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2006. aasta sündmused rõhutasid veel kord, et Euroopa ühiskond ja
poliitiline juhtkond peavad jääma kindlaks võitluses olemasoleva ebavõrduse,
rassistlike kuritegude ja ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnaliikmete
sotsiaalse tõrjutuse vastu. Aasta 2006 on olnud Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia
Järelevalvekeskuse (EUMC) jaoks väga töörohke. EUMC töö prioriteedid
keskendusid andmekogumisele, teadusuuringutele ning teabevahetuse ja koostöö
alasele tegevusele eesmärgiga toetada ELi rassismivastase poliitika ja tegevuse
väljaarendamisel.
2006. aasta lõppes olulise otsusega mitte üksnes EUMC enda jaoks, vaid
üldisemalt põhiõiguste kaitsmise ja edendamise jaoks ELis. Detsembris jõudsid ELi
justiits- ja siseministrid kokkuleppele EUMC mandaadi laiendamises, et EUMCst
saaks Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. Kõnealune areng kajastab poliitikakujundajate
suuremat teadlikkust sellest, et hästi korraldatud andmete kogumine põhiõiguste
valdkonnas on tõhusate poliitikavaldkondade ja meetmete väljatöötamise oluline
nõue. Andmete kogumise ja EUMC analüütilise töö laiendamine väljapoole
rassismivaldkonda annab ELile uut koondteavet teiste põhiõigustega seotud oluliste
valdkondade kohta.
EUMC ümberkujundamine annab ühtlasi võimaluse kajastada varasemat
tegevust, mis on 2006. aastal andnud taas märkimisväärse panuse rassismivastase
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poliitika kujundamisse, ja teha sellest kokkuvõtteid. EUMC on aidanud kaasa
teadlikkuse tõstmisele diskrimineerimisest ja ksenofoobiast ELi liikmesriikides.
EUMC aruanded on võimaldanud teatavat võrdlust ELi eri riikide vahel ning
toonud esile riikidesiseseid mitmeaastasi suundumusi. Kõnealustes aruannetes
kajastatud EUMC järeldused ja arvamused on kaasatud ELi poliitikakujundam
isprotsessi ja andnud teavet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tööks.
Kodanikuühiskond on saanud kasutada EUMC uurimistulemusi olemasoleva
ebavõrdsuse väljatoomiseks ja asjaomaste sidusrühmade reageerimise toetamiseks.
Üks EUMC töö lähenemisnurk on olnud keskenduda ka positiivsetele
külgedele, tutvustades paljude niisuguste küsimuste praktilisi lahendusi, mida
mõned inimesed keeruliseks peavad. Olemasoleva hea tava rõhutamisega on EUMC
püüdnud näidata poliitikakujundajatele ELis, et mittediskrimineerimispoliitika ja meetmed ei ole mitte ainult soovitavad ja neid ei nõuta mitte üksnes ELi direktiivides,
vaid et need on teostatavad ja toovad ühiskonnale tervikuna praktilist kasu.
Euroopa keskne tulevikuväljakutse on osalusühiskonna edendamine
põhiõiguste, mitmekesisuse ja võrdsuse austamise ning järgimise alusel. Usume
kindlalt, et uus Põhiõiguste Amet suudab jätkata ja intensiivistada sellise Euroopa
toetamist, kus me kõik võime tunda end võrdsetena ja mille üle võime olla uhked.
Avaldame tänu haldusnõukogule ja EUMC personalile nende toetuse,
pühendumuse ja tehtud tähtsa töö eest.
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Ülevaade EUMC tööst
Ameti roll
Euroopa Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus (EUMC) on Euroopa
Liidu (EL)1 amet, kelle ülesanne on koguda objektiivseid, usaldusväärseid ja
võrreldavaid andmeid ning viia läbi teadusuuringuid rassismi, ksenofoobia ja
sarnaste ilmingute kohta ELi liikmesriikides. EUMC andmete kogumine ja analüüs
annab Euroopa Liidule paremad võimalused poliitika ja tegevuse väljakujundamiseks
nii riigisiseste kui ka Euroopa mehhanismide kaudu ning asjaomaste sidusrühmade
kaasamiseks rassismivastasesse võitlusse ELis. EUMC on asjakohaste andmete
ja teabe kogumiseks üle Euroopa Liidu loonud Euroopa rassismi ja ksenofoobia
teabevõrgu (RAXEN), kuhu kuuluvad partnerorganisatsioonid igast ELi
liikmesriigist. EUMC asub Austrias Viinis.

Strateegiliste prioriteetide kindlakstegemine ja
väljatöötamine
Haldusnõukogu püstitab EUMC eesmärgid ja strateegia ning määrab
kindlaks EUMC iga-aastase töökava. Samuti võtab haldusnõukogu vastu EUMC
eelarve, määrab ametisse direktori ja võtab vastu majandusaasta aruande. Aastal
2006 tuli haldusnõukogu kokku kolm korda. EUMC töö üle teostab järelevalvet
tema juhatus. Juhatus tuli 2006. aastal kokku seitsmel korral.2 EUMC töö
prioriteedid keskendusid 2006. aastal andmekogumisele, teadusuuringutele
ning teabevahetusalasele tegevusele ja koostööle eesmärgiga arendada välja
rassismivastane poliitika ja tegevus.

EUMC töö rahastamine
EUMCd rahastab Euroopa Liit. Seepärast on läbipaistvus ja
aruandluskohustus EUMC jaoks äärmiselt tähtsad. Aastal 2006 oli EUMC eelarve
8,9 miljonit eurot.3

Töötamine EUMCs
EUMC personal koosnes 2006. aastal 37 koosseisulisest töötajast,
kes töötasid direktoraadis ja kolmes eraldiseisvas üksuses: uurimise ja andmete
kogumise osakond, kommunikatsiooni ja välissuhtluse osakond ning haldusosakond.
EUMC värbab töötajaid kogu EList. Keskust juhib direktor, kelle on ametisse

1
2
3

EUMC asutati nõukogu 2. juuni 1997. aasta määrusega (EÜ) nr 1935/97 (EÜT L 151, 10. juuni 1997), mida
muudeti nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1652/2003.
Haldusnõukogu ja juhatuse liikmete nimekirja vt A lisast.
Lähemalt vt B lisa.
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määranud haldusnõukogu, kes vastutab keskuse iga-aastase tegevuskava koostamise
ja elluviimise ning igapäevase asjaajamise eest.4 Aastal 2006 pakkus EUMC ka
esimest korda noortele kõrgkoolilõpetajatele võimalust omandada praktika kaudu
kogemusi rassismivastases töös.5

Autoriõigus: EUMC

EUMC personal

4
5
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Lähemalt vt A lisa.
EUMC organisatsiooni skeemi vt A lisast.

Ülevaade EUMC tööst
R A S S I S M I U L AT U S E M Õ I S T M I N E
Tõhusa rassismivastase poliitika toetamine
Teadlikkuse tõstmine rassismi ja ksenofoobia kohta
Võitlus rassismi vastu Euroopas – järeldus

Rassismi ulatuse mõistmine
Alates loomisest on EUMC püüdnud toetada Euroopa Liitu rassismi,
ksenofoobia ja antisemitismi ulatuse ja määra mõistmisel. Peamiselt on EUMC püüdnud
seda teha Euroopa Liidu tasandil kättesaadavate andmete ning teabe kvantiteedi
ja kvaliteedi parandamise kaudu, et toetada tõhusamat poliitikakujundamist.
Kõnealused andmed ja teave on enamjaolt EUMC võrdlevate uuringute ja analüüsi
aluseks. EUMC andmed ja teave parandavad rahvusvahelisel tasandil kättesaadavaid
andmeid ning on kasuks Euroopa Liidu sisestele ja välistele organisatsioonidele.
Järk-järgult on EUMC kogunud andmeid ja teavet, mis ei olnud eelnevalt Euroopa
tasandil ja mõnel juhul rahvusvahelisel tasandil kättesaadavad. Nagu rõhutatakse
aruande teistes peatükkides, on EUMC andmed ja teave ning kasutatud andmete
kogumise meetodid mõjutanud teiste rahvusvaheliste organisatsioonide andmete
kogumise arengut ning aidanud kaasa andmete kogumise standardite kehtestamisele
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. EUMC jätkas tööd, et parandada andmete
kogumise juhiseid ja tõsta teadlikkust oma kasulikkusest poliitikakujundajate jaoks.
Nagu on rõhutatud allpool, oli EUMC 2006. aastal aktiivne mitmes valdkonnas,
kusjuures ta kogus andmeid rassilise diskrimineerimise kohta tööhõives, hariduses
ja eluasemesektoris, jälgis arenguid seadusandluses ning andis ülevaate rassistliku
kuritegevuse ja vägivallaga seotud olukorra kohta. Kokkuvõttes esitas ta liidule
rassismi kohta võrdleva ülevaate ja analüüsi.

Andmete ja teabe kogumine Euroopa rassismi ja ksenofoobia
teabevõrgu (RAXEN) riiklike teabekeskuste kaudu
2000. aastal rajas EUMC Euroopa rassismi ja ksenofoobia teabevõrgu
(RAXEN). Võrgustik koosneb igas ELi liikmesriigis asuvatest teabekeskustest, kes
on leppinud EUMCga kokku koguda andmeid ja teavet rassismi, ksenofoobiat ja
nendega seotud sallimatust puudutava olukorra kohta. Andmete kogumine hõlmab
peamiselt rassilist ja etnilist diskrimineerimist tööhõives ja eluasemesektoris.
RAXEN esitab ka aruandeid mittediskrimineerimist käsitlevate õigusaktide
arengu kohta ning kogub ametlikku ja mitteametlikku teavet rassistliku vägivalla ja
kuritegevuse kohta, keskendudes peamiselt antisemitismi ja islamofoobiaga seotud
juhtumitele. RAXENi aruannetes rõhutatakse ka valitsuse ja kodanikuühiskonna
head tava ja positiivseid algatusi rassismivastases võitluses.
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RAXENi tegevus 2006. aastal
RAXENi võrgustiku liikmed andsid regulaarselt oma panuse EUMC
töösse mitmete aruandlusvahendite abil:
• RAXENi iga kahe kuu järel koostatud bülletäänid, aruanded poliitiliste arengute
kohta, olulised küsitlused ja uuringud, statistilised andmed ja muu teave lisati
EUMC bülletääni ning neid kasutati ka EUMC andmebaasi ajakohastamiseks;
• ajavahemikku 2000–2005 hõlmav uuring etnilise ja rassilise diskrimineerimise
vastu võitlemise ning võrdsuse edendamise suundade ja arengu kohta oli
vajalikuks taustteabeks EUMC võrdlevale aruandele kõnealusel teemal;
• peamist iga-aastast andmete kogumise aruannet kasutati EUMC aastaaruande
projekti koostamiseks rassismi ja ksenofoobia olukorra kohta ELis ning EUMC
andmebaasi ajakohastamiseks. Kõnealusel aastal keskendusid riiklikud aruanded
tõenditele rassilise võrdsuse direktiivi mõjude kohta;
• üks andmete kogumise lühiaruanne esitati ka rassilist ja etnilist diskrimineerimist
käsitlevate kohtuasjade kohta. Kõnealune materjal avaldatakse EUMC andmebaasis.
Teine aruanne käsitles teadlikkuse tõstmist ja keskendus projektidele, mille
eesmärk on parandada sisserännanute osalust ühiskondlikus elus, kusjuures
rõhutati mitmekesisust ja võrdsust. Tulemused esitatakse 2007. aastal (Euroopa
aasta „Võrdsed võimalused kõigile”) valitud heade tavade kokkuvõttena EUMC
andmebaasis.
RAXENi riiklike teabekeskustega peeti 2006. aastal kaks koosolekut.
Kõnealuste koosolekute peamine eesmärk oli arutada andmete kogumisega seotud
küsimusi, kuid vahetada ka teavet praeguse olukorra kohta ELi liikmesriikides
ning päevakohaste arengute kohta riiklikul ja ELi tasandil mittediskrimineerimist
käsitlevates õigusaktides ja tegevuses. Koosolekute käigus on EUMC aastaaruande
autoritel võimalus arutleda riiklike teabekeskustega põhjalikult aruannete sisu ja
stiili üle ning vahetada andmete kogumise ja analüüsimise kogemusi.
2006. aasta alguses vormistati lõplikult EUMC andmete kogumise süsteemi
suurem ülevaade ning selle tulemused esitati EUMC haldusnõukogule märtsis.
Ülevaate peamised soovitused võeti vastu suunistes ja tehnilistes kirjeldustes
RAXENi 2006. aasta rahvusvahelise pakkumiskutse jaoks.

Andmete kogumise suutlikkuse suurendamine
läbirääkijariikides ja kandidaatriikides
EUMC on kaasatud mitmetesse projektidesse, et toetada organisatsioonide
suutlikkust koguda andmeid rassismi kohta läbirääkijariikides ja kandidaatriikides.
EUMC andis selleks oma panuse 2006. aastal, rakendades kolme peamist projekti,
mida rahastas laienemise peadirektoraat:
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• ajavahemikul 2003–2004 PHARE-RAXEN, mis hõlmas tol ajal kaheksat Kesk- ja
Ida-Euroopa läbirääkijariiki;
• ajavahemikul 2005–2006 RAXEN_BR, mis hõlmas tol ajal läbirääkijariikide
staatuses olevaid Rumeeniat ja Bulgaariat;
• ajavahemikul 2006–2007 RAXEN_CT, mis hõlmas kandidaatriike Horvaatiat ja
Türgit.
Kõnealustel projektidel on kaks eesmärki: ühelt poolt tutvustada riiklikele
organisatsioonidele RAXENi võrgustiku struktuuri, et nad saaksid kasutada
ekspertide teadmisi ja kogemusi andmete kogumise ning aruannete koostamise
kohta rassismi, ksenofoobiat ja nendega kaasnevat sallimatust käsitlevates
küsimustes, teiselt poolt arendada kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust
teadlikkuse tõstmise, koolituse ja suutlikkuse suurendamise ürituste abil, et
arendada paremat ELi rassilise ja etnilise diskrimineerimise valdkonna poliitika
mõistmist. Aastal 2006 läbisid valitud organisatsioonid Bulgaarias, Rumeenias,
Horvaatias ja Türgis koolituse ning kogusid RAXENi ühistel suunistel põhinevaid
andmeid ja teavet, esitades aruandeid olukorra kohta oma riigis. Peale selle peeti
2006. aasta septembris Soﬁas rahvusvaheline seminar andmete kogumise ja politsei
tegevuse kohta seoses vähemustega. Üritusel osalesid valitsuse ja politsei esindajad
ning kodanikuühiskonna organisatsioonid. Teine rahvusvaheline seminar korraldati
2006. aasta oktoobris Bukarestis andmete ja teabe kogumise ning rassilise võrdsuse
direktiivi ülevõtmise kohta. Mõlemal üritusel osalesid valitsuse ja politsei esindajad
ning kodanikuühiskonna organisatsioonid.

Dokumendiallikate avalikustamine
EUMC on lisaks rassismi ja sellega seotud sallimatuse kohta aruannete ja
uuringute esitamisele kohustatud tagama vaba juurdepääsu ka dokumendiallikatele.
Pärast kahe aasta pikkust ettevalmistust lõi EUMC 2006. aastal elektroonilise
andmebaasi „EUMC andmebaas”, mis sisaldab olulisemaid ja taustandmeid ning
teavet iga 27 liikmesriigi kohta rassismi, ksenofoobiat ja nendega seotud sallimatust
käsitlevates küsimustes. Praegu on käsil töö, mille eesmärk on luua koostöös teiste
organisatsioonidega, nagu OSCE/ODIHR ja Euroopa Nõukogu, märksõnaregistrist
koosnev tesaurus.

Uurimine ja analüüs
Andmete kogumine RAXENi kaudu on tõstnud esile vahetult võrreldavate
andmete vähesuse. Võrreldavuse parandamiseks ning teiseste andmete kogumiseks
RAXENi kaudu algatas EUMC uurimisprojektid, milles esitatakse originaalseid ja
võrreldavaid esmaseid andmeid rassismi ja diskrimineerimise kohta.
2006. aastal avaldati mitmeid uurimisaruandeid, mis sisaldasid teavet
nii RAXENilt kui ka esialgsetest uuringutest. Kõnealused aruanded võimaldasid
võrrelda eri liikmesriikide tegevust.
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2006. aastal avaldati võrdlevate aruannete seeria viies aruanne
eluasemesektori kohta. Aruanne pealkirjaga “Migrants, Minorities and Housing”
(„Sisserändajad, vähemusrühmad ja eluasemesektor”) põhineb 15 liikmesriigi
RAXENi teabekeskuste esitatud teabel. Aruandes näidatakse, et 15liikmelises
ELis mõjutavad samasugused eluasemesektori ebasoodsate tingimuste ja
diskrimineerimise mehhanismid sisserändajaid ja vähemusrühmi, nagu näiteks
eluruumile juurdepääsu võimaldamisest keeldumine taotleja nahavärvi tõttu,
kitsendavate tingimuste kehtestamine, mis piiravad juurdepääsu riiklikule
eluasemele, või isegi vägivaldsed füüsilised rünnakud, mille eesmärk on peletada
vähemusrühmad eemale teatud linnaosadest. Aruandes dokumenteeritakse
juhtumeid teatud riigiasutuste vastuseisust tegeleda niisuguse diskrimineerimisega,
kuid kirjeldatakse ka riigiasutuste suurenevat heade tavade hulka diskrimineerimise
vastu võitlemiseks eluasemesektoris.
Aruandes “Roma and Travellers in Public Education” („Romid ja
rändrahvad riiklikus hariduses”), mis põhineb samuti RAXENi esitatud andmetel,
esitatakse tõendeid selle kohta, et romide ja rändrahvaste hulgast pärit õpilased
kohtavad ELI liikmesriikides otsest ja süsteemset diskrimineerimist ning haridusest
tõrjumist. Aruandes näidatakse samuti, et ajakohased ametlikud andmed romide ja
rändrahvaste osalemise kohta hariduses ei ole enamasti kättesaadavad.
Üks esialgsel uuringul põhinev projekt oli “Pilot Study on Migrants’
Experiences of Racism and Discrimination in the EU” (“Pilootuuring migrantide
kogemuste kohta seoses rassismi ja diskrimineerimisega Euroopa Liidus”).
Kõnealune uuring põhines ajavahemikul 2002–2005 Belgias, Saksamaal, Kreekas,
Hispaanias, Prantsusmaal, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Madalmaades, Austrias,
Portugalis ja Ühendkuningriigis läbiviidud riiklike uurimuste andmetel. Kokku
vastas üle 11 000 sisserändaja taustaga inimese küsimustele oma kogemuste kohta
seoses diskrimineerimisega. Uuring näitab, et märkimisväärne arv sisserändajaid
kõigis 12 riigis on oma igapäevaelus isiklikult kogenud diskrimineerivat kohtlemist.
Metoodilises mõttes võimaldas uuring EUMC-l astuda samme süstemaatilisemaks
andmete kogumiseks etniliste vähemusrühmade kogemuste kohta seoses
diskrimineerimisega. Uuring näitab vajadust tagada see, et tulevikus viidaks
uuringud läbi ühise lähenemisviisi abil, mida kasutatakse samaaegselt kõigis
osalevates riikides, et saavutada lõplike tulemuste võrreldavuse kõrge tase.
Alates 2000. aastast on EUMC kogunud igasuguseid kättesaadavaid
andmeid ja teavet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides ning alates
2002. aastast keskendunud lisaks antisemitismile. Aastal 2006 esitas EUMC koos
ajakohastatud statistilisi andmeid sisaldava töödokumendiga oma 2004. aasta aruande
antisemitismi kohta pealkirjaga „Antisemitism: Summary overview of the situation in
the European Union 2001–2005” („Antisemitism: lühiülevaade olukorrast Euroopa
Liidus ajavahemikul 2001–2005”). Kättesaadavad andmed näitasid viimastel aastatel
antisemiitliku tegevuse suurenemist mõnes ELi liikmesriigis seoses juhtumitega,
mis ulatusid vihkamist väljendavast e-kirjast süütamiseni.
2004. aastal paluti riiklikel teabekeskustel esitada aruanne islamikogukondade olukorra kohta liikmesriikides, hõlmates ajavahemikku 2004–2005. Kõnealuse
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teabe alusel koostas EUMC aruande “Muslims in the European Union: Discrimination
and Islamophobia” („Islamiusulised Euroopa Liidus: diskrimineerimine ja
islamofoobia”), mis avaldati 2006. aasta lõpus. Aruandes esitatakse kättesaadavad
andmed diskrimineerimise kohta, mis puudutab islamiusulisi tööhõives, hariduses ja
eluasemesektoris. Islamofoobia ilmingud ulatuvad sõnalistest ähvardustest füüsiliste
rünnakuteni inimeste ja vara vastu. Aruandes rõhutatakse, et Euroopa islamiusuliste
vastu suunatud diskrimineerimise ja islamofoobiaga seotud vahejuhtumite ulatust
ja olemust ei dokumenteerita piisavalt ning selle kohta ei esitata piisavalt aruandeid.
EUMC aruandes soovitatakse seetõttu, et liikmesriigid parandaksid vahejuhtumitest
teatamist ning rakendaksid meetmeid, et võidelda tõhusamalt diskrimineerimise ja
rassismi vastu. Aruanne sisaldab samuti algatusi ja ettepanekuid ELi liikmesriikide
valitsuste ja Euroopa institutsioonide poliitiliste meetmete kohta, mille eesmärk on
võidelda islamofoobia vastu ja soosida integreerimist, ning soovitusi selle kohta,
et ühenduse ühtekuuluvuspoliitika peaks põhinema Euroopa Liidu põhiväärtuste
austamisel (sealhulgas Euroopa Liidu põhiõiguste hartal ja Euroopa inimõiguste
kaitse konventsioonil).
Paralleelselt kõnealuse aruandega tellis EUMC eraldi, ent täiendava
uuringu pealkirjaga „Perceptions of Discrimination and Islamophobia: Voices
from members of Muslim communities in the European Union” („Ettekujutus
diskrimineerimisest ja islamofoobiast: Euroopa Liidu islamikogukondade liikmete
arvamused”). Eesmärk oli parandada arusaama selle kohta, kuidas islamiusulised
tajuvad diskrimineerimist ja islamofoobiat ning kuidas see mõjutab nende kogukondi.
Aruandes kinnitatakse samuti, et islamiusulised ise peavad tegema rohkem, et
sulanduda ühiskonda laiemalt, et saada üle nende ees seisvatest takistustest ja
raskustest ning võtta suurem vastutus integratsiooni eest. Uurimused telliti, et teha
intervjuusid islamiusulistega, kes olid kaasatud kogukondlikesse rühmadesse ja
organisatsioonidesse kümnes ELi liikmesriigis, mille islamiusulistest elanikkonna
arv on märkimisväärne. Aruanne avaldati 2006. aasta lõpus paralleelselt aruandega
islamiusuliste kohta Euroopa Liidus.

Andmete võrreldavus
EUMC uurimistöö üks eesmärk on parandada andmete võrreldavust
liikmesriikide vahel. Vajadus võrreldavuse parandamise järele võib esineda mitmel
eri tasandil. Esiteks on võrdlevad aruanded, nagu 2006. aastal eluasemesektori
kohta koostatud aruanne, olulised eri liikmesriikides kättesaadavate andmete
kindlakstegemisel, lünkade tuvastamisel, põhjuste selgitamisel, miks asjad ei ole
võrreldavad, kirjeldava, kvalitatiivse materjali koostamisel, et selgitada riikliku
konteksti erinevusi ja nende seoseid liikmesriikidevaheliste diskrimineerimist
käsitlevate andmete võrreldavuse praeguse puudumisega.
Teiseks kavandab ja rakendab EUMC uurimisprojekte rassismi ja
diskrimineerimise erinevate aspektide kohta neisse lisatud võrreldavusega, st
kasutades ühist metoodikat, mida kohaldatakse liikmesriikides diskrimineerimise
kohta võrreldavate andmete esitamiseks. Selle üheks näiteks on pilootuuring ohvrite
kogemuste kohta seoses rassistliku kuritegevusega. Uuring toimub 2006. aastal ja
see avaldatakse 2007. aastal.
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Kolmandaks on EUMC aruanded aidanud tõsta teadlikkust vajaduse suhtes
lähendada liikmesriikide haldusmenetlusi, andmete kogumise meetodeid ja eri
liikmesriikides kasutatavaid määratlusi, et ametlikult esitatud andmed võiksid saada
oluliselt võrreldavamaks. Kõnealuse protsessi osana tegi EUMC 2006. aastal samuti
koostööd niisuguste organitega nagu EUROSTAT ja teiste pädevate komisjoni
töörühmadega. Näiteks osales EUMC 2006. aastal kahel EUROSTATi rakkerühma
koosolekul teemal „Kuritegevuse, ohvristamise ja kriminaalõiguse statistika”, mis
peeti 2006. aasta märtsis ja oktoobris Luxembourgis. Koosolekute eesmärk oli
arendada ühtlustatud andmete kogumist ja aruandlust kuritegevust käsitleva
statistika kohta Euroopas. EUMC osales ka diskrimineerimise ulatuse ja mõju
mõõtmiseks andmete kogumise Euroopa Komisjoni töörühma ning võrdõiguslikkust
käsitlevate andmete Euroopa käsiraamatu võrdlusrühma koosolekutel Brüsselis
septembris ja novembris. Viimase tulemuseks oli „Europan Handbook on Equality
Data”6 koostamine, milles on esitatud EUMC andmete kogumise kogemused, et
tõsta poliitikakujundajate teadlikkust vajaduse kohta paremate andmete järele.

6
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(Võrdõiguslikkust käsitlevate andmete Euroopa käsiraamat: kuidas ja miks suurendada riiklikku teadmistebaasi
võrdsuse ja diskrimineerimise kohta rassi, etnilise päritolu, usu ja veendumuste, puude, ea ja seksuaalse sättumuse alusel), Euroopa Komisjon/Soome Tööministeerium, veebruar 2007.

Ülevaade EUMC tööst
Rassismi ulatuse mõistmine
T Õ H U S A R A S S I S M I VA S T A S E P O L I I T I K A T O E T A M I N E
Teadlikkuse tõstmine rassismi ja ksenofoobia kohta
Võitlus rassismi vastu Euroopas – järeldus

Tõhusa rassismivastase
poliitika toetamine
Viimastel aastatel on tehtud mõningaid olulisi samme võitluses
diskrimineerimise vastu ning võrdsuse ja väärikuse eesmärkide edendamisel
kõigi ELi elanike jaoks. Enamik ELi liikmesriike võttis üle rassilise võrdsuse ja
tööhõivealase võrdsuse direktiivid ning lõi spetsiaalsed organid võrdse kohtlemise
edendamiseks. Euroopa Komisjon arendas märkimisväärselt oma poliitikat ja
meetmeid mittediskrimineerimise ja põhiõiguste valdkonnas. Püüdlus näha edu
kõnealuses valdkonnas peegeldub põhiõiguste, mittediskrimineerimise ja võrdsete
võimaluste volinike grupi moodustamises ning EUMC volituste laiendamises,
et sellest saaks Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. Euroopa Parlament andis
tugeva tõuke mittediskrimineerimise ja põhiõiguste tegevuskavale: ta moodustas
rassismivastasuse ja mitmekesisuse töörühma, et aidata kaasa rassismivastasele
võitlusele poliitilise suuna andmisele, ning võttis 2006. aastal vastu mitmeid olulisi
resolutsioone7
EUMC tegi aktiivselt koostööd kõnealuste struktuuride ja mehhanismidega
ELi ja riiklikul tasandil. EUMC andmete kogumine ja analüüs asetasid liidu paremale
positsioonile, et kujundada poliitikavaldkondi ja tegevust, võtta meetmeid riiklike
ja Euroopa mehhanismide abil ning olla kontaktis asjaomaste sidusrühmadega,
et võidelda rassismi vastu ELis. ELi institutsioonid kasutasid üha enam EUMC
tööd välissuhetes, pidades välispartneritega arutelu rassismi, ksenofoobia ja
antisemitismi üle.8
EUMC järeldused ja otsused kaasati ELi poliitika kujundamise
protsessi ja nendest saadi teavet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ning
nõuandeorganite (Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee)
tööks. Riiklikule tasandile jõudmiseks säilitas EUMC vahetud suhted asjaomaste
ELi valitsusasutustega kontaktametnike võrgustiku kaudu, kes vastutavad oma riigis
rassismivastase tegevuse eest. EUMC tegi koostööd valitsusvaheliste inimõiguste
kaitsega tegelevate organisatsioonidega, et tugevdada rahvusvahelist rassismivastast
tegevust ja tagada koordineerimine. Kodanikuühiskonna organisatsioonid andsid
olulise panuse EUMC töösse nii RAXENi võrgustiku osana kui ka EUMC ümarlaua
programmi kaudu.

7

8

Näiteks resolutsioon mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile – raamstrateegia
(2005/2191(INI)) või resolutsioon vastuseks komisjoni teatisele „Ühine integratsioonikava – raamistik kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus” (KOM(2005)0389).
Näiteks inimõigustealane dialoog Venemaa ja Hiinaga; Atlandi-ülene dialoog USAga; EÜ-Iisraeli seminar
rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse kohta.
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Autoriõigus: EUMC

EUMC koosolekud ELi liikmesriikide kontaktametnike võrgustikuga

ELi institutsioonide ja liikmesriikide nõustamine
ELi liikmesriikidega koostööd tehes keskendus EUMC mittediskrimineerimise ja rassismivastasuse sidumisele ühenduse poliitikatega. Suur osa
EUMC 2006. aasta tööst oli suunatud ELi poliitika ja strateegia teadvustamisele,
et edendada võrdõiguslikkust, mittediskrimineerimist ja sotsiaalset kaasatust.
Teine oluline EUMC seisukoht oli seotud Haagi programmiga, mille eesmärk oli
tugevdada ELi kui vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala.

Võrdõiguslikkuse, mittediskrimineerimise ja sotsiaalse kaasatuse
edendamine
Rassilise võrdsuse direktiivi mõju: EUMC andis panuse Euroopa Komisjoni
esimesse aruandesse rassilise võrdsuse direktiivi rakendamise kohta (oktoober
2006).9 Komisjoni teatis kajastas EUMC muret, et etniliste andmete vähesus takistab
mittediskrimineerimist käsitlevate õigusaktide tõhususe asjakohast kontrollimist.
Teiseks keskenduti teatises positiivsete meetmete kasutamisele. EUMC aruannetes
on rõhutatud asjaolu, et võrdsuse tagamine praktikas võib nõuda konkreetseid
meetmeid (positiivseid meetmeid), et kompenseerida rassilise või etnilise päritoluga
seotud puudusi. Aastal 2007 jätkab EUMC uurimist, kuidas positiivsed meetmed
võivad tagada ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, kaasa arvatud noored,
võrdõiguslikkuse.

9
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Andmete kogumise parandamine: EUMC kõigi töövaldkondade peamine
tulemus on liikmesriikide vajadus arendada tõhusamaid süsteeme ja mehhanisme, et
koguda, registreerida ja hinnata rassismi ja ksenofoobiaga seotud andmeid ja teavet.
Kõnealuse vajaduse kasvava teadlikkuse märgina käsitlevad teatud liikmesriigid
pooldavamalt etnilise/rahvusliku päritolu registreerimisega seotud küsimusi.
Aastal 2006 kutsuti EUMCd rääkima kõnealusel teemal mitmetel kõrgetasemelistel
poliitilistel seminaridel, kaasa arvatud Prantsuse peaministri juhtimise alla kuuluv
organisatsioon strateegilise analüüsi keskus (Centre d’analyse stratégique). EUMC
osales samuti komisjoni diskrimineerimise ulatuse ja mõju mõõtmiseks andmete
kogumise töörühmas ja võrdõiguslikkust käsitlevate andmete Euroopa käsiraamatu
võrdlusrühmas. Käsiraamatus (mis avaldatakse 2007. aastal) toetutakse EUMC
andmete kogumise kogemustele ning jagatakse poliitikakujundajatele teavet selle
kohta, kuidas luua tõhusaid diskrimineerimist käsitlevate andmete kogumise
mehhanisme.10
Mittediskrimineerimine algab kohalikul tasandil: kohalikel asutustel on
oluline roll kaasava ühiskonna loomises, mis põhineb vastastikusel austamisel ja
võrdsetel võimalustel kõigile. EUMC algatas koostöös Regioonide Komiteega kohalike
kogukondade võrgustiku projekti, et käsitleda kohalike ja piirkondlike asutuste
panust mittediskrimineerimise levitamisel. Projektis osalevad suure islamiusulistest
elanikkonna osakaaluga Euroopa linnad, et vahetada häid tavasid islamiusuliste
integreerimise kohta kohalikul tasandil. Aastal 2007 avaldatakse projekti raames
ajakohastatud EUMC varasem Euroopa linnade islamikogukondade olukorda käsitlev
aruanne. Koos Regioonide Komitee ja Viiniga pidas EUMC konverentsi kohalike ja
piirkondlike asutuste rolli kohta mittediskrimineerimist käsitlevate poliitikate
rakendamisel (märts 2006). Konverentsil määrati kindlaks head tavad
diskrimineerimise vastu võitlemisel ja sotsiaalse kaasatuse täiustamisel. Arutelud ja
EUMC kommentaarid lisati Regioonide Komitee 15. juuni 2006. aasta arvamusse.11
Romide tõrjutuse vastu võitlemine: romid kuuluvad rassismi kõige
haavatavamate rühmade hulka ELis, nagu on dokumenteeritud ulatuslikult EUMC
aruannetes. EUMC kohustub koos Euroopa Komisjoni ja teiste sidusrühmadega
määrama kindlaks olukorra parandamise poliitikad ja strateegiad. EUMC esitas
oma 2006. aasta romisid ja rändrahvaid riiklikus hariduses käsitleva väljaande
tulemusi komisjoni ja ekspertide koosolekutel ning Euroopa Rassismivastase
Võrgustiku (ENAR) konverentsil. Alates tema aruandest romi naiste juurdepääsu
kohta tervishoiule (2003) on EUMC teinud koostööd romi naiste võrgustikuga
nende konkreetseid probleeme käsitlevates küsimustes. Kõnealust tööd kasutas
Euroopa Parlament oma resolutsioonis (aprill 2006).12

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse edendamine
Mittediskrimineerimise
süvalaiendamine
integratsioonipoliitikasse:
„Integratsiooni peamistes ühistes põhimõtetes”, mille nõukogu võttis vastu Haagi
programmi kontekstis, tunnustatakse, et osalus ja võrdõiguslikkus on sisserändajate
eduka integreerimise puhul peamised. EUMC tegevus 2006. aastal tugevdas
argumenti, et integratsioonipoliitikaid tuleb täiendada meetmetega diskrimineerivate
tõkete vastu võitlemiseks. EUMC osales Euroopa seminaril sisserännanute
10 Euroopa Komisjon / Soome Tööministeerium: “European Handbook on Equality Data” (veebruar 2007).
11 Regioonide Komitee (CONST-IV-001): 15. juuni 2006. aasta arvamus teemal „Euroopa Parlamendi resolutsioon
vähemuste kaitse ja diskrimineerimisvastase poliitika kohta laienenud Euroopas”.
12 Resolutsioon romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus (2005/2164(INI)).
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tööturul integreerimise kohta Madridis, mille korraldasid ELi liikmesriigid ja mille
kaasrahastajaks oli Euroopa Komisjon (INTI), eesmärgiga vahetada kogemusi ja häid
tavasid integratsioonipoliitikate kohta liikmesriikides. EUMC viitas konkreetselt
EUMC tööl põhinevale mitmekesisuse haldamisele ja mittediskrimineerimise
meetmetele. EUMC Euroopa ümarlaua konverentsil (oktoobris 2006), mis peeti
Helsingis ELi eesistujamaa Soome toetusel, osalesid kodanikuühiskonna grupid
ja poliitikakujundajad, et arutleda mittediskrimineerimise süvalaiendamise üle integratsioonipoliitikatesse. EUMC ekspertarvamust paluti ka, et määrata kindlaks
konkreetsed strateegiad tööturul integreerimiseks. EUMC osales Euroopa foorumil
integratsiooni saavutamise kohta töökohal ja ühiskonnas ning tegi koostööd
sellega seotud töörühmaga, kes töötas välja näitajad ja vahendid integratsiooni ja
mittediskrimineerimist käsitlevate poliitikate hindamiseks.
Euroopa ühine reageering rassistlikule kuritegevusele: rassism on
mitmetahuline probleem, mis nõuab nii poliitilistelt liidritelt kui ka ühiskonnalt
suurt hulka ennetavaid ja parandusmeetmeid, mis sisaldavad kriminaalõiguse
mehhanisme. Aastal 2001 tegi Euroopa Komisjon ettepaneku ühiste õigusaktide
kohta, et tagada rassistliku käitumise tõhus karistamine ELis: raamotsus rassismi ja
ksenofoobiaga võitlemise kohta, mis peab leidma veel nõukogus heakskiidu. Aastal
2006 korraldas EUMC koos komisjoni ja ELi eesistujariigi Austriaga ekspertide
seminari, et lihtsustada raamotsuse üle peetavaid arutelusid. Euroopa Parlament
kordas 2006. aasta resolutsioonis oma toetust raamotsusele.13 Seoses nimetatud
tegevusega avas ELi eesistujariik Saksamaa 2007. aastal taas läbirääkimised
kõnealuse olulise õigusloomega seotud meetme üle.
EUMC osales teisel ELi ja kolmandate riikide politseiametite Euroopa
kohtumisel teemaga „Võitlus paremäärmusluse / parempoolse terrorismi vastu”
ning esitles EUMC tööd rassistliku vägivalla ja politsei tegevuse kohta seoses
rassistliku kuritegevusega. EUMC tegi rahvusvahelisel Pariisi konverentsil
“The Changing Landscape of European Security” („Euroopa julgeoleku muutuv
maastik”) samuti ettekande selle kohta, kuidas etniline diskrimineerimine
mõjutab sisserändajate kogukondi ELi liikmesriikides. EUMC võttis sõna 14.
Euroopa kõrgeimate politseiametnike seminaril, esitledes EUMC tööd politsei
tegevuse kohta seoses rassistliku vägivallaga ja rõhutades etnilise mitmekesisuse
olulisust politseis.
Põhiõigustest kinnipidamise edendamine: 2006. aastal päästis
karikatuuridega seotud vastuolu valla tulise vaidluse sõnavabaduse ja mitmekesisuse
austamise tasakaalustamise üle. EUMC pidas koostöös Euroopa Komisjoni ja ELi
eesistujariigi Austriaga konverentsi Euroopa-Vahemere piirkonna (EL, PõhjaAafrika, Lähis-Ida) meedia-asjatundjatele, et tõsta teadlikkust sõnavabaduse ja
rassistliku sisu küsimuste alal meedias. Pingelise vaidluse teiseks teemaks oli
turvameetmete tasakaalustamine inimõigusi käsitlevate muredega. EUMC osales
Euroopa Parlamendi koosolekutel, et arutleda etnilise proﬁili määramise üle (st
politsei tegevus, mis keskendub pigem rassile ja etnilisele päritolule kui käitumisele
või kahtlustatava kirjeldamisele). Aastal 2007 esitab EUMC kõnealuse teema kohta
aruande.

13 Resolutsioon mittediskrimineerimise ja võrdsete võimaluste kohta kõigile – raamstrateegia (2005/2191(INI)).
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T Õ H U S A R A S S I S M I VA S T A S E P O L I I T I K A T O E T A M I N E
Teadlikkuse tõstmine rassismi ja ksenofoobia kohta
Võitlus rassismi vastu Euroopas – järeldus

Koostöö partneritega
EUMC tegi tihedat koostööd valitsusväliste inimõiguste kaitsega
tegelevate organisatsioonidega, arendades sünergiat ja jagades teadmisi rassismi
vastu võitlemise kohta rahvusvahelisel tasandil. Valitsusvälised organisatsioonid on
seega olulised partnerid rassismivastases võitluses. Neil on võtmeroll teadlikkuse
tõstmisel, rassismi ohvrite toetamisel ja tegeliku olukorra kontrollimisel.

Euroopa Nõukogu ja teised rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Nõukogu: EUMC säilitas tihedad töösuhted rassismi ja sallimatuse
vastu võitlemise Euroopa komisjoniga (ECRI) ning teeb ulatuslikku koostööd Euroopa
Komisjoni peadirektoraatidega. EUMC esitas Euroopa Komisjoni talitustele ELi
tasandil andmed rassismi ja ksenofoobia kohta, et jagada teavet nende aruannete
ja asjaomaste standardite kehtestamisega seotud dokumentide koostamiseks, nagu
näiteks ECRI üldine poliitiline soovitus rassismi vastu võitlemise kohta koolihariduses
ja selle kaudu ning üldine poliitiline soovitus rassilise diskrimineerimise vastase
võitlemise kohta avaliku korra tagamisel (avaldatakse 2007. aastal). Romide olukord
on Euroopa Komisjoni, ESCE ja EUMC ühine mure. Kolm organisatsiooni püüdsid
parandada romisid käsitlevate riiklike poliitikate rakendamist kõrgetasemelise
rahvusvahelise konverentsi abil Bukarestis (mai 2006).
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE) ning Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon (ÜRO): OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja
Inimõiguste Büroo (ODIHR) on EUMC teine oluline partner. EUMC ja ODIHR
vahetasid hiljuti teavet ja teadmisi seoses antisemitismi ja islamiusuliste vastu
suunatud sallimatusega ning vihkamise kuritegudega. 2006. aasta OSCE inimmõõtme
rakendamise koosoleku ajal, Euroopa suurimal inimõiguste konverentsil, korraldas
EUMC paralleelse ürituse islamofoobia kohta ning OSCE/ODIHRi sallivuse
rakendamise koosolekul Viinis esitas EUMC peaettekande teemal „Vajadus
vihkamisega seotud kuritegusid käsitlevate andmete järele Euroopas”.
EUMC tegi samuti koostööd asjaomaste ÜRO agentuuridega, eelkõige
Inimõiguste Ülemkomissari Ametiga (OHCHR). OHCHR konsulteeris EUMCga,
et koostada poliitikadokument uute väljakutsete kohta rassismivastases võitluses
alates 2001. aasta rassismivastasest maailmakonverentsist. EUMC esitles oma
ohvreid käsitlevaid pilootuuringuid ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni ja ÜRO
narkootikumide ja kuritegude ameti ühisel kohtumisel teemal „Kuritegevuse
statistika”.

Koostöö kodanikuühiskonnaga ja ümarlauad
Euroopa ümarlaua programm ja RAXEN: EUMC korraldab Euroopa
ümarlaua konverentsi ja toetab riiklikke ümarlaudu, et alustada struktureeritud dialoogi
kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Aastal 2006 võimaldas see EUMC-l kuulata
kodanikuühiskonna muresid mitmesugustel teemadel, näiteks diskrimineerimine
terrorismivastastes meetmetes.14 Valitsusvälised organisatsioonid on seega
peamiseks teabeallikaks RAXENi võrgustiku jaoks.
14 Aastal 2006 toetas EUMC riiklikke ümarlaudu Saksamaal, Hispaanias ja Madalmaades.
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Pühendunud koostöö laiendamisele kodanikuühiskonnaga: valitsusväliste
organisatsioonide esmatähtsat rolli rassismivastases võitluses arvesse võttes
laiendab EUMC oma tegevust kodanikuühiskonnaga. Aastal 2007 viib ta läbi
konsultatsiooni, kuidas on kõige parem kaasata oma töösse kodanikuühiskonna
mured. EUMC esitas dokumendid EUMC andmete kogumise meetodite, andmete
võrreldavuse küsimuste ning rassistliku vägivalla ja kuritegevuse kohta andmete
kogumist käsitlevate probleemide kohta Lissabonis 11. rahvusvahelisel linnastute
konverentsil “Paths and Crossroads: Moving People, Changing Places” ( „Teed ja
ristteed: inimeste liikumine, kohtade vahetamine”).
Autoriõigus: EUMC

EUMC Euroopa ümarlaud 2006 Helsingis
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Rassismi ulatuse mõistmine
Tõhusa rassismivastase poliitika toetamine
T E A D L I K K U S E T Õ S T M I N E R A S S I S M I J A K S E N O F O O B I A K O H TA
Võitlus rassismi vastu Euroopas – järeldus

Teadlikkuse tõstmine
rassismi ja ksenofoobia kohta
EUMC leiab, et teadlikkuse tõstmine on tema rassismi- ja ksenofoobiavastase
poliitika toetamise oluline osa. Uuringud näitavad, et sisserännanute ja vähemuste
vastased eelarvamused põhinevad sageli vähestel teadmistel või teadmiste puudumisel
tegelike faktide kohta. Kommunikatsiooni, meediat ja avalikku teavet nähakse seega
kui ühte vahendit eelarvamuste mõjutamiseks, teadlikkuse tõstmiseks rassismi ja
ksenofoobia küsimuste alal ELis, EUMC teabe laiema levitamise parandamiseks
ning suurema mõju avaldamiseks konkreetsetele sihtrühmadele.
EUMC teavitab avalikkust ja tõstab teadlikkust eri kanalite kaudu:
• trükised;
• EUMC veebisait (http://eumc.europa.eu);
• külastajate rühmad;
• koostöö partnerite ja kodanikuühiskonnaga;
• koostöö meediaga;
• ajakirjanike koolitus ja teadlikkuse tõstmine.

Trükised ja levitamine
2006. aastal avaldas EUMC 9 aruannet (ja 15 temaatilist riikide uuringut),
3 ajakirja Equal Voices ja 6 bülletääni.15 Koos EUMC varasemate trükistega on kõik
trükised saadaval elektroonilisel kujul EUMC veebisaidil ja enamasti ka
trükieksemplarina. EUMC jaotab oma trükiseid ja muud teabematerjali
konverentsidel ja ekspertide seminaridel, samuti külastajate rühmadele ning saadab
neid taotluse korral ka tasuta. Iga trükise ilmumisest teatatakse EUMC bülletäänis
ja elektroonilise eelteatega, mis saadetakse laiali ulatuslikule jaotusnimekirjale (mis
sisaldab isikuid valitsustes, ELi institutsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides,
valitsusvälistes organisatsioonides jne). Peamistest trükistest teatakse ka pressiteate
kaudu. EUMC koostas samuti infolehe „Selected Publications from 2004–2006”
(„Valitud trükiseid aastatest 2004–2006”), mis pakub kasulikku ülevaadet EUMC
tööst.
2006. aastal lõi EUMC elektroonilise teabevahendi huvitatud osapooltele,
kes kirjutavad rassismi ja inimõigustega seotud küsimustest ja töötavad kõnealuses
valdkonnas: uue EUMC andmebaasi eesmärk on esitada avalikkusele erapooletut
teavet rassismi kohta ELis ja see sisaldab andmeid iga ELi liikmesriigi kohta ning
jaotisi hariduse, tööhõive, eluasemesektori, rassistliku vägivalla ja kuritegevuse ning
õiguslike küsimuste kohta.
15 Vt EUMC 2006. aasta väljaannete nimekirja C lisas.
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Veebisait
EUMC veebisait annab ülevaate ameti ülesannetest ja tegevusest, viidates
konkreetselt EUMC trükistele, RAXENi võrgustiku tegevusele ja pressile. Aastal
2006 külastati EUMC veebisaiti kokku 371 200 korral (2005: 289 000), st päevas
keskmiselt 1017 korral (2005: 850). Kõige enam 2006. aastal allalaaditud trükiseks
oli aastaaruanne, millele järgnes aruanne islamiusuliste kohta ELis.16

Külastajate rühmad
EUMC pakub avalikkusele võimalust külastada oma ruume ning saada
sissejuhatav ülevaade tema tööst ja mandaadiga seotud küsimustest. Aastal 2006 võeti
vastu ligikaudu 500 külastajat, kelleks olid peamiselt ELi liikmesriikide riigiasutuste
töötajad, diplomaadid ja (ELi) poliitikud, spetsialiseerunud valitsusvälised organisatsioonid ja võrdõiguslikkuse organid ning üliõpilaste, teadlaste ja akadeemikute
grupid.

Koostöö partnerite ja kodanikuühiskonnaga
Peale omaenese algatuste ja tegevuse toetab EUMC teisigi teadlikkuse
tõstmisel rassismi ja sellega seotud nähtuste kohta. EUMC toetab Euroopa Komisjoni
kampaaniat „Mitmekesisuse eest – diskrimineerimise vastu” ja „2007 – Euroopa
aastat „Võrdsed võimalused kõigile”” ning on saatnud eksperte kõnealuste algatuste
nõukogudesse. EUMC tegi koostööd ÜRO, Saksamaa valitsuse, Euroopa Parlamendi ja
16 Vt allalaadimiste üksikasjalikku nimekirja E lisas.
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FIFAga (Rahvusvaheline Jalgpalliliitude Föderatsioon), et toetada rassismivastast
võitlust jalgpalli 2006. aasta maailmameistrivõistluste ajal, mis kulmineerub FIFA
rassismivastaste päevadega veerandﬁnaalide ajal. EUMC andis välja mitmeid ühiseid
pressiteateid koos oma partneritega, sealhulgas Euroopa Komisjoni, ECRI/Euroopa
Nõukogu, OSCE ja Regioonide Komiteega.

Mitmekesisuse poolt Diskrimineerimise vastu

2007 – Euroopa aasta „Võrdsed võimalused kõigile”

Koostöö meediaga
Sõnavabadus on raskelt saavutatud võit, mis moodustab osa põhimõtetest
ja väärtustest, millele EL on üles ehitatud, ning meedial on kõnealuses kontekstis
keskne positsioon. Uuring näitab samuti, et meedia kujundab arusaamu. Seega
on meedial võtmeroll kanalina, mille kaudu tõstab EUMC avalikkuse teadlikkust
rassismi ja ksenofoobia alal ning levitab oma töö tulemusi. Ühelt poolt teeb EUMC
meediaga koostööd, et toetada ulatuslikumat ja teavitatumat aruannete esitamist
sisserändajate ja etniliste vähemuste olukorra kohta Euroopa Liidus. Teiselt poolt
on meedia ka rassismi kohta teadlikkuse tõstmise vahend, näiteks ajakirjanikele
mõeldud konverentside ja koolitusseminaride näol.
Meediat nähakse kui vahendit, millega edastada EUMC rassismivastased
sõnumid laiemale üldsusele. Aastal 2006 olid EUMC aruannete kajastamine ja
intervjuud EUMC esimehe ja direktoriga sagedased ning üldiselt hea kvaliteediga.
EUMC meediaanalüüsid näitavad, et aastaaruannet kajastati Euroopa meedias
näiteks vähemalt 170 korda ning EUMC aruannet islamiusuliste kohta ELis ligikaudu
500 korral.
Peamine kirjalik suhtlus meediaga toimub EUMC pressiteadete kaudu
ning suuremate aruannete puhul ka meediakokkuvõtete kaudu. Aastal 2006
väljastati kokku 16 pressiteadet.17 Need ulatuvad oluliste EUMC aruannete
(näiteks 2006. aasta aruanne ja aruanne islamiusuliste kohta ELis) avaldamisega
kaasnevatest pressiteadetest teadeteni EUMC korraldatud sündmuste kohta
(näiteks Euroopa-Vahemere piirkonna konverents, EUMC Euroopa ümarlaua
konverents) ja teadaanneteni teemapäevade (näiteks holokausti mälestuspäev,
rahvusvaheline romide päev, rahvusvaheline rassilise diskrimineerimise tõkestamise
päev) ja päevakohaste arengutega seotud teemade kohta. Viinis ja Brüsselis peeti
pressikonverentse ja anti asjakohast tuge kahe EUMC peamise trükise avaldamisel.
17 Vt EUMC kõigi 2006. aasta pressiteadete täielikku nimekirja E lisas.
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EUMC arendas oma suhteid ajakirjanikega edasi ning EUMC ajakirjanike
andmebaas sisaldas 2006. aasta lõpus ligikaudu 900 ajakirjaniku kontaktandmeid
kogu EList, kes saavad korrapäraselt EUMC pressiteavet. Aastal 2006 vastas EUMC
ka arvukatele ajakirjanike individuaalsetele teabepäringutele ja intervjuutaotlustele.

Ajakirjanike koolitus ja teadlikkuse tõstmine
Nagu näitavad uuringud ja vaatlused ning nagu rõhutavad ka
meediavaldkonna töötajad ise, on diskrimineerimise küsimustes pidev vajadus
ajakirjanike teadlikkuse tõstmise ja koolituse järele. Aastal 2006 korraldas
EUMC mitmeid meediale ja ajakirjanikele suunatud ettevõtmisi või võttis
neist osa. Koos Euroopa Komisjoni ja ELi eesistujariigi Austriaga korraldas
EUMC umbes 120 ajakirjaniku ja meediavaldkonna töötajaga suure konverentsi
“Racism, Xenophobia and the Media: Towards Respect and Understanding of
All Religions and Cultures” („Rassism, ksenofoobia ja meedia: kõigi usundite ja
kultuuride austamise ja mõistmise edendamine”). EUMC osales konverentsidel
ja seminaridel või andis oma panuse neisse, nagu Londoni etnilise meedia
konverents, ajakirjanike koolitusseminarid Maltal, Austrias ja Saksamaal ning suur
Euroopa meediakonverents “Migration and Integration – Europe’s big challenge. Which
role do the media play?” („Migratsioon ja integratsioon – Euroopa suur väljakutse. Milline
on meedia roll?” ) Saksamaal Essenis, mille korraldas Euroopa Ringhäälinguliit koos
telekanaliga Westdeutscher Rundfunk (WRD), Prantsuse Televisiooniga ja telekanaliga
ZDF. Programmikoostajad ja otsustajad kogu Euroopast arutlesid meedia, poliitika
ja kodanikuühiskonna suhete üle, mis käsitlevad sisserände ja integratsiooni
küsimusi. EUMC direktor Beate Winkler pidas ühe peaettekannetest.
EUMC on jätkanud heade tavade edendamist seoses meediakajastustega
mitmekesisuse ja integratsiooni teemal. Koos Euroopa Parlamendi ja teistega toetas
EUMC Euroopa meediaauhinda CIVIS 2006. Meediafondi CIVIS (WDR/ARD ja
Freudenberg Stiftung) eesmärk on suurendada elektroonilise meedia teadlikkust
Saksamaal ja Euroopas integratsiooni ja kultuurilise mitmekesisuse valdkonnas.
Meediaauhinnaga autasustatakse raadio- ja televisiooniprogramme, mis edendavad
kultuuridevahelist mõistmist ELis, ning see antakse üle televisiooni vahendusel
edastataval tseremoonial.
Autoriõigus: EUMC

120 ajakirjanikku ja meediavaldkonna töötajat konverentsil “Racism, Xenophobia and the Media:
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Võitlus rassismi vastu
Euroopas – järeldus
Diskrimineerimine ja rassism jäävad häirivaks tegelikkuseks paljude
sisserändajate ja vähemusrühmade liikmete jaoks ELis. Siiski on viimastel
aastatel tehtud olulisi samme rassismivastase võitluse toetamiseks. Enamik ELi
liikmesriikidest võttis üle ELi rassilise võrdsuse ja tööhõivealase võrdsuse direktiivid
ning lõi spetsiaalsed organid võrdse kohtlemise edendamiseks, mitmed riigid on
töötanud välja riiklikud rassismivastased tegevuskavad. Euroopa Komisjon edendas
märkimisväärselt oma poliitikat ja vahendeid mittediskrimineerimise ja põhiõiguste
valdkonnas. Ka Euroopa Parlament andis tugeva tõuke mittediskrimineerimise ja
põhiõiguste tegevuskavale. EUMC-l oli kõnealustes arengutes oma roll: kaheksa
tegevusaasta jooksul on EUMCst saanud ELi ekspert- ja teabekeskus rassismi
küsimustes. Ta on andnud olulise panuse paremini teavitatud ja sihipärasematesse
poliitikatesse rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks.
2006. aastal tegi EUMC tööd selleks, et suurendada teadlikkust rassismi
ja ksenofoobia olukorra kohta ELis ning tõi esile võimalikud tegevuskavad. Lisaks
aastaaruandele avaldas ta temaatilisi aruandeid islamofoobia, antisemitismi,
romide ja rändrahvaste kohta riiklikus hariduses ja meedias. EUMC aruanded
edendasid arusaamist poliitikakujundajate hulgas, et tõhus andmekogumine
rassilise diskrimineerimise kohta on olulise tähtsusega, et arendada poliitikat
ja tegevust iga ELiselava inimese võrdõiguslikkuse edendamiseks. EUMC andis
panuse poliitikakujunduse aruteludesse ELi institutsioonides ja pakkus huvi ELi
liikmesriikidele. Rahvusvahelisel tasandil jätkas EUMC oma koostööd peamiste
valitsusvaheliste inimõiguste kaitsega tegelevate organisatsioonidega ja eelkõige
Euroopa Nõukoguga. ECRI, ODIHR, UN ODIHR ja EUMC kõrgetasemelisel
asutustevahelisel kohtumisel toonitati rahvusvahelise rassismi ja sallimatuse
vastase tegevuse vajadust. EUMC töösse on kaasatud aktiivselt ja positiivselt ka
kodanikuühiskonna partnerid. EUMC arendas edasi ka oma meediasuhteid,
et tõsta teadlikkust ja edastada üldsusele EUMC teavet rassismi kohta. EUMC
trükiseid kajastatakse Euroopa meedias regulaarselt. EUMC toimib objektiivse ja
usaldusväärse teabeallikana rassismi küsimustes ajakirjanike jaoks kogu ELis.
2006. aasta oli EUMC viimane tegevusaasta esialgse mandaadi alusel.
1. märtsil 2007 sai EUMCst Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet, mis hõlmab
ulatuslikumaid valdkondi põhiõiguste alal. Uus amet annab olulise panuse, et tagada
ELi tasandil põhiõiguste austamine ja edendamine. Ameti prioriteediks jääb EUMC
rassismi- ja ksenofoobiavastase tegevuse jätkamine. Diskrimineerimisvastase võitluse
asetamine põhiõiguste konteksti edastab kõigile olulise sõnumi: võrdne kohtlemine
on õigus, mitte privileeg. Võrdõiguslikkuse saavutamise mitteedendamine tähendab
jätta andmata põhiõigus ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele Euroopa Liidus.
„2007 – Euroopa aasta „Võrdsed võimalused kõigile”” võib luua keskkonna, milles
ühiskond kui tervik tegeleb diskrimineerimisvastase võitlusega, diskrimineerimise
ennetamisega ja annab ohvritele õiguse kasutada riiklikul tasandil loodud
heastamisvahendeid.
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Eelarvevahendite käsutaja kinnitav avaldus
Mina, allakirjutanu, Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti direktori kohusetäitja,
kinnitan eelarvevahendite käsutajana,
• et käesolevas aruandes esitatud teave on täpne ja tõene*.
• Teatan, et mul on piisav kinnitus selle kohta, et käesolevas aruandes kirjeldatud
tegevuste jaoks eraldatud vahendeid on kasutatud sihtotstarbeliselt ja usaldusväärse
ﬁnantsjuhtimise põhimõtete kohaselt ning et kehtestatud kontrollimenetlused
annavad vajaliku tagatise aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrapärasuse
kohta.
Kõnealune piisav kinnitus põhineb minu hinnangul ja minu käsutuses oleval teabel,
näiteks isehindamise tulemused, järelkontrollid, siseaudititeenistuse märkused ning
kontrollikoja poolt enne käesoleva avalduse koostamise aastat tehtud aruannetest
saadud kogemused.
• Kinnitan, et ma ei ole teadlik millestki, mida ei ole käesolevas aruandes avaldatud
ning mis võiks kahjustada põhiõiguste ameti ja institutsioonide huve üldiselt.

Viin, 13. juuni 2007

Beate Winkler
direktori kohusetäitja

* Täpne ja tõene tähendavad kõnealuses kontekstis usaldusväärset, täielikku ja korrektset teavet teenistuse tegevuse kohta.
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A. EUMC struktuur ja personal
Haldusnõukogu
EUMC haldusnõukogusse kuulub üks sõltumatu isik igast ELi liikmesriigist,
üks Euroopa Parlamendi määratud sõltumatu isik, üks Euroopa Nõukogu määratud
sõltumatu isik ja komisjoni esindaja. Haldusnõukogu teeb keskuse tööks vajalikke
otsuseid. Eelkõige:
1. määrab kindlaks EUMC iga-aastase töökava kooskõlas eelarve ja olemasolevate
vahenditega;
2. kinnitab EUMC aastaaruande, selle järeldused ja otsused ning esitab need Euroopa
Parlamendile, nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele
ning Regioonide Komiteele; haldusnõukogu tagab aastaaruande avaldamise;
3. nimetab ametisse EUMC direktori;
4. kinnitab EUMC aastaeelarve projekti ja eelarve;

EUMC haldusnõukogu

5. kinnitab raamatupidamisaruanded ja vabastab direktori ametikohustustest.

EUMC haldusnõukogu liikmed
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EUMC haldusnõukogu liikmed
RIIK /
ORGANISATSIOON
Belgia

LIIGE
Eliane DEPROOST

ASENDUSLIIGE
Jozef DE WITTE

Tšehhi Vabariik

Petr UHL

Jiří KOPAL

Taani

Niels Johan PETERSEN

ei ole nimetatud

Saksamaa

Claudia ROTH

Claus Henning SCHAPPER

Eesti

Tanel MÄTLIK

Michael John GALLAGHER

Kreeka

Spyridon FLOGAITIS

Nikolaos FRANGAKIS

Hispaania

Rosa APARICIO GÓMEZ

Lorenzo CACHÓN RODRÍGUEZ

Prantsusmaa

Guy BRAIBANT

Jean-Marie COULON

Iirimaa

Anastasia CRICKLEY

Rory O’DONNELL

Itaalia

Beniamino CARAVITA

(ESIMEESN)

Küpros
Läti

Massimiliano

DI TORITTO

MONNANNI

Eliana NICOLAOU

Aristos TSIARTAS

Ilze BRANDS KEHRIS

Gita FELDHŪNE

(ASEESIMEES)
Leedu

Arvydas Virgilijus

Šarūnas LIEKIS

MATULIONIS
Luksemburg

Victor WEITZEL

Anne HENNIQUI

Ungari

András KÁDÁR

Katalin PÉCSI

Malta

Duncan BORG MYATT

Claire ZARB

Madalmaad

Jenny E. GOLDSCHMIDT

Gilbert R WAWOE

Austria

Helmut STROBL

Peter J. SCHEER

Poola

Piotr MOCHNACZEWSKI

Danuta GŁOWACKA-MAZUR

Portugal

Rui PIRES

nomination pending

Sloveenia

Vera KLOPČIČ

Tatjana STROJAN

Slovakkia

Miroslav KUSÝ

Tibor PICHLER

Soome

Mikko PUUMALAINEN

Kristina STENMAN

Rootsi

Hans YTTERBERG

Anna-Karin JOHANSSON

Ühendkuningriik

Naina PATEL

nomination pending

Euroopa Nõukogu

Gün KUT

Maja SERSIC

Euroopa Komisjon

Francisco FONSECA MORILLO

Stefan OLSSON

Juhatus
Juhatus koosneb haldusnõukogu esimehest, aseesimehest ja maksimaalselt
kolmest teisest haldusnõukogu liikmest, kaasa arvatud Euroopa Nõukogu määratud
isik ja komisjoni esindaja.
Juhatus teostab järelevalvet EUMC töö üle, kontrollib programmide
ettevalmistamist ja täideviimist ning valmistab koos EUMC direktoriga ette
haldusnõukogu koosolekuid. Juhatus täidab temale haldusnõukogu poolt usaldatud
kõiki ülesandeid vastavalt viimase kodukorrale.
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EUMC juhatuse liikmed
Haldusnõukogu esimees

Anastasia CRICKLEY

Haldusnõukogu aseesimees

Ilze BRANDS KEHRIS

Haldusnõukogu liige

Helmut STROBL

Euroopa Nõukogu

Gün KUT

Euroopa Komisjon

Francisco FONSECA MORILLO

Direktor
EUMCd juhatab direktor, kelle määrab haldusnõukogu Euroopa Komisjoni
ettepanekul. Direktor vastutab:
1. nõukogu 1997. aasta juuni määruse (EÜ) nr 1035/97 (millega luuakse Rassismi
ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus) artikli 2 lõikes 2 osutatud ülesannete
täitmise eest;
2. EUMC iga-aastase töökava ettevalmistamise ja rakendamise eest;
3. aastaaruande, järelduste ja otsuste ettevalmistamise eest, nagu on sätestatud
EUMC loomist käsitlevas määruses;
4. kõigi personaliga seotud ja igapäevaste haldusküsimuste eest.
Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule ning osaleb
haldusnõukogu ja juhatuse koosolekutel. Direktor on EUMC õiguslik esindaja.
Alates 1998. aastast on EUMC direktor Beate Winkler, kes valiti tagasi.
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Organisatsiooni skeem
EUMC koosneb direktoraadist ja kolmest osakonnast – haldusosakond,
uurimise ja andmete kogumise osakond ning kommunikatsiooni ja välissuhtluse
osakond. Organisatsiooni skeem oli aasta lõpus järgmine:
Direktor
B. Winkler

Uurimise ja andmete
kogumise osakond

Haldusosakond

Kommunikatsiooni ja
välissuhtluse osakond

Personal
EUMC personal allub määrustele ja eeskirjadele, mida kohaldatakse
Euroopa Ühenduste ametnike ja teiste teenistujate suhtes. Aastal 2006 kavatses
EUMC luua 37 ajutist töökohta. Aastal 2006 vabanes kaks töökohta. Kõnealustele
ametikohtadele töötajate palkamise menetlus lõpetati 2006. aasta lõpus. Siiski oli
kaks töökohta vaba 2007. aasta alguses, kuna kõnealustel ametikohtadel töötasid
juba teenistuses olevad personaliliikmed. Töökohad loodetakse täita 2007. aasta
esimesel poolel.

Ajutise personali muutumine
2006
AD18

Detsember
15

2005
Jaanuar
15

Detsember
15

Jaanuar
12

AST

20

20

20

17

Kokku

35

35

35

29

Aastal 2006 palgati kolm ajutist töötajat ja kolm lahkus ametist. Aastal
2005 palgati seitse ajutist töötajat ja üks lahkus ametist.

18 AD: administraator; AST: assistent
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Naiste ja meeste esindatus EUMC personali hulgas
Naiste ja meeste esindatus
VANUS

Kokkusookohta

SUGU
Naised

20-29
1

30-39
12

40-49
1

50-59
2

60-63
0

16

Mehed

0

9

5

5

0

19

Kokku vanuse kohta

1

21

6

7

0

35

Naiste ja meeste esindatus

14

Personaliliikmete arv

12
10
8

Mehed
Naised

6
4
2
0
20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

Vanus

EUMC personali kodakondsus
Kodakondsused

12

Kodakondsus
Personaliliikmete arv
1

LU

1

CZ

1

DE

7

GR

6

FR

1

IT

1

AT

11

FI

1

UK

5

Kokku

35

10
Personaliliikmete arv

Kodakondsus
BE

8
6
4
2
0
BE LU CZ DE GR FR

IT

AT

FI UK

Kodakondsus
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B. Eelarve ja finantsküsimused
Tulud
EUMC peamine tuluallikas on Euroopa Ühenduse üldeelarvest makstav
toetus. 2006. aastaks sai EUMC ELilt toetust summas 8 800 000 eurot. Aastal 2006
sai EUMC veel 110 000 eurot PHARE RAXEN_BR (Bulgaaria ja Rumeenia) projekti
raames lisaks 2005. aastal saadud 90 000 eurole, et toetada ELi laienemisprotsessi.
Peale selle sai EUMC 2006. aastal 483 908 eurot RAXEN_CT projekti raames,
et toetada kandidaatriike Horvaatiat ja Türgit. EUMC saab toetust Austria
ametiasutustelt, mis kompenseerib 50% EUMC ruumide eest tasutud rendikulude
netosummast.

Kulud
2006. aastal suurenes üldine eraldatud vahendite kulutamine (st 2006.
aastal makstud vahendid pluss 2007. aastal üle kantud assigneeringud) 3%, ulatudes
96%ni kõigist assigneeringutest. Peale selle suurenes III jaotise alusel eraldatud
assigneeringute hulk 5,5%, mis peegeldab EUMC jätkuvat keskendumist eelarve
täitmise parandamisele.

2006. aasta eelarve täitmine (summad eurodes)

I jaotis (Personal)

Esialgne

Lõplik

Makstud

eelarve*

eelarve**

2006.

Üle kantud Protsendimäär

3 686 000

3 923 500

aastal
3 693 307

aastal
49 852

95,40%

814 000

968 700

639 676

282 898

95,24%

4 300 000

3 907 800

2 752 637

942 492

94,56%

110 000

110 000

165 195

30 177

-

-

483 908

163 726

320 182

100,00%

8 910 000

9 393 908

7 414 541

1 625 601

95,91%

2007.

*********

II jaotis
(Hooned, seadmed
ja muud tegevuskulud)
III jaotis
(Tegevuskulud)
PHARE PAXEN_BR
RAXEN_CT
Kogueelarve

* Nagu määrati kindlaks aasta alguses.
** Nagu on muudetud aasta lõpus pärast nõutud ümberpaigutamisi.
*** = (makstud 2006. aastal + üle kantud 2007. aastal) / lõplik eelarve
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EUMC bilansi projekt

31. detsembril 2006

VARAD
A. PÕHIVARA
Immateriaalne põhivara
Materiaalne põhivara
Maa ja ehitised
Seadmed
Arvutiriistvara
Sisustus ja sõidukid
Ehitamisel olev materiaalne põhivara
PÕHIVARAD KOKKU

Eurodes

Eurodes

2006

2005

83 677,98

24 714,45

387 747,41

127 668,75

0,00

0,00

90 276,60

11 959,99

227 258,36

60 695,70

70 212,45

9 645,12

0,00

45 367,94

471 425,39

152 383,20

123 962,56

360 335,73

B. KÄIBEVARA
Lühiajalised nõuded
Lühiajalised nõuded

123 962,56

360 335,73

Raha ja raha ekvivalendid

2 287 952,92

2 832 280,91

KÄIBEVARAD KOKKU

2 411 915,48

3 192 616,64

KOKKU

2 883 340,87

3 344 999,84

1 664 928,92

1 143 447,39

KOHUSTUSED
A. KAPITAL
Reservid

0,00

0,00

1 143 447,39

811 986,14

521 481,53

331 461,25

0,00

0,00

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1 664 928,92

1 143 447,39

D. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

1 218 411,95

2 201 552,45

47 551,87

55 890,30

1 170 860,08

2 145 662,15

259 166,90

190 102,89

Kumuleerunud ülejääk/puudujääk
Aasta majandustulemus – kasum+/kahjumB. Vähemusosalus
C. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Töötajate hüvitised
Riskide ja kulude katteks eraldatud vahendid
Muud lühiajalised finantskohustused
Kreditoorne võlgnevus
Lühiajaline võlgnevus
Muu võlgnevus

150 775,82

Kreditoorne võlgnevus
konsolideeritud EÜ üksustele

911 693,18

1 804 783,44

911 693,18

1 515 731,94

Konsolideeritud EÜ üksustelt
saadud eelmaksed
Muu kreditoorne võlgnevus
0,00

289 051,50

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

konsolideeritud EÜ üksustele

1 218 411,95

2 201 552,45

KOKKU

2 883 340,87

3 344 999,84
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C. Andmete kogumine,
uurimine ja analüüs
2006. aasta trükised
Moslemid Euroopa Liidus: diskrimineerimise ja islamofoobia ilmingud
(Detsember 2006)
Aruandes „Muslims in the European Union: Discrimination and
Islamophobia” („Moslemid Euroopa Liidus: diskrimineerimine ja
islamofoobia”) esitatakse kättesaadavaid andmed islamiusuliste
diskrimineerimisest tööhõives, hariduses ja eluasemesektoris.
Islamofoobia ilmingud ulatuvad sõnalistest ähvardustest füüsiliste
rünnakuteni inimeste ja vara vastu. Aruandes rõhutatakse, et
Euroopa islami-usuliste diskrimineerimise ja islamofoobia laadi ja
ulatust ei dokumenteerita piisavalt ning teateid selle kohta on vähe. EUMC aruandes
soovitatakse seetõttu liikmesriikidel parandada aruandlust selliste juhtude kohta
ning võtta diskrimineerimise ja rassismi vastu võitlemiseks tõhusamaid meetmeid.
Aruanne sisal-dab samuti algatusi ja ettepanekuid ELi liikmesriikide valitsuste ja
ELi institutsioonide poliitiliste meetmete kohta, et võidelda islamofoobia vastu ning
edendada integ-reerimist.

Moslemid Euroopa Liidus: silmitsi islamofoobiaga
(Detsember 2006)
Aruandele „Muslims in the European Union: Discrimination and
Islamophobia” („Moslemid Euroopa Liidus: diskrimineerimise
ja islamofoobia ilmingud”) on lisatud uuring „Perceptions of
discrimination and Islamophobia” („Silmitsi diskrimineerimise ja
islamofoobiaga”), mis põhineb põhjalikel intervjuudel islamiusuliste
organisatsioonide liikmete ja islamiusuliste noortegruppidega
kümnes ELi liikmesriigis. Kõnealuses uuringus esitatakse pilt
paljude ELi islamiusuliste jagatud arvamustest, tunnetest, hirmudest, pettumustest
ja ühtlasi tulevikulootustest..
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Antisemitism: kokkuvõte Euroopa Liidu olukorrast aastatel 2001–
2005
(Detsember 2006)
Kõnealuse trükisega ajakohastatakse 2006. aasta mai dokumenti
uute statistiliste andmetega. Alates 2000. aastast kogub EUMC
kõiki saadaolevaid andmeid rassismi kohta ELi liikmesriikides ning
on alates 2002. aastast keskendunud konkreetselt antisemitismile.
2004. aasta märtsis esitas EUMC Euroopa Parlamendile põhjaliku
aruande antisemitismi kohta 15 ELi liikmesriigis, mis on kättesaadav
ka EUMC veebisaidil.

2006. aasta aruanne: rassismi ja ksenofoobia olukord Euroopa Liidu
liikmesriikides
(November 2006)
EUMC aastaaruandes analüüsitakse rassismi ja ksenofoobia olukorda
25 ELi liikmesriigis, hõlmates 2005. aastat. Aruandes rõhutatakse,
et suurema osa liikmesriikide puhul on puudu vajalikest andmetest,
et kontrollida võimalikku sotsiaal-majanduslikku ebavõrdsust
erinevate etniliste/rahvuslike rühmade vahel. Selle tõttu võidakse
teatud gruppe taga kiusata ja diskrimineerida, kusjuures riik ei sekku
piisavalt. Aruandes esitatakse ülevaade viie peamise valdkonna
kohta – rassistlik vägivald ja kuritegevus, tööhõive, haridus, eluasemesektor ja
õigusloome. Aruandesse on lisatud valitud näited liikmesriikide heade tavade
algatustest.

Rassism, ksenofoobia ja meedia: kõigi usundite ja kultuuride
austamise ja mõistmise edendamine (konverentsi aruanne)
(Oktoober 2006)
Viinis kohtusid 2006. aasta mais ligikaudu 120 ajakirjanikku ja
meediavaldkonna töötajat Euroopast, Põhja-Aafrikast ja LähisIdast, et arutleda meedia mõju üle kultuuridevahelistele suhetele ja
rassismile. Arutlusel olnud teemad sisaldasid aruandluse standardite
ja ajakirjanike vastutuse parandamist; isereguleerimise poliitikat
ELis ja Vahemere lõunapiirkonna riikides; meedias esitatava teabe
mõju etnilistele ja usuvähemustele; negatiivset stereotüpiseerimist;
sõnavabaduse tasakaalustamist kaitsega vihkamist väljendavate avalduste eest;
etniliste vähemuste organisatsioonide pädevuste ja kogemuste paremat kasutamist.
Kõnealune aruanne annab teavet nimetatud konverentsi kõnede ja töörühma
tulemuste kohta.
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2006. aasta aruanne: EUMC tegevus
( Juuni 2006)
Kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1652/2003 avaldab EUMC
kaks aastaaruannet. Kõnealune aruanne „EUMC tegevus 2005.
aastal” annab teavet EUMC tegevuse ja saavutuste kohta 2005. aastal.

Pilootuuring „Sisserändajate kogemused seoses rassismi ja
diskrimineerimisega ELis”
(Mai 2006)
Kõnealune pilootuuring põhineb 12 ELi liikmesriigi riiklike
uuringute andmetel. Uuringud viidi läbi ajavahemikul 2002–2005
Belgias, Saksamaal, Kreekas, Hispaanias, Prantsusmaal, Iirimaal,
Itaalias, Luksemburgis, Madalmaades, Austrias, Portugalis ja
Ühendkuningriigis. Kokku vastas ligikaudu 11 000 sisserändaja
taustaga inimest küsimustele nende võimaliku kogemuse kohta
seoses diskrimineerimisega. Uuring näitab, et märkimisväärne arv
sisserändajaid kõigis kaheteistkümnes liikmesriigis on oma igapäevaelus isiklikult
kogenud diskrimineerivat kohtlemist.

Romid ja rändrahvad riiklikus hariduses
(Mai 2006)
Kõnealuses aruandes antakse ülevaade romide ja rändrahvaste
olukorrast hariduses 25 ELi liikmesriigis. Aruanne tõendab,
et romide ja rändrahvaste õpilasi diskrimineeritakse otse ja
süsteemselt ning tõrjutakse haridusest. Aruandes leitakse, et
romide ja rändrahvaste õpilaste eraldatus hariduses püsib paljudes
ELi liikmesriikides – mõnikord poliitika ja tavade soovimatu
mõjuna ning mõnikord elukoha eraldatuse tõttu. Vale määratlus ja
seega romi õpilaste liiga arvukas esinemine spetsiaalses vaimse puudega õpilastele
mõeldud hariduses jääb eriti tavapäraseks teatud liikmesriikides. Kuigi romi õpilaste
kooliasutustesse vastuvõtmine ja osavõtu määrad on mõnevõrra paranenud, jäävad
nad siiski madalaks. Enamikus riikides on üleminek keskharidusse väike. Aruandes
loetletakse mitmetes riikides rakendatud uuenduslikke projekte ning kutsutakse
looma ja rakendama ulatuslikke strateegiaid, kuhu on kaasatud romide esindajad.
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Võrdlev aruanne eluasemesektori kohta 15 ELi liikmesriigis
( Jaanuar 2006)
Aruanne „Migrant, Minorities and Housing” („Sisserändajad,
vähemused ja eluasemesektor”) põhineb RAXENi riiklike teabekeskuste
esitatud teabel. Aruandes näidatakse, et 15-liikmelises ELis mõjutavad
sisserändajaid ja vähemusi eluasemesektori ebasoodsate tingimuste
ja diskrimineerimise sarnased mehhanismid, näiteks eluruumile
juurdepääsu andmisest keeldumine taotleja nahavärvi tõttu,
kitsendavate tingimuste kehtestamine, mis piiravad juurdepääsu
riiklikule eluasemele, või mõnikord vägivaldsed füüsilised rünnakud eesmärgiga
peletada vähemused eemale teatud linnaosadest. Aruandes on dokumenteeritud ka
juhtumid, kus riigiasutused on keeldunud niisugust diskrimineerimist käsitlemast.
Üks kõnealusest aruandest esile kerkiv teema on see, et vähemuste linnaosadesse
integreerimise idee võib muutuda rangelt politiseerituks.

Riiklikud analüütilised uuringud eluasemesektori kohta
( Jaanuar 2006)
RAXENi 15 riikliku teabekeskuse aruanded esitavad riiklikke eluasemesektorit
käsit-levaid riiklikke andmeid ja teavet, mis oli EUMC võrdleva uuringu aluseks.

Ajakirjad Equal Voices
“The right to oﬀend and the right not to be
oﬀended” („Õigus solvata ja õigus olla mitte
solvatud”) avaldati mais pärast tulist avalikku ja
meedia debatti karikatuurikriisi järel.

Oktoobri
väljaandes
“Putting integration
policies into practice” („Integratsioonipoli
itika elluviimine”) anti ülevaade ELi tasandil
integratsiooni läbirääkimisi käsitlevatest peamistest
küsimustest.

“Equal rights – multiple beneﬁts” („Võrdsed
võimalused – mitmesugused hüved”) avaldati „2007
– Euroopa aasta „Võrdsed võimalused kõigile””
käivitamise puhul.
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EUMC bülletään ja infolehed
EUMC bülletään sisaldab üldist lühiteavet EUMC töö ning rassismi ja
ksenofoobiat puudutavate arengute kohta, sealhulgas projekte, teadusuuringuid ja
häid tavasid ning peamisi arenguid ELis ja selle liikmesriikides. Kuus EUMC bülletääni
väljaannet avaldati ja saadeti e-posti teel inglise, prantsuse ja saksa keeles mitmetele
adressaatidele ELi asutustes, valitsustevahelistes organisatsioonides, liikmesriikide
valitsustes ja valitsusvälistes organisatsioonides.
Koostati infoleht „Selected EUMC Publications from 2004–2006” („Valitud
trükiseid aastatest 2004–2006), mis pakub käepärast ülevaadet EUMC tööst.
Kõiki trükiseid on võimalik alla laadida EUMC veebisaidilt http://eumc.
europa.eu või tellida EUMC-lt tasuta aadressil information@eumc.europa.eu.

Euroopa rassismi ja ksenofoobia teabevõrk (RAXEN)
Alates 2000. aastast on EUMC arendanud Euroopa rassismi ja
ksenofoobia teabevõrku (RAXEN), mis koosneb igas liikmesriigis asuvast riiklikust
teabekeskusest. Riiklikud teabekeskused on EUMC peamiseks andmete ja teabe
hankimise allikaks rassismi, ksenofoobiat, antisemitismi ja nendega seotud ilminguid
puudutava hetkeolukorra kohta. Andmete kogumine hõlmab peamiselt rassilist ja
etnilist diskrimineerimist tööhõives, hariduses ja eluasemesektoris. RAXEN koostab
aruandeid ka mittediskrimineerimist käsitlevate õigusaktide arengusuundade kohta
ning kogub ametlikke ja mitteametlikke andmeid rassistliku vägivalla ja kuritegevuse
kohta, keskendudes peamiselt antisemitismi ja islamofoobiaga seotud juhtumitele.
RAXENi aruannetes rõhutatakse ka valitsuse ja kodanikuühiskonna häid tavasid ja
positiivseid algatusi rassismivastases võitluses.
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RAXENi riiklikud teabekeskused (jaanuaris 2007)
Belgia

Võrdsete võimaluste ja rassismivastase
võitluse keskus (CEOOR)

Tšehhi Vabariik

Abi vajavad inimesed (People in Need)

Taani

Rassilise diskrimineerimise dokumenteerimise
ja nõuandekeskus (DACoRD)

Saksamaa

Migratsiooniuuringute Euroopa Foorum (EFMS)

Eesti

Inimõiguste Teabekeskus (LICHR)

Kreeka

Teabe- ja dokumenteerimiskeskus ANTIGONE

Hispaania

Rahu ja vabaduse liikumine (MPDL)

Prantsusmaa

Diskrimineerimise, rassismi ja antisemitismi uuringute keskus
(Centre d’Etudes des Discriminations, du Racisme
et de l’Antisémitisme, CEDRA)

Iirimaa

Riiklik rassismi ja kultuuridevahelisuse nõuandekomitee (NCCRI) +
Võrdõiguslikkuse Amet (EA)

Itaalia

Koostöö arenevate riikide arenguks (COSPE)

Küpros

Küprose Tööinstituut (INEK/PEO)

Läti

Läti Inimõiguste Keskus (LCHR)

Leedu

Sotsiaaluuringute Instituut (ISR)

Luksemburg

Rahvastiku, vaesuse ja sotsiaalmajanduspoliitika alaste uuringute
keskus / Tehnoloogia-, keskkonna-, alternatiivlahenduste
ja arenduse alaste uuringute rahvusvaheline võrgustik
(CEPS/INSTEAD)

Ungari

Ungari Teaduste Akadeemia Etniliste ja Vähemusrühmade
Uuringute Instituudi Migratsiooni ja Pagulasuuringute Keskus
(CMRS)

Malta

Usu ja õigluse jesuiitlik keskus (JCFJ)

Madalmaad

Hollandi Rassismi ja Ksenofoobia Järelevalvekeskus (DUMC)

Austria

Ludwig Boltzmanni Inimõiguste Instituut +
Viini Ülikooli keeleteaduskond + Konfliktuuringute Instituut

Portugal

Númena – Humanitaar- ja sotsiaalteaduste uurimiskeskus

Poola

Helsingi Inimõiguste Fond (HFHR)

Sloveenia

Rahuinstituut – kaasaegsete sotsiaal- ja poliitikauuringute instituut

Slovaki Vabariik

Inimesed Rassismi Vastu (PAR) + Avalike Suhete Instituut

Soome

Soome Inimõiguste Liit

Rootsi

Expo Fond

Ühendkuningriik

Warwicki Ülikool
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D. Koostöötegevused
EUMC korraldatud ja toetatud sündmused ja kohtumised
2006. aastal
Veebruar
21

Hispaania riiklik ümarlaud

Madrid

28

Kohtumine FIFA, Euroopa Parlamendi ja ÜROga teemal

Zürich

rassismivastane tegevus maailmameistrivõistluste ajal
Märts
16

EUMC juhatuse ja ECRI büroo ühine koosolek

Viin

17

Regioonide Komitee, EUMC,

Viin

Viini linna seminar „Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste
panus vähemuste kaitsesse ja diskrimineerimisvastastesse meetmetesse”
27–28

RAXENi riiklike teabekeskuste koosolek

Viin

30–31

EUMC valitsuste kontaktametnike koosolek

Viin

April
3–4

EUMC ümarlaud Rahvusvahelise Romi Naiste Võrgustikuga

Viin

27–28

Saksamaa riiklik ümarlaud (rassismivastane foorum)

Frankfurt/
Oder

Mai
3

EUMC ümarlaud koos romi naiste algatustega: Rahvusvaheline

Bukarest

Romi Naiste Võrgustik ja Ühinenud Romi Naised
4–5

EUMC, OSCE ja Euroopa Nõukogu konverents teemal „Romisid,

Bukarest

sintisid ja rändrahvaid käsitlevate riiklike poliitikate rakendamine
ja ühtlustamine: suunised ühtseks nägemuseks”
9

OSCE-ODIHRi ümarlaud islamiusuliste kohta avalikus

Varssavi

ja meedia arutelus
10

Meediaauhinna CIVIS tseremoonia: Euroopa integratsiooni

Berliin

ja mitmekesisuse meediaauhind
22–23

Euroopa-Vahemere piirkonna konverents rassismi ja ksenofoobia kohta Viin
meedias (koostöös Euroopa Komisjoni ja ELi eesistujariigi Austriaga)

Juuni
6–7

EUMC ümarlaud kohalike kogukondade võrgustikuga

7

Hollandi riiklik ümarlaud

Utrecht

9

Ekspertide koosolek: rassismi kontrollimine avalikus arutelus

Viin

12–13

RAXENi riiklike teabekeskuste koosolek

Viin

13

Euroopa Nõukogu inimõiguste voliniku visiit EUMCsse

Viin

20–22

Seminar rassismi ja ksenofoobia kohta / raamotsus rassismi

Viin

Århus

ja ksenofoobiaga võitlemise kohta (koostöös Euroopa
Komisjoni ja ELi eesistujariigi Austriaga)
22

Kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigus-,

Viin

vabadus- ja turvalisusküsimuste voliniku Franco Frattiniga
22–24

EUMC lugemine Bolzano Euroopa Akadeemias teemal

Bolzano

„Kohtupraktika pearätikute kohta”
27
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EUMC töörühm „Etniliste andmete kogumise põhiküsimused”

Viin

LISAD

September
12

Agentuuridevaheline koosolek OSCE-ODIHRi, UN OHCHRi ja ECRIga Viin

14–15

EUMC valitsuste kontaktametnike koosolek

Viin

28-29

Riiklike teabekeskuste õpituba politsei tegevuse kohta

Sofia

seoses vähemustega, Bulgaaria riiklik teabekeskus
Oktoober
3–5

EUMC Euroopa ümarlauakonverents: mittediskrimineerimise

Helsingi

süvalaiendamine integratsioonipoliitikatesse
12

EUMC paralleelne üritus: „Võitlus islamofoobia vastu”

Varssavi

OSCE inimmõõtme rakendamise koosolekul
20

Riiklike teabekeskuste õpituba andmete kogumise kohta

Bukarest

diskrimineerimisvastases võitluses, Rumeenia riiklik teabekeskus
November
27

EUMC 2006. aasta aruande esitlemine kodanike Euroopa

Brüssel

Parlamendi kodanikuvabaduste komisjonis
28
Detsember
18

Pressikonverents EUMC aastaaruande avaldamiseks

Brüssel

Pressikonverents EUMC aruande „Moslemid Euroopa Liidus”

Viin

avaldamiseks
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E. Suhtlus ja teadlikkuse
tõstmine
Kõige rohkem alla laaditud EUMC trükised 2006. aastal
15 KÕIGE ROHKEM ALLA LAADITUD TRÜKIST 2006. AASTAL
Sisserändajad, vähemused ja eluasemesektor (jaanuar 2006)
2006. aasta aruanne (november 2006)
Moslemid Euroopa Liidus (detsember 2006)
2005. aasta aruanne (november 2005)
Romid ja rändrahvad riiklikus hariduses (mai 2006)
2005. aasta 7. juuli Londoni pommirünnakute mõju islamikogukondadele ELis (november 2005)
Eurobaromeetri aruanne „Enamusrühmade suhtumine vähemusrühmadesse” (märts 2005)
Sisserändajad, vähemused ja haridus (jaanuar 2005)
Rassistlik vägivald 15 ELi liikmesriigis (juuni 2006)
Sisserändajate kogemused seoses rassismi ja diskrimineerimisega ELis (mai 2006)
Sisserändajad, vähemused ja õigusloome (mai 2002)
Antisemitismi ilmingud ELis 2002–2003 (jaanuar 2005)
Ajakirjad Equal Voices
Enamusrühmade suhtumine vähemusrühmadesse, kokkuvõte (märts 2005)
Silmitsi diskrimineerimise ja islamofoobiaga (detsember 2006)
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EUMC 2006. aasta pressiteated
KUUPÄEV
26. jaanuar 2006

TEEMA
Rahvusvahelisel holokausti mälestuspäeval

KEELED
EN

27. jaanuaril peab Euroopa jääma valvsaks
mis tahes antisemitismi avalduste suhtes
14. märts 2006

Vähemuste kaitsmine algab kohalikul tasandil.

EN, FR

EUMC ja Regioonide Komitee ühine pressiteade
21. märts 2006

Üksmeel rassismi ja sallimatuse vastases võitluses.

EN

Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu
võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI), EUMC
ja OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste
ameti (ODIHR) ühine avaldus rahvusvahelisel rassilise
diskrimineerimise tõkestamise päeval 21. märtsil
7. aprill 2006

Romide olukorra käsitlemise jätkamise vajadus.

CS, DE, EN,

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse

ES, FIN, FR,

(EUMC) avaldus rahvusvahelisel romide

HU, SK

päeval 8. aprillil
4. mai 2006

22. mai 2006

Romide äärmiselt ebasoodne olukord hariduses.

CS, DE, EN,

Uus EUMC aruanne „Romid ja rändrahvad

ES, FIN, FR,

riiklikus hariduses”

HU, IT, RO, SK

Euroopa-Vahemere piirkonna konverentsil arutatakse

DE, EN, FR

meedia mõju kultuuridevahelisele mõistmisele
13. juuni 2006

Rassism esikohal EUMC ja Euroopa Nõukogu vahelise

EN

koosoleku päevakorras. Jõupingutuste ühendamine
rassismivastases võitluses
22. juuni 2006

Frattini: EUMC võtmeroll ELi rassismivastases

DE, EN, FR

võitluses
28. juuni 2006

FIFA rassismivastased päevad annavad tugeva

CS, DA, DE, EN,

ja positiivse poliitilise suuna

ES, FIN, FR, GR,
HU, IT, NL, PL,
PT, SE, SI, SK

4. oktoober 2006
22. november 2006

Võitlus integratsiooni takistavate diskrimineerivate

DE,EN, FIN,

tõkete vastu. Euroopa kohtumine Helsingis 4. oktoobril

FR

Pressikutse pressikonverentsile, et anda välja

EN, FR

EUMC 2006. aasta aruanne rassismi
ja ksenofoobia kohta ELis
28. november 2006

Kiirendada rassismivastaseid jõupingutusi,

20 ELi keeles

ütleb EUMC. Tõsine andmete puudumine
takistab diskrimineerimise ja rassistliku
kuritegevuse vastast tegevust
7. detsember 2006

FFaktid ja arvud rassilise diskrimineerimise kohta.

DE, EN, FR

EUMC avaldab uue andmebaasi rassismivastase
tegevuse toetamiseks
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8. detsember 2006

EUMC: rassism on inimõiguste jõhker rikkumine

EN

Avaldus rahvusvahelise inimõiguste päeva
puhul 10. detsembril
11. detsember 2006

Kutse pressikonverentsile, et avaldada kaks

EN

EUMC trükist islamofoobia kohta ELis
18. detsember 2006

EUMC esitab aruanded diskrimineerimise

20 ELi keeles,

ja islamofoobia kohta ELis

AR, TR

Autoriõigus: EUMC

EUMC pressikonverents
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