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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την 
Σρεμπρένιτσα 
(2015/2747(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της  7ης Ιουλίου 2005 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα1,

− έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη 
Σρεμπρένιτσα2,

− έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 
αφετέρου, η οποία υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008 και την 
προοπτική της ένταξης στην ΕΕ που προσφέρθηκε σε όλες τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων κατά τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη το 2003,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιουλίου 1995, η μεσόγεια βοσνιακή πόλη της 
Σρεμπρένιτσα, η οποία είχε ανακηρυχθεί ασφαλής περιοχή με την απόφαση 819 της 
16ης Απριλίου 1993 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταλήφθηκε από 
σερβοβοσνιακές δυνάμεις υπό την ηγεσία του στρατηγού Ratko Mladić, που 
ενεργούσαν υπό την εξουσία του τότε Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της 
Βοσνίας (Republika Srpska) Ράντοβαν Κάρατζιτς·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις αρκετές μέρες που διήρκεσε η σφαγή που 
ακολούθησε τη πτώση της Σρεμπρένιτσα, περισσότεροι από 8 000 άντρες και αγόρια 
Μουσουλμάνοι εκτελέστηκαν συνοπτικά και συστηματικά και θάφτηκαν σε μαζικούς 
τάφους από σερβοβοσνιακές δυνάμεις υπό τις διαταγές του Στρατηγού Mladić (του 
στρατού της Republika Srpska) και από παραστρατιωτικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων άτακτων σερβικών αστυνομικών μονάδων, οι οποίες είχαν 
εισέλθει στο βοσνιακό έδαφος από τη Σερβία, ενώ η περιοχή αυτή έπρεπε να βρίσκεται 
υπό την προστασία της Ομάδας Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), η 
οποία αντιπροσωπευόταν επιτόπου από ειρηνευτική δύναμη 400 ανδρών· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σχεδόν 25 000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι απελάθηκαν δια της βίας και 
ότι πολλές γυναίκες βιάστηκαν, στοιχείο που αναδεικνύει το γεγονός στη μεγαλύτερη 
πολεμική σφαγή που διαπράχθηκε στην Ευρώπη μετά το τέλος του δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγωδία αυτή, την οποία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ) χαρακτήρισε πράξη γενοκτονίας, σημειώθηκε σε 
τοποθεσία που είχε κηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως ασφαλές καταφύγιο και 
συνεπώς αποτελεί σύμβολο της αποτυχίας της διεθνούς κοινότητας να αποτρέψει τη 

1 ΕΕ C 157 E της 6.7.2006, σ. 468.
2 ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.
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σφαγή και να παρέμβει ταχέως για να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές παραβιάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης από τα 
σερβοβοσνιακά στρατεύματα κατά του άμαχου πληθυσμού της Σρεμπρένιτσα, 
συμπεριλαμβανομένων απελάσεων χιλιάδων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων και 
του βιασμού μεγάλου αριθμού γυναικών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την 
ανακάλυψη και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων και την ταυτοποίηση των 
θυμάτων, οι έρευνες που έγιναν δεν επιτρέπουν την πλήρη αναπαράσταση της σφαγής 
στη Σρεμπρένιτσα και τα περίχωρά της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη 
και ότι η πλήρης και άνευ περιορισμών συνεργασία με το ΔΠΔΓ παραμένει βασική 
απαίτηση για περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας ενσωμάτωσης στην ΕΕ των χωρών 
των Δυτικών Βαλκανίων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στρατηγός Radislav Krstić του βοσνιακού στρατού ήταν ο 
πρώτος που κρίθηκε ένοχος από το ΔΠΔΓ ως συνεργός στη γενοκτονία της 
Σρεμπρένιτσα· ότι ο Ratko Mladić συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2011 και ότι η 
ετυμηγορία για τη δίκη του αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη του 2015 και ότι οι 
δικαστικές διαδικασίες κατά του Radovan Karadžić βρίσκονται υπό εξέλιξη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μιας ημέρας μνήμης είναι ο καλύτερος τρόπος για 
την απότιση φόρου τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και για την αποστολή σαφούς 
μηνύματος στις επερχόμενες γενεές·

1. καταδικάζει έντονα τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα· αποτίει φόρο τιμής σε όλα τα θύματα 
των ωμοτήτων και εκφράζει τα ειλικρινή συλυπητήριά τους προς τις οικογένειες των 
θυμάτων, πολλές από τις οποίες ζουν χωρίς οριστική επιβεβαίωση της τύχης των 
πατέρων, των γιων, των συζύγων ή των αδελφών τους· χαιρετίζει τη σύλληψη των 
κυριότερων ηγετών της σφαγής της Σρεμπρένιτσα, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι 
ορισμένοι δράστες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει κατά 
συνέπεια την αμέριστη στήριξή του στο πολύτιμο και δύσκολο έργο του ΔΠΔΓ, το 
οποίο ήδη έχει εκδώσει την τελική του ετυμηγορία για 147 από τους κατηγορουμένους 
και εξακολουθεί να εργάζεται σε άλλες 14 υποθέσεις για τις οποίες η διαδικασία 
βρίσκεται υπό εξέλιξη·

2. καλεί τα κράτη μέλη και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να θυμηθούν με το σωστό 
τρόπο την εικοστή επέτειο της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα-Ποτοτσάρι, 
υποστηρίζοντας την καθιέρωση της 11ης Ιουλίου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας 
της Σρεμπρένιτσα σε ολόκληρη την ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να στηρίζουν 
πρωτοβουλίες ΜΚΟ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις θα είναι στην 
κατάλληλη κλίμακα· χαιρετίζει τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια της ημέρας μνήμης 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και της 
ΜΚΟ "θυμόμαστε τη Σρεμπρένιτσα"·

3. χαιρετίζει της αναγνώριση της σφαγής εκ μέρους των σερβικών αρχών και την επίσημη 
δημόσια συγνώμη τους μέσω της έγκρισης ειδικού ψηφίσματος το 2010· υπογραμμίζει 
ότι η Σερβία έχει προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της σφαγής, γεγονός 
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που αποτέλεσε καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη και της σταθερότητα στην περιοχή· 
καλεί τις υπόλοιπες αρχές της περιοχής να αναγνωρίσουν νομικά τη γενοκτονία, έτσι 
ώστε να ενισχυθεί η εθνική συμφιλίωση, η οποία αποτελεί μια από τις βασικές 
προϋποθέσεις για την πρόοδο όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην 
ευρωπαϊκή τους πορεία·

4. τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι θρησκευτικές κοινότητες, τα μέσα 
ενημέρωσης και το εκπαιδευτικό σύστημα στη διαδικασία συμφιλίωσης, και κατά 
συνέπεια καλεί τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενισχύσουν αναπτυξιακά 
προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερες από μια κοινότητες, έτσι ώστε να 
ξεπεραστούν οι εντάσεις του παρελθόντος και να αρχίσει η ειρηνική και ειλικρινής 
συνύπαρξη προς το συμφέρον της βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και οικονομικής 
ανάπτυξης·

5. αποδοκιμάζει έντονα το γεγονός ότι ο Σερβοβόσνιος ηγέτης Milorad Dodik επιδίωξε το 
βέτο της Ρωσίας για να υπονομεύσει την έγκριση ενός ψηφίσματος των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Σρεμπρένιτσα, το οποίο είχε συναχθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
ψήφισμα το οποίο θα έθιγε την αποτυχία των Ηνωμένων Εθνών να προλάβουν τη 
γενοκτονία και θα απέτιε φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας και σε όσους 
υπέφεραν σε όλες τις πλευρές του πολέμου· παροτρύνει τις σερβοβοσνιακές αρχές να 
αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων και να αναγνωρίσουν 
επίσημα τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα ως πράξη γενοκτονίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
φρικαλεότητα αυτή - η χειρότερη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο - έχει ήδη 
χαρακτηρισθεί έτσι από το Διεθνές Δικαστήριο και από το ΔΠΔΓ·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο 
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και στις επιμέρους οντότητες της χώρας, και στις 
κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.


