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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με 
τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής ημέρας σε αναγνώριση των θυμάτων της ευρωπαϊκής 
αποικιοκρατίας και της αποικιακής δουλείας 1 

1. Η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία δεν προκάλεσε μόνο την πολιτική υποταγή και την 
οικονομική λεηλασία των αποικιοκρατούμενων εδαφών και πληθυσμών, αλλά και την 
εξόντωση των ιθαγενών και την μεταφορά εκατομμυρίων ανθρώπων που 
χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβοι·

2. σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο 
εξαναγκασμός σε δουλεία αναγνωρίζεται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας·

3. ο αποικισμός είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την στέρηση από τα 
αποικιοκρατούμενα εδάφη του ανθρώπινου δυναμικού τους, επηρεάζοντας αρνητικά 
την ικανότητα ανάπτυξης τους·

4. οι πολιτικές, οικονομικές, δημογραφικές και ψυχολογικές συνέπειες του ευρωπαϊκού 
αποικισμού είναι ακόμα εμφανείς·

5. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται, ως εκ τούτου, να υποστηρίξει τη θέσπιση μιας 
ευρωπαϊκής ημέρας αναγνώρισης των θυμάτων της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας και 
της αποικιακής δουλείας·

6. το Συμβούλιο, καλείται, επίσης, να αναλάβει την πρωτοβουλία στήριξης της πρότασης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

7. η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται 
στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


