Tisková zpráva

Vznikla Protitotalitní platforma (PtP)
V Praze tento týden vznikla Protitotalitní platforma (PtP). Její snahou je sdružovat činnosti
demokraticky smýšlejících aktivistů, upozorňujících zejména na zločiny komunistického režimu z let
1948-1989. Mezi cíle platformy patří i výměna a sbližování názorů podobně orientovaných proudů
a iniciativ a společné upozorňování na některé projevy ve společnosti, nesoucí znaky autoritářství a
totalitářství.
Rozhodnutí o vzniku společné platformy bylo přijato na pracovním setkání, svolaném z
iniciativy spolku Imperativ, z.s. Přítomni byli také zástupci spolku ProtiAlt, z.s, iniciativy Kdyby
kameny mohly mluvit a další známí aktivisté z různých demokratických stran, hnutí, spolků a
komunit. Čestným hostem setkání byl předseda regionálního sdružení ODS, člen oblastní rady
strany, Filip Humplík. Záštitu nad PtP převzala poslankyně Parlamentu České republiky Jana
Černochová.
Přítomní se shodli na vznik Protitotalitní platformy (PtP) jako neformální iniciativy, která si určila
tyto základní úkoly:
1. Sdružení občanských aktivit upozorňujících na zločiny minulého režimu z let 1948 –1989 za
využití všech demokratických prostředků, které umožňuje Ústava ČR a další zákony České
republiky
2. Sjednocení postupu při řešení problémů trestněprávního charakteru, souvisejících s
anonymními písemnými projevy ze strany neznámých osob z okruhu nedemokratických spolků,
hnutí a stran na adresu antikomunistů, pokud by tyto projevy mohly naplňovat skutkové podstaty
některých trestných činů nebo přečinů.
3. V souvislosti s možným protiprávním jednáním některých aktivistů zejména z
komunistického a trockistického spektra bude PtP vyvíjet snahu, aby se na kriminalitu z nenávisti
nepohlíželo odlišným pohledem, než na nelegální aktivity například neonacistické scény.
Historicky je dostatečně odůvodněn závěr, že nenávist k osobám sjiným politickým přesvědčením,
etnicitou či náboženským vyznáním je doménou všech totalitních režimů.

4. PtP bude razantně upozorňovat na možné neplnění závazků ČR v souvislosti s rezolucemi
Rady Evropy, týkajících se zločinnosti komunistických režimů.
5. PtP zásadně nesouhlasí se současnými změnami v ÚSTR, které jasně vedou k jeho likvidaci a
snaze legitimizovat některé kroky totalitního režimu, například v období normalizace.
6. PtP nejsou lhostejné žádné aktivity spojené s totalitou a autoritářstvím v ČR a ve světě.
Všech demokraticky legitimních možností proto využije k upozornění na takové aktivity.
7. PtP se bude snažit zapojit do svých aktivit co nejvíc aktivistů, demokratických stran, hnutí a
spolků, které podporují výše uvedené myšlenky, cíle a prohlášení.
8. Činnost PtP bude založena na demokratických principech za využití všech zákonných
prostředků jako je možnost shromažďování, konání preventivně-informačních kulturních akcí,
odborných konferencí, pietních akcí apod.
9. PtP bude rozpuštěna, pokud nebude schopna plnit dané úkoly a cíle, nebo v případě
jakéhokoliv excesivního jednání, kterým by někdo z členů platformy zpochybnil oddanost PtP
ústavě, zákonům a demokratickými principům ČR.
První větší společnou aktivitou PtP bude iniciativa za přejmenování Branického mostu na
Most inteligence, kterou započal David Strnad se spolkem Imperativ.
Vyzýváme všechny demokratické spolky, iniciativy a hnutí přidejte se k nám . Je čas sjednotit
naše aktivity ! To co nás v současnosti rozděluje ,jsou jen maličkosti proti tomu co by nastalo, kdyby
se nedemokratické síly dostaly k moci.
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