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Ši, paskutinė kadencijos sesija, ypatinga tapo ne tik dėl priešrinkiminių nuotaikų
stiprėjimo ir su jais susijusių darbų gausos, bet ir dėl vis dar tvyrančios
nežinomybės, paveikusios visą pasaulį. Tokios nežinios fone tragiškai vasarą
palydėjo klausimai dėl mūsų kaimynų, baltarusių, ateities. Šią krizę be atilsio
sekiau bei komentavau situaciją savo socialinių tinklų paskyrose, o mano įvykių
analizę skelbė ir naujienų portalai. Ir, nors šis nerimas neapleidžia nei vieno,
artėjant rinkimams, sunku nepasidžiaugti tuo, kaip toli Lietuva pažengė savo
demokratijos kelyje. Tapome ne tik sėkmės istorija naujųjų demokratijų
Europoje tarpe, bet kartu ir atsakomybės, kalbėti garsiai už silpnesnius ir šiuo
metu tarptautinėje arenoje negirdimus, nešėja. Tik nereikia apsigauti, jog tokie
laimėjimai – savaiminiai. Istorinę atmintį ir jos tiesą tenka nenuilstamai ginti. Tai
dariau ir darysiu ir tuomet, kai miesto savivaldybei reikia priminti, jog
stalinistinio, komunistinio teroro aukos nusipelno didesnės pagarbos, todėl
Petro Cvirkos monumento nukėlimo laikas jau seniai išaušo, ir tuomet, kai tiesą
apie šalies didvyrį, Juozą Lukšą-Daumantą, reikia ginti nuo įžeidžiančiai bukos
dezinformacijos. Dar tik pridėsiu, jog istorinės tiesos gynimui, rašydamas
paskutinę savo knygą „Raudonasis teroras”, paskyriau ne tik pastarųjų mėnesių
naktis – kruviną lietuvių tautos kovą dėl išlikimo narpliojau jau nuo 1989, t. y. 30
metų. Viso to nedaryčiau, jei tvirtai netikėčiau istorinės teisybės svarba tiek laiko
kovojus su didžiule propagandos mašina. Šį rudenį kviečiu prisiminti, jog laisvė
– tai kartu ir gebėjimas bei drąsa apmąstyti skaudžiausius savo šalies istorijos
įvykius. Įvertinę didžiulę netekties kainą, rinkimus galime pasitikti pilni noro
puoselėti vis labiau įsitvirtinančius demokratijos pagrindus.
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Noriu pasidžiaugti, kad gegužės pabaigoje priimti mano inicijuoti įstatymai,
kuriais įtvirtinama Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pareiga tikrinti
kandidatus į renkamas pareigas, ar jie yra sąmoningai bendradarbiavę su kitų
valstybių specialiosiomis tarnybomis. Pavyko įvesti tokį įpareigojimą ir dar
šiems, spalį vyksiantiems Seimo rinkimams,  VRK neregistravo kandidatės,
nenurodžiusios rinkimų anketoje, jog bendradarbiavo su sovietinėmis
specialiosiomis tarnybomis. 

Kita parlamentinė veikla

•   Kartu su šimtu dvidešimt politikų, visuomenininkų, meno kūrėjų, redaktorių,
žurnalistų kreipėmės į Prezidentą ir užsienio reikalų ministrą dėl jauniausio
pasaulyje politinio kalinio likimo (gegužės 17 d. visame pasaulyje minimos 25–
osios Gedhun Choekyi Nyimos, kuris plačiau žinomas kaip XI-asis Pančen Lama,
pagrobimo metinės).

•  Kartu su kitais dviem Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais
kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą prašydami įvertinti ar,
organizuojant nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčios įmonės
„Lietuvos geležinkeliai“ valdybos atrankos procesą, buvo tinkamai įvertintos
visos Lietuvos nacionaliniam saugumui svarbios aplinkybės. Vėliau konkursas,
kurį laimėjo Rusijos piliečio įmonė, buvo nutrauktas.

•   Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos Respublikos sovietų
okupacijos 1940 m. ir jos pasekmių“ (minint birželio 15 d. SSRS įvykdytos
Lietuvos Respublikos pirmosios okupacijos 80–ąsias metines).  Rezoliucijoje
primenami SSRS režimo įvykdyti represiniai veiksmai, pagerbiamas sovietinio
režimo lietuvių ir visų tautybių Lietuvos piliečių aukų atminimas, JAV,
Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir kitų demokratinių valstybių atsisakymas
pripažinti Lietuvos okupaciją bei aneksiją, įvertinimas kaip Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo palaikymas.

•   Jungtinių Amerikos Valstijų žiniasklaidai paskelbus, kad JAV Nacionalinio
saugumo tarybos (National Security Council) nuomone Europos šalių krovinių
patikros įrangos rinkoje dominuojanti Kinijos kompanija Nuctech kelia grėsmę
duomenų saugumui, kreipiausi į Finansų ministrą, Nacionalinio kibernetinio
saugumo centro direktorių bei Muitinės departamento generalinį direktorių dėl
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įmonės Nuctech Warsaw Company Limited, kuri su Muitinės departamentu
įgyvendino ne vieną sutartį, siekdamas išsiaiškinti, ar šios įmonės įrangos
naudojimas atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus bei nekelia
grėsmės duomenų saugumui ir ar trečiosioms šalims nėra neteisėtai
perduodama privati ar komercinė informacija.

•   Po liūties sutrikus Registrų centro darbui ir toliau stringant e. sveikatos
sistemai kreipiausi į Ekonomikos ir inovacijų ministrą, bei Registrų centro
generalinį direktorių, klausdamas apie tai, kas jau yra suplanuota padaryti, kad
valstybės piliečiams svarbūs visų elektroninių registrų duomenys būtų saugūs
(bet kokių krizių ar stichinių nelaimių metu) ir gavau minėtų institucijų
atsakymus.

•  Siūliau Seimui siųsti (patys  parlamentarai negali išvažiuoti be Seimo valdybos
leidimo ir Baltarusijos vizų) parlamentarų grupę situacijos stebėsenai
Baltarusijoje ir, esant reikalui, o�cialiai, per tarptautines institucijas, ginti
žmones nuo žiaurių režimo represijų. Kreipiausi į Seimo pirmininką, prašiau į
parlamentarų grupę įtraukti ir mane patį. Seimo narių grupė sudaryta, tačiau
neaišku, ar jiems pavyks nuvykti į Baltarusiją.

Ir tai tik keletas mano veiklos aspektų, daugiau apie darbus visuomet galite
pasiskaityti www.arvydasanusauskas.lt.

Kviečiu skaityti mano publikacijas nacionalinėje žiniasklaidoje:

•  Gegužės 9–oji Rusijoje: kas trukdo susitarti dėl istorijos?

•  Apie nusavintą pergalę ir kai ką daugiau

•  „Okupacija“, „trėmimai“ ir kiti istorijos egzaminuose „uždrausti“ žodžiai

•  Cukriniai avinėliai ir skylė gyvulinio vagono grindyse

•  Penkiasdešimt lietuvių ištrėmęs KGB pulkininkas: savo darbą dirbau
sąžiningai

•  Politinis performansas smėlio dėžėje, arba „Open beach“

•  Kodėl visi jaudinasi dėl istorijos?

•  JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS: legenda dezinformacijos spąstuose

•  Vakarai-Rytai: kas vyks Baltarusijoje 2021 metais?

•  Rainių byla. A.Anušausko knygos „Raudonasis teroras“ fragmentas
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Aukščiau matote mano naujausios knygos viršelio fragmentą. Dar šį rudenį
planuoju surengti keletą knygos pristatymų.

Mano darbotvarkę galite sekti www.arvydasanusauskas.lt.

NEPAMIRŠKITE, Seimo rinkimai jau spalio 11 d. Eikite į rinkimus ir balsuokite už
savo favoritus. Išreikšti savo nuomonę balsu yra labai svarbu, siekiant teigiamų
pokyčių valstybėje!
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