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Resolucija Evropskega parlamenta o protirasističnih demonstracijah zaradi smrti 
Georgea Floyda
(2020/2685(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A ker je smrt Georgea Floyda posledica brutalnega ravnanja policista in je povzročila 
mednarodno ogorčenje po vsej Severni Ameriki in Evropi, kar je privedlo do izgredov 
in protestov;

B. ker so bili vsi policisti, ki so odgovorni za njegovo smrt, takoj odpuščeni in ker je bil 
policist, ki je neposredno odgovoren, obtožen uboja, drugi pa so bili obtoženi pomoči 
pri tem dejanju;

C. ker je nasilje policije še vedno pereč problem v ZDA in številnih državah po svetu;

D. ker so pripadniki policije, ki so odgovorni za smrt Georgea Floyda, predstavljali policijo 
mesta Minneapolis v Minnesoti;

E. ker je vsaka od 15.500 policijskih enot mest, okrožij ali zveznih držav v ZDA 
odgovorna za preverjanje kandidatov, zagotavljanje discipline in usposabljanje 
policistov; ker se vloga, naloge, organizacija in pooblastila policijskih sil med zveznimi 
državami razlikujejo, tudi kar zadeva pristojnosti, odgovornosti in financiranje, kar 
pomeni, da je vloga zvezne vlade omejena;

F. ker je sistemski rasizem v kazenskopravnem sistemu ZDA še vedno velik problem, ki 
ga lahko skupaj rešijo le državljani ZDA vseh ras, religij in narodnosti;

G. ker udeležba gibanja Antifa in drugih radikalnih organizacij spodkopava legitimne 
proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju in služi zgolj radikalizaciji protestnikov, 
izzivanju policije in povečevanju možnosti za nasilje;

H. ker pripadniki policije v ZDA opravljajo zelo zahtevno in nevarno delo, saj se soočajo z 
visoko stopnjo kriminala, razširjenim dostopom do orožja in odkrito sovražnostjo;

I. ker je stopnja ljudi, ki jih v ZDA ubijejo policisti, veliko višja kot v Evropi; ker tega ni 
mogoče pojasniti le s prekomerno militarizacijo policistov in rasnimi predsodki; ker je 
delo policistov v ZDA zaradi številnih razlogov nevarnejše in bolj nasilno;

J. ker gibanje Antifa in druge radikalne levičarske skupine izkoriščajo proteste za 
vsiljevanje svojega radikalnega pogleda na zgodovino, kar se kaže v uničenju 
spomenikov, tudi tistih v spomin na splošno priznane junake, kot sta Tadeusz 
Kościuszko ali Winston Churchill;

K. ker so ZDA demokratična država z dolgo tradicijo in dobro razvitim sistemom nadzora 
in ravnotežja med različnimi institucijami;
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1. odločno obsoja vse oblike rasizma, ksenofobije in diskriminacije;

2. podpira pravico do svobode izražanja in pravico do mirnih protestov;

3. obžaluje neopravičljivo izgubo življenj in izraža sožalje družini in skupnosti Georgea 
Floyda;

4. izreka pohvalo policiji mesta Minneapolis, ker se je hitro odzvala na incident in je 
razrešila vse štiri vpletene policiste in jih ovadila;

5. je seznanjen z novimi predlogi predsednika Donalda Trumpa za reformo policije, ki 
vključujejo tudi povečanje izdatkov za policijsko usposabljanje, zaposlovanje in 
sodelovanje s skupnostjo;

6. obžaluje, da je po uboju prišlo do izgredov, plenjenja in vandalizma, ki še vedno 
potekajo po vsej Severni Ameriki in Evropi;

7. ugotavlja, da se ta tragični primer izkorišča za propagandne dejavnosti nasprotnikov 
ZDA, vključno s Kitajsko, Rusijo in Iranom, deloma z namenom, da bi proteste usmerili 
proti vladi ZDA in njeni zunanji politiki;

8. obsoja, da so gibanje Antifa in druge radikalne organizacije ugrabile legitimne proteste 
in jih spremenile v nasilne demonstracije, kar je povzročilo nemire in veliko materialno 
škodo ter ogrozilo življenje ljudi, ker so jih pozivali k udeležbi na množičnih protestih 
kljub pandemiji koronavirusa ter v očitnem nasprotju s pravili, predpisi in nasveti 
zdravstvenih strokovnjakov;

9. poudarja, da morajo vse primere policijskega nasilja obravnavati pristojne oblasti na 
nacionalni ravni;

10. opozarja, da se je ta tragedija zgodila v lokalnem policijskem okolju in da so jo uradni 
organi hitro obravnavali; zato opozarja, da se ne sme izkoristiti za politične namene kot 
izgovor za napad na policijo in njeno obsojanje;

11. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje predsedniku Združenih držav 
Amerike, članom kongresa in senata Združenih držav Amerike, podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, 
Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.


