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Pisna izjava o 60. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega Poslovnika, 

A. ker je bil pred 60. leti 27. januarja 1945. leta osvobojen Auschwitz-Birkenau, 

največje Hitlerjevo taborišče za množično iztrebljanje, ki so ga maja 1940 

Nemci zgradili v okolici Ošvienčima; 

 

B ker se je v Auschwitz-Birkenauu zgodil največji zločin v zgodovini človeštva, 

saj se je sistematično in naklepno pobilo na stotine tisoče Judov, Poljakov, 

Rusov, Romov, Romunov, Madžarov, Čehov, Slovakov in zapornikov drugih 

narodnosti; ker je v obdobju od 1942 do 1944 taborišče v okviru Hitlerjevega 

načrta za iztrebljanje judovskega naroda postalo prostor dokončnega genocida 

evropskih Judov; ker so se zaporniki razstreljevali, zastrupljali s plinom, umirali 

od lakote, izčrpanosti ter medicinskih poskusov; skupno število žrtev je 

ocenjeno na 1,5 milijonov ljudi;  

 

C ker Evropa ne sme pozabiti svoje lastne zgodovine: koncentracijska taborišča, ki 

so jih zgradili nemški nacisti, so ena izmed najsramotnejših in najbolj bolečih 

zgodovinskih epizod na naši celini; ker prihodnje generacije ne smejo pozabiti 

auschwiškega zločina, svarila pred tovrstnim genocidom, katerega korenine 

sežejo v zaničevanje sočloveka, sovraštvo, antisemitizem, rasizem in 

totalitarizem; 

 

D ker se mora Evropa zoperstaviti poskusom ponarejanja zgodovine z razširjanjem 

stališč, ki pod vprašanje postavljajo zločine nacistov; ker se poskuša 

odgovornost za te zločine prenesti na druge narode in žrtve predstaviti kot tirane; 

1. se poklanja vsem, ki so jih umorili Hitlerjevi podaniki; 

 

2. opozarja, da je zgodovinski spomin temelj sprave in trajnega miru v Evropi; 

 

3. zavrača in obsoja ta stališča kot nespodobna in neskladna z zgodovinsko resnico;  

 

4. naroči svojemu predsedniku, naj to pisno izjavo skupaj z imeni podpisnikov 

posreduje parlamentom držav članic. 


