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I Europa, og over hele verden, har de forfærdelige terroristangreb på USA chokeret vores 
borgere. Som et udtryk for vores solidaritet med den amerikanske befolkning har Europa 
erklæret den 14. september for sørgedag. Vi opfordrer alle europæiske borgere til, ved 
middag, at holde tre minutters stilhed for at udtrykke vores oprigtige og dybeste sympati 
med ofrene og deres familier. 

Den 12. september fordømte den Europæiske Union på det stærkeste gerningsmændene, 
bagmændene og støtterne bag disse terroristangreb. Den Europæiske Union erklærede, 
at den ville gøre alt, der står i dens magt, for at sikre, at de ansvarlige for disse brutale 
gerninger bliver anklaget og straffet. USA's administration og den amerikanske befolkning 
kan regne med vores fulde solidaritet og fulde samarbejde for at sikre, at retfærdigheden 
sker fyldest. Vi vil ikke, under nogen omstændigheder, tillade, at de ansvarlige finder ly, 
hvor de end måtte befinde sig. De, der er ansvarlige for at skjule, støtte eller huse 
gerningsmændene, bagmændene eller støtterne bag disse gerninger, vil blive holdt 
ansvarlige.    

Dette angreb på menneskeheden ramte i hjertet på en nær ven, et land som den 
Europæiske Union i samarbejde med stræber efter at bygge en bedre verden. Men disse 
frygtelige terroristangreb var også rettet mod os alle, mod åbne, demokratiske, 
multikulturelle og tolerante samfund. Vi opfordrer alle lande, der deler disse universelle 
idealer og værdier, til at slutte sig sammen i kampen mod terroristgerninger begået af 
ansigtsløse mordere, der tager uskyldige ofres liv. Intet kan retfærdiggøre den totale foragt 
for etiske værdier og menneskerettigheder. Den globale solidaritet er på spil. Vi må 
sammen, uanset vores oprindelse, race eller religion, arbejde utrætteligt for at finde 
løsninger på de konflikter, der alt for ofte tjener som påskud for grusomhed. 

Vi opfordrer alle lande til at forstærke deres indsats i kampen mod terrorisme. Dette er 
afgørende for vores borgeres sikkerhed og for stabiliteten i vores samfund. Internationale 
organisationer, og i særdeleshed FN, må gøre dette til en absolut prioritet. Vi vil handle 
beslutsomt og målrettet for at overvinde enhver forhindring på vores vej. For at fjerne dette 
onde, må politi og retlige myndigheder i alle vores lande intensivere deres indsats i de 
kommende dage. International ret gør det muligt at forfølge gerningsmændene, 
bagmændene og anstifterne af terrorisme, hvor de end måtte befinde sig. De kan ikke 
tolereres, at noget land skjuler terrorister. 

Disse tragiske begivenheder forpligter os til at tage hurtige beslutninger om, hvordan den 
Europæiske Union skal reagere over for disse udfordringer: 

•                       Den Europæiske Union må forpligte sig til uden ophør at forsvare retfærdighed 
og demokrati på globalt niveau, at fremme de internationale rammer for sikkerhed og 



velfærd for alle lande og at bidrage til fremkomsten af en stærk, holdbar og global indsats 
mod terrorisme. 

•                       Vi vil fortsætte med at udvikle den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med 
henblik på at sikre, at Unionen virkelig er i stand til at melde klart ud med en stemme. 

•                       Vi vil gøre den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik operativ så hurtigt som 
muligt. Vi vil gøre enhver indsats for at styrke vores efterretningsindsats mod terrorisme. 

•                       Den Europæiske Union vil fremskynde gennemførelsen af et virkeligt europæisk 
retligt område, hvilket blandt andet indebære skabelse af en europæisk anholdelses- og 
udvisningsbeslutning - i overensstemmelse med Tampere-konklusionerne – og gensidig 
anerkendelse af retlige afgørelser og kendelser. 

Vores borgere vil ikke lade sig skræmme. Vores samfund vil fortsætte deres virke 
upåvirket. Men i dag går vores tanker til ofrene, familierne og den amerikanske befolkning. 
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