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„Ne kövessük el a múlt hibáit. Az ukrán oktatási törvény, amely lehetetlenné teszi a magyar és
román nyelvű oktatást Ukrajnában, feszültséget okoz nem csak Kárpátalján, de az egész térségben.
Mindannyiunk érdeke, hogy Ukrajna közelebb kerüljön Európához, és ne távolodjon el tőlünk.
Megértem, hogy az orosz illetve az ukrán nyelv közötti viszonyt rendezni akarják, de ennek nem
eshetnek áldozatul a nemzeti közösségek” – mondta Szilágyi Zsolt az Európai Emlékezet és
Lelkiismeret Platform vilniuszi közgyűlésén, amelyet 2017 november 29-30. között tartottak.

Szilágyi Zsolt, Thoomas Hiio, Lukasz Kaminski, Wolfgang Christian Fuchsot
A platformot 2011-ben hozták létre Prágában a totalitarizmusokat kutató európai intézetek és
szervezetek. Az erdélyi politikus a platform elnökségének egyetlen tagja, aki a megalapítástól
kezdve folyamatosan részt vesz annak vezetésében. Az eddigi elnököt, a svéd Göran Lindbladot a
szervezet védnöki testületébe választották, az új elnök pedig Lukasz Kaminski lengyel történész
lezz, aki több éven át vezette a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetet. A prágai székhelyű szervezet
igazgatója továbbra is Neela Winkelmann. Az elnökség tagjának választották Thoomas Hiio észt
történészt, a Nemzeti Emlékezet Intézetének igazgatóját, Wolfgang Christian Fuchsot, az
INTERASSO (a Kommunizmus Áldozatainak és Politikai Foglyainak Nemzetközi Szövetsége) német
elnökét, Andreja Valic Zvert, a szlovén Nemzeti Megbékélés Intézete elnökét, valamint Szilágyi

Zsoltot, akit megerősítettek tisztségében.
A szervezet több éve szorgalmazza egy európai büntetőbíróság létrehozását, amely a nácizmus
bűneinek nürnbergi peréhez hasonlóan, a kommunizmus emberiség ellenes bűntetteinek elkövetőit
vonná felelősségre. A szervezet kiemelt céljai között szerepel egy brüsszeli emlékmű felállítása is,
amely az elmúlt századi totalitarizmusok áldozatainak állítana emléket. A Platform elmúlt héten
jelentést tett közzé a Brüsszelben idén nyáron megnyitott Európai Történelem Háza kiállítása
kapcsán, amelyben azt kéri, javítsák és cseréljék ki a nyilvánvalóan kommunista szemléletű és
erősen baloldali jellegű kiállítás anyagát.
A Platform vezetői előadóként rendszeresen részt vesznek a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és
Diáktáborban, Tőkés László EP-képviselő pedig, a szervezet alapításától kezdve, a védnöki testület
tagjaként segíti annak munkáját.
További információ a Platform tevékenységéről: www.memoryandconscience.eu
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