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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
erkännande av folkmordet på kristna i världen och inrättande av Europeiska dagen mot 
förföljelse och diskriminering av kristna i världen1

1. Religionsfriheten i världen är hotad och de kristna tillhör en av de mest förföljda grupperna.

2. Enligt Center for the Study of Global Christianity dödas 100 000 kristna varje år, 
motsvarande fem personer per minut.

3. Enligt OSSE är 80 procent av alla som förföljs av religiösa skäl runt om i världen kristna.

4. Enligt organisationen Open Doors beräkningar har åtminstone 100 miljoner kristna dödats 
och torterats i världen och organisationen konstaterar att 2014 kommer att gå till historien 
som det år hittills då det förekommit flest fall av förföljelse av kristna i modern tid, men att 
den rådande situationen låter ana att detta bara är början.

5. Kommissionen uppmanas att övervaka situationen för de kristna grupperna inom ramen för 
den politiska dialogen med länderna i Mellanöstern och Afrika.

6. Dessutom uppmanas kommissionen att säkerställa att ekonomiskt utvecklingsstöd beviljas 
enbart om mottagarlandet befäster sig att respektera principen om religionsfrihet och ställa 
sig bakom innehållet i artikel 21 i EU-fördraget och artikel 205 i EUF-fördraget.

7. För att medvetandegöra allmänheten om detta folkmord och inte glömma bort de kristna 
offren för religiös intolerans bör det inrättas en europeisk dag mot förföljelse och 
diskriminering av kristna i världen.

8. Denna förklaring, tillsammans med namnen på undertecknarna, ska översändas till rådet 
och kommissionen.

1 Enligt artikel 136.4 och 136.5 i parlamentets arbetsordning ska förklaringen, när den har undertecknats av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, offentliggöras i protokollet tillsammans med namnen på undertecknarna 
och översändas till mottagarna, utan att för den skull vara bindande för parlamentet.


