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Az Európai Lelkiismeret és Emlékezet Platform közgyűlése újra elnökségi tagjává választotta
Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, a Temesvár Társaság pedig felvételt nyert a
szervezetbe.
Boroszlóban (Wrocław) tartotta éves közgyűlését az Európai Lelkiismeret és Emlékezet Platform. A
prágai székhelyű, 2011-ben alapított hálózat a totalitarizmusok kutatásával és az áldozatok
rehabilitációjával foglalkozó szervezetek és intézmények európai szövetsége.
A két napos közgyűlés megnyitóján Rafal Detkiewicz, Boroszló polgármestere köszöntötte a
résztvevőket, és örömmel tudatta, hogy jövőre Boroszló az Európai Kulturális Főváros címet viseli
majd, és ez is jó alkalom lesz totalitarizmusoktól megszabadult térségünk történelmi és kulturális
gazdagságának bemutatására.
A résztvevők beszámolót hallgattak meg az ukrajnai „dekommunizációs” törvényekről, melyek több
évtized után a szovjetizáció és a kommunizmus még mindig jelen lévő nyomait, az utcák, közterek,
települések neveinek megváltoztatásán túl, elérhetővé fogják tenni – digitális formában – a
levéltárak kommunizmusra vonatkozó dokumentumait is.
A krími tatárok képviselője közösségük áldatlan helyzetéről számolt be, és arról, hogy a
Krím-félsziget orosz elfoglalása által több tízezer tatár család kellett elhagyja szülőföldjét, és
jelenleg is Ukrajnában él.
A Platform vezetősége beszámolt a Justice 2.0 programról, amely egy európai büntetőbíróság
létrehozását tűzte ki célul. A program eredményét ez év júniusában egy nemzetközi konferencián
Brüsszelben is bemutatták a Justice 2.0 című filmmel együtt.
A Platform ezután megválasztotta elnökségét. Elnöknek Göran Lindbladot választották újra, az
elnökség tagjai közé pedig a leköszönő szlovén Andrea Velic Zver helyére Toomas Hiiot választották
Észtországból. Siegfried Reiprich német, Pavel Ukielski lengyel elnökségi tagokat Szilágyi Zsolttal
együtt választották újra. Igazgatói minőségében újraválasztották Neela Winkelmannt, a védnöki
testületbe pedig, amelynek alakulása óta Tőkés László is tagja, Janez Jansát és Anne Applebaumot
is megválasztották.
A Platform közgyűlése megbízta az újonnan megválasztott elnökséget, hogy levélben köszönje meg
Magyarország kormányának azt, hogy az Unió tagállamai közül egyedüliként anyagilag is támogatja
a szövetség működését.
A Platform tagjai ugyanakkor üdvözlik, hogy az újonnan megalakult lengyel kormány is kiemelt
fontosságúnak tartja a múlttal való szembenézést és a totalitarizmusok által elkövetett bűnök
feltárását.
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