
Uvodni nagovor

23. avgust, evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih
in avtoritarnih režimov

Praznik obeležujemo na dan podpisa sporazuma, s katerim sta si 
totalitarna režima - nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska 
zveza - 23. avgusta 1939 razdelili Vzhodno Evropo. 

Evropski parlament je 23. avgust razglasil za dan spomina na 
žrtve vseh totalitarnih režimov 2. aprila 2009 s posebno resolucijo.

Evropa ne bo združena, če ne bo sposobna oblikovati enotnega 
pogleda na svojo zgodovino, če ne bo priznala nacizma, stalinizma 
ter fašističnih in komunističnih režimov kot skupne zapuščine in ne 
bo izvedla poštenih in poglobljenih razprav o njihovih zločinih v 
prejšnjem stoletju.

Evropski parlament je poudaril pomembnost tega, da pomnimo 
tiste, ki so dejavno nasprotovali totalitarni vladavini in bi morali 
zaradi svoje požrtvovalnosti, zvestobe idealom, časti in poguma 
imeti mesto v zavesti Evropejcev kot junaki totalitarne dobe. Z 
vidika žrtev je vseeno, kateri režim jih je iz kakršnega koli razloga 
prikrajšal za svobodo, jih mučil ali ubijal. 

Zaradi vsega tega je Evropski parlament v resoluciji pokazal 
spoštovanje do vseh žrtev totalitarnih in nedemokratičnih režimov v
Evropi, se poklonil vsem, ki so se bojevali proti tiraniji in zatiranju, 
ter obnovil svojo zavezanost miroljubni in uspešni Evropi, ki temelji 
na vrednotah, kot so spoštovanje človekovega dostojanstva, 
svoboda, demokracija, enakost, načela pravne države in 
spoštovanje človekovih pravic. Evropski parlament je poudaril 
pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez resnice in 
spomina ni sprave, ter znova potrdil svoje enotno mnenje proti 
vsem oblikam totalitarne vladavine ne glede na ideološko ozadje.

Sprava, ki jo je mogoče doseči le s priznanjem odgovornosti, 
prošnjo za odpuščanje in spodbujanjem moralne prenove. 

V Rovtah imamo prav zaradi zgoraj navedenih dejstev prav 
posebno moralno odgovornost , da obeležujemo ta dan in se v srcih
spominjamo tistih naših krajanov , ki so se med prvimi zoperstavili 
enemu najhujšim totalitarizmu.

Zato se pred začetkom svete maše vprašajmo ali je naš spomin in
odnos do njih vreden njihove žrtve. 


