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B9-0197/2020

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

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό 
και το μίσος κατά των μειονοτήτων στον κόσμο,

– έχοντας υπόψη τη βιντεοδιάσκεψη Τύπου του Αντιπρoέδρου της Επιτροπής / Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, της 2ας Ιουνίου 2020, 
έπειτα από τον θάνατο του George Floyd,

– έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων που πραγματοποίησε στις 5 Ιουνίου 2020 η 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την υπόθεση 
του George Floyd,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, στις 28 Μαΐου 2020, με την οποία 
καταδίκασε τον φόνο του George Floyd,

– έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση κάθε μορφής φυλετικών 
διακρίσεων (ICERD),

– έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), 
του 1966,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 
1948,

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

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Μαΐου 2020, ο Αφροαμερικανός George Floyd 
θεωρήθηκε ύποπτος για χρήση πλαστού χαρτονομίσματος 20 δολαρίων ΗΠΑ και στη 
συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία έξω από κατάστημα στη Μινεάπολη της 
Μινεσότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αστυνομικός Derek Chauvin ακινητοποίησε τον 
George Floyd γονατίζοντας στον λαιμό του για αρκετά λεπτά, ενέργεια που είχε ως 
αποτέλεσμα τον θάνατο του τελευταίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στον Derek Chauvin απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο 
δεύτερου βαθμού και ανθρωποκτονία, οι οποίες επισύρουν από κοινού ανώτατη ποινή 
35 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις άλλοι αστυνομικοί που συμμετείχαν στη 
σύλληψη του George Floyd απολύθηκαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 
υποβοήθηση και συνέργεια·
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω θάνατος προκάλεσε μια σειρά από αντιρατσιστικές 
διαμαρτυρίες και στις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Ουάσιγκτον, οι 
οποίες εξαπλώθηκαν σε διάφορα μέρη του πλανήτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επίσης στο αστυνομικό τμήμα της Μινεάπολης στο οποίο 
υπάγονταν οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στη σύλληψη του George Floyd, και του 
έβαλαν φωτιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών 
ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών, και ότι 
εκλήθη η Εθνική Φρουρά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανταποκριτής του CNN Omar Jimenez και οι συνεργάτες του 
συνελήφθησαν ενώ κάλυπταν τη διαδήλωση στη Μινεάπολη, και αργότερα αφέθηκαν 
ελεύθεροι αφού επιβεβαιώθηκε η δημοσιογραφική τους ιδιότητα· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σε πολλούς δημοσιογράφους δεν επετράπη να καλύψουν ελεύθερα τις διαδηλώσεις, 
παρά το γεγονός ότι επιδείκνυαν εμφανώς τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα, ενώ 
δεκάδες δέχθηκαν επιθέσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις, και ορισμένοι μάλιστα 
υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από δύο εβδομάδες συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, οι αντιρατσιστικές διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον 
κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδηλωτές σε δεκάδες χώρες εκφράζουν την 
επείγουσα ανάγκη για δικαιοσύνη, μεταρρύθμιση της αστυνομίας και φυλετική 
ισότητα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτει ανεπιφύλακτα την υπέρμετρη χρήση αστυνομικής 
βίας, καταδικάζει τη βία και τον ρατσισμό κάθε είδους και απευθύνει έκκληση για την 
ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε τέτοιου περιστατικού, με πλήρη 
σεβασμό στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η καταστροφή περιουσιών δεν θα επιλύσουν το 
πρόβλημα των εδραιωμένων διακρίσεων και πρέπει να καταγγέλλονται απερίφραστα· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές πρέπει να εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους 
για δικαιοσύνη, και ότι η αστυνομία και οι λοιπές δυνάμεις ασφαλείας δεν πρέπει να 
κλιμακώνουν περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση με τη χρήση υπέρμετρης βίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε ειρηνική διαμαρτυρία κατοχυρώνεται στα 
άρθρα 18 έως 22 του ICCPR και στην ΕΣΔΑ, και προστατεύεται από την πρώτη 
τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες είναι 
υποχρεωμένες να σέβονται, να προστατεύουν και να πραγματώνουν το δικαίωμα σε 
ειρηνική διαμαρτυρία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύεται να σέβεται την ελευθερία της έκφρασης και 
της πληροφόρησης, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζει το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, «η άσκησις των 
ελευθεριών τούτων, συνεπαγομένων καθήκοντα και ευθύνας, δύναται να υπαχθή εις 
ωρισμένας διατυπώσεις, όρους, περιορισμούς ή κυρώσεις, προβλεπομένους υπό του 
νόμου και αποτελούντας αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία δια την εθνικήν 
ασφάλειαν, την εδαφικήν ακεραιότητα ή δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της 
τάξεως και πρόληψιν του εγκλήματος, την προστασίαν της υγείας ή της ηθικής, την 



PE647.682v01-00 4/5 RE\1207750EL.docx

EL

προστασίαν της υπολήψεως ή των δικαιωμάτων των τρίτων, την παρεμπόδισιν της 
κοινολογήσεως εμπιστευτικών πληροφοριών ή την διασφάλισιν του κύρους και 
αμεροληψίας της δικαστικής εξουσίας»·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΕ «σέβεται τις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, ιδίως δε τις 
λειτουργίες που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, τη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης και την προστασία της εθνικής ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι «ειδικότερα, η εθνική ασφάλεια παραμένει στην ευθύνη κάθε κράτους μέλους»·

1. δηλώνει ότι οι ζωές των μαύρων μετράνε·

2. απορρίπτει κάθε είδους βία, διάκριση, ρητή και σιωπηρή φυλετική μεροληψία, καθώς 
και την άνιση απόλαυση ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισοδυναμεί με 
διαρθρωτικό ρατσισμό· επισημαίνει ότι πολλές ομάδες καταπιεσμένων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν θεσμικές και συστημικές μορφές διακρίσεων λόγω της εθνοτικής 
καταγωγής τους, σε τομείς όπως η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, η υγεία 
και η απασχόληση· επισημαίνει ότι πολλές από τις ομάδες αυτές αποτελούν στόχο 
ρατσιστικής ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους·

3. καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο του George Floyd και εκφράζει την πλήρη 
αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς και τους φίλους του· προτρέπει τις αμερικανικές 
αρχές να ερευνήσουν διεξοδικά το συγκεκριμένο και κάθε παρόμοιο περιστατικό και να 
οδηγήσουν τους υπαιτίους ενώπιον της δικαιοσύνης·

4. υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα κάθε ατόμου σε ειρηνική διαμαρτυρία κατοχυρώνεται σε 
διεθνείς συνθήκες και στο Σύνταγμα των ΗΠΑ· επιμένει ότι το δικαίωμα στην 
ελευθερία του συνέρχεσθαι, το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το 
δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύονται άνευ όρων σε ολόκληρο 
τον κόσμο·

5. καταδικάζει τις λεηλασίες, τους εμπρησμούς, τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές 
δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας που προκάλεσαν ορισμένοι βίαιοι διαδηλωτές· 
καταγγέλλει τις εξτρεμιστικές και αντιδημοκρατικές δυνάμεις που εκμεταλλεύονται 
σκόπιμα τις ειρηνικές διαμαρτυρίες για να επιδεινώσουν τις συγκρούσεις με πρόθεση 
να σπείρουν το χάος και την αναρχία·

6. προτρέπει τις χώρες όλου του κόσμου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα 
εγκλήματα μίσους, μεταξύ άλλων με τη διερεύνηση των μεροληπτικών κινήτρων που 
οδηγούν σε εγκλήματα λόγω φυλετικής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, και να 
διασφαλίσουν ότι καταγράφονται, ερευνώνται, διώκονται και τιμωρούνται τα 
εγκλήματα μίσους κατά των μαύρων και άλλων κοινοτήτων·

7. υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν διεθνείς στρατηγικές κατά του 
ρατσισμού που να λαμβάνουν υπόψη τη συγκριτική κατάσταση ατόμων από 
καταπιεσμένες κοινότητες σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η στέγαση, η 
επιχειρηματικότητα, η υγεία, η απασχόληση, η αστυνόμευση, οι κοινωνικές υπηρεσίες, 
η δικαιοσύνη και η πολιτική συμμετοχή και εκπροσώπηση·

8. ζητεί να μπει τέλος σε κάθε μορφή κατάρτισης προφίλ με βάση τη φυλετική και 
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εθνοτική προέλευση στο πλαίσιο μέτρων για την επιβολή του νόμου, την πρόληψη της 
εγκληματικότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας· ζητεί να απαγορευτούν 
επίσημα οι πρακτικές παράνομων διακρίσεων και βίας, μέσω προγραμμάτων 
κατάρτισης των αρχών που έχουν ως άξονα την καταπολέμηση του ρατσισμού και των 
προκαταλήψεων·

9. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο των δημοσιογράφων και των φωτορεπόρτερ στην 
καταγγελία περιπτώσεων δυσανάλογης βίας, και καταδικάζει όλες τις περιπτώσεις στις 
οποίες έχουν στοχοποιηθεί εσκεμμένα· υπογραμμίζει ότι οι χώρες έχουν τη θετική 
υποχρέωση να προστατεύουν τους δημοσιογράφους στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον 
κόσμο·

10. επιμένει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα εγχώριο 
νομικό και πολιτικό πλαίσιο για τη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου, και 
να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου συμμορφώνονται πλήρως 
με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα διεθνή πρότυπα για την 
αστυνόμευση, ειδικότερα δε με τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και 
πυροβόλων όπλων από όργανα επιβολής του νόμου·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με διεθνείς φορείς όπως ο Οργανισμός για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και με άλλους διεθνείς εταίρους, για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού σε διεθνές επίπεδο·

12. καταδικάζει το γεγονός ότι εξτρεμιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις ανά τον 
κόσμο καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη διαστρέβλωση ιστορικών γεγονότων και 
στατιστικών και επιστημονικών δεδομένων, και χρησιμοποιούν συμβολισμούς και 
ρητορική που απηχούν πτυχές ολοκληρωτικής προπαγάνδας, μεταξύ των οποίων ο 
ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και το μίσος κατά μειονοτήτων·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump και στην 
κυβέρνησή του, καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.


