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JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pareiškimas 

 

Kaip iš dviejų pažymimųjų žodžių sudarytas Amerikos Lietuvių Bendruomenės pavadinimas 

rodo, mūsų tikslas yra skatinti ir stiprinti visų Amerikoje gyvenančių žmonių ryšius ir jų 

bendravimą. Mūsų įstatai pabrėžia jungtį ir mūsų veikla bei organizacinės pastangos įgalina 

siekti plačiau, bendraujant ir bendradarbiaujant su kito paveldo ir kilmės žmonėmis bei jų 

junginiais. 

George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ir kitų nužudymas sukėlė Amerikos 

visuomenėje daug nerimo ir sumišimo. Todėl dabar, labiau nei bet kada, yra svarbu pripažinti 

ir pabrėžti tas vertybes, kuriomis mes tikime. Šiuo metu matomi visuomenės protestai 

prasidėjo Jungtinėse Valstijose, tačiau ir visas pasaulis pamatė, kad visur tebėra daug vienokio 

ar kitokio įsisenėjusio priešiško vienas kitam nusistatymo ir neapykantos, ir kad visur reikia 

stengtis geriau vieniems kitus suprasti bei skirtumus tolerantiškai priimti. 

Lietuvos žmonės kentėjo sovietinę priespaudą ir pergyveno nacių okupaciją. Suprasdama, jog 

reikia gydyti Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje žydų žmonėms padarytas žaizdas, Lietuva 

visur steigė tolerancijos skatinimui ir supratimui skirtus pažinimo centrus. Lietuviai stengėsi 

išklausyti ir atsiliepti į lenkų mažumos siekius bei poreikius ne tik verslo, bet ir teisingumo, ir 

asmeniškų žmogiškųjų santykių erdvėje. Nors jau daug buvo pasiekta, dar daug lieka 

nepadaryta.  

Teigiamai vertindama žmonių įvairovę, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba siūlo 

šiuos solidarumo išraiškos principus: 

JAV Lietuvių Benduomenė be išlygų smerkia visus smurto veiksmus. Mes pabrėžiame žodžio 

laisvės ir taikaus protesto teisę. Mes tvirtai pasisakome prieš rasinę diskriminaciją ir bet kokį 

kito žmogaus paniekinimą, ir pripažįstame visų žmonių lygybę. Savo tarpe mes esame 

įsipareigoję veikti, kad visi žmonės būtų saugūs, ir sudaryti galimybes puoselėti didesnį visų 

tarpusavio sutarimą ir darnumą. 

Siūlome prisiminti graikų filosofo Sokrato dėsnį: “Nepatyręs—negyvensi”. Reikia sustoti ir 

pagalvoti, įžvelgti ir suprasti visų mūsų šios žemės bendrakeleivių jausmus, nuoskaudas ir 

siekius, ir  laiko esmę giliau suprasti. Padarykime tai dabar. 

Visuomet lauksime jūsų atsiliepimo, minčių ir nuomonių šiuo klausimu. Toks dialogas yra 

reikalingas ir naudingas. Dėkoju tikėdamas, kad prisidėsite prie šių teigiamų ir reikalingų 

pastangų. 
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