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Nacių ir sovietinio okupacinių režimų įvykdytas Lietuvos gyventojų genocidas yra gili tautos 

žaizda, kurios gijimo proceso pradai vos pastebimi. Nė vienas lietuvis neturi moralinės teisės 

pamiršti mūsų tautos žiauraus genocido, o ateinančios kartos turi žinoti ir suprasti, kokią kainą 

protėviai sumokėjo už jų laisvę. 

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės X Seimas 

reiškia didelį susirūpinimą, kad vis dar neparengti šių dviejų okupacijų (nacių ir sovietinės) 

1940-1991 m. laikotarpio istorinio apibendrinimo dokumentai, kurie suteiktų istorinį kontekstą 

okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti; 

atkreipia ypatingą dėmesį į Respublikos Prezidento sudarytą Tarptautinę komisiją, 

kuri vertina nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimus; 

skatina, kad Tarptautinės komisijos darbai būtų skaidrūs ir vieši, prieinami ir Lietuvos 

visuomenei, ir užsienio lietuviams; 

prašo Tarptautinės komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kontroliuoti šios komisijos 

paramos fondą, kad būtų išlaikyta to fondo balansinė parama Tarptautinės komisijos darbams ir 

išvengta galimos tendencingos ir žalingos fondo įtakos vertinant nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų nusikaltimus; 

siūlo kraštų Lietuvių Bendruomenėms skatinti ir finansuoti mokslo darbus šio laikotarpio 

istorinėmis temomis ir prašo Švietimo ir mokslo ministeriją ir Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centrą parengti informacinius leidinius, kurie tiktų viso pasaulio 

lietuvių kilmės jaunimui; 

kreipiasi į visų kraštų Pasaulio Lietuvių Bendruomenes skatindamas susipažinti su Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro dokumentų rinkiniais, o jeigu atsirastų gyvų 

liudininkų, nesutinkančių su dokumentuose pateiktais faktais, prašyti juos liudyti; 

skatina visų kraštų Lietuvių Bendruomenes rinkti, tirti ir skelbti duomenis apie žydų gelbėjimą 

nacių okupuotoje Lietuvoje, kai vyko ir Lietuvos piliečių genocidas; 

skatina dokumentuoti Mažosios Lietuvos tragediją, ištikusią visų pirma to krašto lietuvių 

kilmės senuosius gyventojus. Lietuvių tautos istorijai privalu kaupti istorijos dokumentus ir šiuo 

klausimu; 

prašo Lietuvos Respublikos Seimą dar kartą apsvarstyti nutarimo projektą dėl Lietuvos 

genocido vykdytojų skulptūrų ekspozicijos Grūto parke. Parkas erzina mūsų politinius kalinius ir 

tremtinius, kurie yra gyvi šio žiauraus istorijos periodo liudininkai, taip pat daugelį lietuvių kilmės 



asmenų Lietuvoje ir išeivijoje, dar labiau supriešina tautą, kelia tarpusavio nepasitikėjimą ir trukdo 

gyti giliai genocido žaizdai. 
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