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Естонски парламент у среду је усвојио резолуцију о историјском памћењу и
фалсификовању историје, којом се осуђује став Русије о историјским догађајима пре
избијања Другог светског рата, саопштила је прес-служба парламента.

  За резолуцију је гласало 72 посланика, против је био један, а шесторо нису учестовали
у гласању. Парламент Естоније има 101 посланика.   

„Подржавајући Пољску и друге европске земље које Русија у последње време сматра
одговорним за избијање Другог светског рата, парламент осуђује покушаје руских
власти да ревидирају историју, негирајући улогу Совјетског Савеза као једног од главних
иницијатора Другог светског рата и пребацујући одговорности на жртве агресије“,
наводи се у документу.

  

У резолуцији се наводи да је Други светски рат наводно постао могућ као директна
последица потписивања Пакта Молотов-Рибентроп између СССР-а и Немачке.

  

„Фашистичка Немачка, комунистички Совјетски Савез и други тоталитарни режими
криви су за масакре, депортације и лишавање живота и слободе невиђених у историји
човечанства“, истиче се у резолуцији.

  

Раније је председавајући одбора за спољне послове естонског парламента Марко
Михкелсон критиковао став Русије о историји Другог светског рата, конкретно у погледу
Пољске. Он је позвао естонски парламент да следи пример Пољске, где је Сејм (доњи
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дом парламента) раније усвојио резолуцију у којој се наводи да је за избијање Другог
светског рата крив Совјетски Савез, заједно са Хитлеровом Немачком. Како је изјавила
портпаролка Министарства спољних послова Русије Марија Захарова, истину о
одговорности за избијање Другог светског рата забележио је Нирнбершки трибунал, а
усвајањем такве резолуције пољски Сејм показује како идеологија побеђује истину.

  

Руске власти су у више наврата изјављивале да неке европске земље покушавају да
ревидирају историју. Председник Русије Владимир Путин је средином децембра рекао да
су они, конкретно Пољска, склопили заверу са фашистичком Немачком и да Русија има
документе како су вођени преговори. Како сматрају руски политичари, Европа није
спремна да призна овај део своје историје.   

  

У свом обраћању Савезној скупштини Путин је истакао да је Русија обавезна да осигура
да се истина о Другом светском рату очува и супротстави покушајима фалсификовања
његове историје.

  

(Спутњик)
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