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august 1989 præsenterede de europæiske landes aftennyheder et besynderligt syn: præcis kl. 19.00 – på 50
års dagen for indgåelsen af Molotov-Ribbentrop-pagten – formede der sig i Baltikum en 600 km lang
menneskekæde. Fra Vilnius i Litauen over Riga i Letland til Tallinn i Estland holdt mere end 1 million

mennesker hinanden i hånden i en stille protest mod pagtens hemmelige tillægsprotokol, hvori de baltiske
landes skæbne var blevet beseglet.

For 70 år siden, den 3. august 1940 vedtog USSR´s Øverste Sovjet enstemmigt at optage Litauen som den 14.
socialistiske republik i unionen. På samme vis blev Letland den 5. august optaget som den 15. socialistiske

republik og Estland den 6. august optaget som den 16. socialistiske republik i Sovjetunionen.

Per Nielsen ( f. 1955), der er cand. mag. i Historie og en kender af de baltiske forhold, giver i bogen en
grundig redegørelse for den hemmelige aftale, der i 1939 blev indgået mellem Nazityskland og

Sovjetunionen, og som bl.a. blev skæbnesvanger for de tre selvstændige baltiske lande Estland, Letland og
Litauen. Forfatteren fortæller om den hemmelige tillægsprotokols konsekvenser for de baltiske lande og om

den vedholdende sovjetiske benægtelse af den hemmelige tillægsprotokols eksistens.
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