Latvijas Republikas Saeimai.
Latviešu Biedrības Tautas tiesību SOS deklarācija 12 014.

12 014. gada 4. decembrī.
(laika zīme norāda uz Latviešu senvēsturiskumu Latvijā pieliekot 10 000 gadu
modernajam kalendāram)

Aicinām 12. Saeimu
1) likt valdībai pārrakstīt jauno valdības deklarāciju sakarā ar Ministru kabinetam
dotā uzdevuma neizpildi, jo ne ar vienu teikumu deklarācijā neparādās valdības
lojalitāte Latvijas pamatiedzīvotāju tiesībām, kā arī
2) apstādināt Latviešu Tautas īpašuma – Citadeles banka –atdošanu ārzemniekiem
Kreimeram, Volfensonam, Alisonam, Balsilim, Digam, Dvivedam, Sarfram, Šūmanim,
Steilijam, Šūmanim, Volkerim , Baupost Group. Trīspadsmit nepilsoņu merkantīlās
vēlmes nav samērojamas ar pamatiedzīvotāju tiesībām uz pašu pārvaldītu pēdējo
komercbanku Latvijas Republikā. Šī traģiskā situācija ir pierādījums kolosālam
konceptuālam Romas likumdošanas fiasko. Jūs nekādi nedrīkstat pieļaut ka šie 13
svešie ārzemnieki, kas sametušies, lai par sviestmaizi nopirktu Latviešu Tautas
miljards īstu Latu ieguldījumu, varētu Latviešu Tautai atņemt pēdējo darba augļu
apmaiņas emisijas līdzekli, kas ir valdības pārvaldē. Tas ir kārtējais Tautas
ekonomiskā genocīda akts. Rodiet risinājumu – Latviešu Biedrība strādā ar Jums.
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Tieši 5. novembrī Latviešu Biedrība iesniedza tikko jaunieceltajai valdībai Mārteņu deklarāciju,
kurā Latviešu Biedrība aicina ievērot sekojošus apstākļus:

1. LRas valsts varas pamatā ir valsts institūcijas konstitucionālais kontrakts ar Tautu, ar, it
kā valstsnāciju, – Latviešiem;
2. Latviešu Biedrība atgādina par Latviešu Tautas ārkārtējo vajadzību radīt Latviešiem
labvēlīgu vidi Latviešu Tēvzemē Latvijā, jo Tauta ir vēsturiski katastrofālā SOS stāvoklī;
3. ārzemju korporācijas un savienības vada Latvijas Republiku caur ārzemju likumu un
institūciju autoratīvajām kontroles sistēmām bez procesu seku atbildīga izvērtējuma, kas
nesaskan ar Satversmes 2. pantu. Tās ir ekspropriējušas Latviešu īpašumus genocidālā
SOS apmērā;
4. starptautiskās finansiālās institūcijas finansē pasaules karu kurināšanu jau kopš 1913.
gada kad tās guva FED pārvaldi, radot Tautu nekontrolētu līdzekļu plūsmu, finansējot
masu slepkavības visos kontinentos, kad Latviešu SOS zaudējumi ir aplēšami ap vismaz
1 000 000 kritušo.

Latviešu Biedrība mudināja valdību strauji uzlabot Latviešu izredzes izdzīvot, aicinot veikt
sekojošus sistēmiskus SOS uzlabojumus Latvijas Republikā (LR):

1. Izveidot beidzot LRā suverēnu pilsoņu darba augļu apmaiņas līdzekli –
konstitucionālu naudu, kuru pārvalda pati Tauta un kurai ir Tautas pārvaldīts segums;
2. Atgūt kontroli pār Latvijas centrālbanku, kurai konstitucionāli ir jābūt Latvijas Tautas
pārvaldē, tā nekādi nedrīkst būt no Tautas neatkarīga. Lai Bāzeles tornis irst!
3. Atjaunot visas Latvijas Republikas valsts komercbankas kuras likvidētas starptautiskā
finanšu konglamerāta interesēs un nepieļaut Citadeles pārdošanu, jo tā ir pēdējā
Latviešu Tautas komercbanka, kuras pašpārvalde ir pamatiedzīvotāju tiesībās;
4. Piedāvāt Tautai citu vēlēšanu un LRas pārvaldes sistēmu, kas nav bezatbildīgā
Partokrātija, bet rada pilsonisku atbildību;
5. Nodrošināt Latviešu biedrībām pastāvīgo padomdevēju tiesības valsts varas
struktūrās;
6. Apzināt starptautiskās Romas likumdošanas imperiālos verdzības iekārtas pamatus,
kas padarījuši Latviešus par globalizācijas upurtautu;
7. Rast likumīgu iespēju kā Latviešiem dzīvot pēc savu seņču Tikumības kodeksa uz savu
seņču zemes Latvijā;
8. Izstrādāt un iedzīvināt zinātnisku valsts administrācijas sistēmu kura nodrošina
Satversmes 2. panta īstenošanu Latvijas Republikā;
9. Nodrošināt Latviešu biedrībām telpas un īpašumus;
10. Nodrošināt Latviešu biedrībām plašu pieeju valsts masu mēdijiem;
11. Nodrošināt Latviešu biedrībām resursus profesionālās un augstākās izglītības
veidošanai;
12. Kriminalizēt kara koncepciju kā masu slepkavību, padarot kara propagandu par
nelikumīgu. Īstenot miera ekonomikas konceptu!
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13. Nodro5init LaMskis dzivesziyas gariguma - Dievturibas namu - atjauno5anu visos
novados, un R-rgi vismaz devi4us. Inhvizicijai N6!
14. Visiem LaMjas likumiem un procesiem jdatbilstANO pamatiedzivotaju tiesibu
deklaraciias garam [atrodama LaBie.lu pielikumi cit5ti).

Aicinim ffis darboties saska4E ar LaMias Republikas pilsonu un pamatiedzivotiju tiesibim,
nepirkipjot Satversmes 2. pantu, sekrnejot pamatiedzlvotiju dzivesveidu.
Gaidisim rakstisku atbildi klasiskaji pasti.

Ar Dievpaligu, sadarbiba

Latvie5u Biedribas valde

www.LaBie.lv
Epasts info@labie.lv
TeL 298 L1.A64
Kontakts Ditta Rietuma, vd

I^atvieiu Biedriba
Izumi, VillasmuiZa,
RtrpaZunov.,
LV 2135
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Pielikumā citāti, pilna deklarācija atrodama Latviski www.LaBie.lv
Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija pieņemta 2007.g.
13. septembrī, uzliek starptautisku aizsardzību
... atzīstot neatliekamo vajadzību respektēt pamatiedzīvotājiem piemītošās tiesības, kas izriet no
viņu politiskās, ekonomiskās un sociālās struktūras un no viņu kultūras, garīgajām tradīcijām,
vēstures un uzskatiem, jo īpaši tiesības uz savām zemēm, teritoriju un resursiem, un sekmēt šo
tiesību īstenošanu
būdama pārliecināta, ka tad, ja pamatiedzīvotāji paši būs noteicēji par norisēm, kas ietekmē viņus
un viņu zemes, teritorijas un resursus, viņi varēs saglabāt un stiprināt savas institūcijas, kultūru un
tradīcijas un veicināt to attīstību saskaņā ar saviem centieniem un vajadzībām;
atzīstot, ka cieņa pret pamatiedzīvotāju zināšanām, kultūru un tradīcijām veicina ilgtspējīgu un
atbilstīgu attīstību un pienācīgu vides apsaimniekošanu...
īpaši atzīstot pamatiedzīvotāju ģimeņu un kopienu tiesības saglabāt kopīgu atbildību par savu
bērnu audzināšanu, apmācīšanu, izglītošanu un labklājību saskaņā ar bērnu tiesībām;...
mudinot valstis ievērot un efektīvi pildīt visas savas saistības attiecībā pret pamatiedzīvotājiem
saskaņā ar starptautiskajiem instrumentiem, jo īpaši tiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām,
apspriežoties un sadarbojoties ar attiecīgajiem iedzīvotājiem;...
atzīstot un atkārtoti apstiprinot, ka ikvienam pamatiedzīvotājam bez jebkādas diskriminācijas
piemīt visas cilvēktiesības, kas ir atzītas starptautiskajos tiesību aktos, un ka pamatiedzīvotājiem
ir kolektīvās tiesības, kas ir nepieciešamas to pastāvēšanai, labklājībai un vienotai attīstībai;...
šo Apvienoto Nāciju Organizācijas Pamatiedzīvotāju
partnerattiecību garā un savstarpējā cieņā

tiesību

deklarāciju

... jāīsteno

3. pants
Pamatiedzīvotājiem ir pašnoteikšanās tiesības. Pamatojoties uz šīm tiesībām, tie brīvi nosaka savu
politisko statusu un brīvi nodrošina savu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību.
23. pants
Pamatiedzīvotājiem ir tiesības noteikt un izstrādāt prioritātes un stratēģijas, lai īstenotu savas
tiesības uz attīstību. Pamatiedzīvotājiem ir tiesības aktīvi iesaistīties veselības aprūpes, mājokļu
un tādu citu ekonomisko un sociālo programmu izstrādē un noteikšanā, kas ietekmē viņus, un,
ciktāl iespējams, tiesības vadīt šīs programmas ar savu iestāžu starpniecību.
26. pants
3. Valstis juridiski atzīst un aizsargā šīs zemes, teritorijas un resursus. Šāda atzīšana notiek,
pienācīgi ņemot vērā attiecīgo pamatiedzīvotāju paražas, tradīcijas un zemes valdījuma sistēmas.
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