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Sovietmediu Zmogaus teisemis Lietuvoje riipinosi BaLnydia ir 1976 metais lsteigta Lietuvos
Helsinkio grupe. Lietuvai siekiant nepriklausomybes 1989 metais'grupe dvasininkq, disidentinio
judejimo dalyviq, mokslininkq, gydytojq, ra5ytojq, kultiiros ir meno darbuotojq paskelbe Lietuvos
visuotiniq Zmogaus teisiq gynimo deklaracij4, kuri dave pradZi4 oficialiam Lietuvos Zmogaus teisiq
judejimui Lietuvoje. Joje buvo deklaruojamas Lietuvos Zmoniq siekis sukurti teising demokrating
valstybg vadovaujantis Visuotines Zmogaus teisiq deklaracijos ir kitq tarptautiniq Zmogaus teises
reglamentuojandiq dokumentq principais. Deklaracija skelbe bfitinum4 siekti Salies ekonominio ir
politinio savaranki5kumo, nepriklausomybes, visq Lietuvos piliediq lygiq teisiq ir vienodos
atsakomybes prie5 istatymus. ,

1991 m. atkiirus nepriklausomybg Lietuvoje eme steigtis nevyriausybines organizacijos
(NVO) tremtiniq, politiniq kaliniq, vartotojq, moterq, pagyvenusiq Zmoniq, dingusiqjq Zmoniq
artimqjq, tautiniq bei seksualiniq maZumq, kaliniq, nusikaltimq aukq, vaikq, Seimos ir kitq Zmoniq
grupiq teisems ginti, pilietinems laisvems uZtikrinti ir demokratin€ms nuostatoms igyvendinti.

Tadiau nema1ai valstybes ar privadiq asmenq isteigtq NVO i5 esmes yra valdZios
kontroliuojamos ir jos pavedimus vykdandios vie5osios istaigos (VSD. Jos deklaruoja
atstovaujandios visuomenei, kovojandios su Zmogaus teisiq paZeidimais ir formuojandios pilieting
visuomeng Lietuvoje, nors ta veikla paprastai tik imituojama, nes daZniausiai apsiriboja parodomqiq
programq k[rimu ir valstybes biudZeto le5q naudojimu. Taip simuliuojamas teisingumo gynimas,
tariama kova su Zmogaus teisiq paZeidimais, imituojama nuomoniq ivairov6 ir tiesiogines
demokratijos pletojimo regimybe. Todel isitvirtino tokia padetis, kad valstyb€s nefinansuojamos,
bet realiai Zmogaus teises ginandios nepriklausomos NVO lieka bendradarbiavimo su valstybes
institucijomis uZribyje. O tai dar labiau didina ir taip dideli atotrDki tarp pilietines visuomenes ir
valdZios institucijq.

Siandien bene didZiausi4 piliediq pasitikejim4 turindios NVO negauna valstybes paramos,
joms istatymai nesuteikia teises atstovauti piliediams valstybes institucijose, teismuose (i5 LR
Civilinio kodekso pa5alintos nuostatos, suteikiandios NVO teisg ginti savo nariq teises), jos negali
dalyvauti priimant ypad svarbius valstyb€s sprendimus (pvz., del AE statybos ir kt.).

Deja, valdZios institucijos ir verslo grupuotes inirtingai prie5inasi, kad galq gale Lietuvoje
butq lkurta Nepriklausoma ir savaranki5ka Visuomenes reikalq taryba, analogi5ka toms, kurios yra
visose Europos S4jungos Salyse ir deleguoja savo atstovus i Europos ekonomikos ir socialiniq
reikalq komitet4, teikianti konsultacijas Europos Komisijai, Europos vadovq tarybai, Europos
Parlamentui, stiprinanti pilietines visuomenes organizacijq vaidmeni ir propaguojanti
dalyvaujam4j4 demokratij4 Europos Sqjungoje. Gedingiausia, kad imituodama demokratij4, iki Siol
Lietuvos atstovus i 5i komitet4 siundia tik Lietuvos Vyriausybe.

Nesant valdZios pilietines kontroles, demokratijos raida valstybeje sustojo: politikai,
palaikomi valdZios kontroliuojamq NVO, eme demonstratyviai ignoruoti esmines Zmogaus teises ir
laisves, keisti Konstitucijos nuostatas irjos iwirtintas pagrindines vertybes.

Per dvide5imt trejus nepriklausomybes metus piliediai neigijo teises tiesiogiai dalyvauti
valstybes valdyme (del Konstitucijos 9 str. nustatl4o perteklinio reikalavimo surinkti 300 tDkst.
iniciatoriq para5q ir sumaZejusio gyventojq skaidiaus piliediai normaliai nebegali surengti
referendumq svarbiausiais tautos ir valstybes klausimais), jie prarado bet koki4 teisg dalyvauti
teisingumo vykdyme (1994 m. i5 teismq buvo pa5alintas ir iki Siol ijuos negr4zintas visuomenes
atstovq institutas), miisq visuomene neigijo realios savivaldos ir teises tiesiogiai rinkti savo atstovus
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nei ivietos savivaldybiq tarybas, nei iEuropos Parlament4 (del istatymo diskriminuojandiq nuostatq
visuomeniniq rinkimq komitetq atZvilgiu).

Lyginant su i5sivysdiusiomis Europos Salimis, ekonomine ir socialine gyventojq padetis taip
pat realiai negereja: per 20 proc. Lietuvos gyventojq gyvena lemiau skurdo ribos, dideja vaikq
mirtingumas, gimstamumas - maZiausias, o saviZudybiq skaidius pats didZiausias i5 visq ES Saliq.
Neatsakinga valdZios ekonomine ir socialine politika sudare s4lygas isigaleti monopolijoms,
kontrabandai, korupcijai, nacionalinio turto grobstymui, bedarbystei, narkomanijai, alkoholizmui ir
skurdui, skatino masing gyventojq emigracij4 - Nepriklausomybes metais i5 Lietuvos emigravo
ketvirtadalis j os piliediq.

Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centro steigejai konstatuoja, kad esant tokiai
padediai, s4lygrl formuotis pilietinei visuomenei Lietuvoje beveik nera. Piliediq teises yra
nusavintos politiniq partljq, kuriq atstovai sutartinai inicijuoja istatymo pataisas, siekiandias
panaikinti bet kokias konkuruojandias pilietines organizacijas ir padi4 politing konkurencij4. Naujq
partijq kiirim4si riboja valstybes nustaq/ta politiniq partijq finansavimo tvarka bei Seimo rinkimq
lstatymo pataisos, palankios tik stambiosioms politinems partij oms.

Pakaitomis valdZi4 tarpusavyje mainandios politines partijos yra labiausiai itakojamos
vidaus ir uZsienio lobistrl, kuriq siekiai akivaiztziai prie5tarauja tautos interesams ir valstyb€s
suverenitetui. Jau ketinama leisti uZsienio piliediams steigti Lietuvoje politines partijas, kad jos
dalyvautq Lietuvos valstybes valdyme, nors savq piliediq tiesioginis dalyvavimas valstybes
valdyme tebera labai apribotas. Dabartinis Salies politinis elitas nera suinteresuotas keisti
Konstitucijos 9 str., kad biitq sumaZintas reikalavimas surinkti 300 tukst. referendumo iniciatoriq
para5q. Jis nenori grqiinti i teismus tarejq ar prisiekusiqjq instituto, nesiekia realios piliediq
savivaldos. Jis vengia i5 esmes keisti vietos savivaldybiq tarybq ir Europos Parlamento rinkimq
istatymus, kurie prie5tarauja LR Konstitucijai, kaip nustate Konstitucinis Teismas 2007-02-09 ir
2010-l l-09 nutarimais.

Nepajegdama ar nenor€dama sprgsti opiausiq visuomenes ir valstybes problemq, valdLia
neriboja bankq savivales, sutinka, kad bUtq keidiamos Lietuvos valstybes konstitucin€s nuostatos,
draudZiandios Lietuvos Zemg parduoti uZsieniediams, neprie5tarauja konstitucines Seimos sampratos
keitimui ir valstybes pagrindq silpninimui, nestabdo plintandiq lietuviq kalbos vartojimo ribojimq,
be iSlygq keidia valstybes vidaus teises aktus taip, kad jie b[tq palankesni ne savo, o uZsienio
valstybiq piliediams, kompanijoms ar privadioms struktDroms, be piliediq sutikimo leidLia savintis
nacionalinius resursus ir kitus gamtbs i5teklius. DidZiausi4 nerim4 kelia tai, kad tam neretai talkina
ir valdZios finansuojamos bei kontroliuojamos NVO. Dalis jq, prisidengdamos tariama tam tikry
piliediq grupiq diskriminacija, kursto nesantaik4 tarp Zmoniq, kelia ltamp4 d€l simuliuojamq
Zmogaus teisiq paZeidimq, isivaizduojamq Zmoniq polinkiq ir pomegiq suvarZymq. Sunku
nepastebeti jq . siekimo nukreipti demesi nuo esminiq Zmogaus teisiq paZeidimq, kurie griauna
pamating, konstituciniq Lietuvos piliediq teisiq ir laisviq sanklod4: teisg i tinkam4 Zmogaus gyvybes
bei sveikatos apsaug% sveik4 aplink4, Zmogaus privataus gyvenimo neliediamum4, teising4 teism4,
lygybE prie5 istatymus, rinkimq teisg, Seimos ir santuokos apsaug4, mokslo prieinamum4, teisg
tiesiogiai dalyvauti Salies valdyme, teisg ginti savo ekonominius ir socialinius interesus, ZodZio ir
isitikinimq laisvg ir pan.

Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centro steigejai remia atskirq politikq ir politiniq
partijq bei politiniq organizacijq veiksmus, kuriais stiprinamas Lietuvos valstybes suverenitetas,
tautiniq maZumq ir kitq Zmoniq grupirl santarvd, teise ir socialinis teisingumas, Zmoniq gyvenimo
s4lygrl gerinimas, emigracijos stabdymas ir konstituciniq vertybiq i5saugojimas.

Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centro steigejai yra isitiking, jog siekiant uZtikrinti
Zmogaus teises ir tolesng demokratijos raid4, Siuo metu btitina:

D Pakeidiant Konstitucijos 9 str., sumaZinti reikalaujam4 referendumui inicijuoti para5q
skaidiq, kad svarbiausius lietuviq tautai bei valstybei klausimus (pvz., Zemes pardavimo
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uZsieniediams, pernelyg dideles rizikos imoniq stafybos, valstybines lietuviq kalbos
vartojimo ir pan.) realiai b0tq lmanoma sprgsti tik visuotiniu privalomuoju referendumu;

tiesiogiai rinkti atstovus i vietos savivaldybiq tarybas, Lietuvos Respublikos Seim4, Europos
Parlament4, sudaryti s4lygas, kad jie galetq boti ir tiesiogiai i Sias institucijas renkami (o tam
bDtina pakeisti LR Seimo, Vietos savivaldybiq tarybq ir Europos Parlamento rinkimq
istatymus);

institut4;

Lietuvos Zmogaus teisiq koordinavimo centro steigejai siekia sutelkti visas realiai Zmogaus
teises ginandias ir piliediq pasitikejim4 uZsitarnavusias nevyriausybines organizacijas reguliariam
savo veiksmq koordinavimui ir Lymiai sistemingesniam, intensyvesniam bei produktyvesniam
bendradarbiavimui.

Esame isitiking, kad susitelkusios ir lirbiau susivienijusios NVO sustiprins piliediq
pasitikejim4 savo galiomis ir pozityviq valstybes permainq perspektyvomis, sudarys realias s4lygas
formuotis pilietinei visuomenei bei pletotis demokratijai, pades sumaZinti pavojingai augandi4
ltamp4 tarp visuomenes ir valdZios.

Lietuvos Zmogaus'tiisiq koordinavimo centro steig6jai:
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