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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно историческата памет в образованието и културата в рамките на ЕС
(2013/2129(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека,

– като взе предвид Резолюция 260(III)A на Общото събрание на ООН от 9 декември 
1948 г. за геноцида,

– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 23 ноември 2008 г. 
относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 
посредством наказателното право1,

– като взе предвид декларацията, приета в Прага на 3 юни 2008 г., относно 
европейското съзнание и комунизма,

– като взе предвид Резолюция 1481 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа от 26 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на 
престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

– като взе предвид Препоръка Rec (2001)15 на Комитета на министрите до държавите 
членки относно преподаването на историята в Европа през ХХІ в.,

– като взе предвид своята декларация за обявяване на 23 август за Европейски 
възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма, приета на 23 септември 
2008 г.2,

– като взе предвид своята резолюция относно европейската съвест и тоталитаризма, 
приета на 2 април 2009 г.3,

– като взе предвид Варшавската декларация по повод възпоменателния ден за 
жертвите на тоталитарните режими от 23 август 2011 г.,

– като взе предвид програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.,

– като взе предвид декларацията на смесената група „Reconciliation of European 
Histories” относно т.нар. „полски концентрационни лагери“ от 10 май 2011 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че историята на Европа е неразривно свързана с трагедията и 

                                               
1 ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0439.
3 Приети текстове, P6_TA(2009)0213.
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опита от тоталитарните режими, като например комунизма, националсоциализма и 
фашизма, както и други престъпни системи, които доведоха до смъртта и 
неописуемите страдания на милиони жители на Европа;

Б. като има предвид, че Европейският съюз израсна от травмата на двата големи 
тоталитарни режима: националсоциализма и комунизма, които – макар и различни 
по своята идеология и форма, се характеризираха с изключителна бруталност и 
струваха живота на много поколения и не бива да се прави сравнение между тях и 
те да се делят на по-добър и по-лош; като има предвид, че същевременно обединена 
Европа е изградена на основата на юдео-християнската етика, гръцката естетика и 
римското право;

В. като има предвид, че за много от страните в Европа приключването на Втората 
световна война не доведе до пълно освобождаване и че в продължение на дълги 
години след войната Европа бе разделена, а нейната централна и източна част 
получиха пълна свобода едва след 1989 г., когато се откри възможност за истинска 
интеграция на целия континент;

Г. като има предвид, че травмата от периода 1939–1945 г. не бива да се повтаря, а във 
връзка с това от ключово значение е паметта за миналото и правилното й 
представяне; като има предвид също така, че приемането на историческите лъжи 
или отричането на трудните страници от историята може да доведе до ксенофобия и 
омраза; като има предвид, че класически пример за прикриване на историческата 
истина бе представянето в продължение на дълги години на масовите разстрели в 
Катин като германско престъпление;

Д. като има предвид ключовата роля на образованието в опознаването на историята и 
пропагандирането на историческата истина, особено сред младото поколение, което 
нерядко познава с историята изключително от електронните медии;

Е. като има предвид, че културата представлява универсален и лесно достъпен носител 
на историческата памет и съдържание, които въздействат върху съзнанието на 
европейците и позволяват да бъдат разбрани трудните страници от миналото; и като 
има предвид факта, че историята представлява огромно поле за вдъхновение на 
хората на изкуството и творците на културата;

Ж. като има предвид, че културата и по-специално киното и литературата могат да 
предизвикат изкушението да бъдат използвани за пропагандни цели, изкривяващи 
историята и представящи неверни интерпретации на историческите събития;

З. като има предвид значимата роля на неправителствените организации в процеса на 
документирането и разкриването на истината за престъпленията на тоталитарните 
режими;

И. като има предвид, че не политическата интерпретация, а солидната изследователска 
работа трябва да представлява основата за представяне и преподаване на историята; 
като има предвид, че пълното отваряне на историческите архиви ще създаде 
възможност за солидна научна работа и проверка на „историческите лъжи“;
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Й. като има предвид, че създаването на Платформата за европейска памет и съвест 
представлява съществена стъпка по пътя към истинско помирение между 
европейските народи, а за осъществяването на мисията на този проект е необходима 
финансова подкрепа на Съюза;

К. като има предвид огромната роля на европейските програми и фондове, насочени 
към образованието по история, културните проекти, свързани с историята и обмена 
на опит между гражданите на Европа, например чрез финансиране на исторически 
изследвания и създаване на трансгранични и транснационални образователно-
културни програми;

1. решително осъжда всички престъпления срещу човечеството, както и тоталитарните 
режими, оставили своя кървав отпечатък в историята;

2. отдава почит на всички знайни и незнайни герои, които в израз на дълбок 
хуманизъм и вярност на своите ценности се противопоставяха активно на 
тоталитарните системи и често с цената на живота си даваха пример за хуманност;

3. признава суверенната роля и позиция на държавите членки за формирането на 
собствените програми за обучение; същевременно призовава да се избягват 
проявите на селективна памет в подготовката на тези програми и осъжда 
инструменталния подход към историята и нейните политически интерпретации;

4. счита, че двойните стандарти в оценката и критичния подход към комунизма и 
националсоциализма са неприемливи;

5. отбелязва, че всички държави водят собствена историческа политика, която 
допринася за изграждането на чувство за национална идентичност, но която в 
съчетание с невежество и селективна памет понякога може да доведе до 
изопачаване на историята, което е опасно и несправедливо към жертвите и техните 
семейства, какъвто например е случаят с определянето на Аушвиц-Биркенау, 
немски нацистки концентрационен лагер на територията на окупирана Полша, като 
„полски лагер на смъртта“;

6. счита, че историческата истина и памет, поддържани наред с другото посредством 
образователни дейности и културни събития, ще засилват истинското помирение 
между народите и действителната европейска интеграция, основаваща се на 
истината;

7. поддържа предложението на Платформата за европейска памет и съвест, имащо за 
цел създаването на международен съдебен орган, който да разглежда най-тежките 
престъпления на комунистическите диктатури;

8. призовава държавите членки да подкрепят амбициозните програми за преподаване 
на история, които не подминават тези трудни страници; признава пълната 
автономия на държавите членки при формирането на собствените програми за 
обучение;
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9. отбелязва, че съвременните медии могат да играят огромна роля за 
пропагандирането на историческата истина, както посредством коректно 
представяне на историческите събития, така и посредством отделяне на съответните 
средства за исторически продукции и за исторически образователни програми;

10. подчертава значението на средствата, предоставяни от Съюза, за пропагандирането 
на историческата памет; отбелязва, че тези средства следва да се използват за 
проекти, свързани с историческото образование, неговото насърчаване, 
изследванията, архивирането и цифровизацията;

11. изразява съжалението си във връзка с намаляването на средствата за програмата 
„Европа за гражданите“ и призовава Европейската комисия да гарантира 
финансирането на националните и транснационалните образователно-културни 
проекти, които запознават с трудните страници в историята на Европа;

12. подчертава, че Европейският съюз трябва да подкрепя сътрудничеството между 
институтите и организациите, занимаващи се с поддържане на историческата памет, 
и в този контекст призовава Европейската комисия да осигури финансова подкрепа 
за професионални исторически изследвания, които да послужат като основа за 
бъдещи образователно-културни проекти; призовава за пълно отваряне на 
историческите архиви за изследователи историци;

13. подкрепя гражданските инициативи и неправителствените организации, 
включително и тези извън ЕС, които се ангажират активно с изследвания на 
националната история и събират документи, свързани с престъпленията, извършени 
по време на тоталитарните режими, а също така подкрепя транснационалните 
партньорства и мрежи, имащи за цел насърчаването на взаимоотношенията между 
гражданите на ЕС; в този контекст подкрепя сътрудничеството между държавите 
членки и държавите, участващи в европейската политика на съседство;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.



PR\944244BG.doc 7/9 PE516.702v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Историческата памет представлява основа за идентичността на Европейския съюз и на 
държавите, които го съставляват. Историческата истина и помирението между 
народите следва да представляват фундамента на международното сътрудничество и 
сътрудничеството в ЕС. Изпълнената с жестокости история на Европа, състояща се 
наред с другото от войни, тоталитарни режими и конфликти между народите, понякога 
предразполага към опити за създаване на нова история, подминаваща неудобните 
факти. Такива действия допринасят за погрешно възприемане на отношенията между 
народите. От друга страна, европейците създадоха уникален мирен проект за 
партньорство и сътрудничество. Нашите настоящи и бъдещи отношения трябва да 
бъдат необременени от лъжи и прояви на селективна памет относно трудни събития във 
взаимоотношенията между държавите членки на ЕС, тъй като единствено градежът 
върху основата на истината е предпоставка за успеха на мирното сътрудничество и 
съвместните действия.

Идентичността на гражданите може да се изгражда на основата на историческата 
истина, необременена от фалшификации и партикуларни политически интерпретации. 
Истинското помирение между народите е възможно благодарение на съзнанието за 
собствената история и историята на съседите, както и тази на другите държави. В 
процеса на помирението значима роля имат културата и образованието, които заедно с 
историята създават своеобразен триъгълник, формиращ съзнанието на поколенията. 
Разнообразните културни събития и образователни дейности, наред с другото онези, 
които се финансират със средства на Съюза в рамките на програмата „Европа за 
гражданите“, допринасят за поддържането на европейското сътрудничество и 
укрепването на помирението между европейските народи.

За културата и нейните творци историята представлява огромно поле на вдъхновение, а 
истинската, често забравена история на отделните народи или на отделните хора 
позволява да се покаже както цялото величие, така и низостта на човека. Творците на 
културата никога не са бягали от разглеждането на трудни теми и чрез своите творби са 
съумявали да повлияят на съзнанието на гражданите на Европа. Имало е и случаи на 
използване на културата за пропагандни цели, в които поради партикуларни 
политически цели историята е била третирана утилитарно и е представян неверен образ 
на събитията. Поради своята сила на въздействие културата винаги ще представлява 
изкушение за онези личности или организации, които биха искали „да си присвоят“ 
историята и паметта и по този начин да ги използват за собствени цели. Затова са 
толкова важни сътрудничеството между държавите, имащо за цел изясняване на 
противоречивите интерпретации на историята, и пълното отваряне на архивите, което 
да позволи внимателна проверка на фактите.

Използването на средства на Съюза в рамките на европейските фондове би могло да 
позволи опознаването на много досега неизвестни събития или личности, които биха 
представлявали образец и вдъхновение за много поколения европейци. Театърът, 
литературата, киното позволяват да се оцени значимата роля на историческата истина 
за вдъхновяването на хора на изкуството, чиито творби, макар да разглеждат трудни 
теми, дават възможност на европейците да разберат трудни и досега подминавани 
въпроси. Обръщането към тези проблеми и размисълът над тяхното развитие и 
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последствията от тях позволяват да се надяваме на по-задълбочено разбиране на 
историята и на премахване от публичния дебат на фалшивите интерпретации, а оттам и 
на по-дълбоко помирение между народите на основата на историческата истина.

В процеса на помирение между народите историческото образование представлява 
ключ към разбирането на съвременна Европа. Държавите членки имат суверенна роля и 
позиция във формирането на своите програми за обучение. Наред с тях европейските 
фондове, например в рамките на „Европа на гражданите“, позволяват да бъдат 
подкрепяни образователни програми на всяко равнище – от училищното образование 
до инициативи в рамките на ученето през целия живот. Огромна роля в този процес 
имат неправителствените организации и гражданските инициативи, които наред с 
другото се ангажират с изследвания и събиране на документи, свързани с престъпления 
на тоталитарните системи, като след това използват натрупаните знания при 
осъществяването на образователни проекти. Европейският съюз трябва да подкрепя 
такива инициативи и да гарантира финансови инструменти с цел осигуряване на 
професионални исторически изследвания и представяне на техните резултати. 
Резултатите от работите ще представляват основа за трансгранични и транснационални 
образователно-културни програми, а вследствие на това и за взаимоотношения, 
основаващи се на истината. Историческата истина в образованието позволява също 
така да се предотврати засилването на национализма и ксенофобията, тъй като няма 
нищо по-опасно от неизяснените или фалшифицирани страници от историята.

Насърчаването на амбициозните и съответстващи на научно проверената историческа 
истина проекти в областта на образованието както от страна на Европейската комисия, 
така и от страна на държавите членки трябва да представлява стандарт в съвременното 
образование. Подкрепата от страна на институциите на Съюза трябва обаче винаги да е 
съобразена с независимостта на държавите членки при създаването на техните 
образователни програми, което се подчертава много силно в доклада.

В контекста на проблемите, свързани със законодателния доклад относно програмата 
„Европа на гражданите за периода 2014–2020 г.“, докладът „Историческата памет в 
образованието и културата в рамките на ЕС“ е отлична възможност за обобщаване на 
настоящите действия, свързани с историческата памет, които се предприемат в 
областта на образованието и културата. Създаването на Платформата за европейска 
памет и съвест показва волята на европейските политици да работят в областта на 
разкриването на истинската история на народите, съставляващи ЕС. Тя представлява 
изходна точка за по-нататъшни действия, предлагането на конкретни идеи в областта 
на образованието и културата, наред с другото стимулиране на размисъл, дебат, 
сътрудничество в областта на паметта за миналото, международни образователни 
проекти или транснационални културни проекти, като например международни 
филмови или театрални продукции.

Транснационалното сътрудничество в областта на историческата истина не трябва да се 
ограничава само до сътрудничество в рамките на ЕС. Необходима е подкрепа от страна 
на Съюза за изследователски и граждански инициативи от държавите, обединени в 
рамките на европейската политика на съседство, и от съседни държави. Пълното 
опознаване на националната история, която в случая на държавите, обединени в 
рамките на ЕПС, и на съседните държави често е свързана с период на тоталитарни 
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диктатури и извършени от тях престъпления, позволява да се изгради демократична 
държава, чиито граждани осъзнават своята трудна история и сложни отношения с 
другите държави.

Засилването на действията в областта на пропагандирането на историческата истина и 
памет и изграждането на помирение между народите е възможно и необходимо, 
особено предвид икономическата криза в Европа, която благоприятства ескалацията на 
доскоро замразени или фалшифицирани проблеми. Действията в областта на културата 
и образованието позволяват да се изправим пред миналото и ще представляват основа 
за изграждането на бъдещето и за пълно сътрудничество между народите.


