Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
remia atskirų rinkimų apygardų
steigimą
Gegužės 12 ir 26 dienomis vykusiuose LR Prezidento rinkimuose, referendume dėl
pilietybės išsaugojimo ir Lietuvos atstovų rinkimuose į EP buvo sulaukta
rekordinio užsienyje gyvenančių LR piliečių aktyvumo. Prie balsadėžių Lietuvos
diplomatinėse atstovybėse atėjo virš trijų kartų daugiau rinkėjų palyginti su 2016
m. Seimo rinkimais. Reaguodama į beprecedentį diasporos pilietinio aktyvumo
proveržį bei užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus ir kitų LR Seimo narių
išsakytą iniciatyvą diskutuoti dėl mažiausiai dviejų atskirų rinkimų apygardų
steigimo užsienyje gyvenantiems LR piliečiams, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) pareiškia, kad visapusiškai remia šią iniciatyvą, kuri pasitarnautų
glaudesniam ir aktyvesniam lietuvių diasporos įsitraukimui į sėkmės istorijos
kūrimą mūsų bendros Tėvynės labui.
Taip pat PLB valdyba apgailestaudama konstatuoja, kad nepavyko užtikrinti
balsavimo teisės visiems LR piliečiams užsienyje. Šimtai rinkėjų laiku negavo
balsavimo biuletenių ir todėl neteko galimybės pasinaudoti savo konstitucine teise
išreikšti pilietinę valią dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių: atskirų šalių pašto
tarnybų darbo specifikos, Lietuvos diplomatinių atstovybių tinklo ypatumų, laiko
intervalų tarp pirmo ir antro turų bei skirtingų laiko juostų. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė ragina imtis visų įmanomų priemonių išspręsti šiai įsisenėjusiai
problemai, tarp jų efektyviausia būtų – elektroninio balsavimo galimybė tam
tikrose užsienio šalyse, kuriose tai aktualiausia.
PLB taip pat pažymi, kad nors referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir nepavyko
surinkti pakankamai palaikančių balsų, svarbu yra tai, kad referendumas laikomas

įvykusiu, o palaikančių balsų gausa yra aiškus signalas visoms LR valdžios
institucijoms, LR Konstitucinio Teismo teisėjams, naujai išrinktam LR Prezidentui,
LR Vyriausybės nariams ir Seimo nariams ieškoti būdų neatidėliotinai išspręsti šį
klausimą.
Pasaulio lietuviai savo kasdiene veikla šimtuose lituanistinių mokyklų,
pritraukiamomis milijoninėmis investicijomis ir kita kultūrine bei visuomenine
veikla nepaliaujamai dirba Lietuvos gerovės labui ir atlieka neinstitucinės
ambasadorystės misiją.
PLB yra 1958 metais JAV įsteigta didžiausia išeivijos skėtinė organizacija,
vienijanti lietuvių bendruomenes 47-iose pasaulio šalyse. 2019 metais minima
Lietuvių Chartos 70-ies metų sukaktis, taip pat šie metai paskelbti Pasaulio
lietuvių metais. Kviečiame visas Lietuvos valdžios institucijas įprasminti šiuos
metus sprendimais, atversiančiais kokybiškai naują kryptį formuojant Lietuvos
diasporos politiką. Esame viena Tauta ir veikiame bendros Tėvynės labui.
Dalia Henke,
PLB pirmininkė

