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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000131/2016 

til Rådet 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Ulrike Lunacek, Jean Lambert, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Eva Joly, Benedek 

Jávor, Tatjana Ždanoka, Molly Scott Cato, Keith Taylor, Bronis Ropė, Pascal Durand, Yannick 

Jadot, Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi 
for Verts/ALE-Gruppen 

Om: Bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi, sexisme og andre former for 
intolerance 

I 1998 blev de europæiske politiske partiers charter om et ikke-racistisk samfund vedtaget. I 2008 blev 
Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og 
tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen vedtaget. 
Gennemførelsen heraf blev evalueret i 2014. I juni 2016 bebudede kommissær Jourová nedsættelsen 
af en gruppe på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance. 
På trods af alt dette hersker der imidlertid udbredt racisme og fremmedhad, og i deres kølvand følger 
ofte homofobi, sexisme og andre former for had og intolerance. Dertil kommer, at racisme og 
fremmedhad i stadig større omfang vækkes til live af politiske partier, herunder regeringspartier, der 
retter deres kampagner mod asylansøgere og migranter, herunder EU-borgere fra andre 
medlemsstater. Den stejle stigning i hadefulde udtalelser, hadforbrydelser og forskelsbehandling efter 
Brexit-afstemningen og ankomsten af asylansøgere og migranter, der endda førte til drab, er et yderst 
bekymrende eksempel på denne tendens. Opildning til had, intolerance, forskelsbehandling og vold 
udøves således af de partier, som netop skulle bekæmpe dette. 

1. Hvad agter Rådet at gøre for at bekæmpe racisme, fremmedhad, homofobi, sexisme og andre 
former for intolerance i politiske kampagner? 

2. Hvilke redskaber har Rådet til at bekæmpe racisme og fremmedhad i medlemsstater, der formelt 
har gennemført rammeafgørelsen, men som ikke gennemfører den i praksis? 

3. Er Rådet enigt i, at det er nødvendigt at ajourføre og styrke rammeafgørelsen, herunder ved at 
tilføje yderligere bestemmelser om bekæmpelse af homofobi, sexisme og andre former for 
intolerance til den? 

4. Hvilke foranstaltninger agter Rådet at træffe med henblik på hurtigst muligt at vedtage forslaget af 
2. juli 2008 til Rådets direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset 
religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering? 
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