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Negindy.tina, kad Lietuvos piliediai turi Lodlio ir isitikinimq laisvg. Tadiau nerim4 kelia
tai, kad Sia laisve vis labiau pradedama manipuliuoti, siekiant pridengti ypad skaudZias
visuomends ir valstybes bedas.

Pastaruoju metu vis labiau pastebimos kai kuriq politiniq jegq pastangos kurti vie5ojoje
erdveje trediaeiles svarbos psichologines itampas del smurto s4vokq apibreZimo, del
Seimo nariq elgesio, politiniq partrjq lyderiq ypatumq ir kt.

Lietuvos Zmogaus teisiq koordinaviilo centras neabejoja, jog pamiheti atvejai verti
susidomejimo ar net svarstymq, tadiau yra isitikings, kad tuo manipuliatyviai meginama
nukreipti piliediq demesi nuo itin skaudZiq visuomenes ir valstybes problemq -
didejandios gyventojq nelygybes, neproporcingos ES mastu Zmoniq socialines atskirties
ir Lietuvos valstybg Zlugdandios demografines krizes.

Del pastarosios Ziniasklaidoje vyksta nuolatines diskusijos. Tadiau jos neduoda
apdiuopiamq rezultatq, nes valdlia realiq veiksmq masinei emigracijai suvaldyti ir
demografinei krizei sprgsti nesiima - llgalaikeje valstybes vystymo strategijoje (,,Lietuva
2030*) 5i problema tarsi neegzistuoja, o Vyriausybes programoje ji deklaruojama tarp
keliq de5imdiq antrarti5iq problemq.

Daugeliui nevilt! kelia tai, kad per praejusius metus i5 Lietuvos emigravo dar 51 tfikst.
gyventojq. Per Siq metq sausio menesi Lietuv4 jau paliko daugiau negu 7000 jaunq
darbingo amZiaus Zmoniq. O vasario menesi Lietuvoje liko dar 5000 gyventojq maZiau l.

Kyla pagristos abejones, ar valstybes vadovai i5 tiesq ketina deti apdiuopiamas pastangas,
kad ateityje i5liktq lietuviq tauta,jos kalba, kultura ir Lietuvos valstybe.
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Sioms abejonems i5sklaidyti Lietuvos Znrogaus teisiq koordinavimo centro nariai ir kiti
visuomenininkai kviedia Lietuvos Respublikos Prezidentg, Seim4 ir Vyriausybg:

1. VieSai deklaruoti, kad masines Lietuvos gyventojq emigracijos suvaldymas ir
demografines b[kles stabilizavimas yra svarbiausias valstybes valdZios prioritetas. Si
prioritet4 itvirtinti svarbiausiuose valstybes dokumentuose.

2. [statymq leidyboje ftvirtinti reikalavim4, kad kiekvienas naujas teises aktas ar
istatymo pataisa britq vertinama atsiZvelgiant ijos poveiki emigracijai.

3. Konsoliduoti (sujungti) Lietuvos Respublikos Seimo Migracijos, Priklausomybiq
prevencijos, SaviZudybiq ir smurto prevencijos komisijq specialistq bei politikq
pajegas isteigiant Seimo Reemigracijos ir demografines bukles atkrlrimo komitetE;

4. Sudaryti valstybing nuolating politikq ir mokslininkq-ekspertq darbo grupg regionines
ir socialines atskirties, migracijos procesams Lietuvoje analizuoti ir rengti ilgalaikes
rekomendacijas Vyriausybei bei jos veiklos programai;

5. RyZtingomis ekonomindmis, socialinemis ir kitoms priemonemis skatinti vaikq
gimstamum4, stiprinti paramq Seimai, ypad daugiavaikems Seimos.

6. {statymais ir teises aktais reguliuoti, kad net tik artimoje aplinkoje, bet ir vie5ojoje
erdveje b[tq uZkirstas kelias , sniurtui, patydioms, kad bUtq sustdbdytas gyventojq
grupirl Zeminimas, Lietuvos valstybes simboliq ir institucijq niekinimas ir kiti
negatyvls veiksniai, skatinantys Zmoniq nusivylim4 savo valstybe.

Lietuvos imogaus teisiq koordinavimo centras:

Lietuvos Zmogaus teisiq asociacija VYTAUTAS BUDNIKAS

Lietuvos Zmogaus teisiq gynimo asociacija - ROMUALDAS POVILAITIS

Piliediq gynybos paramos fondas - STASYS KAUSINIS

Lietuvos Helsinkio grupe - STASYS STUNGURYS

Parei5kimui pritaria:

Asociacija 6(Lietuvos tdvq forumas" _ AUDzuUS MURAUSKAS



Lietuvos nacionalin0 vartotojq federacija

SAULIUS ARLAUSKAS

ANTANAS BURAEAS

JURATE MARKEVIEIENE

MARruS KUNDROTAS

GEDIMINAS NAVAITIS

ALVYDAS PAULIUKEVIETUS

BIRUTE OBELENIENE

KESTUTIS ZABORSKAS

Nur o dy tq a s me nq pr i t ar im q p ar e i i kimui tv ir t i nu :
Li e tuv o s imo gau s t e i s i4 a s o c i ac ij o s pir mininkas

- ALVITA ARMANAVIEIENE

Lietuvos Zmogaus teisiq asociacijos komiteto narys,
K. S im onav i i i aus univ er s it e t o pr ofe s or ius, t e i s d s m o,ks I ry
daharas;

Lietuvos imogaus teisiq gmimo asociacijos Garbds
p irmininkas, LMA akodemikas, profes orius, Lietwos
Sqjildiio iniciatyvinds grupds narys ;

Lietuvos imogaus teisiq asociacijos komiteto nard,
kultilr o s antr op olo ge, p ave ldo s augos s p e c ial is ti,
tarptautind kult*ros pweldo ekspertd - ICOMOS nar|;

politologas, publicistas, visuomenes veik2j as ;

ps ichol ogas, M. Romer io tmiv ers iteto pr ofes orius ;

Lietuvos imogaus teisitl ctsociacijos komiteto narys,
me dicino s moks 14. daH aras, pr ofe s or ius ;

Vytauto Didiiojo universiteto santuokos ir ieimos studijq
centro profesore, moleslq dahare;

Nac ionalin| antikorupcij os as ociaCij a


