
 
Minnesceremoni för talman David Sassoli: ”Din
kamp för demokrati kommer att leva vidare”
 

På måndagen hedrade ledamöterna minnet av Europaparlamentets avlidne talman David
Maria Sassoli vid en ceremoni under plenarsammanträdet i Strasbourg.
 
Parlamentets tillförordnade talman Roberta Metsola inledde ceremonin med att säga följande:
”Europa har förlorat en ledare, demokratin har förlorat en förkämpe och vi har alla förlorat en
vän. Han visste alltid hur han skulle omsätta de värden han trodde på i konkret handling”. Hon
framhöll hur David Sassoli hade ”kämpat för att Europaparlamentet skulle förbli aktivt under
pandemins mest kritiska månader och gjort det möjligt för oss att anta viktiga lagstiftningspaket
som Europa och dess medborgare behövde”.
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”Denna församling kommer att hedra ditt arbete och värna om ditt arv”, avslutade Roberta
Metsola.
 
Den tidigare italienske premiärministern och Europaparlamentarikern Enrico Letta, en nära vän
till talman David Sassoli, sa i sitt minnestal att för David Sassoli ”är Europa inte bara direktiv,
institutioner och akronymer. Nej. Europa är först och främst dess folk, dess själar och hjärtan.
Precis som han höll Europaparlamentets dörrar öppna, strävade David efter att öppna dörrar för
medborgare över hela vår kontinent.”
 
”Den gemensamma nämnaren i alla hans strider är tydlig: Europeiska unionen är en union av
värden”,  sa  Enrico  Letta,  och  ti l lade  att  ”Davids  kamp  för  demokrati,  frihet  och
rättsstatsprincipen har varit en inspiration för oss alla”. Vi kommer att fortsätta ditt arbete. Dina
strider kommer att fortsätta att vara våra strider. Vi kommer aldrig att glömma dig”, sade han.
 
”David (...)  du väckte på ett naturligt sätt respekt, och det gällde långt mer än din roll”,  sa
Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Han berömde David Sassolis ”varma, autentiska
och leende” personlighet, som också var bestämd när det var nödvändigt. Även om David
Sassoli ”var en politisk ledare och en stolt europé” är det vid minnesceremonin ”först och främst
till mannen som vi tar farväl”, fortsatte Charles Michel. Han lovordade också David Sassolis
ideal om social rättvisa och solidaritet, som stod i centrum för hans politiska identitet.
 
Frankrikes president Emmanuel Macron, vars land för närvarande också är rådsordförande i
EU, hyllade en man av sällsynt godhet, vars leende, visioner och ideal var tillräckligt breda för
en kontinent. Han pekade på ”det hjärta och den ambition” som David Sassoli visade under hela
pandemin, under vilken han genom sitt agerande i Europaparlamentets ledning blev för Europa
”ett ansikte av vänskap och föredömlighet”. Han var ”både en organisatör och en fredsmäklare” i
plenisalen, eftersom ”han konfronterade idéer, aldrig människor”, sa president Macron.
 
Ledarna för de politiska grupperna
 
Efter president Macrons anförande talade ledarna för Europaparlamentets politiska grupper. De
hyllade David Sassoli för att han var en man med stor integritet, anständighet och vänlighet,
alltid villig och kapabel att finna kompromisser och överbrygga motsättningar. Samtidigt styrde
han med stor framsynthet, beslutsamhet och kompetens Europaparlamentet genom svåra tider,
tillade gruppledarna.
 
Ledaren för socialdemokratiska S&D-gruppen - i  vilken David Sassoli  var medlem - Iratxe
García Pérez (Spanien),  sa:  ”David Sassoli  var  en god man,  engagerad,  en passionerad
europeisk förkämpe som kunde föra dialog och samtidigt stå fast vid sina principer om frihet,
demokrati och solidaritet. Den bästa hyllning vi kan ge honom är att föra hans arv vidare: att
bygga ett socialt Europa och en migrationspolitik som sätter människor i centrum.
 
Hennes tal följdes av anföranden av Manfred Weber (EPP, Tyskland), Dacian Ciolos (Renew
Europe, Rumänien), Ska Keller (De gröna/EFA, Tyskland), Marco Zanni (ID, Italien), Raffaele
Fitto (ECR, Italien) och Martin Schirdewan (Vänstern, Tyskland).
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Talman David Sassolis familj,  inklusive hans fru och barn, deltog i ceremonin. Flera andra
dignitärer, däribland personer med de högsta politiska befattningarna i flera EU-länder och i EU-
institutionerna, var också närvarande. Bland dem fanns Italiens premiärminister Mario Draghi,
Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel,  Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis,
Kroatiens premiärminister Andrej Plenković och Maltas premiärminister Robert Abela. Flera
talmän i de nationella parlamenten i EU deltog också.
 
I  början  av  ceremonin  visades  en  kort  video  med  ti teln  ”David  Maria  Sassoli,
Europaparlamentets  talman”  i  kammaren.
 
Du kan se hela ceremonin igen här.
 

Kontaktpersoner 
 
 

Mer information
Europaparlamentets multimediecentrum: ljud- och bildmaterial om David Sassoli för journalister
Videoklipp - ”Memoclip : David SASSOLI, EP President (2019-2022)”
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https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I216779
https://www.europarl.europa.eu/plenary/sv/debate-details.html?date=20220117&detailBy=date
https://multimedia.europarl.europa.eu/package/president-sassoli_17409
https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/video/v_I216519

