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Schriftelijke verklaring over de proclamatie van 23 augustus als Europese 
herdenkingsdag voor slachtoffers van stalinisme en nazisme

Het Europees Parlement,

– gelet op het VN-Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van 
oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid,

– gelet op de volgende artikelen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden: artikel 1: Verplichting tot eerbiediging van de 
rechten van de mens, artikel 2: Recht op leven, artikel 3: Verbod van foltering en artikel 4: 
Verbod van slavernij en dwangarbeid,

– gelet op Resolutie 1481 (2006) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa over de veroordeling van misdaden van communistische regimes,

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement,

A. overwegende dat het Molotov-Ribbentrop Pact van 23 augustus 1939 tussen de Sovjet-
Unie en Duitsland Europa in twee belangensferen verdeelde door middel van geheime 
extra protocollen,

B. overwegende dat de massadeportaties, moorden en onderwerpingen die zijn begaan in de 
context van de agressiedaden door het stalinisme en nazisme in de categorie 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vallen,

C. overwegende dat krachtens internationaal recht verjaring niet van toepassing is op 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid,

D. overwegende dat de invloed en betekenis van de Sovjetorde en bezetting van en voor 
burgers van de postcommunistische staten weinig bekend zijn in Europa,

E. overwegende dat het programma “Europa voor de burger” dat is vastgesteld door Besluit 
nr. 1904/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad, de actie “Actief Europees 
gedenken” heeft ingesteld, die is bedoeld om herhaling van de misdaden uit het nazisme 
en stalinisme te voorkomen,

1. stelt voor dat 23 augustus wordt uitgeroepen tot Europese herdenkingsdag voor 
slachtoffers van de misdaden uit het stalinisme en nazisme, teneinde de herinnering aan de 
slachtoffers van massadeportaties en uitroeiingen levend te houden en om tegelijkertijd de 
democratie steviger te vestigen en de vrede en stabiliteit in ons werelddeel te versterken;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de parlementen van de lidstaten.


