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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o rasizmu, antisemitizmu in sovraštvu do 
manjšin v svetu,

– ob upoštevanju videoposnetka tiskovne konference podpredsednika Komisije/visokega 
predstavnika Unije za zunanje zadeve z dne 2. junija 2020 po smrti Georgea Floyda,

– ob upoštevanju izmenjave mnenj 5. junija 2020 o primeru Georgea Floyda v Pododboru 
za človekove pravice,

– ob upoštevanju izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice Michelle Bachelet z 
dne 28. maja 2020, v kateri je obsodila uboj Georgea Floyda,

– ob upoštevanju Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije,

– ob upoštevanju Protokola št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah,

– ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je bil 25. maja 2020 Afroameričan George Floyd v Minneapolisu v zvezni državi 
Minnesota aretiran zaradi domnevne uporabe ponarejenega bankovca in ubit po tem, ko 
je policist Derek Chauvin več minut klečal na njegovem vratu, zaradi česar je Floyd 
umrl;

B. ker je bil Derek Chauvin obtožen uboja, za kar je predpisana kazen do 35 let zapora; ker 
so bili trije drugi policisti, ki so bili vpleteni v aretacijo Georgea Floyda, odpuščeni in se 
soočajo z obtožbo pomoči pri kaznivem dejanju;

C. ker je ta smrt sprožila val protirasističnih protestov v vseh 50 državah Združenih držav 
Amerike in v Washingtonu, D. C., ki se je razširil tudi na druge države po svetu; ker so 
se protestniki zbrali tudi pred policijsko postajo v Minneapolisu, na kateri so bili 
zaposleni policisti, ki so sodelovali v aretaciji Georgea Floyda, ter tam zanetili ogenj; 
ker so v neštetih mestih v Združenih državah Amerike potekali nasilni spopadi med 
policijo in protestniki in je bila uporabljena nacionalna straža;

D. ker so bili poročevalec televizijske hiše CNN Omar Jimenez in njegovi sodelavci 
aretirani med poročanjem o protestih Minneapolisu in izpuščeni šele, ko so uspeli 
dokazati, da so predstavniki medijev; ker je bilo številnim novinarjem onemogočeno 
neovirano poročanje o protestih, čeprav so novinarske izkaznice nosili na vidnem 



RE\1207750SL.docx 3/4 PE647.682v01-00

SL

mestu, več deset pa jih je bilo žrtve napadov policije in nekateri so utrpeli hude 
poškodbe;

E. ker so se demonstracije proti rasizmu po dveh tednih nenehnih protestov v ZDA 
razširile po vsem svetu; ker so demonstranti v desetinah držav izrazili nujno potrebo po 
pravičnosti, reformi policije in rasni enakosti;

F. ker demokratična mednarodna skupnost, vključno z Evropsko unijo, odločno zavrača 
pretirano uporabo sile, obsoja vsakršno nasilje in rasizem ter poziva, naj se vsi tovrstni 
incidenti hitro in učinkovito rešijo, pri čemer je treba dosledno spoštovati pravno državo 
in človekove pravice;

G. ker z nasiljem in uničevanjem lastnine ni mogoče rešiti problema zakoreninjene 
diskriminacije in ju je treba ostro obsoditi; ker morajo protestniki zahteve po pravici 
izraziti na miren način, policija in druge varnostne sile pa se morajo vzdržati uporabe 
pretirane sile, da se ne bi napete razmere še dodatno zaostrile;

H. ker pravico do miroljubnega protesta zagotavljajo členi od 18 do 22 Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah ter Evropska konvencija o človekovih 
pravicah, zaščitena pa je tudi v skladu s prvim amandmajem ustave ZDA; ker morajo 
države spoštovati, varovati in spodbujati pravico do mirnih protestov;

I. ker je EU zavezana spoštovanju svobode izražanja in obveščanja ter svobode zbiranja in 
združevanja;

J. ker izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko 
podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so 
nujne v demokratični družbi zaradi varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zaradi 
javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali 
morale, za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja zaupnih 
informacij ali za varovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva, kot določa 10. člen 
Evropske konvencije o človekovih pravicah;

K. ker Evropska unija v skladu s členom 4(2) Pogodbe o Evropski uniji spoštuje temeljne 
državne funkcije držav članic, zlasti zagotavljanje ozemeljske celovitosti, vzdrževanje 
javnega reda in miru ter varovanje nacionalne varnosti; ker zlasti nacionalna varnost 
ostaja v izključni pristojnosti vsake države članice;

1. izjavlja, da življenja temnopoltih štejejo;

2. zavrača vse oblike nasilja, diskriminacije, eksplicitne in implicitne rasne pristranskosti 
ter neenakopravno uživanje človekovih in temeljnih pravic, ki predstavlja strukturni 
rasizem; poudarja, da so številne zatirane skupine na področjih, kot so dostop do 
sodnega varstva, izobraževanje, zdravstvo in zaposlovanje, še vedno izpostavljene 
institucionalnim in sistemskim oblikam diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti, 
pri čemer so mnoge tarča rasističnega sovražnega govora in kaznivih dejanj iz 
sovraštva;

3. odločno obsoja smrt Georgea Floyda in izraža brezpogojno solidarnost s njegovimi 
sorodniki in prijatelji; poziva oblasti Združenih držav Amerike, naj ta in druge podobne 
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primere temeljito preiščejo ter odgovorne privedejo pred sodišče;

4. želi spomniti, da imajo posamezniki na podlagi mednarodnih pogodb in ustave ZDA 
pravico do miroljubnega protesta; vztraja, da je treba povsod po svetu brezpogojno 
ščititi pravico do svobode zbiranja, svobodo združevanja in pravico do svobode govora;

5. obsoja plenjenje, požige, vandalizem ter uničevanje javne in zasebne lastnine, ki jo 
povzročajo nekateri nasilni protestniki; obsoja ekstremistična in protidemokratična 
gibanja, ki namerno zlorabljajo miroljubne proteste, da bi poostrila konflikte in širila 
nered in anarhijo;

6. poziva vse države, naj se ustrezno odzovejo na kazniva dejanja iz sovraštva, vključno s 
preiskavo razlogov za kazniva dejanja zaradi predsodkov na podlagi rase, nacionalne ali 
etnične pripadnosti, ter naj zagotovijo, da se bodo kazniva dejanja iz sovraštva proti 
temnopoltim osebam in drugim skupnostim evidentirala, preiskovala, preganjala in 
kaznovala;

7. opozarja, da je treba oblikovati mednarodne strategije za boj proti rasizmu, ki bodo 
obravnavale podoben položaj pripadnikov prikrajšanih skupnosti na področjih, kot so 
izobraževanje, stanovanja, podjetništvo, zdravje, zaposlovanje, delovanje policije, 
socialne storitve, pravosodje ter politično udejstvovanje in zastopanost;

8. poziva, naj se odpravijo vse oblike rasnega in etničnega profiliranja s strani organov za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter boj proti terorizmu, naj se 
uradno prepovejo vse oblike prakse nezakonite diskriminacije in nasilja z 
usposabljanjem pristojnih organov proti rasizmu in predsodkom;

9. ugotavlja, da imajo novinarji in fotoreporterji pomembno vlogo pri poročanju o 
nesorazmernem nasilju, ter obsoja primere, ko so bili tarča namernih napadov; poudarja, 
da imajo države pozitivno obveznost, da zaščitijo novinarje v EU in drugod po svetu;

10. vztraja, da morajo vlade sprejeti in izvajati nacionalni pravni in politični okvir za 
uporabo sile s strani organov kazenskega pregona ter zagotoviti, da vsi organi 
kazenskega pregona dosledno spoštujejo mednarodno pravo o človekovih pravicah in 
standarde policijskega dela, zlasti osnovna načela OZN o uporabi sile in strelnega 
orožja s strani uslužbencev organov kazenskega pregona;

11. poziva Komisijo, naj v boju proti rasizmu na mednarodni ravni tesneje sodeluje z 
mednarodnimi akterji, kot so Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, OZN, 
Afriška unija in Svet Evrope, pa tudi z drugimi mednarodnimi partnerji;

12. obsoja, da se ekstremistična in ksenofobna politična gibanja po svetu vse bolj zatekajo k 
izkrivljanju zgodovinskih, statističnih in znanstvenih dejstev ter uporabljajo simboliko 
in retoriko, ki odraža elemente totalitarne propagande, tudi rasizma, antisemitizma in 
sovraštva do manjšin;

13. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, 
podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno 
politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, predsedniku Združenih 
držav Amerike Donaldu Trumpu in njegovi administraciji ter ameriškemu kongresu.


