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Schriftelijke verklaring, op grond van artikel 123 van het Reglement van het Parlement, 
over de instelling van een Europese dag voor de herdenking van de slachtoffers van de 
Europese kolonisatie en de koloniale slavernij1

1. De Europese kolonisatie heeft niet alleen tot politieke onderwerping en economische 
plundering van de gekoloniseerde gebieden en volkeren geleid, maar ook tot de uitroeiing 
van inheemse bevolkingen en de deportatie en de slavernij van miljoenen mensen; 

2. Krachtens artikel 7 van het statuut van het Internationale Strafhof wordt slavernij als 
misdrijf tegen de menselijkheid erkend;

3. De kolonisatie haalde onder meer het levenssap uit de gekoloniseerde gebieden, wat hun 
ontwikkeling negatief beïnvloed heeft;

4. De politieke, economische, demografische en psychologische gevolgen van de Europese 
kolonisatie zijn nog steeds voelbaar; 

5. Daarom wordt de Commissie verzocht om steun voor de instelling van een Europese dag 
voor de herdenking van de slachtoffers van de Europese kolonisatie en de koloniale 
slavernij;

6. Ook de Raad wordt aangespoord om mee te werken aan dit initiatief door het op Europees 
niveau te steunen;

7. Deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, wordt toegezonden aan de Raad 
en de Commissie.

1 Overeenkomstig artikel 123, lid 4 en lid 5, van het Reglement van het Parlement wordt een verklaring die door 
de meerderheid van de leden van het Parlement is ondertekend met de namen van de ondertekenaars in de 
notulen vermeld en aan de adressaten toegezonden. De verklaring heeft echter voor het Parlement geen bindende 
werking.


