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XVI-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso delegatai, atsižvelgdami į Lietuvos kaimyninėje

šalyje Baltarusijos Respublikoje, susidariusią politinę krizę po vykusių Prezidento rinkimų, kaip

užsienio lietuvių jaunimo sąjungų ir jaunimo bendruomenių atstovai iš 18 šalių – Argentinos,

Australijos, Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, Čilės, Danijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės,

Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Lenkijos, Norvegijos, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos,

Urugvajaus ir Venesuelos, laikydami save demokratiškos tarptautinės bendruomenės nariais,

reiškiame visapusišką palaikymą Baltarusijoje gyvenantiems lietuvių kilmės jaunuoliams, visam

Baltarusijos jaunimui ir visai Baltarusijos tautai, šiandien kovojantiems už minties ir žodžio

laisvę – už laisvę kalbėti ir atlikti savo pilietinę pareigą nebijant dėl savo gyvybės ir be

persekiojimo ar susidorojimo grėsmės.

Pripažindami, kad pagarba tautos apsisprendimo teisei ir laisva nepriklausoma žiniasklaida yra

demokratinės visuomenės pamatas, siekiame atkreipti tarptautinės bendruomenės dėmesį į

susiklosčiusią situaciją ir raginame tarptautines institucijas, saugančias ir dirbančias už

žiniasklaidos laisvę, už visuotines žmogaus teises ir už demokratinės visuomenės ateitį aiškiai ir

nedviprasmiškai reikalauti, kad būtų:

- surengti skaidrūs ir demokratiški rinkimai Baltarusijoje ir baltarusių tautai būtų sudarytos

sąlygos suvereniai išreikšti savo valią.

- paleisti visi politiniai kaliniai, tarp jų ir žurnalistas Raman Pratasevič bei jo draugė,

Vilniuje įsikūrusio Europos humanitarinio universiteto studentė Sofija Sapega, kurie



gegužės 23 dieną buvo sulaikyti Baltarusijos režimui neteisėtai nutupdžius civilinį

lėktuvą, skridusį tarp dviejų Europos Sąjungos šalių sostinių.

- reikalauti neteisėtos Baltarusijos valdžios atverti valstybės sienas tam, kad Baltarusijos

piliečiai bei užsienyje gyvenantis baltarusiai, kurių didžioji dalis – tai įvairių Europos

universitetų studentai, turėtų galimybę išvengti gresiančių represijų bei laisvai judėti tarp

valstybių.

- nubausti kaltieji dėl masinių nusikaltimų žmoniškumui, autoritarinio Baltarusijos režimo

įvykdytų prieš baltarusių tautą.

Jaunimo saugumas bei galimybės gyventi, dirbti ir studijuoti demokratinėje valstybėje – tai

pagrindas valstybės išlikimui ir gerovei, kadangi būtent jaunimas kuria šalies ateitį. Tikime, kad

saugi ir laisva Baltarusija – tai vienas iš Lietuvos, o ir visos Europos prioritetų, nes

nenuspėjamas diktatoriaus elgesys gali atvesti prie tragiškų pasekmių ne tik šalims kaimynėms

bet ir visai tarptautinei bendruomenei.
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