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Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας: Δήλωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2019
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εορτάζει την 15η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της
τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια επέτειο μνήμης των βομβιστικών επιθέσεων που έγιναν στη Μαδρίτη
στις 11 Μαρτίου 2004, όπου 193 πολίτες της ΕΕ έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν.
«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη όλων εκείνων που έχασαν τη ζωή τους ή αγαπημένα τους πρόσωπα σε
τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε εντός είτε εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτίουμε φόρο
τιμής σε όλους εκείνους που επλήγησαν από τα ειδεχθή αυτά εγκλήματα, στις οικογένειες και στους
φίλους τους, και δεσμευόμαστε να παραμείνουμε ενωμένοι στον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας.
Οι πληγές είναι βαθιές και, ενώ μπορεί να μαλακώσουν με το πέρασμα του χρόνου, ποτέ δεν θα
κλείσουν εντελώς. Ίσως δεν μπορούμε να σβήσουμε τις αναμνήσεις αυτές, μπορούμε όμως να κάνουμε
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε τα θύματα να βρουν παρηγοριά.
Οι ενωσιακοί κανόνες ήδη διασφαλίζουν την παροχή της απαραίτητης στήριξης στα θύματα
τρομοκρατικών επιθέσεων από τη στιγμή που σημειώνεται μια επίθεση και για όσο χρονικό διάστημα τη
χρειάζονται. Περιλαμβάνει δε ιατρική, ψυχολογική και μετατραυματική υποστήριξη, καθώς και παροχή
νομικών συμβουλών για έννομη προστασία. Φέτος πρόκειται να δημιουργηθεί το νέο ενωσιακό Κέντρο
Εμπειρογνωσίας για τα Θύματα της Τρομοκρατίας—ένα κέντρο εμπειρογνωσίας, καθοδήγησης και
υποστήριξης— και ποσό ύψους 1 εκατ. ευρώ έχει ήδη δεσμευτεί για τον σκοπό αυτό.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον φόβο να μας διαιρέσει, καθώς αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι δράστες.
Ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την πρόκληση της τρομοκρατίας είναι να συνεργαστούμε και να
μην ξεχνάμε τις αξίες και τους δεσμούς που μας ενώνουν. Αυτό ακριβώς πράττει η Επιτροπή Γιούνκερ τα
τελευταία τέσσερα χρόνια. Αγωνιζόμαστε κατά της τρομοκρατικής προπαγάνδας εντός και εκτός του
διαδικτύου, καλύπτοντας τα κενά πληροφόρησης, στερώντας από τους τρομοκράτες τα μέσα που τους
επιτρέπουν να δρουν και καταπολεμώντας τη ριζοσπαστικοποίηση.
Σήμερα θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους καθημερινούς ήρωες, εκείνους που πρώτοι
παρεμβαίνουν και που εργάζονται μαζί στην πρώτη γραμμή για να μη μείνει αβοήθητο κανένα θύμα. Το
έργο τους καθιστά την Ευρώπη ασφαλέστερη. Αυτοί είμαστε.»

Ιστορικό
Η ασφάλεια αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ από την αρχή της θητείας της,
όπως προκύπτει από τις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ τον Ιούλιο του
2014 έως την τελευταία ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018. Η παροχή
στήριξης στα θύματα εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τρομοκρατικών
επιθέσεων, αποτελεί σημαντικό μέρος των εργασιών της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των
τρομοκρατικών απειλών σε όλες τους τις διαστάσεις.
Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα στέρεο νομικό πλαίσιο για τη στήριξη και την προστασία των θυμάτων σε όλη την
Ευρώπη μέσω της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και της οδηγίας για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Επιπλέον, η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα που αποσκοπούν στην υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τρομοκρατίας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Δικαιοσύνη» (με προϋπολογισμό περίπου 2,5 εκατ. ευρώ για το 2018).
Τον Οκτώβριο του 2017, η Ζοέλ Μιλκέ διορίστηκε ειδική σύμβουλος του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Σήμερα, η κ. Μιλκέ δημοσιεύει την έκθεση
που συνέταξε σχετικά με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των θυμάτων: από την αποζημίωση στην
αποκατάσταση. Η έκθεση περιέχει 41 λεπτομερείς συστάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης των
θυμάτων στη δικαιοσύνη και σε αποζημιώσεις σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο (πλήρες δελτίο τύπου
εδώ). Η στήριξη των θυμάτων και τα δικαιώματά τους βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο των εργασιών
του Δικτύου Ευαισθητοποίησης για τη Ριζοσπαστικοποίηση (RAN).
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας θεσπίστηκε μετά τις βομβιστικές επιθέσεις
που έγιναν στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 2004. Κάθε χρόνο από το 2005, την ημέρα αυτή η Ευρωπαϊκή
Ένωση τιμά τη μνήμη των θυμάτων της τρομοκρατίας.
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αποκατάσταση.
Η ΕΕ προστατεύει — Πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
Οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων
Οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Στο Twitter: #11M #SecurityUnion #EUProtects
STATEMENT/19/1610
Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Kasia KOLANKO (+ 32 2 296 34 44)
Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

