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B9-0098/2019

Europaparlamentets resolution om den åttionde årsdagen av andra världskrigets början 
och om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid 
(2019/2819(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 260 (III) A av den 
9 december 1948 om folkmord,

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om sextioårsdagen av slutet på 
andra världskriget i Europa den 8 maj 19451,

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1481 av den 
25 januari 2006 om behovet av ett internationellt fördömande av brott som begåtts av 
totalitära kommunistregimer,

– med beaktande av de resolutioner och förklaringar om totalitära kommunistregimers 
brott som antagits av en rad nationella parlament,

– med beaktande av sin förklaring av den 23 september 2008 om en europeisk minnesdag 
den 23 augusti för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer2,

– med beaktande av Pragdeklarationen av den 3 juni 2008 om det europeiska samvetet 
och kommunismen,

– med beaktande av sin resolution av den 2 april 2009 om det europeiska samvetet och 
diktatur3,

– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 23 augusti 2018 från 
regeringsföreträdarna för EU:s medlemsstater om att hedra minnet av kommunismens 
offer,

– med beaktande av kommissionens rapport av den 22 december 2010 om åminnelsen av 
brott som begåtts av totalitära regimer (COM(2010)0783),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 och 10 juni 2011 om åminnelsen av brott 
som begåtts av totalitära regimer i Europa,

– med beaktande av Warszawadeklarationen  av den 23 augusti 2011 med anledning av 
den europeiska minnesdagen för offer för totalitära regimer,

– med beaktande av Estlands, Lettlands, Litauens, Polens och Rumäniens gemensamma 

1 EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 392.
2 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 57.
3 EUT C 137 E, 27.5.2010, s. 25.
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uttalande på åttioårsdagen av Molotov–Ribbentroppaktens undertecknande,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. För 80 år sedan, den 23 augusti 1939, undertecknade den kommunistiska Sovjetunionen 
och Nazityskland ett fördrag om icke-aggression, den så kallade Molotov–
Ribbentroppakten, med sina hemliga protokoll, genom vilka Europa och självständiga 
staters territorier delades upp i intressesfärer mellan de båda totalitära regimerna, vilket 
banade väg för andra världskrigets utbrott.

B. I år är det 80 år sedan andra världskriget bröt ut. Detta krig förorsakade mänskligt 
lidande i en aldrig tidigare skådad omfattning och ledde till att halva Europas lott blev 
flera tiotals år av elände och ockupation.

C. Molotov–Ribbentroppakten, som följdes av det nazityska-sovjetiska gräns- och 
vänskapsfördraget av den 28 september 1939, fick som direkt konsekvens att republiken 
Polen invaderades, först av Hitler och två veckor senare av Stalin, vilket innebar slutet 
på Polens oberoende och en tragedi utan motstycke för Polens folk. Den 
30 november 1939 inledde den kommunistiska Sovjetunionen ett anfallskrig mot 
Finland och i juni 1940 ockuperade och annekterade landet delar av Rumänien, 
områden som aldrig har återlämnats, och annekterade de oberoende republikerna 
Litauen, Lettland och Estland.

D. Molotov–Ribbentroppakten bröt direkt mot ett antal internationella normer, fördrag och 
avtal, bland vilka märks Parisfördraget från 1928, icke-aggressionspakten mellan Polen 
och Sovjetunionen  från 1932 och icke-angreppsförklaringen mellan Polen och 
Tyskland från 1934, så att Versaillesfördragets internationella fredsordning blev dömd 
att misslyckas. Följderna av denna pakt mellan två av den moderna historiens brutalaste 
diktatorer visar vilken betydelse historiska händelser har för dagspolitiken.

E. Västmakternas önskan att vara totalitära regimer till lags innebar att beslut fattades utan 
samråd med länderna i Central- och Östeuropa, såsom fallet var  i Locarno och 
München. Av detta framgick hur kraftlösa västmakterna var inför dessa regimer. Detta 
banade väg för Molotov–Ribbentroppakten, som i sin tur ledde till att andra världskriget 
bröt ut.

F. Nazityskland och Sovjetunionen samarbetade politiskt, ekonomiskt och militärt och 
hade som gemensamt mål att erövra Europa och dela upp det i inflytelsesfärer, såsom 
avsikten var i Molotov–Ribbentroppakten.

G. Efter naziregimens nederlag och andra världskrigets slut kunde vissa europeiska länder 
inleda ett återuppbyggnadsarbete och en försoningsprocess, medan andra europeiska 
länder, som en direkt konsekvens av Jaltafördraget, förblev sovjetockuperade 
kommunistdiktaturer ett halvsekel framöver och fortsatte att frånkännas frihet, 
suveränitet, värdighet, mänskliga rättigheter och socio-ekonomisk utveckling.

H. Vid  Nürnbergrättegångarna undersöktes naziregimens förbrytelser och straff utmättes 
för dem, men det akuta behovet att skapa ökad medvetenhet om 
kommunistdiktaturernas brott och pröva dem ur moralisk och juridisk synvinkel 
kvarstår fortfarande. Nazitysklands och Sovjetunionens brott mot miljoner människor, i 
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aldrig tidigare skådad skala, varvid många människor gjordes till slavar och frånkändes 
sina grundläggande och oförytterliga rättigheter, uppfyller brottsrekvisitet för 
krigsförbrytelser och  brott mot mänskligheten.

I. Europa får inte glömma bort sin egen historia. Det behövs arbete till förmån för en 
förståelse av Europas historia ur helhetssynvinkel och en sådan förståelse är av yttersta 
vikt för att uppkomsten av totalitära regimer ska kunna förhindras.

J. I vissa medlemsstater är kommunistiska och nazistiska ideologier i lag förbjudna.

K. Det internationella samfundet måste stå enat mot totalitära diktaturer.

L. För de europeiska länder som lidit under sovjetockupation och kommunistdiktatur 
innebar Natos utvidgning efter 1999 och EU:s utvidgningar efter 2004 att de återvänt till 
den familj av västerländska demokratiska stater där de hör hemma.

M. Europas historia under 1900-talet skrivs och avbildas huvudsakligen ur västlig 
synvinkel och därför skildras fortfarande inte vissa historiska händelser i Östeuropa i 
tillräcklig grad, och inte heller vad människor upplevt i samband med dem.

N. Okunskap och omedveten vinkling av européernas historiska minne kan skapa utrymme 
för extremism både från yttersta högerns och yttersta vänsterns sida. 
Historieförfalskning måste effektivt motarbetas.

O. Åminnelse av offren för totalitära regimer samt erkännande av och ökad medvetenhet 
om Europas gemensamma arv av brott begångna av kommunistiska, nazistiska och 
andra diktaturer är oerhört viktigt för Europas och dess folks enighet och för att Europa 
ska kunna stå emot nutidens hot från yttervärlden.

P. Det är också av yttersta vikt att hylla det vittnesbörd som getts och den rakryggade 
hållning som ådagalagts av de många som motsatt sig detta förtryck, såsom ryttmästare 
Witold Pilecki, som aktivt bekämpade bägge de totalitära regimerna och frivilligt gav 
sig in i det nazityska dödslägret Auschwitz, bara för att avrättas av Sovjetunionen 1948.

Q. I sin historiska resolution om situationen i Estland, Lettland och Litauen4, antagen den 
13 januari 1983 som en reaktion på ”Baltic Appeal”, ett upprop från 45 medborgare från 
dessa länder, fördömde Europaparlamentet att dessa tidigare oberoende och neutrala 
stater ockuperats av Sovjetunionen 1940 efter undertecknandet av Molotov–
Ribbentroppakten. Dessa stater återvann inte sin frihet förrän många år efteråt.

R. För trettio år sedan, den 23 augusti 1989, högtidlighölls femtioårsdagen av Molotov–
Ribbentroppakten och åminnelsen av offren för de totalitära regimerna genom den 
baltiska kedjan, en aldrig tidigare skådad demonstration, där två miljoner litauer, letter 
och ester stod hand i hand i en mänsklig kedja som sträckte sig från Vilnius via Riga till 
Tallinn.

S. Trots att de folkdeputerades kongress i Sovjetunionen den 24 december 1989 fördömde 

4 EGT C 42, 14.2.1983, s. 77.
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undertecknandet av både Molotov–Ribbentroppakten och andra avtal som ingåtts med 
Nazityskland avsade sig de ryska myndigheterna i augusti 2019 sitt ansvar för denna 
pakt och dess konsekvenser, och arbetar för närvarande med att sprida åsikten om att det 
i själva verket var Polen, de baltiska länderna och västvärlden som satte i gång andra 
världskriget.

T. Inte nog med att Rysslands regering i dagens läge vägrar fördöma undertecknandet av 
Molotov–Ribbentroppakten, utan den arbetar också aktivt för att pakten ska få 
återupprättelse såsom ett sätt att försvara nationen mot angripare. I förlängningen av 
resonemanget innebär detta att Ryssland håller på med att skriva om historien och 
urskulda förövarna av de brott som begåtts under historiens förlopp.

U. Det har blivit gängse praxis att Ryssland i sin officiella retorik fritar sig från allt ansvar 
och skyller på västerlandet för att fientligheter utbröt. På det sättet skapar Ryssland en 
tillförlitlig propagandabas med vars hjälp landet kan rättfärdiga sin ringaktning för 
folkrätten och fortsätta sin aggression mot länderna i det östliga partnerskapet.

1. Europaparlamentet betonar att andra världskriget, det mest förödande kriget i Europas 
historia, föranleddes av den ökända nazityska-sovjetiska icke-aggressionspakten av den 
23 augusti 1939, även kallad Molotov-Ribbentroppakten, och dess hemliga protokoll, 
som gjorde det möjligt för två totalitära regimer med världsherravälde som sitt 
gemensamma mål att splittra Europa i två inflytelseområden.

2. Europaparlamentet påminner om att naziregimen och de kommunistiska regimerna 
förövade massmord, folkmord och tvångsförflyttningar och vållade förlust av liv och 
frihet i en omfattning som aldrig tidigare skådats i mänsklighetens historia, och erinrar 
om vilket fruktansvärt brott som den av naziregimen förövade Förintelsen utgör.

3. Europaparlamentet beklagar att det aldrig gjorts vare sig någon ordentlig utredning eller 
någon internationell prövning av folkmord såsom Förintelsen eller av sådana 
omfattande brott mot mänskligheten och sådana storskaliga människorättskränkningar 
som massdeportationerna från de baltiska staterna, Polen och andra länder, 
massavrättningar såsom blodbadet på polska officerare i Katynskogen och på lettiska 
arméofficerare i Litene, inrättandet och driften av koncentrationsläger och Gulag, den 
människoframkallade hungersnöden i Ukraina, frånkännandet av de grundläggande 
rättigheterna yttrandefrihet och fri rörlighet och de många andra brott som begåtts under 
den totalitära kommunismen.

4. Europaparlamentet betygar sin djupa högaktning för varje offer för dessa totalitära 
regimer och uppmanar EU:s alla institutioner och aktörer att göra sitt yttersta för att 
säkerställa att ohyggliga totalitära brott mot mänskligheten och systeminbyggda grova 
människorättskränkningar inte råkar i glömska utan fastmer tas upp inför domstol, samt 
att garantera att sådana brott aldrig begås på nytt och att den smärta och orättvisa som 
vederfarits offren heller aldrig glöms bort.

5. Europaparlamentet anser att hågkomst och högtidlighållande av ohyggligheter i det 
förflutna ger oss kunskap och kraft att stå emot såväl dem som söker återuppliva dessa 
ideologier och dem som söker frita dessa ideologiska grupper från deras brottsansvar 
och deras skuld. Parlamentet anser att hågkomsten av offren förpliktar oss att arbeta för 
historisk rättvisa genom att fortsätta forska i världsdelen Europas totalitära arv och öka 
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medvetenheten om detta.

6. Europaparlamentet uppmanar regeringarna i alla europeiska länder att ge både moraliskt 
och materiellt stöd till de nu pågående historiska undersökningarna av totalitära 
regimer, eftersom vi endast genom samfälld handling mera verkningsfullt kan motverka 
desinformationskampanjer och försök att manipulera historiska fakta.

7. Europaparlamentet fördömer på det skarpaste de aggressionshandlingar, brott mot 
mänskligheten och omfattande människorättskränkningar som förövats av de totalitära 
nazist- och kommunistregimerna.

8. Europaparlamentet oroar sig över extremhöger- och extremvänsterrörelsernas 
frammarsch i EU:s medlemsstater.

9. Europaparlamentet påminner samtliga medlemsstater om att på både EU-nivå och 
nationell nivå högtidlighålla den 23 augusti som den europeiska minnesdagen för offren 
för stalinismen och nazismen, och att öka den yngre generationens medvetenhet om 
frågorna genom att införa undervisning om totalitära regimers historia och en analys av 
konsekvenserna av dem i kursplaner och läromedel i samtliga skolor i EU.

10. Europaparlamentet uppmanar ytterligare till att den 25 maj (minnesdagen för när hjälten 
från Auschwitz, ryttmästare Witold Pilecki, blev avrättad) ska bli den internationella 
dagen för hjältarna i kampen mot totalitarismen, vilket blir ägnat dels att högakta och 
hylla alla dem som, genom sin kamp mot tyranniet, ådagalagt sitt hjältemod och sin 
sanna människokärlek, dels att ge kommande släkten ett tydligt föredöme om hur man 
rätteligen bör förhålla sig till hotet om totalitärt slaveri.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge verkningsfullt stöd till projekt för 
historiskt minne och hågkomst i medlemsstaterna och till den verksamhet som bedrivs 
av plattformen för Europas minne och samvete, liksom att avsätta tillräckliga finansiella 
medel inom programmet ”Ett Europa för medborgarna” i syfte att stödja åminnelsen och 
hågkomsten av totalitarismens offer. Parlamentet betonar att kommande släkten bör få 
tillgång till sakligt utformade läromedel där det betonas vilka förödande konsekvenser 
det kan få om man förhåller sig passiv till grova kränkningar av folkrätten och 
internationella normer.

12. Europaparlamentet påpekar att länderna i Central- och Östeuropa genom sin anslutning 
till EU och Nato visserligen återvänt till den europeiska familjen av fria demokratier, 
men att det europeiska freds- och integrationsprojektet inte kommer att bli fullständigt 
genomfört förrän samtliga europeiska länder som har valt att slå in på den europeiska 
reformvägen, såsom Ukraina, Moldavien och Georgien, blivit fullvärdiga medlemmar i 
EU. Då först kommer vi att få ett Europa som präglas av helhet, frihet, enhet och fred.

13. Europaparlamentet är djupt oroat över dagens ryska ledarskaps arbete med att förvränga 
historiska fakta och bortförklara brott som begåtts av den totalitära sovjetregimen och 
anser det som en farlig del av det informationskrig som förs mot det demokratiska 
Europa  för att splittra Europa. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att resolut 
motverka dessa försök.
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14. Europaparlamentet uppmärksammar att sovjetregimens symboler fortfarande används i 
det offentliga rummet liksom för kommersiella syften, och påminner om att ett antal 
europeiska länder har förbjudit användningen av både nazistiska och kommunistiska 
symboler.

15. Europaparlamentet påpekar att det inte går att ursäkta eller urskulda de brott som 
begåtts av Sovjetunionens totalitära kommunistregim genom att hänvisa till 
Sovjetunionens bidrag till segern över naziregimen. Parlamentet betonar samtidigt det 
oacceptabla i att Ryska federationen antar lagstiftning som straffbelägger envar som 
försöker analysera andra världskrigets händelser ur en ny synvinkel.

16. Europaparlamentet noterar att det på offentliga platser (parker, torg, gator etc.) i vissa 
medlemsstater fortfarande finns monument och minnesmärken som förhärligar 
sovjetarmén, som ockuperat dessa länder, och att detta banar väg för en vinkling av 
historiska fakta om orsakerna till andra världskriget samt om krigets förlopp och 
konsekvenser.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Rysslands duma och 
parlamenten i  länderna inom det östliga partnerskapet.


