
VUOSIKERTOMUS 2000

YHTEENVETO

FI



RASISMIN, MUUKALAISVIHAN JA ANTISEMITISMIN
SEURANTA UUDELLA VUOSITUHANNELLA

Eurooppa on uuden vuosituhannen ensimmäisen vuoden aikana edistynyt
merkittävästi kansalaisten rodusta, etnisestä alkuperästä tai vakaumuksesta
riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun takaamisessa. EY:n perustamis-
sopimuksen 13. artiklaan perustuvan lainsäädännön käyttöönotto on johtanut
yhteisten syrjinnän vastaisten normien soveltamiseen kaikkialla Euroopan
unionissa. Ensimmäistä kertaa Euroopan etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvat
kansalaiset suojataan lainsäädännön keinoin syrjinnältä kaikkialla Euroopan
unionin alueella, missä asumme, työskentelemme tai matkustamme.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tavoitteena on
toimia kattavasti. Haluamme edistää moninaisuuden arvostusta sekä levittää
ja kehittää ihmisoikeuskulttuuriamme, johon sisältyvät Euroopan unionin
perusperiaatteet ja jossa luodaan käytännön puitteet moninaisuuden kukois-
tamiselle. Meillä on nyt välineet näiden oikeuksien kattavaa käyttämistä varten
tuhansia vuosia jatkunutta maahanmuuttoperinnettä ja eri kansojen sulautu-
mista kunnioittaen. Euroopalla ei ole varaa jättää joitakin ryhmiä syrjään.
Yhdentyneen Euroopan ajatus perustuu erilaisten ihmisryhmien kokoamiseen
ja yhtäläisten oikeuksien antamiseen heille. Meidän on varmistettava, että
tämä koskee kaikkia kansoja.

Bob Purkiss Beate Winkler 
Puheenjohtaja Johtaja
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TILANNE EU:N JÄSENVALTIOISSA VUONNA 2000
JOHDANTO

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) tärkeimpänä
tavoitteena on antaa Euroopan yhteisölle ja sen jäsenvaltioille puolueetonta,
luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa Euroopan tasolla rasismiin, muukalaisvi-
haan ja antisemitismiin liittyvistä ilmiöistä, jotta se voisi auttaa yhteisöä ja sen
jäsenvaltioita niiden toteuttaessa toimenpiteitä tai määritellessä toimintaa
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

Virallisten tilastojen laatimista ja jäsenvaltioissa ilmenneistä rasistisista väliko-
htauksista ilmoittamista koskevia yhteisiä kriteerejä ja määritelmiä on vielä
kehitettävä, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisempia ja jotta rasismi voitaisiin
yleisesti määritellä rotusortoon, muukalaisvihaan ja antisemitismiin perustu-
vaksi ahdisteluksi ja väkivaltaisuudeksi.

Vuoden 2000 vuosikertomuksessa on käytetty sekä virallisia että epävirallisia
lähteitä, kuten seurantakeskuksen omia hankkeita, EU:n toimielinten virallisia
julkaisuja, hallitusten julkaisuja ja tieteellisiä tutkimuksia sekä kansalaisjär-
jestöjen raportteja. Lisäksi on otettu huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien,
Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tiedot.

RASISTINEN TOIMINTA JA SYRJINTÄ

Rasismin sekä rotuun, etniseen alkuperään, kulttuuriin ja uskontoon perustu-
van syrjinnän määrittelyssä Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seuran-
takeskus noudattaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ratifioimaa kaikenlaisen
rotusyrjinnän poistamista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta. Tämän laa-
jan määritelmän mukaan syrjintä tarkoittaa kaikkea rotuun, ihonväriin, syn-
typerään, kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, pois-
sulkemista, rajoittamista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena
on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, naut-
timisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudel-
lisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alueel-
la.

RASISTINEN VÄKIVALTA JA RIKOKSET

Rasististen rikosten määritelmät ja rekisteröintitavat vaihtelevat suuresti
jäsenvaltioiden välillä. Belgiassa, Tanskassa, Kreikassa, Irlannissa ja
Portugalissa rasistisia rikoksia ja tekoja ei rekisteröidä motiivin mukaan.
Vuosittaista tietoa rasistisista rikoksista on saatavilla useimmissa jäsenval-
tioissa, joskin rasististen rikosten määrittely- ja rekisteröintitavoissa on eroja.

Vuonna 2000 raportoitujen rasististen väkivaltaisuuksien, antisemitististen
hyökkäysten ja rasististen uhkausten ja pelottelun määrä on lisääntynyt huo-
mattavasti Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa. Saksassa rasistiset rikokset ovat lisääntyneet 33 prosent-
tia vuoteen 1999 verrattuna. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rasististen
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väkivallantekojen ja rikoksien määrä on kaksinkertaistunut vuosien 1999 ja
2000 välillä.

Kansainväliset ja kansalliset ihmisoikeusjärjestöt ovat perustaneet yksilöihin
kohdistuneiden rasististen väkivallantekojen esimerkeistä koostuvan rekisterin
moniin EU:n jäsenvaltioihin. Yksi tämän vuoden vakavimmista rasistisista väki-
vallanteoista oli vuoden 2000 alussa El Ejidon kylässä Almeriassa (Espanja)
puhjennut mellakka, jossa sadat espanjalaiset kyläläiset hyökkäsivät
marokkolaisten maahanmuuttajien kimppuun. Levottomuudet jatkuivat neljä
päivää, ja poliisia syytettiin passiivisuudesta.

Eräissä jäsenvaltioissa ihmisoikeusjärjestöt kyseenalaistavat rasistisia rikoksia
koskevat viralliset tilastot. Saksassa, Italiassa ja Espanjassa poliisin
ylläpitämät rekisterit ovat varsin suppeita verrattuna kansalaisjärjestöjen
keräämiin tilastoihin. Italialaiset kansalaisjärjestöt rekisteröivät 259 rasistista
murhaa vuosien 1995 ja 2000 välillä, kun taas Italian poliisiviranomaiset eivät
rekisteröineet ainuttakaan tapausta. Italialaiset kansalaisjärjestöt rekisteröivät
rasistisia hyökkäyksiä yli kymmenen kertaa enemmän kuin virallisissa tilas-
toissa esitetään. Saksassa kansalaisjärjestöt rekisteröivät rasistisia murhia
viisi kertaa enemmän kuin poliisi. Espanjassa kansalaisjärjestöt rekisteröivät
rasistisia hyökkäyksiä noin neljä kertaa enemmän kuin poliisiviranomaiset.

Joissakin jäsenvaltioissa poliisiviranomaiset ovat keränneet paljon tietoa rasis-
tisesta propagandasta tai yllyttämisestä etnisiä vähemmistöjä vastaan.
Saksassa ja Ruotsissa rekisteröityjen propagandarikosten määrä on hyvin
korkea.

UUSNATSIEN JA ÄÄRIOIKEISTOLAISTEN TEKEMÄT RIKOKSET

Uusnatsijärjestöjen ja niiden tukiryhmien tekemien raportoitujen rasististen
rikosten määrä on kasvanut Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa
vuonna 2000. Suomessa ja Ruotsissa rikosten on ilmoitettu olleen yhä
vakavampia ja väkivaltaisempia vuonna 2000, ja uudet tutkimukset osoittavat,
että uusnatsijärjestöt toimivat yhä enemmän paikallisista keskuksista käsin.
Espanjassa, jossa uusnatsijärjestöihin kuuluvien jäsenten määrä kasvaa
nopeasti, Internetin käyttö rasistisiin tarkoituksiin lisääntyy raporttien perus-
teella jatkuvasti. Saksassa www-sivustojen määrä yli kaksinkertaistui vuosien
1999 ja 2000 välillä, ja musiikkipiirien ilmoitettiin olevan niitäkin tärkeämpiä
äärioikeistoryhmille vuonna 2000.

Tanskan rasisminvastaiset järjestöt kertoivat olevansa edelleen huolestuneita
siitä, että tanskalaisen uusnatsiliikkeen radio toimi edelleen kansainvälisten
uusnatsijärjestöjen propaganda- ja yllyttämisvälineenä.

RODULLISIN, ETNISIN, KULTTUURISIN JA USKONNOLLISIN PERUSTEIN TAPAH-
TUVA SYRJINTÄ

Jokaisessa jäsenvaltiossa on raportoitu syrjinnästä, mutta syrjintätapausten
rekisteröintikäytäntö vaihtelee eri maissa. Niissä jäsenvaltioissa, joissa syrjin-
tätapauksia rekisteröivät erityiset toimielimet, valitusten lukumäärä on yleis-
esti nousussa. Muissa jäsenvaltioissa tapahtuvasta syrjinnästä tietoa antoivat
ihmisoikeusjärjestöt ja yliopistojen tutkijat.
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Työmarkkinat, työelämä ja ammatin harjoittaminen ovat syrjintää koskevien
valitusten keskeisimpiä aiheita kaikissa jäsenvaltioissa. Tutkittaessa mahdol-
lista syrjintää valitusten määrän lisäksi mittarina voidaan käyttää myös maa-
hanmuuttajien ja vähemmistöjen työttömyysastetta. Maahanmuuttajien ja
vähemmistöjen keskuudessa työttömyysaste on yleensä paljon korkeampi
kuin muiden maan kansalaisten keskuudessa. Tästä tosiasiasta raportoivat
Suomi ja Alankomaat vuonna 2000. Myös korkeasti koulutettujen maahan-
muuttajien syrjintään on kiinnitetty huomiota.

Vuonna 2000 erityishuomion kohteena olivat laittomat maahanmuuttajat ja
romaniväestö. Ihmisoikeusjärjestöt pitävät maahanmuuttajien ja romanien
oloja ja kohtelua työmarkkinoilla sekä asumistilannetta epäinhimillisinä
Kreikassa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Entisistä Afrikan siirtomaista
peräisin olevia (laittomia ja laillisia) maahanmuuttajia koskevia vastaavia kri-
ittisiä raportteja on esitetty Portugalista. Irlannissa raportoitiin romanien syr-
jinnästä useilla eri aloilla.

Koulutusta koskevissa raporteissa on todettu tiettyihin vähemmistöryhmiin,
etenkin romaneihin kuuluvien lasten ja nuorten olevan täysin ilman koulutus-
ta tai heidän keskeyttämisasteensa olevan korkea useissa jäsenvaltioissa.
Vuonna 2000 raportteja tehtiin Tanskasta ja Espanjasta. Jo klassiseksi tullut
esimerkki muslimeihin kohdistuvasta syrjinnästä on se, että hunnutetut naiset
(opettajat ja koululaiset) ovat edelleen huolenaiheena Saksassa.

Maahanmuuttajien ravintoloihin ja yökerhoihin pääsyn estäminen on syrjinnän
muoto, johon jäsenvaltiot, etenkin Suomi, Ranska ja Alankomaat, ovat kiinnit-
täneet erityistä huomiota vuonna 2000.

Entisistä siirtomaista peräisin olevien maahanmuuttajien ja prostituoitujen
syrjintätapauksia on raportoitu Portugalista, mutta on myös huolenaiheena
muissakin jäsenvaltioissa.

Laittomia maahanmuuttajia syrjitään kaikilla yhteiskunnan aloilla. Heitä ei
virallisesti ole olemassa, joten heillä ei ole oikeutta hyötyä sosiaaliturvajär-
jestelmästä. Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolissaan erityisesti terveyden-
huoltojärjestelmän ulkopuolelle jäämisestä EU:ssa. Vuonna 2000 raportteja
saatiin Kreikasta, Italiasta ja Espanjasta.

RASISTISEN VÄKIVALLAN JA SYRJINNÄN UHRIT

Eri raporteista käy ilmi, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on joitakin
yhteiskunnallisia ryhmiä, jotka ovat suoran ja epäsuoran rasismin sekä syrjin-
nän kohteena. Yksi näistä ryhmistä on romaniväestö. Romaneja koskevat
tutkimukset osoittavat, että romanit ovat huolestuttavan usein yksittäisten
kansalaisten, väkivaltaisten äärioikeistoryhmien, viranomaisten ja valtion
rasismin ja syrjinnän kohteena. Vuonna 2000 raportteja saatiin Suomesta,
Ranskasta, Saksasta, Kreikasta, Irlannista, Italiasta ja Espanjasta.

Toinen rasistisen väkivallan kohteena yhä useammin oleva ryhmä ovat Pohjois-
Afrikasta, Bosniasta ja Albaniasta tulevat maahanmuuttajat. Myös islami-
nuskoisista maista tulevat maahanmuuttajat joutuvat todennäköisesti rasismin
uhreiksi. Muslimeihin kohdistuvaa rasistista väkivaltaa ja erilaisia syrjinnän
muotoja on raportoitu useista jäsenvaltioista. 
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Euroopassa raportoidaan edelleen myös antisemitistisistä välikohtauksista.
Juutalaisyhteisö on siis edelleen rasistiselle väkivallalle ja rasismiin perustuville
rikoksille altis ryhmä.

RASISMI JA JOUKKOTIEDOTUSVÄLINEET

Rasismia ja kulttuurien moninaisuutta joukkotiedotusvälineissä koskevat
viiden viime vuoden aikana tehdyt tutkimukset antavat hyvin vaihtelevan
kuvan tilanteesta eri jäsenvaltioissa. Yksi yleinen tiedotusvälineitä koskeva
havainto on kuitenkin se, että rasistisesta sisällöstä on tulossa yhä epä-
suorempaa. Ilmaisut, joissa käytetään suoraan karkeita ja rasistisia stereo-
tyyppejä, ovat siis yhä harvinaisempia, mutta samalla käyttöön on otettu
muita kriteerejä kuin "rotu". Niitä ovat taloudelliset tekijät, kulttuurierot sekä
turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat uhat, jotka määritellään suhteessa
oletettuun kulttuurisesti yhtenäiseen ja homogeeniseen "pääväestöön".

Toinen yleinen huomio koskee maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen
kuvaamista tiedotusvälineissä. Vähemmistön edustajia kuullaan vähän tai ei
lainkaan verrattuna julkisten laitosten edustajiin, mistä syntyy sellainen
vaikutelma, että maahanmuuttajat ovat pääosin passiivisia yksilöitä tai uhre-
ja. Tiedotusvälineissä yleensä vähätellään rasistista väkivaltaa. Silloin kun
tiedotusvälineet raportoivat rasistisista väkivallanteoista, niiden tekijät
esitetään usein demonisina, yhteiskunnan ydinpiirin ulkopuolisina toimijoina.

RASISMIN JA SYRJINNÄN TORJUNTA

Jäsenvaltioiden hallitukset ja muut toimijat tekivät vuonna 2000 sarjan aloit-
teita rasismin ja syrjinnän torjumiseksi lainsäädännön ja muiden toimenpitei-
den avulla. 

LAINSÄÄDÄNNÖLLISET JA INSTITUTIONAALISET SYRJINNÄN VASTAISET ALOIT-
TEET

EY:n perustamissopimuksen 13. artiklaan liittyvien neuvoston direktiivien
hyväksyminen jäsenvaltioissa muodostaa kehyksen, jossa syrjinnän torju-
miseksi voidaan asettaa säädöksiä ja perustaa institutionaalisia järjestelmiä.
Eräissä jäsenvaltioissa työ on jo aloitettu. Esimerkiksi Kreikassa parlamentti
perusti riippumattoman valtion viraston suojaamaan ja edistämään
ihmisoikeuksia yleensä ja erityisesti syrjimättömyyden periaatetta. Irlannissa
tuli voimaan yhdenvertaista asemaa koskeva laki (Equal Status Act) edis-
tämään ja puolustamaan tasa-arvoasioita. Luxemburgissa muutettiin erityisen
pysyvän rotusyrjinnän vastaisen komission valtuuksia ja perustettiin neuvoa-
antava ihmisoikeuskomissio. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuli voimaan
ihmisoikeuslaki (Human Rights Act), joka suojaa uskontoon perustuvalta syr-
jinnältä. Rotujen välisiä suhteita koskevaan lakiin (Race Relations Act) tehdyt
muutokset toivat julkisten viranomaisten toiminnan, kuten lainvalvonnan, laa-
jemmin lain soveltamisalan piiriin ja asettivat julkisten viranomaisten velvol-
lisuudeksi edistää rotujen tasa-arvoa.
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Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeussopimus on pantu kokonaisuudessaan
täytäntöön Irlannissa; Itävalta on ratifioinut alueellisia kieliä koskevan yleis-
sopimuksen ja Ruotsi vähemmistökieliä koskevan yleissopimuksen. Tanskan
hallitus on asettanut komitean arvioimaan tarvetta sisällyttää useita
ihmisoikeussopimuksia kansalliseen lainsäädäntöön, ja Ruotsissa on ryhdytty
lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin uusnatsijärjestöjen toiminnan rajoittamisek-
si.

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISPOLITIIKKA

Maahanmuuttajiin liittyvän kotouttamispolitiikan on katsottu olevan tarpeel-
lista tasa-arvon luomiseksi ja rotuun tai etniseen alkuperään perustuvan syr-
jinnän torjumiseksi. Jäsenvaltioissa, joilla on paljon kokemusta maahanmuut-
tajista, kotouttamispolitiikkaa on jo olemassa, mutta se olisi saatettava ajan
tasalle. Vuonna 2000 Belgiassa uudistettiin kansalaisuuslainsäädäntöä, minkä
ansiosta kansalaisuuden saamisen ehdot ovat joustavammat kuin ennen.
Saksaan perustettiin maahanmuuttokomissio, "Zuwanderungskommission",
jonka tehtävänä on koordinoida maahanmuuttoa ja kotouttamista, ja uusi
oikeus kansalaisuuteen tuli voimaan. Lisäksi tehtiin parannuksia turvapaikan-
hakijoiden ja pakolaisten työlupatilanteeseen. Espanjassa tehtiin olemassa
olevaan syrjintää ja sosiaalista syrjäytymistä koskevaan lainsäädäntöön muu-
toksia, joissa keskityttiin maahan asumaan asettuneiden maahanmuuttajien
yhteiskunnallisiin ja kansalaisoikeuksiin.

Itävallassa ryhdyttiin moniin toimenpiteisiin maahanmuuttajien työmarkki-
noille pääsyn helpottamiseksi ja edistämiseksi. Uutta Tanskan maahanmuutta-
jalakia muutettiin perheen yhdistämistä koskevilla säännöillä. Alankomaiden
parlamentti hyväksyi lain, jossa työnantajia kannustetaan ottamaan työhön
erilaisia työntekijöitä. Espanjassa Barcelonan kaupungin siirtolaisvirasto suun-
nittelee maahanmuuttajien kotouttamiseen sopivaa politiikkaa.

KULTTUURIEN MONINAISUUDEN EDISTÄMINEN TYÖELÄMÄSSÄ

Useimmat syrjintätapaukset ilmenevät työmarkkinoilla ja työpaikoilla.
Samanaikaisesti eri toimijat ovat tehneet lukuisia aloitteita syrjinnän torju-
miseksi ja kulttuurien moninaisuuden edistämiseksi työpaikoilla. Hyviä käytän-
töjä koskevassa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen
tutkimuksessa kerrotaan aloitteista, jotka kohdistuvat työnantajiin, työnteki-
jöihin ja vähemmistöihin.

Useimmissa jäsenvaltioissa on aloitettu hallituksen koordinoimia hankkeita
syrjinnän torjumiseksi ja maahanmuuttajien työhönoton helpottamiseksi yksi-
tyisellä ja julkisella sektorilla. Alankomaiden hallitus on esimerkiksi laatinut
toimintasuunnitelman viidentoista suurimman yrityksen kanssa.
Toimintasuunnitelmassa annetaan koulutusta johtajille. Belgiassa ja Ruotsissa
tarjotaan apurahoja ja palkkioita kulttuurien moninaisuuden edistämisestä
yksityisellä sektorilla. Portugalissa erityinen terveydenhuoltoalaan liittyvä kult-
tuurien moninaisuutta edistävä hanke on osoittautunut menestyksekkääksi.
Myönteistä työhönottotoimintaa on harjoitettu Ruotsissa, ja tukea annetaan
erityiselle ulkomaalaisten insinöörien työhönottoa koskevalle hankkeelle.
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Samalla kun maahanmuuttajien työhönottoa helpotetaan, työnantajat yrit-
tävät kuitenkin myös torjua etukäteen väestön enemmistön vastalauseita.
Erityisiä sovittelijoita on otettu tästä syystä palvelukseen Ranskassa. Ruotsin
oikeusasiamies on julkaissut toimintaohjeen kulttuurien moninaisuuden edis-
tämistä koskevista hyvistä käytännöistä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on
yrityksiä, jotka pyrkivät saamaan toisia yrityksiä vakuuttuneiksi moninaisuu-
den eduista.

Joissakin jäsenvaltioissa työnantajien yhdistykset tapaavat säännöllisesti mon-
inaisuutta koskevien kansainvälisten kokemusten vaihtamiseksi (Suomi,
Ruotsi). Lisäksi ammattijärjestöt ovat kehitelleet hankkeita, joiden avulla maa-
hanmuuttajista on tehty houkuttelevampia työntekijöitä työnantajan näkökul-
masta, ja ne ovat joissain tapauksissa järjestäneet seminaareja syrjintään ja
konflikteihin liittyviä vaikeuksia ja ratkaisuja koskevien kokemusten vaih-
tamiseksi. Useissa jäsenvaltioissa, kuten Espanjassa, Ruotsissa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, on työpaikkatietopankkeja ja puhelin-
palveluja maahanmuuttajille. Toinen käytännöllinen aloitetyyppi ovat koulu-
tustilaisuudet, joissa kehitetään maahanmuuttajien valmiuksia osallistua työ-
markkinoille. Ministeriöt ja erikoistuneet elimet tarjoavat lisäksi maahanmuut-
tajille ammattikoulutusta. Useimmissa jäsenvaltioissa järjestetään tiedon
lisäämiseen ja monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta eri muodoissa ja
kaikilla tasoilla yksityisissä ja julkisissa yrityksissä.

KOULUTUS JA TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN

Koulutus ja tietoisuuden lisääminen ovat välttämättömiä ja perustavanluon-
teisia toimia ennakkoluulojen, rasististen asenteiden ja syrjinnän torjumiseksi.
Tähän on pyritty kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kohde on vaihdellut. Vuonna
2000 ihmisoikeuskoulutusta järjestettiin poliiseille (Tanska) ja muille ammat-
tiryhmille (Belgia). Toisena kohteena oli moninaisuuden hallitsemista koskeva
koulutus useille ammattiryhmille (Belgia).

Erityistä tietoisuuden lisäämiseen tähtäävää koulutusta siitä, miksi ihmiset
muuttavat, annettiin Itävallassa, ja Saksassa nimettiin erityinen demokratian
ja suvaitsevaisuuden päivä. Juutalaisten joukkomurhaa muisteltiin eri tavoin
(Itävalta ja Ruotsi). Eräs toinen koulutuksen osa-alue tällä alalla voisi olla
maahanmuuttajalapsille tarkoitettu enemmistökielen erityisopetus (Kreikka,
Alankomaat) tai tuki vähemmistöille oman äidinkielensä kehittämisessä
(Suomi).

EUROOPAN RASISMIN JA MUUKALAISVIHAN 
SEURANTAKESKUKSEN TOIMINTA TULEVINA
VUOSINA

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus panee tyytyväisenä
merkille jäsenvaltioiden tekemät ja jäsenvaltioissa toteutetut lainsäädännöl-
liset ja institutionaaliset aloitteet sekä muut pyrkimykset rasismin,
muukalaisvihan, antisemitismin ja syrjinnän torjumiseksi.

• Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus jatkaa työtään
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rasismia, rotusyrjintää, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevien
tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi erityisesti syrjinnän vas-
taisen lainsäädännön, rasistisen väkivallan, työllisyyden ja koulutuk-
sen aloilla kansallisten RAXEN -seurantakeskusten välityksellä ja
seurantakeskuksen tutkimushankkeiden avulla.

• Lainsäädännön alalla seurantakeskus aloittaa vertailevan tutkimuk-
sen jäsenvaltioissa vuonna 2000 tehdyistä rasismia koskevista lain-
säädännöllisistä aloitteista. Lisäksi seurantakeskus julkaisee
raportin, jossa verrataan jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä
13. artiklaan liittyviin neuvoston direktiiveihin, ja jossa tehdään kat-
saus jäsenvaltioiden rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai
vakaumukseen perustuvan syrjinnän vastaiseen lainsäädäntöön.

• Maahanmuuttajien ja vähemmistöjen kotouttamisen alalla seuran-
takeskus tutkii jäsenvaltioiden aloitteita ja institutionaalisia jär-
jestelmiä tai hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien ja etnisten vähem-
mistöryhmien kotouttamiseksi.

• Seurantakeskus toteuttaa RAXEN -verkostosta saatuihin tietoihin
pohjautuvan vertailevan tutkimuksen, jonka aiheena ovat työnsaan-
timahdollisuudet ja syrjivät käytännöt työpaikoilla. Tutkimuksen
toisessa osa-alueessa keskitytään aloitteisiin, joilla pyritään torju-
maan rasistisia ja syrjiviä ilmiöitä työpaikoilla.

• Joukkotiedotusvälineiden osalta seurantakeskus tarkkailee sekä
Kölnissä pidetyn vuoden 1999 Euroopan tiedotusvälinekonferenssin
että Strasbourgissa vuonna 2000 pidetyn Euroopan rasismin vas-
taisen maailmankonferenssin tiedotusvälineisiin liittyvän osan suosi-
tusten toteuttamista. Seurantakeskus jatkaa yhteistyötään tiedo-
tusvälineiden sekä etnisten vähemmistöjen ja maahanmuuttajien
verkostojen kanssa jäsenvaltioissa ja järjestää tiedotusvälineitä
koskevan seminaarin.

• Koulutuksen alalla seurantakeskus toteuttaa RAXEN -verkostosta
saatuihin tietoihin pohjautuvan vertailevan tutkimuksen.
Tutkimukseen sisältyy rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon ja
kulttuuriin perustuvaa syrjintää koskevia tekijöitä, ja siinä käsitel-
lään tietoisuuden lisäämiseen pyrkivää koulutusta ja ammattikoulu-
tusta kotouttamisen ja moninaisuuden aloilla.

EUROOPAN RASISMIN JA MUUKALAISVIHAN 
SEURANTAKESKUKSEN TÄRKEIMMÄT TAPAHTU-
MAT VUONNA 2000

RAXEN

Yksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen tärkeimmistä
tehtävistä on Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa käsittelevän verkoston
(RAXEN) kehittäminen ja koordinoiminen. Tietoverkko koostuu kansallisista
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koordinaatiokeskuksista eli kansallisista seurantakeskuksista, joita on yksi
jokaisessa jäsenvaltiossa. Kansallisissa seurantakeskuksissa kerätään tietoa
EUMC:n seurantakeskusta varten.

Kansalliset RAXEN -seurantakeskukset perustettiin vuonna 2000 julkisen tar-
jouspyyntömenettelyn jälkeen seitsemään jäsenvaltioon (Itävalta, Suomi,
Saksa, Kreikka, Irlanti, Alankomaat ja Yhdistynyt kuningaskunta).

Perustetuissa kansallisissa seurantakeskuksissa toteutettiin vuonna 2000 kar-
toitukseksi kutsuttu tutkimus, jonka kautta saatiin tietoa alalla aktiivisesti
toimivista järjestöistä ja niiden toiminnasta viimeisten viiden vuoden aikana.
Tutkimuksen tulokset ovat nähtävillä seurantakeskuksen verkkosivuilla:
http:// eumc.eu.int. Vuonna 2000 EUMC esitti toisen julkisen tarjouspyynnön
kansallisten seurantakeskusten perustamiseksi muihinkin jäsenvaltioihin.

EUMC:n seurantakeskuksen tueksi oli ennen RAXEN -verkoston käyttöönottoa
vuonna 2000 perustettu tutkijaverkosto, jota kutsuttiin nopean toiminnan ja
arvioinnin verkostoksi (Raren). Verkoston asiantuntijat valittiin julkisen tar-
jouspyyntömenettelyn kautta. Raren -verkoston osallistujat antoivat seuran-
takeskukselle tietoa monista eri aiheista, jotka liittyivät heidän tutkijoina ja
asiantuntijoina omissa maissaan saamaan ammattikokemukseen.

KANSALLISET JA EUROOPPALAISET PYÖREÄN PÖYDÄN KOK-
OUKSET

Rasismia ja muukalaisvihaa käsittelevissä pyöreän pöydän kokouksissa
kokoontuvat seuraavat keskeiset toimijat: työmarkkinaosapuolet, tutkijat,
viranomaiset, kansalaisjärjestöt ja muut rasismin ja muukalaisvihan torjun-
taan osallistuvat toimijat. Yksi seurantakeskuksen keskeisistä tehtävistä on
helpottaa ja kannustaa pyöreän pöydän kokousten säännöllistä järjestämistä
jäsenvaltioissa. Vuonna 2000 pyöreän pöydän kokouksia järjestettiin seit-
semässä jäsenvaltiossa: Itävallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa,
Saksassa, Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Keskusteluissa
käsiteltiin monia aiheita, kuten EU:n syrjinnän vastaisia toimenpiteitä koske-
vien direktiivien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, kotouttamismalleja, hyviä
käytäntöjä koulutuksen alalla, yhteistyötä EUMC:n seurantakeskuksen kanssa
ja RAXEN -verkoston kehittämistä.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus järjesti ensimmäisen
eurooppalaisen pyöreän pöydän konferenssin Wienissä kesäkuussa 2000.
Kokouksessa käsiteltiin keskeisiä tekijöitä, joiden avulla jäsenvaltioiden
pyöreän pöydän kokousten verkostoa voidaan vahvistaa ja pyrkiä kohti
yhteistä lähestymistapaa etenkin yhteisön uusien direktiivien osalta.

EUROOPAN RASISMIN JA MUUKALAISVIHAN SEURANTAKESKUK-
SEN TUTKIMUSHANKKEET

Verkottumisen ja tietojen keräämisen lisäksi Euroopan rasismin ja
muukalaisvihan seurantakeskuksen tehtävänä on analysoida rasismin,
muukalaisvihan ja antisemitismin ilmiöitä ja ilmenemismuotoja. Tätä tarkoi-
tusta varten seurantakeskus on käynnistänyt tutkimushankkeita. Vuonna 2000
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käynnissä oli kaiken kaikkiaan yksitoista tutkimushanketta, joista suurin osa
päättyy vuonna 2001, jolloin niiden tulokset julkaistaan.

Rasistista väkivaltaa ja rikostilastoja koskevan tutkimuksen
tarkoituksena on yksilöidä jäsenvaltioiden rasistisen väkivallan
arvioimisessa käytettävät kriteerit ja määritelmät, antaa katsaus
jäsenvaltioiden tilanteesta vuosina 1995-2000 sekä antaa suosituk-
sia tietojen vertailukelpoisuuden parantamisesta.

Siirtolaisten ja vähemmistöjen sosioekonomista asemaa
koskevan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää väestönosan
tilanne jäsenvaltioissa vuosina 1995-2000 työmarkkinoiden, asun-
totilanteen, koulutuksen ja terveydenhuollon osalta sekä verrata
valtaväestöä siirtolaisiin ja vähemmistöryhmiin.

Rasismia ja moninaisuutta joukkotiedotusvälineissä koskevassa
tutkimuksessa halutaan kuvata jäsenvaltioissa vuosina 1995-2000
toteutettuja joukkotiedotusvälineitä koskevia tutkimuksia.

Kulttuurin moninaisuuden valtavirtaistamista työpaikoilla
koskevan tutkimuksen tarkoituksena on yksilöidä ja kuvata kult-
tuurin moninaisuutta työpaikoilla edistävät aloitteet jäsenvaltioissa
vuosina 1995-2000.

Valtaväestön asenteita siirtolaisia ja vähemmistöjä kohtaan
koskevassa tutkimuksessa määritellään jäsenvaltioiden valtaväestön
asenteita sekä vertaillaan ja analysoidaan eroja ja yhteneväisyyksiä
vuonna 1997 kerättyihin tietoihin.

Syrjinnän kieltävää lainsäädäntöä koskevassa tutkimuksessa
verrataan jäsenvaltioiden nykyistä lainsäädäntöä 13. artiklaan
perustuviin neuvoston direktiiveihin.

Poliittisten puolueiden rasisminvastaista yhteiskuntaa tuke-
vaa peruskirjaa koskevan tutkimuksen tarkoituksena on tarkkailla
jäsenvaltioiden poliittisten puolueiden allekirjoittaman peruskirjan
täytäntöönpanoa ja edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Monikulttuurisuuteen liittyvää koulutusta koskevassa tutkimuk-
sessa esitetään katsaus jäsenvaltioiden monikulttuurisuuteen liit-
tyvää koulutusta koskevista aloitteista sekä laaditaan opettajille ja
suurelle yleisölle ohjeita siitä, kuinka löytää saatavilla olevaa tietoa
ja asiaa käsitteleviä www-sivuja.

Islaminuskoisia yhteisöjä koskevan tutkimuksen tarkoituksena
on yksilöidä, kerätä ja vertailla uskontoon perustuvan syrjinnän tor-
jumista koskevia lähestymistapoja jäsenvaltioiden viidessä eri
kaupungissa (Århus, Tanska; Bradford, Yhdistynyt kuningaskunta;
Mannheim, Saksa; Rotterdam, Alankomaat; Torino, Italia).

Romaninaisia ja romanien terveydenhuoltoa koskevassa
tutkimuksessa pyritään seuraamaan OHCNM:n kertomuksen romani-
naisia ja romaniväestön terveydenhuoltoa Euroopan unionin jäsen-
ja ehdokasvaltioissa käsitteleviä tietoja. Tutkimushanke toteutetaan
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yhdessä Etyj:n ja Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsematto-
muuden vastaisen komission (ECRI) kanssa.

Rasismia jalkapalloa käsittelevillä Internet-sivuilla koskevan
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka laajasti Internetiä
käytetään rasistisen ja muukalaisvihaa sisältävän materiaalin levit-
tämiseen jalkapalloa käsittelevien web-sivujen kautta. Tutkimus
toteutetaan yhteistyössä italialaisen Unione Italian Sport Per Tutti -
järjestön ja luxemburgilaisen Internet-yhtiö ERINin kanssa.

TIEDOTUS- JA PR-TOIMINTA

Tiedotusvälineet ovat olleet koko vuoden erittäin kiinnostuneita Euroopan
rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen työstä ja toiminnasta. Koko
Euroopan alueella seurantakeskus antoi kaiken kaikkiaan noin 100 radio- ja
televisiohaastattelua. Lisäksi seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta julkaisti-
in yli 1500 artikkelia eri sanomalehdissä, aikakauslehdissä ja tiedotteissa,
suurin osa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mutta kiinnostus levisi pidem-
mällekin, jopa niinkin kauas kuin Japaniin.

Kaksi tärkeää tiedotustilaisuutta järjestettiin EUMC:n seurantakeskuksen viral-
listen avajaisten sekä vuosikertomuksen 1999 esittelyn yhteydessä. Lisäksi
seurantakeskus antoi vuoden aikana 21 lehdistötiedotetta, joissa annettiin
tietoa pääasiassa seurantakeskuksen toiminnasta ja sen työn tuloksista.
Tiedotteissa käsiteltiin rasismin ja muukalaisvihan torjumisen ja suvaitse-
vaisuuden lisäämisen tarvetta Euroopassa.

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus pyrki osallistumaan akti-
ivisesti joko järjestäjänä tai osanottajana useisiin rasismia ja muukalaisvihaa
käsitteleviin konferensseihin. Muutamana esimerkkinä mainittakoon, että
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen edustajia osallistui
Euroopan tiedotusvälineiden Media and the Far Right -foorumiin Brysselissä
toukokuussa, Prix Europa Iris 2000 -seminaariin "Multi-vision on Television"
Berliinissä lokakuussa, Euroopan rasismin vastaiseen konferenssiin
Strasbourgissa lokakuussa, CivisEurope -mediakonferenssiin Brysselissä mar-
raskuussa sekä Portugalin ja Ranskan puheenjohtajuuskausien aikana jär-
jestettyihin tapahtumiin ja konferensseihin vuonna 2000.

YHTEISTYÖ EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA KANSAIN-
VÄLISTEN JÄRJESTÖJEN KANSSA

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus on lähentänyt
suhteitaan Euroopan unionin toimielimiin, etenkin Euroopan parlamenttiin,
ministerineuvostoon ja Euroopan komissioon. Tarkoituksena on vahvistaa ja
laatia Euroopan unionin rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä koskevia
aloitteita.

EUROOPAN YKSITYISET SÄÄTIÖT

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus on käynnistänyt
yhteisen hankkeen Euroopan säätiökeskuksen kanssa aiheesta "Rasismin ja
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muukalaisvihan torjunta: Euroopassa toimivien rasisminvastaisten säätiöiden
luettelointi". Luettelo eri säätiöiden erikoistumisalueista saatiin valmiiksi ja
julkaistiin vuonna 2000. Luettelossa on yksityiskohtaiset tiedot yksityisten
säätiöiden toiminnasta rasismin vastustamiseksi ja kulttuurien moninaisuuden
tukemiseksi.

YK:N RASISMIN, ROTUSYRJINNÄN, MUUKALAISVIHAN JA NIIHIN LIITTYVÄN
SUVAITSEMATTOMUUDEN VASTAINEN MAAILMANKONFERENSSI

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksella oli merkittävä rooli
Euroopan yhteisön Strasbourgissa lokakuussa 2000 pidetyssä maailmankon-
ferenssia valmistavassa kokouksessa.

Seurantakeskus laati kannanotot kaikille neljälle työryhmälle eli lainsäädäntöä
käsittelevälle, politiikkaa ja käytäntöjä käsittelevälle, koulutusta ja tietoisuu-
den lisäämistä käsittelevälle sekä tiedotusta, viestintää ja tiedotusvälineitä
käsittelevälle työryhmälle. Lisäksi seurantakeskus osallistui Genevessä pidet-
tyyn maailmankonferenssia valmistelevaan kokoukseen.

VIRALLISET AVAJAISET

Seurantakeskuksen viralliset avajaiset pidettiin 7.-8. huhtikuuta 2000
Hofburgin kongressikeskuksessa Wienissä. Ne koostuivat avajaisseremoniasta,
joka televisioitiin suorana lähetyksenä Itävallan kansallisella tv-kanavalla,
Wienin foorumista eli politiikkaa ja rasismia käsittelevästä konferenssista sekä
lehdistötilaisuudesta.

"KOLMEN VIISAAN MIEHEN" RAPORTTI

Kun Itävallassa perustettiin uusi hallitus helmikuussa 2000, neljätoista
Euroopan unionin jäsenvaltiota päätti soveltaa suhteissaan Itävaltaan erityisiä
kahdenvälisiä toimenpiteitä. Kesäkuussa nämä neljätoista jäsenvaltiota päät-
tivät puheenjohtajavaltio Portugalin välityksellä pyytää Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen puheenjohtajalta, että tämä perustaisi "viisaiden
miesten" ryhmän, jonka tehtävänä olisi laatia raportti Itävallan hallituksen
sitoutumisesta yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin.

Lopullinen raportti luovutettiin puheenjohtajavaltio Ranskan edustajille
Pariisissa 8. syyskuuta pidetyssä kokouksessa. Yhteenvedossa ryhmä suosit-
teli Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen toimien vahvis-
tamista. Raportissa suositeltiin, että Euroopan unionin neljätoista jäsenvaltio-
ta kumoaisivat kahdenväliset toimenpiteet, joita ne sovelsivat suhteissaan
Itävaltaan. Näin tehtiinkin hallitusten päämiesten välisten keskustelujen jäl-
keen 12. syyskuuta 2000.
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TIEDOTUSLÄHTEET
EUROOPAN RASISMIN JA MUUKALAISVIHAN SEURANTAKESKUK-
SEN JULKAISUT

• Situation of Islamic Communities in five European Cities -
Report on examples of local initiatives. (EN, 2001)

• Funding Minorities and Multiculturalism in Europe: Funders'
Activities Against Racism and for Equality in Diversity - Directory on
combating racism and xenophobia. (EN, 2001)

• Attitudes towards minority groups in Europe - Eurobarometer
survey including analysis and a technical report. (EN, 2001)

• Annual Report 1999 (EN, FR ja DE, 2000)
• Vuosikertomus 1999, yhteenveto - (saatavilla kaikilla yhteisön

kielillä)
• Vienna Forum - Booklet of speeches held at the official opening of

the EUMC and at the Vienna Forum conference. (EN, 2000)
• You can do something - for better mutual understanding against

racism, xenophobia and anti-Semitism. (EN, FR ja DE, 1998)
• Cultural Diversity against Racism - documentation of the

European Media Conference in Cologne (EN ja DE, 1999)
• Annual Report 1998 Part 1 - Giving Europe a Soul: The activities

of the EUMC. (EN, FR ja DE, 1999)
• Annual Report 1998 Part 2 - Looking Reality in the Face: The sit-

uation in the Member States. (EN, FR ja DE, 1999)
• Vuosikertomus 1998, yhteenveto (saatavilla kaikilla yhteisön

kielillä)
• Equal Voices - newsmagazine of the EUMC (seurantakeskuksen

tiedote) (painettuna EN, FR- ja DE-versiot Euroopan rasismin ja
muukalaisvihan seurantakeskuksen www-sivuilla)

• EUMC-News-Letter - Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seu-
rantakeskuksen tiedotuslehtinen (EN)

• General Information - tiedotuslehtinen (EN, FR ja DE)

INTERNET-VIESTINTÄ

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen välittämät uutiset ja
tiedot ovat nähtävillä Internetissä ympäri vuorokauden. Sivujen käyt-
täjämäärä kasvoi nopeasti vuoden 2000 aikana, etenkin huhtikuussa pidetty-
jen virallisten avajaisten jälkeen. Seurantakeskuksen www-sivuilla rekisteröi-
tiin yhteensä yli 1,1 miljoonaa kävijää.

Seurantakeskus uskoo www-sivujen käytön lisääntyvän. Vuoden 2001 toisella
puoliskolla otetaan käyttöön uudet käyttäjäystävälliset ja uudelleen jäsennel-
lyt sivut, joilla käsitellään keskeisimpiä kysymyksiä, kuten seurantakeskuksen
uutisia, hankkeita ja tutkimuksia sekä lainsäädäntöä, hyviä käytäntöjä ja viime
kehitystä Euroopan unionin viidessätoista jäsenvaltiossa.
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HALLINTONEUVOSTO JA JOHTOKUNTA

Hallintoneuvosto tekee päätökset Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seu-
rantakeskuksen toiminnasta ja sen vuosittaisesta talousarviosta. Se on myös
vastuussa vuosikertomuksen julkaisemisesta sekä päätelmien ja asiantunti-
jalausuntojen laatimisesta. Hallintoneuvosto koostuu 18 jäsenestä: kunkin
Euroopan unionin jäsenvaltion nimittämistä riippumattomista henkilöistä sekä
yhdestä Euroopan parlamentin, yhdestä Euroopan neuvoston ja yhdestä
Euroopan komission edustajasta. Kullakin jäsenellä on samalla tavoin nimitet-
ty varahenkilö. Vuonna 2000 hallintoneuvoston kokoonpano oli seuraava:

JÄSEN VARAJÄSEN
Itävalta Anton Pelinka/ Stefan Karner/

StefanKarner Peter Scheer
Belgia Johan Leman Jean Cornil
Tanska Ole Espersen Morten Kjaerum
Suomi Kaarina Suonio Tom Sandlund
Ranska Jean Kahn Martine 

Valdes-Boulouque
Saksa Uta Würfel Barbara John
Kreikka Petros Stangos Perikles Pangalos
Irlanti Mervyn Taylor Mary Flaherty
Italia Francesco Margiotta Diego Ungaro

Broglio
Luxemburg Nic Klecker Edouard Wolter
Alankomaat Ed van Thijn Paul B. Cliteur
Portugali Pedro Bacelar Esmeraldo 

de Vasconcelos de Azevedo
Espanja Juan de Dios Joaquin Alvarez 

Ramirez-Heredia de Toledo
Ruotsi Stéphane Bruchfeld Lena Berggren
Yhdistynyt kuningaskunta Robert Purkiss David Weaver
Euroopan parlamentti William Duncan Jürgen Micksch
Euroopan neuvosto Joseph Voyame Jenö Kaltenbach
Euroopan komissio Odile Quintin Adam Tyson

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja sitä voidaan jatkaa
toisella toimikaudella. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään kahden kolma-
sosan enemmistöllä.

Johtokunta koostuu viidestä jäsenestä, jotka ovat puheenjohtaja Jean Kahn,
varapuheenjohtaja Bob Purkiss, hallintoneuvoston valitsema jäsen Anton
Pelinka, Euroopan neuvoston nimittämä jäsen Joseph Voyame ja Euroopan
komission edustaja Odile Quintin.
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