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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1299/2009 af T. P., tysk statsborger, om europæiske foranstaltninger 
med henblik på at forbyde online udspredelse af højreekstremistiske symboler og 
benægtelse af holocaust

1. Sammendrag

Andrageren er bekymret over den regelmæssige online udspredelse af nationalsocialistisk 
propaganda i lande som f.eks. Danmark og Sverige under dække af ytringsfriheden. Han 
mener, at en sådan udvikling underminerer menneskets værdighed og princippet om lighed og 
fredelig sameksistens. Han opfordrer til, at udspredelsen af sådant materiale forbydes, og at 
dem, der ikke overholder dette forbud, retsforfølges.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Kommissionen minder om, at fascisme, nazisme og andre totalitære ideologier er uforenelige 
med de principper, som EU bygger på.

Udspredelse af nationalsocialistisk propaganda som beskrevet af andrageren er ikke forbudt 
på EU-niveau. Rådets rammeafgørelse nr. 2008/913/JHA af 28. november 2008 om 
bekæmpelse af visse former og udtryk for racisme og fremmedhad ved hjælp af 
straffelovgivningen omfatter imidlertid offentlig udspredelse af materiale, der offentligt 
opfordrer til racistisk og fremmedfjendsk vold eller had.

I henhold til omtalte rammeafgørelse skal offentlig udspredelse eller distribution af tekster, 
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billeder eller andet materiale, der offentligt tilskynder til vold eller had mod en gruppe af 
mennesker eller en person, der tilhører en gruppe, som defineres på grundlag af race, 
hudfarve, religion, afstamning eller nationalitet eller etnisk oprindelse, i alle medlemsstater 
betragtes som en lovovertrædelse, der kan straffes med effektive, rimelige og afskrækkende 
straffe. Et sådant forbud omfatter også onlineudspredelse. Offentlig tolerance, benægtelse 
eller bagatellisering af naziforbrydelserne, hvis denne adfærd sker på en sådan måde, at den 
tilskynder til vold eller had mod en sådan gruppe eller en person, der tilhører denne gruppe, 
skal ligeledes være strafbart. Medlemsstater skal overholde denne rammeafgørelse ved at 
gennemføre denne i deres nationale lovgivning senest 28. november 2010. 

Kommissionen overvåger inden for rammerne af sine beføjelser i henhold til traktaten nøje 
gennemførelsen af rammeafgørelsen. En ekspertgruppe er etableret til dette formål.

Endelig bemærker Kommissionen, at medlemsstaterne er ansvarlige for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger, især i forbindelse med uddannelse og information, for at sikre, at 
mindet om fascismens kriminelle og totalitære natur bevares."


