
 Regioninė konsultacija: Holokausto laikotarpio turto restitucija –
 dešimt metų po Terezino deklaracijos

 2019 m. gruodžio 2 d. nuo 10 val. iki 17 val.
 Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė, Pylimo g. 4, Vilnius III aukštas, Jašos Heifetso salė

10:00-10:30 Sveikinimo kalbos
 GVF valdybos pirmininkė Faina Kukliansky 
 GVF valdybos pirmininkas Andrew Baker
 Izraelio ambasadorius Lietuvoje Yossi Avni Levy
 Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius

10:30-11:00 Restitucijos pastangų apžvalga
 Andrew Baker, AJC tarptautinių žydų reikalų direktorius

10:30-11:00 Istorinis žvilgsnis į žydų nuosavybės restitucijos procesą Europoje
 (Moderuoja: Faina Kukliansky)

11:00-11:30 Kompensacija už nacionalsocialistinį neteisingumą ir žalos atlyginimas žydų aukoms: Vokietijos patirtis
 Dirkas Rolandas Hauptas, tarptautinės teisės ekspertas, Lundo universitetas

11:30-12:30 Istorinis žvilgsnis į Holokaustą
 Joachim Tauber, Hamburgo universitetas
 Christoph Dieckmann, Berno universitetas
 Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti nariai 

12:30-13:00 Atvira diskusija

13:00-14:00 Pietūs

14:00-15:30 Restitucijos Europoje regioninė praktika ir iššūkiai
 (Moderuoja: Andrew Baker)

 Geroji praktika ir esami restitucijos iššūkiai: Lietuvos atvejis
 Faina Kukliansky, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkė

 Čekijos respublika
 Tomas Kraus, Žydų bendruomenių federacija Čekijos respublikoje

 Lenkija
 Piotr Puchta, Žydų paveldo išsaugojimo fondas Lenkijoje
 Monika Krawczyk, Lenkijos žydų bendruomenių sąjunga

 Latvija
 Dmitry Krupnikov, Latvijos žydų bendruomenės restitucijos fondas

 Vengrija
 Peter Feldmajer, MAZSIHISZ

 Kroatija ir Slovėnija
 Daniel Seth Mariaschin, WJRO ir tarptautinė B’nai B’rith organizacija

15:30-16:00 Kavos pertrauka

16:00-16:45 Atvira diskusija
16:45-17:00 Aptarimas ir baigiamosios pastabos
 Andrew Baker ir Faina Kukliansky
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Faina Kukliansky yra Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės pirmininkė ir advokatė.
Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo Faina Kukliansky buvo išrinkta pirmosios žydų bendruomenės Lietuvoje valdybos nare. 
Vėliau ji tapo aktyviai bendruomenės interesus ginančia teisininke.
2013 m. ji buvo išrinkta Lietuvos žydų bendruomenės pirmininke, taip pat ir Vilniaus žydų bendruomenės pirmininke. 2017 m. 
gegužę F. Kukliansky buvo perrinkta Lietuvos žydų (Litvakų) bendruomenės pirmininke. Ji taip pat yra Geros valios kompensacijos 
už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondo valdybos pirmininkė.
F. Kukliansky yra gavusi nemažai Lietuvos valstybės apdovanojimų, įskaitant Lietuvos Respublikos Prezidento skiriamą riterio 
kryžiaus apdovanojimą „„Už nuopelnus Lietuvai“ bei Lietuvos diplomatijos žvaigždės apdovanojimą, kurį skyrė Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija.

Rabinas Andrew Baker yra Amerikos žydų komiteto tarptautinių žydų reikalų direktorius. 2009 m. jis buvo paskirtas 
Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje organizacijos (OSCE) asmeniniu einančio pareigas pirmininko atstovu kovoje su 
antisemitizmu ir toliau eina šias pareigas. Jis yra Žydų ieškinių konferencijos (JCC) pareigūnas ir yra buvęs nariu restitucijos 
ir istorijos komisijose Čekijos Respublikoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Jo darbas Europoje buvo įvertintas ir jis buvo 
apdovanotas Vokietijos, Lietuvos, Latvijos ir Rumunijos prezidentų. Andrew Baker yra buvęs Tarpkonfesinės konferencijos 
Vašingtone prezidentu, taip pat Kolumbijos apygardos žmogaus teisių komisijos komisaras ir buvęs Vašingtono rabinų valdybos 
prezidentas, o taip pat - San Quentin kalėjimo kapelionas.

Christoph Dieckman šiuo metu yra podaktarinių studijų mokslininkas Berno universitete ir dirba projekte „„Antižydiško 
persekiojimo aidai“. Jis tyrinėjo rusų pilietinio karo istoriografiją jidiš kalba Fritz Bauer institute Frankfurte prie Maino ir dėstė 
modernios Europos istoriją Keele universitete Jungtinėje Karalystėje.
Jis yra Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys. Jo darbas „„Vokiečių 
okupacinė politika 1941-1944 m.“ buvo publikuotas 2011 m. ir buvo apdovanotas Yad Vashem Tarptautine knygos premija už 
Holokausto tyrimus 2012 m. Jis buvo redaktorių kolegijoje leidžiant Heinricho Himmlerio 1941/42 dienoraštį (Hamburgas, 1999), 
publikavo darbus apie getus (2009) bei Vokietijos karo vaidmenį masiniuose nusikaltimuose (2015).

Dr. Peter Feldmajer yra vienas žymiausių žydų viešų figūrų Vengrijoje, Žydų bendruomenių federacijos Vengrijoje – 
MAZSIHISZ – įkūrėjas ir prezidentas. Šios organizacijos prezidentas ir viceprezidentas jis yra jau daugiau nei 20 metų.
Jis dirbo su Holokaustą išgyvenusių žmonių restitucijos klausimu kaip prioritetiniu, o taip pat – Holokaustą išgyvenusių žmonių 
aprūpinimu. Jis reprezentuoja MAZSIHISZ federaciją tarptautinėse žydų organizacijose. Šiuo metu Peter Feldmajer taip pat yra 
MAZSIHISZ Centrinės Vengrijos regiono pirmininkas, Žydų paveldo Vengrijoje visuomeninio fondo – MAZSÖK - valdybos narys. 
Jis taip pat dirba teisininku. Jis turi keturis vaikus ir du anūkus.

Dirk Roland Haupt yra Federalinės užsienio reikalų ministerijos Sutarčių teisės skyriaus Berlyne direktorius ir tarptautinės 
teisės tyrėjas Lundo universitete. Prieš pradėdamas tarnybą jis dirbo teisiniu patarėju Tarptautinės teisės skyriuje ir 
pavaduotoju Tarptautinės kibernetinės politikos koordinavimo tarnybos federalinėje užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 2005 
iki 2009 m., D. R. Haupt buvo Misijos vadovo pavaduotojas Vokietijos ambasadoje Vilniuje. Baigęs teisę Göteborg universitete su 
pagyrimu (juris kandidat) ir Teisės magistro laipsnį Lundo universitete (juris licentiat) jis yra Branduolinių ginklų tarptautinės 
teisės asociacijos komiteto narys, Neplatinimo ir šiuolaikinės tarptautinės teisės Londone narys ir Tarptautinės žydų teisininkų 
ir juristų asociacijos Tel Avive narys.
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Monika Krawczyk yra adovakatė Varšuvoje besiverčanti privačia teisės praktika nuo 2003 m. Nuo 1997 iki 2003 m. ji 
dirbo CMS Cameron McJenna teisinėje firmoje Varšuvoje, Turto finansų departamente. Nuo 1999 m. ji yra Žydų nuosavybės 
restitucijos Vyriausybinė reguliavimo komisijos narė. Nuo 2004 iki 2019 m. ji eina generalinės direktorės pareigas Žydų paveldo 
išsaugojimo fonde Lenkijoje (FODZ). Nuo 2019 m. sausio iki spalio mėnesio buvo Lenkijos žydų bendruomenės prezidentė. Šiuo 
metu ji yra Valdybos narė. Monika Krawczyk studijavo teisę Varšuvos universitete (Lenkijoje) ir Toledo universitete (Ohio, JAV), 
taip pat studijavo žydų studijas Žydų studijų institute (Jeruzalėje, Izraelyje).

Dmitry Krupnikov yra Latvijos žydų bendruomenių tarybos vicepirmininkas ir Latvijos žydų bendruomenės restitucijos fondo 
(LEKOREF) pirmininkas. Šis Fondas Tarybos buvo įsteigtas 2016 m. kai Latvijos žydų bendruomenei kaip restitucija buvo perduoti 
penki religinės ir bendruomeninės paskirties pastatai. Visas gautas (atstatytas) nekilnojamas turtas perduotos LEKOREF, kuris 
dabar rūpinasi šių pastatų valdymu ir išlaikymu.
Dmitry buvo žydų bendruomenės atstovas, vadovaujantis restitucijos procesui ir dalyvavo visuose derybų Latvijos Seime 
(Parlamente) etapuose. Per vienerių metų laikotarpį Seime buvo priimti 5 restitucijos įstatymai.

Daniel S. Mariaschin yra tarptautinės B’nai B’rith organizacijos tarptautinis vykdomasis viceprezidentas ir generalinis 
direktorius. Kaip aukščiausias organizacijos vykdantysis pareigūnas, p. Mariaschin vadovauja ir prižiūri B’nai B’rith organizacijos 
programas, veiklas ir darbuotojus visame pasaulyje. Jis taip yra B’nai B’rith tarptautinio žmogaus teisių ir viešosios politikos 
centro direktorius. Dirbdamas šiose pareigose, p. Marischin reprezentuoja tarptautinės B’nai B’rith organizacijos požiūrį 
ir analizę pasaulio lyderiams, tarptautiniuose forumuose ir konferencijose, JAV Kongresui ir spaudai, taip pat koordinuoja 
B’nai B’rith organizacijos programas ir politiką atsižvelgdamas į žydų bendruomenei rūpimus klausimus. Jis dažnai kalba ir rašo 
apie Izraelio demonizaciją ir delegitimizaciją bei yra pristatinėjęs organizaciją daugeliui įtakingų globalių delegacijų ir panelėse.

Piotr Puchta yra Žydų paveldo išsaugojimo fondo Lenkijoje generalinis direktorius. Nuo 1985 m. iki 2019 m. jis buvo užsienio 
tarnybos Lenkijoje narys, tarp kitų pareigų atlikdamas ambasadoriaus Izraeliui pavaduotojo funkcijas, bei Lenkijos atstovo 
Palestinos Nacionalinėje Administracijoje Ramalloje. Nuo 2009 m. iki 2014 m. jis buvo Lenkijos ambasadorius Egipte, taip pat buvo 
Eritrėjos ir Sudano įgaliotinis. Nuo 2014 m. sausio iki 2016 m. kovo jis vadovavo Lenkijos delegacijai Tarptautiniame Holokausto 
atminimo aljance (IHRA), tuo pat metu eidamas Lenkijos užsienio reikalų ministerijos Afrikos ir Viduriniųjų Rytų departamento 
direktoriaus pareigas. 2019 m. kovą jis baigė savo kaip ambasadoriaus tarnybą Lenkijos užsienio reikalų tarnyboje. Nuo 2019 m. 
balandžio jis yra Žydų paveldo išsaugojimo fondo Lenkijoje generalinis direktorius.

Joachim Tauber daktaro laipsnį 1989 m. gavo Erlangen-Nuremberg universitete Vokietijoje. Nuo 2010 m. jis vadovauja 
Šiaurės-Rytų institutui prie Hamburgo universiteto (IKGN). Savo podoktorinę kvalifikaciją jis baigė monografija apie žydų darbo 
jėgą Lietuvoje 1941-1944 m. 2017 m. gegužę jis paskirtas moderniosios istorijos profesoriumi Hamburgo universitete. Jo tyrimo 
interesai apima Vokietijos-Lietuvos santykių istoriją, Vokietijos okupaciją Rytų Europoje Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo 
metais bei Holokaustą Baltijos šalyse. Joachim Tauber publikavo daugybę straipsnių, o naujausias jo darbas – knyga „„Darbas 
kaip viltis. Žydų getai Lietuvoje 1941-1944 m.“ (Berlin/Boston: De Gruyter, 2015).
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