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Sotsiaalse õhustiku halvenedes tuleb üha tugevamalt võidelda vihkamise ja 

sallimatusega 

 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) uuring näitab, et rassism ja võõraviha on 

tänases Euroopas üldlevinud probleemid. Ksenofoobsete ja rändevastaste 

kampaaniate kasvades kutsub FRA Euroopa Komisjoni esimesel iga-aastasel 

põhiõiguste kollokviumil oma eriraportis üles võtma konkreetseid teadlikkuse 

tõstmise meetmeid, parandama andmete kogumist ja tõhustama ohvrite 

juurdepääsu õigussüsteemile. Andmete puudumine on keskne teema ameti täna 

avaldatud iga-aastases ülevaates antisemitismi ilmingute kohta Euroopa Liidus. 

 

„Rünnakud, mida oleme näinud sel aastal Prantsusmaal, Taanis ja mujal Euroopa Liidus, on 

osa sallimatuse õhustikust, millele peame vastu astuma kõigi meie käsutuses olevate 

vahenditega,” sõnas FRA ajutine direktor Constantinos Manolopoulos. „Kogu Euroopa Liidus 

on tehtud palju positiivseid algatusi, kuid praeguses olukorras ei ole see piisav. Euroopa Liit 

ja selle liikmesriigid peavad võtma viivitamatud ja otsustavad meetmed, et võidelda 

ekstremistliku, ksenofoobse ja antisemiitliku suhtumise ning kuritegudega.” 

 

FRA rõhutab oma iga-aastases ülevaates antisemitismi ilminguid puudutavate andmete 

kohta Euroopa Liidus, et praegu puuduvad usaldusväärsed ja võrreldavad arvud probleemi 

tõhusaks lahendamiseks. Ohvreid ja tunnistajaid ei tule üksnes julgustada teatama 

antisemitistlikest juhtumitest, vaid võimud peavad looma ka süsteemid nende juhtumite 

registreerimiseks. FRA 2014. aastal loodud vihkamiskuritegudega võitlemise töörühm teeb 

koostööd kõigi 28 EL-i liikmesriigiga, et parandada mistahes vihakuritegude , sh 

antisemitistlike juhtumite, registreerimist ja julgustada nendest teatamist. Töörühm soovib 

samuti parendada koostööd valitsuste, õiguskaitseasutuste, prokuröride ja vabaühenduste 

vahel, rõhutades samal ajal koolituse tähtsust politsei ja muude eesliinil töötavate 

asjaosaliste jaoks. 

 

Olemasolevad andmed näitavad, et antisemitism on jätkuvalt Euroopa Liidu suur 

mureküsimus, mis nõuab otsustavaid ja sihipäraseid poliitilisi lahendusi. Nende lahenduste 

tõhus rakendamine kaitseks mitte üksnes juudi kogukondi, vaid saadaks ka selge sõnumi, 

et kõikide Euroopa Liidu elanike põhiõigusi võetakse tõsiselt ja kaitstakse. 

 

Euroopa Komisjoni esimese iga-aastase põhiõiguste kollokviumi eelõhtul avaldab FRA täna 

ka eriväljaande, milles arutatakse, mil viisil süveneb praegu kohaliku, riikliku ja Euroopa 

tasandi poliitilises kõnes agressiivne toon, mida seejärel võimendavad press ja 

sotsiaalmeedia, külvates ebaturvalisust ja hirmu etniliste ning usuvähemuste seas ELis. FRA 

konverentsikõne „Austuse ja mitmekesisuse edendamine – sallimatuse ja vihkamise vastu 

võitlemine” kutsub üles tegema suuremaid pingutusi, et tunnustada etnilist, keelelist, 

kultuurilist ja religioosset mitmekesisust meie ühiskonnas ning kasutama seda sotsiaalse 

ühtekuuluvuse ja majanduskasvu toetamiseks. 

 

Ülalmainitud kaks väljaannet on osa FRA pidevast tegevusest rassismi, ksenofoobia ja 

nendega seotud sallimatuse valdkonnas. Uuringuaruande ja eriväljaande saate alla laadida 
siit: 

Antisemitism: Euroopa Liidus kättesaadavate andmete ülevaade 

Austuse ja mitmekesisuse edendamine - sallimatuse vastu võitlemine 

 

Lisateavet saate e-posti teel aadressil media@fra.europa.eu 

Tel +43 (1)580 30 655 

 

Teadmiseks toimetajatele: 

 Iga-aastast ülevaadet antisemitismi puudutavatest andmetest Euroopa Liidus on 

koostatud alates 2004. aastast 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-antisemitism-update_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/FRA-2015-paper-colloquium_en.pdf
mailto:media@fra.europa.eu


 

 

 

 FRA ülesanne on anda tõenduspõhist nõu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 

poliitikakujundajatele ning aidata nii kaasa paremini informeeritud ja kindlamalt 

piiritletud põhiõiguste arutelule ja poliitikale 

 Euroopa Komisjon korraldab oma esimese iga-aastase põhiõiguste kollokviumi 1.–2. 

oktoobril 2015. Lisateavet kollokviumi kohta leiate selle veebilehel: 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-

2015/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights-2015/index_en.htm

