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Pisna izjava o odnosu do zgodovinskih dogodkov 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker je Evropski parlament nedavno gostil dva dogodka v spomin na izgon madžarskega 

prebivalstva iz nekdanje Češkoslovaške po drugi svetovni vojni, in sicer razstavo z 

naslovom „Nikoli več 1945–1948“ (od 11. do 15. septembra 2006) in v novembru javno 

predstavitev ob 60. obletnici deportacije Madžarov iz nekdanje Češkoslovaške, 

B. ker je treba pri oceni tega zgodovinskega obdobja upoštevati ozadje druge svetovne vojne, 

da razlaga zgodovinskih dogodkov ne bi bila enostranska, 

C. ker je združena Evropa podedovala skupno zgodovino, ki nosi breme številnih tragičnih 

poglavij, ki jih je treba zaključiti (ne pa tudi pozabiti), 

D. ker storjene krivice – čeprav nesporne in obžalovanja vredne ter pogosto rezultat 

ekscesnih dejanj zaradi prevladujočega vzdušja v nekem času – v glavnem spadajo v 

preteklost, in ker mora biti poglavitni cilj Evropske unije zgraditi združeno Evropo, ki bo 

temeljila na strpnosti in razumevanju ter na zavedanju, da je sobivanje v miru v Evropi 

odvisno od sprejemanja skupne zgodovine in upoštevanja različnih pogledov na 

zgodovinska dejstva,   

1. poziva politične predstavnike EU, naj si pri predstavitvi zgodovinskih dogodkov enega 

naroda prizadevajo za ravnovesje in upoštevajo zgodovinsko ozadje ter se izogibajo 

ostrim in enostranskim pogledom, ki bi lahko negativno vplivali na druge narode; 

2. poziva politične predstavnike EU, naj svoja prizadevanja usmerijo v izzive prihodnosti ter 

odpravijo neskladnosti in težave pri evropskem povezovanju, pri odnosih pa naj imajo 

prednost odprtost, sodelovanje in razumevanje; 

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

Komisiji in vladam držav članic. 

 


