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Pisna izjava o razglasitvi 23. avgusta kot evropskega dneva spomina na žrtve stalinizma 

in nacizma 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju konvencije ZN o neuporabi zastaranja za vojne zločine in zločine proti 

človeštvu, 

– ob upoštevanju naslednjih členov evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin: člena 1 (obveznost spoštovanja človekovih pravic), člena 2 (pravica 

do življenja), člena 3 (prepoved mučenja), in člena 4 (prepoved suženjstva in prisilnega 

dela), 

– ob upoštevanju resolucije 1481 (2006) Parlamentarne skupščine Sveta Evrope o obsodbi 

zločinov komunističnih sistemov, 

– ob upoštevanju člena 116 Poslovnika, 

A. ker je pakt Molotov-Ribbentrop z dne 23. avgusta 1939 med Sovjetsko zvezo in Nemčijo s 

skrivnimi dodatnimi protokoli razdelil Evropo na dve interesni sferi, 

B. ker množični izgoni, umori in zasužnjevanja, ki so bili storjeni v okviru stalinistične in 

nacistične agresije, spadajo v kategorijo vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, 

C. ker se po mednarodnem pravu zastaranje ne uporablja za vojne zločine in zločine proti 

človeštvu, 

D. ker vpliv in pomen sovjetskega obdobja in okupacije za državljane postkomunističnih 

držav v Evropi nista dobro znana, 

E. ker program „Evropa za državljane“, ki ga ustanavlja sklep št. 1904/2006/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, predlaga akcijo „Aktivno evropsko spominjanje“, katere cilj je 

preprečiti, da bi se ponovili zločini nacizma in stalinizma, 

1. predlaga, da se 23. avgust razglasi za evropski dan spomina na žrtve zločinov stalinizma 

in nacizma, da se ohrani spomin na žrtve množičnih izgonov in pobijanj, ter da se hkrati 

močneje ukorenini demokracija in okrepita mir in stabilnost na naši celini; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje 

parlamentom držav članic. 


