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România se alătură Rețelei Europene „Memorie și Solidaritate” 
 
 
 
În ziua de 28 mai a.c., ministrul culturii și patrimoniului național din Republica Polonă,  
domnul Bogdan Zdrojewski și domnul Kelemen Hunor, viceprim-ministru și ministru al 
culturii din România, alături de ambasadorii Republicii Federale Germania, Republicii 
Slovace și Ungariei vor semna la București anexa la declarația de constituire a Rețelei 
„Memorie și Solidaritate”, al cărei scop este dezvoltarea dialogului și comuniunii memoriei 
în jurul istoriei secolului XX. Pe baza acestui document, România va fi inclusă în activitatea 
REMS, în care au fost angajate până acum Republica Polonă, Republica Slovacă, Republica 
Federală Germania și Ungaria.   
  
– Aderarea României la activitățile Rețelei Europene Memorie și Solidaritate reprezintă un 
pas major în ceea ce privește istoria inițiativei noastre – explică prof. Jan Rydel, președintele 
Comitetului de Conducere a REMS. – Ne bucură faptul că, prima extindere a sferei noastre de 
acțiune atât de importantă are loc tocmai anul acesta, în care sărbătorim 25 de ani de la 
căderea comunismului în Europa. România se implică deja de câtva timp în crearea 
programului campaniei socio-educative „Freedom Express”, al cărui element important îl 
reprezintă călătoria unui grup de tineri artiști, activiști sociali și istorici în 6 țări europene. 
Unul din locurile pe care îl vor vizita este și orașul Timișoara.  
 
Suntem convinși că aderarea României la construirea REMS va avea o influență importantă în 
creșterea conștiinței sociale referitoare la destinele și interesele comune ale țărilor Europei 
Centrale și de Est – explică dr. Nadia Tunsu, directorul Departamentului de Relații 
Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Culturii al României.  
 
 
Misiunea Rețelei Europene Memorie și Solidaritate” nu constă numai în cunoașterea 
reciprocă a narațiunilor istorice naționale sau în soluționarea neînțelegerilor acumulate în  
jurul acestor probleme, ci și în învingerea unor stereotipuri naționale și sociale, precum și în 
construirea respectului reciproc între europeni. REMS se ocupă de asemenea de cercetarea 
istoriei regimurilor totalitare, a dictaturilor, a războaielor și a persecuțiilor din Europa 



 

secolului XX, precum și de popularizarea unor forme moderne ale dialogului internațional 
referitor la aceste aspecte ale istoriei.   
 
Inițiativa construirii Rețelei Europene ”Memorie și Solidaritate” sub forma unui forum de 
colaborare internațională are deja aproape zece ani. Discuțiile care au durat ani la rând au 
fost încununate la 2 februarie 2005 prin semnarea de către miniștrii culturii din Republica 
Federală Germania, Republica Polonă, Republica Slovacă și Ungaria a unei declarații speciale 
de constituire. Cercetători și oameni politici din aceste țări fac parte din conducerea REMS. 
De asemenea, țări precum Republica Cehă, Republica Austria și Republica Letonia sunt 
reprezentate acolo. Cu aceste trei țări sunt actualmente duse negocieri referitoare la 
aderarea lor la activitatea REMS. În ultimul timp și Republica Croația s-a arătat interesată de 
a participa la lucrările Rețelei.  
   
La ceremonia de semnare a declarației de miercuri, pe baza căreia România va deveni 
membru al Rețelei Europene ”Memorie și Solidaritate” vor participa Ambasadorul Republicii 
Polone la București, domnul Marek Szczygieł, membrii ai Comitetului de Conducere ai REMS, 
reprezentanții oamenilor de știință din România, precum și reprezentanții unor importante 
instituții istorice: Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc  (The Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of the 
Romanian Exile (IICCMER), Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (The National 
Institute for the Study of Totalitarianism), cât și ai Reprezentanței Permanente ai Uniunii 
Europene  în România. 
 
 
Contact pentru mass-media: 
Małgorzata Feusette-Czyżewska, Public Relations Manager,  
Rețeaua Europeană Memorie și Solidaritate  
e-mail: malgorzata.feusette@enrs.eu, tel. 22 891 25 08, tel. +48 508681806  
 

 
Rețeau Europeană Memorie și Solidaritate (REMS) este o rețea internațională, al cărei scop este cercetarea, 
documentarea și popularizarea cunoștiințelor despre istoria Europei în secolul XX și a modalităților de 
comemorare ale acesteia, punându-se accentul mai cu seamă pe prezentarea perioadei dictaturilor, a 
războaielor și a revoltelor sociale împotriva lipsei de libertate 
www.enrs.eu 
www.facebook.com/enrs.eu 
www.facebook.com/madeineightynine 
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