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Druskininkai

Mes, Lietuvos jaunimo organizacijos, nesame abejingos ir atsakingai pareiškiame, kad
Lietuvos visuomen÷ turi būti atvira visiems, nepriklausomai nuo jų ras÷s, tautyb÷s, odos spalvos,
religijos, lyties, amžiaus ar socialin÷s pad÷ties. Nepritariame bet kokiai veiklai, kuri skatina tautinę ar
rasinę neapykantą, nesvarbu atvira ar pasl÷pta forma.
Manome, kad Lietuvoje, kuri vis labiau įsilieja į tarptautinę bendruomenę, tur÷tų būti
skatinama pagarba pagrindin÷ms žmogaus teis÷ms ir laisv÷ms: žodžio laisvei, asociacijų laisvei, teisei
reikšti savo įsitikinimus, kol tai nepažeidžia kitų žmonių prigimtinių teisių ir laisvių, įtvirtintų
tarptautin÷se sutartyse, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose.
Lietuva, prisijungusi prie laisvų ir demokratiškų pasaulio šalių, skatina formuotis
harmoningus ir stabilius visuomeninius santykius, kurių pagrindas būtų tarpusavio supratimas ir įvairių
kultūrų, rasių, konfesijų tolerancija, socialinių ir kitų visuomen÷s grupių nediskriminavimas. Vykdomi
projektai ir įvairios veiklos prisideda prie vieningos, tolerantiškos, daugiakultūr÷s Europos kūrimo,
jaunimo saviraiškos, iniciatyvos, aktyvaus dalyvavimo, pakantumo ir tarpusavio supratimo ugdymo.
Remiame bet kokius siekius ir pastangas Lietuvoje kurti žmogaus teis÷ms pagarbią
kultūrą ir veiksmingą žmogaus teisių apsaugos mechanizmą ir siūlome:
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•

įtraukti žmogaus teisių klausimus į bendrojo lavinimo mokyklų programą;

•

valstybiniu mastu inicijuoti, skatinti, palaikyti ir globoti egzistuojančias toleranciją,
tarpkultūrinį pažinimą ir pakantumą, tarpusavio supratimą ugdančias tarptautines ir
nacionalines kampanijas;

•

nuolat vykdyti visuomen÷s steb÷seną apie ksenofobijos ir netolerancijos apraiškas
Lietuvoje ir informuoti apie esamą situaciją;

•

įkurti tarpžinybinę komisiją, koordinuojančią žmogaus teisių srityje dirbančių
institucijų veiklą bei bendradarbiaujančią su tarptautin÷mis žmogaus teisių
organizacijomis.

Mes, Lietuvos jaunimo organizacijos, esame pasirengusios prisid÷ti prie siūlomų
priemonių įgyvendinimo.

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos
Prezidentas

Šarūnas Frolenko
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