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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκδήλωση μνήμης για την
Σρεμπρένιτσα
(2015/2747(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Ιουλίου 20051 και της 15ης Ιανουαρίου
20092, σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα,

–

έχοντας υπόψη τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης,
αφετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεμβούργο στις 16 Ιουνίου 2008, και τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιουνίου 2015,

–

έχοντας υπόψη τις διατάξεις της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, οι οποίες αναγνωρίζουν το
δικαίωμα του καθενός στη ζωή, την προσωπική ελευθερία και ασφάλεια, και στην
ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 χρόνια πριν, τον Ιούλιο του 1995, η βοσνιακή πόλη της
Σρεμπρένιτσα, ένας αποκλεισμένος θύλακας που είχε κηρυχθεί την εποχή εκείνη
προστατευμένη περιοχή με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών της 16ης Απριλίου 1993, έπεσε στα χέρια Σερβικών παραστρατιωτικών ομάδων,
υπό την διοίκηση του στρατηγού Ράτκο Μλάντιτς και υπό την ηγεσία του τότε
Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας (Republika Srpska) Ράντοβαν
Κάρατζιτς·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια πολλών ημερών σφαγής μετά την πτώση της
Σρεμπρένιτσα περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι, άνδρες και αγόρια, οι οποίοι
είχαν αναζητήσει ασφάλεια σ' αυτή την περιοχή υπό την προστασία της Ομάδας
Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (UNPROFOR), εκτελέστηκαν συνοπτικά από
βοσνιοσερβικές δυνάμεις υπό τις διαταγές του στρατηγού Μλάντιτς και από
παραστρατιωτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων σερβικών ατάκτων αστυνομικών
μονάδων οι οποίες είχαν εισέλθει στην Βοσνιακή επικράτεια από τη Σερβία·
λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 30.000 γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι εξαναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθιστώντας το γεγονός αυτό το μεγαλύτερο έγκλημα
πολέμου που σημειώθηκε στην Ευρώπη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανακάλυψη
και την εκταφή μαζικών και ατομικών τάφων, δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί και
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ταυτοποιηθεί τα σώματα περίπου 1200 ανδρών και αγοριών από την Σρεμπρένιτσα·
Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά γεγονότα της Σρεμπρένιτσα άφησαν βαθιές
συναισθηματικές πληγές στους επιζήσαντες και προκάλεσαν δυσυπέρβατα εμπόδια
στην πολιτική συμφιλίωση μεταξύ εθνοτικών ομάδων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η σφαγή της Σρεμπρένιτσα αναγνωρίστηκε ως πράξη
γενοκτονίας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)
και το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ)·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προώθηση της ειρήνης
και ότι η συμφιλίωση βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης·
1.

τιμά τη μνήμη όλων των θυμάτων και εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη
του προς τις οικογένειες των θυμάτων, πολλές από τις οποίες ζουν χωρίς τελική
επιβεβαίωση της τύχης των συγγενών τους·

2.

καταδικάζει εντονότατα τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα· δηλώνει επίσημα ότι τέτοια
φρικτά εγκλήματα δεν πρέπει να συμβουν ποτέ ξανά και ότι θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για να αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων πράξεων· αντιτίθεται σε
οποιαδήποτε άρνηση και σχετικοποίηση της γενοκτονίας·

3.

τονίζει επομένως ότι η πρόληψη και η αποτελεσματική τιμωρία των γενοκτονιών και
των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να παραμείνουν μια από τις κύριες
προτεραιότητες της ΕΕ και της διεθνούς κοινότητας·

4.

υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει η συμφιλίωση για το μέλλον της
περιοχής· τονίζει τη σημασία του έργου που έχει επιτελέσει το ΔΠΔΓ σε αυτή τη
κατεύθυνση· επαναλαμβάνει ότι πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στις δίκες
εγκλημάτων πολέμου σε εγχώριο επίπεδο·

5.

καλεί όλους τους πολίτες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να αξιοποιήσουν την 20ή
επέτειο της σφαγής στη Σρεμπρένιτσα ως ευκαιρία για την ενίσχυση της συμφιλίωσης
και της συνεργασίας, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο όλων
των χωρών της περιοχής στην ευρωπαϊκή τους πορεία·

6:

ενθαρρύνει τις αρχές της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να δώσουν το παράδειγμα τιμώντας
τη μνήμη των θυμάτων και βοηθώντας την κοινωνία να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί
τα τρομερά εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Σρεμπρένιτσα και τα περίχωρά της·

7.

υπογραμμίζει τη σημασία της αντικειμενικής κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και
των τεκμηριωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη Σρεμπρένιτσα σε ολόκληρη
τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παρελθόν και να
ξεπεραστούν οι εντάσεις·

8.

πιστεύει ότι η περιφερειακή συνεργασία και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο
καλύτερος τρόπος για την υπέρβαση του μίσους και των διαιρέσεων· επαναβεβαιώνει
την προσήλωση της ΕΕ στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και
όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων·
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9.

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.
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