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Bekæmpelse af den stigende ekstremisme i Europa   

Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2007 om bekæmpelse af den stigende 

ekstremisme i Europa    

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om racisme, fremmedhad og ekstremisme, 

navnlig beslutningen af 20. februar 1997 om racisme, fremmedhad og den yderste 

højrefløj1 og beslutningen af 15. juni 2006 om stigende racistisk og homofobisk vold i 

Europa2 og sin holdning af 29. november 2007 om forslag til Rådets rammeafgørelse om 

bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp 

af straffelovgivningen3, 

 

- der henviser til sin beslutning af 27. januar 2005 om bevarelse af erindringen om 

holocaust og om antisemitisme og racisme4,  

 

- der henviser til EU-traktatens artikel 6, 7 og 29 og til EF-traktatens artikel 13, der 

forpligter EU og medlemsstaterne til at respektere menneskerettighederne og de 

grundlæggende frihedsrettigheder, og som giver EU midler til at bekæmpe racisme, 

fremmedhad og forskelsbehandling, og til Den Europæiske Unions om grundlæggende 

rettigheder (Chartret om grundlæggende rettigheder) og Rådets forordning (EF) nr. 

168/2007 af 15. februar 2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder5 (Agenturet for Grundlæggende Rettigheder), 

 

- der henviser til de internationale menneskerettighedsinstrumenter, der forbyder 

forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse, og navnlig den internationale 

konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination og den europæiske 

konvention om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, som begge er 

undertegnet af alle medlemsstaterne og en lang række tredjelande,  

 

- der henviser til Den Europæiske Unions aktiviteter til bekæmpelse af racisme, 

fremmedhad, antisemitisme og homofobi, navnlig de to antidiskriminationsdirektiver 

2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller 

etnisk oprindelse6 og direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om 

ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv7, samt til forslaget til ovennævnte 

rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,  
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- der henviser til resolution 1344 af 29. september 2003 fra Europarådets Parlamentariske 

Forsamling om truslen mod demokratiet fra ekstremistiske partier og bevægelser i 

Europa, 

 

- der henviser til beretningen om racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater, som 

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har offentliggjort i 2007,  

 

- der henviser til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas (OSCE) dokument 

fra oktober 2006 om "Challenges and responses to hate-motivated incidents in the OSCE 

region",  

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4, 

 

A. der er stærkt foruroliget over, at ekstremistiske bevægelser, paramilitære grupper og 

partier, hvoraf nogle endog har regeringsansvar, og som basererderes ideologi og politiske 

retorik, praksis og adfærd på forskelsbehandling, herunder racisme, intolerance, 

tilskyndelse til religiøst had, udstødelse, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlige 

handlinger, homofobi, kvindehad og ekstrem nationalisme, igen vinder frem i Europa, og 

over, at adskillige europæiske lande for nylig har været udsat for had, voldshandlinger og 

drab, 

 

B. der er stærkt foruroliget over den muslimske fundamentalistiske rekruttering af tilhængere 

og den voldsomme propagandakampagne med terrorangreb i Den Europæiske Union, der 

bygger på had til de europæiske værdier og på antisemitisme; 

 

C. der henviser til, at disse yderligtgående ideologier er uforenelige med principperne om 

frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder og retsstatsprincippet i EU-traktatens artikel 6, som afspejler værdierne 

mangfoldighed og lighed, der danner grundlag for Den Europæiske Union,  

 

D. der henviser til, at ingen medlemsstater er upåvirkelige over for de reelle trusler, som 

ekstremisme udgør for demokratiet, og at bekæmpelsen af fremmedfjendtlige holdninger 

og yderligtgående politiske bevægelser derfor er en udfordring på europæisk plan, som 

kræver en fælles og samordnet strategi,  

 

E. der henviser til, at et antal politiske partier og bevægelser, hvoraf nogle p.t. er 

regeringspartier i en række lande eller repræsenteret på lokalt, nationalt eller europæisk 

plan, bevidst har sat intolerance og/eller vold, der er baseret på racistisk, etnisk, national, 

religiøs og seksuel orientering, øverst på deres dagsorden,  

 

F. der henviser til, at nynazister samt paramilitære og andre ekstremister begår voldelige 

overgreb på et bredt udsnit af sårbare grupper, blandt andet migranter, romaer, 

homoseksuelle, antiracistiske aktivister og hjemløse, 

 

G. der henviser til, at de offentlige og let tilgængelige websider, som tilskynder til had, giver 

anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til, hvorledes dette problem kan 

bekæmpes, uden at ytringsfriheden krænkes, 

 



1. fordømmer alle racistiske og hadfyldte overgreb på det kraftigste og opfordrer alle 

myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at straffe de ansvarlige; 

udtrykker sin solidaritet med alle ofre for sådanne overgreb og med deres familier;  

 

2. påpeger, at bekæmpelse af ekstremisme ikke må få negativ indflydelse på den 

ufravigelige forpligtelse til at respektere de grundlæggende rettigheder og de 

grundlæggende retsprincipper, herunder ytrings- og foreningsfriheden, der er nedfældet i 

EU-traktatens artikel 6;  

 

3. beklager, at nogle af de vigtigste partier har anset det for formålstjenligt at lade 

yderligtgående partier fremstå som troværdige og acceptable ved at lade dem deltage i 

koalitionsregeringer og dermed har ofret deres moralske uangribelighed for at opnå en 

kortsigtet politisk gevinst og udbytte; 

 

4. bemærker, at det stigende antal yderligtgående organisationer, som ofte omfatter 

nyfascistiske elementer, kan øge angsten i samfundet betydeligt, hvilket kan komme til 

udtryk i racisme inden for en lang række områder, herunder beskæftigelse, boligforhold, 

uddannelse, sundhed, politi, adgang til varer og tjenesteydelser og medier;  

 

5. opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at gå i spidsen, når det gælder om at 

finde frem til hensigtsmæssige politiske og juridiske modforanstaltninger, især på det 

forebyggende stadium, herunder navnlig undervisning mod totalitarisme og udbredelse af 

de principper, der ligger til grund for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder, med henblik på at bevare kendskabet til Europas historie; anmoder 

medlemsstaterne om at udforme politikker for oplæring i et demokratisk borgerskab 

baseret på borgernes rettigheder og ansvar;  

 

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at overvåge den fulde gennemførelse af den 

eksisterende lovgivning, der har til formål at forbyde tilskyndelse til politisk og religiøs 

vold, racisme og fremmedhad; opfordrer medlemsstaterne til at overvåge den stringente 

gennemførelse og konstante forbedring af antiracistiske love, oplysnings- og 

bevidstgørelseskampagner i medierne og på læreanstalter;  

 

7. henstiller til alle demokratiske kræfter, uanset deres ideologi, at undlade at støtte 

yderligtgående racistiske eller fremmedfjendske partier, hverken direkte eller indirekte, 

og hermed også at undgå enhver form for samarbejde med deres valgte repræsentanter; 

 

8. advarer forud for valget til Europa-Parlamentet i 2009 mod, at yderligtgående partier 

opnår repræsentation i Europa-Parlamentet, og opfordrer de politiske grupper til at træffe 

de nødvendige foranstaltninger for at hindre, at en demokratisk institution anvendes som 

platform for finansiering og formidling af antidemokratiske budskaber; 

 

9. opfordrer EU-institutionerne til at give et klart mandat til Det Europæiske Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder til undersøgelse af de yderligtgående gruppers opbygning 

med henblik på at vurdere, om disse grupper samordner deres arbejde på tværs af Den 

Europæiske Union eller på regionalt plan;  

 

10. bekræfter sin opfattelse af, at offentlige personer bør afholde sig fra at fremsætte 

udtalelser, der opfordrer eller tilskynder til had til eller stigmatisering af 

befolkningsgrupper på grundlag af race, etnisk oprindelse, religion, handicap, seksuel 



orientering eller nationalitet; mener, at såfremt fremstående personer tilskynder til had, 

skal den omstændighed, at de er kendte i offentligheden, betragtes som en skærpende 

omstændighed; fordømmer navnlig den foruroligende udbredte antisemitisme; 

 

11. opfordrer medierne til at informere offentligheden om farerne ved hadefuld tale og at 

bidrage til fremme af principper og værdier som demokrati, lighed og tolerance;  

 

12. opfordrer alle medlemsstater til i det mindste at åbne mulighed for - efter en retskendelse 

- at tilbageholde offentlig støtte til politiske partier, der ikke tager afstand fra vold og 

terrorisme og ikke respekterer menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder, demokratiet og retsstatsprincippet i henhold til den europæiske 

konvention om menneskerettigheder og chartret om grundlæggende rettigheder, og 

opfordrer de medlemsstater, der allerede har denne mulighed, til omgående at gøre brug 

af den; opfordrer endvidere Kommissionen til at sørge for, at der ikke stilles EU-midler til 

rådighed for medier, der anvendes som platform for udbredelse i stor målestok af 

racistiske, fremmedfjendtlige og homofobiske idéer; 

 

13. opfordrer Kommissionen til at støtte ngo'er og organisationer i civilsamfundet, der 

arbejder på at fremme demokratiske værdier, menneskeværdighed, solidaritet, social 

integration, en tværkulturel dialog og social bevidsthed om farerne ved radikalisering og 

voldelig ekstremisme, og som kæmper imod enhver form for forskelsbehandling;  

 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer og Europarådet. 

 


