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NEWSLETTER
VIZITĂ LA FORTUL 13 JILAVA

În cadrul programului „Şcoala altfel: să ştii mai multe, să fii mai bun”, în ziua de 6 aprilie
2015 Fundaţia Română pentru Democraţie a organizat, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, vizitarea Fortului 13 Jilava – Memorialul rezistenţei anticomuniste de către
100 de elevi ai Şcolii Gimnaziale “I. G. Duca” din Bucureşti.
Elevii au avut ocazia să se întâlnească şi să discute cu foşti deţinuţi politici încarceraţi la
Jilava în timpul dictaturii comuniste: Octav Bjoza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici
din România, prof. Radu Ion - preşedintele AFDPR Bucureşti şi arh. Emilian Mihăilescu - membru
AFDPR. Mărturiile acestor luptători antitotalitarism au avut un puternic impact asupra elevilor care
au beneficiat astfel de o lecţie de istorie făurită de aceştia.

Preşedintele Emil Constantinescu, prezent la eveniment, le-a spus elevilor că se află într-un
loc unde au posibilitatea să reflecteze atât la partea întunecată a fiinţei umane, reprezentată de
deţinuţii de drept comun, cât şi la partea luminoasă a conştiinţei umane întruchipată de cei care au
fost închişi şi au suferit pentru devotamentul lor faţă de idealurile de independenţă, libertate şi
democraţie, atunci când acestea erau ameninţate de ocupantul sovietic şi de instituţiile comuniste de
represiune din România. Acesta este de fapt şi rolul studierii istoriei recente de către generaţiile
tinere, care îşi pot astăzi alege un drum care să le asigure demnitatea şi respectul de sine.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici din România şi prof. Radu George Laurenţiu, directorul Şcolii “I. G.
Duca”.

