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B9-0194/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαμαρτυρίες 
μετά τον θάνατο του George Floyd
(2020/2685(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θάνατος του George Floyd ήταν αποτέλεσμα της 
βαρβαρότητας ενός αστυνομικού και προκάλεσε τη διεθνή κατακραυγή σε ολόκληρη τη 
Βόρειο Αμερική και την Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε σε εξεγέρσεις και διαδηλώσεις·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικοί που ήταν υπεύθυνοι για τον θάνατό του 
απολύθηκαν, ενώ ο άμεσα υπεύθυνος κατηγορήθηκε για δολοφονία σε δεύτερο βαθμό 
και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ οι υπόλοιποι αστυνομικοί για υποβοήθηση και 
συνέργεια σε δολοφονία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομική βία εξακολουθεί να αποτελεί μόνιμο πρόβλημα 
στο σύνολο των ΗΠΑ και σε πολλές χώρες του κόσμου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αστυνομικοί που είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του George 
Floyd αντιπροσώπευαν τη Δημοτική Αστυνομία της Μινεάπολης, Μινεσότα·

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι καθεμία από τις 15.500 αστυνομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, σε 
τοπικό, πολιτειακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο,  είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των 
υποψηφίων, την επιβολή της τάξης και την κατάρτιση των αστυνομικών υπαλλήλων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος, τα καθήκοντα, η οργάνωση και η εξουσία των 
αστυνομικών δυνάμεων ποικίλλουν από πολιτεία σε πολιτεία, μεταξύ άλλων στους 
τομείς των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων και της χρηματοδότησής τους, γεγονός που 
σημαίνει ότι ο ρόλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι περιορισμένος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συστημικός ρατσισμός στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης 
των ΗΠΑ παραμένει ένα κρίσιμο πρόβλημα το οποίο μόνο οι πολίτες των ΗΠΑ από 
όλες τις φυλές, θρησκείες και εθνότητες μπορούν να επιλύσουν συλλογικά·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμιμες διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της 
αστυνομικής βίας υπονομεύονται από τη συμμετοχή του κινήματος Antifa και άλλων 
ριζοσπαστικών οργανώσεων, που συμβάλλουν μόνο στην αύξηση της αναρχίας μεταξύ 
των διαδηλωτών, την πρόκληση αντίδρασης από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και 
την αύξηση της πιθανότητας βίας·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του νόμου στις ΗΠΑ είναι έργο εξαιρετικά 
απαιτητικό και επικίνδυνο, καθώς οι αστυνομικοί  είναι αναγκασμένοι να 
αντιμετωπίζουν υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας, ευρεία πρόσβαση σε όπλα και 
εμφανή εχθρότητα·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά θνησιμότητας  των αστυνομικών ΗΠΑ είναι πολύ 
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υψηλότερα από εκείνα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα υψηλά ποσοστά 
δεν μπορούν να αποδοθούν μόνο στην υπερβολική στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας 
και τις φυλετικές προκαταλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνόμευση στις ΗΠΑ 
είναι για πολλούς λόγους πιο επικίνδυνη και πιο προετοιμασμένη για συγκρούσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οπαδοί του Antifa και άλλων ριζοσπαστικών αριστερών 
κινημάτων χρησιμοποιούν τις διαδηλώσεις για την επιβολή του ριζοσπαστικού 
οράματός τους, το οποίο εκδηλώνεται με την καταστροφή των μνημείων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων προς τιμήν κοινώς αναγνωρισμένων ηρώων, όπως ο 
Tadeusz Kościuszko, ή ο Winston Churchill·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι μια δημοκρατική χώρα με μακρά παράδοση και 
καλά αναπτυγμένους ελέγχους και ισορροπίες μεταξύ των διαφόρων θεσμικών 
οργάνων·

1. καταδικάζει απερίφραστα τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις σε όλες τις 
μορφές της·

2. υποστηρίζει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ειρηνική 
διαμαρτυρία·

3. εκφράζει τη λύπη του για την αδικαιολόγητη απώλεια ανθρώπινων ζωών και εκφράζει 
τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και την κοινότητα του George Floyd·

4. επικροτεί την ταχεία αντίδραση της αστυνομικής δύναμης της Μινεάπολης στο 
περιστατικό και την απόλυση και απαγγελία κατηγοριών εις βάρος των τεσσάρων 
εμπλεκόμενων αστυνομικών·

5. λαμβάνει υπό σημείωση τις νέες προτάσεις που παρουσίασε ο Πρόεδρος  Donald 
Trump για τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας, όπως αύξηση των επενδύσεων στον τομέα 
της εκπαίδευσης της αστυνομίας,  προσλήψεις και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων·

6. εκφράζει τη λύπη του για τις ταραχές, τις λεηλασίες και τους βανδαλισμούς που 
ξέσπασαν στον απόηχο της δολοφονίας και που συνεχίζονται επί του παρόντος σε όλη 
τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη·

7. σημειώνει ότι αυτή η τραγική περίπτωση γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από την 
προπαγάνδα των αντιπάλων των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ρωσία και το 
Ιράν, εν μέρει με στόχο τη μόχλευση των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
και της εξωτερικής πολιτικής της·

8. καταδικάζει την χειραγώγηση από την Antifa και άλλες ριζοσπαστικές οργανώσεις των 
νόμιμων διαμαρτυριών και το γεγονός ότι τις έχουν μετατρέψει σε βίαιες διαδηλώσεις, 
προκαλώντας αναταραχές και σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και θέτοντας σε κίνδυνο τη 
ζωή των ανθρώπων παροτρύνοντάς τους να συμμετέχουν σε μαζικές διαδηλώσεις, παρά 
την πανδημία του κορονοϊού και σε πλήρη αντίθεση προς τους κανόνες, τους 
κανονισμούς και τις συμβουλές των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας·

9. υπογραμμίζει ότι όλες οι περιπτώσεις αστυνομικής βίας πρέπει να επιλύονται εντός της 
χώρας από τις αρμόδιες αρχές·
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10. υπενθυμίζει ότι αυτή η τραγωδία συνέβη σε τοπικό αστυνομικό τμήμα και 
αντιμετωπίστηκε άμεσα από τις αρχές· προειδοποιεί, ως εκ τούτου, για τον κίνδυνο να 
χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς σκοπούς ως δικαιολογία για επίθεση και καταδίκη των 
δυνάμεων επιβολής του νόμου στο σύνολό τους·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο των 
Ηνωμένων Πολιτειών, τα μέλη του Κογκρέσου και τη Γερουσία των Ηνωμένων 
Πολιτειών, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, και στις 
κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


