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Hierbij verzoekÍ IFUD of Human Rights ZijneHoge Excellentie Barroso op grond van
primair gemeenschaps-en Unierecht "de Verdragen" (niet op grond van kaderbesluiten),de
inbeukproceduretegen lidstaat Nederland aanhangigte maken bij het EuropeseHof van
Justitie in Luxemburg.(VEU - VWEU - Europees Handvest van de Grondrechten en
ICERD).Op grond van langdurig en structureelschendenwaardenvan de Unie door lidstaat
Nederland.
Ik merk op dat de Commissie in 2011 een minder belangrijk onderwerp aanhangigheeft
gemaakttegenNederland rond de aanbestedingsprocedurevan koffreautomaten:Europese
Commissie tegen Koninkrijk der Nederlandendd,l5 december2}lI,zaatnr: C-3ó8/10.
Voorfvarendheid is verzocht,teverwijzen naar de anti-EuropeseUnie "merchandise"
verspreid via het internet in alle EU-lidstaten't-shirts en buttons".
l. t-shirt korte mouw donkerblauw van kleur met de gele sterrenvan de EU-vlag en in
het centrum een groot hakenkruis,lichterblauw van kleur,
2. t-shirt korte mouw wit van kleur met adelaarDerde Rijk op het symbool van de
EU,met onder de tekst "Ein Reich-Ein Volk-Ein Euro",kleur zwart.
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3. button aÍbeeldingals onderpunt 2,in de kleuren rwartblauw en geel.

Mag Ik schriftelijk vernemen.
MET DE MEESTEHOOGACHTING,
IFUD of HumanRiehts
voorzitter
J.P. van den Wittenboer
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Dank voor uw brief van 27 januari 2Al2 aandeheerBarroso.Ik antwoordnamenshem
omdat kwesties betreffendede grondrechtendeel uitnaken van de portefeuille van
vicevoorzitterReding,commissaris
voor Justitie,Grondrechten
enBurgerschap.
In uw brief spreektu u\rybezorgdheiduit over het vertoon van nazisymbolenin het
openbaarin Nederland.U bent van mening dat dit aanzettot haat en u verzoektde
Commissiehiertegen
op te treden.
De EwopeseCommissieverwerptalle vorme,nen uitingenvan intoleftmtie,omdat die
onverenigbaarnjn met de waardenen beginselen
die ten grondslagliggenaande EU. De
Commissiebestrijdt deze verschijnselenmet alle middelenwaaroverzij krachtensde
Verdragenbeschikt.
Kaderbesluit2008/913/JBZíraakede bestrijdingvan bepaaldevoflnenen uitingenvan
racismeen vreemdelingenhaat
door middelvan hetstrafreehtverplichtalle EUlidstaten
ertoehet opzettelijkpubliekelijkaanzetten
tot geweldof haatjegense€ngroeppersonen,
of een lid van die groep,die op basisvan ras, huidskleur,godsdienst,afstamming,dan
wel nationale of etnischeafkomst wordt gedefinieerd,straÍbamte stellen. Ook het
verspreidenof uitdelenvan geschriften,afbeeldingenof andermateriaalkan hieronder
vallen. Het kaderbesluitmoestuiterlijk op 28 november2010 door de lidstatenin
nationaalrechtzdn omgezet.
Hoewel het gebruik van nazisymbolenals zodanigniet verbodenis krachtenshet EUrecht, kan het in sommigegevallenwel onder kaderbesluft}A}A9lB/JBZ vallen. De
nationale autoriteiten, i,e. de politie en de rechter, moeten elk geval afzonderlijk
onderzoekenom vastte stellenof er sprakeis vanhetopzettelijkaanzetlentot geweldof
haat.
De Commissievolgt de omzettingvan het kaderbesluitdoor de lidstaten zo goed
mogelijk en werkt momenteelaÍrneenanalysevan de omzettingsmaatregelen
die door de
lidstaten,waaronderNederland,
is volgensdeVerdragen
zijn meegedeeld.
De Commissie
tot I december2014 niet bevoegdinbreukprocedures
in te leiden op basis van
kaderbesluitenZq zal echterin 2013 wel eenrapportopstellenover de omzettingvan
kaderbesluit
2A081913
/IBZ.
Hoogachtend,

'Q,\-t\
EmmanuelCrabit
EuropeseCommissie,
B-1@9Brusset- BêEiê.Tel:(32-2)299i1 11.
Kantooradres:
MO595rc09.DoorkbsnumÍner:
(32-2)29854 96.Fax (32-2)2967623.
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Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton
namensde EuropeseUnie
naar aanleidingvan de Internationale Dag
ter bestrijding van rassendiscriminatieop 2l maart 2010
"De EuropeseUnie wil op de InternationaleDag ter bestrijding van rassendiscriminatie
haar voortdurende engagementvoor de bestrijding van alle vorïnen van racisme en
vreemdelingenhaatonderstrepen.Rassendiscriminatieis in strijd met de waardenwaarop
de EU is gebaseerden wij leverenzowel binnen de EU als eldersin de wereld onverdroten
inspanningenom dezediscriminatieuit te bannen.Dat gebeurtonder meer in de vorm van
wetgeving, bewustmakingscampagnes en steunverlening aan projecten van
maatschappelij
ke organisaties.
De wereldwijde inspanningenvoor de bestrijding van racisme zijn gebaseerdop het
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
(ICERD). Wij roepen alle statenop dit verdrag zo spoedigmogelijk te ratificeren en ten
uitvoer te leggen."
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