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Oprichting 'Platform Europese Herdenking en Geweten' ('Platform European 
Memory and Conscience'), op 14 oktober 2011 in Praag, ter gelegenheid van de 
Topconferentie van de Premiers van de Visegrad-landen. 
 
Leidende figuren van 19 samenwerkende instellingen en organisaties, die zich bezig houden 
met de bestudering van de geschiedenis van het totalitarisme, afkomstig uit 13 Europese 
lidstaten, zullen op 14 oktober 2011 in Praag de oprichtingsakte ondertekenen van het 
'Platform Europese Herdenking en Geweten' ('Platform European Memory and Conscience') . 
De ceremonie zal plaatsvinden in aanwezigheid van Premier Petr Nečas en de Vice-Voorzitter 
van het Europese Parlement László Tökés, en marge van de Topconferentie van de Premiers 
van de Visegrad-landen.  
 

In november 2008 werd een werkgroep opgericht inzake het 'Platform Europese Herdenking 
en Geweten' als een gezamenlijk initiatief van het Secretariaat van de Regering van de 
Tsjechische Republiek en het Tsjechische Instituut voor de Bestudering van Totalitaire 
Regiems. Vanaf het begin heeft het Instituut de activiteiten van de groep gecoördineerd. De 
oprichting van het Platform werd gesteund door het Europese Parlement in een resolutie 
van 2 april 2009, die opriep tot de vorming van een dergelijk Platform, dat de vorming van 
netwerken en de samenwerking zou dienen te bevorderen tussen nationale 
onderzoekinstituten die zich specialiseren in de geschiedenis van het totalitarisme, en het 
opzetten van een Europees documentatiecentrum/monument voor de slachtoffers van alle 
totalitaire regiems. 

 
Ook kreeg het Platform steun van de Europese Raad voor Algemene Zaken en Externe 
Betrekkingen tijdens het Tsjechische EU-Voorzitterschap op 15 juni 2009, van de Europese 
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken tijdens het Hongaarse EU-Voorzitterschap op 9-10 juni 
2011 en in de Warschau Declaratie, die werd aangenomen door de Europese Raad Justitie 
en Binnenlandse Zaken tijdens het Poolse EU-Voorzitterschap op 23 augustus 2011.   
 
In haar rapport aan het Europese Parlement en de Europese Raad, getiteld: 'The memory of 
the crimes committed by totalitarian regimes in Europe', van 22 December 2010,  beschrijft 
de Europese Commissie het Platform als een belangrijk initiatief gericht op het  
samenbrengen van alle actoren in de lidstaten, met inbegrip van academische en 
onafhankelijke onderzoekers en deskundigen, met als doel om ervaringen, analyses en 
werkmethoden uit te wisselen ter bevordering van de bewustwording op dit gebied, in het 
bijzonder ten aanzien van onderwijsprogramma's. 

 
De constituerende vergadering van het Platform zal de gast zijn van het Instituut voor de 
Bestudering van Totalitaire Regiems. De plechtige ondertekening van de oprichtingsakte zal 
plaatsvinden op 14 oktober om 14.30 u. in het Liechtenstein Paleis in Praag, en marge van 
de Topconferentie van de premiers van de Visegrad-landen. The ceremonie zal worden 
geopend door Petr Nečas, Premier van de Tsjechische Republiek en László Tökés, Vice-
Voorzitter van het Europese Parlement en leider van de democratische revolutie van 1989 in 
Roemenië. 
 

Het platform is een samenwerkingsverband van gouvernementele en niet-gouvernementele 
instituties en organisaties, die actief zijn op het terrein van onderzoek, documentatie,   
bewustwording en onderwijs met betrekking tot totalitaire regiems .  
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De activiteiten van het platform zullen zich in het begin vooral richten op het organiseren 
van vergaderingen en conferenties, verschillende publicaties, een inventaris, een reizende 
expositie over het totalitarisme in Europa en de uitreiking van prijzen aan personen die zich 
verdienstelijk hebben gemaakt in het verzet tegen het totalitarisme in Europa. De oprichters, 
die ook een ethische gedragscode zullen ondertekenen, nodigen instellingen met 
overeenkomstige activiteiten en doelstellingen uit andere Europese landen uit om zich bij 
hen aan te sluiten.  

 
Oprichters van het Platform Europese Nagedachtenis en Geweten:  

 
Bulgarije: Hannah Arendt Center Sofia 
Duitsland: The Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the 
former GDR, Berlin-Hohenschönhausen Memorial, Hannah Arendt Society Köln  
Estland: Estonian Institute of Historical Memory, Unitas Foundation 
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 
Litouwen: International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet 
Occupation Regimes in Lithuania, The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania 
Nederland: Foundation History of Totalitarian Regimes and their Victims 
Polen: Institute of National Remembrance, Warsaw Rising Museum 
Roemenië: Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the 
Romanian Exile 
Slovakije: Jan Langos Foundation 
Slovenië: Study Centre for National Reconciliation 
Tsjechische Republiek: Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Security Services 
Archive 
Zweden: The Institute for Information on the Crimes of Communism 

De oprichtingsvergadering en de voorbereidende activiteiten van het Platform Europese 
Herdenking en Geweten zijn gesponsord door het Internationale Visegrad Fonds 
(www.visegradfund.org).  

 

 


