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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 
1976, και ιδίως το  άρθρο 21 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 6 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕE,

– έχοντας υπόψη την Κοινή Θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 
2001, σχετικά με την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (2001/931/ΚΕΠΠΑ),

– έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/20 του Συμβουλίου, της 13ης Ιανουαρίου 
2020, σχετικά με την ενημέρωση του καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων 
που υπάγονται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την 
εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την 
κατάργηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2019/1341,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2020, 
σχετικά με τις αντιρατσιστικές διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του George Floyd,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με την κατάσταση 
στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής της πολιτιστικής του 
κληρονομιάς1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Απριλίου 2015, σχετικά με την καταστροφή 
πολιτιστικών αγαθών από το ΙΚ/Da’esh2,

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

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο George Floyd πέθανε, στις 25 Μαΐου 2020, στη Μινεάπολη 
των Ηνωμένων Πολιτειών, κατόπιν αστυνομικής παρέμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έχει διαμοιραστεί ευρέως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας κύματα αποτροπιασμού σε ολόκληρο τον κόσμο·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 21 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και 
πολιτικά δικαιώματα αναγνωρίζεται το δικαίωμα ειρηνικής διαμαρτυρίας·

1 ΕΕ C 343 της 5.12.2001, σ. 208.
2 ΕΕ C 346, 21.9.2016, σελ. 55.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον θάνατο του George Floyd τον έχουν ιδιοποιηθεί ακραίες 
αριστερές ομάδες για τους δικούς τους νοσηρούς σκοπούς· και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι ομάδες αυτές έχουν προωθήσει βίαιες διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα Antifa, ειδικότερα, έχει οργανώσει και 
πραγματοποιήσει βίαιες επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αλλού, υπό τον μανδύα 
διαμαρτυριών για τον θάνατο του George Floyd·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα της Antifa είναι γνωστό για την υποκίνηση και τη 
διάπραξη βιαιοπραγιών στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Γαλλία έχουν λάβει 
χώρα σοβαρά γεγονότα σε σχέση με τον θάνατο του George Floyd, υπό την 
καθοδήγηση της άκρας αριστεράς, καθώς και ομάδων που είναι γνωστές ως Antifa· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις αυτές έχουν ενθαρρυνθεί ιδίως από το κόμμα «La 
France Insoumise»  (Ανυπόταχτη Γαλλία), συνιστώσα της πολιτικής ομάδας 
EUL/NGL·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τον θάνατο του George Floyd, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας 
«Black Lives Matter» (BLM) (οι Μαύρες Ζωές Μετρούν) πραγματοποιήθηκαν στο 
σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε όλη την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι 
λαμβάνουν χώρα εν μέσω της πανδημίας της COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαδηλώσεις εξετράπησαν και κατέληξαν σε βιαιότητες από τον όχλο, σε αναταραχές 
και λεηλασίες, με αναντικατάστατη ζημία της δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κίνημα BLM χρησιμοποιεί ρητορική που εισάγει διακρίσεις· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι άτομα από οποιοδήποτε υπόβαθρο πάσχουν από εξαιρετικές 
περιπτώσεις αστυνομικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι με το μότο «Black Lives 
Matter» (οι Μαύρες Ζωές Μετρούν) φαίνεται να παραβλέπεται ότι όλες οι ζωές 
μετρούν·

1. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του George 
Floyd και καταδικάζει σθεναρά το γεγονός ότι ο George Floyd σκοτώθηκε ως 
αποτέλεσμα της υπέρβασης εξουσίας της αστυνομίας·

2. καταδικάζει τις ολιγάριθμες γνωστές περιπτώσεις αστυνομικής βίας, από τις οποίες 
υποφέρουν εξίσου άνθρωποι από οποιοδήποτε υπόβαθρο· υποστηρίζει τις αστυνομικές 
δυνάμεις ως ζωτικό μέσο επιβολής του κράτους δικαίου·

3. υπενθυμίζει ότι η ποινική δίωξη εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της δικαστικής κυριαρχίας 
ενός κράτους· θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι τα νομικά 
συστήματα στις ΗΠΑ δεν θα ήταν επαρκώς προετοιμασμένα ώστε να προσαχθούν οι 
δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης· θεωρεί, επιπλέον, ότι οιαδήποτε μορφή δικαιοσύνης 
η οποία απονέμεται από τον όχλο είναι απαράδεκτη·

4. καταδικάζει τις βίαιες και καταστροφικές διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε όλον τον 
κόσμο μετά τον θάνατο του George Floyd, καθώς και την εκμετάλλευση του θανάτου 
του ως πρόσχημα για την άσκηση βίας, με την οποία προκαλείται ανυπολόγιστη 
οικονομική ζημία, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σωματικές βλάβες· εκφράζει τον 
αποτροπιασμό του για την καταστροφή και τη λεηλασία που υποστηρίζεται, μεταξύ 
άλλων από αριστερές και ακραίες αριστερές ομάδες· καταδικάζει απερίφραστα κάθε 
πράξη βίας και καταστροφής· καλεί τους ανθρώπους που επιθυμούν να 
διαμαρτυρηθούν να το πράξουν με ειρηνικό τρόπο·
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5. παρατηρεί με τρόμο την εικονοκλαστική και σεκταριστική μεταστροφή του 
προοδευτισμού που θυμίζει τους Ταλιμπάν· καταδικάζει τον βανδαλισμό και τις ζημίες 
σε αγάλματα και άλλα αντικείμενα που συνιστούν μέρος της παγκόσμιας καλλιτεχνικής 
και πολιτισμικής κληρονομιάς, που αποτέλεσαν κατά εργαλειακό τρόπο στόχο βίαιων 
επιθέσεων με στόχο τη διαγραφή ή την εκμετάλλευση της σημασίας, καθώς και της 
ιστορικής αξίας τους·

6. υπενθυμίζει την αρχή της προσωπικής ποινικής ευθύνης για σοβαρά αδικήματα και, στο 
πλαίσιο αυτό, εκφράζει την αλληλεγγύη του προς την πλειοψηφία των νομιμόφρονων 
αστυνομικών που επιτελούν το θεμελιώδες καθήκον να διατηρούν τη δημόσια 
ασφάλεια, ως επί το πλείστον στο πλαίσιο ενός πολύ εχθρικού περιβάλλοντος·

7. θεωρεί ότι υπήρξαν προκαταλήψεις στα περισσότερα από τα κύρια μέσα ενημέρωσης 
που κάλυψαν δημοσιογραφικά τον θάνατο του George Floyd και στις επακόλουθες 
διαμαρτυρίες και ότι αυτά τροφοδότησαν την πόλωση στην κοινωνία·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τις μαζικές διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν σε 
ολόκληρο τον κόσμο στον απόηχο του θανάτου του George Floyd χωρίς να ληφθούν 
υπόψη τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να έχει 
σοβαρό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της πανδημίας της COVID-19· ζητεί από τις 
αρχές να εφαρμόσουν την αρχή της ίσης εφαρμογής του νόμου, καθώς σημαντικός 
αριθμός των πρώτων διαμαρτυριών έπρεπε να συμμορφωθούν πλήρως με τους κανόνες 
της κοινωνικής αποστασιοποίησης, με τους οποίους περιορίζεται η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι·

9. θεωρεί ότι ο ρατσισμός αποτελεί πολύπλευρο ζήτημα, με θύτες και θύματα από όλα τα 
υπόβαθρα· καταγγέλλει έννοιες όπως το λευκό προνόμιο και τη συλλογική ιστορική 
ενοχή ως ρατσιστικές θεωρίες· δηλώνει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα πρέπει να 
απολογείται ή να γονατίζει ενώπιον ενός άλλου ανθρώπου λόγω  του χρώματος του 
δέρματός του· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ διακηρύσσει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη, με αποτέλεσμα 
όχι μόνο οι μαύρες ζωές, αλλά και όλες οι ζωές να είναι εξίσου απαραβίαστες·

10. υπενθυμίζει ότι χιλιάδες μαύροι Χριστιανοί σκοτώθηκαν στη Νιγηρία από τα χέρια 
εξτρεμιστών μουσουλμάνων, όπως το θρησκευτικό δόγμα «Boko Haram», ενώ κανένας 
από το λεγόμενο κίνημα «ΒLΜ» (Οι Μαύρες Ζωές Μετρούν) δεν ύψωσε τη φωνή του 
για αυτά τα θύματα· επισημαίνει επίσης ότι, από το τέλος του απαρτχάιντ, περισσότεροι 
από 2 000 λευκοί γεωργοί έχουν δολοφονηθεί στη Νότια Αφρική, ενώ η διεθνής 
κοινότητα έχει αποστρέψει το βλέμμα της από αυτή την κατεύθυνση κατά την επιδίωξη 
της πολιτικής ορθότητας·

11. καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και το Συμβούλιο να καταδικάσουν 
απερίφραστα όλες τις μορφές ρατσισμού και να δηλώσουν ότι όλες οι ζωές έχουν 
σημασία·

12. εκφράζει την υποστήριξή τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διασφάλιση της 
δημόσιας τάξης κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και υποστηρίζει την εγγραφή των 
βίαιων οργανώσεων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια στον κατάλογο των 
τρομοκρατικών οργανώσεων· καλεί τον ΥΕ/ΑΠ να προτείνει στο Συμβούλιο να 
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επανεξετάσει τον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την ΕΕ τρομοκρατικών 
οργανώσεων προκειμένου να λάβει τα αναγκαία αντίμετρα·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Ύπατο Εκπρόσωπο 
της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στο Συμβούλιο, 
στον εκτελούντα χρέη αντιπροσώπου των ΗΠΑ στην ΕΕ, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.


