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Susirinkusieji į mitingą už mūsų kalbą, tautą ir valstybę pareiškia:
Lietuvos Respublikoje galioja Lietuvos Konstitucijos 14 straipsnis, skelbiantis, jog vienintelė valstybinė
kalba yra lietuvių kalba. Konstitucinis teismas yra ne kartą išaiškinęs, jog Lietuvos piliečių asmenvardžių
ar vietovardžių rašymas ne lietuvių kalba prieštarautų Konstitucijai;
Valdemaro Tomaševskio partijos atstovų reikalavimai įteisinti nelietuvišką vardų, pavardžių, gatvių ir
gyvenviečių pavadinimų rašybą yra antikonstituciniai ir nuolatos grindžiami melagingais argumentais apie
tariamai Lietuvoje pažeidžiamas mažumų teises bei neteisingais pareiškimais, jog dabartinis teisinis
reglamentavimas neatitinka tarptautinių ar dvišalių įsipareigojimų;
Socialdemokratų Gedimino Kirkilo ir Irenos Šiaulienės įregistruoti įstatymų projektai siūlo įteisinti
antikonstitucinius reikalavimus, todėl privalo būti atmesti kiekvieno priesaikos valstybei besilaikančio
Lietuvos politiko;
Lietuva negali daryti teisiškai nepagrįstų nuolaidų to reikalaujantiems politikams, nes tuo išduotų savo
valstybę ir imperinės Rusijos nuolatos dėl tautinių mažumų padėties spaudžiamas Latviją ir Estiją;
Atsakingi ir valstybei bei kalbai ištikimi Lietuvos piliečiai negali Prezidento ir Europos Parlamento
rinkimuose palaikyti kandidatų, kurie nėra atvirai išreiškę nedviprasmiškos paramos valstybinės lietuvių
kalbos statusui ir neįsipareigoja priešintis keliamoms dvikalbystės pretenzijoms.
Todėl reikalaujame:
Atmesti LSDP atstovų įregistruotą Vardų ir pavardžių įstatymo projektą, kuriuo siekiama įtvirtinti Lietuvos
piliečių asmenvardžių rašybą dokumentuose bei valstybės duomenų bazėse nevalstybine kalba, nors to
nėra jokioje demokratinėje Vakarų pasaulio valstybėje;
Atmesti antikonstitucinius LLRA parengtus Tautinių mažumų įstatymo projektus, Civilinio proceso bei
Švietimo įstatymo pataisas, iškraipančius Lietuvos vietovardžius, gatvių pavadinimus ir de facto
įvedančius regionines lenkų ir rusų kalbas;
Balsavime palaikyti Valentino Stundžio, Ryto Kupčinsko, Algirdo Patacko ir kitų Seimo narių parengtus ir
Konstitucijos nepažeidžiančius Vardų ir pavardžių rašymo ir Tautinių bendrijų įstatymų projektus;
Pašalinti iš valdančiosios koalicijos atvirai antivalstybinių pažiūrų, Konstitucijos, įstatymų nesilaikančią,
Rusijos vykdomą okupaciją Kryme teisinančią ir Lietuvą melagingais pareiškimai Europoje šmeižiančią
Lietuvos lenkų rinkimų akciją;
Nutraukti G. Kirkilo įgaliojimus derėtis su Lenkija, kadangi jis nežino arba apsimeta nežinąs kalbų
kontaktų sąvokų, reiškinių ir net dvišalės Lietuvos ir Lenkijos sutarties reikalavimų;
Nedelsiant prie Seimo patvirtinti Regioninių ir etninių reikalų komisiją, kuri perimtų ir derybų su
kaimyninėmis valstybėmis reikalus.

Atsakingus Lietuvos piliečius kviečiame:
Artėjančiuose Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose nepalaikyti antivalstybinių jėgų ir bet kurių
dvikalbystės reikalavimus palaikančių ar atvirai jiems neprieštaraujančių kandidatų;
Palaikyti Lietuvos Prezidento rinkimuose kategoriškai antikonstitucinius reikalavimus atmetančią Dalią
Grybauskaitę, remdami jos pagrįstą poziciją, kad valstybinė kalba negali būti jokių politinių derybų ar
sandorių objektas;

Aktyviai dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose, renkantis artimiausių pažiūrų kandidatus. Kiekvieno
Lietuvos piliečio dalyvavimas rinkimuose mažina Valdemaro Tomaševskio galimybes vėl būti išrinktam į
Europos Parlamentą ir ten toliau kenkti Lietuvos valstybei;
Ginti valstybinę lietuvių kalbą – tautos išlikimo garantą, remti ją ginančias visuomenės iniciatyvas.
Mitingo organizatoriai įsipareigoja:
Atstovauti mitingo reikalavimus tol, kol jie bus iki galo įgyvendinti;
Balsavusius už antikonstitucinius projektus Seimo narius laikyti sulaužiusius Seimo nario priesaiką.
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