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Betreft: Uitgave van de officiële EU-agenda voor jongeren: schending van het beginsel van 
vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst

De Commissie heeft kortgeleden meer dan drie miljoen exemplaren van een agenda laten maken. 
Deze Europese Schoolagenda bevat 51 pagina’s met informatie over de Europese Unie en is 
inmiddels verspreid onder 21 duizend scholen, als cadeau van de Commissie aan de scholieren. Aan 
de agenda is ongeveer 5 miljoen euro uitgegeven.

In de agenda staan alle belangrijke religieuze feestdagen vermeld. Op de kalenderpagina’s staan 
islamitische, hindoeïstische, sikhistische, joodse en Chinese feestdagen, en ook niet-religieuze 
feestdagen, zoals de Dag van Europa en andere belangrijke gedenkdagen van de Europese Unie. De 
christelijke feestdagen komen echter niet voor in de agenda (zelfs Kerstmis ontbreekt), ondanks dat 
de meerderheid van de Europeanen christelijk is. In aanmerking genomen dat er voortdurend 
nieuwsberichten verschijnen over gebeurtenissen in de wereld waarbij christenen het slachtoffer zijn 
van vervolgingen, discriminatie en aanslagen, heeft de Europese Unie juist de verantwoordelijkheid 
om meer aandacht te schenken aan de vrijheid van godsdienst van haar burgers en de erkenning van 
hun feestdagen, wat een grondbeginsel is van elke democratie.

Bovendien heeft de persdienst van de Commissie op 12 januari jongstleden aangekondigd dat er 
absoluut geen plannen zijn om de reeds verspreide exemplaren terug te halen.

Daarom verzoeken wij de Commissie antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Waarom is zij niet van plan om de reeds verspreide exemplaren terug te halen?

2. Vindt zij niet dat de inhoud van deze agenda indruist tegen de bepaling in artikel 10 van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake de vrijheid van godsdienst en de 
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bepalingen in artikel 21 en 22, die het beginsel van non-discriminatie op grond van godsdienst en 
de eerbiediging van de godsdienstige en culturele verscheidenheid van de Europese burgers 
door de Unie, waarborgen?

3. Welke objectieve criteria zijn in overweging genomen voor de redactie van de agenda in 
kwestie?

4. Is de Commissie van plan in de toekomst de inhoud van deze agenda’s te controleren, en daarbij 
de verantwoordelijkheid op zich te nemen dat deze inhoud in overeenstemming zal zijn met de 
fundamentele waarden en de grondrechten van de Europese Unie?


