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B9-0195/2020

Az Európai Parlament állásfoglalása a George Floyd halálát követő, rasszizmus elleni 
tiltakozásokról
(2020/2685(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az 1976. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, és 
különösen annak 21. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének a) 
pontjára,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 1. cikkére,

– tekintettel a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról 
szóló, 2001. december 27-i európai tanácsi közös álláspontra  (2001/931/CFSP),

– tekintettel a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések 
alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont 2., 3. és 4. cikkének hatálya alá 
tartozó személyek, csoportok és szervezetek jegyzékének naprakésszé tételéről, 
valamint a (KKBP) 2019/1136 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. január 
13-i 2020/20/KKBP határozatra,

– tekintettel a Tanácsnak és a Bizottságnak a George Floyd halálát követő, rasszizmus 
elleni tiltakozásokról szóló 2020. június 17-i nyilatkozatára,

– tekintettel a többek között a kulturális örökség lerombolására vonatkozóan az 
afganisztáni helyzetről szóló, 2001. március 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel a kulturális javak IS/Dáis általi lerombolásáról szóló, 2015. április 28-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel 2020. május 25-én George Floyd az USA-beli Minneapolisban rendőrségi 
fellépés következtében elhunyt; mivel az esetről videofelvétel készült, amelyet a 
közösségi média csatornáin széles körben megosztottak, és amely világszerte 
felháborodást váltott ki;

B. mivel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 21. cikke elismeri 
a békés tiltakozáshoz való jogot;

C. mivel George Floyd halálát számos szélsőbalos csoport önnön kárhozatos céljaira 
használja fel; mivel ezek a csoportok erőszakos tiltakozásokra biztatnak az USA-ban és 

1 HL C 343., 2001.1.15., 208. o.
2 HL C 346., 2016.9.21., 55. o.
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Európában; mivel az Egyesült Államokban és másutt különösen az Antifa mozgalom 
erőszakos támadásokat szervezett és hajtott végre, amelyeket George Floyd halála miatti 
tiltakozásnak álcázott;

D. mivel ismeretes, hogy az Antifa Európában is erőszakos cselekményekre uszított és el is 
követett ilyeneket; mivel George Floyd halálával kapcsolatosan Franciaországban 
súlyos eseményekre került sor a szélsőbal és az Antifa néven ismert csoportok 
vezetésével; mivel ezekre a cselekményekre elsősorban a La France insoumise párt 
ösztönzésére került sor, amely részt vesz a GUE/NGL képviselőcsoportban;

E. mivel George Floyd halálát követően – a Covid19-világjárvány kellős közepén járva – 
„Black Lives Matter” („A fekete életek számítanak”) tiltakozások robbantak ki az 
Egyesült Államok területén és Európában; mivel a tiltakozások tömeges erőszakos 
fellépéssé, rombolássá és fosztogatássá torzultak, helyrehozhatatlan károkat okozva a 
köz- és magántulajdonban;

F. mivel a „Black Lives Matter” mozgalom diszkriminatív retorikával él; mivel a 
legkülönbözőbb hátterű emberek válnak a rendőri brutalitás kivételes eseteiben 
áldozatokká; mivel a „Black Lives Matter” szlogen elfeledteti, hogy minden élet számít;

1. kifejezi mély részvétét George Floyd családjának és barátainak, és határozottan elítéli, 
hogy George Floyd a rendőrök által alkalmazott túlzott erőszak következtében vesztette 
életét;

2. elítéli azt a kevés ismert esetet, amelyekben a legkülönbözőbb hátterű emberek válnak 
egyformán a rendőri brutalitás áldozataivá; támogatja a rendőrséget, amely lényeges 
szerepet tölt be a jogállamiság érvényesítésében;

3. emlékeztet rá, hogy a bűnüldözés minden államnak a szuverenitási körébe tartozik; 
véleménye szerint nincs indok azt hinni, hogy az USA jogrendszere ne lenne 
megfelelően felkészült ahhoz, hogy az elkövetők bíróság elé kerüljenek; úgy véli 
továbbá, hogy a tömeg önbíráskodása elfogadhatatlan;

4. elítéli a George Floyd halálát követően világszerte kirobbant erőszakos és romboló 
tiltakozásokat, amelyek a halálesetben ürügyet találtak az erőszakra, és felmérhetetlen 
gazdasági – és némely esetben fizikai – károkozással járnak; megdöbbenti a rombolás 
és fosztogatás, amelyet többek között balos és radikális balos csoportok támogatnak; a 
leghatározottabban elítéli az erőszak és a rombolás minden formáját; felszólítja a 
tiltakozni kívánókat, hogy ezt békés formában tegyék;

5. megrémíti az az ikonoklasztikus és szektás progresszivizmus, amely a talibánt idézi; 
elítéli a vandalizmust és a kártételt a világ művészeti és kulturális örökségébe tartozó 
szobrokban és más tárgyi emlékekben, amelyeket eszközként használnak, jelentésük és 
történeti értékük megsemmisítését vagy eltérítését célzó erőszakos támadások 
célpontjaivá téve őket;

6. emlékeztet a súlyos sérelemokozásért viselt egyéni bűnügyi felelősség elvére, és ezzel 
kapcsolatban kifejezi szolidaritását a többségükben törvénytisztelő rendőrök iránt, akik 
a közbiztonság fenntartásának alapvető feladatát végzik, legtöbbször igen ellenséges 
közegben;
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7. véleménye szerint George Floyd haláláról és az azt követő tiltakozásokról a fősodorbeli 
média a legtöbb esetben eltorzítva tudósított, ezzel fokozva a társadalom 
polarizálódását;

8. kifejezi aggodalmát a George Floyd halála után az egész világon végigsöprő tömeges 
tiltakozások miatt, amelyek során nincsenek tekintettel a társadalmi távolságtartásra 
vonatkozó intézkedésekre, ami súlyos következményekkel járhat a Covid19-
világjárvány elleni küzdelemre nézve; felhívja a hatóságokat, hogy ragaszkodjanak a 
törvény egyenlő módon történő alkalmazásának elvéhez, mivel számos korábbi 
tiltakozás során be kellett tartani a társadalmi távolságtartás szabályait, ami korlátot 
jelent a gyülekezési szabadság előtt;

9. véleménye szerint a rasszizmus többoldalú kérdés, és az elkövetők is, az áldozatok is a 
legkülönbözőbb hátterűek lehetnek; elítéli rasszista elméletekként az olyan fogalmakat, 
mint a „fehér privilégium” és a „kollektív történelmi bűnösség”; kijelenti, hogy 
senkinek nem kell védekeznie avagy térdre borulnia valaki más előtt a bőre színe miatt; 
emlékeztet az EU Alapjogi Chartájának 1. cikkére, amely leszögezi, hogy az emberi 
méltóság sérthetetlen, azaz nem csak a fekete, hanem minden élet egyformán számít;

10. rámutat, hogy radikális iszlamisták – mint a Boko Haram hívei – Nigériában fekete bőrű 
keresztények ezreit gyilkolták le, ám az úgynevezett „Black Lives Matter” mozgalom 
részéről senki nem emelte fel a szavát ezekért az áldozatokért; rámutat továbbá, hogy az 
apartheid lezárulta óta Dél-Afrikában kétezernél több fehér farmert gyilkoltak meg, 
azonban erről a nemzetközi közösség a politikai korrektség hajszolásának jegyében nem 
vett tudomást;

11. felhívja a Bizottság alelnökét / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét, 
valamint a Tanácsot, hogy kifejezetten ítéljék el a rasszizmus valamennyi formáját és 
jelentsék ki, hogy minden élet számít;

12. támogatásáról biztosítja az Egyesült Államokat a közrend tüntetések alatti biztosítása 
tekintetében, és támogatja, hogy a közbiztonságra fenyegetést jelentő erőszakos 
szervezeteket felvegyék a terrorista csoportok nyilvántartásába; felhívja a Bizottság 
alelnökét / a főképviselőt, hogy tegyen javaslatot a Tanácsnak a terrorista szervezetek 
uniós nyilvántartásának felülvizsgálatára a szükséges ellenintézkedések megtétele 
céljából;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének / az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, az USA EU-hoz delegált 
megbízott képviselőjének, az USA Képviselőházának és az Amerikai Egyesült Államok 
kormányának.


