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Protester mod højreradikalt EU-parlamentsmedlems brug af nigger og neger i EUParlamentet
I sidste uge benyttede et polsk højre-radikalt medlem af Europa-Parlamentet både ordet
nigger og neger i et indlæg i parlamentet. Det har fået ENAR (Det Europæiske Netværk
Mod Racisme - European Network Against Racism) til at sende nedenstående åbne brev til
formanden for Europa-Parlamentet og lederne af de politiske grupper, hvor de opfordres til
at sanktionere brugen af N-ord for at forhindre hadetale i parlamentet og lovgive på
området.
- De højreradikale partier havde stor fremgang ved det seneste EU-valg, og det er
afgørende, at man fra begyndelsen sætter en standard for ordbrugen i parlamentet, der
hindrer hatespeech, siger formanden for SOS mod Racisme Jette Møller. – Vi opfordrer
danske EU-politikere til at skride til handling og markere, at man skal tale respektfuldt om
andre mennesker. Jeg ved godt, at mange tror, at neger er et neutralt ord, men sådan
opfatter de mennesker, som ordet bruges om, det ikke. N-ord har siden slutningen af
1970’erne været opfattet som et skældsord i USA, og det er simpelthen ikke i orden, at man
så langt ind i det nye årtusinde stadig bruger ordet neger i Europa for slet ikke at tale om
nigger.
Josef W. Nielsen, formand for African Empowerment Center Denmark (AEC), udtaler: - Jeg
og resten af bestyrelsen tager dybt afstand fra brugen af N-ord, da vi finder dem dybt
krænkende og nedladende. Hverken brugen af nigger eller neger, bør anvendes i
medierne, børnebøger eller i det offentlige rum overhovedet. De er politisk ukorrekte og
ladet med negativ konnotationer, der leder tankerne tilbage på slavetiden. I Danmark bor
der danskere, i Europa bor europæere, men der findes ikke noget Niggerland eller
Negerland på verdenskortet, og dermed har disse betegnelser heller ingen berettigelse i en
post-kolonialistisk verden, der forsøger at skabe ligeværd og respekt for mennesker med
afrikansk baggrund.
- Når fremtrædende højrefløjspolitikere som det polske medlem af EU-Parlamentet Janusz
Korwin- Mikke siger i sin 1 minuts tale for parlamentet, at 4 milioner "niggers" mistede deres
job i USA på grund af minimumslønnen - hvilket ikke bekymrer ham det mindste - og
derefter hævder, at 20 millioner europæere nu behandles som “Nigros" - hvilket
tilsyneladende bekymrer ham meget, så siger han samtidig også, at mennesker med
afrikansk baggrund i Europa ikke bør have samme rettigheder og ikke er mennesker på
niveau med andre europæere.
- Den slags fordummende udtalelser tager vi i AEC Denmark stærkt afstand fra, og vi
anbefaler på det kraftigste, at der lovgives yderligere på dette område for at komme brugen
af N-ord til livs. Den internationale betegnelse er mennesker/personer med afrikansk
baggrund og sorte europæere, da disse er helt fri for negative konnotationer. Vi anbefaler,
at alle offentlige personer samt alle medier på skrift og tale, inklusiv børnebøger og
skolemateriale, i fremtiden bruger disse betegnelser. På vegne af alle mennesker med
afrikansk bagrund og sorte europæere i Danmark beder vi i AEC Denmark danske

medlemmer af Europa-Parlamentet om at skride til handling og fordømme den slags
racistiske kommentarer og hadefulde budskaber, som det polske medlem af EuropaParlamentet her er kommet med!
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Åbent brev til formanden for Europa-Parlamentet og lederne af europæiske
politiske grupper
Kære formand for Europa-Parlamentet!
ENAR og medlemsorganisationer for sorte europæere og folk af afrikansk afstamning over
hele Europa er dybt bekymrede over, at et polsk medlem af Europa-Parlamentet, Janusz
Korwin-Mikke, brugte N-ordet i Europaparlament i sidste uge (15. juli 2014). Vi opfordrer
formanden for Europa-Parlamentet og lederne af de europæiske politiske grupper til at
udsende en kraftig og betimelig udtalelse, der sanktionerer brugen af dette racistiske og
nedværdigende ord.
Væksten i højre-ekstremistiske partier eller partier, der propaganderer for xenofobiske og
racistiske holdning, politikker og praksisser truer europæiske kerneværdier angående
menneskerettigheder og ligestilling. Den Europæiske Union er rent forfatningsmæssigt
baseret på disse værdier, og det er endnu mere rystende, at et parlamentsmedlem så
åbent går imod, hvad EU står for.
Episoden i sidste uge er en klar demonstration af et åbenlyst racistisk, xenofobisk og
diskriminerende politisk parti, der bruger den demokratiske legitimitet til at sprede had. Det
øger også den voksende manifestation af afrofobi, en speciel form for racisme, der er rettet
mod sorte mennesker i Europa. Der lever 7-12 millioner mennesker af afrikansk afstamning
og sorte europæere i Europa, og utallige undersøgelser i hele EU, heriblandt The
Fundamental Rights Agencys European Union Minorities and Discrimination Survey (2008),

viser, at ”sorte” mennesker i Europa er særligt udsatte i forhold til hadetale, racistiske
krænkelser og diskrimination på forskellige områder i deres hverdag.
Som reaktion kræver ENAR og medlemsorganisationer for sorte europæere og
folk af afrikansk afstamning:
 En fordømmende officiel udtalelse fra formanden for Europa-Parlamentet og lederne
af de europæiske politiske grupper.
 Sanktionering af dette nedværdigende sprog i overensstemmelse med artikel 165 og
166 i Europa-Parlamentets forretningsorden.
 En rapport fra Europa-Parlamentets Udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og
Indre Anliggender (LIBE) om brugen af hadetale i Europa-Parlamentets
parlamentariske arbejde.
 En stærk anti-racistisk tværpolitisk gruppe i Europa-Parlamentet, som monitorer
episoder med race- og nationalitets-relateret, etnisk og religiøs hadetale i
parlamentet og fremmer anti-racisme og ikke-diskrimination/ligestilling inden for
EU’s politikområder.
 Vedtagelse af europæiske retningslinjer for nationale strategier til inklusion af
mennesker af afrikansk afstamning og sorte europæere, hvor de udfordringer, de
støder på, identificeres og adresseres.
Der er et presserende behov for, at disse tiltag iværksættes, hvis Den Europæiske Union
skal leve op til sine menneskeretsforpligtelser. Denne hændelse må ikke passere uden
sanktioner, ellers vil det åbne op for, at vores menneskerettigheder nedbrydes yderligere ,
og det vil forstærke følelsen af, at en sådanne krænkelse forbliver ustraffet.
Vi imødeser Deres svar.
Med venlig hilsen
[underskrift]
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