Reprezentată de 13 asociații ale victimelor,
Inter-Asso a decis la cel de-al XXII-lea Congres al său (21-24 octombrie 2016), organizat la
Budapesta (Ungaria), asupra următorului

Apel către tânăra generație, care a crescut în libertate
Asociația internațională a Foștilor Deținuți Politici și ale Victimelor Regimului Comunist (InterAsso), fondată în anul 1998 în Berlin, reunește organizațiile non guvernamentale din 13 Asociații
Europene ale victimelor. Inter-Asso promovează, coordonează și susține asociațiile victimelor,
printre altele în procesul de documentare și evaluare a crimelor comuniste, cu privire la
solicitările de reabilitare juridică și morală, și recompensarea victimelor regimului comunist.
Membrii Inter-Asso sunt:
Republica Albania: Shoqata Antikomuniste e ish të Përndjekurve Politike te Shqipërise (ShASh)
(Asociația prizonierilor politici anticomuniști din Albania)
Bosnia și Herzegovina: Savez udruga političkih uznika i žrtava komunizma u Bosni i Hercegovini
(SUPUiŽK) (Uniunea asociațiilor deținuților politici și a victimelor comunismului în Bosnia și
Herzegovina)
Republica Federală Germania: Uniunea Asociațiilor Victimelor Dictaturii Comuniste (UOKG)
Estonia: Eesti Endiste Poliitvangide Liit (EEPL)
(Asociația Foștilor Deținuți Politici din Estonia)
Republica Croația: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika (HDPZ)
(Asociația croată a foștilor deținuți politici)
România: Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR)
(Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România )
Republica Slovacă: Politickí väzni Zväz Protikomunistického Odboja (PV ZPKO)
(Asociația rezistenței anticomuniste)
Republica Slovenia: Združenje žrtev komunističnega nasilja (ZŽKN)
(Uniunea victimelor violenței comuniste)
Republica Cehia: Konfederace Politických Vězňů ČR (KPV ČR)
(Uniunea deținuților politici din Republica Cehă)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)
(Uniunea deținuților politici din Ungaria)
Letonia: Latvijas politiski represēto apvienība (LPRA)
(Uniunea persoanelor persecutate din motive politice din Letonia)
Lituania: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS)
(Uniunea deținuților politici și deportaților din Lituania)
Moldova: Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova
(Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova)
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Preambul
După căderea comunismului a crescut o nouă generație, care din fericire a fost scutită de
urmările inumane ale ideologiei comuniste. A crescut liberă de teroarea, supresiunea și sclavia
din fostele state comuniste din Europa Centrală și de Est, prin care ea nu a trecut. Cunoaște însă
despre acestea din povestirile părinților, a rudelor și a prietenilor; din ziare și din cărțile de
istorie.
De aceea majoritatea tinerilor din această generație au impresia că libertatea politică și
individuală, pe care o regăsesc peste tot, reprezintă un lucru evident.
Generația mai în vârstă însă știe că nu este de fapt așa: mulți dintre reprezentanții acesteia au
luptat din greu pentru libertatea patriei lor, a rudelor și a prietenilor lor și pentru propria lor
libertate, au făcut multe sacrificii și uneori și-au dat chiar viața.
De aceea, tânăra generație trebuie să se autosesizeze, să se implice activ în politică și în procesul
electoral, pentru ca atât ei, cât și copiii acestora să nu mai treacă din nou prin experiența tiraniei
și a lipsei de libertate, ci să se poată bucura de o viață trăită în libertate și democrație.
Astfel, Inter-Asso se adresează guvernelor naționale, autorităților de stat și organizațiilor
neguvernamentale, responsabile de tineret și de adulții tineri, dar și asociațiilor de tineret cu
următorul

Apel
către tânăra generație, care a crescut în libertate
Lupta, suferința și visele generației noastre nu au fost în van, deoarece ne-am
câștigat libertatea țărilor noastre și organizarea democratică a statului a fost
restabilită.
În ultimul sfert de veac a crescut o întreagă generație de tineri educați în mod
democratic, care în prezent au atins vârsta necesară pentru a vota. Noi ne
adresăm anume acestei generații.
În mâinile lor stă acum viitorul popoarelor și a țărilor noastre. De aceea,
depinde cui îi vor acorda ei, prin exercițiul electoral, puterea legislativă,
pentru a ști dacă în viitor vom putea continua să trăim în libertate și
siguranță. Stă în puterea lor să se asigure că copiii lor niciodată nu vor avea

experiența unei vieți pline de suferință, a injustiției și a tiraniei, pe care
destinul ne-a rezervat-o nouă.
Din acest motiv, apelăm la Dvs., să fiți patrioți adevărați care susțin libertatea
și cetățeni responsabili ai țărilor dumneavoastră, pentru a asigura în viitor
libertatea, independența și democrația pentru care am luptat noi.

Vertreten durch die 13 Opferverbände
beschloss die Inter-Asso auf ihrem XXII. Kongress (21. - 24. Oktober 2016)
in Budapest (Ungarn) folgenden

Aufruf an die junge Generation, die in Freiheit groß geworden ist
Die Internationale Assoziation ehemaliger politischer Gefangener und Opfer des Kommunismus
(Inter-Asso), gegründet im Jahr 1998 in Berlin, vereint als gemeinnützige Organisationen 13
europäische Opferverbände. Die Inter-Asso fördert, koordiniert und unterstützt diese
Opferverbände u.a. in der Dokumentation und Aufarbeitung kommunistischer Verbrechen und in
ihren Forderungen nach juristischer und moralischer Rehabilitierung und Entschädigung der
Opfer des Kommunismus. Der Inter-Asso gehören an:
Republik Albanien: Shoqata Antikomuniste e ish të Përndjekurve Politike te Shqipërise (ShASh)
(Associoation of anticommunist political prisoners in Albania)
Bosnien und Herzigowina: Savez udruga političkih uznika i žrtava komunizma u Bosni i Hercegovini
(SUPUiŽK) (Verband der Vereine politischer Häftlinge und Opfer des Kommunismus in Bosnien und
Herzegowina)
Bundesrepublik Deutschland: Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V.
(UOKG)
Estland: Eesti Endiste Poliitvangide Liit (EEPL)
(Association of Estonian Former Political Prisoners)
Republik Kroatien: Hrvatsko društvo političkih zatvorenika (HDPZ)
(Kroatischer Verein ehemaliger politischer Häftlinge)
Rumänien: Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR)
(Association Former Romanian Political Prisoners)
Slowakische Republik: Politickí väzni Zväz Protikomunistického Odboja (PV ZPKO)
(Verband des antikommunistischen Widerstands)
Republik Slowenien: Združenje žrtev komunističnega nasilja (ZŽKN)
(Verband der Opfer kommunistischer Gewalt)
Tschechische Republik: Konfederace Politických Vězňů ČR (KPV ČR)
(Verband der politischen Gefangen der Republik Tschechien)
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége (POFOSZ)
(Verband Ungarischer Politischer Gefangener)
Lettland: Latvijas politiski represēto apvienība (LPRA)
(Union der politisch Verfolgten Lettlands)
Litauen: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS)
(Verband der politischen Häftlinge und Verbannten Litauens)
Moldawien: Asociaţia Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova
(Verband der Verbannten und politischen Gefangenen aus Moldowa)
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Präambel
Nach dem Fall des Kommunismus ist eine junge Generation herangewachsen, der die
Folgen der menschenverachtenden Ideologie des Kommunismus glücklicherweise
erspart geblieben ist. Sie ist in Freiheit groß geworden, den Terror, die Drangsalierungen und
die Unfreiheit in den ehemals kommunistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa hat sie
persönlich nicht erlebt. Sie weiß davon allenfalls aus Berichten ihrer Eltern, Verwandten und
Freunden, aus Zeitungen und aus Geschichtsbüchern.
Deshalb haben die meisten dieser jungen Generation den Eindruck, die politische und
persönliche Freiheit, die sie überall vorfinden, sei selbstverständlich.
Die ältere Generation weiß, dass dies nicht der Fall ist: viele von ihnen haben für die Freiheit
ihrer Heimatländer, ihrer Verwandten und Freunde und ihrer selbst hart gekämpft, Opfer auf sich
genommen und teilweise ihr Leben verloren.
Deshalb muss sie die junge Generation aufrufen, sich politisch aktiv und auch in Wahlen
dafür einzusetzen, dass sie und ihre Kinder nicht wieder Gewaltherrschaft und Unfreiheit
erleben müssen, sondern ein Leben in Freiheit und Demokratie führen können.
Die Inter-Asso wendet sich deshalb an die nationalen Regierungen, staatlichen Stellen und
Nichtregierungsorganisationen, die für Jugendliche und junge Erwachsene zuständig sind,
aber auch an alle Jugendverbände mit folgendem

Aufruf
an die junge Generation, die in Freiheit groß geworden ist
Der Kampf, das Leiden und die Träume unserer Generation sind nicht
vergeblich gewesen, da wir die Freiheit für unsere Länder erkämpft und die
demokratische Staatsordnung wiederhergestellt haben.
Während des letzten Vierteljahrhunderts ist eine ganze Generation

-3demokratisch erzogener junger Menschen herangewachsen, die jetzt das
Wahlalter erreicht hat. Wir wenden uns an diese Generation.
In Ihren Händen liegt jetzt die Zukunft unsere Völker und Länder. Davon, an
wen sie durch Wahlen die Gesetzgebungskompetenz übergeben, hängt es ab,
ob wir in Zukunft weiter in Freiheit und Sicherheit leben werden. Es liegt in
Ihre Macht, sicherzustellen, dass ihre Kinder nicht nochmals den Leidensweg
von Ungerechtigkeit und Gewaltherrschaft erleben müssen, den das Schicksal
für uns vorgesehen hatte.
Deswegen rufen wir Sie dazu auf, echte Patrioten für die Freiheit und
verantwortungsvolle Bürger Ihrer Länder zu sein, um die durch uns
erkämpfte Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie in Zukunft zu sichern.
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