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Pareiškimas
D÷l 1941 birželio 23 d. pareiškimo „Nepriklausomyb÷s atstatymo deklaravimas“
pripažinimo Lietuvos Respublikos teis÷s aktu
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Mes, Laisv÷s kovotojai susitikimo su LR Seimo pirmininku dalyviai,
įvertindami pasipriešinimo okupacijoms ir kolaborantams pasekmes ir kasdienę
kovą,
konstatuojame, kad pagal tarptautiniu mastu pasmerkto 1939 08 23 Sovietų Sąjungos ir
nacių Vokietijos arba Stalino ir Hitlerio sąmokslą prieš suverenias valstybes 1940 06 15 Sovietų
Sąjunga okupavo Lietuvą ir prad÷jo 50 metų trukusį Lietuvos sąmoningų piliečių naikinimą ir
persekiojimą. Pagal suokalbio nusikalt÷lių programas buvo sunaikinta maždaug trečdalis Lietuvos
gyventojų (apie 1 mln. žm.), padaryta milžiniška žala valstybei.
Pažymime, kad pirmųjų sovietin÷s okupacijos ir aneksijos metų brutalus teroras suk÷l÷
visuotinio pasipriešinimo precedentą, kurio tikslas buvo atkurti Lietuvos valstyb÷s nepriklausomybę.
Ši siekiamyb÷ buvo realizuota prasid÷jus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui.
Tvirtiname, kad 1941 metų birželio 22–28 dienų Sukilimo metu buvo išlaisvinta Lietuva nuo
sovietinių okupantų.
1941 m. birželio 23 d. ginkluoto Lietuvos sukilimo vadovyb÷ per Kauno radiją paskelb÷
Lietuvos Laikinosios Vyriausyb÷s 1941 Birželio 23 d. pareiškimą „Nepriklausomyb÷s atstatymo
deklaravimas“. Tuo išreišk÷ tautos valią atmesti sovietų aneksiją ir atkurti Nepriklausomą Lietuvos
valstybę. Pareiškime rašoma „Susidariusi Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausyb÷ šiuo
skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę. Prieš viso pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji
Lietuvos valstyb÷ entuziastingai pasižada prisid÷ti prie Europos organizavimo naujais pagrindais.
Žiauraus bolševikų teroro iškankinta lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tautin÷s vienyb÷s ir
socialinio teisingumo pagrindais.“ Prad÷jo veikti Lietuvos Respublikos Konstitucija, o Laikinoji
Vyriausyb÷ prad÷jo vykdyti Lietuvos valdymo funkcijas. Vokietijai nepripažinus Lietuvos Laikinosios
Vyriausyb÷s, patriotin÷s organizacijos ÷m÷ veikti pogrindyje prieš nacių režimą. Patriotin÷s
organizacijos kovojo ir prieš sovietinius okupantus.
1941 m. Birželio sukilimo metu žuvo apie 2 tūkst. sukil÷lių. Antrosios sovietin÷s okupacijos
pirmaisiais metais daugelis sukil÷lių įstojo į Lietuvos Vietinę rinktinę, į partizanų gretas. 1944–1953
metų partizaninis karas parod÷ apie lietuvių tautos siekį išsivaduoti iš Sovietų Sąjungos ir komunizmo
jungo. Daugelis kovotojų žuvo, daugelis buvo nuteisti ir sušaudyti, daugelis buvo ištremti, įkalinti.
Pagerbdami 1941 m. birželio 22–28 d. sukil÷lių, r÷m÷jų ir tautos siekio įgyvendinimą –
sovietinių okupantų išvijimą iš Lietuvos ir Nepriklausomyb÷s atstatymo DEKLARACIJOS paskelbimą,
nusilenkdami aukoms ir jų kilniems siekiams,
prašome Seimo Pirmininką inicijuoti pareiškimo „Nepriklausomyb÷s atstatymo
deklaravimas“ pripažinimą Lietuvos Respublikos teis÷s aktu.
1941 metų birželio 22–28 dienų Sukilimo dvasia vyravo politinių kalinių ir tremtinių
gyvenimuose, Vietin÷s rinktin÷s kovose, 1944–1953 metų partizaniniame kare,
pasipriešinimo
kovose prieš okupantus ir kolaborantus. Sąjūdininkai Nepriklausomyb÷s atstatymo ir apgynimo
kovose naudojosi sukil÷lių, politinių kalinių ir tremtinių, Vietin÷s rinktin÷s kovotojų bei partizanų
patirtimi.
Mes Jums įteikiame visiems Lietuvos Seimo pirmininkams specialiai dedikuotą knygą „Lietuvių
tautos SUKILIMAS 1941 m. Birželio 22 – 28 d.“ Ši knyga primins apie sukil÷lių pasišventusią tarnystę
Lietuvai, didvyrišką kovą ir auką T÷vynei.
Mūsų pareiga – teisiškai įvertinti pasipriešinimą okupacijoms ir kolaboravimą.
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