Üleskutse kommunismi hukkamõistule
Nürnbergi kohtus
Berliini müüri langemise 30. aastapäev loob suurepärase võimaluse arendada ja
toetada laiahaardelist ja tulevikku suunatud totalitarismivastast maailmanägemust
ning anda hädavajalik panus üldisesse ajaloomällu. Seda võimalust kasutades teeme
ettepaneku Nürnbergi kommunismialase kohtuprotsessi loomiseks.
Nürnbergi protsessid (1945-1946) mõistsid süüdi natsionaalsotsialismi juhid ja
mõistsid hukka nende kuriteod, andes nimetatud totalitarismivormile selge juriidilise,
moraalse ja poliitilise hinnangu. Protsessid näitasid maailmale, et natsism oli ka oma
rahva suhtes vaenulik ja hävitav ning seesugune ideoloogia ei ole enam aktsepteeritav
mitte kusagil maailmas. Kommunismi, mis on põhjustanud maailmas palju pikema aja
vältel rohkem surmasid ja kannatusi kui natsism, pole kunagi Nürnbergi-suguses
ülemaailmses kohtus vastutusele võetud.
1917. aastast alates on kommunistlikud ja sotsialistlikud diktatuurid üle maailma
põhjustanud rohkem kui 100 miljoni inimese surma. Need režiimid ei vastuta ainult
isikuvabaduste laialdase mahasurumise ja klassivaenu õhutamise eest, vaid ka
kommunistlike režiimide võimu all paratamatu genotsiidi ja massimõrvade eest. Nagu
me teame, loetakse genotsiid ja massimõrvad üldtunnustatult inimsusvastasteks
kuritegudeks.
Tänapäeval, pärast nn "tõelise sotsialismi" ja teiste kommunistlikku ideoloogiat
järgivate diktatuuride (tänapäeval sellistes paikades nagu Venezuela ja Kuuba)
katastroofilisi tagajärgi, nõuavad nii mineviku- kui ka praegused sündmused
samasugust lõplikku hinnangut – mitte ainult kohtuotsust üksikisikute tegevuse kohta,
vaid ka poliitilist ja moraalset hinnangut selle ideoloogia vältimatute tulemuste kohta.
Kommunismi inimsusevastaseid kuritegusid tuleb avalikkuses teadvustada ja
karistada.
Kommunism ei langenud koos Berliini müüriga. See ideoloogia on maailmas endiselt
elujõuline, nii avalikult kommunistlikes riikides ja erakondades kui ka poliitilise
mõtlemise ja vaimuelu selles osas, mis püüavad kommunismi kuritegusid pisendada ja
kustutada, justkui oleks olnud tegemist hea ideega, mis paraku langes kokku ühe
jõhkra režiimi tõusuga teise järel ning seda aastakümnete vältel ja mitmel kontinendil.
Kaitsekõnelejatele vastukaaluks kutsume tungivalt üles käivitama Nürnbergi
kommunismiprotsessi, ülemaailmset tribunali, mis uuriks üksikasjalikult selle
ideoloogia tegelikke kuritegusid, määraks nende eest poliitilise ja institutsionaalse

vastutuse, mõistaks hukka selle ideoloogia moraalse mandumise ning selgitaks
üleüldiselt kommunismile iseloomulikku ebainimlikkust ja kommunismi
kokkusobimatust vabade ühiskondadega.
Me oleme teadlikud, et selline ettevõtmine seisab silmitsi praktiliste raskuste ja
õiguslike piirangutega. Siiski usume, et seesugused takistused ei saa seista ajaloolise
poliitilise, eetilise ja intellektuaalse tribunali ees, mida näeme ajaloolise
südametunnistuse poolt meile pandud kohustusena inimkonna ees.
Miljonite minevikus hävitatud inimeste mälestuse nimel tuleb Nürnbergi
kommunismitribunal asutada nii pea kui võimalik, et säästa tulevasi põlvkondi nende
kuritegude kordumise eest.
NB! Tegemist on pöördumise mitteametliku tõlkega.

