Postul TV TeleM - 12 decembrie 2007
Ştergerea condamnărilor politice – o datorie morală
Este tema unei dezbateri la care au fost prezenti astazi fosti detinuti politici, istorici si
cercetatori.....
Subiectul discutiei a fost legea stergerii condamnarilor politice, rolul societatii civile in
adoptarea legii si urmarile aplicarii ei. Legea stergerii condamnarilor politice a adunat la
un loc detinuti politici, istorici si cercetatori. Proiectul legislativ initiat de Instititului de
Investigare a Crimelor Comunismului si guvern a ajuns acum pe Luciana Jinga, expert
IICCR : "Acest proiect presupune stergerea, efectiv stergerea sentintelor, pentru ca sunt
pastrate inca in cazierele fostilor detinuti politici si acordarea in continuare de ajutoare
sau despagubiri materiale si morale pentru fostii detinuti politici."
Directorul Arhivelor Nationale, Dorin Dobrincu a recunoscut ca este o problema in
stabilirea numarului detinutilor si a adevaratelor motive pentru care au fost inchisi: "Cred
ca sunt citeva probleme de actualitate, sunt citeva restante majore ale societatii romanesti
si printre acestea cred ca se numara asumarea trecutului traumatic al tarii, ma refer la
trecutul comunist si reconsiderarea nedreptatilor pe care le-au suferit atitita cetateni ai
Romaniei intre 1945-1989, nedreptati care s-au perpetuat un deceniu si mai bine."
Un fost detinut politic le-a povestit celor prezenti despre doi vecini de inchisoare,
condamnati chipurile pentru activitati ostile regimului.
Dumitru Vacaru, detinut politic: "Nu toti cei condamnati de vechea orinduire pot fi pusi
pe acelasi calapod. Tin minte ca au fost arestati doi mecanici de tren pentru ca au oprit la
un moment dat trenul in sat si s-au dus la cite un sprit la circiuma din sat. Au fost
condamnati la 25 de ani munca silnica si trecuti drept sabotori ai societatii democrat
populare. Ce vina politica aveau acesti oameni?' In cadrul aceluiasi proiect initiat de
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Centrul de Studii asupra
Comunismului si Postcomunismului va avea loc in aceasta seara expozititia "Printre
rinduri", o expozitie itineranta despre miscare anti-comunista din Romania si Ungaria.
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