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ATVIRAS LAIŠKAS 

 

Mes, Geros valios fondo pirmininkai Faina Kukliansky ir Rabinas Andrew Baker, esame sunerimę 
dėl Seimo sprendimo 2021-uosius paskelbti Lietuvių aktyvistų fronto nario Juozo Lukšos-Daumanto 
metais. 

Berlyne įkurtas Lietuvių aktyvistų frontas (toliau LAF) buvo iš anksto suformuotas kaip vokiečių 
sąjungininkas, veikiantis okupuotoje Lietuvoje. Tai buvo organizacija, neslėpusi savo antisemitinės 
pakraipos ir tuo didžiavosi, o daugelis jos narių buvo tiesiogiai susiję su Lietuvos žydų persekiojimu 
ir žudymu. 

Nepaisant antisovietinės veiklos ir vėlesnio konflikto su nacių valdžia, LAF deklaruota 
nepriklausomos Lietuvos vizija buvo etniškai „gryna“ tėvynė, kurioje nebūtų vietos žydų tautybės 
piliečiams. Nors yra abejojančių J.Lukšos-Daumanto kalte dėl karo nusikaltimų ir teigiančių, jog 
nepakanka tai įrodančių dokumentų, manome, kad Seimui nederėjo skelbti 2021-ųjų J. Lukšos-
Daumanto metais.  

Šiandien visame pasaulyje istorija vertinama iš naujo ir visose Vakarų demokratijose vis garsiau 
sakoma, kad net žinomiausios pasaulio asmenybės ir lyderiai turės netekti savo šlovės ir nuopelnų, 
jei jie kartu buvo ir rasistai, fanatikai ar antisemitai. Lietuva, kaip demokratinė, Vakarų pasaulio 
vertybėmis besivadovaujanti valstybė, irgi turės laikytis šių nuostatų.  

Todėl prašome jūsų nesiimti jokių veiksmų, kurie pagerbtų bet kurį Lietuvių aktyvistų fronto lyderį 
ar narį. Vietoj to, raginame tokius klausimus perduoti ištirti Prezidento sudarytai Tarptautinei 
komisijai nacių ir sovietų okupacijos režimams įvertinti, taip siekiant aiškaus ir kritiško šio tragiško 
istorijos etapo įvertinimo.  
 

Mes, Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą 
disponavimo fondo pirmininkai, nuo pirmųjų jūsų Seimo vadovo poste dienų vertinome partnerišką 
bendradarbiavimą su Jumis.  
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Jūs ir mes turime bendrą įsipareigojimą išsaugoti Lietuvos žydų palikimą bei istoriją, taip pat kurti 
visavertę ir tolerantišką ateitį. Mūsų laiškas pagrįstas būtent šiomis vertybėmis.  

  
Su nuoširdžiais linkėjimais,  

Geros valios fondo pirmininkai   

 

Faina Kukliansky, Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė  

  
 

Rabinas Andrew Baker, Amerikos žydų komiteto (American Jewish Committee) Tarptautinių žydų 
reikalų direktorius ir ESBO pirmininko, atsakingo už kovą su antisemitizmu, asmeninis atstovas  

         
 

 

 


