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Schriftelijke verklaring over de vrijheid van het tonen op openbare plaatsen van 
religieuze symbolen die representatief zijn voor de cultuur en de identiteit van een volk

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 123 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de aanwezigheid van het kruisbeeld of andere religieuze symbolen in 
schoollokalen, gerechtszalen, overheidsgebouwen, zetels van instellingen of 
gemeentezalen deel uitmaakt van de gewoonten en tradities van vele Europese landen,

B. overwegende dat de aanwezigheid op openbare plaatsen van het symbool van de 
christelijke godsdienst of van afbeeldingen die eigen zijn aan andere godsdiensten niet als 
bedoeling heeft de vrije keuze van godsdienst, die een recht van ieder individu is, in te 
perken, noch refereert aan cultus of catechese,

C. overwegende in dat verband dat volgens een recente uitspraak van het Europees Hof voor 
de rechten van de mens van Straatsburg de aanwezigheid van het kruisbeeld in de 
Italiaanse schoollokalen een schending inhoudt van het recht van de ouders om hun 
kinderen op te voeden volgens hun eigen overtuiging, en dat dit haaks staat op de 
Italiaanse culturele identiteit, die sterk beïnvloed is door de christelijke beginselen die aan 
de geschiedenis en de traditie van de volkeren ten grondslag liggen,

1. dringt aan op erkenning van het soevereine recht van alle lidstaten om op openbare 
plaatsen of in zetels van de instellingen ook religieuze symbolen te tonen die 
representatief zijn voor de traditie en de identiteit van het gehele land en dus het 
eenheidsgevoel binnen de gehele nationale gemeenschap in de hand werken, met 
inachtneming van de geloofsovertuiging van elke burger;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 
toekomen aan de Raad, de Commissie en de parlementen van de lidstaten.


