijos laisv÷s kova, palaiko čeč÷nų
tautos siekius, priešinasi bet kokiam trukdymui minimoje kovoje.
Sukurpta Lietuvos pilietei E. Kusaitei byla, kaltinant ją ketinimu įvykdyti teroristinį aktą prieš Rusijos
ar jos statytin÷s valdžios Čeč÷nijoje karinę struktūrą, yra kolaboravimo su Lietuvai nedraugiška šalimi
bei išdavyst÷s čeč÷nų tautos laisv÷s siekiui aktas.
E. Kusait÷s teroriste laikyti negalima, nes Maskvos ir Čeč÷nijos nesutarimai jau tęsiasi nuo seno ir tai
n÷ra siejama su terorizmu, ką yra patvirtinę daugelis tarptautinių organizacijų. 2000 m. vasario 24 d.
JAV Senato rezoliucija ,,Taikus konflikto Čeč÷nijoje sprendimas“ tvirtina: ,,/.../ Čeč÷nijos žmon÷s turi
įstatyminę teisę gintis nuo Rusijos Federacijos Vyriausyb÷s j÷gos naudojimo /.../ Paremti Jungtinių
Tautų Vyriausiosios žmogaus teisių komisar÷s kvietimą atlikti Rusijos kariuomen÷s Čeč÷nijoje įvykdytų
karo nusikaltimų tyrimą.“ Pažym÷tina, kad Lietuvos Seimas yra pri÷męs 10 rezoliucijų ir pareiškimų
čeč÷nų teisių gynimo klausimais.
Šiuo metu E. Kusaitei be pagrindin÷s bylos yra iškeltos dar 4 bylos. Tai Lietuvos teis÷je negird÷tas, jau
istorinis Lietuvos teisin÷s sistemos g÷dos atvejis. Beje, E. Kusaitei jau priskaičiuota piniginių baudų ir
teismo išlaidų apie 20 tūkst. litų. Pagrindin÷je byloje kaltinimai suformuluoti akivaizdžiai
provokaciniais ir neteisiniais veiksmais.
Pati ikiteisminio tyrimo pradžia net nebuvo siekis išaiškinti nusikaltimą, o jį imituoti. E. Kusait÷ VSD
buvo „globojama“ nuo 13 metų ir labai panašu, jog buvo rengiama tam, kad ją demaskavus, būtų
pateisinta Lietuvos VSD kovos su terorizmu veikla, tokios veiklos finansavimas. Faktiškai, pagal
kaltinimo formulavimą, prokuratūra E. Kusaitę kaltina terorizmu Rusijos karin÷je baz÷je, o tokios
veikos tokiame objekte, kaip karin÷s diversijos, nenumato tarptautin÷ terorizmo konvencija. E.
Kusait÷ tokiu atveju tur÷tų būti laikytina tarptautin÷je teis÷je legalizuota kombatante ir už karo
veiksmus nebaustina.
LLKS nariai, susirinkę Vilniaus įgulos karininkų ramov÷je, VSD, prokuratūros ir teismų veiksmus E.
Kusait÷s atžvilgiu nepasitiki, laiko niekiniais, neteis÷tais, kolaboruojančiais su Rusijos FSB ir iki šiol
nereg÷tu Lietuvos teisin÷s sistemos kompromitavimu. Pakanka priminti, kad Rusijos FSB veikloje yra
įstatymiškai įteisintas žmonių žudymas užsienyje.
Įvertinus tai, kad VSD vadovo pavaduotojas R. Vaišnoras, VSD antiteroristinio skyriaus vadovas A.
Paukšt÷, prokurorai J. Laucius ir M. Dūda savavališkai susid÷jo su tarptautine nusikalstama
organizacija – Rusijos FSB, atvirai parod÷ savo teisinę, politinę, istorinę ir moralinę sąmonę,
reiškiančią Lietuvos valstybin÷s ir humanitarin÷s nuostatos krizinį lūžį, atvirą piktnaudžiavimą
tarnybiniais įgaliojimais, negali dirbti valstybinio darbo ir turi būti atleisti.
Generalin÷s prokuratūros veiksmai šios bylos eigoje parodo, kad jie visuomenę laiko mankurtais ir
elgiasi absoliučiai be jokios atsakomyb÷s ir kontrol÷s. Pažym÷tina, kad generalinis prokuroras D. Valys
nesuvokia situacijos ir jos nevaldo, tod÷l kelia abejones d÷l savo valstybin÷s kompetencijos, juo
labiau, kad į jį tuo reikalu ne kartą buvo kreiptasi. Jeigu ne Rusijos FSB ir Rusijos teis÷s doktrinos
prisi÷mimas ir įtraukimas į Lietuvos teisinę sistemą, E. Kusait÷s bylos visiškai nebūtų. Parodykite
pasaulyje valstybę, kuri savo pilietį sutraišk÷ niekingos Rusijos FSB rankomis? Lietuva parod÷ pavyzdį,
kuris privalo būti įvertintas ne tik morališkai, bet ir teisiškai.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2013 m. balandžio 6 d.,
rezoliucija priimta vienbalsiai.
LLKS valdybos pirmininkas
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Rezoliucija
D÷l LR konstitucinių nuostatų laikymosi santykiuose su kaimynin÷mis šalimis
LR buvusių dviejų prezidentų, kai kurių Seimo narių ir vienos partijos bestęsiantys bandymai pažeisti
LR Konstituciją kaimynin÷s Lenkijos ir partijos Lietuvos lenkų rinkimų akcija naudai, kelia nerimą d÷l
akivaizdžiai numatomo siekio kurpti Lietuvoje lenkų autonominį darinį, kas prilygsta LR vientisumą
žeidžiančiai veiklai.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos (LLKS) nariai, susirinkę Vilniaus įgulos karininkų ramov÷je,
smerkia tiek buvusių Valstyb÷s vadovų bei kai kurių Seimo narių veiksmus, nukreiptus į numanomo
Valstyb÷s teritorinio vientisumo pažeidimą, kalbin÷s sistemos bei vietovardžių darkymą bei su to
susijusį Konstitucijos pažeidimą.
LLKS visas valstybines institucijas bei kitokias organizacijas įsakmiai įsp÷ja, kad santykiuose su
užsienio valstyb÷mis ir su vidaus politin÷mis struktūromis būtų laikomasi LR Konstitucijos. Bet kokius
LR struktūrų diplomatinius ar kitokius veiksmus, kurie gal÷tų pažeisti LR konstituciją, LLKS vertins
kaip veiksmus, nukreiptus prieš Lietuvos konstitucinę santvarką ir priešinsis visomis teis÷tomis
priemon÷mis.
Lietuvos Laisv÷s kovotojų sąjungos ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2013 m. balandžio 6 d.,
rezoliucija priimta vienbalsiai.
LLKS valdybos pirmininkas

Jonas Burokas

