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Esipuhe
Anastasia Crickley, EUMC:n hallintoneuvoston puheenjohtaja
Beate Winkler, EUMC:n johtaja
Vuoden 2006 tapahtumat nostivat jälleen esiin sen, että Euroopan yhteiskuntien ja poliittisten johtajien on vakaasti jatkettava taistelua nykyisiä epäoikeudenmukaisuuksia, rasistisia rikoksia ja yhteiskunnan vähäosaisten jäsenten sosiaalista syrjintää vastaan. Vuosi 2006 oli hyvin kiireinen vuosi Euroopan rasismin
ja muukalaisvihan seurantakeskukselle (EUMC). EUMC:n työn painopisteitä olivat tiedonkeruu, tutkimus, viestintä ja yhteistyö, ja tavoitteena oli tukea Euroopan
unionia rasismin vastaisten toimintalinjojen ja käytäntöjen kehittämisessä.
Vuoden 2006 lopussa tehtiin tärkeä päätös, joka koski paitsi EUMC:tä itseään myös Euroopan unionin perusoikeuksien yleistä suojelemista ja edistämistä.
Euroopan unionin oikeus- ja sisäasiainministerit pääsivät joulukuussa sopimukseen
EUMC:n tehtävän laajentamisesta niin, että siitä tulee Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Tämä kehitys heijastaa poliittisten päättäjien lisääntynyttä tietoisuutta siitä, että hyvä perusoikeuksia koskevan tiedon keruu on tärkeä edellytys tehokkaiden toimintalinjojen ja toimenpiteiden kehittämiselle. EUMC:n tiedonkeruun ja
analysoinnin laajentaminen rasismin ulkopuolelle tuo Euroopan unionille uutta ja
yhtenäistä tietoa muista tärkeistä perusoikeuksien osa-alueista.
EUMC:tä koskeva muutos tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella ja
arvioida mennyttä toimintaa, jolla oli vuonna 2006 jälleen huomattava merkitys
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rasismin vastaisessa päätöksenteossa. EUMC on osaltaan lisännyt tietoisuutta syrjinnästä ja muukalaisvihasta Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EUMC:n raporttien
avulla on ollut mahdollista verrata tilannetta Euroopan unionin jäsenvaltioiden
välillä ja paljastaa maiden kehityssuunnat useiden vuosien ajalta. Näiden EUMC:n
raporttien päätelmiä ja lausuntoja on hyödynnetty Euroopan unionin päätöksentekoprosessissa, ja ne ovat tarjonneet tietoa Euroopan parlamentin, neuvoston ja
komission työhön. EUMC:n tutkimustulosten avulla kansalaisyhteiskunta on voinut nostaa esiin epäoikeudenmukaisuuksia ja kannustaa asianomaisia sidosryhmiä
puuttumaan asiaan.
Yhtenä EUMC:n työn erityispiirteenä on ollut keskittyminen myös myönteisiin asioihin. Näin on voitu esitellä käytännön ratkaisuja moniin hankalina pidettyihin ongelmiin. Tuomalla esiin olemassa olevia hyviä käytäntöjä EUMC on pyrkinyt osoittamaan Euroopan unionin päätöksentekijöille, että syrjinnän vastaiset
käytännöt ja toimet ovat paitsi toivottavia ja Euroopan unionin direktiivien edellyttämiä myös toteuttamiskelpoisia ja hyödyllisiä koko yhteiskunnalle.
Euroopan tärkeimpänä tulevaisuuden haasteena on edistää syrjimätöntä yhteiskuntaa, joka perustuu perusoikeuksien, monimuotoisuuden ja tasa-arvon
kunnioittamiseen ja toteutumiseen. Olemme varmoja, että uusi perusoikeusvirasto
voi jatkossakin tukea tehokkaasti sellaista Eurooppaa, jonka kaikki voivat jakaa yhtäläisesti ja josta voimme olla ylpeitä.
Haluamme kiittää hallintoneuvostoa ja EUMC:n henkilökuntaa heidän tuestaan, sitoutumisestaan ja tärkeästä työstä, jota he ovat tehneet.
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Yleiskatsaus EUMC:n toimintaperiaatteisiin
Viraston rooli
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus (EUMC) on Euroopan unionin (EU) virasto1, jonka tehtävänä on kerätä objektiivista, luotettavaa
ja vertailukelpoista tietoa ja tehdä tutkimusta rasismista, muukalaisvihasta ja niihin liittyvistä ilmiöistä Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EUMC:n tiedonkeruun
ja analysoinnin ansiosta Euroopan unionissa pystytään paremmin suunnittelemaan
toimintalinjoja ja käytäntöjä, ryhtymään toimenpiteisiin kansallisten ja eurooppalaisten mekanismien kautta ja tekemään yhteistyötä asianosaisten sidosryhmien
kanssa rasismin torjumiseksi EU:ssa. Kerätäkseen asianmukaista tietoa koko unionin alueelta EUMC on perustanut rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon
(RAXEN), joka koostuu kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa olevista yhteistyöorganisaatioista. EUMC:n toimitilat sijaitsevat Wienissä Itävallassa.

Strategisten painopisteiden tunnistaminen ja kehittäminen
Hallintoneuvosto laatii EUMC:n tavoitteet ja strategian sekä määrittää
EUMC:n vuosittaisen työohjelman. Se myös hyväksyy EUMC:n talousarvion, valitsee johtajan ja hyväksyy vuosikertomuksen. Vuonna 2006 hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. EUMC:n työtä valvoo johtokunta. Johtokunta kokoontui
seitsemän kertaa vuonna 2006.2 EUMC:n työn painopisteet vuonna 2006 olivat tiedonkeruu, tutkimus, viestintä ja yhteistyö, ja tavoitteena oli kehittää rasismin vastaisia toimintalinjoja ja käytäntöjä.

EUMC:n työn rahoitus
EUMC:n toimintaa rahoittaa Euroopan unioni. Tämän vuoksi avoimuus
ja tilivelvollisuus ovat äärimmäisen tärkeitä EUMC:lle. Vuonna 2006 EUMC:n talousarvio oli 8,9 miljoonaa euroa.3

Työskentely EUMC:ssä
Vuonna 2006 EUMC:n henkilöstöön kuului 37 henkilöstösääntöjen alaista työntekijää, jotka työskentelivät johtajan toimistossa ja kolmessa erillisessä yksikössä: tutkimus ja tiedonkeruu, viestintä ja ulkosuhteet sekä hallinto. EUMC:n
henkilöstö on rekrytoitu koko Euroopan unionin alueelta. Keskusta johtaa hallintoneuvoston valitsema johtaja, joka vastaa keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman

1
2
3

EUMC perustettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1035/97, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1997 (EYVL L 151,
10.6.1997), jota muutettiin neuvoston asetuksella (EY) N:o 1652/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003.
Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenet on lueteltu liitteessä A.
Lisätietoja on liitteessä B.
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valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä päivittäisestä hallinnosta.4 Vuonna 2006
EUMC tarjosi myös ensimmäistä kertaa vastavalmistuneille korkeakoulututkinnon
suorittaneille mahdollisuuden suorittaa harjoittelu ja saada näin kokemusta rasismin vastaisesta työstä.5
Copyright: EUMC

EUMC:n henkilöstö

4
5
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Lisätietoja on liitteessä A.
EUMC:n organisaatiokaavio on liitteessä A.
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R A S I S M I N L A A J U U D E N Y M M Ä R TÄ M I N E N
Tehokkaiden rasismin vastaisten toimenpiteiden tukeminen
Rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietämyksen lisääminen
Rasismin vastainen työ Euroopassa – Päätelmät

Rasismin laajuuden
ymmärtäminen
EUMC on perustamisestaan lähtien pyrkinyt tukemaan Euroopan unionia rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin laajuuden ymmärtämisessä. Se on
pyrkinyt tähän pääasiassa parantamalla Euroopan unionin tasolla saatavana olevan
tiedon määrää ja laatua päätöksenteon tehostamisen tukemiseksi. Näihin tietoihin
pohjautuu suuri osa EUMC:n vertailevasta tutkimuksesta ja analyysistä. Keskuksen hankkimat tiedot kartuttavat kansainvälisesti saatavana olevaa tietovarantoa
ja hyödyttävät organisaatioita Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. EUMC on
kerännyt vähitellen tietoa, jota ei ole aikaisemmin ollut saatavana yhteisön tasolla eikä aina kansallisellakaan tasolla. Kuten vuosikertomuksen muissa luvuissa korostetaan, EUMC:n keräämät tiedot ja sen käyttämät tiedonkeruumenetelmät ovat
vaikuttaneet muiden kansainvälisten organisaatioiden tiedonkeruun kehitykseen
ja auttaneet määrittämään vaatimustason kansalliselle ja kansainväliselle tiedonkeruulle. EUMC jatkoi työtään tiedonkeruun yleisohjeiden parantamiseksi ja poliittisten päättäjien tietoisuuden lisäämiseksi tiedonkeruun hyödyistä. Kuten alla
olevat tiedot osoittavat, EUMC teki vuonna 2006 aktiivisesti työtä monilla aloilla
ja keräsi tietoa rotusyrjinnästä työelämässä, koulutuksessa ja asumisessa, tarkkaili
lainsäädännön kehitystä sekä antoi yleiskuvan rasistiseen rikollisuuteen ja väkivaltaan liittyvästä tilanteesta. Kaiken kaikkiaan se tarjosi Euroopan unionille rasismia
koskevan vertailevan yleiskatsauksen ja analyysin.

Tiedonkeruu Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan
tietoverkon (Raxen) kansallisten koordinointikeskusten
kautta
EUMC perusti vuonna 2000 Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietoverkon (Raxen). Se on tietoverkko, joka koostuu kaikissa EU:n jäsenvaltioissa olevista kansallisista EUMC:n alaisista koordinointikeskuksista, joiden
tehtävänä on kerätä tietoa rasismia, muukalaisvihaa ja niihin liittyvää suvaitsemattomuutta koskevasta tilanteesta. Tietoa kerätään pääasiassa työelämään, koulutukseen ja asumiseen liittyvästä rotusyrjinnästä ja etnisestä syrjinnästä. Raxen raportoi
myös syrjinnän vastaista lainsäädäntöä koskevasta kehityksestä ja kerää virallista ja
epävirallista tietoa, joka liittyy rasistiseen väkivaltaan ja rikollisuuteen. Painopisteenä ovat erityisesti antisemitismiin ja islamofobiaan liittyvät tapaukset. Raxenverkon selvityksissä korostetaan myös hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan hyvien
toimintatapojen ja myönteisten aloitteiden merkitystä rasismin torjunnassa.
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Raxen-verkon toiminta vuonna 2006
Raxen-verkon jäsenet raportoivat säännöllisesti EUMC:lle erilaisten välineiden avulla:
• Kahden kuukauden välein julkaistava RAXEN Bulletin -lehti, jossa kerrotaan
poliittisesta kehityksestä, tärkeistä selvityksistä ja tutkimuksista, tilastotiedoista sekä muista EUMC Bulletin -lehteen toimitetuista tiedoista ja jota käytettiin
myös EUMC:n InfoBase-tietokannan päivittämiseen.
• Etnisen syrjinnän ja rotusyrjinnän vastaisen taistelun ja tasa-arvon edistämisen
suuntauksia ja kehitystä vuosina 2000–2005 käsitellyt tutkimus tarjosi tarvittavat
taustatiedot EUMC:n tätä aihetta koskevaan vertailevaan raporttiin.
• Tärkeintä vuosittaista tiedonkeruuraporttia käytettiin apuna EUMC:n rasismin
ja muukalaisvihan tilannetta EU:ssa käsittelevän vuosikertomuksen laadinnassa
ja EUMC:n InfoBase-tietokannan päivityksessä. Kansallisissa raporteissa keskityttiin tänä vuonna rotujen tasa-arvoa koskevan direktiivin vaikutusten todentamiseen.
• Lisäksi tuotettiin lyhyt tiedonkeruuraportti, jossa käsiteltiin rotusyrjintää ja etnistä syrjintää koskevia oikeustapauksia. Tämä aineisto julkaistaan EUMC:n InfoBase-tietokannassa. Toisessa raportissa käsiteltiin tietoisuutta lisääviä toimia.
Painopisteenä olivat hankkeet, joiden tavoitteena oli edistää maahanmuuttajien osallistumista yhteiskuntaelämään ja joissa korostettiin monimuotoisuutta ja
tasa-arvoa. Tulokset esitellään EUMC:n InfoBase-tietokannassa vuonna 2007,
Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuonna. Kyseessä on kooste
valikoiduista parhaista käytännöistä.
Vuonna 2006 järjestettiin kaksi Raxen-verkon kansallisten koordinointikeskusten kokousta. Kokousten ensisijaisena tarkoituksena oli paitsi keskustella
tiedonkeruuseen liittyvistä kysymyksistä myös jakaa tietoa EU:n jäsenvaltioiden
todellisesta tilanteesta sekä syrjinnän vastaisen lainsäädännön ja toiminnan viime
aikaisesta kehityksestä jäsenvaltioissa ja EU:ssa. Kokousten aikana EUMC:n vuosikertomuksen laatijoilla on mahdollisuus keskustella kansallisten koordinointikeskusten edustajien kanssa perusteellisesti kertomuksen sisällöstä ja tyylistä sekä
vaihtaa tiedonkeruuseen ja analysointiin liittyviä kokemuksia.
Vuoden 2006 alussa saatiin päätökseen EUMC:n tiedonkeruujärjestelmää
koskeva tärkeä arviointi, jonka tulokset esiteltiin EUMC:n hallintoneuvostolle maaliskuussa. Arvioinnin olennaiset suositukset hyväksyttiin vuonna 2006 järjestettyä
Raxen-verkon kansainvälistä tarjouskilpailua koskevien viittausten ja teknisten tietojen osalta.
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Tiedonkeruun edellytysten kehittäminen
liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa ja ehdokasvaltioissa
EUMC on mukana useissa hankkeissa, joilla tuetaan organisaatioiden valmiutta kerätä rasismia koskevaa tietoa liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa ja
ehdokasvaltioissa. EUMC osallistui tähän vuonna 2006 toteuttamalla kolme laajentumisasioiden pääosaston rahoittamaa keskeistä hanketta:
• Vuosien 2003–2004 Phare-Raxen-hanke, joka koski kahdeksaa tuolloin liittymisneuvotteluja käyvää Keski- ja Itä-Euroopan valtiota
• Vuosien 2005–2006 Raxen_BR-hanke, joka koski tuolloin liittymisneuvotteluja
käyneitä Romaniaa ja Bulgariaa
• Vuosien 2006–2007 Raxen_CT-hanke, joka koski ehdokasvaltioita Kroatiaa ja
Turkkia
Näiden hankkeiden tavoite on kahtalainen: yhtäältä tutustuttaa kansalliset organisaatiot Raxen-verkon rakenteeseen niin, että ne voivat hankkia asiantuntemusta ja kokemusta tiedonkeruusta sekä rasismia, muukalaisvihaa ja niihin
liittyvää suvaitsemattomuutta koskevasta raportoinnista ja toisaalta kehittää kansalaisjärjestöjen toimintavalmiutta lisäämällä tietämystä ja järjestämällä koulutusta
ja toimintaedellytyksiä edistäviä tapahtumia, jotta ymmärrys EU:n rotusyrjintää ja
etnistä syrjintää koskevista toimintalinjoista lisääntyy. Vuonna 2006 Bulgariasta,
Romaniasta, Kroatiasta ja Turkista valitut organisaatiot saivat koulutusta, keräsivät tietoa Raxen-hankkeen yleisohjeiden mukaisesti ja raportoivat maidensa tilanteesta. Lisäksi Soﬁassa järjestettiin syyskuussa 2006 kansainvälinen seminaari,
jossa käsiteltiin tiedonkeruuta ja vähemmistöjen valvontaa. Tapahtumaan osallistui
hallituksen ja poliisin edustajia sekä kansalaisjärjestöjä. Toinen kansainvälinen seminaari järjestettiin Bukarestissa lokakuussa 2006, ja siinä käsiteltiin tiedonkeruuta
ja rotujen tasa-arvoa koskevan direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä. Molempiin tapahtumiin osallistui hallituksen ja poliisin edustajia sekä kansalaisjärjestöjä.

Asiakirjaresurssien tarjoaminen julkiseen käyttöön
EUMC:n tehtävänä on tuottaa paitsi rasismia ja siihen liittyvää suvaitsemattomuutta koskevia raportteja ja tutkimuksia myös vapaasti käytettävissä olevia
asiakirjaresursseja. Kahden vuoden valmistelun jälkeen EUMC avasi vuonna 2006
EUMC InfoBase -verkkotietokannan, joka sisältää perus- ja taustatietoja rasismista,
muukalaisvihasta ja niihin liittyvästä suvaitsemattomuudesta kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa. Meneillään on työ, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä muiden
järjestöjen, kuten ETYJ:n/ODIHR:n ja Euroopan neuvoston, kanssa asiasanasto aihehakemistoa varten.
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Tutkimus- ja analysointitoiminta
Raxen-verkon kautta tapahtuva tiedonkeruu on tuonut esiin välittömästi vertailukelpoisen tiedon vähyyden. Parantaakseen vertailtavuutta ja kerätäkseen
toissijaista tietoa Raxen-verkon kautta EUMC aloitti tutkimushankkeita, joiden
avulla saadaan rasismia ja syrjintää koskevaa aitoa ja vertailukelpoista ensisijaista
tietoa.
Vuoden 2006 aikana julkaistiin useita tutkimusraportteja, jotka perustuivat sekä Raxen-verkon kautta saatuihin tietoihin että ensisijaiseen tutkimukseen.
Näiden raporttien ansiosta oli mahdollista tehdä vertailuja eri jäsenvaltioiden toimien välillä.
Vuonna 2006 julkaistiin järjestyksessä viides vertaileva raportti, joka
koski asumista. Otsikolla "Migrants, Minorities and Housing" (Maahanmuuttajat,
vähemmistöt ja asuminen) julkaistu raportti perustui Raxen-verkon 15 jäsenvaltion kansallisten koordinointikeskusten tarjoamiin tietoihin. Raportista käy ilmi,
että maahanmuuttajat ja vähemmistöt kärsivät 15 jäsenvaltion alueella asumisen
osalta samoista epäkohdista ja samankaltaisesta syrjinnästä, joka voi ilmetä asunnon saannin epäämisenä hakijan ihonvärin perusteella, julkisten tahojen asuntoihin pääsyä rajoittavina ehtoina tai jopa fyysisinä hyökkäyksinä, joiden tarkoituksena on pitää vähemmistöt poissa tietyiltä asuinalueilta. Raportissa mainitaan
joidenkin viranomaisten haluttomuus puuttua tällaiseen syrjintään, mutta siinä
kuvataan myös viranomaisten hyvien käytäntöjen lisääntymistä syrjinnän torjumisessa asumissektorilla.
Niin ikään Raxen-verkosta saatuihin tietoihin perustuvasta romaneja ja
kiertäviä (travellers) julkisissa oppilaitoksissa koskevasta raportista käy ilmi, että
romani- ja kiertävät oppilaat joutuvat suoran ja järjestelmällisen syrjinnän ja poissulkemisen kohteiksi EU:n jäsenvaltioiden koululaitoksissa. Siitä käy myös ilmi, ettei ajantasaista virallista tietoa romanien ja kiertävien osallistumisesta koulutukseen
ole yleensä saatavana.
Yksi ensisijaiseen tutkimukseen perustuva hanke oli "Pilot Study on
Migrants' Experiences of Racism and Discrimination in the EU" (Pilottitutkimus
maahanmuuttajien rasismi- ja syrjintäkokemuksista EU:ssa). Tutkimus perustui
tietoihin, jotka olivat peräisin Belgiassa, Saksassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa, Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 2002–2005 tehdyistä kansallisista tutkimuksista. Kaikkiaan yli 11 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä vastasi syrjintäkokemuksiaan koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksesta ilmenee, että huomattava osa kaikkien 12 valtion maahanmuuttajista on joutunut syrjinnän kohteeksi
jokapäiväisessä elämässään. Tutkimuksessa sovellettujen menetelmien ansiosta
EUMC pystyi järjestelmällisemmin keräämään tietoa etnisten vähemmistöjen syrjintäkokemuksista. Tämä osoittaa, miten tarpeellista on varmistaa tulevaisuudessa, että tutkimuksessa käytetään yhteistä lähestymistapaa, jota sovelletaan samanaikaisesti kaikissa osallistujamaissa, jotta tutkimuksen lopputulokset ovat aidosti
vertailukelpoisia.
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EUMC on kerännyt vuodesta 2000 lähtien kaiken saatavana olevan tiedon rasismista ja muukalaisvihasta EU:n jäsenvaltioissa, ja vuodesta 2002 lähtien
yksi sen painopisteistä on ollut antisemitismi. Vuonna 2006 EUMC täydensi vuonna 2004 tekemäänsä antisemitismiä koskevaa raporttiaan päivitettyjä tilastotietoja
sisältävällä asiakirjalla, jonka otsikkona oli "Antisemitism: Summary overview of
the situation in the European Union 2001–2005" (Antisemitismi: kokoava katsaus
Euroopan unionin tilanteeseen vuosina 2001–2005). Käytettävissä olevista tiedoista
käy ilmi, että antisemitistinen toiminta on lisääntynyt joissakin EU:n jäsenvaltioissa
viime vuosina ja että toiminta on vaihdellut uhkauskirjeistä tuhopolttoihin.
Vuonna 2004 kansallisia koordinointikeskuksia pyydettiin raportoimaan
muslimiyhteisöjen tilanteesta EU:ssa vuosina 2004–2005. Raporteista saatujen tietojen perusteella EUMC teetti raportin "Muslims in the European Union: Discrimination and Islamophobia" (Muslimit Euroopan unionissa – syrjintä ja islamofobia),
joka julkaistiin vuoden 2006 lopussa. Raportissa esitellään saatavana olevat tiedot,
jotka koskevat muslimien syrjintää työmarkkinoilla, koulutuksessa ja asumisessa.
Islamofobian ilmentymät vaihtelevat sanallisista uhkauksista fyysisiin hyökkäyksiin,
jotka kohdistuvat ihmisiin ja omaisuuteen. Raportissa painotetaan, että Euroopan
muslimeihin kohdistuvan syrjinnän ja islamofobisten tapausten määrää ja luonnetta ei ole dokumentoitu eikä selvitetty kattavasti. EUMC:n raportissa suositellaan
sen vuoksi, että jäsenvaltiot kehittävät tapauksiin liittyvää raportointia ja panevat
täytäntöön toimia, joiden avulla syrjintää ja rasismia voidaan torjua nykyistä tehokkaammin. Raporttiin sisältyy myös aloitteita ja ehdotuksia EU:n jäsenvaltioiden
hallitusten ja eurooppalaisten laitosten poliittisiksi toimenpiteiksi islamofobian torjumiseksi ja kotoutumisen edistämiseksi. Siinä myös neuvotaan, että yhteisön yhtenäisyyttä koskevien toimien olisi perustuttava Euroopan unionin perusoikeuksien
kunnioittamiseen (perusoikeudet sisältyvät Euroopan unionin perusoikeuskirjaan
ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen).
EUMC teetti rinnakkain tämän raportin kanssa erillisen mutta täydentävän
selvityksen, jonka otsikkona oli "Perceptions of Discrimination and Islamophobia:
Voices from members of Muslim communities in the European Union" (Havaintoja
syrjinnästä ja islamofobiasta – Euroopan unionin muslimiyhteisöjen jäsenten käsityksiä). Tavoitteena oli saada parempi käsitys siitä, millainen näkemys muslimeilla
on syrjinnästä ja islamofobiasta ja kuinka nämä vaikuttavat heidän yhteisöihinsä.
Raportin kannanotoissa myös tunnustetaan, että muslimien on itse tehtävä nykyistä
enemmän päästäkseen osaksi laajempaa yhteisöä, voittaakseen kohtaamansa esteet
ja vaikeudet ja saadakseen enemmän vastuuta kotoutumisesta. Tutkijoiden tehtävänä oli haastatella ryhmittymiin ja järjestöihin kuuluvia muslimeja kymmenessä
EU:n jäsenvaltiossa, joissa asuu paljon muslimeja. Raportti julkaistiin vuoden 2006
lopussa yhdessä raportin "Muslims in the European Union" (Muslimit Euroopan
unionissa) kanssa.
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Tietojen vertailtavuus
Yksi EUMC:n tutkimustyön tavoitteista on parantaa eri jäsenvaltioita
koskevan tiedon vertailtavuutta. Vertailtavuutta voidaan pyrkiä parantamaan eri tasoilla. Ensinnäkin vertailevat tutkimukset, kuten vuonna 2006 toteutettu asumista
koskeva tutkimus, ovat tärkeitä kartoitettaessa, mitä tietoa on saatavana eri jäsenvaltioissa, ja selvitettäessä, missä on aukkokohtia ja miksi asioita ei voida verrata.
Näissä tutkimuksissa hyödynnetään deskriptiivistä ja kvalitatiivista aineistoa, jonka
avulla voidaan selittää kansallisiin oloihin liittyviä eroja ja niistä seuraavaa vertailukelpoisuuden puuttumista syrjintää koskevien tietojen välillä eri jäsenvaltioissa.
Toiseksi EUMC suunnittelee ja toteuttaa rasismin ja syrjinnän eri näkökohtia käsitteleviä tutkimushankkeita, jotka ovat valmiiksi vertailukelpoisia – eli
jäsenvaltioissa sovelletaan yhteisiä tutkimusmetodeja, joiden avulla voidaan tuottaa
vertailukelpoista tietoa syrjinnästä. Esimerkkinä tästä on rasistisen rikollisuuden
uhrien kokemuksia koskeva pilottitutkimus, joka toteutettiin vuonna 2006 ja joka
julkaistaan vuonna 2007.
Kolmanneksi EUMC:n raportit ovat lisänneet tietoisuutta siitä, että jäsenvaltioiden hallinnollisia toimenpiteitä, tiedonkeruumenetelmiä ja jäsenvaltioissa käytettyjä määritelmiä on yhtenäistettävä, jotta virallisesti tuotetuista tiedoista
tulee luonnostaan nykyistä vertailukelpoisempia. Osana tätä prosessia EUMC on
tehnyt vuonna 2006 yhteistyötä myös esimerkiksi Eurostatin ja muiden komission toimivaltaisten työryhmien kanssa. EUMC osallistui esimerkiksi maaliskuussa
ja lokakuussa 2006 kahteen Luxemburgissa pidettyyn Eurostatin työryhmän kokoukseen, joiden aiheena olivat rikollisuutta, uhreja ja rikosoikeutta koskevat tilastot.
Kokousten tarkoituksena oli kehittää tiedonkeruun yhdenmukaisuutta ja rikollisuutta koskevan tilastotiedon esittelyä Euroopassa. EUMC osallistui myös Euroopan komission syrjinnän laajuuden ja vaikutusten mittaamista koskevan tiedonkeruun työryhmän kokouksiin sekä European Handbook on Equality Data -käsikirjaa
käsittelevän asiantuntijaryhmän kokoukseen Brysselissä syyskuussa ja marraskuussa. Jälkimmäisen tuloksena syntyi European Handbook on Equality Data -käsikirja6,
jossa on hyödynnetty EUMC:n tiedonkeruukokemusta ja jonka tarkoituksena on
lisätä poliittisten päättäjien tietoisuutta paremman tiedon tarpeesta.

6
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European Handbook on Equality Data: Miksi ja miten luoda kansallinen tietokanta, joka koskee tasa-arvoa ja
rotuun ja etniseen alkuperään, uskontokuntaan ja vakaumukseen, vammaan, ikään ja sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää, Euroopan komissio / Suomen työministeriö, helmikuu 2007.
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Tehokkaiden rasismin vastaisten
toimien tukeminen
Viime vuosien aikana on otettu tärkeitä edistysaskelia syrjinnän torjunnassa ja kaikille EU:ssa asuville kuuluvan tasa-arvon ja ihmisarvon edistämisessä. Suurin osa EU:n jäsenvaltioista saattoi rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin ja
yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään ja perusti erityisiä elimiä edistämään tasa-arvoista kohtelua. Euroopan komissio
kehitti huomattavasti toimintalinjojaan ja toimenpiteitään syrjinnän vastaisuuden ja
perusoikeuksien osalta. Näiden alueiden kehittämishalusta ovat osoituksina perusoikeuksia, syrjinnän torjuntaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia käsittelevän komission jäsenten ryhmän perustaminen ja EUMC:n toimivallan laajentaminen EU:
n perusoikeusvirastoksi. Euroopan parlamentti on edistänyt voimakkaasti syrjinnän
vastaista ja perusoikeuksia puolustavaa ohjelmaa: se on muodostanut puoluerajat
ylittävän rasismia ja monimuotoisuutta käsittelevän työryhmän (Anti-Racism and
Diversity Inter-Group), jonka tarkoitus on tuoda poliittista tahtoa rasismin torjuntaan, sekä hyväksynyt useita tärkeitä päätöslauselmia vuonna 2006.7
EUMC teki aktiivisesti yhteistyötä näiden rakenteiden ja mekanismien
kanssa EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla. EUMC:n tiedonkeruun ja analysoinnin ansiosta Euroopan unionissa pystytään aiempaa paremmin suunnittelemaan toimintalinjoja ja käytäntöjä, ryhtymään toimiin kansallisten ja eurooppalaisten mekanismien kautta sekä tekemään yhteistyötä asianosaisten sidosryhmien kanssa rasismin
torjumiseksi Euroopan unionissa. EU:n toimielimet ovat lisääntyvässä määrin hyödyntäneet EUMC:n työtä ulkosuhteissaan keskustellessaan rasismista, muukalaisvihasta ja antisemitismistä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.8
EUMC:n päätelmiä ja lausuntoja hyödynnetään EU:n päätöksentekoprosessissa, ja ne tarjoavat tietoja Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja
neuvotteluelinten – alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean –
työhön. Tavoittaakseen kansallisen tason EUMC ylläpiti suoria yhteyksiä jäsenvaltioiden hallitusten toimivaltaisiin yksiköihin hyödyntämällä rasismin vastaisista toimista vastaavien kansallisten yhteyshenkilöiden verkostoa. EUMC teki yhteistyötä
maiden välisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa lujittaakseen kansainvälistä rasismin
vastaista toimintaa ja taatakseen toiminnan koordinoinnin. Kansalaisjärjestöillä on
tärkeä osa EUMC:n työssä sekä osana Raxen-verkkoa että EUMC:n pyöreän pöydän
ohjelman yhteydessä.

7

8

Esimerkiksi päätöslauselma puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille"
(2005/2191(INI)) sekä päätöslauselma vastauksena komission tiedonantoon "Yhteinen toimintasuunnitelma
kotouttamiselle – Puitteet kolmansien maiden kansalaisten kotouttamiselle Euroopan unionissa" (KOM(2005)
389).
Esimerkiksi Venäjän ja Kiinan kanssa käytävä ihmisoikeuskeskustelu, transatlanttinen vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa sekä Euroopan yhteisön ja Israelin rasismin ja muukalaisvihan torjuntaa käsittelevä seminaari.
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Copyright: EUMC

EUMC:n kokoukset EU:n jäsenvaltioiden yhteyshenkilöiden verkoston kanssa

EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden neuvominen
Syrjinnän ja rasismin torjunnan sisällyttäminen yhteisön yleisiin toimintalinjoihin oli EUMC:n työn painopisteenä EU:n toimielinten osalta. Suuri osa
EUMC:n työstä vuonna 2006 oli EU:n toimintalinjaan ja strategiaan liittyvää tiedonvälitystä, jonka avulla on määrä edistää tasa-arvoa, syrjinnän vastaisuutta ja
sosiaalista osallisuutta. Toinen EUMC:n toiminnan tärkeä vaikutin liittyi Haagin
ohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:ta vapaana, turvallisena ja oikeudenmukaisena yhteisenä alueena.

Tasa-arvon, syrjinnän vastaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen
Rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin vaikutus: EUMC osallistui EU:n komission rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin täytäntöönpanoa
koskevan ensimmäisen kertomuksen laatimiseen (lokakuu 2006).9 Komission tiedonannossa heijastui EUMC:n huoli siitä, että etnisen tiedon vähäisyyden vuoksi
syrjinnän vastaisen lainsäädännön tehokuutta on hankala valvoa asianmukaisesti.
Tiedonannon toisena painopisteenä oli myönteisten toimien soveltaminen. EUMC:n raporteissa on korostettu sitä, että tasa-arvon käytännön toteutuminen saattaa edellyttää erityistoimia (myönteisiä toimia), joilla kompensoidaan rotuun ja etniseen
alkuperään liittyviä haittoja. Vuonna 2007 EUMC perehtyy tarkemmin siihen, kuinka myönteisillä toimilla voidaan parantaa epäedullisessa asemassa olevien, myös
nuorten, tasa-arvoisuutta.

9
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Euroopan komissio (KOM(2006) 643): Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun direktiivin 2000/43/EY soveltaminen.
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Tiedonkeruun kehittäminen: Kaikilla EUMC:n työn osa-alueilla on tehty
tärkeä havainto, jonka mukaan jäsenvaltioiden on kehitettävä aiempaa tehokkaampia järjestelmiä ja mekanismeja rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvän tiedon keräämiseksi, tallentamiseksi ja arvioimiseksi. Tästä tarpeesta ollaan yhä tietoisempia,
mistä on osoituksena se, että jotkin jäsenvaltiot suhtautuvat aiempaa suopeammin
etnistä tai kansallista alkuperää koskevien tietojen tallennukseen. Vuonna 2006
EUMC kutsuttiin puhumaan tästä aiheesta useissa korkean tason poliittisissa seminaareissa, esimerkiksi Centre d'analyse stratégique -keskuksessa, joka on Ranskan
pääministerin alaisuudessa toimiva elin. EUMC oli lisäksi mukana komission syrjinnän laajuuden ja vaikutusten mittaamista koskevan tiedonkeruun työryhmässä
ja European Handbook on Equality Data -käsikirjaa käsittelevässä asiantuntijaryhmässä. Vuonna 2007 ilmestyvä käsikirja perustuu EUMC:n tiedonkeruukokemuksiin ja tarjoaa poliittisille päättäjille tietoa tehokkaiden syrjintää koskevan tiedon
keruumekanismien luomisesta.10
Syrjinnän torjunta alkaa paikalliselta tasolta: Paikallisilla viranomaisilla
on tärkeä tehtävä luoda syrjimätön yhteiskunta, joka perustuu toisten kunnioittamiseen ja kaikkien yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. EUMC on aloittanut yhteistyössä alueiden komitean kanssa paikallisyhteisöjen verkostohankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää paikallisten ja alueellisten viranomaisten osallistumista syrjinnän
torjuntaan. Hankkeella luodaan yhteys niiden Euroopan kaupunkien välille, joissa
on suuri muslimiyhteisö, ja tarjotaan mahdollisuus jakaa muslimien kotouttamista
koskevia paikallisen tason hyviä käytäntöjä. Vuonna 2007 hankkeen pohjalta tuotetaan päivitys EUMC:n aikaisempaan raporttiin islamilaisten yhteisöjen tilanteesta Euroopan kaupungeissa. EUMC järjesti yhdessä alueiden komitean ja Wienin
kaupungin kanssa konferenssin, jossa käsiteltiin paikallisten ja alueellisten viranomaisten roolia syrjinnän vastaisten toimien täytäntöönpanossa (maaliskuu 2006).
Konferenssissa määritettiin parhaat käytännöt syrjinnän torjunnassa ja sosiaalisen
osallisuuden kehittämisessä. Keskustelut ja EUMC:n kannanotot sisällytettiin alueiden komitean 15. kesäkuuta 2006 annettuun lausuntoon.11
Romanien syrjinnän torjuminen: Romanit kuuluvat rasismille alteimpiin
ryhmiin EU:ssa, kuten EUMC:n raportit selvästi osoittavat. EUMC pyrkii EU:n komission ja muiden sidosryhmien kanssa löytämään toimia ja strategioita, joiden
avulla tilannetta voidaan parantaa. EUMC esitteli vuoden 2006 julkaisunsa "Roma
and Travellers in Public Education" (Romanit ja kiertävät julkisissa oppilaitoksissa)
tulokset komissiossa ja asiantuntijakokouksissa sekä Euroopan rasismin vastaisen
verkoston (ENAR) konferenssissa. Romaninaisia ja terveydenhuollon saatavuutta
koskevan raportin (2003) julkaisemisen jälkeen EUMC on tehnyt yhteistyötä romaninaisten verkostojen kanssa ja tutkinut heidän kohtaamiaan erityisongelmia.
Tämän työn pohjalta saatuja tietoja hyödynnettiin Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (huhtikuu 2006).12

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden edistäminen
Syrjinnän torjumisen sisällyttäminen kotouttamista koskevaan yleispolitiikkaan: Neuvoston Haagin ohjelman puitteissa hyväksymissä kotouttamista
10 Euroopan komissio / Suomen työministeriö: European Handbook on Equality Data (helmikuu 2007).
11 Alueiden komitea (CONST-IV-001): 15 päivänä kesäkuuta 2006 annettu lausunto Euroopan parlamentin päätöslauselmasta "Vähemmistöjen suojelu ja syrjinnän vastaiset politiikat laajentuneessa Euroopan unionissa".
12 Päätöslauselma romaninaisten tilanteesta Euroopan unionissa (2005/2164(INI)).
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koskevissa yhteisissä perusperiaatteissa tunnustetaan, että osallistuminen ja tasaarvo ovat perusarvoja maahanmuuttajien onnistuneessa kotouttamisessa. EUMC:n
vuoden 2006 toiminnalla vahvistettiin sitä kantaa, että kotouttamispolitiikkaa on
täydennettävä syrjinnän vastaisilla toimilla. EUMC osallistui Madridissa maahanmuuttajien kotouttamista työmarkkinoille käsittelevään eurooppalaiseen seminaariin, jonka järjestivät EU:n jäsenvaltiot ja jonka rahoitukseen Euroopan komissio
(INTI) osallistui. Seminaarin tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia eri jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikan hyvistä käytännöistä. EUMC nosti työnsä perusteella esiin
erityisesti monimuotoisuuden hallinnan ja syrjinnän vastaiset toimet. EUMC:n Euroopan pyöreän pöydän konferenssi (lokakuu 2006), joka järjestettiin Helsingissä
EU:n puheenjohtajavaltion Suomen tuella, toi kansalaisryhmät ja poliittiset päättäjät
yhteen keskustelemaan, kuinka syrjinnän torjuminen voitaisiin sisällyttää kotouttamista koskevaan yleispolitiikkaan. EUMC:n asiantuntija-apua pyydettiin myös työmarkkinoille integroitumista koskevien erityisstrategioiden löytämiseksi. EUMC
osallistui työpaikalle ja yhteiskuntaan kotouttamista käsittelevään eurooppalaiseen
foorumiin ja oli mukana siihen liittyvässä työryhmässä, joka kehitti kotouttamista
ja syrjinnän vastaista politiikkaa arvioivia mittareita ja välineitä.
Euroopan yhteinen kannanotto rasistiseen rikollisuuteen: Rasismi on monitahoinen ongelma, jonka selvittämiseksi poliittisten johtajien ja yhteiskunnan on
otettava käyttöön paljon erilaisia ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, joista esimerkkinä rikosoikeudelliset mekanismit. Vuonna 2001 EU:n komissio teki ehdotuksen yhteisestä lainsäädännöstä – rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävä puitepäätös, joka neuvoston on vielä hyväksyttävä – jolla taattaisiin,
että rasistisesta toiminnasta rangaistaan tehokkaasti EU:ssa. Vuonna 2006 EUMC
oli yhdessä komission ja EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan kanssa järjestämässä
asiantuntijaseminaaria, jolla pyrittiin helpottamaan puitepäätöstä koskevia keskusteluja. Euroopan parlamentti uudisti tukensa puitepäätökselle vuonna 2006 antamassaan päätöslauselmassa.13 Nämä toimet saivat EU:n puheenjohtajavaltion Saksan aloittamaan vuonna 2007 uudelleen tätä tärkeää lainsäädäntötointa koskevat
neuvottelut.
EUMC osallistui toiseen Euroopan ja kolmansien maiden poliisielinten
eurooppalaiseen kokoukseen, jonka aiheena oli äärioikeistolaisuuden ja terrorismin
vastainen taistelu, ja esitteli EUMC:n rasistista väkivaltaa ja rasistisen rikollisuuden
valvontaa käsittelevää työtä. EUMC piti myös Pariisin kansainvälisessä konferenssissa "The Changing Landscape of European Security" (Euroopan turvallisuuden
muuttuva maisema) esitelmän etnisen syrjinnän vaikutuksista maahanmuuttajayhteisöihin EU:n jäsenvaltioissa. EUMC osallistui 14:nteen Euroopan ylempien poliisiviranomaisten seminaariin, jossa se esitteli EUMC:n rasistisen väkivallan valvontaa
koskevaa työtään ja korosti poliisivoimien etnisen monimuotoisuuden merkitystä.
Perusoikeuksien kunnioittamisen edistäminen: Vuonna 2006 pilapiirroskiista sai aikaan kiivaan keskustelun sananvapauden ja monimuotoisuuden kunnioittamisen välisestä tasapainosta. EUMC järjesti yhdessä EU:n komission ja EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan kanssa Euromed-alueen (EU, Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä)
media-alan ammattilaisille suunnatun konferenssin, jonka tarkoituksena oli lisätä
tietämystä sananvapautta ja rasistista aineistoa koskevista kysymyksistä media-alal13 Päätöslauselma puitestrategiasta "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille" (2005/
2191(INI)).
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la. Toinen tiukkojen keskustelujen aihe on ollut tasapainon löytäminen turvatoimien ja ihmisoikeuksien välillä. EUMC osallistui Euroopan parlamentin istuntoihin,
joissa käsiteltiin etnistä proﬁlointia eli poliisitoimia, joissa käytöksen tai epäillyn
tuntomerkkien sijaan keskitytään rotuun tai etniseen alkuperään. EUMC esittelee
tätä asiaa koskevan raportin vuonna 2007.

Yhteistyö kumppanien kanssa
EUMC teki läheistä yhteistyötä maiden välisten ihmisoikeusjärjestöjen
kanssa ja loi synergiaa ja jakoi asiantuntemustaan rasismin torjumisessa kansainvälisellä tasolla. Myös kansalaisjärjestöt ovat tärkeitä kumppaneita rasismin vastaisessa työssä. Niiden tärkeänä tehtävänä on lisätä tietämystä, tukea rasismin uhreja
ja valvoa todellista tilannetta.

Euroopan neuvosto ja muut kansainväliset järjestöt
Euroopan neuvosto: EUMC säilytti läheiset yhteistyösuhteet Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiseen komissioon (ECRI). Lisäksi se tekee laajaa yhteistyötä Euroopan neuvoston pääosastojen kanssa. EUMC tuotti Euroopan
neuvoston elimille rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa EU:n tason tietoa näiden
mietintöjä sekä asiaan liittyviä normeja luovia asiakirjoja varten. Esimerkkinä voidaan mainita ECRI:n yleinen poliittinen suositus rasismin torjunnasta koulunkäynnissä ja yleinen poliittinen suositus rasismin torjunnasta lainvalvonnassa (ilmestyy
vuonna 2007). Romanien tilanne on Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja EUMC:n yhteinen huolenaihe. Nämä kolme järjestöä pyrkivät edistämään kansallisten romaneja
koskevien toimien täytäntöönpanoa korkean tason kansainvälisessä konferenssissa
Bukarestissa (toukokuu 2006).
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) ja Yhdistyneet Kansakunnat (YK): Myös ETYJ:n demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimisto (ODIHR) on EUMC:n tärkeä kumppani. EUMC ja ODIHR ovat vaihtaneet
toistuvasti antisemitismiin, muslimeihin kohdistuvaan suvaitsemattomuuteen ja
suvaitsemattomuusrikoksiin liittyvää tietoa ja asiantuntemusta. EUMC järjesti islamofobiaa käsittelevän tilaisuuden ETYJ:n vuonna 2006 pitämässä inhimillisen ulottuvuuden täytäntöönpanokokouksessa, joka on Euroopan laajin ihmisoikeuskonferenssi. Wienissä pidetyssä ETYJ:n suvaitsevaisuuden täytäntöönpanokokouksessa
EUMC piti ohjelmapuheen aiheesta "The Need for Data on Hate Crime in Europe"
(Suvaitsemattomuusrikoksia koskevan tiedon tarve Euroopassa).
EUMC teki yhteistyötä myös asiaan liittyvien YK:n virastojen kanssa, erityisesti ihmisoikeusvaltuutetun toimiston kanssa. Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto
hyödynsi EUMC:n tietoja asiakirjassaan, joka koski rasismin torjunnassa ilmenneitä haasteita vuoden 2001 rasismin vastaisen maailmankonferenssin jälkeen. EUMC
esitteli pilottivaiheessa olevia uhritutkimuksiaan YK:n Euroopan talouskomission
ja YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston yhteisessä kokouksessa,
jonka aiheena oli rikollisuutta koskevat tilastotiedot.
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Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa ja pyöreän pöydän kokoukset
Euroopan pyöreän pöydän ohjelma ja Raxen: EUMC järjestää Euroopan
pyöreän pöydän konferenssin ja tukee kansallisia pyöreän pöydän kokouksia ohjatun vuoropuhelun käymisessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Tämän ansiosta EUMC
sai vuonna 2006 kuulla kansalaisyhteiskunnan erilaisista huolenaiheista, kuten terrorismin torjuntaan liittyvästä syrjinnästä.14 Kansalaisjärjestöt ovat myös yksi Raxen-verkon tärkeistä tietolähteistä.
Sitoumus laajentaa yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa: Koska
kansalaisjärjestöillä on keskeinen rooli rasismin torjunnassa, EUMC laajentaa toimintaansa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Vuonna 2007 se aikoo järjestää neuvottelun siitä, miten kansalaisyhteiskunnan kysymykset voidaan parhaiten sisällyttää sen
työhön. EUMC esitteli sen tiedonkeruussa käytettäviä metodeja, tiedon vertailukelpoisuutta sekä rasistista väkivaltaa ja rikollisuutta koskevan tiedon keruun ongelmia käsitteleviä tutkimuksia 11:nnessä kansainvälisessä Metropolis-konferenssissa,
jonka aiheena oli "Paths and Crossroads: Moving People, Changing Places" (Polkuja
ja risteyksiä: muuttavia ihmisiä, vaihtuvia paikkoja).

Copyright: EUMC

EUMC:n Euroopan pyöreän pöydän kokous 2006 Helsingissä

14 EUMC tuki vuonna 2006 kansallisia pyöreän pöydän kokouksia Saksassa, Espanjassa ja Alankomaissa.
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Rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietämyksen lisääminen
EUMC pitää tietämyksen lisäämistä olennaisena osana rasismin ja muukalaisvihan torjuntaan tähtäävien toimien tukemista. Tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajiin ja vähemmistöihin kohdistuvat ennakkoluulot perustuvat usein hyvin
vähäiseen tai täysin olemattomaan tosiasioiden tuntemiseen. Viestintä, tiedotusvälineet ja julkinen tieto nähdään sen vuoksi yhtenä keinona vaikuttaa ennakkoluuloihin, lisätä tietämystä rasismista ja muukalaisvihasta EU:ssa, kehittää EUMC:n tietojen laajempaa levittämistä ja vaikuttaa voimakkaammin tiettyihin kohdeyleisöihin.
EUMC jakaa tietoa kansalaisille ja lisää tietämystä useiden kanavien kautta:
• julkaisut
• EUMC:n verkkosivusto (http://eumc.europa.eu)
• vierailijaryhmät
• yhteistyö kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
• yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa
• toimittajien koulutus ja tietämyksen lisääminen

Julkaisut ja levitys
Vuonna 2006 EUMC julkaisi 9 raporttia (ja 15 maakohtaista tutkimusta
eri aiheista), 3 Equal Voices -lehteä ja 6 tiedotetta.15 Kaikki julkaisut sekä EUMC:
n aikaisemmat julkaisut ovat saatavana sähköisessä muodossa EUMC:n verkkosivuilla ja useimmat myös painetussa muodossa. EUMC jakaa julkaisujaan ja muuta
tiedotusaineistoaan konferenssien ja asiantuntijaseminaarien yleisölle, vierailijaryhmille sekä lähettää niitä pyynnöstä ilmaiseksi. Kaikista julkaisuista ilmoitetaan
EUMC:n tiedotuslehdessä ja niistä lähtee sähköposti-ilmoitus laajalle jakelulistalle,
joka koostuu esimerkiksi hallitusten, EU:n toimielinten, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Tärkeimmistä julkaisuista ilmoitetaan myös
lehdistötiedotteella. EUMC on lisäksi julkaissut tiedotteen "Selected Publications
from 2004-2006" (Valikoituja julkaisuja vuosilta 2004-2006), joka tarjoaa hyödyllisen yleiskatsauksen EUMC:n työhön.
EUMC perusti vuonna 2006 verkossa toimivan tukityökalun, EUMC InfoBase -tietokannan, rasismista ja ihmisoikeuskysymyksistä kirjoittavien ja niiden
parissa työskentelevien tahojen käyttöön. Uusi tietokanta tarjoaa kansalaisille tasapuolista tietoa EU:ssa esiintyvästä rasismista ja sisältää kaikkien EU:n jäsenvaltioiden maakohtaiset proﬁilit sekä koulutusta, työtä, asumista, rasistista väkivaltaa ja
rikollisuutta ja oikeuskysymyksiä käsittelevät osiot.
15 Luettelo kaikista EUMC:n vuoden 2006 julkaisuista on liitteessä C.
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Verkkosivusto
EUMC:n verkkosivut tarjoavat yleiskatsauksen toimiston tehtäviin ja
toimintaan, ja painoarvoa on annettu erityisesti EUMC:n julkaisuille, Raxen-verkon toiminnalle ja lehdistölle suunnatuille sivuille. EUMC:n verkkosivustolla kävi
vuonna 2006 yhteensä 371 200 henkilöä (2005: 289 000) eli päivittäin keskimäärin
1 017 henkilöä (2005: 850). Vuonna 2006 eniten ladattu julkaisu oli vuosikertomus
ja toiseksi eninten ladattu julkaisu oli raportti muslimeista EU:ssa.16

Vierailijaryhmät
EUMC tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden vierailla sen tiloissa ja kuunnella sen työtä ja muita sen toimivaltaan liittyviä kysymyksiä käsittelevä esittely.
Vuonna 2006 vierailijoita oli noin 500. Suurin osa heistä oli EU:n jäsenvaltioiden julkishallinnon henkilöstöä, diplomaatteja ja (EU:n) poliitikkoja, erikoistuneita kansalaisjärjestöjä tai tasa-arvoelimiä, opiskelijaryhmiä ja tutkijoita.

Yhteistyö kumppaneiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa
Omien aloitteidensa ja toimiensa ohella EUMC tukee muita tahoja rasismia ja siihen liittyviä ilmiöitä koskevan tietämyksen lisäämisessä. EUMC tukee
EU:n komission kampanjaa "Monimuotoisuuden puolesta – syrjintää vastaan" ja
Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuotta 2007 ja on toimittanut
näitä hankkeita käsitteleviin neuvoa-antaviin toimikuntiin asiantuntijoita. EUMC
tuki yhteistyössä Yhdistyneiden Kansakuntien, Saksan hallituksen, Euroopan parlamentin ja FIFA:n (Fédération Internationale de Football Association) kanssa jalkapallon vuoden 2006 MM-kisojen aikaisia rasismin vastaisia toimia, jotka huipentuivat FIFA:n rasismin vastaisiin päiviin neljännesvälierien aikana. EUMC julkaisi
- 20 -

16 Tarkka luettelo ladattavista tiedostoista on liitteessä E.
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useita yhteisiä lehdistötiedotteita kumppaneidensa, kuten EU:n komission, ECRI:
n/Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja alueiden komitean kanssa.

Monimuotoisuuden puolesta. Syrjintää vastaan.

Euroopan yhdenmukaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007.

Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa
Sananvapaus on vaivalla ansaittu saavutus, joka muodostaa osan niistä periaatteista ja arvoista, joille EU rakentuu, ja tiedotusvälineillä on tässä suhteessa keskeinen asema. Tutkimus myös osoittaa, että tiedotusvälineet muokkaavat ihmisten
käsityksiä. Tiedotusvälineet ovat tämän vuoksi tärkeä kanava, jonka kautta EUMC
lisää kansalaisten tietämystä rasismista ja muukalaisvihasta ja jonka kautta se välittää
työnsä tuloksia eteenpäin. EUMC tekee yhteistyötä tiedotusvälineiden kanssa ensinnäkin tukeakseen kattavampaa ja tosiasioihin perustuvaa tiedottamista siirtolaisten
ja etnisten vähemmistöjen tilanteesta Euroopan unionissa. Toisaalta tiedotusvälineet ovat myös rasismista tiedottamisen kohde esimerkiksi toimittajille järjestetyissä
konferensseissa ja koulutusseminaareissa.
Tiedotusvälineet ovat myös väline, jonka avulla EUMC:n rasismin vastaiset viestit voidaan välittää suurelle yleisölle. Vuonna 2006 EUMC:n raportteja ja
EUMC:n johtajan ja hallintoneuvoston puheenjohtajan haastatteluja käsiteltiin tiedotusvälineissä usein ja asiantuntevasti. EUMC:n media-analyyseistä käy ilmi, että
esimerkiksi vuosikertomusta käsiteltiin Euroopan tiedotusvälineissä vähintään 170
kertaa ja EUMC:n raporttia muslimeista EU:ssa noin 500 kertaa.
Tiedotusvälineille suunnattu kirjallinen viestintä tapahtuu pääasiassa
EUMC:n lehdistötiedotteiden kautta ja laajempien selvitysten osalta myös yhteenvetojen kautta. Vuonna 2006 julkaistiin yhteensä 16 lehdistötiedotetta.17 Ne olivat
muun muassa tärkeisiin EUMC:n raportteihin liittyviä lehdistötiedotteita (esimerkiksi vuosikertomus 2006 tai raportti muslimeista EU:ssa), EUMC:n järjestämiin
tapahtumiin liittyviä tiedotteita (esimerkiksi Euro-Välimeri-konferenssi tai EUMC:
n Euroopan pyöreän pöydän konferenssi) tai viimeaikaiseen kehitykseen tai teemapäiviin liittyviä tiedonantoja (esimerkiksi juutalaisten kansanmurhan muistopäivä,
kansainvälinen romanipäivä, kansainvälinen rotusyrjinnän torjunnan päivä). Wienissä ja Brysselissä järjestettiin lehdistötilaisuudet, joilla tuettiin kahden tärkeän
EUMC:n julkaisun julkistamista.
EUMC on kehittänyt edelleen suhteitaan toimittajakuntaan. EUMC:n
toimittajatietokannassa oli vuoden 2006 lopussa noin 900 eri puolilta EU:ta olevaa
17 Luettelo EUMC:n kaikista vuoden 2006 lehdistötiedotteista on liitteessä E.

- 21 -

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus
E U M C : N T O I M I N TA V U O N N A 2 0 0 6

toimittajaa, jotka saavat säännöllisesti EUMC:n lehdistötietoja. EUMC vastasi vuonna 2006 myös lukuisiin lehdistöltä tulleisiin tiedusteluihin ja haastattelupyyntöihin.

Toimittajien koulutus ja tietämyksen lisääminen
Kuten tutkimukset ja selvitykset osoittavat ja tiedotusvälineiden edustajat itsekin korostavat, toimittajien syrjintäasioita koskevaa tietämystä on jatkuvasti
lisättävä ja koulutusta annettava. EUMC järjesti vuonna 2006 useita tapahtumia tai
osallistui tapahtumiin, jotka oli suunnattu tiedotusvälineille ja toimittajille. EUMC
järjesti yhdessä Euroopan komission ja EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan kanssa
aihetta "Racism, Xenophobia and the Media: Towards Respect and Understanding of
All Religions and Cultures" (Rasismi, muukalaisviha ja tiedotusvälineet: kohti kaikkien uskontojen ja kulttuurien kunnioitusta ja ymmärtämistä) käsittelevän merkittävän konferenssin, johon osallistui noin 120 toimittajaa ja tiedotusvälineiden edustajaa. EUMC myös osallistui ja/tai myötävaikutti konferensseihin ja seminaareihin,
esimerkiksi Lontoon etniseen mediakonferenssiin, toimittajien koulutusseminaareihin Maltassa, Itävallassa ja Saksassa sekä suureen eurooppalaiseen mediakonferenssiin, jonka aiheena oli "Migration and Integration – Europe’s big challenge. Which
role do the media play?" (Muuttoliike ja integroituminen – Euroopan suuri haaste.
Mikä on tiedotusvälineiden rooli?) ja jonka järjestivät EBU (European Broadcasting
Union), WDR, Ranskan televisio ja ZDF Saksan Essenissä. Ohjelmien tekijät ja päätöksentekijät eri puolilta Eurooppaa keskustelivat tiedotusvälineiden, politiikan ja
kansalaisyhteiskunnan suhteesta muuttoliikettä ja integroitumista koskevassa kysymyksessä. EUMC:n johtaja Beate Winkler piti yhden konferenssin pääpuheista.
EUMC edistää edelleen hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät tiedotusvälineissä käytävään keskusteluun kulttuurien moninaisuudesta ja integroitumisesta.
EUMC tuki yhdessä Euroopan parlamentin ja eräiden muiden tahojen kanssa vuoden 2006 CIVIS Europe -mediapalkintoa. CIVIS media foundation -säätiön (WDR/
ARD ja Freudenberg Stiftung) tavoitteena on lisätä Saksan ja Euroopan sähköisten
tiedotusvälineiden tietoisuutta integroitumisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta. Mediapalkinto myönnetään tunnustukseksi kulttuurien välistä ymmärtämystä
edistäville radio- ja televisio-ohjelmille EU:ssa, ja sen jakotilaisuus televisioidaan.
Copyright: EUMC

120 toimittajaa ja tiedotusvälineiden edustajaa "Racism, Xenophobia and the Media: Towards
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Rasismin vastainen työ Euroopassa - Päätelmät
Syrjintä ja rasismi ovat yhä ikävää todellisuutta monille maahanmuuttajille ja vähemmistöryhmien jäsenille EU:ssa. Viime vuosien aikana on kuitenkin otettu
tärkeitä edistysaskelia rasismin torjunnan tukemiseksi. Suurin osa EU:n jäsenvaltioista saattoi rotujen välistä tasa-arvoa koskevan direktiivin ja yhdenvertaista kohtelua työssä koskevan direktiivin osaksi lainsäädäntöään ja perusti erityisiä elimiä
edistämään tasa-arvoista kohtelua. Useat maat laativat myös kansallisia rasismin
vastaisia toimintasuunnitelmia. Euroopan komissio kehitti huomattavasti toimintalinjojaan ja toimenpiteitään syrjinnän vastaisuuden ja perusoikeuksien osalta.
Euroopan parlamentti on myös edistänyt voimakkaasti syrjinnän vastaista ja perusoikeuksia puolustavaa ohjelmaa. EUMC on osallistunut näihin toimenpiteisiin
– kahdeksan vuotensa aikana EUMC on vakiinnuttanut asemansa EU:n rasismikysymyksiä koskevan asiantuntijuuden ja tiedon keskuksena. Sillä on ollut tärkeä rooli
todelliseen tietoon perustuvien ja oikein kohdistettujen rasismin ja muukalaisvihan
torjuntaa koskevien toimintalinjojen kehittämisessä.
EUMC teki vuonna 2006 työtä rasismia ja muukalaisvihaa koskevan tietämyksen lisäämiseksi EU:ssa ja nosti esiin mahdollisia toimintalinjoja. Vuosikertomuksen lisäksi se julkaisi raportit islamofobiasta, antisemitismistä, romaneista ja
kiertävistä julkisissa oppilaitoksissa sekä tiedotusvälineistä. EUMC:n raportit ovat
lisänneet poliittisten päättäjien tietoisuutta siitä, että tehokas tiedonkeruu rotusyrjintään liittyvissä kysymyksissä on ehdottoman tärkeää kehitettäessä toimintalinjoja
ja käytännön toimenpiteitä, joilla edistetään tasa-arvon toteutumista kaikkien EU:
ssa asuvien kohdalla. EUMC osallistui poliittisia päätöksiä koskeviin keskusteluihin
EU:n toimielimissä ja asianosaisissa jäsenvaltioissa. Kansainvälisellä tasolla EUMC
jatkoi yhteistyötään tärkeimpien kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen kanssa ja
erityisesti Euroopan neuvoston kanssa. Järjestöjen välisessä korkean tason kokouksessa, johon osallistuivat ECRI, ODIHR, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja
EUMC, nousi esiin kansainvälisten toimien tarpeellisuus rasismin ja syrjinnän torjumisessa. EUMC:n työhön ovat osallistuneet aktiivisesti ja myönteisellä panoksella
myös kansalaisjärjestöt. EUMC on myös edelleen kehittänyt suhteitaan tiedotusvälineisiin lisätäkseen tietämystä ja välittääkseen EUMC:n rasismia koskevaa tietoa
kansalaisille. EUMC:n julkaisuja käsitellään säännöllisesti Euroopan tiedotusvälineissä. EUMC toimii tietokeskuksena, joka tarjoaa EU:n toimittajille objektiivista ja
luotettavaa tietoa rasismista.
Vuonna 2006 EUMC toimi viimeistä vuotta alkuperäisillä toimivaltuuksillaan. Maaliskuun 1. päivänä vuonna 2007 EUMC:stä tuli EU:n perusoikeusvirasto, jonka toiminta kattaa myös perusoikeuksiin liittyvät kysymykset. Uuden viraston tärkeänä tehtävänä on osaltaan varmistaa, että perusoikeuksia kunnioitetaan ja
edistetään EU:n tasolla. Viraston ensisijaisena painopistealueena on jatkaa EUMC:n
rasismin ja muukalaisvihan vastaista työtä. Syrjinnän vastaisen työn liittäminen perusoikeuksien kontekstiin välittää tärkeän viestin kaikille: tasa-arvoinen kohtelu on
oikeus eikä etuoikeus. Jos tasa-arvon tavoittelussa ei edistytä, Euroopan unionin heikommassa asemassa olevilta ryhmiltä riistetään heidän perusoikeutensa. Euroopan
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yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuosi 2007 voi toimia puitteina, joissa koko
yhteiskunta osallistuu syrjinnän torjuntaan ja ehkäisyyn sekä antaa uhreille mahdollisuuden käyttää kansallisella tasolla järjestettyä apua.

Toimivaltaisen viranomaisen tarkastuslausuma
Minä allekirjoittanut Euroopan unionin perusoikeusviraston väliaikainen johtaja
toimivaltaisena viranomaisena
• vakuutan, että tämän toimintakertomuksen tiedot ovat oikeat ja riittävät*
• totean, että minulla on kohtuullinen varmuus siitä, että tässä kertomuksessa kuvailtuun toimintaan osoitetut varat on käytetty niille varattuun tarkoitukseen
moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja että toteutetut valvontatoimenpiteet antavat riittävän varmuuden tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.
Tämä kohtuullinen varmuus perustuu omaan harkintaani ja käytettävissäni oleviin
tietoihin, kuten itsearvioinnin tuloksiin, jälkitarkastuksiin, sisäisen tarkastuksen
yksikön havaintoihin ja tilintarkastustuomioistuimen tätä tarkastuslausumaa edeltävinä vuosina laatimiin kertomuksiin.
• Vakuutan, etten ole tietoinen mistään tässä vuosikertomuksessa mainitusta seikoista, jotka voisivat olla viraston ja muiden laitosten toiminnalle vahingollisia.

Wienissä 13. päivänä kesäkuuta 2007

Beate Winkler
Väliaikainen johtaja

* Oikealla ja riittävällä tarkoitetaan tässä yhteydessä luotettavaa, täydellistä ja oikeaa kuvaa viraston tilanteesta.
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A. EUMC:n rakenne ja henkilöstö
Hallintoneuvosto
EUMC:n hallintoneuvostoon kuuluu yksi jokaisesta EU:n jäsenvaltiosta
valittu riippumaton henkilö, yksi Euroopan parlamentin valitsema riippumaton
henkilö, yksi Euroopan neuvoston valitsema riippumaton henkilö ja yksi komission
edustaja. Hallintoneuvosto tekee keskuksen toiminnan kannalta tärkeät päätökset.
Erityisesti se
1. määrittää keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman talousarvion ja käytettävissä
olevien resurssien puitteissa
2. hyväksyy keskuksen vuosikertomuksen päätelmineen ja lausuntoineen ja toimittaa ne Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä huolehtii vuosikertomuksen julkaisusta
3. valitsee keskuksen johtajan
4. hyväksyy keskuksen vuosittaisen talousarvioesityksen ja lopullisen talousarvion

Copyright: EUMC

5. hyväksyy kirjanpidon ja myöntää johtajalle vastuuvapauden.

EUMC:n hallintoneuvosto
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EUMC:n hallintoneuvoston jäsenet
MAA /
ORGANISAATIO
Belgia

JÄSEN
Eliane DEPROOST

VARA JÄSEN
Jozef DE WITTE

Tšekki

Petr UHL

Jiří KOPAL

Tanska

Niels Johan PETERSEN

Nimitys vireillä

Saksa

Claudia ROTH

Claus Henning SCHAPPER

Viro

Tanel MÄTLIK

Michael John GALLAGHER

Kreikka

Spyridon FLOGAITIS

Nikolaos FRANGAKIS

Espanja

Rosa APARICIO GÓMEZ

Lorenzo CACHÓN RODRÍGUEZ

Ranska

Guy BRAIBANT

Jean-Marie COULON

Irlanti

Anastasia CRICKLEY

Rory O'DONNELL (PUHEENJOHTAJA)

Italia

Beniamino CARAVITA

Massimiliano DI TORITTO MONNANNI

Kypros

Eliana NICOLAOU

Aristos TSIARTAS

Latvia

Ilze BRANDS KEHRIS

Gita FELDHŪNE (VARAPUHEEN-

Liettua

Arvydas Virgilijus

Luxemburg

Victor WEITZEL

Anne HENNIQUI

Unkari

András KÁDÁR

Katalin PÉCSI

Malta

Duncan BORG MYATT

Claire ZARB

Alankomaat

Jenny E. GOLDSCHMIDT

Gilbert R. WAWOE

Itävalta

Helmut STROBL

Peter J. SCHEER

Puola

Piotr MOCHNACZEWSKI

Danuta GŁOWACKA-MAZUR

Portugali

Rui PIRES

Nimitys vireillä

JOHTAJA)
Šarūnas LIEKIS MATULIONIS

Slovenia

Vera KLOPČIČ

Tatjana STROJAN

Slovakia

Miroslav KUSÝ

Tibor PICHLER

Suomi

Mikko PUUMALAINEN

Kristina STENMAN

Ruotsi

Hans YTTERBERG

Anna-Karin JOHANSSON

Yhdistynyt kuningaskunta Naina PATEL

Nimitys vireillä

Euroopan neuvosto

Gün KUT

Maja SERSIC

Euroopan komissio

Francisco FONSECA MORILLO Stefan OLSSON

Johtokunta
Johtokunta koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä enintään kolmesta muusta hallintoneuvoston jäsenestä, mukaan luettuina Euroopan neuvoston nimeämä henkilö ja Euroopan komission edustaja.
Se valvoo keskuksen työtä, seuraa ohjelmien valmistelua ja toteuttamista
ja valmistelee hallintoneuvoston kokoukset yhdessä keskuksen johtajan kanssa. Johtokunta suorittaa kaikki hallintoneuvoston sille uskomat tehtävät hallintoneuvoston
työjärjestyksen mukaisesti.
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EUMC:n johtokunnan jäsenet
Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Anastasia CRICKLEY

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

Ilze BRANDS KEHRIS

Hallintoneuvoston jäsen

Helmut STROBL

Euroopan neuvosto

Gün KUT

Euroopan komissio

Francisco FONSECA MORILLO

Johtaja
Keskusta johtaa hallintoneuvoston Euroopan komisson ehdotuksen perusteella nimittämä johtaja. Johtaja vastaa seuraavista tehtävistä:
1. neuvoston kesäkuussa 1997 antaman asetuksen (EY) N:o 1035/97 Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta 2 artiklan 2 kohdassa mainittujen tehtävien hoitaminen
2. keskuksen vuosittaisen toimintaohjelman valmistelu ja täytäntöönpano
3. vuosikertomuksen, päätelmien ja lausuntojen vamistelu keskuksen perustamisasetuksen mukaan
4. kaikki henkilöstöön ja päivittäiseen hallintoon liittyvät kysymykset.
Johtaja vastaa toimiensa hoitamisesta hallintoneuvostolle ja osallistuu sen
kokouksiin ja johtokunnan kokouksiin. Johtaja on EUMC:n laillinen edustaja. EUMC:
n johtaja on vuodesta 1998 lähtien ollut Beate Winkler, joka valittiin uudelleen.
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Organisaatiokaavio
EUMC:n organisaatio muodostuu johtajan toimistosta ja kolmesta yksiköstä, jotka ovat hallinto, tutkimus ja tiedonkeruu sekä viestintä ja ulkosuhteet.
Organisaatiokaavio oli vuoden lopussa seuraavanlainen:
Johtaja
B. Winkler

Tutkimus ja
tiedonkeruu

Hallinto

Viestintä ja ulkosuhteet

Henkilöstö
EUMC:n henkilöstöä koskevat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavat asetukset ja säännöt. Vuonna 2006 EUMC:n organisaatiokaaviossa oli 37 väliaikaista toimihenkilöä. Vuoden 2006 aikana avoimeksi
tuli kaksi paikkaa. Näiden paikkojen rekrytointimenettely saatettiin loppuun vuoden 2006 lopussa. Koska paikat täytettiin jo työssä olevilla henkilöstön jäsenillä,
vuoden 2007 alussa avoimena oli jälleen kaksi paikkaa. Ne on tarkoitus täyttää vuoden 2007 alkupuoliskolla.

Väliaikaisen henkilöstön määrän kehitys
2006
AD18

Joulukuu
15

2005
Tammikuu
15

Joulukuu
15

Tammikuu
12

AST

20

20

20

17

Yhteensä

35

35

35

29

Vuoden 2006 aikana rekrytoitiin kolme väliaikaista toimihenkilöä ja kolme erosi tehtävästään. Vuoden 2005 aikana rekrytoitiin seitsemän väliaikaista toimihenkilöä ja yksi erosi tehtävästään.

18 AD: Hallintovirkamies; AST: Avustaja
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EUMC:n henkilöstön sukupuolijakauma
Sukupuolijakauma
IKÄ
SUKUPUOLI
Nainen

20-29
1

30-39
12

Yht. sukupuolen
40-49
1

50-59
2

60-63
0

mukaan
16

Mies

0

9

5

5

0

19

Yht. iän mukaan

1

21

6

7

0

35

Sukupuolijakauma

14

Staﬀ members

Henkilöstön jäsenet

12
10
8

Miehet
Naiset

6
4
2
0
20-29

30-39

50-59

40-49

60-69

Ikä

EUMC:n henkilöstön kansallisuudet
Kansallisuudet

Kansallisuudet

12

Kansallisuus
BE

10

LU

1

CZ

1

DE

7

GR

6

FR

1

IT

1

AT

11

FI

1

UK

5

Yhteensä

35

Henkilöstön jäsenet

Henkilöstön jäsenet
1

8
6
4
2
0
BE LU CZ DE GR FR

IT

AT

FI UK

Kansallisuus
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B. Talousarvio ja varainhoito
Tulot
EUMC:n pääasiallinen tulonlähde on Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta maksettava tuki. EUMC:n EU-tuki vuodeksi 2006 oli 8 800 000 euroa.
EUMC sai vuonna 2006 Phare Raxen_BR (Bulgaria ja Romania) -hankkeen puitteissa 110 000 euron lisätuen vuonna 2005 saadun 90 000 euron lisäksi EU:n laajentumisprosessin tukemiseen. EUMC sai vuonna 2006 lisäksi 483 908 euroa Raxen_CThankkeen puitteissa jäsenvaltioiksi ehdolla olevien Kroatian ja Turkin tukemiseksi.
EUMC saa tukea Itävallan viranomaisilta siten, että nämä korvaavat EUMC:n tiloista maksettavan vuokran nettomenoista 50 prosenttia.

Menot
Vuonna 2006 sidottujen varojen (eli vuonna 2006 maksettujen varojen
sekä vuodelle 2007 siirrettyjen määrärahojen) kokonaiskulutus lisääntyi 3 prosentilla vuonna 2006 vastaten 96 prosenttia kokonaismäärärahoista. Lisäksi osaston III
määrärahojen osuus kasvoi 5,5 prosenttia, mikä ilmentää EUMC:n halua kehittää
jatkuvasti talousarvion toteutusta.

Vuoden 2006 talousarvion toteutus (luvut euroina)
Talousarvio- Lop.tal.arv
Osasto I (henkilöstö)

Maksettu

esitys*
3 686 000

2006**
3 923 500

2006
3 693 307

814 000

968 700

4 300 000
110 000

Siirretty

Prosenttia***

vuodelle 2007
49 852

95,40 %

639 676

282 898

95,24 %

3 907 800

2 752 637

942 492

94,56 %

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 %

Osasto II (Rakennukset,
laitteet ja sekalaiset
toimintamenot)
Osasto III
(Toimintamenot)
PHARE RAXEN_BR
RAXEN_CT
Talousarvio yht.

* Sellaisena kuin se esiteltiin vuoden alussa.
** Uudelleen jakamista koskevien vaatimusten mukaan muutettuna vuoden lopussa.
*** =(Maksettu vuonna 2006 + siirretty vuodelle 2007) / Lopullinen talousarvio
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EUMC:n taseluonnos tilanne 31. joulukuuta 2006
VASTAAVAA
A. PYSYVÄT VASTAAVAT

€

€

2006

2005

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet

83 677,98

24 714,45

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

387 747,41

127 668,75

Maa-alueet ja rakennukset
Koneet ja laitteet
Tietokonelaitteistot
Kalusteet ja ajoneuvot

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

Myynti- ja muut saamiset

123 962,56

360 335,73

Lyhytaikaiset saamiset

123 962,56

360 335,73

Käteisvarat ja muut rahavarat

2 287 952,92

2 832 280,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT.

2 411 915,48

3 192 616,64

YHTEENSÄ

2 883 340,87

3 344 999,84

1 664 928,92

1 143 447,39

Rakenteilla olevat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
PYSYVIÄ VASTAAVIA YHT.
B. VAIHTUVAT VASTAAVAT

VASTATTAVAA
A. PÄÄOMA
Rahastot

0,00

0,00

1 143 447,39

811 986,14

521 481,53

331 461,25

0,00

0,00

PITKÄAIKAISTA VIERASTA PÄÄOMAA YHT.

1 664 928,92

1 143 447,39

D. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

1 218 411,95

2 201 552,45

47 551,87

55 890,30

Muut lyhytaikaiset velat

1 170 860,08

2 145 662,15

Lyhytaikaiset velat

259 166,90

Kertynyt ylijäämä/alijäämä
Varainhoitovuoden taloudellinen tulos
– tuotot+/kulutB. Vähemmistöosuus
C. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Työsuhde-etuudet
Riski- ja kuluvaraukset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat

Sekalaiset velat

190 102,89
150 775,82

Lyhytaikaiset velat
Euroopan yhteisöjen konsolidoiduille yhteisöille

911 693,18

1 804 783,44

911 693,18

1 515 731,94

Ennakkomaksut Euroopan yhteisöjen
konsolidoiduilta yhteisöiltä
Muut lyhytaikaiset ostovelat
Euroopan yhteisöjen konsolidoiduille yhteisöille

0,00

289 051,50

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT.

1 218 411,95

2 201 552,45

YHTEENSÄ

2 883 340,87

3 344 999,84
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C. Tiedonkeruu, tutkimus ja
analysointi
Julkaisut vuonna 2006
Muslims in the European Union: Manifestations of Discrimination and
Islamophobia
( Joulukuu 2006)
Raportissa "Muslims in the European Union: Discrimination and
Islamophobia" (Muslimit Euroopan unionissa – syrjintä ja islamofobia), esitellään käytettävissä olevaa tietoa syrjinnästä, joka vaikuttaa muslimeihin työmarkkinoilla, koulutuksessa ja asumisessa. Islamofobian ilmentymät vaihtelevat sanallisista uhkauksista fyysisiin
hyökkäyksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin ja omaisuuteen. Raportissa
painotetaan, että Euroopan muslimeihin kohdistuvan syrjinnän ja
islamofobisten tapausten määrää ja luonnetta ei ole täysimääräisesti dokumentoitu
eikä selvitetty. EUMC:n raportissa suositellaan sen vuoksi, että jäsenvaltiot kehittävät tapauksista raportointia ja panevat täytäntöön toimenpiteitä, joiden avulla syrjintää ja rasismia voidaan vastustaa tehokkaammin. Raporttiin sisältyy myös aloitteita ja ehdotuksia EU:n jäsenvaltioiden hallitusten ja EU:n laitosten poliittisiksi
toimenpiteiksi islamofobian torjumiseksi ja integroitumisen edistämiseksi.

Muslims in the European Union: Perceptions of Islamophobia
( Joulukuu 2006)
Raportin "Muslims in the European Union: Manifestations of Discrimination and Islamophobia" lisäksi on tehty tutkimus "Perceptions of discrimination and Islamophobia" (Havaintoja syrjinnästä
ja islamofobiasta), joka perustuu muslimijärjestöjen ja musliminuorisoryhmien jäsenten syvähaastatteluihin kymmenessä EU:n jäsenvaltiossa. Tämä tutkimus tarjoaa lyhyen kuvauksen monien EU:ssa
asuvien muslimien mielipiteistä, tunteista, peloista, turhautumisen
aiheista ja myös tulevaisuudentoiveista.
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Antisemitism Summary overview of the situation in the European
Union 2001-2005
( Joulukuu 2006)
Tämä julkaisu sisältää uusia tilastotietoja ja on päivitys toukokuun
2006 asiakirjaan. EUMC on kerännyt vuodesta 2000 lähtien kaiken
saatavana olevan tiedon rasismista ja muukalaisvihasta EU:n jäsenvaltioissa, ja vuodesta 2002 lähtien yksi sen painopistealueista on
ollut antisemitismi. EUMC esitteli maaliskuussa 2004 Euroopan
parlamentille laajan raportin antisemitismistä silloisissa 15 jäsenvaltiossa; raportti on saatavana EUMC:n verkkosivustolta.

Vuosikertomus 2006: Rasismin ja muukalaisvihan tila Euroopan
unionin jäsenvaltioissa
(Marraskuu 2006)
EUMC:n vuosikertomuksessa analysoidaan rasismin ja muukalaisvihan tilaa Euroopan unionin 25 jäsenvaltiossa vuonna 2005.
Vuosikertomuksessa korostetaan, että useimmilta jäsenvaltioilta
puuttuvat tarvittavat tiedot etnisten ja kansallisten ryhmien välillä
mahdollisesti olevien sosioekonomisten epäoikeudenmukaisuuksien seurantaan. Tämän seurauksena jotkin ryhmät saattavat joutua
kokemaan huonoa kohtelua ja syrjintää valtion puuttumatta asiaan
riittävässä määrin. Vuosikertomuksessa esitellään yleisesti viisi tärkeintä osa-aluetta: rasistinen väkivalta ja rikollisuus, työllisyys, koulutus, asuminen ja lainsäädäntö.
Kertomukseen on sisällytetty lukuisia esimerkkejä jäsenvaltioiden hyviä käytäntöjä
koskevista aloitteista.

Racism, Xenophobia and the Media: Towards respect and
understanding of all religions and cultures (konferenssiraportti)
(Lokakuu 2006)
Noin 120 toimittajaa ja tiedotusvälineiden edustajaa Euroopasta,
Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tapasi Wienissä toukokuussa 2006
keskustellakseen tiedotusvälineiden vaikutuksesta kulttuurienvälisiin suhteisiin ja rasismiin. Keskustelun aiheita olivat raportoinnin
laadun parantaminen ja toimittajien tilivelvollisuuden lisääminen,
EU:n ja eteläisen Välimeren alueen itsesäätelypolitiikka, tiedotusvälineiden raportoinnin vaikutus etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, negatiiviset stereotypiat, sananvapauden ja vihanlietsonnalta suojelun
tasapaino ja etnisten vähemmistöjen järjestöjen asiantuntemuksen ja kokemusten
parempi hyödyntäminen. Tämä raportti sisältää konferenssin puheiden selostukset
ja työryhmien työn tulokset.
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Vuosikertomus 2006: EUMC:n toiminta
(Kesäkuu 2006)
Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1652/2003 mukaisesti EUMC julkaisee kaksi vuosikertomusta. Tässä EUMC:n toimintaa vuonna 2005
käsittelevässä vuosikertomuksessa kerrotaan EUMC:n toiminnasta
ja saavutuksista vuonna 2005.

Pilot Study Migrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the
EU
(Toukokuu 2006)
Tämä pilottitutkimus perustuu 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa tehtyihin
maakohtaisiin tutkimuksiin. Tutkimukset tehtiin vuosina 2002–2005
Belgiassa, Saksassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Irlannissa,
Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Itävallassa, Portugalissa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kaikkiaan yli 11 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä vastasi mahdollisia syrjintäkokemuksiaan koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksesta ilmenee, että huomattava osuus
kaikkien kahdentoista valtion maahanmuuttajista on joutunut syrjinnän kohteeksi jokapäiväisessä elämässään.

Roma and Travellers in Public Education
(Toukokuu 2006)
Tämä on yleisraportti romanien ja kiertävien (travellers) koulutukseen liittyvästä tilanteesta 25:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Raportista käy ilmi, että romani- ja kiertävät oppilaat joutuvat suoran ja
järjestelmällisen syrjinnän kohteeksi koulutuksessa. Siitä ilmenee,
että romani- ja kiertävät oppilaat kokevat syrjintää koulutuksessa
monissa EU-maissa - mikä on joskus poliittisten toimien ja käytäntöjen tahatonta vaikutusta ja joskus seurausta asumiseen liittyvästä
syrjinnästä. Epäoikeudenmukainen luokittelu ja sen seurauksena romanioppilaiden suhteettoman suuri määrä kehitysvammaisten erityisopetuksessa on erityisen yleistä joissakin jäsenvaltioissa. Vaikka romanioppilaiden ilmoittautuminen ja
osallistuminen koulutukseen on lisääntynyt jonkin verran, se on edelleen vähäistä.
Useimmissa maissa siirtyminen keskiasteen koulutukseen on harvinaista. Raportissa luetellaan useissa jäsenvaltiossa täytäntöönpantuja innovatiivisia hankkeita ja
vaaditaan kattavia strategioita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana
romaniedustajia.
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Vertaileva raportti asumisesta 15:ssä EU:n jäsenvaltiossa
(Tammikuu 2006)
Otsikolla "Migrants, Minorities and Housing" (Maahanmuuttajat,
vähemmistöt ja asuminen) julkaistu raportti perustuu Raxen-verkon kansallisten koordinointikeskusten tarjoamiin tietoihin. Raportista käy ilmi, että maahanmuuttajat ja vähemmistöt kärsivät
15 jäsenvaltion alueella asumisen osalta samoista epäkohdista ja
samanlaisesta syrjinnästä, mikä voi ilmetä asunnon saannin epäämisenä hakijan ihonvärin perusteella, julkisten tahojen asuntoihin
pääsemistä rajoittavina ehtoina tai joskus fyysisinä hyökkäyksinä, joiden tarkoituksena on pitää vähemmistöt poissa tietyiltä asuinalueilta. Raportissa mainitaan myös
tapauksia, joissa viranomaiset ovat olleet haluttomia puuttumaan tällaiseen syrjintään. Yksi raportista nouseva teema on, että keskustelu vähemmistöjen integroitumisesta asuinalueilleen voi muuttua erittäin politisoituneeksi.

Kansalliset analyyttiset tutkimukset asumisesta
(Tammikuu 2006)
Raxen-verkon 15 kansallisen koordinointikeskuksen raporteissa esitellään maakohtaista asumiseen liittyvää tietoa, johon EUMC:n vertaileva tutkimus perustui.

Equal Voices -lehti
Lehden numero "The right to oﬀend and the right
not to be oﬀended" (oikeus loukata ja oikeus olla
loukkaantumatta) julkaistiin toukokuussa pilapiirrosselkkausta seuranneen kansalaisten ja tiedotusvälineiden kiivaan keskustelun jälkeen.

Lokakuun numero "Putting integration policies
into practice" (kotouttamispolitiikan käytännön
toteuttaminen) sisälsi yleiskatsauksen EU:n kotouttamiskeskustelun pääkohdista.

Lehden numero "Equal rights – multiple beneﬁts" (samanlaiset oikeudet, monenlaiset edut) julkaistiin Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden 2007 avauksen yhteydessä.
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EUMC Bulletin -lehti ja mainoslehtiset
EUMC Bulletin -lehdessä on tiivistä ja yleistettyä tietoa EUMC:n työstä ja rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvästä kehityksestä, kuten hankkeista, tutkimuksesta ja hyvistä käytännöistä sekä ajankohtaisesta kehityksestä EU:ssa ja sen
jäsenvaltioissa. EUMC Bulletin -lehteä julkaistiin kuuden numeron verran, ja ne
lähetettiin sähköpostitse englanniksi, ranskaksi ja saksaksi vastaanottajille EU:n elimissä, hallitustenvälisissä järjestöissä, jäsenvaltioiden hallituksissa sekä kansalaisjärjestöissä.
EUMC on myös julkaissut tiedotteen "Selected Publications from 20042006" (Valikoituja julkaisuja vuosilta 2004–2006), joka tarjoaa kätevän yleiskatsauksen EUMC:n työhön.
Kaikki julkaisut ovat ladattavissa EUMC:n verkkosivustolta osoitteesta
http://eumc.europa.eu, tai niitä voi tilata veloituksetta EUMC:tä osoitteesta information@eumc.europa.eu

Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskeva tietoverkko
(RAXEN)
EUMC on kehittänyt vuodesta 2000 lähtien Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskevaa tietoverkkoa (RAXEN), joka koostuu jäsenvaltioissa sijaitsevista kansallisista koordinointikeskuksista. Kansalliset koordinointikeskukset ovat
EUMC:n tärkein tiedonlähde rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin ja niihin
liittyvien ilmiöiden nykytilannetta koskevissa kysymyksissä. Tietoa kerätään pääasiassa työelämään, koulutukseen ja asumiseen liittyvästä rotusyrjinnästä ja etnisestä
syrjinnästä. Raxen-verkossa raportoidaan myös syrjinnän vastaista lainsäädäntöä
koskevasta kehityksestä ja kerätään virallista ja epävirallista tietoa, joka liittyy rasistiseen väkivaltaan ja rikollisuuteen painopisteenään erityisesti antisemitismiä ja
islamofobiaa sisältävät välikohtaukset. Raxen-verkon raporteissa korostetaan myös
hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan hyvien käytäntöjen ja myönteisten aloitteiden
merkitystä rasismin torjunnassa.

- 38 -

LIITTEET

Raxen-verkon kansalliset koordinointikeskukset (tammikuussa 2007)
Belgia

Centre for Equal Opportunities and Opposition to
Racism (CEOOR)

Tšekki
Tanska

People in Need
Documentation and Advisory Centre on Racial
Discrimination (DACoRD)

Saksa

European Forum for Migration Studies (EFMS)

Viro

Legal Information Centre for Human Rights (LICHR)

Kreikka

Antigone - Information & Documentation Centre

Espanja

Movement for Peace and Liberty (MPDL)

Ranska

Centre d'Etudes des Discriminations,
du Racisme et de l'Antisémitisme (CEDRA)

Irlanti

National Consultative Commission on Racism and
Interculturalism (NCCRI) + Equality Authority (EA)

Italia

Co-operation for the Development of Emerging
Countries (COSPE)

Kypros

Cyprus Labour Institute (INEK/PEO)

Latvia

Latvian Centre for Human Rights (LCHR)

Liettua

Institute for Social Research (ISR)

Luxemburg

Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et
de Politiques Socio-économiques / International
Network for Studies in Technology, Environment,
Alternatives, Development (CEPS/INSTEAD)

Unkari

Centre of Migration and Refugee Studies,
Institute of Ethnic and Minority Studies
of the Hungarian Academy of Sciences (CMRS)

Malta

Jesuit Centre for Faith and Justice (JCFJ)

Alankomaat

Dutch Monitoring Centre on Racism and
Xenophobia (DUMC)

Itävalta

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights +
Department of Linguistics at the University of
Vienna + Institute of Conflict Research

Portugali

Númena - Research center on human and
social sciences

Puola

Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Slovenia

Peace Institute - Institute for Contemporary Social
and Political Studies

Slovakia

People Against Racism (PAR) +
Institute for Public Affairs

Suomi

Finnish League for Human Rights (Ihmisoikeusliitto ry)

Ruotsi

Expo Foundation

Yhdistynyt kuningaskunta

The University of Warwick
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D. Yhteistoiminta
EUMC:n vuonna 2006 järjestämät tai tukemat tapahtumat ja
kokoukset
Helmikuu
21
Espanjan kansallinen pyöreän pöydän kokous

Madrid

28

Zürich

Jalkapallon MM-kisojen rasismin vastaisia toimia koskeva kokous
FIFA:n, Euroopan parlamentin ja YK:n kanssa

Maaliskuu
16
EUMC:n johtokunnan ja ECRI:n toimiston yhteiskokous

Wien

17

Wien

Alueiden komitean, EUMC:n ja Wienin kaupungin seminaari
"Contribution of local and regional authorities to the protection
of minorities and anti-discrimination policies"

27–28

Raxen-verkon kansallisten koordinointikeskusten kokous

Wien

30–31

EUMC:n hallitusten yhteyshenkilöiden kokous

Wien

Huhtikuu
3–4
EUMC:n pyöreän pöydän kokous romaninaisten kansainvälisen

Wien

verkoston kanssa
27–28

Saksan kansallinen pyöreän pöydän kokous

Frankfurt/

(rasismin vastainen foorumi)

Oder

Toukokuu
3
EUMC:n pyöreän pöydän kokous, jonka aiheena olivat romani

Bukarest

naisia koskevat hankkeet: Kansainvälinen romaninaisten verkosto
ja Joint Roma Women
4–5

EUMC:n, ETYJ:n ja Euroopan neuvoston konferenssi aiheesta

Bukarest

"Implementation and Harmonization of National Policies on Roma,
Sinti and Travellers: Guidelines for a Common Vision"
9

ETYJ:n ja ODIHR:n pyöreän pöydän kokous, jonka aiheena oli

Varsova

muslimit julkisessa keskustelussa ja tiedotusvälineissä
10

CIVIS-palkinnon jakotilaisuus: integroitumisesta ja

Berliini

monimuotoisuudesta myönnettävä eurooppalainen mediapalkinto
22–23

EuroMed-konferenssi, jonka aiheena oli rasismi ja muukalaisviha

Wien

tiedotusvälineissä (yhteistyössä Euroopan komission ja EU:n
puheenjohtajavaltion Itävallan kanssa)
Kesäkuu
6–7

EUMC:n pyöreän pöydän kokous paikallisyhteisöjen verkon kanssa

Aarhus

7

Alankomaiden kansallinen pyöreän pöydän kokous

Utrecht

9

Asiantuntijakokous: Monitoring racism in public discourse

Wien

12–13

Raxen-verkon kansallisten koordinointikeskusten kokous

Wien

13

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun vierailu EUMC:ssä

Wien

20–22

Rasismia ja muukalaisvihaa koskeva seminaari / puitepäätös

Wien

rasismin ja muukalaisvihan torjunnasta (yhteistyössä Euroopan
komission ja EU:n puheenjohtajavaltion Itävallan kanssa)
22

Kokous Euroopan komission varapuhemiehen ja oikeus-,
vapaus- ja turvallisuusasioista vastaavan komission jäsenen
Franco Frattinin kanssa

- 40 -

Wien

LIITTEET

22–24

EUMC:n European Academy Bolzanossa pitämä luento

Bolzano

huivin käytön juridiikasta
27

Etnisen tiedon keruuta käsittelevä EUMC:n työryhmä "Key Issues"

Wien

Syyskuu
12

ETYJ:n/ODIHR:n, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja

Wien

ECRI:n välinen järjestökokous
14–15

EUMC:n hallitusten yhteyshenkilöiden kokous

28–29

Kansallisten koordinointikeskusten työpaja, jossa käsiteltiin

Wien
Sofia

vähemmistöjen valvontaa, Bulgarian kansallinen koordinointikeskus
Lokakuu
3–5

EUMC:n pyöreän pöydän konferenssi: Syrjinnän torjumisen

Helsinki

sisällyttäminen kotouttamista koskevaan yleispolitiikkaan
12

EUMC:n järjestämä oheistapahtuma: "Islamofobian torjunta"

Varsova

ETYJ:n inhimillisen ulottuvuuden täytäntöönpanokokouksessa
20

Kansallisten koordinointikeskusten työpaja aiheesta tiedonkeruu

Bukarest

syrjinnän torjunnassa, Romanian kansallinen koordinointikeskus
Marraskuu
27
EUMC:n vuosikertomuksen 2006 esittäminen Euroopan

Bryssel

parlamentin kansalaisvapauksien valiokunnassa
28

EUMC:n vuosikertomuksen julkistaminen lehdistötilaisuudessa

Joulukuu
18
EUMC:n raportin "Muslims in the EU" julkistaminen

Bryssel
Wien

lehdistötilaisuudessa
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E. Viestintä ja tietämyksen
lisääminen
EUMC:n eniten ladatut julkaisut vuonna 2006
15 ENITEN LADATTUA JULKAISUA VUONNA 2006

Migrants, Minorities and Housing (tammikuu 2006)
Vuosikertomus 2006 (marraskuu 2006)
Muslims in the European Union (joulukuu 2006)
Vuosikertomus 2005 (marraskuu 2005)
Roma and Travellers in Public Education (toukokuu 2006)
The impact of 7 July 2005 London bomb attacks on Muslim Communities (marraskuu 2005)
Majorities Attitudes Towards Minorities Eurobarometer Report (maaliskuu 2005)
Migrants, Minorities and Education (tammikuu 2005)
Racist Violence in 15 EU Member States (kesäkuu 2006)
Migrants’ Experiences of Racism and Discrimination in the EU (toukokuu 2006)
Migrants, Minorities and Legislation (toukokuu 2002)

Manifestations of Antisemitism in the EU 2002–2003 (tammikuu 2005)
Equal Voices -lehti
Majorities Attitudes Towards Minorities, Summary (maaliskuu 2005)
Perceptions of Discrimination and Islamphobia (joulukuu 2006)
0

10000 20000 30000 40000 50000 60000

Verkkosivuston käyttö vuosina 2003–2006
KÄYNNIT EUMC:N VERKKOSIVUSTOLLA VUOSINA 2003–2006

400000
371200

350000
300000
289000

250000
237000

200000
150000

178400

100000
50000
0

- 42 -

2003

2004

2005

2006

LIITTEET

EUMC:n lehdistötiedotteet vuonna 2006
PÄIVÄMÄÄRÄ
AIHE
26. tammikuuta 2006 Europe must remain vigilant against

KIELET
EN

all forms of Antisemitism
Julkilausuma kansainvälisenä juutalaisten
joukkomurhan muistopäivänä 27. tammikuuta
14. maaliskuuta 2006 Protecting minorities starts at the local level.

EN, FR

EUMC:n ja alueiden komitean yhteinen lehdistötiedote
21. maaliskuuta 2006 Unity in the fight against racism and intolerance

EN

Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden
vastaisen komission (ECRI), EUMC:n ja ETYJ:n
demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien
toimiston (ODIHR) yhteinen julkilausuma kansainvälisenä
rotusyrjinnän torjumisen päivänä 21. maaliskuuta
7. huhtikuuta 2006

Continuing need to address the situation of Roma

CS, DE, EN,

Euroopan unionin rasismin ja muukalaisvihan

ES, FIN, FR,

seurantakeskuksen julkilausuma kansainvälisenä

HU, SK

romanipäivänä 8. huhtikuuta
4. toukokuuta 2006

22. toukokuuta 2006

Roma grossly disadvantaged in education.

CS, DE, EN,

EUMC:n uusi raportti "Roma and

ES, FIN, FR,

Travellers in Public Education"

HU, IT, RO, SK

Euro-Mediterranean Conference Discusses

DE, EN, FR

Media‘s Influence on Intercultural Understanding
13. kesäkuuta 2006

Racism tops agenda in meeting between EUMC

EN

and Council of Europe. Joining efforts in fight
against racism
22. kesäkuuta 2006

Frattini: EUMC plays a key role in the

DE, EN, FR

EU’s fight against racism
28. kesäkuuta 2006

FIFA Days Against Racism give strong
and positive political leadership

CS, DA, DE, EN,
ES, FIN, FR, GR,
HU, IT, NL, PL,
PT, SE, SI, SK

4. lokakuuta 2006

Tackling discriminatory barriers to integration.

DE,EN, FIN,

Euroopan tason kokous Helsingissä 4. lokakuuta

FR

22. marraskuuta 2006 Press invitation to press conference to launch

EN, FR

new EUMC Annual Report 2006 on racism and
xenophobia in the EU
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28. marraskuuta 2006 Step up efforts against racism, says EUMC.
Severe lack of data hampers action against

20:llä EU:n
kielellä

discrimination and racist crime
7. joulukuuta 2006

Facts and figures on racial discrimination.

DE, EN, FR

EUMC launches new InfoBase to support
action against racism
8. joulukuuta 2006

EUMC: Racism is a blatant violation of human rights.

EN

Kannanotto kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä
10. joulukuuta
11. joulukuuta 2006

Invitation to press conference to launch two

EN

EUMC publications on Islamophobia in the EU
18. joulukuuta 2006

EUMC presents reports on Discrimination

20:llä EU:n

and Islamophobia in the EU

kielellä, AR, TR

Copyright: EUMC

EUMC:n lehdistötilaisuus
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perusoikeusvirasto, joka on EUMC:n toimivaltainen seuraaja. Asiakirjassa käsitellään EUMC:n toimintaa ja saavutuksia vuonna 2006.

