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Dėl pasirengimo LR Prezidento ir Europos Parlamento narių rinkimams
2014-03-29
Kaunas
Suvažiavimo delegatai, artėjant LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimams, kviečia
visus Laisvės kovų dalyvius ir tremtinius bei kitas patriotines organizacijas svarbiausiu savo veiklos
uždaviniu kovo – balandžio mėn. laikotarpyje laikyti tinkamą pasirengimą Lietuvos valstybei ir mums
visiems labai svarbiems rinkimas.
Mums kelia didelį susirūpinimą užsiregistravusių kandidatų gausa, jų populistiniai pažadai
rinkėjams, apsimetėliškas jų elgesys. Vieni „Dievo siųsti“ gelbėtojai, kiti atvirai žada nuvesti Lietuvą
tiesiai į V.Putino glėbį. Kai kurie neturi nei rimtesnių programų, nei pasiruošimo dalyvauti valstybės
valdyme, tik kelia sumaištį žmonių galvose.
Raginame balsuoti atsakingai, ne keršijant, netikint tuščiais pažadais, nes tokiems
pažadams nei pinigų, nei galimybių nėra.
1. LR Prezidento rinkimai.
Suvažiavimo delegatai kviečia rinkėjus artėjančiuose LR Prezidento rinkimuose balsuoti už
dabartinę LR Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kur savo atsakinga veikla ir tarptautiniu pripažinimu įrodė,
kad yra tinkamiausia Prezidento darbui. Būtina tęsti jos pradėtus darbus teisėsaugos, krašto apsaugos ir
užsienio politikos srityse.
Dalią Grybauskaitę, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga aukštai vertina dėl Jos per šią kadenciją
nuveiktų darbų ir visą Jos politinę veiklą, kai šalyje buvo suvaldyta ekonominė krizė, vykdoma efektyvi
energetinės nepriklausomybės ir užsienio politika.
Prezidentės pastangos padėjo apsaugoti mūsų valstybės valdymo institucijas nuo destrukcinės didžiosios
rytų kaimynės įtakojamų politinių jėgų veiklos. Šios kadencijos laikotarpiu teismai ir prokuratūra, kitos
teisėsaugos institucijos daugiau nei anksčiau buvo nepriklausomos ir, manome, dirbo rezultatyviau.
Prezidentės, veikla gerai įvertinta ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje. Ja pasitiki dauguma mūsų
krašto žmonių.
Mes esame įsitikinę, kad Prezidentė toliau tęs nacionaliniais interesais pagrįstą politiką, bus, kaip iki šiol,
drąsi, reikli ir principinga. Mes remiame Prezidentę šiuose rinkimuose, raginame ir kitus mūsų valstybės
piliečius paremti Ją rinkimuose.
2. Europos Parlamento rinkimai.
Suvažiavimas vertina visus TS-LDK Tarybos reitinguotus ir užregistruotame rinkimų sąraše
įrašytus kandidatus. R. Morkūnaitė- Mikulėnienė sąraše yra antroji, tačiau ją mes vertiname geriausia.
Radvilė pripažįstama ir gerbiama savo kolegų EP narių tarpe. Mes aukštai vertiname
europarlamentarės Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės veiklą Europos Parlamente ir jos aktyvią
visuomeninę pilietinę veiklą, įamžinant mūsų istorinę atmintį Lietuvoje ir Europoje.
Radvilė dažnai dalyvauja buvusių politinių kalinių ir tremtinių ir kitų patriotinių organizacijų
renginiuose, padeda juos organizuoti ir pagal išgales teikia joms materialinę paramą.
Europos Parlamente Radvilė organizavo daug istorinės atminties renginių, teikė rezoliucijų
projektus, pristatė filmus bei knygas šia tematika. Lietuvoje ji kilniaširdiškai remia politinių kalinių ir
tremtinių spaudą, knygų leidybą, patriotinių filmų kūrimą, paminklų statybą ir jų priežiūrą bei
ekspedicijas į tremties vietas.
Visomis išgalėmis padėsime Radvilei jos rinkiminėje kampanijoje. Linkime jai sėkmės
rinkimuose į Europos Parlamentą.
3. Dėl žemės nepardavimo užsieniečiams referendumo.
Suvažiavimo delegatai mano, kad šis referendumas ne reikalingas, nes Seimas jau priėmė
Žemės ūkio paskirties žemės pardavimo užsieniečiams įstatymo pataisas, kuriose nustatytos labai
sunkios sąlygos žemę įsigyti ES piliečiams, o trečiųjų šalių piliečiams iš viso draudžiama pirkti Lietuvos
žemę.
Pavykęs referendumas keltų daug nesusipratimų santykiuose su ES, gal net tektų grąžinti
iki šiolei gautą ES paramą, apie 25 mlrd. litų.
Kviečiame šį referendumą boikotuoti.
Suvažiavimo pirmininkai
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Suvažiavimo delegatai, prisimindami lietuvių ir ukrainiečių tautų bendrus Laisvės siekius,
mūsų tautų ginkluotą ir neginkluotą kovą prieš sovietinius okupantus, mūsų brolišką sugyvenimą
sovietiniuose konclageriuose ir Sibiro tremtyse, nuoširdžiai solidarizuojasi su dabartine ukrainiečių tautos
kova prieš naujus Kremliaus kėslus prievarta įjungti Ukrainą į Rusijos kuriamą azijietišką sąjungą, o šiam
planui nepavykus, okupuoti Ukrainos teritorijos rytinę dalį.
Tvirtai remiame Ukrainos suverenitetą, nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumą.
Griežtai smerkiame Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir Krymo okupaciją. Manome, kad tokie Rusijos
veiksmai kelia realią grėsmę ne tik Ukrainos, bet ir Baltijos šalių bei kitų kaimyninių šalių, net ir ES, ir
NATO valstybių narių saugumui bei stabilumui Europoje.
Suvažiavimas aukštai vertina ukrainiečių tautos ryžtą visomis galiomis kovoti prieš
agresoriaus propagandinę demagogiją, ginti savo iškovotą Laisvę ir panaikinti realios agresijos Kryme
pasekmes; kartu reiškia nuoširdžią užuojautą Maidano kovotojų žuvusių už Laisvę ir demokratišką
europietišką Ukrainą giminėms, artimiesiems ir visai ukrainiečių tautai.
Suvažiavimo delegatai visiškai pritaria Lietuvos Sąjūdžio Kauno Tarybos 2014m. kovo 2 d.
Kreipimosi „Dėl karinės agresijos prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę“ ir Lietuvos Respublikos Seimo
2014 m. kovo 14 d. rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos keliamų grėsmių Ukrainos ir visos Europos
saugumui“ tekstams.
Kreipiamės į Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybes, kurios
garantavo Ukrainos nepriklausomybę ir jos teritorijos vientisumo išsaugojimą, kai Ukraina atsisakė
atominio ginklo. Dabar atėjo laikas tas garantijas realiai užtikrinti. Manome, kad garantijas galima
užtikrinti taikaus sureguliavimo būdu, bet neatmetame ir karinio įsikišimo, siekiant sutramdyti suįžūlėjusį
agresorių.
Suvažiavimas pasisako už tarptautinių JTO, ESBO ir ES stebėtojų misijos įvedimą į Krymą ir
kitas Ukrainos rytų teritorijas taip pat JTO taikdarių misijos įvedimą į Krymą.
Jei Rusija artimiausiu metu neatsisakys Krymo aneksijos ir jo prijungimo prie Rusijos
Federacijos ir neišves savo kariuomenės iš Krymo, siūlome įvesti jai veiksmingas ekonomines sankcijas,
panašias, kokios buvo įvestos Iranui ir pašalinti Rusijos Federaciją iš JTO, kaip 1939 metais buvo
pasielgta su SSRS po Suomijos užpuolimo. Jei ir tai nepadės, primesti Rusijai naują „Žvaigždžių karo“
programą
Sveikiname Europos Sąjungos Asociacijos su Ukraina sutarties politinės dalies pasirašymą
ir tikimės, kad artimiausiame NATO viršūnių susitikime bus patvirtintas Ukrainos narystės NATO
organizacijoje veiksmų planas.
Laikomės nuomonės, kad seniai puoselėjami Kremliaus kėslai atplėšti nuo Ukrainos Krymą
ir kitas „rusakalbes“ Ukrainos teritorijas yra tikroji įsiveržimo į Krymą priežastis, o ne tariamas Rusijos
piliečių gynimas nuo tariamų ukrainiečių „fašistų“.
Neprognozuojamų V.Putino veiksmų akivaizdoje būtina Lietuvoje grįžti prie visuotinės karo
tarnybos ir ženkliai padidinti biudžeto lėšas Krašto apsaugai, stiprinti teritorinę gynybą ir Savanorių
kariuomenę.
Suvažiavimo pirmininkai

