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B9-0195/2020

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1976 
in zlasti člena 21,

– ob upoštevanju člena 6(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 1 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta z dne 27. decembra 2001 uporabi posebnih 
ukrepov za boj proti terorizmu (2001/931/SZVP),

– ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2020/20 z dne 13. januarja 2020 o posodobitvi 
seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega 
stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in 
razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2019/1341,

– ob upoštevanju izjave Sveta in Komisije z dne 17. junija 2020 o protirasističnih 
protestih po smrti Georgea Floyda,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2001 o razmerah v Afganistanu, 
vključno o uničenju njegove kulturne dediščine1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. aprila 2015 o uničevanju kulturnih artefaktov, 
ki ga izvaja IS/Daiš2,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je George Floyd 25. maja 2020 umrl po posredovanju policije v Minneapolisu v 
Združenih državah Amerike; ker je videoposnetek dogodka, ki so ga množično delili na 
kanalih družbenih medijev, pretresel cel svet;

B. ker je pravica do miroljubnega protesta priznana s členom 21 Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah;

C. ker so smrt Georgea Floyda skrajno levičarske skupine zlonamerno uporabile v svoje 
namene; ker so te skupine spodbujale nasilne proteste v ZDA in Evropi; ker je zlasti 
gibanje Antifa organiziralo in izvajalo nasilne napade v Združenih državah Amerike in 
drugje, vse pod pretvezo protestov proti smrti Georgea Floyda; 

D. ker je znano, da je gibanje Antifa spodbujalo in izvajalo nasilje v Evropi; ker so se v 

1 UL C 343, 5.12.2001, str. 208.
2 UL C 346, 21.9.2016, str.55.
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Franciji v zvezi s smrtjo Georgea Floyda zgodili resni dogodki pod vodstvom skrajne 
levice in skupin, znanih kot Antifa; ker je takšno ravnanje zlasti spodbujala stranka La 
France Insoumise, ki je del politične skupine GUE/NGL;

E. ker so se po smrti Georgea Floyda v ZDA in Evropi odvijali protesti pod sloganom, da 
življenje temnopoltih šteje (BLM), čeprav smo sredi pandemije COVID-19; ker so se 
protesti izrodili v množično nasilje, izgrede in plenjenje, ki so povzročili nepopravljivo 
škodo javni in zasebni lastnini;

F. ker gibanje BLM uporablja diskriminatorno retoriko; ker so izjemnim primerom 
policijskega nasilja izpostavljeni ljudje iz vseh družbenih okolij; ker se zdi, da se pri 
sloganu življenje temnopoltih šteje, pozablja, da šteje vsako življenje;

1. izraža globoko sožalje družini in prijateljem Georgea Floyda ter odločno obsoja dejstvo, 
da je bil ubit zaradi pretiranih ukrepov policije;

2. obsoja redke znane primere policijskega nasilja, ki so mu enako izpostavljeni ljudje iz 
vseh družbenih okolij; podpira policijske sile kot bistven instrument izvrševanja pravne 
države;

3. opozarja, da kazenski pregon sodi v suverenost držav na področju pravosodja; meni, da 
ni razloga za domnevo, da pravni sistemi ZDA niso dovolj dobro zasnovani za to, da bi 
storilce spravili pred sodišče; meni tudi, da je vsaka oblika pravičnosti, ki jo zahtevajo 
množice, nesprejemljiva;

4. obsoja nasilne in uničujoče proteste, ki so izbruhnili po smrti Georgea Floyda in jo 
uporabili kot pretvezo za nasilje ter povzročili neizmerljivo gospodarsko škodo, v nekaj 
primerih pa tudi telesne poškodbe; je pretresen zaradi uničenja in plenjenja, ki ga med 
drugim podpirajo levičarske in radikalne levičarske skupine; odločno obsoja vsako 
nasilje in uničevanje; poziva, naj vsi, ki želijo protestirati, protestirajo miroljubno;

5. z grozo spremlja ikonoklastični in sektaški premik v naprednjaštvu, ki spominja na 
talibane; obsoja vandalizem in poškodovanje kipov ter drugih predmetov, ki so del 
svetovne umetniške in kulturne dediščine in ki so služili kot orodje za izbris ali 
izkoriščanje njihovega pomena in zgodovinske vrednosti, ko so postali tarče nasilnih 
napadov;

6. opozarja na načelo osebne kazenske odgovornosti za huda kazniva dejanja in izraža 
solidarnost z večino policistov, ki spoštujejo zakone in opravljajo temeljno nalogo 
ohranjanja javne varnosti, večinoma v zelo neprijaznem okolju;

7. meni, da je poročanje večine osrednjih medijev o smrti Georgea Floyda in poznejših 
protestih pristransko in spodbuja polarizacijo družbe;

8. izraža zaskrbljenost zaradi množičnih protestov po svetu zaradi smrti Georgea Floyda, 
pri katerih se ne upoštevajo ukrepi za ohranjanje varnostne razdalje, kar bi lahko resno 
vplivalo na boj proti pandemiji COVID-19; poziva organe, naj spoštujejo načelo enake 
uporabe prava, saj je bilo treba pri številnih prejšnjih protestih v celoti spoštovati 
pravila o varnostni razdalji, ki omejujejo svobodo zbiranja;
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9. meni, da je rasizem večplastno vprašanje in da storilci in žrtve prihajajo iz vseh 
družbenih okolij; kot rasistične teorije obsoja koncepte, kot so beli privilegij in 
kolektivna zgodovinska krivda; navaja, da se ne bi smel nihče opravičevati ali 
poklekniti pred drugim zaradi barve kože; opozarja, da je v prvem členu Listine EU o 
temeljnih pravicah zapisano, da je človekovo dostojanstvo nedotakljivo, kar pomeni, da 
enako štejejo vsa, ne le temnopolta življenja;

10. poudarja, da so v Nigeriji radikalni islamisti, kot je kult Boko Haram, ubili na tisoče 
črnih kristjanov, pa nihče iz tako imenovanega gibanja BLM ni privzdignil glasu za te 
žrtve; poleg tega poudarja, da je bilo v Južni Afriki od konca apartheida umorjenih več 
kot 2 000 belih kmetov, medtem ko si je mednarodna skupnost v prizadevanju za 
politično pravilnost zatiskala oči;

11. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter Svet, naj izrecno obsodita vse oblike rasizma in izjavita, da vsa 
življenja štejejo;

12. izraža svojo podporo Združenim državam Amerike pri zagotavljanju javnega reda med 
protesti ter podpira vključitev nasilnih organizacij, ki ogrožajo javno varnost, na seznam 
terorističnih združenj; poziva podpredsednika/visokega predstavnika, naj Svetu 
predlaga pregled seznama terorističnih organizacij, ki jih EU priznava kot take, da bi 
sprejeli potrebne protiukrepe;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje podpredsedniku 
Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, 
vršilcu dolžnosti predstavnika ZDA pri EU, predstavniškemu domu ZDA in vladi 
Združenih držav Amerike.


