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Skriftlig erklæring om udnævnelse af den 23. august til europæisk dag til minde om 
ofrene for stalinismen og nazismen

Europa-Parlamentet,

 der henviser til FN's konvention om ophævelse af forældelsesfrister for 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden,

 der henviser til følgende artikler i den europæiske konvention til beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder: artikel 1: pligt til at 
respektere menneskerettighederne, artikel 2: ret til livet, artikel 3: forbud mod tortur og 
artikel 4: forbud mod slaveri og tvangsarbejde,

 der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1481 (2006) om 
fordømmelse af forbrydelser begået af kommunistiske regimer,

 der henviser til forretningsordenens artikel 116,

A. der henviser til, at Molotov-Ribbentrop-pagten af 23. august 1939 mellem 
Sovjetunionen og Tyskland inddelte Europa i to interessesfærer ved hjælp af hemmelige 
tillægsprotokoller,

B. der henviser til, at de massedeportationer, mord og slaveri, der fandt sted i forbindelse 
med voldshandlingerne under stalinismen og nazismen, falder ind under kategorien 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden,

C. der henviser til, at i henhold til folkeretten finder forældelsesfrister ikke anvendelse for 
krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden,

D. der henviser til, at kendskabet til den sovjetiske ordens og besættelses indflydelse på og 
betydning for borgerne i de postkommunistiske stater er meget lille,

E. der henviser til, at programmet "Europa for Borgerne", som blev iværksat ved Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF, indførte aktionen "aktiv europæisk 
erindring", som skal forhindre gentagelser af nazismens og stalinismens forbrydelser,

1. foreslår, at den 23. august udnævnes til europæisk dag til minde om ofrene for 
stalinismens og nazismens forbrydelser med henblik på at bevare mindet om ofrene for 
massedeportation og masseudryddelse og samtidig styrke demokratiets rodfæstelse og 
fremme fred og stabilitet på vores kontinent;

2. pålægger sin formand at sende denne erklæring med angivelse af underskrivernes navne 
til medlemsstaternes parlamenter.


