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Suġġett: Il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, is-sessiżmu u forom oħra ta' 
intolleranza 

Fl-1998 ġiet adottata l-Karta tal-Partiti Politiċi Ewropej għal Soċjetà Mhux Razzista. Fl-2008 ġiet 
adottata d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra 
ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali. L-implimentazzjoni 
ġiet evalwata fl-2014. F'Ġunju 2016, il-Kummissarju Jourová ħabbret il-ħolqien ta' Grupp ta' Livell 
Għoli dwar il-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u forom oħra ta' intolleranza. Minkejja dan kollu, 
ir-razziżmu u l-ksenofobija huma mifruxa ħafna, u ħafna drabi jiġu akkumpanjati minn omofobija, 
sessiżmu u forom oħra ta' mibegħda u intolleranza. Kull ma jmur, ir-razziżmu u l-ksenofobija qegħdin 
jitqajmu wkoll minn partiti politiċi, anke minn partiti fil-gvern, li jindirizzaw il-kampanji tagħhom kontra l-
persuni li jfittxu asil u l-migranti, inklużi ċittadini tal-UE minn Stati Membri oħra. Iż-żieda qawwija 
f'diskors ta' mibegħda, reati ta' mibegħda u diskriminazzjoni wara l-vot ta' Brexit u l-wasla ta' persuni li 
jfittxu asil u migranti, fejn saħansitra wasslet għal qtil, hija eżempju estremament inkwetanti ta' din it-
tendenza. B'hekk, l-inċitament għall-mibegħda, għall-intolleranza, għad-diskriminazzjoni u għall-
vjolenza qed jitwettqu mill-istess partiti li jmisshom jiġġieldu kontra dan il-fenomenu. 

1. Il-Kunsill x'azzjoni beħsiebu jieħu biex jiġġieled kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-omofobija, is-
sessiżmu u forom oħra ta' intolleranza fil-kampanji politiċi? 

2. X'għodda għandu l-Kunsill biex jiġġieled ir-razziżmu u l-ksenofobija fl-Istati Membri li formalment 
ittrasponew id-Deċiżjoni Qafas, iżda li fil-prattika ma jimplimentawhiex? 

3. Il-Kunsill jaqbel li jenħtieġ li d-Deċiżjoni Qafas tiġi aġġornata u msaħħa, inkluż billi jiġu miżjuda 
dispożizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-omofobija, is-sessiżmu u forom oħra ta' intolleranza? 

4. Il-Kunsill x'azzjoni beħsiebu jieħu biex, kemm jista' jkun malajr, jadotta l-proposta tat-
2 ta' Lulju 2008 għal Direttiva tal-Kunsill dwar  l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' trattament ugwali 
bejn il-persuni irrispettivament mir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni 
sesswali? 
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