
DECLARA IE PRIVIND CRIMELE COMUNISMULUIȚ

Noi,  participan ii  la  conferin a  interna ională  “Crimele  Regimurilor  Comuniste”,ț ț ț  
desfă urată la Praga între 24 si 26 februarie 2010, declarăm următoarele:ș
1. Regimurile comuniste au savâr it, i în unele cazuri încă săvâr esc, crime împotrivaș ș ș  

umanită ii în toate ările Europei Centrale i de Est i în alte ări în care comunismulț ț ș ș ț  
înca există. 

2. Crimele împotriva umanită ii nu sunt supuse prescrip iei extinctive, conform dreptuluiț ț  
interna ional; totu i, modul în care justi ia a fost aplicată în ultimii 20 de ani celor careț ș ț  
au comis crime comuniste, este cu totul nesatisfăcător i ineficient. ș

3. Nu avem voie să negăm zecilor de milioane de victime ale comunismului dreptul lor la 
justi ie.ț

4. Având în vedere că crimele împotriva umanită ii comise de regimurile comuniste nuț  
cad  sub  jurisdic ia  vreunei  instante  interna ionale,  cerem  crearea  unei  noi  cur iț ț ț  
interna ionale  cu  sediul  în  interiorul  Uniunii  Europene,  pentru  judecarea  crimelorț  
comunismului.  Crimele  comunismului  împotriva  umanită ii  trebuie  condamnate  deț  
această instan ă în mod similar condamnării i pedepsirii crimelor nazismului de cătreț ș  
Tribunalul de la Nurnberg i în mod similar condamnării i pedepsirii crimelor comiseș ș  
în fosta Iugoslavie.

5. A nu pedepsi  criminalii  comuni ti  înseamnă a  ignora  i  deci  a  slăbi  însu i  dreptulș ș ș  
interna ional.ț

6. Ca un act de repara ie i echitate, ările europene trebuie să întroducă măsuri legislativeț ș ț  
pentru recalcularea  pensiilor  i  altor  drepturi  de securitate  socială  ale  celor  care  auș  
comis  crime  comuniste,  astfel  încât  ele  să  devină  mai  mici  sau  egale  cu  cele  ale 
victimelor acestora.

7. Având în vedere că democra ia trebuie să înve e să fie capabilă să se apere singură, eaț ț  
însă i,  comunsimul  trebuie  condamnat  în  mod  similar  cu  modul  în  care  a  fostș  
condamnat  nazismul.  Nu  punem  semnul  egalită ii  crimele  nazismului  cu  cele  aleț  
comunismului, inclusiv prin existen a Gulagului, a Laogai i a lagărelor de concentrareț ș  
naziste. Ele trebuie studiate i judecate fiecare în raport cu oribilele lor trăsături propriiș  
i specifice. Ideologia comunistă i statul comunist contravin Conven iei Europene aș ș ț  

Drepturilor Omului si Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. A a cumș  
nu  dorim  să  relativizăm  crimele  nazismului,  nu  putem  accepta  nici  relativizarea 
crimelor comunismului.

8. Facem  apel  către  statele  membre  ale  Uniunii  Europene  să  crească  nivelul  de 
con tientizare, de informare i de educare asupra crimelor comunismului; le reamintimș ș  
necesitatea  implementării,  fără  întârziere,  a  Rezolu iei  Parlamentului  European  (2ț  
aprilie  2009)  privind  instituirea  zilei  de  23  august  ca  Ziua  Europeană  a  Memoriei 
victimelor tuturor regimurilor totalitare i autoritare.ș

9. Facem apel la Comisia Europeană i la Consiliul European pentru Justi ie i Afaceriș ț ș  
Interne, să adopte o decizie cadru pentru introducerea unei interdic ii pan-europene de aț  
fi scuzate, negate sau trivializate crimele comunismului.  

10. Crearea unei Platforme a Memoriei  i Con tiin ei Europene, sus inută de Parlamentulș ș ț ț  
European  i  de  Consiliul  Uniunii  Europene  în  2009,  trebuie  completată  la  nivelulș  
Uniunii Europene. Fiecare guvern în parte trebuie să î i respecte angajamentele privindș  
activitatea Platformei.

11. Ca un act de recunoastere a victimelor  i ca semn de respect pentru imensa suferin ăș ț  
cauzată  asupra  a  jumătate  din  continentul  European,  Europa  trebuie  să  edifice  un 
monument  memorial  pentru  victimelor  comunismului  mondial,  după  exemplul 
memorialului ridicat in Washington D.C. (Statele Unite ale Americii).


