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В основата на задкулисието в България стои Държавна сигурност и ние настояваме
то да бъде осветено с пълното отваряне на всички архиви на комунистическия режим и
с продължаване на дейността на комисията по досиетата. Това заявиха днес на
специална пресконференция от
Съюза на репресираните от комунистическия терор.

Пострадалите от комунистическите репресии се обявиха в защита на независимия
държавен орган и подчертаха, че последните нагли изявления на бившите офицери от
Държавна сигурност, поискали от парламента закриване на комисията по досиетата,
показват, че в България не е късно за лустрация.
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Кадрите на ДС – с най-високите пенсии

„На нас ни е ясно, че бившите кадри на ДС са задействани от кукловодите”, посочи
председателят на съюза доц. Драго Михалев. Репресираните настояха българската
нация да знае, че тези офицери от Държавна сигурност, които 24 години след
промените надигат глас за затваряне на досиетата, получават едни от най-високите
пенсии в България, вместо да бъдат разследвани за извършените от тях престъпления
и репресии срещу българския народ. Обратното - техните жертви, репресираните, са с
най-ниските пенсии, лишени от справедливост. Между 64 и 67 лв. е пенсията, която се
отрежда на политическите затворници, осъдени по време на комунистическия режим,
стана ясно на пресконференцията.

„Притеснени сме, че само ден след изявите на служителите на ДС и разузнавателните
служби на БНА премиерът Орешарски и председателя на Парламентарната
вътрешната комисия Атанас Мерджанов
(БСП) излязоха с изявления
за намерение да закриват комисията по досиетата. Надяваме се, че те ще се осъзнаят и
ще разберат, че по този начин те показват задкулисието, срещу което протестира
голяма част от народа ни”, добави той.

Незабавно предаване на архивите

Репресираните настояха за незабавното предаване на архивите на комунистическите
тоталитарни служби от Националната разузнавателна служба, от служба „Военна
информация” и архива на бившия отдел „Затвори”, наследен от Министерството на
правосъдието.

На пресконференцията беше припомняно, че в другите страни от бившия
социалистически блок досиетата се отворени изцяло и това не е довело до сриване на
държавите им, а напротив, до тяхното прогресивно развитие. В Германия дори човекът
(пастор Йоаким Гаук, бел. ред.), който беше председател на комисията по разкриване на
досиетата на ЩАЗИ, сега е президент на страната им.
„Надяваме се нашето становище да бъде чуто и оценено. В противен случай ще се
обърнем към европейските институции, за да защитим правата си”, заключиха от Съюза
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на репресираните.

Общество „Незабрава”

На пресконференцията беше обявено началото на инициатива за създаване на
общество „Незабрава”, началото на което поставят репресираните за постигане на
следните цели:
1. Да направи обществено достояние, включително чрез изучаване в училищата и
университетите на противочовешката, антидемократична и престъпна същност на
комунистическата идеология, в името на която, в продължение на 70 години,
Българската комунистическа партия извърши невиждани и нечувани злодеяния,
престъпления и терористични актове спрямо огромна част от българския народ и
Отечеството.
2. Осъществяване на инициативи и действия за постигане на всеобхватна и пълна
декомунизация:
- Чрез конституционна забрана за проповядване на марксистко – ленинската
комунистическа идеология, национал – социалистическата и фашистката идеологии и за
създаването на обществени организации и партии на основата на тези идеологии.
- Чрез законодателно решение за безусловен, безпрепятствен и пълен достъп до
всички архиви, съхраняващи документи, създадени във времето 9 септември 1944 г. до
1990 г. в Министерския съвет, Държавния съвет и Народното събрание, в Държавна
сигурност и разузнавателните служби на БНА, в МВР, Гранични и Вътрешни войски, в
прокуратурата, следствените служби и съдебните органи, в Министерството на
външните работи и вероизповеданията, в Министерството на народната отбрана и
Трудови (строителни) войски и в Министерството на правосъдието, както и за
наказателно преследване на лицата, които укриват или унищожават такива документи.
- Чрез законодателни решения за доказване на придобити имоти и финансови
средства от лица, които са заемали ръководни длъжности в БКП, Държавен съвет,
Народно събрание, Министерски съвет и министерствата, в Държавна сигурност и
Разузнавателните служби на БНА, в Главната прокуратура, следствието и Върховния
съд, в ПП на БЗНС, ОФ и профсъюзите, както и техните наследници.
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