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Verklaring over de herinnering aan de Holocaust

Het Europees Parlement,

- gelet op de verklaring van het Internationaal Forum te Stockholm over de Holocaust,

- overwegende dat de Holocaust een fundamentele aantasting vormde van de beginselen 
van de beschaving en voor al tijd in ons collectieve geheugen gegriefd moet blijven,

- overwegende dat de mensheid nog steeds de lidtekens draagt van genocide, etnische 
zuivering, rassisme, anti-semitisme en vreemdelingenhaat,

- overwegende dat de internationale gemeenschap een plechtige verantwoordelijkheid 
draagt om deze vormen van kwaad te bestrijden,

- overwegende dat wij de morele inzet van onze volkeren moeten versterken, evenals de 
politieke inzet van onze regeringen, om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties de 
oorzaken van de Holocaust kunnen begrijpen en zich rekenschap kunnen geven van de 
gevolgen ervan,

1. verzoekt de Raad en de Commissie om opvoering van de inspanningen op het gebied 
van onderwijs, herinnering en onderzoek met betrekking tot de Holocaust, zowel in de 
landen die al veel gedaan hebben op dit gebied als in die welke hiermee een begin 
willen maken,

2. verzoekt de Raad en de Commissie om de studie naar de Holocaust in al zijn aspecten 
te bevorderen,

3. verzoekt de Raad en de Commissie om passende vormen van herdenking van de 
Holocaust aan te moedigen, zoals een jaarlijkse Europese Dag ter Herdenking van de 
Holocaust,

4. verzoekt de Raad en de Commissie alle nodige maatregelen te nemen om de 
openstelling van de archieven te vergemakkelijken, opdat alle documenten die op de 
Holocaust betrekking hebben toegankelijk zijn voor onderzoekers,

5. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie.


