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Skriftlig förklaring, i enlighet med artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning, om 
bevarande av minnet av offren för förintelsen och stöd till inrättandet av Babi Yar 
Holocaust Memorial Center1

1. I år har det gått 75 år sedan Babij Jar-tragedin i Kiev i Ukraina. Mer än 1,3 miljoner judar 
avrättades totalt i Babij Jar, Mizoch, och på andra närliggande platser.

2. Under Sovjetregimen hölls Babij Jar-tragedin hemlig under många år och det var 
förbjudet att uppmärksamma den.

3. Det är hög tid att ändra på detta. Resultatet av ingående forskning och akademiska studier 
om Babij Jar måste ingå i de europeiska undervisningsprogrammen. 

4. Projektet att inrätta Babi Yar Holocaust Memorial Center i Kiev initierades av Kievs 
borgmästare Vitali Klichko och stöds av Ukrainas president Petro Porosjenko, och är ett 
initiativ som måste välkomnas.

5. Europaparlamentet och EU:s medlemsstater bör spela en betydande roll i inrättandet av 
och stödet till detta minnescentrum. Till följd av det ökade stödet för extremistiska och 
fascistiska idéer i hela Europa blir undervisning om förintelsen allt mer viktig och 
brådskande.  

6. Vi måste sluta oss till Europaparlamentets talman Martin Schultz, som anser att det är 
viktigt att minnas denna tragedi och stärka våra gemensamma grundvalar för att säkra en 
bättre framtid.

7. 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.


