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Gerbiamas LR Seimo Pirmininke Viktorai Pranckieti, norime atkreipti dėmesį, jog Jūsų viešai išsakytas,
skubotas ir galimai nepamatuotas raginimas, neabejotinai yra rimtas ir nepateisinamas kirtis mūsų tautos
demokratinėms ir jos žmonių netektimis bei krauju aplaistytoms istorinėms vertybėms.
Jūs esate išrinktas ir atstovaujate Lietuvą bei jos žmones, todėl esame įsitikinę, jog Jums nederėtų daryti
panašių pareiškimų, neįsiklausius ir neišgirdus tautos nuomonės jai skaudžiais klausimais. Juolab, kad vos už kelių
dienų, minint mūsų valstybės šimtmečio jubiliejų, aikštėje stovėsite priešais juos, Jus rinkusius žmones.
Labai lengva pasmerkti žmogų, jo neišklausius bei neįsigilinus į reikalo esmę.
Jūsų šiuo klausimu išsakytos mintys bei pareiškimas primena tai, kas buvo daroma su disidentais ar kitaip
manančiais sovietmetyje. Tuo laikmečiu, kaip žinome, iš atitinkamų Komunistų partijos instancijų buvo duodami
nurodymai represinėms, tokioms, kaip KGB bei panašioms struktūroms ir jų poveikyje, atitinkamų darboviečių
viršininkai, direktoriai, kartu su tų pačių darboviečių partsekretoriais ar komsorgais, prireikus viešai, dar ir
pasitelkus darbo kolektyvus, puldavo bei šantažuodavo neįtikusį žmogų, kol tas idėjiškai "susitepęs" asmuo savo
valia arba priverstinai atleidus, su taip vadinamu, „vilko bilietu“ būdavo išmetamas į gatvę.
Prieš darant tokio pobūdžio viešus pareiškimus, vertėtų pasikalbėti su sovietmečio represijas išgyvenusiais
žmonėmis - 1941m. Birželio sukilimo dalyviais bei pokario partizanais, tremtiniais ar jų artimaisiais. Taip pat
apsilankyti Genocido aukų muziejuje, pasidomėti kokie tardytojai kankino mūsų tautos didvyrius, žudė ir į pražūtį
trėmė mūsų tautos sūnus ir dukras. Nematome nieko smerktino, jog vardan teisingumo ir kraupios istorinės
statistikos, būtų įvardintos ne tik mūsų tautos budelių pavardės, bet ir jų tautybės. Viešas jų anonsavimas
ateityje drausmintų ne tik pavienius asmenis, bet ir valstybes, atsakingas už jų piliečių įvykdytus nusikaltimus
žmoniškumui. Pavyzdys – Vokietija. Po Antrojo pasaulinio karo nepabūgusi prisiimti kaltę už savo piliečių
įvykdytus nusikaltimus. Deja, iki šiol to nepadarė nei viena kita, už savo piliečių nusikaltimus Lietuvai atsakinga
tauta ar valstybė. Tarp jų ir žydai.
Po 2018-02-09 DELFI portale publikuoto Jūsų pareiškimo: „Po kaltinimų antisemitizmu Pranckietis
ragina akademinės etikos kontrolierių trauktis“ iš daugiau nei septynių šimtų straipsnį komentavusių skaitytojų
beveik nėra palaikančių Jūsų išsakytą raginimą. Tai rodo, kad tiek savų, tiek svetimtaučių asmenų dalyvavimas
mūsų tautos genocide ir jų įvykdyti nusikaltimai Lietuvos piliečių atžvilgiu yra ypač skaudūs ir lauktini
atsiprašymo bei kompensacijų. Jūsų, kaip aukščiausio lygio politiko uždavinys to siekti visomis įmanomomis
diplomatinėmis ir kitomis priemonėmis. Juk iki šiol net nėra pareikalauti perdavimui Lietuvai ir net nemėginti bent
už akių teisti Rainių budeliai, taip pat persekioję 1941m. Tautos sukilimo dalyvius, daugelį pokario partizanų ir
ypač žiauriai Adolfą Ramanauską – Vanagą kankinę sadistai.
Viešas, nepagrįstais kaltinimais paremtas Jūsų pareiškimas nedaro garbės nei Jums pačiam, nei mūsų,
begales netekčių bei pažeminimo patyrusiai tautai.
Mes, žemiau pasirašiusieji Lietuvos patriotinių organizacijų atstovai visomis išgalėmis ginsime Vigilijų
Sadauską nuo jam mestų nepagrįstų kaltinimų bei aukščiausios valdžios siekio su juo susidoroti paminant teisinius
bei demokratinius principus ir normas.
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