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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a proposta de criação do «Dia da 
Memória» a nível europeu para prestar homenagem as vítimas do massacre das foibe

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 143.º do seu Regimento,

A. Considerando que a UE coloca entre as suas prioridades a paz e a reconciliação dos 
povos e da sua História, no respeito pela democracia e pelos direitos humanos;

B. Relembrando que, entre a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra, a população italiana 
da Venécia Júlia, da Ístria e da Dalmácia foi alvo de agressões e perseguições por parte 
dos comités populares de libertação jugoslavos, que resultaram na morte de mais de 
10 000 italianos inocentes;

C. Considerando que, durante muitos anos, esta terrível página da História foi ocultada, 
impedindo assim que o mundo tomasse conhecimento de uma tragédia que, 
infelizmente, marcou a História recente da Europa;

D. Considerando que, em 19 de setembro de 2019, o Parlamento Europeu se pronunciou 
numa resolução sobre os crimes de comunismo, equiparando-os aos de qualquer outro 
totalitarismo;

1. Entende que deve ser criado a nível europeu o «Dia da Memória», promovendo 
iniciativas educativas de interesse histórico ou documental, a fim de preservar e reavivar 
a memória da tragédia dos italianos e de todas as vítimas das foibe, bem como do êxodo 
dos habitantes da Ístria, de Fiume e da Dalmácia.


