April 6, 2004

PRESS RELEASE
Disclosing Hidden History: Lustration* in the Western Balkans
www.lustration.net
The Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe (CDRSEE) has launched a new website
and invites citizens, legislators, legal experts, officials of public administrations, civil and human rights
activists and groups of the Western Balkans to visit our website www.lustration.net.
The “Disclosing hidden history: Lustration in the Western Balkans” project intents to strengthen good
governance, the rule of law, and the participation of civil society in the democratic process, via regional and
local activities. This project aims to enhance lustration legislation and practices and to extend citizen
participation in the public debate on the past in the Western Balkans. Since the fall of Communism,
Lustration has become the accepted term for dealing with the remnants of an authoritarian past primarily
within state bureaucracy.
The CDRSEE will cooperate with 5 partners (the Albanian Human Rights Group in Tirana, the Center for
Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo, the Croatian Helsinki Committee for
Human Rights in Zagreb, the Foundation Open Society Institute Macedonia in Skopje and the Center for
Antiwar Action in Belgrade) A broad network of NGOs will be created to strengthen the role of civil and
human right groups in the lustration process.
All activities of the project will be documented on www.lustration.net . Publications worked out by expert
working groups and based on empirical research will be available free of charge to all interested parties in
electronic formats. Especially important publications: a manual on “Lustration Legislation and Procedures in
the Western Balkans”, an electronic book “Past and Present: Consequences for Democratisation,” and a
dossier with a set of recommendations on “Best Practices in Lustration”.
The Disclosing Hidden History: Lustration in the Western Balkan Project had its first meeting the Planning
Workshop in Thessaloniki on the 26-28 of March, which will be followed by a series of Seminars in
Belgrade, Tirana and Zagreb. All events will be attended by well known legal experts, human right activists
and journalists from all over the Balkans.
The Western Balkans (Albania, FY Republic of Macedonia, Croatia, Serbia-Montenegro, BosniaHerzegovina) is a region that still faces important challenges such as the lack of genuine peace, lack of trust
by its citizens in the proper rule of law and the ongoing violation of human rights. CDRSEE aims to raise
awareness of the problems, and to use this awareness as a tool with the goal of changing attitudes, mindsets
and patterns of hostility and encouraging citizens and officials to build a better future for themselves and for
their children.
This project is funded with 250.000 € by the European Commission and with 71.176 € by USAID.
* Lustration – to purge, to cleanse
For more information on this project or on the other programmes and activities of CDRSEE, please contact
us at +30-2310-960820 or email: corinna@cdsee.org

KRISPOU 9, THESSALONIKI 546 34, GREECE
tel: +30 2310 960820-1 – fax: +30 2310 960822- e-mail: info@cdsee.org
web: www.cdsee.org
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Αποκαλύπτοντας την Κρυµµένη Ιστορία: Κάθαρση στα ∆υτικά Βαλκάνια»
www.lustration.net
Το Κέντρο για τη ∆ηµοκρατία και τη Συµφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (CDRSEE) έθεσε σε
λειτουργία µία νέα ιστοσελίδα και προσκαλεί πολίτες, νοµοθέτες, νοµικούς και δικηγόρους,
εµπειρογνώµονες δηµόσιας διοίκησης, καθώς και τις οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στα ∆υτικά Βαλκάνια να την επισκεφθούν στη διεύθυνση www.lustration.net.
Το πρόγραµµα «Αποκαλύπτοντας την Κρυµµένη Ιστορία: Κάθαρση (Lustration) στα ∆υτικά Βαλκάνια» έχει
σαν σκοπό να ενισχύσει την καλή διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και τη συµµετοχή της κοινωνίας των
πολιτών στη δηµοκρατική διαδικασία, µέσω περιφερειακών και τοπικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραµµα
στοχεύει στην ενίσχυση της νοµοθεσίας και των πρακτικών της Κάθαρσης, καθώς και στη διεύρυνση της
συµµετοχής των πολιτών στη δηµόσια συζήτηση για το παρελθόν των ∆υτικών Βαλκανίων. Μετά την
πτώση του Κοµµουνισµού, η Κάθαρση (Lustration) έχει γίνει ο αποδεκτός όρος αναφορικά µε την
αντιµετώπιση των υπολειµµάτων ενός απολυταρχικού παρελθόντος, κυρίως εντός της κρατικής
γραφειοκρατίας.
Το CDRSEE θα συνεργαστεί µε 5 εταίρους (την Αλβανική Οργάνωση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στα
Τίρανα, το Κέντρο για τις ∆ιατµηµατικές Μεταπτυχιακές Σπουδές του Πανεπιστηµίου του Σαράγιεβο, την
Κροατική Επιτροπή του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στο Ζάγκρεµπ, το Ίδρυµα για την Ανοικτή
Κοινωνία στα Σκόπια και το Κέντρο για την Αντιπολεµική ∆ράση στο Βελιγράδι). Ένα ευρύ δίκτυο ΜΚΟ
θα δηµιουργηθεί µε σκοπό την ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη διαδικασία της Κάθαρσης.
Όλες οι δραστηριότητες του προγράµµατος θα παρουσιάζονται στο www.lustration.net. Οι δηµοσιεύσεις, οι
οποίες θα εκπονηθούν από ειδικούς επιστήµονες και θα βασίζονται σε εµπειρικές µελέτες, θα είναι
διαθέσιµες προς όλους τους ενδιαφερόµενους δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή. Ιδιαιτέρως σηµαντικές
δηµοσιεύσεις θα είναι οι ακόλουθες: ένα εγχειρίδιο «Νοµοθεσία και ∆ιαδικασίες για την Κάθαρση στα
∆υτικά Βαλκάνια», ένα ηλεκτρονικό βιβλίο «Παρελθόν και Παρόν: Συνέπειες για τον Εκδηµοκρατισµό»,
και ένα ντοσιέ µε το σύνολο των συστάσεων για τις «Καλύτερες Πρακτικές για την Κάθαρση».
Το πρόγραµµα «Αποκαλύπτοντας την Κρυµµένη Ιστορία: Κάθαρση στα ∆υτικά Βαλκάνια» είχε µια πρώτη
προπαρασκευαστική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 26-28 Μαρτίου, ενώ µια σειρά σεµιναρίων θα
ακολουθήσουν στο Βελιγράδι, στα Τίρανα και στο Ζάγκρεµπ. Σε αυτά θα συµµετάσχουν διάσηµοι ειδικοί
νοµικοί, εµπειρογνώµονες ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δηµοσιογράφοι από όλα τα Βαλκάνια.
Τα ∆υτικά Βαλκάνια (Αλβανία, πΓ∆Μ, Κροατία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) είναι µια
περιοχή που ακόµα και σήµερα αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις όπως απουσία πραγµατικής ειρήνης, η
έλλειψη εµπιστοσύνης των πολιτών προς κράτος, και η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το
Κέντρο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό αναφορικά µε τα προβλήµατα της περιοχής και να µεταβάλει
τις αντιλήψεις και τις νοοτροπίες, βοηθώντας τους πολίτες να κτίσουν ένα καλύτερο µέλλον για αυτούς και
τα παιδιά τους.
Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται µε 250.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε 71.176 ευρώ
από την USAID. Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο πρόγραµµα αλλά και για άλλα
προγράµµατα και δραστηριότητες του CDRSEE, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας στο +30-2310-960820
ή µέσω e-mail: corinna@cdsee.org
KRISPOU 9, THESSALONIKI 546 34, GREECE
tel: +30 2310 960820-1 – fax: +30 2310 960822- e-mail: info@cdsee.org
web: www.cdsee.org

