KONFERENCIJA
„LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI: ISTORINIS,
MORALINIS IR TEISINIS ATSAKOMYBĖS ĮVERTINIMAS“

PROGRAMA
2015 m. gegužės 22 d.
Lietuvos Respublikos Seimas
Kovo 11-osios Akto salė
Skaičiuojame 26-uosius atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės metus, tačiau istorinės
atminties politika dar nėra viena iš svarbiausių valstybės ir Tautos stiprinimo politikos dalis.
Nėra nei moraliniu, nei teisiniu požiūriu išsamiai ir deramai įvertinta sovietų okupacinį
režimą palaikiusių institucijų ir organizacijų veikla.
Šios konferencijos tikslas – pakviesti diskusijai politikus, teisininkus, dvasininkus,
istorikus, kariškius ir patriotinių visuomeninių organizacijų atstovus, siekiant Lietuvos
komunistų partijos Centro komitetą, visą vadovaujantį miestų ir rajonų komunistų partijos bei
komjaunimo vadovų aparatą įvardyti kaip nusikalstamas, represines organizacijas,
vykdžiusias Tautos genocidą ir nusikaltimus žmogiškumui, pagerbti aukų atminimą, tęsti prieš
15 metų Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“
pradėtą darbą.
9.00–10.00 val.
Konferencijos dalyvių registracija
Pirmoji dalis. SOVIETŲ OKUPACIJA: ĮVAIRIOS TAUTOS NAIKINIMO FORMOS
Pirmininkauja: dr. Laurynas Kasčiūnas ir Jonas Burokas
10.00–10.20 val.
Įžanginis žodis
Sveikinimai
10.20–10.35 val.
Lietuvos komunistų partijos vaidmuo įtvirtinant okupacinį režimą ir valstybingumo praradimą
1918–1990 metais
Pranešėjas – dr. Algimantas Liekis
10.35–10.50 val.
Didžiosios tremtys ir partizaninis karas: politinis susidorojimas ir siekis sunaikinti tautą
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė
Birutė Teresė Burauskaitė
10.50–11.05 val.
Sovietų nusikaltimai žmogiškumo, karo, terorizmo, represijų, genocido aspektu
Pranešėja – prof. Ona Voverienė
11.05–11.20 val.
Lietuvos kariuomenės dvasinis ir fizinis sunaikinimas. Prievartinė mobilizacija
Pranešėjas – Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido,
artimųjų sąjungos pirmininkas Vytautas Zabielskas
11.20–11.35 val.
Lietuvos okupacija ir ateizmas: dvasinis tautos ir tikinčiųjų genocidas
Pranešėjas – kunigas Robertas Grigas
11.35–12.00 val.
Prievartinė kolektyvizacija: sovietų teroras prieš ūkininkus
Pranešėjas – laisvės kovų dalyvis Petras Girdzijauskas
Vaizdo medžiagos demonstravimas
Žurnalistas Šarūnas Valentinavičius
12.00–12.30 val.
Kavos pertrauka
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Antroji dalis. LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO ORGANIZATORIŲ IR
VYKDYTOJŲ TEISINIS ĮVERTINIMAS
Pirmininkauja: Vytautas Zabielskas ir Vytautas Keršanskas
12.30–12.45 val.
Tarptautinis Vilniaus visuomeninis tribunolas „Komunizmo nusikaltimų įvertinimas“ ir jo
tąsa po 15 metų
Pranešėjas – 2000 m. vykusio Tarptautinio Vilniaus visuomeninio tribunolo pirmininkas
Vytautas Zabiela
12.45–13.00 val.
Lietuvos komunistų partijos ir komjaunimo vadovų, kaip lietuvių tautos genocido
organizatorių, teisinis įvertinimas
Pranešėja – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė
dr. Zita Šličytė
13.00–13.15 val.
1941 m. Birželio sukilimo ir partizaninio karo vertinimas: tarp faktų ir priešiškų jėgų kuriamų
mitų
Pranešėjai: plk. ltn. Arūnas Dudavičius ir Vytautas Keršanskas
13.15–13.30 val.
Neteisiniai dabartinės prokuratūros ir teismų sprendimai veiksmų pasipriešinimo okupacijai
bylose vertinimai
Pranešėjas – Algirdas Endriukaitis
13.30–14.30 val.
Diskusijos
(Reglamentas – iki 5 minučių.)
Rezoliucijų priėmimas
14.30-15.00 val.
Sigitos Lipovienės knygos „Aukštuolių Ąžuolai“ pristatymas.Koncertuoja ansamblis
„Kankleliai“(vadovė Daiva Čičinskienė)
Konferencijos apibendrinimas
Pastaba. Pranešėjai sekretoriatui pateikia kompiuterinį teksto variantą.
Konferenciją rengia Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams
dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisija.

