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Aihe: Ryöstetyn omaisuuden palauttaminen holokaustin uhreille ja juutalaisyhteisöille

Neljäkymmentäseitsemän maata, mukaan lukien kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot, kokoontui 
vuonna 2009 ja hyväksyi vuoden 2009 Terezinin julistuksen holokaustin aikaisesta omaisuudesta ja 
siihen liittyvistä kysymyksistä, ja 43 maata hyväksyi vuoden 2010 suuntaviivat ja parhaat käytänteet ja 
sitoutui korjaamaan holokaustin aikana ja sen jälkeen tehtyjen omaisuuden laittomien takavarikointien 
seuraukset. Marraskuussa 2022 pidetyssä kansainvälisessä Terezinin julistuksen konferenssissa 38 
valtiota kokoontui arvioimaan vuoden 2009 jälkeen tehtyä työtä ja uudistamaan pysyvän 
sitoutumisensa holokaustin uhreille ja heidän perintönsä säilyttämiseen. Omaisuuden palauttamisen 
ja korvausten osalta on vielä tehtävä paljon työtä, jotta voidaan saada oikeutta holokaustista 
selvinneille, heidän perheilleen ja Euroopan juutalaisyhteisöille.

1. Sitoutuuko neuvosto torjumaan holokaustia koskevien tosiseikkojen vääristämistä ja holokaustin 
kieltämistä, jotka ovat joissakin maissa olleet perusteena palauttamisen epäämiselle ja jopa 
tekosyynä hyökkäyksille, ja aikooko neuvosto kannustaa jäsenvaltioita keskittymään 
paikkansapitävään historianopetukseen?

2. Aikooko neuvosto miljoonien uhrien muiston ja perusihmisoikeuksien kunnioittamiseksi kehottaa 
jäsenvaltioita kiireellisesti nopeuttamaan holokaustin aikana ja sen jälkeen laittomasti 
takavarikoidun omaisuuden palauttamista tai korvausta nyt, kun eloonjääneitä on vielä jäljellä?

3. Aikooko neuvosto kehottaa kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, 
hyväksymään omaisuuden palauttamista koskevan kattavan kansallisen lainsäädännön 
Terezinin julistuksen mukaisesti, jotta tällaiset lait eivät olisi syrjiviä nykyisen kansalaisuuden tai 
asuinpaikan perusteella eivätkä sisältäisi hallinnollisia esteitä?
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