Gerbiamas Lietuvos Banke,

Į Jus kreipiasi Asociacija Vilniaus Moterų namai. Iš ties džiugu matyti Lietuvos Banko
kuriamas numizmatines vertybes, suteikiančias materialą formą mūsų valstybės gyvenimo
įvykiams ir iškiliems asmenims pažymėti. Sveikiname Banko iniciatyvą išleisti seriją monetų,
skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui – tai ypač svarbus įvykis bet kuriam Lietuvos
piliečiui.
Vis dėlto, tarp kolekcinių monetų, kurias planuojama išleisti, pasigendame tų, kurios būtų
skirtos iškiliausioms Lietuvos moterims bei moterų bendruomenei svarbiems istoriniams
įvykiams. Visų pirma tai, Lietuvos moterų rinkimų teisės 100-metis - primename, jog būtent
1918 m. lapkričio 2 d. buvo įtvirtina moterų teisė balsuoti, kuri ir buvo įrašyta į Laikinąją
Konstituciją. Tuo Lietuva užėmė savo vietą tarp pačių demokratiškiausių pasaulio valstybių,
kurios tuojau po Pirmojo pasaulinio karo nuėjo demokratijos kūrimo keliu, pertvarkė savo
rinkimų įstatymus, ir suteikė balsavimo teisę abiejų lyčių, arba visiems, savo šalių piliečiams.
Esame įsitikinę, jog moneta, skirta šiam įvykiui, turi užimti deramą vietą Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečio kolekcijoje ir prašome atsižvelgti į šį objektyvų reikalavimą.
Taip pat, turi būti išleista proginė numizmatinė moneta, skirta Gabrielei Petkevičaitei-Bitei Steigiamojo Seimo Pirmininkei; Lietuvių literatūros klasikei ir moterų judėjimo aktyvistei
Julijai Žymantienei-Žemaitei; Jos Ekscelencijai Daliai Grybauskaitei - pirmajai Lietuvos
prezidentei moteriai; Kazimirai Danutei Prunskienei, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės
Atstatymo Akto signatarei ir pirmajai Premjerei, dar vadinamai Gintarine Ledi. Atkreipiame
Jūsų dėmesį į tai, jog šie sprendimai turi svarbią reikšmę ir simbolinę prasmę, nes atspindi kokį
demokratijos lygmenį Lietuvos visuomenei pavyko pasiekti per 100 metų nuo minimo
Lietuvos valstybės atkūrimo 1918-aisiais.

Iš anksto dėkojame.
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NVO koalicija „Moters teisės – visuotinės žmogaus teisės“

