Petr Nečas, Ministerpresident van Tsjechië: De jaren van het totalitarisme waren
jaren van strijd voor de vrijheid.
Platform Europese nagedachtenis en Geweten opgericht in Praag op 14 oktober
2011
Praag, 14 oktober, 2011. Het Platform Europese nagedachtenis en Geweten werd
officieel opgericht door een ondertekeningsceremonie in het Lichtenstein Paleis in Praag
onder auspiciën van de minister-president van Tsjechië, de heer Petr Nečas, en in
aanwezigheid van de minister-president van Polen de heer Donald Tusk, die ook optrad
als voorzitter van de Europese Unie, en de minister-president van Hongarije, de heer
Viktor Orbán.
‘We mogen de periode van het totalitarisme niet vergeten toen onze naties streden voor de
vrijheid’ zei de Minister-president Nečas tijdens de ceremonie. De heer Daniel Herman,
directeur van het Tsjechische Instituut voor de studie van totalitaire Regimes, zei: ‘Ik ben
ervan overtuigd dat het Platform ons zal helpen de waarheid boven water te krijgen, wat
bevrijdend op ons zal werken.’ De oprichters van het Platform beschouwen de
aanwezigheid van de Ministers-presidenten als een teken van een grote politieke en
morele ondersteuning voor hun werk. Namens Nederland ondertekende de ‘Stichting
Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers’ de samenwerkingsovereenkomst.
Het doel van het Platform is de samenwerking te ondersteunen tussen nationale
onderzoeksinstituten, archieven, musea en andere organisaties, zowel publieke als
private, die zich hebben gespecialiseerd in de geschiedenis van de totalitaire regimes in
Europa gebaseerd op nationaal socialistische, communistische en andere totalitaire
ideologieën.
Een van de doelen van het Platform dat met 21 leden uit 13 EU-lidstaten van start is
gegaan, is te helpen het voorkomen van intolerantie, extremisme, antidemocratische
bewegingen en de herhaling van welk totalitair bewind dan ook in de toekomst..
De eerste twee projecten van het Platform zijn:
 een reizende tentoonstelling genaamd ‘Totalitarisme in Europa’ die vanaf 2012
enkele Europese steden zal aandoen;
 een reader voor leerlingen van Europese middelbare scholen ‘Herinnering aan
het Totalitarisme in Europa’.
Het initiatief is drie jaar geleden van start gegaan in samenwerking met het Tsjechische
Instituut voor de studie van totalitaire Regimes in samenwerking met de Tsjechische
regering. De oprichting van het Platform ‘Europese Nagedachtenis en Geweten’ is toen
ondersteund door de resolutie van het Europarlement ‘Europese Geweten en
Totalitarisme’ van 2 april, 2009 en door de Europese Unie tijdens het EUvoorzitterschap van Tsjechië, Hongarije en Polen.
Göran Lindblad, voormalig Parlementslid van Zweden en ex-voorzitter van de
Commissie politieke zaken van de Raad van Europa werd gekozen tot voorzitter, leden
van de Raad van Bestuur zijn Andreja Valič Zver van het Studiecentrum voor nationale

verzoening van Slovenië, Siegfried Reiprich van de Stiftung Sächsische Gedenkstätten uit
Duitsland,PawełUkielski van het Museum Warschau Rising uit Polen en Zsolt Szilágyi uit
Roemenië, hoofd van het kabinet van László Tökés, vice-voorzitter van het Europees
Parlement. Neela Winkelmann van het Tsjechische Instituut voor de studie van
totalitaire Regimes werd gekozen tot directeur van de Platform.
Het Platform heeft onlangs subsidie ontvangen van het internationale Visegrad Fonds.

Leden die deelnemen in het ‘Platform Europese Nagedachtenis en Geweten’
per 14 oktober 2011:
Bulgarije:
Hannah Arendt Center – Sofia
Tsjechie:
Institute for the Study of Totalitarian Regimes
Security Services Archive
Estland:
Estonian Institute of Historical Memory
Unitas Foundation
Duitsland:
Berlin-Hohenschönhausen Memorial
Hannah Arendt Society
Stiftung Sächsische Gedenkstätten
The Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former
GDR
Hongarije:
The Public Foundation for the Research of Central and East European History and
Society – House of Terror Museum
Letland:
The Occupation Museum Association of Latvia
The Occupation of Latvia Research Society
Litouwen:
Secretariat of The International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi
and Soviet Occupation Regimes in Lithuania
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania
Nederland:
Stichting Geschiedenis van Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers
Polen:
Institute of National Remembrance
Warsaw Rising Museum
Roemenië:
Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the Romanian
Exile
Slowakije:
Ján Langoš Foundation
Slovenië:
Study Centre for National Reconciliation
Zweden:
The Institute for Information on the Crimes of Communism

