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Jiří Liška, CZ

Dr. Jiří Liška, Vice-President of the Senate
Active in politics since 1990 (e.g. deputy in the People’s Chamber of the Federal Assembly), member of the Civic
Democratic Party. In 1994 – 2002, Mayor of the town of Jičín. Since 1996, Senator; since 2004, Vice-President of the
Senate. His main focus is on coming to terms with the communist past; he is, for example, co-author of the Act on
the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and of the proposed Act on Anti-Communist Resistance.
MVDr. Jiří Liška, místopředseda Senátu PČR
Od r. 1990 působí v politice (mj. poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění), člen Občanské demokratické
strany. 1994–2002 starosta města Jičína, od r. 1996 senátor, od r. 2004 dosud místopředseda Senátu. Zasazuje se
především o důsledné vyrovnání se s komunistickou minulostí, byl mj. předkladatelem zákona o Ústavu pro studium
totalitních režimů a návrhu zákona o protikomunistickém odboji.
Pavel Žáček, CZ

Dr. Pavel Žáček, Director, Institute for the Study of Totalitarian Regimes
Graduated from the Faculty of Social Sciences, Charles University. As of January 1993, employed by the Office for the Documentation and Investigation of State Security Activities / the Crimes of Communism (ÚDV). Fulbright Scholar at Stanford
University, USA, 1995-1996. Senior Researcher at the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, 19992006; Chair of the Editorial Board and Editor-in-Chief of the quarterly Pamäť národa (“Nation’s Memory”), Nation’s Memory
Institute, Slovakia, 2004-2006. As of November 2006, head of the Security Service Archives Section of the Ministry of the
Interior, and as of July 2007, Government Commissioner for the establishment of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the Security Services Archive. On January 1, 2008, he became the first director of the Institute for the
Study of Totalitarian Regimes, focused on the examination of the Communist and Nazi totalitarian eras in Czechoslovakia.
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D., ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů
Absolvent Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Od ledna 1993 zaměstnanec Úřadu dokumentace a vyšetřování
činnosti Státní bezpečnosti / zločinů komunismu (ÚDV). V letech 1995 až 1996 působil jako stipendista Fulbrightovy nadace

na CREES, Stanford University, USA. V letech 1999 - 2006 odborný a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a
2004 - 2006 předseda redakční rady a šéfredaktor čtvrtletníku “Pamäť národa” Ústavu pamäti národa. Od listopadu 2006
ředitel Odboru archiv bezpečnostních složek Ministesterstva vnitra a od července 2007 zmocněnec vlády České republiky pro zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Dne 1. ledna 2008 se stal prvním
ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, zaměřeného na zkoumání totalitní éry v Československu, komunismu a
nacismu.
Harry Wu, USA

Harry Wu, Human rights activist, Director, Laogai Research Foundation, Washington, D.C.
Harry Wu was incarcerated as a political prisoner for 19 years in the Laogai—China’s brutal system of forced-labor
camps. After his release in 1979, he relocated to the U.S. and founded the Laogai Research Foundation, a not-forprofit organization committed to investigating and exposing the Laogai and other human rights abuses in China. Wu
returned to China several times on undercover missions to document these abuses, but was rearrested in 1995 and
sentenced to 15 years in prison. Thanks to international pressure, however, Wu was returned to the U.S., where he
continues his struggle for human rights and democracy in China.
Harry Wu, bojovník za lidská práva, ředitel, Laogai Research Foundation, Washington, D.C.
Harry Wu strávil 19 let jako politický vězeň v Laogai – brutálním systému čínských táborů nucených prací. Po svém
propuštění v roce 1979 přesídlil do USA, kde založil Laogai Research Foundation, neziskovou organizaci, která se
věnuje zkoumání a odhalování systému Laogai a dalších porušování lidských práv v Číně. Pan Wu se několikrát tajně
vrátil do Číny, aby dokumentoval porušování lidských práv. V roce 1995 tam byl znovu zatčen a odsouzen na 15 let
do vězení. Díky mezinárodnímu tlaku se však podařilo pana Wu navrátit do USA, kde pokračuje ve svém boji za lidská
práva a demokracii v Číně.
Naděžda Kavalírová, CZ

Dr. Naděžda Kavalírová, Chairwoman, Confederation of Political Prisoners of the Czech Republic, Chairwoman, Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes
Naděžda Kavalírová was born in 1923. After the communist takeover in 1948, she was banned from university education for political reasons and worked as a nurse. In 1956, she was arrested and sentenced to five years imprisonment after a staged trial. She was relased on parole in 1959 and worked in manual professions. Between 1968
and 1984, she was employed at the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic. In 1991-1994, she
worked at the Department of Compensations of the Ministry of Justice of the Czech Republic. Since 1990, she has
been active in the Confederation of Political Prisoners of the Czech Republic, holding at first the position of ViceChairwoman and since 2003, Chairwoman of the organization.
MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky, předsedkyně Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů
Narozena 1923. Z politických důvodů po únoru 1948 vyloučena ze všech vysokých škol v ČSR. Poté pracovala jako
zdravotní sestra. V roce 1956 byla zatčena a odsouzena ve vykonstruovaném procesu k pěti letům odnětí svobody. Z vězení byla podmínečně propuštěna v roce 1959. Pracovala v dělnických profesích, v letech 1968–1984
pak jako odborná pracovnice na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. V letech 1991–1994 působila na odboru
odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR. Od roku 1990 se angažuje v Konfederaci politických vězňů ČR, nejdříve
jako místopředsedkyně a od roku 2003 jako předsedkyně této organizace.

Martin Mejstřík, CZ

Martin Mejstřík, student leader of the Velvet Revolution, former Senator, Parliament of the Czech Republic
Graduated from the Theatre Faculty, Academy of Performing Arts in Prague. Co-organizer of
the student demonstration on 17 November 1989. One of two leaders of the student strike.
Founding member of the Civic Forum. Worked as a journalist in the 1990s. Active in local politics. Between 1998 and
2010, elected member of the local council in Prague 1, in 2002-2008, Senator, Parliament of the Czech Republic. His
main issue is coming to terms with communism.
Mgr. Martin Mejstřík, studentský lídr z roku 1989, bývalý senátor Parlamentu České republiky
Vystudoval Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze. Spoluorganizátor
studentské demonstrace 17. listopadu 1989. Jeden ze dvou vůdců studentské stávky.
Zakládající člen Občanského fóra. V 90. letech působil jako novinář, angažoval se
v komunální politice, v letech 1998–2010 zastupitel na Praze 1, v letech 2002–2008 senátorem Parlamentu České
republiky. Jeho hlavním tématem je vyrovnání se s komunismem.
Dainius Žalimas, LT

Dr. Dainius Žalimas, Associate Professor, Head of the Institute of International and European Union Law, Faculty of
Law, Vilnius University
Since 2005 – Member of the Permanent Court of Arbitration. Main specializations: public international law, law of
international organizations, diplomatic and consular law. Author of six books on the restoration of Lithuania’s
independence and the legal continuity of the Republic of Lithuania, law of international organizations, diplomatic
law. Published a number of scientific and popular articles. Regularly participates in drafting national legislation and
provides legal expertise to various national institutions. .
Dr. Dainius Žalimas, docent a vedoucí Ústavu mezinárodního práva a práva Evropské unie, právnická fakulta Univerzity ve Vilniusu
Od roku 2005 je členem stálého arbitrážního soudu. Jeho hlavní specializací jsou mezinárodní právo veřejné, právo
mezinárodních organizací, diplomatické a konzulární právo. Je autorem šestnácti knih o znovunastolení nezávislosti
Litvy a právní kontinuity Litevské republiky, o právu mezinárodních organizací a diplomatickém právu. Vydal řadu
vědeckých a populárních článků. Pravidelně se účastní tvorby národní legislativy a poskytuje právní expertízu různým
národním institucím.
Alexandr Vondra, CZ

Alexandr Vondra, Senator, Parliament of the Czech Republic, former dissident, former Deputy Prime Minister of
European Affairs
Dr. Alexandr Vondra (Ph.D. in geography, Charles University, Prague) is a Senator of the Czech Parliament for the
ODS (Civic Democratic) party. He served as Foreign Policy Advisor to President Havel (1990-92), First Deputy Foreign
Minister (1992-97), Czech Ambassador to the U.S. (1997-2001), Czech Government Commissioner for the 2002 Prague

NATO Summit, Czech Foreign Minister (2006-2007), and Czech Deputy Prime Minister for European Affairs (20072009). In 1989, he was the spokesman for Charter 77 and co-founder of the Civic Forum in Czechoslovakia.
Alexandr Vondra, senátor PČR, bývalý disident, bývalý místopředseda vlády pro evropské záležitosti
RNDr. Alexandr Vondra, senátor (ODS). Vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V roce 1989 byl
mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět. Za svou činnost byl vězněn. V listopadu 1989 zakládal
Občanské fórum. V letech 1990–92 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla, v letech
1992–97 byl prvním náměstkem MZV. Byl českým vyjednavačem při jednání s Německem o společné deklaraci a
zahajoval rozhovory o přistoupení ČR k NATO. V letech 1997–2001 byl velvyslancem v USA a v letech 2001–2002
zmocněncem vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. V roce 2006 byl ministrem zahraničí v první Topolánkově
vládě, v druhé Topolánkově vládě pak jako místopředseda vlády pro evropské záležitosti v letech 2007–2009 zodpovídal za přípravy českého předsednictví v Radě EU.
Roku 2006 byl zvolen senátorem Parlamentu ČR. Je nositelem četných zahraničních ocenění.
Nikita V. Petrov, RU

Dr. Nikita Vasilyevich Petrov, Vice-Chairman, Memorial
Nikita V. Petrov was awarded his doctorate in 2008 from the University of Amsterdam’s Faculty of Humanities. In
1990, he gained access to state archives in order to work on Soviet state security and became Vice-Chairman of the
Board of Memorial’s Scientific Research Centre. In 1991, he was named expert to the Commission of the Supreme
Soviet of the Russian Federation on the Archives of the Communist Party of the Soviet Union and the KGB. In 1992,
he was named expert to the Constitutional Court on the “CPSU Affair”. Petrov publishes and lectures on the history
of Soviet terror and trials of German war captives in the USSR.
Dr. Nikita Vasiljevič Petrov, místopředseda, Memorial
Nikita V. Petrov obdržel doktorát na Fakultě humanitních věd Univerzity v Amsterdamu r. 2008. V roce 1990 získal
přístup do státních archivů za účelem zkoumání sovětských tajných služeb a stal se místopředsedou vědeckého
výzkumného centra Memorialu. Roku 1991 byl jmenován expertem Komise Nejvyššího sovětu Ruské federace pro archivy Komunistické strany Sovětského svazu a KGB. V roce 1992 byl jmenován expertem Ústavního soudu v tzv. aféře
KSSS. Nikita V. Petrov publikuje a přednáší o historii sovětského teroru a o soudech s německými válečnými zajatci v
SSSR.
Toomas Hiio, EE

Toomas Hiio, Member of the Board, Institute of Historical Memory, and Research Director, Estonian War Museum
Toomas Hiio studied history at the University of Tartu and at the University of Helsinki, Finland. In 1993-1994, he
was Deputy Head of the University of Tartu and the Estonian Historical Archives’ research project “Album Academicum Universitatis Tartuensis, 1918-1944.” Hiio was General Archivist of the University of Tartu and a historian at
the chancery of the University of Tartu. He served as Advisor to Lennart Meri, President of the Republic of Estonia
in 1998-2001, and Former President of Estonia in 2001-2003. He additionally acted as executive secretary of the
Estonian International Commission for the Investigation of Crimes against Humanity (1999-2008).
Toomas Hiio, člen vedení Ústavu historické paměti a ředitel pro výzkum, Estonské válečné muzeum
Toomas Hiio studoval historii na Univerzitě Tartu a Univerzitě Helsinki ve Finsku. V letech 1993–1994 byl zástupcem
vedoucího výzkumného projektu Univerzity Tartu a Historického archivu Estonska “Album Academicum Universitatis Tartuensis, 1918–1944.” Byl Generálním archivářem Univerzity Tartu a historikem kancléřství Univerzity Tartu.

Pracoval jako poradce estonského prezidenta Lennarta Meri v letech 1998–2001 a po skončení jeho úřadu v letech
2001–2003. Působil také jako výkonný tajemník Estonského mezinárodního výboru pro vyšetřování zločinů proti
lidskosti (1999–2008).
Valter Nollendorfs, LV

Valters Nollendorfs, Director of External Affairs, Museum of Occupation of Latvia 1940-1991
Valters Nollendorfs, Ph.D., Professor Emeritus of German at the University of Wisconsin –Madison, is currently Director of External Affairs of the Museum of the Occupation of Latvia in Riga. He is a member of the President’s Commission of the Historians of Latvia, Foreign Member of the Latvian Academy of Sciences and Senior Advisor of the
Association for the Advancement of Baltic Studies. He has published extensively on German and Latvian literature,
German and Baltic Studies, academic reform and Latvian history.
Valters Nollendorfs, Ředitel pro zahraniční záležitosti, Muzeum okupace Lotyšska 1940–1991
Dr. Valters Nollendorfs, emeritní profesor německého jazyka na Univerzitě Wisconsin v Madisonu, je v současné
době ředitelem pro zahraniční záležitosti Muzea okupace Lotyšska v Rize. Je členem prezidentovy Komise historiků
Lotyšska, zahraničním členem Lotyšské akademie věd a poradcem Asociace pro podporu baltských studií. Je autorem
rozsáhlé řady publikací z oblasti německé a baltské literatury, německých a baltských studií, akademických reforem a
lotyšské historie.
Emanuelis Zingeris, LT

Emanuelis Zingeris, Chairman, International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet
Occupation Regimes in Lithuania
Member of Parliament of Lithuania. Active member of the “Sajudis” movement for Lithuanian independence. Member
of the State Committee negotiating relations between Lithuania and the Soviet Union (1990-1991), signatory of
the Act of Independence. In 1992, 1996 and 2004, elected to the “Seimas” or Parliament of the Republic of Lithuania. Chairman of the International Commission for the Evaluation of the Crimes of the Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania. Chairman of the Group on Inter-Parliamentary Relations with Israel and of the Group on
Inter-Parliamentary Relations with the USA, Parliament of the Republic of Lithuania. Recipient of several awards and
distinctions.
Emanuelis Zingeris, předseda Mezinárodního výboru pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního
režimu v Litvě
Poslanec Parlamentu Litevské republiky. Aktivní člen hnutí za litevskou nezávislost “Sajudis”. Členem státního výboru
pro vyjednávání vztahů Litvy se SSSR (1990–1991), signatář Zákona o nezávislosti. V letech 1992, 1996 a 2004
zvolen do Sejmu Litevské republiky. Předseda Mezinárodní komise pro zhodnocení zločinů nacistického a sovětského
okupačního režimu v Litvě. Předseda Skupiny pro meziparlamentní vztahy s Izraelem a Skupiny pro meziparlamentní
vztahy s USA Parlamentu Litevské republiky. Nositel několika ocenění.

Igor Yukhnovsky, UA

Dr. Igor Yukhnovsky, Director, Institute of National Memory of the Ukraine
Born 1925. In 1944, mobilized in the Soviet Army, fought in Ukraine, Poland and Austria. He studied at the PhysicsMathematics Faculty of the Ivan Franko University in Lviv, earning his doctorate in 1965. He worked at the National
Academy of Sciences of Ukraine, heading the Institute of Physics of Condensed Systems in 1990, when he was
elected to Parliament. As leader of the opposition, he helped Ukraine attain independence. He served three terms
in the Supreme Soviet of Ukraine until 2005, was First Deputy Prime Minister in 1992-1993 and led the State Commission on Science and Education in the 1990s. Since 2006, he heads the Institute of National Memory. He has been
awarded a number of distinctions, among them Hero of Ukraine.
Dr. Igor Juchnovskij, ředitel, Ústav národní paměti Ukrajiny
Narozen 1925. Roku 1944 mobilizován do Sovětské armády, bojoval na Ukrajině, v Polsku a Rakousku. Studoval
matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Ivana Franka ve Lvově, doktorát získal v roce 1965. Pracoval v Národní
akademii věd Ukrajiny, byl ředitelem jejího Ústavu fyziky kondenzovaných systémů v roce 1990, kdy byl zvolen do
Nejvyššího sovětu. Jako vůdce opozice pomohl dovést Ukrajinu k nezávislosti. Byl třikrát zvolen do Nejvyššího sovětu
Ukrajiny (do r. 2005), byl prvním vicepremiérem v letech 1992–1993 a v 90. letech vedl státní Komisi pro vědu a
vzdělávání. Od roku 2006 je ředitelem Ústavu národní paměti. Je nositelem řady ocenění, mezi nimi Hrdina Ukrajiny.
Volodymyr Viatrovych, UA

Dr. Volodymyr Viatrovych, Director of the Branch State Archive of the Security Service of Ukraine
Dr. Viatrovych studied at the Faculty of History of the Ivan Franko National University of Lviv and holds a Ph.D.
in history. In 2002-2008, he was the director of the Research Centre of the Liberation Movement, www.cdvr.org.
He was a scientific consultant in the international project “Ukraine Remembers, the World Acknowledges” on the
recognition of Holodomor 1932-1933 as genocide. His research interests are the Ukrainian Liberation Movement in
1920-1950 and the policy of national memory. He is author of a number of publications.
Dr. Volodymyr Vjatrovyč, ředitel pobočky státního archivu, Bezpečnostní služba Ukrajiny
Dr. Vjatrovyč studoval na fakultě dějin Národní univerzity Ivana Franka ve Lvově, kde obdržel doktorát z historie. V
letech 2002–2008 byl ředitelem Výzkumného centra osvobozeneckého hnutí, www.cdvr.org. Byl vědeckým poradcem
v mezinárodním projektu “Ukrajina vzpomíná, svět uznává” o uznání hladomoru z let 1932–1933 jako genocidy. Jeho
odborný zájem se soustředí na ukrajinské osvobozenecké hnutí v letech 1920–1950 a na politiku národní paměti. Je
autorem řady publikací.
Zuzana Vittvarová, CZ

Zuzana Vittvarová, Member of the Board, Enemy’s Daughters association
Born in Mladá Boleslav in 1951, Zuzana Vittvarová graduated in finance from the University of Economics in Prague.
During her professional career she taught economics and then held positions in the field of economics. In 2005 she

came across stories of the daughters of political prisoners and since she identified with many, she proceeded with
meeting the affected persons. She then took over the operation of the website www.enemysdaughters.com. She
initiated the foundation of the Enemy’s Daughters civic association and works on its board.
Ing. Zuzana Vittvarová, členka rady, o.s. Dcery 50. let
Narodila se v Mladé Boleslavi v roce 1951. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Během
svého profesního života učila ekonomické předměty, poté vykonávala pozice v ekonomické oblasti. V roce 2005
poznala příběhy dcer politických vězňů, a protože se ztotožnila s mnohými, následovalo setkání s konkrétními osobami a posléze přijetí vedení webových stránek www.dcery.cz. Byla iniciátorkou založení občanského sdružení Dcery
50. let a nyní pracuje v jeho radě.
Zianon Pazniak, BY

Zianon Pazniak, former leader of the Belarusian opposition
Studied fine arts, worked as an archaeologist. In 1988, published his research of alleged
NKVD mass executions (250,000 people) in the forest of Kurapaty near Minsk. A leader of
the Belarusian national revival movement. Deputy of the Belarusian Parliament (1990-1996), involved in conducting
public investigations of the Chernobyl accident and proclaiming the Declaration of Independence of Belarus (1991).
Left Belarus (1996); granted political asylum in the USA. Member of the PEN-Center.
Zianon Pazniak, bývalý vůdce běloruské opozice
Vystudoval umění, pracoval jako archeolog. Roku 1988 zveřejnil výsledky svého výzkumu
o masových popravách (250 000 osob) v Kuropatském lese poblíž Minsku, za které byla
zřejmě zodpovědná NKVD. Vůdce běloruského hnutí národního obrození. Poslanec
Běloruského parlamentu (1990–1996), řídil veřejná vyšetřování černobylské havárie.
Podílel se na vyhlášení nezávislosti Běloruska v roce 1991. Opustil zemi roku 1996, získal
politický azyl v USA. Člen PEN - centra.
Władysław Bułhak, PL

Dr. Władysław Bułhak, Head, Division of Research, Expertise, Documentation and Library Holdings at the Public Education Office, Institute of National Remembrance
Władysław Bułhak graduated in History at Warsaw University, earning his Ph.D. in 1998. He was a doctoral candidate
at the Institute of History of the Polish Academy of Science. He worked as an expert at the Centre for Eastern Studies, Warsaw, and at the Ministry of Foreign Affairs. He has published on various aspects of Polish-Russian (Soviet)
relations in the 19th and 20th centuries, and on the intelligence and counter-intelligence of the Polish Home Army
(1939-1945). His research in progress is on Polish communist civilian intelligence.
Dr. Władysław Bułhak, vedoucí oddělení výzkumu, expertízy, dokumentace a knihovních fondů kanceláře pro
vzdělávání veřejnosti, Ústav paměti národa
Władysław Bułhak absolvoval studium historie na Varšavské univerzitě a doktorát získal v roce 1998. Byl doktorandem na Historickém ústavu Polské akademie věd. Pracoval jako expert v Centru pro východní studia ve Varšavě a na
Ministerstvu zahraničních věcí. Publikoval práce o nejrůznějších aspektech polsko-ruských (sovětských) vztahů v 19.
a 20. století a o rozvědce a kontrarozvědce Polské domácí armády (1939–1945). V současnosti se jeho práce zabývá
polskou komunistickou civilní rozvědkou.

Ĺubomír Morbacher, SK

Ĺubomír Morbacher, Nation’s Memory Institute
Ĺubomír Morbacher graduated from the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava. Since 2003 he
has been working at the Nation’s Memory Institute in Bratislava. His interests are the personal and organizational
reconstruction of individual territorial units of the state security forces active in Slovakia during the so-called “normalization” era and the documentation of their activity. He has also collaborated on the documentation of cases of
civilians killed on the Slovak-Austrian section of the Iron Curtain in the years 1948-1989 and on the criminal charges
raised with the General Prosecutor of the Slovak Republic in these cases in 2008.
Mgr. Ĺubomír Morbacher, Ústav Pamäti národa
Ľubomír Morbacher je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 2003 pracuje v
Ústavu pamäti národa v Bratislavě. Zabývá se personální a organizační strukturou jednotlivých územních útvarů StB
působících na Slovensku v období tzv. normalizace a dokumentací jejich činnosti. Zároveň se podílel na dokumentaci
případů usmrcených civilních osob na slovensko–rakouském úseku Železné opony v letech 1948–1989 a vypracovaní
trestního oznámení na Generální prokuraturu Slovenské republiky v těchto případech v roce 2008.
János M. Rainer, HU

János M. Rainer, Director, Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution
János M. Rainer is an historian, Director of the 1956 Institute, professor at Eszterházy Károly College (Eger), lecturer
at Budapest University of Theater and Film Arts. He published the book “Imre Nagy. Political Biography 1896–1953”
Vol. 1 and 2, which appeared in 2006 in Polish, German, Russian and English translations. He co-authored with György
Litván and János M. Bak “The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953–1963” (which also
appeared in German, English and Japanese). Along with Csaba Békés and Malcolm Byrne, Rainer compiled, edited and
introduced “The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents.” In 2002, he received the Academy Prize of the
Hungarian Academy of Sciences.
János M. Rainer, ředitel, Ústav pro historii maďarské revoluce roku 1956
János M. Rainer je historik, ředitel Ústavu pro historii maďarské revoluce roku 1956, je profesorem na Univerzitě
Eszterházy Károly v Egeru a přednáší na Budapešťské univerzitě divadelního a filmového umění. Vydal knihu „Imre
Nagy. Politická biografie 1896-1953“, díl 1. a 2., která vyšla v roce 2006 v polském, německém, ruském a anglickém
překladu. Spolu s György Litvánem a Jánosem M. Bakem napsal knihu „Maďarská revoluce 1956. Reforma, revolta
a represe 1953-1963“, která rovněž vyšla v němčině, anglištině a japonštině. Spolu s Csabou Békésem a Malcolmem
Byrnem vybral, uspořádal a vydal publikaci „Maďarská revoluce 1956: historie v dokumentech.“ V roce 2002 obdržel
Cenu akademie od Maďarské akademie věd.

Hans Altendorf, DE

Hans Altendorf, Director, Federal Office for the Records of the National Security Services of the Former GDR
Hans Altendorf studied law, education science, political science, German language and literature. He entered higher
public service in Hamburg (1980). From 1993, he was Senate Director in the Department of Schools, Youth and Education. Since September 2001, he has been the Acting Director and Representative of the Federal Commissioner for
the Records of the National Security Services of the Fomer GDR (BStU).
Hans Altendorf, ředitel Úřadu pro dokumenty Stasi bývalé NDR
Hans Altendorf studoval práva, pedagogiku, politologii a germanistiku. V letech 1980–2001 vykonával vyšší veřejněsprávní funkce v Hamburku. Od roku 1993 byl senátním ředitelem Úřadu pro školy, mládež a odborné vzdělávání. Od
září roku 2001 je ředitelem a zástupcem spolkové zmocněnkyně pro podklady Státní bezpečnosti bývalé NDR (BStU).
Zdeněk Křivka, CZ

Zdeněk Křivka, member of the Confederation of Political Prisoners of the Czech Republic
Zdeněk Křivka was born in 1927 and is a member of the Confederation of Political Prisoners of the Czech Republic. In
1948, he joined an illegal resistance group, all of whose members were arrested in August 1949, including his father
and brother. In 1951, a state court ruling on the case pronounced long prison sentences and two death sentences,
which were carried out. Mr Křivka was sentenced to 18 years’ imprisonment. He worked as a political prisoner in
uranium mines in the regions of Jáchymov, Horní Slavkov and Příbram and spent two years at the Leopoldov prison.
Currently, as a member of the Confederation of Political Prisoners, he dedicates himself to lectures for students of
primary, secondary and intermediate schools and universities. He is member of the editorial board of the Bulletin of
the Confederation of Political Prisoners.
Zdeněk Křivka, člen Konfederace politických vězňů České republiky
Narozen 1927. V roce 1948 se stal členem ilegální odbojové skupiny, v srpnu roku 1949 ale byli všichni členové
zatčeni, včetně jeho otce a bratra. V roce 1951 státní soud vynesl tresty mnohaletého vězení a dva rozsudky
smrti, které byly následně vykonány. Zdeněk Křivka byl odsouzen k 18 letům vězení. Jako politický vězeň pracoval v
uranových dolech na Jáchymovsku, Hornoslavkovsku a Příbramsku, dva roky strávil v Leopoldově. V současnosti se
jako člen KPV věnuje přednáškám pro studenty základních, středních a vysokých škol. Je také členem redakční rady
Zpravodaje KPV.
Andreja Valič, SI

Andreja Valič, Director, Study Centre for National Reconciliation
Dr. Andreja Valič is an historian and the director of the Study Centre for National Reconciliation in Ljubljana, Slovenia. She holds a BA and MA from the Faculty of Arts, and a doctorate from the Faculty of Social Sciences, University
of Ljubljana. She has been involved in many national and international projects on history and history education
(history education curricula, expert projects, history textbook projects). Andreja Valič is the author of history
textbooks and handbooks. In 2004-2008 she held the position of the President of the Slovenian History Teachers’

Association. She is the President of the School Section of the Historical Association of Slovenia.
Andreja Valič, ředitelka, Studijní centrum pro národní usmíření
Dr. Andreja Valič je historička a ředitelka Studijního centra pro národní usmíření v Lublani, ve Slovinsku. Získala tituly
BA a MA na Fakultě umění a doktorát na Fakultě sociálních věd Univerzity v Lublani. Účastnila se mnoha národních a
zahraničních projektů z oblasti historie a výuky historie (osnovy výuky historie, expertní projekty, projekty učebnic
dějepisu). Andreja Valič je autorkou učebnic a příruček dějepisu. V letech 2004–2008 zastávala úřad prezidentky
Slovinské asociace učitelů dějepisu. Je prezidentkou Školní sekce Asociace slovinských historiků.
Marius Oprea, RO

Marius Oprea (Romania), President, Institute for the Investigation of Communist Crimes
Dr. Marius Oprea is the president of the Institute for the Investigation of Communist Crimes and the Memory of
Romanian Exile (IICCMER). In 2005-2008, he served as the Romanian Prime Minister’s counsellor on national security
issues. Between 1995-1997, he was Senator Constantin Ticu Dumitrescu’s counsellor in drawing up the law on the
disclosure of the Securitate. Between 1998 and 2000, he was a counsellor within the Romanian Presidency and also
the Head of the Communication Department. In 2004 and 2005 he wrote leading articles for the Ziua daily newspaper. Marius Oprea is also the author of more than one hundred articles referring to the history of the Securitate. He
holds a Ph.D. in history from the University of Bucharest.
Marius Oprea, prezident Ústavu pro vyšetřování komunistických zločinů v Rumunsku
Dr. Marius Oprea je prezidentem Ústavu pro vyšetřování komunistických zločinů a paměti rumunského exilu (IICCMER).
V letech 2005–2008 působil jako poradce rumunského předsedy vlády pro otázky národní bezpečnosti. V letech
1995–1997 byl poradcem senátora Constantina Ticu Dumitrescu při tvorbě zákona o zveřejnění Státní bezpečnosti
Securitate. V období 1998–2000 byl poradcem Úřadu rumunského prezidenta a vedoucím jeho oddělení styku s
veřejností. V letech 2004 a 2005 psal úvodníky pro deník Ziua. Marius Oprea je autorem více než stovky článků týkajících se dějin Securitate. Je držitelem doktorátu z historie od Univerzity v Bukurešti.
Vasil Kadrinov, BG

Vasil Kadrinov, Director, Hannah Arendt Centre
Vasil Kadrinov, sociologist, Director of the Hannah Arendt Center, Sofia. In 1985, during his study of sociology at the
University of Sofia, he was imprisoned by the communist regime for “agitation and propaganda against the People’s
Republic of Bulgaria and the Soviet Union.” He spent one year in prison. After 1989, he became a founding member
of the Union of Democratic Forces, and has been an activist of civic campaigns for the opening of the communist
archives and vetting with regard to former agents and collaborators of the totalitarian regime, for establishing an
institute of national memory, and for the environment and public health protection. He has also served as an advisor to members of the Green parliamentary group at the European Parliament.
Vasil Kadrinov, ředitel, Centrum Hannah Arendtové
Vasil Kadrinov, sociolog, ředitel Centra Hannah Arendtové v Sofii. V roce 1985, během studií sociologie na Univerzitě
v Sofii, byl uvězněn komunistickým režimem za „agitaci a propagandu proti Bulharské lidové republice a Sovětskému
Svazu.“ Strávil rok ve vězení. Po roce 1989 se stal zakládajícím členem Svazu demokratických sil a aktivistou
občanských kampaní za otevření komunistických archivů a lustraci bývalých agentů a spolupracovníků totalitního
režimu, za založení Ústavu paměti národa a za životní prostředí a ochranu veřejného zdraví. Působil také jako poradce členů frakce Zelených v Evropském parlamentu.

Marina Jelić, SRB

Marina Jelić, Executive Director, Center for Peace and Democracy Development
Born in the city of Belgrade, in a now nonexistent state (SFRY – Socialist Federative Republic of Yugoslavia), Marina
Jelić lives in the same city but in another country, the Republic of Serbia. She graduated from the Faculty of Philosophy in Belgrade, Department of Archaeology, and obtained an MA in Demography at Belgrade University. From
the begining of the 1990s, she was as an activist in the anti-war movement in former SFRY. From 2000, she was an
employee of the Center for Anti-War Action (now the Center for Peace and Democracy Development - CPDD). In 2008,
she was elected by the Governing Board as the Executive director of CPDD.
Marina Jelić, výkonná ředitelka, Centrum pro mír a rozvoj demokracie
Narozena ve městě Bělehradu v dnes neexistujícím státě SFRJ – Socialistické federativní republice Jugoslávie. Dnes
žije ve stejném městě, ale jiné zemi – Republice srbské. Absolvovala obor archeologie na Filozofické fakultě a získala
titul M.A. v oboru demografie na bělehradské univerzitě. Od počátku 90. let byla aktivistkou v protiválečném hnutí v
bývalé SFRJ. Od roku 2000 je zaměstnankyní Centra pro protiválečné akce (nyní Centrum pro mír a rozvoj demokracie
– CPDD). V roce 2008 ji předsednictvo zvolilo jeho výkonnou ředitelkou.
Hubert Gehring, DE

Dr. Hubert Gehring, Director, Konrad-Adenauer-Stiftung, Prague
Hubert Gehring has been the Representative of the Konrad-Adenauer-Stiftung in Venezuela and Mexico. In 19982000, he was a Member of the Mecklenburg-Vorpommern State Parliament and the general secretary of the CDU in
the Mecklenburg-Vorpommern in 1997-2000. Mr Gehring studied agriculture and environmental protection at the University of Hohenheim. In 1993-1997, he worked in higher public service at the Federal Ministry of the Environment,
Nature Protection and Reactor Safety and at the Office of the Federal Chancellor.
Dr. Hubert Gehring, ředitel, Nadace Konrada Adenauera, Praha
Hubert Gehring je bývalým zástupcem Nadace Konrada Adenauera ve Venezuele a Mexiku. V letech 1998–2000 byl
členem parlamentu spolkové země Mecklenburg-Vorpommern. V letech 1997–2000 byl generálním tajmníkem CDU v
Mecklenburg-Vorpommern. Studoval zemědělství a ochranu životního prostředí na univerzitě v Hohenheimu. V letech
1993–1997 pracoval ve vyšší veřejně-správní službě na Spolkovém ministerstvu pro životní prostředí, ochranu přírody
a bezpečnost reaktorů a na Úřadu spolkového kancléře.
Miroslava Němcová, CZ

Miroslava Němcová, First Deputy Chairwoman, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic
Born on 17 November 1952 in Moravia, Miroslava Němcová lives in the town of Žďár nad Sázavou. She graduated
from the Agricultural and Technical High School in Havlíčkův Brod, and later worked at the Czech Statistical Office.
Since 1992, she has owned a bookshop in Žďár nad Sázavou. In 1994-2002, she was a member of the municipal
council of Žďár nad Sázavou and a member of the town government. She joined the ODS (Civic Democratic) party in
1992. Between 1998-2006, she was a Deputy of the Parliament of the Czech Republic and Shadow Minister of Cul-

ture. In 2002, she was elected Deputy Chairwoman of the ODS and Deputy Chairwoman of the Chamber of Deputies.
Miroslava Němcová has been First Deputy Chairwoman of the Chamber of Deputies since 2006.
Miroslava Němcová, 1. místopředsedkyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Narozena 17. 11. 1952 v Novém Městě na Moravě, dnes žije ve Žďáru nad Sázavou. Absolvovala Střední zemědělskou
a technickou školu v Havlíčkově Brodě. Poté pracovala jako odborná referentka v Českém statistickém úřadu, od
roku 1992 je majitelkou knihkupectví ve Žďáru nad Sázavou. V letech 1994–2002 byla členkou Rady města Žďár
nad Sázavou a členkou Městského zastupitelstva. Do Občanské demokratické strany vstoupila v roce 1992. Od roku
1998 do roku 2006 byla poslankyní Parlamentu ČR a zároveň stínovou ministryní kultury. V roce 2002 byla zvolena
místopředsedkyní ODS a zároveň místopředsedkyní Poslanecké sněmovny.
Od roku 2006 je Miroslava Němcová 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Milan Hulík, CZ

Dr. Milan Hulík, lawyer, member of the Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted (VONS)
Milan Hulík, whose father was a political prisoner in the 1950s, was admitted to the Faculty of Law at Charles University in 1968. He earned his doctorate in 1978. He worked as a company lawyer, and from 1979 as a lawyer at the
Municipal Lawyers’ Association of Prague. He defended dissidents from the mid-1970s. He is a member of the VONS.
After 1989, he was Deputy Director of the Security Information Services, First Deputy of the General Director of the
Prison Administration, then Deputy General Prosecutor. In the mid-1990s, he returned to his legal practice. He is a
member of the Syndicate of Journalists as well as a member of international humanitarian organizations.
JUDr. Milan Hulík, právník, člen Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS)
Milan Hulík, jehož otec byl politickým vězněm v 50. letech, byl r. 1968 přijat ke studiu na Právnické fakultě UK,
doktorát získal v roce 1978. Pracoval jako podnikový právník ve Stavbách silnic a železnic, od r. 1979 jako advokát Městského sdružení advokátů v Praze. Od druhé poloviny 70. let obhajoval disidenty. Člen VONSu. Po převratu
zástupce ředitele BIS, 1. náměstek generálního ředitele Sboru nápravné výchovy, později Vězeňské služby, poté
náměstek generálního prokurátora. Od poloviny 90. let působil opět v advokacii. Člen Syndikátu novinářů. Člen mezinárodních humanitárních organizací.
Miroslav Lehký, CZ

Miroslav Lehký, 1st Deputy Director, Institute for the Study of Totalitarian Regimes
In the 1960s, Miroslav Lehký studied at the Faculty of Catholic Theology in Bratislava. He could not finish his studies
due to political purges. In the 1980s, he was co-organizer of the underground university in Bratislava. He is a Charter 77 signatory and was Charter 77 spokesman for the year 1990. After 1989, he was Secretary of the Czechoslovak (Czech) Helsinki Committee. He is also a former employee of the Office for the Documentation and Investigation
of Communist Crimes of the Czech Police. In 2003, Lehký was involved in the establishment of the Nation’s Memory
Institute in Slovakia.
Miroslav Lehký, 1. náměstek ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů
V 60. letech studoval na katolické theologické fakultě v Bratislavě, studia nedokončil z
důvodů politických čistek. V 80. letech spoluorganisátor podzemní university v Bratislavě.
Signatář Charty 77 a mluvčí Charty 77 pro rok 1990. Po roce 1989 tajemníkem Československého (Českého) helsinského výboru. Byl pracovníkem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. V roce 2003 se
podílel na založení Ústavu paměti národa ve Slovenské republice.

Pavel Gregor, CZ

Pavel Gregor, former Head of Investigation, UDV (Office for the Documentation and Investigation of Communist
Crimes)
Pavel Gregor studied at the Faculty of Education at Charles University. He attended home seminars at Prof. Jan
Patočka’s underground university and was a member of the student strike committee in 1989. He worked at the
Department of Asylum Seekers of the Ministry of the Interior. From 1995, he was a member of the Police of the
Czech Republic at the Office for the Documentation and Investigation of Communist Crimes. Until the end of 1999,
he was an investigator and later – until the end of his service in 2009 – Head of the Investigations Department. He
participated especially in the prosecution of former members of the 1st Directorate of the National Security Forces,
i.e. the intelligence service. He currently works as an assistant to a Prague city councillor.
Mgr. Pavel Gregor, bývalý vedoucí vyšetřování, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV)
Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Účastnil se ilegálních bytových seminářů tzv. Patočkovy univerzity, v roce 1989 člen studentského stávkového výboru. Pracoval na Ministerstvu vnitra na odboru pro uprchlíky.
Od roku 1995 pracovník Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Do konce roku 1999 ve
funkci vyšetřovatele, poté, až do ukončení služebního poměru v srpnu 2009, ve funkci vedoucího odboru vyšetřování.
Realizováno trestní stíhání zejména bývalých příslušníků I. správy SNB, tj. tzv. rozvědky. V současné době ve funkci
asistenta radního hlavního města Prahy.
Eduard Stehlík, CZ

Lt-Col Dr. Eduard Stehlík, military historian, Head of the Education Department and of the Military Library, Institute for Military History
Eduard Stehlík graduated from the Facuty of Arts of Charles University in Prague and is the author or co-author of
around twenty monographs. He collaborated, among others, on the exhibition “Assassination Attempt – Operation
Anthropoid 1941-1942,” which was shown in Prague, Milan, Berlin and Bratislava. He prepares an historical magazine
programme for Czech Television. His book “Lidice – the Story of a Czech village” won the Museum Publication of the
Year award in 2004 in the Czech competition “Gloria Musaealis”. He is co-author of the permanent exhibition at the
Lidice Memorial called “And the Innocent Were Guilty…” On 27 October 2006, he was awarded honorary citizenship of
Lidice.
pplk. PhDr. Eduard Stehlík, vojenský historik, vedoucí Oddělení vzdělávání a vojenské knihovny Vojenského historického ústavu v Praze
Absolvent Filozofické fakulty UK v Praze. Autor nebo spoluautor dvou desítek monografií. Spolupodílel se mj. na
výstavě „Atentát – Operace Anthropoid 1941–1942“, která byla představena veřejnosti jak v Praze, tak i v Miláně,
Berlíně a Bratislavě. Pro Českou televizi připravuje publicistický pořad Historický magazín. Jeho kniha „Lidice – příběh
české vsi“ získala v soutěži „Gloria musaealis“ hlavní cenu v kategorii Muzejní publikace roku 2004. Spoluautor stálé
expozice muzea Památníku Lidice „A nevinní byli vinni…“. Od 27. října 2006 čestný občan Lidic.

Göran Lindblad, SE

Göran Lindblad, Chairman of The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
Chairman of the sub-committee on External Relations
Member of the Swedish Parliament and former Vice-President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Active in local government (1991-97). Member of the Swedish Parliament since 1997. Since 2004, member of the Swedish parliamentary delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Since 2007,
head of the Swedish delegation; 2007-2009, Vice-President of PACE. In 2006, Rapporteur to PACE on the Crimes of
Totalitarian Communist Regimes. In 2008-2010, elected Chair of the Political Affairs Committee of PACE; since 2010,
Chair of the sub-committee on External Relations.
Göran Lindblad, předseda švédské delegace v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, předseda podvýboru pro
vnější vztahy
Poslanec švédského parlamentu a bývalý vicepresident Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Aktivní v komunální
politice (1991–97), od roku 1997 poslancem Švédského parlamentu. Od roku 2004 členem švédské parlamentní delegace při Parlamentním shromáždění Rady Evropy (PSRE). Od roku 2007 vedoucím švédské delegace; v letech 2007-2009
vicepresidentem PSRE. Reportér PSRE pro téma zločiny totalitních komunistických režimů (2006). Na období 2008–
2010 zvolen předsedou výboru pro politické záležitosti PSRE, od roku 2010 předseda podvýboru pro vnější vztahy.
Christoph Schäfgen, DE

Christoph Schäfgen, former General Prosecutor, Berlin
Christoph Schäfgen, bývalý nejvyšší státní zástupce, Berlín
Witold Kulesza, PL

Witold Kulesza, Professor of Criminal Law, University of Łódz
Witold Kulesza studied law and co-organized the Solidarity trade union at the University of Łódz (1980). During
martial law in Poland (1981), he defended people persecuted for political reasons. Since 1992, he has been head of
the material criminal law section at the Department of Criminal Law at Łódz University. In 1998, he was instated as
Director of the Main Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation. He co-authored the law
on the Institute of National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation. In
2000-2006, he was Director of the Main Commission and Deputy General Prosecutor of Poland. Professor Kulesza
has published and lectured extensively at home and abroad and is a recipient of both domestic and foreign awards
and distinctions.
Witold Kulesza, profesor trestního práva, Univerzita Lodž
Vystudoval práva na Univerzitě v Lodži, kde spoluorganizoval odbory Solidarity. V době stanného práva (1981)
zastupoval osoby pronásledované z politických důvodů. Od roku 1992 je vedoucím oddělení materiálního trestního
práva na katedře trestního práva Univerzity v Lodži. V roce 1998 byl povolán do Varšavy jako ředitel Hlavní komise
pro vyšetřování zločinů proti polskému národu. Je spoluautorem zákona o Ústavu paměti národa – Komise pro

vyšetřování zločinů proti polskému národu. V letech 2000–2006 byl ředitelem Hlavní komise a zástupcem polského
nejvyššího státního zástupce. Profesor Kulesza publikuje a přednáší doma i v zahraničí a je nositelem domácích i
zahraničních ocenění.
Jernej Letnar Černič, SI

Dr. Jernej Letnar Černič, researcher in international human rights law, European University Institute, Firenze, Italy
Jernej Letnar Černič is a Max Weber Postdoctoral Researcher at the European University Institute and an Adjunct
Professor at New York University in Florence. He completed his Ph.D. on Corporate responsibility for fundamental human rights in 2009 at the School of Law, University of Aberdeen, Scotland, United Kingdom. Černič has worked in the
European Ombudsman’s Office, the Superior Court of the Republic of Slovenia, the Law Institute in Ljubljana and the
International Criminal Court. Černič is fluent in seven languages. He is a member of the International Human Rights
Committee of the International Law Association.
Dr. Jernej Letnar Černič, specialista na mezinárodní právo lidských práv, European University Institute, Florencie, Itálie
Jernej Letnar Černič je postgraduální pracovník na European University Institute a docent na New York University
ve Florencii. Doktorát na téma korporátní zodpovědnost za základní lidská práva obhájil v roce 2009 na právnické
fakultě Univerzity v Aberdeenu, Skotsko. Pracoval v kanceláři Evropského ombudsmana, na Nejvyšším soudu Republiky Slovinsko, v Právním ústavu v Lublani a na Mezinárodním trestním soudu. Hovoří plynně sedmi jazyky. Je členem
Mezinárodního výboru pro lidská práva při Mezinárodní právní asociaci.
Raluca Grosescu, RO

Raluca Grosescu, Chief of the Research and Documentation Office, Institute for the Investigation of Communist
Crimes in Romania
Raluca Grosescu is a Ph.D. Candidate in Political Science at the Paris X Nanterre University and has conducted various research projects concerning the conversion of the Romanian communist elites after 1989 and the transitional
justice that followed the demise of the communist regime. In 2009, she published “Transitional Criminal Justice: From
Nurenberg to Romanian Post-Communism
Raluca Grosescu, vedoucí oddělení pro výzkum a dokumentaci, Ústav pro vyšetřování komunistických zločinů v
Rumunsku
Raluca Grosescu je doktorantkou v oboru politologie na Univerzitě Paris X Nanterre. Prováděla řadu výzkumných
projektů týkajících se osudu rumunských komunistických elit po roce 1989 a spravedlnosti, která následovala po
pádu komunistického režimu. V roce 2009 vydala publikaci “Trestněprávní spravedlnost: od Norimberka po rumunský
post-komunismus.”

László Tökés, RO

Right Rev. László Tökés, Bishop, former dissident, Member of the European Parliament
László Tökés studied at the Protestant Theological Institute in Cluj/Kolozsvár. He was persecuted for political reasons. Demonstrations in his support in Timişoara on 15 December 1989 sparked the Romanian Revolution. Mr. Tökés
was elected Bishop of Királyhágómellék Reformed Church District, Oradea/Nagyvárad (1990-2009). Among others
things, he is President of the Hungarian Reformed World Federation (since 1996), Honorary President of the Hungarian World Federation (since 1996), and President of the Hungarian National Council of Transylvania (since 2003). He
has been a Member of the European Parliament since 2007. Mr. Tökés has received numerous awards, honours and
honorary doctorates.
Jeho Excelence László Tökés, biskup, bývalý disident, člen Evropského parlamentu
László Tökés studoval na Protestantském teologickém institutu v Kluži/Kolozsváru. Byl perzekvován z politických
důvodů. Demonstrace na jeho podporu v Temešváru dne 15. prosince 1989 vyústily v rumunskou revoluci. Pan Tökés
byl zvolen biskupem reformní církve okresu Királyhágómellék, Oradea / Nagyvárad (1990–2009). Mimo jiné je prezidentem Maďarské reformní světové federace (od roku 1996), čestným prezidentem Maďarské světové federace (od
r. 1996) a prezidentem Maďarské národní rady Transylvánie (od r. 2003). Od roku 2007 je členem Evropského parlamentu. Je nositelem četných ocenění, řádů a čestných doktorátů.
Joachim Gauck, DE

Joachim Gauck, former Federal Commissioner for the Records of the National Security Services of the Former GDR,
Chairman, “Against Oblivion – for Democracy” association
Joachim Gauck graduated in theology and worked as an evangelical priest. In 1989, he was the spokesperson for
the “Neues Forum” opposition movement and co-initiator of church and political resistance. He served as a Member
of Parliament from 1990, and in the years 1990-2000, he was Federal Commissioner for the Records of the National
Security Services of the Former GDR. He has also been host of the ARD “Joachim Gauck” talk-show (2001), and has
been Chairman of the “Against Oblivion – for Democracy” association since 2003. Joachim Gauck has been awarded
numerous honorary doctorates, medals and prizes.
Joachim Gauck, bývalý spolkový zmocněnec pro dokumenty Státní bezpečnosti bývalé NDR, předseda, sdružení
„Proti zapomnění – pro demokracii“
Vystudoval teologii a působil jako evangelický farář. V r. 1989 byl mluvčím opozičního hnutí
Neues Forum a spoluiniciátorem církevních a politických protestů. Od r. 1990 poslanec
německého parlamentu a v letech 1990–2000 vládní zmocněnec pro archivy Státní bezpečnosti bývalé NDR. Moderátor pořadu „Joachim Gauck“ na stanici ARD (2001). Od r. 2003 předsedou sdružení „Proti zapomnění - pro demokracii“.
Nositelem řady čestných doktorátů, řádů a cen.

Vytautas Landsbergis, LT

Prof. Vytautas Landsbergis, former dissident and President of Lithuania, Member of the European Parliament
Professor of music history at the Lithuanian Academy of Music (1978 – 1990). Holder of an
Honorary Doctorate from the Sorbonne University. In 1988, co-initiated the “Sajudis” Lithuanian reform movement
and was Chairman of the Sajudis Seimas Council. In 1989, elected to represent Lithuania in the USSR People’s Deputies’ Congress. In 1990, elected as President of the Supreme Council of Lithuania and Head of State. 1996-2000 –
President of the Seimas (Parliament) of the Republic of Lithuania. Member of the European Parliament since 2004.
Awarded numerous distinctions, orders and medals.
Prof. Vytautas Landsbergis, bývalý disident a bývalý prezident Litvy, člen Evropského parlamentu
Profesor dějin hudby na Litevské akademii hudby (1978–1990). Držitel čestného doktorátu
Sorbonnské univerzity. Spoluinicioval reformní hnutí “Sajudis” a stal se předsedou Rady Sajudisu v Sejmu (1988).
Zvolen zástupcem Litvy v Sovětském kongresu zástupců lidu (1989). Zvolen presidentem Nejvyšší rady Litvy a hlavou
státu (1990). Prezidentem Sejmu Litevské republiky (1996–2000). Člen Evropského parlamentu od r. 2004. Nositel
mnoha ocenění, řádů a medailí.
Jana Hybášková, CZ

Dr. Jana Hybášková, former Ambassador, former Member of the European Parliament
Politician and expert in terrorism, European security, Middle East and democratisation policies. Former Czech ambassador to Slovenia and Kuwait. Between 2004 and 2009, Member of the European Parliament and author of the EP
resolution on European Conscience and Totalitarianism. Since 2006, member of the steering committee of the World
Movement for Democracy. She is the founder and chairwoman of the Evropská demokratická strana (“European
Democratic Party” – EDS). She is fluent in English, Slovenian and Arabic.
PhDr. Jana Hybášková, bývalá velvyslankyně, bývalá členka Evropského parlamentu
Politička, odbornice na problematiku terorismu, evropské bezpečnosti, Blízkého východu a demokratizace, bývalá
velvyslankyně ČR ve Slovinsku a v Kuvajtu. V letech 2004–2009 poslankyně Evropského parlamentu a autorka
usnesení EP o Svědomí Evropy a totalitě. Od roku 2006 členka řídícího výboru Světového hnutí za demokracii. Je zakladatelkou a předsedkyní Evropské demokratické strany (EDS). Hovoří plynně anglicky, slovinsky a arabsky.
Sandra Kalniete, LV

Sandra Kalniete, former dissident, Ambassador, European Commissioner, Member of the European Parliament
Sandra Kalniete studied at the Arts Academy of Latvia and the Universities of Geneva and Leeds. In 1988-1990, she
was deputy chairwoman of the Latvian Popular Front. After independence, Ms Kalniete became Deputy Minister of
Foreign Affairs and has served as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United Nations, France and
UNESCO. In 2002, Ms. Kalniete became the Minister of Foreign Affairs. In 2004, she was appointed Commissioner of
the European Union. In 2006, she was elected to the Latvian parliament and to the European Parliament in 2009.

Ms. Kalniete is the author of the book “With Dance Shoes in Siberian Snows” (2001), which has been translated into
more than ten languages. The book recounts the deportation of her parents to Siberia and the family’s efforts to
return to their home country. She has been received several awards and distinctions.
Sandra Kalniete, bývalá disidentka, velvyslankyně, eurokomisařka, členka Evropského parlamentu
Sandra Kalniete studovala na lotyšské Akademii umění a na univerzitách v Ženevě a Leedsu. V letech 1988–1990 byla
místopředsedkyní Lotyšské lidové fronty. Po získání nezávislosti Lotyšska se stala náměstkyní ministra zahraničních
věcí a poté mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní u OSN ve Francii a u UNESCA. V roce 2002 se paní Kalniete
stala ministryní zahraničních věcí Lotyšska. Roku 2004 byla jmenována eurokomisařkou. V roce 2006 byla zvolena do
lotyšského parlamentu a v roce 2009 do Evropského parlamentu.
Sandra Kalniete je autorkou knihy „V tanečních střevíčkách sibiřským sněhem“ (2001), která byla přeložena do více
než deseti jazyků. Kniha vypráví o deportaci jejích rodičů na Sibiř a o snahách rodiny o návrat do vlasti. Sandra Kalniete je nositelkou několika řádů a ocenění.
Anders Hjemdahl, SE

Anders Hjemdahl, founder, Institute for Information on the Crimes of Communism
Anders Hjemdahl is a writer, media producer and communication strategist. He is a co-founder of the Institute
for Information on the Crimes of Communism, based in Stockholm, and has published and lectured extensively on
Estonian, Finnish and Swedish history, the history of communism and related issues. He is co-founder of the Human
Rights and Reconciliation Alliance, an international network of like-minded organisations working against all forms
of political repression. He was awarded the 2009 Templeton Freedom Award by the Atlas Foundation.
Anders Hjemdahl, zakladatel Ústavu pro informování o zločinech komunismu
Anders Hjemdahl je publicista, mediální producent a komunikační stratég. Je spoluzakladatelem Ústavu pro informování o zločinech komunismu ve Stockholmu a publikuje a přednáší o estonských, finských a švédských dějinách a
o historii komunismu a s ním spojených otázkách. Je spoluzakladatelem Aliance pro lidská práva a usmíření, mezinárodní sítě obdobně smýšlejících organizací, které pracují proti všem formám politické represe. Roku 2009 mu Atlas
Foundation udělila Templetonovu cenu svobody.
Peter Brod, CZ

Peter Brod, former head of the Prague office of the BBC, free-lance journalist
Peter Brod, former head of the Prague office of the BBC, free-lance journalist
Born in Prague, moved to Bavaria in 1969. He earned his M.A. from the University of Munich in 1977, and also
studied at the London School of Economics and Political Science and Harvard University. Brod worked for the BBC
in London, then for Radio Free Europe, becoming the station´s first permanent correspondent and bureau chief in
Prague, 1990-1992. Brod later joined the staff of the Süddeutsche Zeitung in Munich, and in 2000, rejoined the BBC,
in charge of its Prague bureau. Since 2006, he has been freelancing in Prague, where his activities have included
presenting the programme Historical Magazine on Czech public TV´s news and current affairs station CT24.
Petr Brod, bývalý vedoucí pražské redakce BBC, novinář
Narozen v Praze, přesídlil do Mnichova v roce 1969. Získal titul M.A. na univerzitě v Mnichově r. 1977, studoval na
London School of Economics and Political Science a na Harvardově univerzitě. Pracoval pro BBC v Londýně, poté pro
Rádio svobodná Evropa. V letech 1990-1992 byl prvním stálým zpravodajem stanice a šéfem redakce v Praze. Později
byl redaktorem Süddeutsche Zeitung v Mnichově a jejím pražským dopisovatelem. V roce 2000 se stal vedoucím
pražské redakce BBC. Od roku 2006 je novinářem v Praze; mj. uváděl Historický magazín na ČT 24.

Milan Zver, SI

Dr. Milan Zver, political scientist, sociologist, Member of the European Parliament
Milan Zver graduated in 1990 from the Faculty of Sociology, Political Sciences and Journalism at the University of
Ljubljana. In the 1990s, he was a government advisor, a local councillor, and later a national councillor. After completing his doctoral thesis at the Faculty of Social Sciences in 1998, he taught at the University of Maribor. He is
active in cultural and humanitarian organizations, and has also been a member of the Executive Committee of the
Slovenian Political Science Society. In 2004, he was elected as a Deputy to the National Assembly, and between 2004
and 2008 he was Minister of Education and Sports.
Dr. Milan Zver, politolog, sociolog, člen Evropského parlamentu
Milan Zver absolvoval v roce 1990 Fakultu sociologie, politologie a žurnalistiky Univerzity v Lublani. V 90. letech
byl vládním poradcem, místním zastupitelem a poté poslancem. Po obhájení doktorské disertace na Fakultě sociálních věd v roce 1998 vyučoval na univerzitě v Mariboru. Angažuje se v kulturních a humanitárních organizacích,
byl členem výkonného výboru Slovinské politologické společnosti. Roku 2004 byl zvolen poslancem Národního
shromáždění a v letech 2004–2008 byl ministrem vzdělávání a sportu.
Heidi Hautala, FI

Heidi Hautala, Chairwoman of the Subcommittee on Human Rights, European Parliament
Heidi Hautala worked as a journalist in 1976-1985. She received her Master of Agriculture and Forestry degree in
1988. She has been widely active in voluntary work, which includes being active as a Member of the Board of the
Finnish League for Human Rights and Chair of the Finnish-Russian Civic Forum. She was a candidate in the presidential elections of 2000 and 2006 and a Member of the Helsinki City Council in 1985-1994. She was elected three
times as a Member of the Finnish Parliament. Ms Hautala was elected Member of the European Parliament with the
Greens/EFA Group in 1995 and again in 2009.
Heidi Hautala, předsedkyně Podvýboru pro lidská práva, Evropský parlament
Heidi Hautala pracovala jako novinářka v letech 1976–1985. Získala titul magistra zemědělství a lesnictví roku 1988.
Intenzivně se angažovala v neziskovém sektoru, mj. byla členkou výboru Finské ligy pro lidská práva a předsedkyní
Finsko-ruského občanského fóra. Byla kandidátkou na prezidentský úřad v letech 2000 a 2006 a členkou zastupitelstva Helsinek v období 1985–1994. Třikrát byla zvolena do Finského parlamentu. Paní Hautala byla zvolena členkou
Evropského parlamentu za skupinu the Greens/EFA roku 1995 a znovu v roce 2009.
Tunne Kelam, EE

Tunne Kelam, former dissident, Member of the European Parliament
Member of the European Parliament, head of the Estonian delegation in EPP. Worked as an archivist, and has also
been a popular lecturer and political commentator. One of the founders of the Estonian National Independence Party
(1988), the first registered non-communist political party in the USSR. In 1992, elected chairman of the Congress of
Estonia, the alternative parliament that confronted the puppet Supreme Soviet. Member of independent Estonia’s

parliament since its inception. Recipient of several international and domestic awards and distinctions.
Tunne Kelam, bývalý disident, člen Evropského parlamentu
Člen Evropského parlamentu, vedoucí estonské delegace v Evropské straně lidové.
Působil jako archivář, populární přednášející a politický komentátor. Jeden ze zakladatelů
Strany estonské národní nezávislosti - první registrované nekomunistické politické strany
v SSSR (1988). Roku 1992 zvolen předsedou estonského Kongresu - alternativního
parlamentu, který konfrontoval tehdejší loutkový Nejvyšší sovět. Členem nezávislého
estonského parlamentu od jeho založení. Nositel několika zahraničních a domácích ocenění.
Ivana Janů, CZ

Dr. Ivana Janů, Justice of the Constitutional Court, former judge of the International Criminal Tribunal on the former Yugoslavia
Dr. Ivana Janů earned her doctorate in public international law at Charles University’s Faculty of Law in 1974. Between 1973-1989, she worked as a lawyer in a research institute and a commercial company. After November 1989,
she became a deputy of the Czech Parliament. She took part in drafting the current Czech Constitution. In 1992,
she headed the Czech parliamentary delegation to the Council of Europe. In 2001, she was elected by the General
Assembly of the United Nations as a Judge ad litem of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
She was first appointed Justice of the Constitutional Court, as well as its Deputy Chief Justice, in 1993, and was reappointed in 2004.
JUDr. Ivana Janů, soudkyně Ústavního soudu, bývalá soudkyně Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
JUDr. Ivana Janů ukončila Právnickou fakultu Univerzity Karlovy doktorátem v oboru mezinárodního práva veřejného
v roce 1974. V letech 1973–1989 působila jako právnička ve výzkumném ústavu a jako vedoucí podnikový právník.
Po listopadu 1989 se stala poslankyní České národní rady. Zúčastnila se prací na současné Ústavě České republiky.
V roce 1992 byla zvolena vedoucí delegace Parlamentu České republiky v Radě Evropy. Roku 2001 byla zvolena
Valným shromážděním OSN soudkyní ad litem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. Soudkyní a
místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky byla poprvé jmenována roku 1993. Znovu jmenována byla roku
2004.
Alexandra Mihalcea, RO

Alexandra Mihalcea, lawyer, former collaborator of the International Criminal Tribunal for Rwanda
Alexandra Mihalcea graduated from the School of Law of the Babes-Bolyai University, Cluj, in 1986 and has her own
“Alexandra Razvan” practice in Timisoara. Since 1990, she has worked on cases before the ECHR, collaborating with the
Helsinki Federation and Amnesty International. In 1999, she was assistant counsel in the defense team at the International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha, Tanzania. She is a member of the “TIMISOARA” Society, International
Association of Young Lawyers, Human Rights Institute of the Timisoara Bar Association, and Juristes Sans Frontieres.
Alexandra Mihalcea, právnička, bývalá spolupracovnice Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu
Alexandra Mihalcea absolvovala právnickou fakultu Univerzity Babes-Bolyai v Kluži v roce 1986 a má vlastní advokátní
kancelář „Alexandra Razvan“ v Temešváru. Od roku 1990 pracovala na případech před Evropským soudním dvorem pro
lidská práva, spolupracovala s Helsinským výborem a Amnesty international. V roce 1992 byla spolupracovnicí týmu obhajoby u Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu v Arushe v Tanzánii. Je členkou Temešvárské společnosti, Mezinárodní asociace mladých právníků, Ústavu pro lidská práva temešvárské advokátní komory a Juristes sans frontieres.

Ntsiki Sandi, ZA

Advocate Ntsiki Sandi, former member of the Amnesty Committee, Truth and Reconciliation Commission
Born in South Africa, obtained his BA and LLB from Rhodes University. A recipient of the Helen Suzman Leadership
Award, he earned his Masters Degree at Essex University, England. Mr Sandi is a practicing Advocate in Grahamstown. During the 1980s, he was an anti-Apartheid activist and a political prisoner. He was a member of the South
African Truth and Reconciliation Commission (“TRC”) from the beginning (1995) to the end (May 2001). He was
instrumental in setting up educational and civic organizations in South Africa. He has officially represented the TRC
and South Africa abroad.
Advokát Ntsiki Sandi, bývalý člen Výboru pro amnestie, Komise pravdy a usmíření
Narozen v Jihoafrické republice. Na Rhodesově univerzitě získal tituly BA a LLB. Obdržel ocenění Helen Suzman Leadership Award a na Univerzitě Essex v Anglii absolvoval magisterské studium. Pan Sandi vlastní advokátní kancelář
v Grahamstownu. V 80. letech byl aktivistou proti apartheidu a byl z politických důvodů vězněn. Byl členem jihoafrické Komise pravdy a usmíření po celou dobu jejího trvání (1995 – květen 2001). V Jihoafrické republice zakládal
vzdělávací a občanské organizace. Oficiálně zastupoval Komisi pravdy a usmíření a Jihoafrickou republiku v zahraničí.
Boris Burghardt, DE

Dr. Boris Burghardt, lawyer, Department of Criminal Law, Humboldt University Berlin
Boris Burghardt studied law in Vienna, Berlin, Salamanca (Spain) and Paris. Since 2008, he has been an aspirant for
assistant professorship at the Department of German and International Criminal Law, Criminal Procedural Law and
Contemporary Legal History at the Faculty of Law of Humboldt University in Berlin (Prof. Dr. Gerhard Werle). He has
published on international criminal law and German criminal law. Burghardt’s areas of research interest are international criminal law and the philosophy of law.
Dr. iur. Boris Burghardt, právník, katedra trestního práva, Humboldtova Univerzita, Berlín
Boris Burghardt studoval práva ve Vídni, Berlíně, Salamance (Španělsko) a Paříži. Od roku 2008 je aspirantem na habiliaci na katedře německého a mezinárodního trestního práva, trestního řádu a soudobých právních dějin Humboldtovy univerzity v Berlíně (u prof. Dr. Gerharda Werla). Publikuje v oboru mezinárodního trestního práva a německého
trestního práva. Těžištěm jeho výzkumu jsou mezinárodní trestní právo a filozofie práva.

