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Skriftlig förklaring om en europeisk minnesdag den 23 augusti för att hedra minnet av 
stalinismens och nazismens offer

Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av FN:s konvention om icke-tillämpning av preskriptionsbestämmelser på 
vissa krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten,

– med beaktande av följande artiklar i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna: artikel 1 (människans värdighet), artikel 2 
(rätten till liv), artikel 3 (förbud mot tortyr) och artikel 4 (förbud mot slaveri och 
tvångsarbete),

– med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1481 (2006) om 
fördömande av brott som begåtts av kommunistiska regimer,

– med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Molotov-Ribbentroppakten, som ingicks mellan Sovjetunionen och Tyskland den 
23 augusti 1939, delade genom ett hemligt tilläggsprotokoll upp Europa i 
två intressesfärer.

B. De massdeportationer, mord och det slaveri som ägde rum i samband med stalinisternas 
och nazisternas aggressionshandlingar faller under kategorin krigsförbrytelser och brott 
mot de mänskliga rättigheterna.

C. Enligt folkrätten preskriberas inte krigsförbrytelser och brott mot de mänskliga 
rättigheterna.

D. Det sovjetiska systemets och den sovjetiska ockupationens inverkan på och innebörd för 
medborgarna i de postkommunistiska länderna är föga kända.

E. Programmet ”Ett Europa för medborgarna”, som inrättades genom Europaparlamentets 
och rådets beslut nr 1904/2006/EG, införde en insats ”Aktivt europeiskt ihågkommande” 
som syftar till att förhindra att de brott som begicks av nazisterna och stalinisterna 
upprepas.

1. Europaparlamentet föreslår att den 23 augusti utses till en europeisk minnesdag för att 
hedra minnet av stalinismens och nazismens offer och för att minnas dem som fallit offer 
för massdeportationer och utrensningar samt för att samtidigt ytterligare befästa 
demokratin och stärka freden och stabiliteten på vår kontinent.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med 
namnen på undertecknarna till medlemsstaternas parlament.


