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Europa-Parlamentets beslutning om 80-året for starten af Anden Verdenskrig og 
betydningen af europæisk historiebevidsthed for Europas fremtid 
(2019/2819(RSP))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 260 (III) A af 9. december 1948 om 
folkedrab,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om 60-årsdagen for afslutningen af 
Anden Verdenskrig i Europa den 8. maj 19451,

– der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1481 af 25. januar 
2006 om behovet for international fordømmelse af forbrydelser begået af totalitære 
kommunistiske regimer,

– der henviser til beslutninger og erklæringer om totalitære kommunistiske regimers 
forbrydelser, der er vedtaget af en række nationale parlamenter,

– der henviser til sin erklæring af 23. september 2008 om proklamering af den 23. august 
som den europæiske mindedag for ofrene for stalinismen og nazismen2,

– der henviser til Pragerklæringen af 3. juni 2008 om europæisk samvittighed og 
kommunisme vedtaget den 3. juni 2008,

– der henviser til sin beslutning af 2. april 2009 om europæisk samvittighed og 
totalitarisme3,

– der henviser til den fælles erklæring af 23. august 2018 fra regeringsrepræsentanterne 
fra EU's medlemsstater til minde om ofrene for kommunisme,

– der henviser til Kommissions rapport af 22. december 2010 om erindringen om 
forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa (COM(2010)0783),

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. og 10. juni 2011 om erindringen om 
forbrydelser begået af totalitære regimer i Europa,

– der henviser til Warszawaerklæringen af 23. august 2011 på den europæiske mindedag 
for ofrene for totalitære regimer,

– der henviser til den fælles erklæring fra Estland, Letland, Litauen, Polen og Rumænien i 
anledning af 80 år efter undertegnelsen af Molotov-Ribbentrop-pagten,

1 EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 392.
2 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 57.
3 EUT C 137 E af 27.5.2010, s. 25.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Sovjetunionen og det nazistiske Tyskland for 80 år siden den 
23. august 1939 undertegnede en ikkeangrebstraktat, der er kendt som Molotov-
Ribbentrop-pagten, samt dens hemmelige protokoller, og derved delte Europa og 
uafhængige staters områder imellem de to totalitære regimer og samlede dem i 
indflydelsessfærer, hvilket banede vejen for Anden Verdenskrigs udbrud;

B. der henviser til, at dette år markerer 80-året for Anden Verdenskrigs udbrud, hvilket 
skabte menneskelige lidelser i et hidtil uset omfang og dømte halvdelen af Europa til i 
årtier at leve i elendighed og under besættelse;

C. der henviser til, at Republikken Polen som en direkte følge af Molotov-Ribbentrop-
pagten og den efterfølgende grænse-og venskabstraktat af 28. september 1939 mellem 
det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen først blev invaderet af Hitler og to uger senere 
af Stalin, hvilket ophævede den polske uafhængighed og udgjorde en hidtil uset tragedie 
for den polske befolkning – det kommunistiske Sovjetunionen indledte den 
30. november 1939 en angrebskrig mod Finland og besatte og annekterede i juni 1940 
dele af Rumænien – territorier, der aldrig blev givet tilbage – og annekterede de 
uafhængige republikker i Litauen, Letland og Estland;

D. der henviser til, at Molotov-Ribbentrop-pagten direkte krænkede en række 
internationale normer, traktater og aftaler, herunder Paristraktaten fra 1928, 
ikkeangrebstraktaten mellem Polen og USSR fra 1932, erklæringen om ikkeangreb 
mellem Polen og Tyskland fra 1934, og at den internationale fred, der blev indført ved 
Versailles-traktaten, blev dømt til ikke at kunne opretholdes; der henviser til, at 
konsekvenserne af denne traktat mellem to af de mest brutale diktaturer i nyere historie 
viser betydningen af historiske begivenheder for nutidig politik;

E. der henviser til, at Vestens ønske om at formilde totalitære regimer betød, at der blev 
truffet beslutninger, uden at landene i Central- og Østeuropa blev hørt, som det var 
tilfældet i Locarno og München, hvilket viste Vestens svaghed over for disse regimer; 
der henviser til, at dette banede vej for Ribbentrop-Molotov-pagten, hvilket igen førte til 
Anden Verdenskrigs udbrud;

F. der henviser til, at det nazistiske Tyskland og Sovjetunionen samarbejdede politisk, 
økonomisk og militært med det fælles mål at erobre Europa og opdele det i 
indflydelseszoner som forudset i Ribbentrop-Molotov-pagten;

G. der henviser til, at efter det nazistiske regimes nederlag og afslutningen på Anden 
Verdenskrig var en del af de europæiske lande i stand til at genopbygge sig og begynde 
en forsoningsproces, mens andre europæiske lande som en direkte følge af Jalta-
traktaten stadig var under sovjetisk besættelse og kommunistiske diktaturer i et halvt 
århundrede og fortsatte med at være frataget frihed, suverænitet, værdighed, 
menneskerettigheder og socioøkonomisk udvikling;

H. der henviser til, at selv om de forbrydelser, der blev begået af det nazistiske regime, 
blev evalueret og straffet ved Nürnberg-processen, er der fortsat et presserende behov 
for at udbrede kendskabet til dem og for en moralsk såvel som juridisk vurdering af de 
kommunistiske diktaturers forbrydelser; der henviser til, at de omfattende forbrydelser 
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mod millioner af mennesker, der blev begået af det nazistiske Tyskland og 
Sovjetunionen i en skala, der aldrig tidligere er blevet set, og hvor mange mennesker 
blev slavebundet og fritaget deres grundlæggende og umistelige rettigheder, kan 
betegnes som krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

I. der henviser til, at Europa ikke må glemme sin egen historie; der henviser til, at en 
omfattende forståelse af Europas historie skal fremmes, og at det er af afgørende 
betydning at forhindre fremkomsten af totalitære regimer;

J. der henviser til, at kommunistiske og nazistiske ideologier i nogle af EU's 
medlemsstater er forbudt ved lov;

K. der henviser til, at det internationale samfund må stå sammen mod totalitarisme;

L. der henviser til, at udvidelsen af NATO efter 1999 og EU siden 2004 betyder, at de 
europæiske lande, der har lidt under Sovjetunionens og de kommunistiske diktaturer, 
vender tilbage til gruppen af vestlige demokratiske stater, som de tilhører;

M. der henviser til, at det 20. århundredes europæiske historie primært er skrevet og 
beskrevet ud fra et vestlig synspunkt, og at visse historiske begivenheder og de dermed 
forbundne erfaringer fra befolkningen i Østeuropa fortsat er underrapporteret;

N. der henviser til, at uvidenhed og ubevidste fordrejninger i europæernes historiske 
erindring kan give anledning til ekstremisme både til højre og til venstre; der henviser 
til, at der er behov for en effektiv modstand mod historieforfalskning;

O. der henviser til, at erindringen om ofrene for totalitære regimer samt anerkendelse af og 
udbredelse af kendskabet til den fælles europæiske arv af forbrydelser, der er begået af 
kommunistiske, nazistiske og andre diktaturer, er af afgørende betydning for Europas og 
dets befolknings enhed og for opbygningen af EU's modstandsdygtighed over for 
moderne eksterne trusler;

P. der henviser til, at det også er af allerstørste betydning at fremhæve vidnesbyrdene fra 
og den urokkelige holdning hos de mange mennesker, der aktivt kæmpede imod denne 
undertrykkelse, såsom Rotamaster Witold Pilecki, der aktivt kæmpede mod begge 
totalitære regimer, og som frivilligt gik ind i den nazistiske tyske dødslejr i Auschwitz 
og der blev henrettet af kommunisterne i 1948;

Q. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin historiske beslutning om situationen i 
Estland, Letland og Litauen4, der blev vedtaget den 13. januar 1983 som reaktion på den 
baltiske appel fra 45 statsborgere fra disse lande, fordømte den omstændighed, at disse 
tidligere uafhængige og neutrale stater var blevet besat af Sovjetunionen i 1940 efter 
Molotov-Ribbentrop-pagten; der henviser til, at disse stater ikke blev frie før mange år 
senere;

R. der henviser til, at for 30 år siden, den 23. august 1989, blev 50-årsdagen for Molotov-
Ribbentrop-pagten og mindehøjtideligheden for ofrene for totalitære regimer markeret 

4 EFT C 42 af 14.2.1983, s. 77.
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under Den Baltiske Vej, der var en hidtil uset demonstration med deltagelse af 
2 millioner litauere, letter og estere, som holdt hinanden i hænderne i en levende kæde 
fra Vilnius til Tallinn;

S. der henviser til, at på trods af at USSR's folkekongres den 24. december 1989 fordømte 
undertegnelsen af Molotov-Ribbentrop-pagten samt andre aftaler, der blev indgået med 
det nazistiske Tyskland, nægtede de russiske myndigheder i august 2019 at være 
ansvarlig for denne aftale og for følgerne heraf og udbreder for øjeblikket den 
opfattelse, at Polen, de baltiske stater og Vesten rent faktisk er de egentlige 
ophavsmænd til Anden Verdenskrig;

T. der henviser til, at den russiske regering nu ikke kun undlader at fordømme 
undertegnelsen af Molotov-Ribbentrop-pagten, men aktivt har rehabiliteret den som et 
middel til at forsvare landet mod angribere og dermed er ved at omskrive historien og 
fritage ophavsmændene til de relaterede forbrydelser;

U. der henviser til, at det er blevet almindeligt for Rusland at afvise at have ansvar herfor 
og i sin officielle retorik giver Vestern ansvaret for fjendtlighederne og derved skaber et 
solidt propagandagrundlag, som de kan bygge på med henblik på at retfærdiggøre deres 
tilsidesættelse af folkeretten og fortsætte deres aggressioner mod lande i det østlige 
partnerskab;

1. understreger, at Anden Verdenskrig, den mest ødelæggende krig i Europas historie, blev 
forårsaget af den berygtede ikkeangrebspagt af 23. august 1939 mellem det nazistiske 
Tyskland og Sovjetunionen, også kaldet Molotov-Ribbentrop-pagten, og dens 
hemmelige protokoller, hvorved to totalitære regimer, der havde fælles ambitioner om 
at erobre verden, delte Europa i to indflydelseszoner;

2. minder om, at de nazistiske og kommunistiske regimer begik massemord, folkedrab, 
deportationer og var skyld i tab af liv og frihed i et hidtil uset omfang, og minder om det 
nazistiske styres forfærdelige forbrydelse holocaust;

3. beklager, at folkedrab som f.eks. holocaust, omfattende forbrydelser mod 
menneskeheden og omfattende krænkelser af menneskerettighederne såsom 
massedeportationer fra de baltiske stater, Polen og andre lande, massehenrettelser, 
såsom massakren på de polske officerer i Katyn og officerer i den lettiske hær i Litene, 
oprettelsen og driften af koncentrationslejre og Gulag, den menneskeskabte hungersnød 
i Ukraine, nægtelsen af grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed, tale, bevægelse og 
mange andre forbrydelser begået under den totalitære kommunisme hverken er blevet 
ordentligt undersøgt eller vurderet internationalt;

4. udtrykker sin dybe respekt for hvert enkelt offer for disse totalitære regimer og 
opfordrer alle europæiske institutioner og aktører til at gøre deres yderste for at sikre at 
forfærdelige totalitære forbrydelser mod menneskeheden og de systemiske krænkelser 
af menneskerettighederne huskes og indbringes for domstolene, og til at sikre, at 
sådanne forbrydelser aldrig vil blive gentaget, og at de smerter og den uretfærdighed, 
som ofrene har følt, aldrig vil blive glemt;

5. mener, at ihukommelse og markering af tidligere rædsler giver os den viden og styrke, 
der skal til for at afvise dem, der forsøger at genoplive disse ideologier, eller som 
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forsøger at fritage disse ideologiske grupper for deres forbrydelser og skyld; mener, at 
vi ved at minde ofrene tvinger os til at fremme historisk retfærdighed ved at fortsætte 
forskningen og øge offentlighedens bevidsthed om den totalitære arv på det europæiske 
kontinent;

6. opfordrer alle europæiske landes regeringer til at yde både moralsk og materiel støtte til 
den igangværende historiske undersøgelse af de totalitære regimers historie, da det kun 
er ved at handle på en samordnet måde, at vi kan bekæmpe misinformationskampagner 
og forsøg på at manipulere historiske fakta;

7. fordømmer på det kraftigste de aggressive handlinger, forbrydelser mod 
menneskeheden og massekrænkelser af menneskerettighederne, der er begået af de 
totalitære nazistiske og kommunistiske regimer;

8. udtrykker bekymring over stigningen i ekstremistiske højre- og venstreekstremistiske 
bevægelser i EU's medlemsstater;

9. minder alle medlemsstaterne om at mindes den 23. august, der er den europæiske 
mindedag for ofrene for stalinismen og nazismen, både på EU-plan og nationalt plan og 
at styrke den yngre generations bevidsthed om disse forhold ved at medtage historien 
om totalitære regimer og analyser heraf i læseplanerne og lærebøgerne for alle skoler i 
EU;

10. opfordrer endvidere til, at den 25. maj (årsdagen for henrettelsen af helten fra 
Auschwitz Rotamaster Witold Pilecki) indføres som international dag for heltene i 
kampen mod totalitarisme, hvilket vil være udtryk for respekt og en hyldest til alle dem, 
der ved at bekæmpe tyranniet har udvist heltemod og ægte kærlighed til 
menneskeheden, og også vil give kommende generationer et klart eksempel på den 
rigtige indstilling over for truslen om totalitær slavebinding;

11. opfordrer Kommissionen til at yde effektiv støtte til projekter omkring historisk 
hukommelse og erindring i medlemsstaterne og til aktiviteterne i platformen for 
europæisk erindring og samvittighed og til at afsætte tilstrækkelige finansielle midler 
under programmet "Europa for Borgerne" til at støtte mindehøjtideligheder for ofrene 
for totalitarismen; understreger, at fremtidige generationer bør have adgang til faktuel 
undervisningsmateriale, der fremhæver de alvorlige konsekvenser af passivitet i 
forbindelse med alvorlige krænkelser af internationale love og normer;

12. påpeger, at mens de østlige og centraleuropæiske lande vendte tilbage til den 
europæiske familie af frie demokratiske lande med deres tiltrædelse af EU og NATO, 
vil det europæiske freds- og integrationsprojekt ikke være fuldført, før alle de 
europæiske lande, der har valgt at følge europæiske reformer, såsom Ukraine, Moldova 
og Georgien, bliver fuldgyldige medlemmer af EU: først da vil Europa være hel, fri, 
forenet og have fred;

13. er dybt bekymret over de bestræbelser, som den nuværende russiske ledelse udfolder for 
at forvanske de historiske fakta og hvidvaske forbrydelser begået af det sovjetiske 
totalitære regime, og anser dem for at være en farlig del af informationskrigen mod et 
demokratisk Europa, der har til formål at splitte Europa, og opfordrer derfor 
Kommissionen til beslutsomt at modvirke disse bestræbelser;
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14. henleder opmærksomheden på den fortsatte brug af det sovjetiske regimes symboler i 
det offentlige rum og til kommercielle formål og minder om, at en række europæiske 
lande har forbudt brugen af både nazistiske og kommunistiske symboler;

15. påpeger, at de forbrydelser, som USSR's totalitære kommunistiske styre har begået, ikke 
kan undskyldes eller fritages i medfør af dets bidrag til det nazistiske regimes nederlag; 
understreger samtidig, at det er uacceptabelt, at Den Russiske Føderation vedtager 
lovgivning, der straffer enhver, der forsøger at analysere begivenhederne under Anden 
Verdenskrig ud fra et nyt synspunkt;

16. bemærker, at den fortsatte eksistens i offentlige rum i nogle medlemsstater af 
monumenter og mindesmærker (parker, pladser, gader osv.), der forherliger den 
sovjetiske hær, som besatte disse lande, baner vejen for en skævvridning af de historiske 
fakta om årsagerne til og konsekvenserne af Anden Verdenskrig;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter, den russiske Duma samt parlamenterne i 
landene i det østlige partnerskab.


