Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen,
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Lietuvos Respublikos Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnei Radvilei
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Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnei Aušrinei Norkienei,
Lietuvos Respublikos Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnui Linui Kukuraičiui,
Lietuvos Respublikos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnui Gintautui Paluckui,
Lietuvos Respublikos Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui Eugenijui Gentvilui,
Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės frakcijos seniūnui Vytautui Mitalui,
Lietuvos Respublikos Seimo Darbo partijos frakcijos seniūnui Viktorui Fiodorovui,
Lietuvos Respublikos Seimo Lietuvos regionų frakcijos seniūnui Jonui Pinskui,
2022 m. gegužės 5 d., Briuselis
DĖL PARAMOS PARTNERYSTĖS ĮSTATYMO PROJEKTUI
Gerbiamas Prezidente,
Gerbiama Seimo Pirmininke,
Gerbiama Ministre Pirmininke,
Gerbiamas pirmasis Seimo pirmininkės pavaduotojau,
Gerbiami ministrai,
Gerbiami Seimo frakcijų seniūnai,
Kaip Europos Parlamento LGBTI tarpparlamentinės grupės – skirtingų Europos Parlamento frakcijų narių grupės,
dirbančios vardan LGBTIQ žmonių lygiateisiškumo – nariai, kreipiamės į Jus, siekdami išreikšti paramą lyčiai
neutralios Partnerystės įstatymo projektui, kuris jau netrukus bus svarstomas Lietuvos Respublikos Seimo.
Puikiai žinome, kad dėl LGBTIQ asmenų žmogaus teisių Lietuvoje jau seniai verda karštos diskusijos, kurias nuolat
lydi baimė ir neapykanta. Nepaisant to, kontekstas, kuriame dabar esame, yra labai svarbus. Mes dar kartą
matome Europoje vykstantį karą – karą, kurį sukėlė agresyvūs ir neteisėti rusijos kariniai veiksmai Ukrainoje, dėl
kurio milijonai žmonių buvo priversti bėgti, patirti smurtą ir karo nusikaltimus, kovodami už savo teisę gyventi
laisvėje. Tai yra būtent tai, už ką kovoja ir visa Europa, o rusija ir putino veiksmai kelia grėsmę mūsų visų
vertybėms.
Pabrėžtina, kad ši teisė gyventi laisvėje reiškia ne tik fizinę teisę gyventi be smurto, bet taip pat ir teisę gyventi
europietišką gyvenimo būdą – tokį, kuriame teisingumas, lygybė ir tolerancija yra pagrindiniai visuomenės ramsčiai,
kuriame įvairovė yra ne tik toleruojama, bet ir priimama, kurioje „Susivieniję įvairovėje“ yra ne tik skambus šūkis.
Nepaisant to, LGBTIQ asmenų žmogaus teisės ilgą laiką buvo naudojamos siekiant priešintis šioms vertybėms.
Dėl žinių stokos apie tai, ką reiškia būti šios bendruomenės dalimi, arba dėl dezinformacijos, melagienų ir
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neapykantos kampanijų, LGBTIQ žmogaus teisės dažnai tampa skaldančios retorikos ir atviros neapykantos
taikiniu. Partnerystės įstatymo projektas gali simbolizuoti tam tikrą pokytį ir perėjimą prie atvirumo ir priėmimo. Tai
gali tapti sveikesnės, laimingesnės visuomenės receptu ir aiškiu Lietuvos pozicionavimu kaip šalies, pasirinkusios
būti progresyvaus, laisvo ir demokratiško pasaulio dalimi.
Dėl to šiandien raginame Jus palaikyti Partnerystės įstatymo projektą ir paskatinti jį paremti savo frakcijų
narius. Suprantame, kad kai kuriems iš Jūsų šį projektą palaikyti asmeniškai gali būti sudėtinga – tokiu atveju,
pagarbiai prašytume nuo balsavimo susilaikyti. Raginame Jus tvirtai ir nuoširdžiai bendradarbiauti su vietinėmis,
regioninėmis ir nacionalinėmis LGBTIQ organizacijomis bei išklausyti jų narių istorijas apie tai, kaip Partnerystės
įstatymo projektas galėtų pakeisti šių žmonių gyvenimus. Mūsų – politikų – vaidmuo yra suvienyti savo
atstovaujamas gyventojų grupes, o šis įstatymo projektas gali suteikti bendruomenei teisę, kurios ji teisėtai
nusipelno – teisę, kad jų asmeninis gyvenimas būtų pripažintas (ir apsaugotas) valstybės.
Gerbiamas Prezidente, gerbiama Seimo Pirmininke, gerbiama Ministre Pirmininke, gerbiamas pirmasis Seimo
Pirmininkės pavaduotojau, gerbiami ministrai ir gerbiami frakcijų seniūnai,
Jūs galite prisidėti prie istorijos kūrimo ir priimti svarbų sprendimą savo LGBTIQ piliečiams. Prašome pasinaudoti
šia proga ir pasiųsti stiprų politinį signalą už Lietuvos ribų apie jos įsipareigojimą laisvės ir lygybės vertybėms bei
idealams.
Dėkojame už Jūsų laiką, svarstant ir balsuojant dėl šio įstatymo projekto, kuris mums yra nepaprastai svarbus.
Pagarbiai,
Marc ANGEL, Co-Chair, LGBTI Intergroup (S&D)
Terry REINTKE, Co-Chair, LGBTI Intergroup (Greens-EFA, Vice-President)
Fabio Massimo CASTALDO, Vice-President, LGBTI Intergroup (Non-attached)
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Michal ŠIMEČKA, EP Vice-President
Dimitrios PAPADIMOULIS, EP Vice-President
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