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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om betydningen af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 
20071, og der yder medlemsstaterne bistand og sagkundskab til at overholde de 
grundlæggende rettigheder fuldt ud i forbindelse med gennemførelse af fællesskabsretten, 
men anser det forhold, at stillingen som direktør for agenturet stadig ikke er blevet besat, 
for at være problematisk og at svække agenturets effektivitet.   

2. opfordrer de lande, som endnu ikke har undertegnet eller ratificeret Europarådets 
europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog fra 1992 og dets 
rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal fra 1994, til at gøre det ved 
førstkommende lejlighed;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at dårligt stillede og socialt udstødte børn integreres 
effektivt i uddannelsessystemerne, og til med det for øje at tilskynde til udveksling af 
bedste praksis; 

4. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe forskelsbehandling i undervisningen, og 
navnlig at afskaffe skolemæssig segregering af sigøjnerbørn i overensstemmelse med 
dommen afsagt for nylig af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg i en 
sådan sag2;

5. understreger mediernes betydning for fremme af mangfoldighed, multikulturalisme og 
tolerance; opfordrer indtrængende alle medietjenester til at undgå indhold, som kan støtte 
racisme, fremmedhad, intolerance eller diskrimination af enhver art.

6. opfordrer medlemsstaterne til som led i Det Europæiske År for Interkulturel Dialog (2008) 
at samarbejde med en bred vifte af aktører, navnlig ngo'ere, med henblik på at fremme den 
interkulturelle dialog og at øge bevidstheden, især hos unge, om fælles almindelige 
værdier og respekt for kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed; 

7. understreger, at sport spiller en vigtig rolle i forbindelse med fremme af tolerance, 
gensidig respekt og forståelse; opfordrer sportsorganisationer på nationalt og europæisk 
plan til også fremover at gøre en indsats i kampen mod racisme og fremmedhad, og 
tilskynder til iværksættelse af nye, stærkere og mere vidtrækkende initiativer, der bygger 
videre på allerede eksisterende foranstaltninger. 

                                               
1 EFT L 53 af 22.2.2007, s. 1.

2  D.H. m.fl. mod Den Tjekkiske Republik.
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