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Eessõna

2007. aasta sündmused rõhutasid veel kord, et Euroopa ühiskond ja polii-

tiline juhtkond peavad jääma kindlaks võitluses ebavõrdsuse, rassistlike kuritegude 

ja ebasoodsas olukorras olevate ühiskonnaliikmete sotsiaalse tõrjutuse vastu. 2007. 

aastal Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse (EUMC) õigusjärglaseks 

saanud Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) jaoks oli see aasta väga töörohke. 

Ameti töö prioriteedid keskendusid teiseste andmete kogumisele ja analüüsile, tea-

dusuuringutele ning teabevahetusele ja koostööle eesmärgiga toetada tõhusa polii-

tika ja tavade väljaarendamist.

Nõukogu võttis 15. veebruaril 2007 vastu määruse (EÜ) nr 168/2007, mil-

lega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet. Amet alustas tegevust 1. märtsil 

2007. Kõnealune areng näitab, et poliitikakujundajad teadvustavad kogemuspõhise 

poliitika ja meetmete väljatöötamisel rohkem usaldusväärsete andmete kogumise, 

kvaliteetsete võrdlusanalüüside väljaarendamise ning põhiõigustega seotud küsi-

musi käsitlevate riikidevaheliste teadusuuringute rakendamise tähtsust. Ameti 

teadusuuringute laiendamine väljapoole rassismi- ja sellega seotud sallimatuse 

küsimust annab ELile uut ja konsolideeritud teavet põhiõigustega seotud oluliste 

küsimuste kohta.

Samuti annab EUMC muutmine põhiõiguste ametiks võimaluse kajastada 

varasemat tegevust, millega anti 2007. aastal taas kord oluline panus rassismivastase 

poliitika kujundamisse, ja teha sellest kokkuvõtteid. Amet aitas kaasa teadlikkuse 

tõstmisele valitseva diskrimineerimise ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides. 

Ameti aruanded on võimaldanud teha teatavaid võrdlusi ELi liikmesriikide olu-

korra vahel ning toonud esile mitmeaastasi riigisiseseid suundumusi. Kõnealustes 

aruannetes esitatud järeldused ja arvamused on kaasatud ELi poliitika kujundamise 

protsessi ja andnud teavet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tööks. Koda-

nikuühiskond on saanud kasutada aruannete tulemusi ebavõrdsuse väljatoomiseks 

ning asjaomaste sidusrühmade reageerimise toetamiseks.

Amet on oma töös keskendunud ka positiivsetele arengusuundadele, tut-

vustades sageli keeruliseks peetavate küsimuste praktilisi lahendusi. Sel viisil on 
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Anastasia Crickley,

FRA haldusnõukogu esimees

Constantinos Manolopoulos,

FRA direktori kohusetäitja

Eessõna
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amet püüdnud ELi poliitikakujundajatele näidata, et mittediskrimineerimise polii-

tika ja meetmed ei ole mitte ainult soovitavad ja neid ei nõuta mitte üksnes ELi 

direktiivides, vaid et need on teostatavad ja toovad ühiskonnale tervikuna praktilist 

kasu.

Euroopa keskne tulevikuväljakutse on osalusühiskonna edendamine mit-

mekesisuse, võrdsuse ja põhiõiguste järgimise alusel. Usume kindlalt, et uue voli-

tuse alusel jätkab amet EUMC tööd ning tugevdab oma toetust sellisele Euroopale, 

kus me kõik võime tunda end võrdsetena ja mille üle võime olla uhked.

Avaldame tänu ameti haldusnõukogule ja personalile nende toetuse, 

pühendumuse ja tehtud töö eest.

Anastasia Crickley, 

FRA haldusnõukogu esimees

Constantinos Manolopoulos, 

FRA direktori kohusetäitja



E U R O O P A  L I I D U  P Õ H I Õ I G U S T E  A M E T 
T e g e v u s  2 0 0 7 .  a a s t a l

- 5 -

 Sisukord

Sisukord
Mis on FRA ja kuidas ta töötab? 7

Ameti asutamine 7

Ameti roll 8

Teadusuuringud ja teiseste andmete kogumine 10
Andmete kogumine riiklikul tasandil 12

Kandidaatriikide kaasamine: RAXEN_CT projekt 13

Teadusuuringute teostamine ja andmete võrreldavuse parandamine 14

Andmete võrreldavus 16

Avalike dokumendiallikate väljaarendamine 17

Tõhusa rassismivastase poliitika toetamine 
ja põhiõiguste edendamine 18

Koostöö ELi institutsioonide, liikmesriikide ja muude sidusrühmadega 19

Koostöö Euroopa Parlamendiga (EP) 19

Koostöö Euroopa Komisjoniga 20

Koostöö nõukogu ja liikmesriikidega 20

Koostöö valitsustevaheliste organisatsioonidega 21

Koostöö Euroopa Nõukoguga 21

Koostöö Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE) 22

Koostöö Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga  22

Poliitikaalane teavitamine seoses konkreetsete küsimustega 23

Islamikogukonnad 23

Romide kogukond 23

Muu töö 24

Koostöö ja teadlikkuse tõstmine 25
Koostöö kodanikuühiskonnaga 25

Euroopa ümarlauakonverents 26

FRA osalemine kodanikuühiskonna üritustel 26

Koostöö ühenduse ametitega ja muude ametitega 26

Teadlikkuse tõstmine 26

Avalikkuse teavitamine ja kommunikatsioon 27

Põhiõiguste ameti käivitamine 27

Equal Voices ja FRA bülletään 27

Koostöö meediaga 28

FRA veebisait (http://fra.europa.eu) 28



- 6 -

FRA – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

LISAD 29
Juhtimisstruktuur ja personal 29

Haldusnõukogu 29

Juhatus 30

Direktor 31

Põhiõiguste ameti personal 31

Rahastamine ja raamatupidamine 34

Tulud  34

Kulud  34

2007. aasta trükised 36

Sündmused ja kohtumised, mida FRA 2007. aastal korraldas või aitas 

korraldada 39

Sündmused ja kohtumised, millel FRA 2007. aastal osales 41

Kõige rohkem alla laaditud FRA trükised 2007. aastal 42



E U R O O P A  L I I D U  P Õ H I Õ I G U S T E  A M E T 
T e g e v u s  2 0 0 7 .  a a s t a l

- 7 -

Mis on FRA ja kuidas ta töötab?

Mis on FRA ja kuidas ta töötab?
Ameti asutamine

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)1 on üks neid ELi ameteid, mis on 

loodud ELi institutsioonide ja ELi liikmesriikide toetuseks ELi õiguse rakendamisel. 

Need ametid on loodud selleks, et teostada geograafi list detsentraliseerimist ning 

täita uusi õigusliku, tehnilise ja/või teadusliku iseloomuga ülesandeid.

Inimõiguste ja põhivabaduste austamine on kõikide ELi liikmesriikide 

ühine väärtus. Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikes 2 on sätestatud, et „liit austab 

põhiõigusi kui ühenduse õiguse üldpõhimõtteid, nagu need on tagatud Euroopa 

inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mis on alla kirjutatud Roomas 

4. novembril 1950, ning nagu need tulenevad liikmesriikide ühesugustest riigiõigus-

likest tavadest”.

Seega on põhiõigused Euroopa Liidu aluseks. Nende kaitsmine ja eden-

damine on Euroopa lõimimise peamine eesmärk. Nende õiguste au sees hoidmi-

seks on olemas eri vahendid. Üks tuntumaid on Euroopa Liidu juhtide 2000. aasta 

detsembris välja kuulutatud põhiõiguste harta, mis kajastab neid õigusi, kuna need 

põhinevad eelkõige liikmesriikide ühistel põhiseaduslikel tavadel ja rahvusvahelis-

tel kohustustel, Euroopa Nõukogu inimõiguste kaitse konventsioonil ning Euroopa 

Ühenduste Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikal. Kõnealuses hartas 

on kehtestatud, et Euroopa rahvad on otsustanud jagada rahulikku ühistele väärtus-

tele rajatud tulevikku Euroopa Liidus, mis „rajaneb inimväärikuse, vabaduse, võrd-

suse ja solidaarsuse jagamatutel ja universaalsetel põhiväärtustel; liidu aluseks on 

demokraatia ning õigusriigi põhimõte”.

2003. aasta detsembris otsustas Euroopa Ülemkogu laiendada Rassismi 

ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse ülesandeid eesmärgiga muuta keskus 

põhiõiguste ametiks. See otsus lõpetas pika arutelu, mille käigus sidusrühmad sellise 

ameti loomist igakülgselt toetasid. 1999. aasta juunis oli Kölni Euroopa Ülemkogu 

teinud ettepaneku uurida vajadust inimõiguste ja demokraatia ameti loomiseks, 

mida toetas Euroopa Parlament. Pärast laiapõhjalist avalikku arutelu2 tegi Euroopa 

Ülemkogu 2005. aasta juulis ettepaneku põhiõiguste ameti loomiseks. Nõukogu võt-

tis 15. veebruaril 2007 vastu määruse (EÜ) nr 168/2007, millega asutatakse Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Amet Viinis, Austrias. Amet alustas tööd Viinis 1. märtsil 2007 

Euroopa Komisjoni presidendi ja asepresidendi, Austria kantsleri ja välisministri, 

Saksamaa justiitsministri ja Euroopa Nõukogu peasekretäri osavõtul.

1 FRA asutati nõukogu 15. veebruari 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 168/2007 (ELT L 53, 22.2.2007, lk 1), edas-

pidi „määrus”.

2 Euroopa Komisjon alustas 25. oktoobril 2004 esitatud teatisega avalikku arutelu. 25. jaanuaril 2005 jätkas 

komisjon konsulteerimist avaliku arutelu kaudu, mille avasid Euroopa Komisjoni asepresident Franco Frattini, 

Luksemburgi justiitsminster Luc Frieden ning Euroopa Parlamendi kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade 

komisjoni esimees Jean-Louis Bourlanges.
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President José Manuel Barroso sõnas: „Euroopa Komisjon on täielikult 

pühendunud põhiõiguste austamise edendamisele Euroopa Liidu tasandil. Põhi-

õiguste ameti asutamine on üks samm, et anda Euroopa Liidule edukaks diskrimi-

neerimisvastaseks võitluseks vajalikke ekspertteadmisi. Usun, et kui amet on täies 

ulatuses tööle hakanud, saab sellest väärtuslik allikas komisjonile ja teistele ELi ins-

titutsioonidele. Arvan, et selle ameti ülesandeks on pakkuda mujal tehtavale tööle 

täiendust, mitte konkurentsi.”

Samuti tervitas põhiõiguste ameti loomist asepresident Frattini: „Me 

peame edendama põhiõigusi, kui soovime üles ehitada Euroopat, mille üle saame 

olla uhked. Euroopat, mis on ülimalt mitmekesine, milles inimesed on lõimitud ja 

elavad külg külje kõrval ning kus soolised, rassilised ja muud ebavõrdsused on üle-

tatud. Euroopa kodanikud toetavad seda soovi: hiljutisest uuringust ilmnes, et 73% 

kodanikest soovib, et ELi tasandil tehtaks rohkem otsuseid põhiõiguste edendamise 

ja kaitse kohta. Üheks peamiseks vahendiks selle protsessi hõlbustamisel saab põhi-

õiguste amet.”

Põhiõiguste amet asendab Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalve-

keskust ning rajaneb selle keskuse tööle. Laiendades järelevalvekeskuse tööd, saab 

põhiõiguste ametil olema kolm peamist ülesannet: koguda teavet ja andmeid, nõus-

tada Euroopa Liitu ja selle liikmesriike ning edendada dialoogi kodanikuühiskon-

naga, et suurendada üldsuse teadlikkust põhiõigustest.

2007. aasta jooksul tegi amet oma laiendatud rolli täitmiseks ettevalmis-

tusi ning 2008. aasta alguses võttis nõukogu vastu mitmeaastase raamistiku, milles 

määratakse kindlaks ameti tegevuse täpsed valdkonnad aastateks 2007–2012; samal 

ajal valis haldusnõukogu ameti direktori. 2007. aastal, kui mitmeaastast raamistikku 

ei olnud veel vastu võetud, keskendus amet oma töös rassismi, ksenofoobia ja sel-

lega seotud sallimatuse vastasele võitlusele, valmistus oma laiendatud rolli täitmi-

seks ning alustas uurimusi seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise ja laste 

õiguste valdkonnas, et vastata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni konk-

reetsetele taotlustele. Nendest uurimustest räägitakse põhjalikumalt uurimistööd 

käsitlevas osas.

Ameti roll

Ameti eesmärk on pakkuda ühenduse ja tema liikmesriikide asjaomas-

tele institutsioonidele ja asutustele abi põhiõiguste küsimuses ning ekspertteadmisi 

ühenduse õiguse rakendamisel ning toetada neid meetmete võtmisel ja asjakohase 

tegevuse väljatöötamisel. Selle eesmärgi täitmiseks arendab amet oma tegevusi 

kooskõlas järgmiste peamiste ülesannetega:

objektiivsete ja usaldusväärsete andmete kogumine, analüüsimine ja levitamine;• 

andmete võrreldavuse ja usaldusväärsuse suurendamine uute meetodite ja stan-• 

dardite kaudu;
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teadustöö ja uuringute teostamine ja edendamine põhiõiguste valdkonnas;• 

konkreetsete teemade kohta järelduste ja arvamuste koostamine ning avaldamine • 

omal algatusel või Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel;

dialoogi edendamine kodanikuühiskonnaga.• 

Ameti ülesandeid täidetakse pärast Euroopa Parlamendiga konsulteeri-

mist 28. veebruaril 2008 viieks aastaks vastu võetud mitmeaastase raamistiku alusel 

koostatud iga-aastasest tööprogrammist lähtudes. Kooskõlas algmäärusega peaks 

amet jätkama rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi ilmingute käsitlemist põhi-

õiguste kaitse peamiste elementidena.

FRA teeb tihedat koostööd teiste, nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil 

tegutsevate institutsioonide ja asutustega ning tugevdab veelgi koostööd Euroopa 

Nõukoguga. Samuti kaasab FRA aktiivselt kodanikuühiskonda, luues selleks põhi-

õiguste platvormi.

Amet koosneb neljast asutusest:

direktor, kes vastutab ameti igapäevase halduse ning iga-aastase tööprogrammi • 

ettevalmistamise ja rakendamise eest;

haldusnõukogu, kes tagab ameti töö tõhususe ja tulemuslikkuse, koostab eelarve-• 

projekti ja iga-aastase tööprogrammi ning teostab nende järgneva rakendamise 

üle järelevalvet;

juhatus, kes abistab haldusnõukogu;• 

teaduskomitee, kes vastutab ameti töö teadusliku kvaliteedi eest.• 

FRA geograafi line ulatus hõlmab ELi ja selle 27 liikmesriiki. Samuti võib 

amet olla avatud kandidaatriikide osalemisele vaatlejatena, kui asjaomane assotsiat-

siooninõukogu on teinud otsuse, milles täpsustatakse nende ameti töös osalemise 

konkreetne laad, ulatus ja viis. Nõukogu võib komisjoni ettepanekul ühehäälselt 

otsustada kutsuda ameti töös vaatlejana osalema riigi, kellega Euroopa Ühendus on 

sõlminud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu.
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Teadusuuringud ja teiseste 
andmete kogumine

Varem oli Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse (EUMC) 

nime all tegutseva ameti töö keskendunud rassismile ja ksenofoobiale. Kui EUMC 

muudeti 2007. aastal Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiks, laiendati tegevust järk-

järgult muude põhiõigustega seotud küsimustele, et saavutada paremat kooskõlas 

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni taotlustega.

Ameti peamine ülesanne on koguda andmeid ja teavet riiklikul tasandil, et 

töötada välja võrdlusanalüüsid, mis suurendaksid rassismi, ksenofoobia ja nendega 

seotud sallimatuse ilmingute alast haritust. Peamiselt on amet püüdnud seda teha 

Euroopa Liidu tasandil kättesaadavate andmete ja teabe kvaliteedi parandamise teel, 

et toetada teadliku, kogemuspõhise ja seega tõhusama poliitika kujundamist. Kõne-

alused andmed ja teave on paljude ameti uuringute ja analüüside aluseks. Ameti 

andmed ja teave parandavad rahvusvahelisel tasandil kättesaadavaid andmeid ning 

on kasuks Euroopa Liidu ja välisorganisatsioonidele.

Amet on välja arendanud ekspertteadmiste kogumi: see põhineb andme-

tel ja teabel, mis ei olnud varem Euroopa tasandil kättesaadav. Nagu selle aruande 

teistes peatükkides rõhutatakse, on FRA andmed ja teave ning kasutatud andmeko-

gumismeetodid mõjutanud teiste rahvusvaheliste organisatsioonide andmete kogu-

mise arengut ning aidanud kaasa andmete kogumise standardite kehtestamisele 

riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. FRA jätkas tööd, et parandada andmete kogu-

mise suuniseid ja tõsta teadlikkust oma kasulikkusest poliitikakujundajate jaoks. 

Nagu allpool mainitud, kogus FRA 2007. aastal aktiivselt andmeid etnilise diskri-

mineerimise kohta tööhõives, hariduses ja eluasemesektoris, jälgis seadusandluse 

arenguid ning andis ülevaate rassistliku kuritegevuse ja vägivallaga seotud olukor-

rast. 2007. aastal lisati andmete kogumise teemavaldkondade hulka ka tervishoiu-

küsimus. Kokkuvõttes andsid nende andmete kogumise tulemused Euroopa Liidule 

väärtusliku võrdleva ülevaate ja analüüsi olukorrast.

Ameti määruses sätestatakse, et kogutavad teisesed andmed peaksid 

olema objektiivsed, usaldusväärsed ja võrreldavad. Termin „objektiivne” osutab 

sellele, et teavet tuleks koguda võimalikult suure teadusliku täpsusega, kooskõlas 

sotsiaalteaduste metodoloogia heade tavadega. Terminit „usaldusväärne” võib tõl-

gendada mitmeti. Näiteks seostub üks tõlgendus rohkem nn igapäevase kasutusega 

ning teisel on sotsiaalteaduste metodoloogias spetsiifi lisem tähendus. Kõnealuse 

termini tavapärase tähenduse kohaselt on andmed usaldusväärsed juhul, kui need 

on täpsed ega anna eksitavat pilti sellest, mida nendega püütakse kirjeldada. Sot-

siaalteaduste metodoloogia alases kirjanduses aga seondub usaldusväärsuse kont-

septsioon teadustöös korratavuse ideega, nimelt eeldusega, et kui mingit osa tea-

dusuuringust korratakse samadel tingimustel mis tahes sarnases vastajate rühmas, 

oleksid tulemused samased. Amet püüab koguda andmeid, mis oleksid usaldusväär-

sed mõlema määratluse kohaselt. Selleks et tagada, et kogutud teisesed andmed 

kajastaksid õigesti kirjeldatavat objekti/ilmingut, on ameti partneritele antud täpsed 
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ja ühtsed suunised, et suunata neid koguma nõutavat liiki andmeid ning edastama 

vajalikku kontekstuaalset teavet, mis võimaldab ametil hinnata nende andmete keh-

tivust, usaldusväärsust ja asjakohasust. Kõnealused suunised arutatakse põhjalikult 

läbi partneritega peetavatel kohtumistel, mis sisaldavad ka koolituskursusi. Samuti 

uurivad ja kontrollivad teiseste andmete täpsust ja kvaliteeti hoolikalt ametisisesed 

eksperdid ning juhul, kui ametis ei ole selleks pädevaid töötajaid, ka eriteadmistega 

väliseksperdid.

Termin „võrreldav” on kahest teisest terminist keerukam. Eeldatavalt on 

võrreldavateks üksusteks ELi liikmesriigid. Amet on saanud liikmesriikide kohta 

suure hulga andmeid, mis on võrreldavad selles tähenduses, et need kirjeldavad, 

analüüsivad ja kommenteerivad sarnasusi ja erinevusi juhtumite esinemises, polii-

tikas jms liikmesriikide vahel. Siiski on kõnealune teave harva otseselt võrreldav, 

kuna andmed on kogutud eri metoodikate alusel ning tuginedes eri õigusalastele 

mõistetele. Ameti aruanded on aidanud oluliselt kaasa teadlikkuse tõstmisele sellest, 

et ametlike andmete parema võrreldavuse tagamiseks oleks liikmesriikide haldus-

menetlusi, kogumise meetodeid ja eri liikmesriikides kasutatavaid termineid vaja 

ühtlustada. Neid põhimõtteid on igal aastal levitatud õpikodades ja konverentsidel 

terves ELis, samuti korralistel kohtumistel liikmesriikide valitsusametnikega ning 

parlamendi ettekannetes.

Täpsemalt, selle protsessi osana jätkas amet 2007. aastal tihedat koostööd 

selliste asutustega nagu Eurostat ja diskrimineerimise ulatuse ja mõju mõõtmiseks 

andmete kogumisega tegelev komisjoni töörühm. Töörühma üks saavutusi on võrd-

õiguslikkust käsitlevate andmete Euroopa käsiraamat, mille Euroopa Komisjon aval-

das 2007. aastal ning mille koostamisel lähtuti laialdaselt FRA andmete kogumise 

kogemustest, et tõsta poliitikakujundajate teadlikkust vajadusest paremate andmete 

järele.

Selleks et korvata võrreldavate statistiliste andmete nappust riiklikul 

tasandil, on amet hakanud inim- ja fi nantsressursside olemasolul järk-järgult koos-

tama ja ellu viima aina ambitsioonikamaid uurimisprojekte, mis sisaldavad ka võr-

reldavust. Teadusuuringud võivad täiendada ametlikku statistikat ning kõrvaldada 

paljud eespool kirjeldatud probleemid. Uurimisprojekte saab kavandada nii, et 

oleksid kaasatud sellised tundlikud kategooriad nagu rass või etniline või rahvuslik 

päritolu, mida on kättesaadavas statistikas sageli keeruline leida ja kasutada. Tea-

dusuuringud saavad tuvastada nende muutujate tähtsust, mida ei saa näidata amet-

likus statistikas, ning esitada rea tõendeid eri liiki diskrimineerimise kohta selle eri 

ilmingutes ja avaldumiskohtades.

Ameti uurimisprojektides kasutatakse kõikides liikmesriikides kohaldata-

vat ühtset teaduslikku metoodikat, et toota otseselt võrreldavaid esmaseid andmeid. 

Selliste teadusuurimuste näideteks on uurimus enamuse hoiaku kohta vähemuste 

suhtes, uurimus vähemuste rassismi ja diskrimineerimise alaste kogemuste kohta 

ning käimasolev laiaulatuslik uurimus sisserändajate ja vähemuste kogemustest 

ning hoiakutest diskrimineerimise ja ohvristamise suhtes.
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Andmete kogumine riiklikul tasandil

Alates 2000. aastast on amet sõlminud lepinguid liikmesriikide eri liiki 

organisatsioonidega asjakohaste andmete ja teabe kogumiseks, mida kasutada oma 

võrdlusanalüüside taustamaterjalina. Nendest organisatsioonidest on moodustatud 

võrgustik RAXEN, mis tagab rassismi ja ksenofoobiaga seonduvad andmed ja teabe 

riiklikul tasandil. RAXENisse kuuluvad eri organisatsioonid, näiteks võrdõiguslik-

kuse organid, inimõiguste instituudid, ülikoolide teaduskeskused ja rassismivastased 

valitsusvälised organisatsioonid. RAXEN on ainulaadne ja teedrajav püüe koguda 

korrapäraselt ja ühtsete suuniste alusel nii valitsuse kui ka valitsusvälistest allikatest 

usaldusväärseid teiseseid andmeid ja teavet. Riiklikud teabekeskused on valitud rah-

vusvahelise pakkumismenetluse teel ning amet on nendega sõlminud lepingu and-

mete ja teabe esitamiseks mitmesuguste aruandlusvahendite kaudu eri ajavahemike 

tagant. Need teabekeskused teevad andmete kogumise ammendavuse tagamiseks 

tihedat koostööd teiste peamiste osalejatega riiklikul tasandil. Amet kooskõlastab ja 

jälgib hoolega RAXENi tööd ja tegevust kohtumiste, koolituste ning tiheda e-posti 

ja telefoniside kaudu.

RAXENi kogutavad andmed hõlmavad peamiselt etnilist diskriminee-

rimist tööhõives, hariduses ja eluasemesektoris. 2007. aastal lisati sellele etniline 

diskrimineerimine tervishoiu valdkonnas. Riiklikul tasandil esitatavad aruanded 

hõlmavad ka mittediskrimineerimist käsitlevate õigusaktide arengut ning amet-

likku ja mitteametlikku teavet rassistliku vägivalla ja kuritegevuse kohta, keskendu-

des peamiselt antisemitismi ja islamofoobiaga seotud juhtumitele. Rõhutatakse ka 

valitsuste ja kodanikuühiskonna head tava ja positiivseid algatusi rassismivastases 

võitluses.

2007. aastal esitas RAXEN ametile korrapäraselt taustamaterjali mitme 

aruandlusvahendi abil:

RAXENi andmete kogumise aruanded, mida kasutati peamise taustamaterjalina • 

ameti rassismi ja ksenofoobia aruande koostamiseks Euroopa Liidu liikmesriiki-

des; 2008. aasta aruanne; samuti kasutatakse materjali andmebaasi ajakohasta-

miseks;

2007. aastal iga kahe kuu tagant avaldatud RAXENi bülletäänid, milles teavitati • 

poliitilistest arengutest, olulistest küsitlustest ja uurimustest, statistilistest and-

metest ja esitati muud teavet, mis lisati FRA bülletääni ning mida kasutati ka FRA 

andmebaasis sisalduva teabe ajakohastamiseks;

2007. aasta lõpus koostati kaks lisaaruannet ksenofoobia ja romivastasuse olu-• 

korra kohta Itaalias ja Rumeenias, et kasutada neid taustamaterjalina tulevastes 

uurimustes ja analüüsides.

Tuginedes alates 2000. aastast korrapäraselt kogutud ja analüüsitud tei-

sestele andmetele ning selleks, et hinnata rassismi ja ksenofoobia ilmingute arengut 

aja jooksul ning ELi riiklikke poliitikameetmeid nende vastu võitlemiseks, koostas 

amet ja avaldas 2007. aastal ülevaatliku aruande „Suundumused ja arengud aastatel 
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1997–2005: võitlus etnilise ja rassilise diskrimineerimise vastu ning võrdõiguslik-

kuse edendamine Euroopa Liidus”. Kõnealuses trükises antakse ainulaadne ja sisu-

tihe ülevaade mitmeaastastest suundumustest rassismivastases võitluses Euroopa 

Liidus.

Pärast ameti töövaldkonna laiendamist 2007. aastal muude põhiõiguste 

hõlmamiseks ning selleks, et parandada FRA suutlikkust teha õigusalaseid ana-

lüüse ning koguda õigusvaldkonna andmeid, sealhulgas statistika ja kohtuasjadega 

seonduvalt, moodustati õigusekspertide töörühm, lühendatult Fralex (Fundamen-

tal Rights Agency Legal Experts – põhiõiguste ameti õiguseksperdid), mille rühmad 

töötavad kõigis liikmesriikides ning saavad kiiresti esitada kvaliteetseid õigusalaseid 

aruandeid, mida kasutatakse taustamaterjalina ameti võrdlusanalüüsides. Eksper-

tide valimiseks ja nendega lepingute sõlmimiseks kuulutati kõikides ELi liikmesrii-

kides välja pakkumismenetlus kõrge kvalifi katsiooniga õigusekspertide leidmiseks 

põhiõiguste valdkonnas, kes esitaksid ametile õigusalaseid uurimusi, aruandeid ja 

asjaomaseid õigusvaldkonna andmeid, näiteks statistikat ja kohtupraktikat.

2007. aasta lõpus hakkasid õiguseksperdid valmistama ette oma tööd, 

mis käsitleb olemasolevaid riiklikke ja ELi tasandi õiguslikke vahendeid ning nende 

tõhusust seoses homofoobia ja diskrimineerimisega seksuaalse sättumuse alusel. 

Need õigusalased analüüsid lisatakse ameti ühte suuremasse käimasolevasse pro-

jekti, milleks on võrdlev uurimus homofoobia ja seksuaalse sättumuse alusel diskri-

mineerimisega seotud olukorra kohta Euroopa Liidus.

Kandidaatriikide kaasamine: RAXEN_CT projekt

2006. aastal rakendas amet projekti RAXEN_BR, mida rahastas laiene-

mise peadirektoraat ning mille eesmärk oli arendada kandidaatriikide Bulgaaria ja 

Rumeenia kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust andmeid koguda ning 

aruandeid koostada. Sel viisil oli ametil võimalik uued ELi liikmesriigid kohe ja täie-

likult oma andmete kogumise tegevusse lõimida, sõlmides lepingud organisatsioo-

nidega, millest said kõnealuse kahe riigi riiklikud teabekeskused.

2007. aastal algatas FRA sarnase projekti, mida rahastas taas laienemise 

peadirektoraat. RAXEN_CT projektil oli kaks eesmärki: ühest küljest parandada 

Horvaatia ja Türgi kohalike kodanikuühiskonna organisatsioonide erialateadmisi ja 

kogemusi andmete kogumises ning aruannete koostamises rassismi, ksenofoobiat 

ja sellega seotud sallimatust käsitlevates küsimustes, teisest küljest arendada selliste 

organisatsioonide suutlikkust teadlikkuse tõstmise, koolituse ja suutlikkuse edenda-

mise ürituste abil, et arendada ELi rassilise ja etnilise diskrimineerimise valdkonna 

poliitika mõistmist. Selles raamistikus korraldati 2007. aastal Horvaatias ja Türgis 

kaks ürituste seeriat. Esimene neist koosnes kahest juunikuus peetud seminarist, 

mis keskendusid nõukogu direktiivile 2000/43/EÜ (rassilise võrdõiguslikkuse direk-

tiiv). Nende seminaride eesmärk oli tutvustada mõlema riigi kodanikuühiskonnale 

ja valitsusele täpsemalt kõnealuse direktiivi sätteid ning anda neile võimalus saada 

kasu teiste riikide kogemustest, kes on asjaomaseid ELi õigusakte üle võtnud ja 

rakendanud. Teisel seminaride seerial keskenduti andmete kogumisele rassismi ja 
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ksenofoobia valdkonnas. Nende seminaride eesmärk oli toetada kohalike osalejate 

(st ministrite, teaduskeskuste, valitsusväliste organisatsioonide) suutlikkust koguda 

andmeid ning teostada järelevalvet diskrimineerimise ja selle ilmingute üle sotsiaal-

sel, poliitilisel ja institutsionaalsel tasandil. Tihedas koostöös Euroopa Komisjoni 

delegatsioonidega korraldatud üritused osutusid väga edukaks ning neist võttis osa 

palju olulisi riigiametnikke ja muid sidusrühmi, eelkõige kodanikuühiskonna hul-

gast. Menetlusdokumendid ja teised olulised dokumendid avaldati nii inglise kui ka 

horvaatia ja türgi keeles.

Kandidaatriikide edasine osalemine ameti töös ning selle võimalikud tin-

gimused määratakse kindlaks asjaomase assotsiatsiooninõukogu otsusega. Selline 

otsus on praegu koostamisel.

Teadusuuringute teostamine ja andmete võrreldavuse 
parandamine

Teiseste andmete kogumine rõhutab pidevalt võrreldavate andmete nap-

puse probleemi. Võrreldavuse parandamiseks ja uute andmeallikate väljaarendami-

seks alustas amet 2007. aastal mitut uurimisprojekti, mille raames saadakse algupä-

raseid ja võrreldavaid esmaseid andmeid rassismi ja diskrimineerimise kohta.

2007. aastal lõpetati edukalt kuues liikmesriigis rakendatud katseprojekt 

valitud sisserändajate ja etniliste vähemuste kriminaalse ohvristamise kogemuste 

kohta. Tuginedes sellest katseprojektist saadud kogemustele, alustas amet 2007. 

aasta lõpus täieulatuslikku uurimust diskrimineerimise ja ohvristamise kohta terves 

Euroopa Liidus, uurides sisserändajate ja muude vähemuste kogemusi ja hoiakuid. 

Kõnealuse projekti eesmärk on koguda haavatavate kogukondade kogemusi kurite-

gelikust ohvristamisest, sealhulgas mis tahes rassilise, etnilise või religioosse põhju-

sega juhtumitest. Uurimuse kolm peamist märksõna on objektiivsus, usaldusväärsus 

ja võrreldavus, järgides ÜRO 1989. aasta rahvusvahelise kuriteoohvrite uuringuga 

väljatöötatud metoodikat. Uuringu peamine eesmärk on püüda võimaluse korral 

tagada, et selle tulemused oleksid võrreldavad elanikkonna enamuse (mitte vähe-

muse) seas varem tehtud uuringute tulemustega. Ehkki uuringu tulemused võimal-

davad võrrelda eri vähemusrühmi eri liikmesriikides, on see kasulik ka võrdlemiseks 

elanikkonna enamusega, et vähemuste vastused ei jääks eraldatuks. Nii on võimalik 

näha, kus on olulised sarnasused või erinevused liikmesriikide elanikkonna ena-

muse ja vähemuste vastuste vahel, ning seega tuua esile, millele peavad poliitilised 

meetmed konkreetsetes liikmesriikides keskenduma. Uuring lõpetatakse 2008. aasta 

lõpus ning see hõlmab mitut küsimust, sealhulgas teadlikkust oma õigustest (eel-

kõige rassilise võrdõiguslikkuse direktiivist), diskrimineerimise kogemusi ja juhtu-

meid, muret kuritegevuse pärast üldiselt ning eelkõige vägivaldse kuritegevuse ja 

ahistamise pärast, kuritegevuse kogemusi ning juhtumite üksikasju, samuti koge-

musi õiguskaitsega.
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2007. aasta juunis palus Euroopa Parlament ametil3 välja töötada võrdlus-

aruande homofoobia ja seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimisega seotud olu-

korra kohta Euroopa Liidus. Selle aruande eesmärk oli abistada Euroopa Parlamenti 

aruteludel, mis käsitlevad vajadust direktiivi järele, mis hõlmaks kõiki EÜ asutamis-

lepingu artiklis 13 loetletud diskrimineerimise aluseid kõikide rassilise võrdõigus-

likkuse direktiivis 2000/43/EÜ viidatud sektorite, nimelt hariduse, sotsiaalse kaitse, 

tervishoiu ning kaupadele ja teenustele juurdepääsu kohta. Samuti annab kõnealune 

aruanne väärtusliku panuse Euroopa Komisjoni tehtavasse mõjuhindamisse, mille 

eesmärk on uurida võimalust esitada direktiivi eelnõu, mis hõlmaks ka osutatud 

valdkondi. Projektiga kaasneb ametlike ja mitteametlike andmete kogumine riiklikul 

tasandil kõikides liikmesriikides ning varasemaid aastaid kuni tänaseni hõlmavate 

võrdlusanalüüside tegemine Euroopa tasandil, mida on vaja asjaomaste küsimuste 

heaks mõistmiseks. Samuti uuritakse projekti raames võrdlevalt olemasolevaid asja-

kohaseid õiguslikke vahendeid, kohtuandmeid ja -praktikat nii riiklikul kui ka ELi 

tasandil, mis avaldatakse eraldi. Lõpparuandes koondatakse kättesaadavad andmed 

ja teave poliitilise suunitlusega dokumenti, milles tuuakse esile ka riiklike asutuste 

ja kodanikuühiskonna positiivsed meetmed ning algatused.

Euroopa Komisjoni taotlusel algatas amet uurimuse ka näitajate kohta, 

millega mõõdetakse laste õiguste rakendamist, kaitset, austamist ja edendamist 

Euroopa Liidus. Kõnealuse projekti eesmärk on töötada välja rida näitajaid, et hin-

nata korrapäraselt, kuidas laste õigusi ELi liikmesriikides rakendatakse, kaitstakse, 

austatakse ja edendatakse. Nende näitajate väljaarendamisel tuginetakse kättesaa-

davate allikate ülevaatele, korrapärastele konsultatsioonidele ekspertide ja peamiste 

sidusrühmadega ning kättesaadavate andmeallikate hindamisele riiklikul, ELi ja 

rahvusvahelisel tasandil seoses võrreldavuse, puuduste ja muude küsimustega.

Rassismi ja ksenofoobia alase tegevuse osana algatas amet 2007. aastal 

kolm projekti, mis on samuti kavas 2008. aastal lõpetada ja avaldada. Esimeses pro-

jektis „Rassism ja sotsiaalne marginaliseerumine: võimalikud teed vägivaldse 

radikaliseerumiseni” uuritakse võimalikke vägivaldse radikaliseerumise põhjuseid 

ja hoiakuid uuringu kaudu, mis keskendub islamiusulistele noortele valitud liik-

mesriikides. Kõnealune projekt uurib rassilise diskrimineerimise ja kuritarvitamise, 

sotsiaalse marginaliseerumise ja vägivaldse radikaliseerumise suhtes hoiakute väl-

jaarenemise vahelisi seoseid nimetatud elanikkonnarühma hulgas. Projekt viiakse 

ellu tihedas koostöös Euroopa Komisjoniga, et täiendada komisjoni kvalitatiivset, 

intervjuudel põhinevat uuringut vägivaldse radikaliseerumise kohta. Selle eesmärk 

on käsitleda mõningaid praeguseid puudusi sellistes seotud teemades nagu noorte 

rassismi ja diskrimineerimise alased kogemused, marginaliseerumine, sotsiaalne 

tõrjutus ja võõrandumine, vägivalla kasutamist toetavad hoiakud. Teise projekti 

„Etnilise profi ili määramise vastane võitlus: heade tavade juhend” eesmärk on 

uurida ja esile tuua positiivseid algatusi, eelkõige selliseid, millesse on kaasatud 

mitme ameti partnerlus rassismivastaseks võitluseks, ohvrite abistamiseks ning 

kogukonna ja asjaomaste riiklike asutuste vaheliste sidemete parandamiseks. Samuti 

3 Määruse artikli 4 lõike 1 punktide c ja d ning artikli 5 lõike 3 kohaselt võivad Euroopa Parlament, nõukogu või 

Euroopa Komisjon esitada taotluse, et amet, juhul kui tema rahalised ja inimressursid seda lubavad, korraldaks 

teadusuuringuid ja -vaatlusi ning avaldaks järeldusi ja arvamusi mitmeaastases raamistikus määratlemata tee-

mavaldkondade kohta.
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on kõnealuse projekti eesmärk aidata kaasa jõupingutustele parema koostöö nimel 

ELi tasandil sisserände, piiri- ja tollikontrolli valdkonnas. Peale selle toetab projekt 

jõupingutusi inimõiguste mõõtme tugevdamiseks õiguskaitsealaste koolituste alga-

tustes, toetades eelkõige Frontexi ja CEPOLi pingutusi pakkuda asjakohast koolitust 

õiguskaitseametnikele, ning demokraatlike kaitsemeetmete väljaarendamist palju-

rahvuselises ja mitmekesises Euroopa ühiskonnas. Lõpuks, „Meedia katseprojekt” 

on järjekordne jõupingutus andmete võrreldavuse parandamiseks. Selle projekti 

raames uuritakse sisserändajate ja vähemusrühmade esindatust valitud liikmesrii-

kide trükimeediast võetud valimi sisu analüüsides ning uuritakse põhjalikult, kuidas 

on käsitletud mitmekesisuse küsimusi. Samuti töötatakse projekti raames välja asja-

kohased koolitusmaterjalid ajakirjanikele.

Andmete võrreldavus

Ameti uurimistöö üks eesmärke on parandada andmete võrreldavust 

liikmesriikide vahel. Vajadus võrreldavuse parandamise järele võib esineda mitmel 

eri tasandil. Esiteks on võrdlevad aruanded (nagu homofoobia ja seksuaalse sät-

tumuse alusel diskrimineerimisega seotud olukorra kohta Euroopa Liidus koosta-

tud aruanne) olulised eri liikmesriikides kättesaadavate andmete kindlakstegemisel, 

puuduste tuvastamisel, võrreldavuse puudumise põhjuste selgitamisel, kirjeldava, 

kvalitatiivse materjali koostamisel, et selgitada riikliku konteksti erinevusi ja nende 

seoseid diskimineerimist käsitlevate andmete võrreldavuse praeguse puudumisega 

liikmesriikide vahel.

Teiseks kavandab ja rakendab amet rassismi ja diskrimineerimise eri 

aspektide kohta võrreldavust hõlmavaid uurimisprojekte, st kasutades ühtset 

metoodikat, mida kohaldatakse liikmesriikides diskrimineerimise kohta võrrelda-

vate andmete esitamiseks. Selle üks näide on Euroopa Liidu liikmesriikides toimuva 

diskrimineerimise ja ohvristamise kohta algatatud uuring, mis käsitleb sisserända-

jate ja teiste vähemuste kogemusi ja hoiakuid.

Kolmandaks on ameti aruanded andnud panuse teadlikkuse tõstmisse 

vajadusest ühtlustada liikmesriikide haldusmenetlusi, andmete kogumise meeto-

deid ja eri liikmesriikides kasutatavaid termineid, et ametlikult esitatud andmed 

oleksid oma olemuselt võrreldavamad. Kõnealuse protsessi osana tegi FRA tihe-

dat koostööd näiteks Eurostati ja komisjoni teiste pädevate töörühmadega. Ameti 

personal osaleb jätkuvalt diskrimineerimise ulatuse ja mõju mõõtmiseks andmete 

kogumisega tegeleva Euroopa Komisjoni töörühma ja võrdõiguslikkust käsitlevate 

andmete Euroopa käsiraamatu võrdlusrühma koosolekutel. Töörühma üks saavu-

tusi on võrdõiguslikkust käsitlevate andmete Euroopa käsiraamat,4 mille koostami-

sel lähtuti FRA andmete kogumise kogemustest, et tõsta poliitikakujundajate tead-

likkust vajaduse kohta paremate andmete järele.

4 European Handbook on Equality Data: Why and how to build a national knowledge base on equality and disc-

rimination on the grounds of racial and ethnic origin, religion and belief, disability, age and sexual orientation 

(Võrdõiguslikkust käsitlevate andmete Euroopa käsiraamat: miks ja kuidas suurendada riiklikku teadmiste-

baasi võrdsuse ja diskrimineerimise kohta rassi, etnilise päritolu, usu ja veendumuste, puude, ea ja seksuaalse 

sättumuse alusel). Euroopa Komisjon ja Soome tööministeerium, 2007.
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Teadusuuringud ja teiseste andmete kogumine

Avalike dokumendiallikate väljaarendamine

Määruses5 on sätestatud, et FRA ülesanne on dokumenteerida ja levitada 

liikmesriikide, liidu institutsioonide ning ühenduse ja liidu asutuste, ametkondade 

ja asutuste, uurimiskeskuste, riiklike asutuste, valitsusväliste organisatsioonide, 

kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas Euroopa Nõu-

kogu pädevate asutuste edastatud uurimustulemusi. Sellest tulenev dokumenteeri-

mistegevus keskendus 2007. aastal sellele, et ajakohastada, edasi arendada ja teh-

niliselt viimistleda ameti suurt andmebaasi, mis sisaldab andmeid ja teavet kõikide 

ELi liikmesriikide kohta seoses etnilise diskrimineerimisega tööhõives, hariduses ja 

eluasemesektoris, samuti asjaomaste õigusalaste vahendite kohta, ning mis annab 

võimaluse korral ülevaate rassistlike kuritegude ja vägivallaga seotud olukorrast 

ja statistilistest andmetest. Samuti sisaldab andmebaas positiivsete algatuste kogu 

(valitud projektid, mille eesmärk on praktilise tegevuse abil võidelda diskrimineeri-

mise vastu) ning ainulaadset andmekogu kohtupraktikast (valik olulistest riiklikest 

otsustest või kohtuasjadest seoses diskrimineerimisvastase õiguse küsimustega).

5 Määruse artikli 4 lõike 1 punkt a. 
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Tõhusa rassismivastase poliitika 
toetamine ja põhiõiguste 
edendamine

2007. aastal keskendus amet poliitikakujundajate teavitamises jätkuvalt 

rassismile, ksenofoobiale ja sellega seotud sallimatusele. Rassismiküsimustega tege-

leva asutuse muutumine laiemalt põhiõiguste küsimuste vallas nõu andvaks ametiks 

toimub järk-järgult.

Üks ameti uusi ülesandeid on rajada selliseid võrgustikke ja koostöö-

mehhanisme, mis võimaldaksid ametil oma poliitilist panust tõhusamalt suunata. 

Toimusid uue riiklike kontaktametnike töörühma kaks esimest koosolekut. Samuti 

taotleti koostöö laiendamist Euroopa Komisjoni talitustega ning sidemete tugev-

damist Euroopa Nõukogu uute struktuuridega. Lähtuvalt koostöös kodanikuühis-

konna ning riiklike inimõiguste institutsioonidega peetud esimestest kohtumistest, 

millel käsitleti ametiga seotud küsimusi (vt allpool peatükki koostöö ja teadlikkuse 

tõstmise kohta), hakkas FRA koguma ettepanekuid tulevaseks poliitiliseks tööks, 

mille põhjal määratakse kindlaks prioriteetsete teemavaldkondadega seotud iga-

aastase tööprogrammi teemad.

Ameti poliitikakujundajate teavitamise alane töö oli eelkõige suunatud 

Euroopa Liidu raamistikule ning seotud Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni 

ja Regioonide Komiteega. Ameti aastaaruanne ja tema teadusuuringute tulemused 

tõid esile rea küsimusi seoses rassilise võrdõiguslikkuse direktiivide, romide ja tra-

velleride kogukondade olukorra, islamikogukondade, rassistliku kuritegevuse ja kri-

minaalkohtusüsteemi, meedia ning kultuurilise mitmekesisusega ning vajadusega 

valitsuste sidusama ja kooskõlastatuma reageerimise järele riiklikul tasandil. Seepä-

rast käsitles amet neid küsimusi ELi kontekstis.

Amet jätkas koostööd Regioonide Komiteega kohalike kogukondade võr-

gustiku kaudu. Kohalike kogukondade võrgustikku kuuluvad Regioonide Komitee 

ning poliitikud Århusist (DK), Antwerpenist (BE), Bradfordist (UK), Genkist (BE), 

Mannheimist (DE), Nantes’ist (FR), Sheffi  eldist (UK), Rotterdamist (NL) ja Tori-

nost (IT). 2007. aastal keskendus kohalike kogukondade võrgustik eelkõige ühis-

konna ühtekuuluvusele ja islamikogukondade vajaduste käsitlemisele.

Nagu Euroopa Liidus, jätkas amet koostööd ka Euroopa Nõukogu ja 

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE). Seejuures keskenduti 

romide ja travelleride kogukondade diskrimineerimise, rassistliku kuritegevuse ja 

avaliku korra tagamise ning islamofoobiaga seonduvatele küsimustele. Ameti osa-

lemine IGO ametitevahelistel kohtumistel tagab, et kooskõlastatakse ühiste küsi-

muste suhtes võetavad meetmed ja tegevused, välditakse dubleerimist, püütakse 

saavutada lisandväärtust ning et tegevused on sidusamad nii strateegiliselt kui ka 

prioriteetide seadmise mõttes.
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Ameti töö panus on nähtav, kui sellele viidatakse mitmesugustes ELi 

institutsioonide ja riiklike valitsuste dokumentides, kuid poliitikakujundajaid võib 

teavitada ka protsessi algetapis. Ameti töö mõju võib vaadelda laiemalt andmete 

kogumise arendamises riiklike valitsuste poliitikakujundamise osana, ameti and-

mete kasutamises poliitiliste valikute tegemiseks ning nende heade tavade ja alga-

tuste jagamises mitmesuguste osaliste vahel, mida amet on kujundanud meetmeid 

ja tegevuskavasid suunava tegevuse kaudu.

Koostöö ELi institutsioonide, liikmesriikide ja muude 
sidusrühmadega

Koostöö Euroopa Parlamendiga (EP)

Ameti üks peamisi ülesandeid on oma volitusega seonduvates küsimustes 

ekspertteadmiste pakkumine Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Euroopa Komis-

jonile ning nende institutsioonide nõustamine. FRA osales paljudel Euroopa Par-

lamendi avalikel kuulamistel ja komisjonide koosolekutel ning andis oma panuse 

raportite koostamisse. EUMC/FRA aruannetele viidatakse sageli asjaomastes 

Euroopa Parlamendi resolutsioonides.

Amet tegi kirjaliku eksperdipanuse raporti jaoks, mis on aluseks EP reso-

lutsioonile rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi (2000/43/EÜ) kohaldamise kohta. 

FRA andis EP vastutavale raportöörile teavet kõnealuse direktiiviga seotud teadlik-

kuse tõstmise algatuste ning kohtupraktika kohta. EP resolutsioonis viidati ameti 

tähelepanekutele ning kutsuti liikmesriike üles koguma ja FRA-le edastama „asja-

omast, usaldusväärset ja võrreldavat teavet ja andmeid”.6

Samuti esitas FRA kirjaliku ekspertarvamuse EP arvamuse jaoks seoses 

nõukogu raamotsusega teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu 

võitlemise kohta kriminaalõigusmeetmetega. Ameti tööle viidates võttis Euroopa 

Parlament vastu omaalgatusliku raporti, milles kutsuti nõukogu tungivalt üles 

jõudma esitatud raamotsuse suhtes kokkuleppele.7 FRA saatis asjaomasele Euroopa 

Parlamendi kuulamisele ühe peakõnelejatest.

Ametil paluti esitada oma aruanne rassismi ja ksenofoobia kohta Euroopa 

Liidu liikmesriikides kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjonile. FRA tõi 

välja praegused suundumused ja edusammud rassismivastases võitluses. Samal 

ajal rõhutas ta vajadust tõsta teadlikkust diskrimineerimisvastastest õigusaktidest. 

Samuti andis kohtumine võimaluse tutvustada FRA juhatuse liikmeid osutatud par-

lamendikomisjonile, kes on ameti peamine partner Euroopa Parlamendis.

6 Euroopa Parlamendi 27. septembri 2007. aasta resolutsioon nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ 

(millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust) kohalda-

mise kohta (2007/2094(INI)). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-

TA-2007-0422+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

7 Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta soovitus nõukogule rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsit-

levat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemise kohta (2007/2067(INI)). http://www.europarl.europa.

eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0285+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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Koostöö Euroopa Komisjoniga

Amet jätkas koostööd Euroopa Komisjoniga, eelkõige õiguse, vabaduse 

ja turvalisuse ning mittediskrimineerimisega seonduvates poliitikavaldkondades. 

Amet osaleb komisjoni töös, mis on seotud romide ja travelleride kogukondadega, 

ning näitajate ja võrdlusaluste väljatöötamises võrdsuse edendamiseks ja rassilise 

diskrimineerimise vastu võitlemiseks.

Amet tegi kirjaliku panuse komisjoni 2007. aasta detsembris avaldatud 

valgesse raamatusse „Rahvusvähemused tööturul – tungiv üleskutse paremaks sot-

siaalseks kaasamiseks”. Samuti andis amet oma kirjaliku panuse romisid käsitleva-

tesse kokkuvõtetesse põhiõiguste küsimustega tegeleva volinikerühma jaoks. Amet 

osales järgmiste töörühmade koosolekutel: Euroopa Komisjoni võrdsete võimaluste 

Euroopa aasta nõuanderühm, rassismi ja ksenofoobia talitustevaheline töörühm, 

romide küsimuse talitustevaheline töörühm, õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste 

peadirektoraadi eksperdirühm poliitikast tulenevate vajaduste selgitamiseks kurite-

gevuse ja kriminaalõiguse andmete järele, ekspertide alarühm poliitikast tulenevate 

vajaduste selgitamiseks inimkaubandust käsitlevate andmete järele ning valitsuste-

vaheliste organisatsioonide ja institutsioonide ametlik kontaktrühm romide, sintide 

ja travelleride küsimustes. Samuti oli ametil nõupidamiskohtumine sotsiaalselt kait-

setute rahvusvähemuste kõrgetasemelise töörühma esimehega.

Amet jätkas ka koostööd Euroopa Komisjoniga, olles ühenduse ameti-

tega partnerluses Euroopa – Vahemere piirkonna tegevusega ning osaledes meedia 

ja kultuurilise mitmekesisusega seotud kohtumistel. Need kohtumised peeti pärast 

Euroopa Komisjoni ja Austria valitsuse 2006. aasta mais korraldatud konverentsi 

„Rassism, ksenofoobia ja meedia: kõikide usundite ja kultuuride austamise ja 

mõistmise suunas”.

Koostöö nõukogu ja liikmesriikidega

Iga liikmesriik on nimetanud ühe valitsusametniku ameti kontaktisikuks 

kõnealuses liikmesriigis (riiklik kontaktametnik). Tulevase koostöö üksikasjades 

kokku leppimiseks toimus riiklike kontaktametnikega kaks kohtumist. Muu hulgas 

võib riiklik kontaktametnik esitada ameti direktorile arvamusi FRA iga-aastase töö-

programmi eelnõu kohta.

FRA osales ELi Nõukogu OSCE ja Euroopa Nõukogu küsimusi käsitleva 

töörühma (COSCE) koosolekul 2007. aasta novembris. FRA, OSCE demokraat-

like institutsioonide ja inimõiguste ameti (ODIHR) direktor Christian Strohal ja 

Euroopa Nõukogu inimõiguste volinik Th omas Hammarberg olid sinna kutsutud 

arutama võimalikku koostööd.

Samuti tegi amet koostööd Euroopa Liidu eesistujariikidega, milleks olid 

Saksamaa 2007. aasta esimesel poolel ja Portugal teisel poolel. FRA osales mitmel 

eesistujariigi korraldatud üritusel, näiteks võrdõiguslikkuse tippkohtumisel (2007. 
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aasta jaanuaris), millega alustati Euroopa aastat 2007 „Võrdsed võimalused kõigile” 

ning kus FRA oli esindatud teabetahvliga.

Samuti oli FRA kutsutud justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungile 

2007. aasta oktoobris.

Koostöö valitsustevaheliste organisatsioonidega

Tuginedes EUMC loodud sidemetele, jätkas FRA koostööd rassismivas-

tases võitluses aktiivsete valitsustevaheliste organisatsioonidega, eelkõige Euroopa 

Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoniga (ECRI), 

OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (ODIHR) ja ÜRO Inim-

õiguste Ülemkomissari Ametiga (OHCHR). Nende organisatsioonide volitused on 

küll erinevad, kuid neil on sarnased huvid rassismivastases võitluses. Alates 2004. 

aastast on peetud korrapäraseid ametitevahelisi kohtumisi, et teha kindlaks koos-

toimeid, vältida dubleerimist ning võtta täiendavaid meetmeid. 2007. aastal toimus 

üks selline ametitevaheline kohtumine.

FRA ametitevahelise töö peamised valdkonnad olid 1) teabevahetus, 

2) üksteise korraldatud üritustel osalemine, 3) üksteise töö ristkontrollimine ja 

-viitamine ning 4) ühistegevus, näiteks rahvusvahelise rassilise diskrimineerimise 

vastase päeva ühissõnum. Viimastel aastatel on see ametitevaheline koostöö aida-

nud ellu viia projekte ja algatusi, et toetada riike sallimatusest tulenevate / rassist-

like kuritegude käsitlemisel, romide kohta poliitika kujundamisel ning sallimatuse 

konkreetsete vormide, näiteks antisemitismi ja islamofoobia kohta vastumeetmete 

väljaarendamisel. Samuti on see aidanud kaasa ühistele jõupingutustele rõhutada 

rassistlike kuritegude ja rassilise võrdõiguslikkuse kohta andmete kogumise paran-

damise tähtsust.

Koostöö Euroopa Nõukoguga

FRA koostöö Euroopa Nõukoguga toimub koostöö kaudu inimõiguste ja 

sotsiaalse kaasatusega seotud Euroopa Nõukogu organitega, eelkõige inimõiguste 

kõrge voliniku büroo, rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni, 

rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni sekretariaadi, romide ja travelleride 

üksuse ning romide, mustlaste ja travelleride ekspertkomiteega (MG-S-ROM). 

Samuti osaleb amet Euroopa Nõukogu egiidi all Euroopa romide ja travelleride foo-

rumi koosolekutel. Ameti poliitiline panus on suunatud nende organite koostatud 

poliitilistele soovitustele ja aruannetele.

Amet osales strateegilisel kohtumisel Euroopa Nõukogu inimõiguste kõrge 

volinikuga. Selle kohtumise eesmärk oli määrata kindlaks peamised inimõigusteala-

sed küsimused Euroopas ning tagada, et inimõigustealane töö oleks jätkuvalt tõhus 

ja asjakohane. Amet jätkab oma teabe ja poliitiliste ettepanekute kooskõlastamist 

kõrge volinikuga, andes rassismi, ksenofoobia, antisemitismi ja islamofoobiaga seo-

tud panuse riikide visiitideks ja aruanneteks.
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FRA jätkas koostööd Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse vastu võit-

lemise Euroopa komisjoniga, aidates koostada selle üldist poliitilist soovitust nr 10 

rassismi ja rassilise diskrimineerimise vastase võitluse kohta koolihariduses ja selle 

kaudu ning üldist poliitilist soovitust nr 11 rassilise diskrimineerimise vastase võit-

luse kohta avaliku korra tagamisel. Amet andis andmeid ja teavet rahvusvähemuste 

kaitse raamkonventsiooni sekretariaadile ning osales 2007. aastal vaatlejana multi-

kultuurse ühiskonna inimõiguste töörühma koosolekutel.

Koostöö Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga (OSCE)

Amet jätkas osalemist OSCE sallivuse ja mittediskrimineerimise alases 

töös. 2007. aasta juunis saatis FRA peakõneleja Bukarestis toimunud OSCE dis-

krimineerimisvastase võitluse ning vastastikuse austuse ja mõistmise edendamise 

kõrgetasemelisele konverentsile. FRA esindaja tegi ettekande õiguskaitse ja and-

mete kogumise rolli kohta vihkamiskuritegude vastases võitluses. Samuti juhtis 

FRA kodanikuühiskonna töörühma valitsusväliste organisatsioonide ettevalmista-

val koosolekul. 2007. aasta oktoobris kutsus OSCE eesistujariik Hispaania FRA oma 

konverentsile, millel käsitleti sallimatust islamiusuliste suhtes ja nende diskrimi-

neerimist. Amet esitas seal oma aruande „Islamiusulised Euroopa Liidus: diskrimi-

neerimine ja islamofoobia” (2006. aasta detsember) järeldusi.

Samuti tegi amet aktiivselt koostööd ELi liikmesriikide delegatsioonidega 

OSCEs. Ameti tööle viidatakse sageli OSCE konverentsidel ja kohtumistel tehta-

vates ELi avaldustes. 2007. aasta septembris toimunud OSCE inimmõõtme raken-

damist käsitleval kohtumisel korraldas FRA koos OSCE Portugali delegatsiooniga 

ELi kõrvalürituse oma töö ja volituste teemal. Samuti korraldas FRA kõrvalürituse 

romisid, sintisid ja travellere käsitleva poliitika rakendamise teemal koos ODIHRi 

kontaktpunktiga romide ja sintide küsimustes ning Euroopa Nõukogu romide ja 

travelleride üksusega.

Koostöö Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga 

Genfi  rahvusvahelistele organisatsioonidele esitatud Euroopa Komisjoni 

delegatsiooni kutsel tegi FRA ettekande oma volituste kohta ÜRO Durbani dekla-

ratsiooni ja tegevusprogrammi tõhusat rakendamist käsitlevale valitsustevahelisele 

töörühmale. Ettekandes rõhutati, et ka laienenud volituste korral jäävad ameti tähe-

lepanu keskmesse rassism ja ksenofoobia.

2007. aasta aprillis külastas ametit Doudou Diène, ÜRO eriraportöör ras-

sismi tänapäevaste vormide, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seo-

tud sallimatuse küsimustes. Kohtumisel vahetati mõtteid rassismi ja ksenofoobia 

globaalsete väljakutsete üle. Samuti on amet aktiivselt osalenud Unesco rassismi-

vastaste linnade Euroopa koalitsiooni töös ning sai selle juhtrühma liikmeks.
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Poliitikaalane teavitamine seoses konkreetsete 
küsimustega

Islamikogukonnad

2000. aasta detsembrist 2001. aasta juunini rakendati projekti, mille ees-

märk oli koondada ja võrrelda linnade lähenemisviise usundi alusel diskrimineeri-

mise vastu võitlemise valdkonnas. Kõnealuse projekti raames käsitleti häid tavasid, 

mis on aidanud kaasa sallivuse ja usundi alusel võrdse kohtlemise edendamisele 

sellistes avaliku elu võtmevaldkondades nagu tööhõive, avalikud teenused ja hari-

dus. Samuti moodustati selle projekti tulemusena kohalike kogukondade võrgustik 

Regioonide Komiteega seotud linnadest. 2007. aastal korraldati rida kohalike kogu-

kondade võrgustiku kohtumisi, et anda välja aruanne näidetest islamikogukondade 

vajadusi käsitlevate kohalike algatuste kohta.

Kohalike kogukondade võrgustiku uueks liikmeks sai Prantsuse linn 

 Nantes ning Mannheimis korraldati võrgustiku kohtumine, et arutada teabe ajako-

hastamist ja laiendamist uue aruande jaoks.

Romide kogukond

FRA keskendub romide ja travelleridega seonduvas töös kahele aspektile: 

esiteks käimasolevale tööle seoses romi naiste ja nende juurdepääsuga riiklikule 

tervishoiusüsteemile ja seotud teenustele ning teiseks küsimustele, mis käsitlevad 

võrdset juurdepääsu riiklikule haridusele ning võrdset kohtlemist hariduses, rõhu-

tades diskrimineerimist ja segregatsiooni.

Romi naisi käsitlevas töös keskenduti soolise võrdõiguslikkuse küsimus-

tele. FRA korraldas ümarlaua romi naiste rahvusvahelise võrgustiku (IRWN) ja romi 

naiste ühisalgatusega Stockholmis. Amet uuris võimalust tervishoiusüsteemile juur-

depääsu küsimuste laiendamiseks, et hõlmata ka romi laste olukorda ja laste õiguste 

konteksti. FRA toetas romi naiste osalemist 3.-4. detsembril 2007 Stockholmis kor-

raldatud rahvusvahelisel konverentsil teemaga „Amare glasura ashunde – kuulake 

meie häält: romi naiste õiguste konverents”. Konverentsi korraldasid FRA, Euroopa 

Nõukogu ja Rootsi valitsus, keskendudes aruteludele ja heade tavade vahetamisele 

seoses riiklikule tervishoiusüsteemile juurdepääsuga ja inimkaubanduse vastasele 

võitlusele. Ameti jaoks oli kõnealune konverents loogiliseks järelmeetmeks EUMC, 

Euroopa Nõukogu ja OSCE rahvusvähemuste ülemkomissari ühiste jõupingutuste 

tulemusel 2003. aastal koostatud trükise „Purustades barjääre: romi naised ja juur-

depääs riiklikule tervishoiusüsteemile” avaldamisele.

Amet korraldas Varssavis peetud OSCE inimmõõtme rakendamist käsit-

leva konverentsi puhul Euroopa Nõukogu ja OSCEga ühisürituse. Sel kõrvalüritusel 

keskenduti vajadusele kiirendada romisid käsitleva poliitika rakendamist. Samuti 

osales amet ELi eesistujariigi kokkukutsutud romide, sintide ja travelleride küsi-
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musi käsitlevate valitsustevaheliste organisatsioonide ja institutsioonide ametliku 

töörühma kooskõlastamiskoosolekul.

Muu töö

Vastusena sidusrühmade taotlustele koostas amet temaatilised arutelu-

dokumendid, mis käsitlevad diskrimineerimist eluasemesektoris, laste õigusi, sis-

serännet ja positiivseid meetmeid. Nendele dokumentidele võib tugineda peamiste 

küsimuste kindlaksmääramisel nimetatud poliitikavaldkondades või käsitleda neid 

kõnealuste teemade lühikeste sissejuhatuste ning poliitiliste vastustena.
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Koostöö ja teadlikkuse tõstmine
2007. aastal keskenduti sidusrühmadega uute suhete loomisele ning ameti 

tegevuse ümbersuunamisele põhiõiguste küsimuses nõustamisele ning asjaomase 

teabe ja ettepanekute kogumisele, millest võiksid saada meetmed ameti iga-aastases 

tööprogrammis. Seda tuli teha olukorras, kus ameti mitmeaastast raamistikku ei 

olnud 2007. aasta lõpuks veel vastu võetud. Suureks väljakutseks oli põhiõiguste 

platvormi loomise ettevalmistamine ning amet algatas kodanikuühiskonnaga rea 

arutelusid nii kohtumistel kui ka oma veebisaidi kaudu. Põhiõiguste platvormi loo-

mine on kavandatud 2008. aastaks. Amet alustas riiklike inimõiguste institutsioo-

nide ning ühenduse ametite ja organite kaasamist, mis on mõlemad ameti arhitek-

tuuri olulised elemendid.

Peamine teadlikkuse tõstmise tegevus oli seotud Euroopa aastaga „Võrd-

sed võimalused kõigile”. See teema andis ametile võimaluse koondada oma noortele 

suunatud töö peamised elemendid ning tugevdada suhteid asukohalinnaga. Amet 

nägi seda ka kui võimalust toetada Euroopa Liidu laiemat kommunikatsioonialast 

eesmärki tuua EL oma kodanikele lähemale ning näidata ELi töö asjakohasust roh-

kem kohalikul tasandil.

Koostöö kodanikuühiskonnaga

FRA jätkas koostöö tugevdamist kodanikuühiskonna organisatsioonidega. 

Aprillis, natuke aega pärast ameti tegevuse alustamist, algatas amet rea avalikke kon-

sultatsioone FRA kodanikuühiskonnaga tehtava koostöö üle. Need konsultatsioonid 

toimusid aprillist detsembrini. Konsultatsioonide eesmärk oli saada panuseid ameti 

laiendatud kodanikuühiskonna strateegia ettevalmistamiseks üldiselt ning kitsamalt 

põhiõiguste platvormi loomiseks.

Konsultatsioonid peeti eri vormides. Kõige olulisem neist oli avatud vee-

bipõhine konsultatsioon, kus vastajatel paluti täita küsimustik. Inglise, prantsuse 

ja saksa keeles kättesaadav küsimustik oli mõeldud kõikide kodanikuühiskonna 

huvitatud osaliste seisukohtade ja arvamuste saamiseks. See konsultatsioon aval-

dati FRA veebisaidil ning sellest teatati FRA bülletäänis. Samuti saadeti elektrooni-

lise otsepostiga eelteade FRA aadressiraamatutes sisalduvatele kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele. Kokku laekus 87 vastust. Veebikonsultatsioonid toimusid kahel 

korral: 18. aprillist 18. maini ja 3. oktoobrist 3. novembrini 2007. aastal. Kõik üksi-

kud panused tehti FRA veebisaidil kättesaadavaks.

Muud konsultatsioonide panused tehti kahel valitud valitsusväliste orga-

nisatsioonide ekspertkohtumisel, mis toimusid juunis ja juulis Viinis, ning koda-

nikuühiskonna huvitatud sidusrühmadele detsembris Brüsselis korraldatud ava-

tud nõuandekonverentsil. Kahe ekspertkohtumise eesmärk oli saada seisukohti ja 

arvamusi nendelt Euroopa tasandi organisatsioonidelt, kellel on palju eriteadmisi 

ja pikaajalised kogemused üleeuroopaliste kodanikuühiskonna osalejate võrgustike 

juhtimisel põhiõiguste eri valdkondades.
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Euroopa ümarlauakonverents

Euroopa ümarlauakonverentsi korraldas oktoobri lõpus ELi eesistuja-

riik Portugal Lissabonis. Ümarlaua teema oli „Võrdõiguslik juurdepääs haridusele 

ja tööhõivele sisserändaja taustaga noorte jaoks”. Sündmusel osales rohkem kui 

80 kodanikuühiskonna, valitsuste ning rahvusvaheliste ja Euroopa organisatsioo-

nide esindajat.

FRA osalemine kodanikuühiskonna üritustel

FRA personal osales liikmesriikides paljudel kodanikuühiskonna üritus-

tel, et ühest küljest tutvustada FRAd, selle volitusi ja praegust staatust seoses ameti 

uute struktuuride loomisega ning teisest küljest saada kodanikuühiskonna osalejate 

seisukohti seoses FRA ja kodanikuühiskonna võimalike koostöövormide väljaaren-

damisega.

Koostöö ühenduse ametitega ja muude ametitega

Kohtumiste, üksteise ürituste külastamise ning teabevahetuse teel eden-

das amet veelgi oma koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondiga 

(Eurofound). Koostööd Eurofoundiga peab amet suuresti katseprojektiks, et aren-

dada oma mitmeaastases raamistikus välja koostöö teiste ELi ametitega.

FRA osales Iirimaa riikliku inimõiguste komisjoni korraldatud kohtumi-

sel riiklike inimõiguste institutsioonide Euroopa kooskõlastuskomiteega Dublinis. 

Koos riiklike inimõiguste institutsioonide esindajatega arutas amet ühist muret 

valmistavate küsimuste, võimalike koostöövaldkondade ning ameti iga-aastasesse 

tööprogrammi tehtavate panuste üle.

Teadlikkuse tõstmine

Amet andis oma panuse paljudesse Euroopa aasta 2007 „Võrdsed võima-

lused kõigile” seotud meetmetesse.

Koostöös Viini linna ja Viini haridusametiga korraldas amet noorteüri-

tuse, et suurendada noorte teadlikkust kõnealuse aasta eesmärkidest. Ligikaudu 

2000 kooliõpilast osales 14. novembril Viinis korraldatud FRA mitmekesisuse päe-

val, mille motoks oli „chanchen=gleich” („Võimalused muudavad meid võrdseks“). 

Noortele osalejatele mõeldud kõrgetasemelise interaktiivse programmi töötasid 

koos FRAga välja kohalikud valitsusvälised organisatsioonid, koolid ja Viinis asuvad 

Euroopa institutsioonid.

Jätkates keskendumist noortele, korraldas amet neile Viinis kaks video-

konverentsi koos Yad Vashemiga Iisraelist, et anda võimalus vahetuks kohtumiseks 

holokaustis ellujäänutega ning suurendada seeläbi teadlikkust holokausti universaal-
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sest õppetunnist seoses rassismi, antisemitismi ja ksenofoobia käsitlemisega täna-

päeval. Koostöö Yad Vashemiga tulenes ameti osalemisest koos Iisraeliga peetud 

Euroopa Komisjoni rassismi, ksenofoobiat ja antisemitismi käsitlevatel seminaridel. 

Amet liitus vaatlejana holokausti õpetamise, mälestamise ja uurimise rahvusvahelise 

rakkerühmaga ning konsulteeris asjaomaste sidusrühmadega seoses oma projektiga 

„Põhiõiguste õpetamine Euroopa Liidus”. Selles projektis on holokausti õpetamise 

uurimine asetatud terves Euroopa Liidus põhiõiguste õpetamise alaseid tegevusi 

käsitleva võrdleva analüüsi konteksti. Kõnealune projekt lõpetatakse 2008. aastal.

2007. aastal avaldas amet oma esimese noortele suunatud teadlikkust 

tõstva trükise. Trükises „S’cool Agenda” on esitatud peamised rassismi ja kultuu-

rilise mitmekesisusega seotud kuupäevad ning teave võrdse kohtlemise ning sek-

suaalse sättumuse, usundi või veendumuste, ea ja puude alusel diskrimineerimise 

kohta. Selle eesmärk on tõsta noorte hulgas teadlikkust rassismi, ksenofoobia ja 

antisemitismi, eri põhjustel diskrimineerimise ja mitmesuguste kultuuride ja usun-

dite austamise ja sallimise olulisuse suhtes. „S’cool Agenda” oli noorte hulgas väga 

populaarne nii ELis kui ka väljaspool ning selle tellimuste arv oli üle 10 000.

Avalikkuse teavitamine ja kommunikatsioon

Põhiõiguste ameti käivitamine

Suurem osa avalikkuse teavitamise ja kommunikatsiooniga seonduvast 

tööst keskendus põhiõiguste ameti käivitamisele 1. märtsil Viinis. Euroopa Komisjoni 

ja Austria valitsuse toetusel valmistati meedia, külaliste ja üldsuse jaoks ette prog-

ramm ameti töö käivitamiseks. Avaliku teabematerjali osas pidi amet tagama, et vee-

bisait ja täiendavad avalikud teabematerjalid, nagu määrus, küsimuste ja vastuste leht, 

teabeleht, meediamaterjalid ja veebisaidi tekst, oleksid 1. märtsiks kättesaadavad.

Equal Voices ja FRA bülletään

Equal Voices on FRA ajakiri, milles käsitletakse ameti volitustega seotud 

temaatilisi küsimusi. 2007. aastal avaldas FRA kaks väljaannet: esimeses käsitleti 

mitmesuguseid diskrimineerimise vorme, millega seisavad silmitsi naised („Võrd-

õiguslikkus ja diskrimineerimine läbi soolise võrdõiguslikkuse prisma”), ning tei-

ses FRA käivitamist. Viimane väljaanne oli pühendatud ameti avamisele ning selles 

avaldati komisjoni presidendi José Manuel Barroso, Austria kantsleri Alfred Gusen-

baueri ja paljude teiste kõned. Selles esitati Euroopa Nõukogu, kodanikuühiskonna, 

võrdõiguslikkuse organite ja inimõigustega tegelevate riiklike institutsioonide arva-

musi ameti võimaliku mõju kohta.

Amet avaldas FRA bülletääni kuus numbrit. Selles elektroonilises ajalehes 

pakutakse jooksvat teavet FRA käimasoleva töö ning asjakohaste ELi ja rahvusva-

heliste arengute kohta, samuti ajakohastatud teavet olukorrast liikmesriikides ras-

sismi, ksenofoobia ja sellega seotud küsimuste vallas.
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Koostöö meediaga

Oma töötulemuste laiemale publikule edastamiseks andis amet välja mitu 

meediaväljaannet ning vastas paljudele päringutele ajakirjanikelt tervest Euroopast. 

Algselt keskenduti suures osas ameti käivitamisele märtsis. Amet pidi näitama, et 

tema töö seoses rassismi, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastase võitlu-

sega, samuti seoses seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimisega ja laste õigus-

tega jätkub, nagu seda taotlesid vastavalt Euroopa Parlament ja Euroopa Komis-

jon. Seejuures ootas meedia, et amet võtaks kohe oma käivitamise järel märtsis ette 

tegevusi uutes põhiõigustega seotud valdkondades. Andes meediale objektiivset 

ja usaldusväärset teavet, püüab amet anda korrektselt aru oma volitustega seotud 

küsimustes.

Samuti toetas FRA jätkuvalt CIVISe Euroopa kultuurilise mitmekesisuse 

ja integratsiooni meediaauhinda, millega tunnustatakse Euroopa Liidus multikul-

tuurset kooseksisteerimist ja kultuuridevahelist mõistmist edendavaid raadio- ja 

televisiooniprogramme ning mille eesmärk on edendada head tava meedias.

Selleks et meedias esitatavat teavet püsivalt mõjutada, toetas amet ka 

Euroopa Ringhäälinguliitu (EBU) ajakirjanike jaoks kultuurilise mitmekesisuse 

materjalide väljatöötamisel. Neid materjale esitleti avalikult 2007. aasta novembris 

France Télévisioni korraldatud sisserännet ja lõimumist käsitleval Euroopa mee-

diakonverentsil. Kõnealused materjalid avaldatakse 2008. aasta alguses ning neis on 

ühendatud praktilised elemendid (nimekirjad, viited) ja nõuanded hea tava kohta, 

mida võib kasutada, kohaldada ja millest saab õppust võtta.

FRA veebisait (htt p://fra.europa.eu)

2007. aastal oli veebisait tõhus vahend FRA ja endise EUMC koostatud 

trükiste ja aruannete levitamisel. Veebisaiti külastati kuus keskmiselt 54 246 korda 

ning aasta jooksul kokku 650 949 korda. Võrrelduna 371 200 külastusega 2006. aas-

tal kasvas 2007. aastal FRA veebisaidi külastuste arv 75%.

2007. aastal alustas FRA projekti oma veebisaidi taaskäivitamiseks. Selle 

projekti tulemusena uuendatakse veebisaiti põhjalikult ning parandatakse selle 

funktsionaalsust ja ligipääsetavust. Projekt jätkub 2008. aastal.

Nagu allalaadimiste statistikast (vt lisasid) näha, äratas 2007. aastal jät-

kuvalt suurt huvi ameti islamikogukondade ja islamofoobia alane töö. See kajastub 

ameti jätkuvas pühendumises selle küsimuse käsitlemisel kas siis enda tegevuse või 

võtmeorganisatsioonidega partnerluse kaudu. Aastaaruanne olukorra kohta ameti 

volitustega seotud küsimustes jääb peamiseks dokumendiks, mille abil tõstetakse 

kõnealuste küsimuste suhtes teadlikkust ning tehakse ettepanekuid nende käsitle-

miseks. Teisena tõusis esile noortele suunatud „S’cool Agenda”, millele laekus kuu 

ajaga peaaegu 7000 tellimust – see on ameti jaoks täiesti uus sihtrühm.
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LISAD
Juhtimisstruktuur ja personal

Haldusnõukogu

Ameti haldusnõukogu võtab ameti planeerimis- ja järelevalveasutusena8 

vastu kooskõlas mitmeaastase raamistikuga koostatud FRA iga-aastase tööprog-

rammi, pärast seda, kui komisjon ja teaduskomitee on ameti direktori esitatud eel-

nõu kohta oma arvamuse esitanud. Samuti võtab haldusnõukogu vastu FRA eelarve, 

nimetab ametisse direktori ja teaduskomitee ning võtab vastu aastaaruanded. 2007. 

aastal tuli juunikuus ametisse nimetatud haldusnõukogu kokku kahel korral.

FRA haldusnõukogu on moodustatud isikutest, kellel on asjakohane koge-

mus avaliku või erasektori organisatsioonide juhtimise alal ning peale selle teadmi-

sed põhiõiguste valdkonnas. Iga liikmesriik määrab ühe sõltumatu isiku, kellel on 

kõrgetasemelised ülesanded inimõigustega tegelevas sõltumatus asutuses või mõnes 

muus avalikus või erasektori organisatsioonis; Euroopa Nõukogu nimetab ametisse 

ühe sõltumatu isiku ning komisjon kaks esindajat.

Põhiõiguste ameti haldusnõukogu liikmed 4. märtsi 2008. aasta seisuga

Liikmed

Liikmesriik Liige Asendusliige 

Belgia (BE) Jozef De Witte Edouard Delruelle 

Bulgaaria (BG) Emil Konstantinov Irena Ilieva 

Tšehhi Vabariik (CZ) Jitka Seitlová Filip Glotzmann 

Taani (DK) Claus Gulmann Linda Nielsen 

Saksamaa (DE) Heidrun Merk Eckart Klein 

Eesti (EE) Nele Parrest Tanel Mätlik 

Iirimaa (IE) Anastasia Crickley (esimees) Rory O’Donnell

Kreeka (EL) Linos-Alexandros Sicilianos
Sophia Koukoulis-
Spiliotopoulos

Hispaania (ES) Gema Martín Muñoz Ei ole nimetatud

Prantsusmaa (FR) Jean-Marie Coulon Philippe Mettoux

Itaalia (IT) Elena Paciotti Marina Calloni

Küpros (CY) Christos Clerides Xenis Xenofontos

Läti (LV) Ilze Brands Kehris Martins Mits

Leedu (LΤ) Gintaras Švedas Stasys Šedbaras

8 Vastavalt määruse artikli 12 lõikele 6.
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Liikmesriik Liige Asendusliige 

Luksemburg (LU) Victor Weitzel Patrick Kinsch 

Ungari (HU) Gábor Halmai András Kádár

Malta (MT) Austin G. Bencini Stefan Frendo

Madalmaad (NL) Jenny E. Goldschmidt 
Jan Gerco Cornelis 
Wiebenga

Austria (AT) Hannes Tretter (aseesimees) Christian Strohal

Poola (PL) Maciej Dybowski Ei ole nimetatud

Portugal (PT) Rui Pires Ei ole nimetatud

Rumeenia (RO) Ei ole nimetatud Simina Tănăsescu

Sloveenia (SI) Blaž Ivanc Janez Kranjc 

Slovakkia (SK) Beata Oláhová Ei ole nimetatud

Soome (FI) Mikko Puumalainen Ulla Katarina Frostell 

Rootsi (SE) Anna-Karin Lundin Christina Johnsson

Ühendkuningriik (UK) Marie Staunton Sarah Cooke

Euroopa Nõukogu Guy De Vel Rudolf Bindig

Euroopa Komisjon Francisco Fonseca Morillo Stefan Olsson

Euroopa Komisjon Emmanuel Crabit José Alegre Seoane

Juhatus

Haldusnõukogu tööd abistab juhatus,9 kes 2007. aastal tuli kokku kolmel 

korral. Juhatusse kuuluvad haldusnõukogu esimees ja aseesimees, kaks haldusnõu-

kogu valitud haldusnõukogu liiget ja komisjoni esindaja. Euroopa Nõukogu hal-

dusnõukogusse määratud isik võib osaleda juhatuse koosolekutel. Esimees kutsub 

juhatuse kokku mis tahes ajal, kui on vaja ette valmistada haldusnõukogu otsuseid 

ning abistada ja nõustada direktorit.

FRA juhatuse liikmed

Esimees Anastasia Crickley (Iirimaa)

Aseesimees Hannes Tretter (Austria)

Liige (haldusnõukogu) Elena Paciotti (Itaalia)

Liige (Euroopa Nõukogu) Guy de Vel

Liige (komisjon) Francisco Fonseca Morillo

Liige (haldusnõukogu) Ilze Brands Kehris (Läti)

9 Vastvalt määruse artikli 13 lõikele 1.
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Direktor

Põhiõiguste ameti tegevust juhib direktor, kelle nimetab ametisse haldus-

nõukogu. Kooskõlas määruse artikli 15 lõikega 4 vastutab direktor:

1.  ameti ülesannete täitmise eest ning eelkõige ameti aruannete, teadusuuringute 

jms ettevalmistamise ja avaldamise eest koostöös teaduskomiteega;

2.  ameti iga-aastase tööprogrammi ettevalmistamise ja rakendamise eest;

3.  kõikide personaliküsimuste ja igapäevaste haldusküsimuste eest;

4.  ameti eelarve täitmise eest;

5.  ameti tegevusega seonduvate järelevalve- ja hindamismenetluste rakendamise 

eest ning haldusnõukogule aru andmise eest järelevalve tulemuste kohta;

6.  riiklike kontaktametnikega toimuva koostöö eest;

7.  kodanikuühiskonnaga tehtava koostöö eest, sealhulgas põhiõiguste platvormi 

koordineerimise eest.

Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule ning osaleb haldus-

nõukogu ja juhatuse koosolekutel.

Põhiõiguste ameti personal

Amet värbab oma personali, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa ühenduste 

ametnike ja teiste teenistujate suhtes kohaldatavaid määrusi ja eeskirju, tervest 

Euroopa Liidust. 2007. aastal juhtisid ametit kuni direktori ametisse nimetamiseni 

ajutine direktor Beate Winkler ning seejärel direktori kohusetäitja Constantinos 

Manolopoulos.

2007. aastal pakkus amet esimest korda noortele kõrgkoolilõpetajatele 

võimaluse saada oma töövaldkondades praktiline töökogemus ulatusliku tasulise 

praktikasüsteemi kaudu. Üheksa praktikanti lõpetas oma praktika 31. juulil 2007 

ning veel üheksa 29. veebruaril 2008. 15 uut praktikanti alustas praktikaga ajavahe-

mikuks 2008. aasta märtsist juulini. Nii juhendajatelt kui ka praktikantidelt saadav 

tagasiside näitab, et süsteem on väga edukas.
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Aasta lõpus oli organisatsiooni ülesehitus järgmine:

Direktor

Haldusosakond Uurimistöö ja andmete 

kogumise osakond

Kommunikatsiooni ja 

välissuhtluse osakond

2007. aastal oli FRA ametikohtade loetelus 46 ajutist töökohta. 2007. aas-

tal vabanes kaks töökohta. Värbamismenetlus neist ühe koha täitmiseks lõpetati 

2008. aasta märtsis ning teine peaks lõppema 2008. aasta teisel poolel.

Ajutise personali muutumine

 2007 2006

 Detsember Jaanuar Detsember Jaanuar

AD10 13 15 15 15

AST 21 20 20 20

Kokku 34 35 35 35

2007. aastal algatati 11 värbamismenetlust, et täiendada lepinguliste töö-

tajate reservnimekirju. Selle tulemusena väheneb ajutiste töötajate arv. 11 värba-

mismenetlusest on 9 lõppenud. Peale selle on käimas värbamismenetlus ühe ajutise 

töötaja ametikoha täitmiseks.

10

10  AD: ametnik; AST: assistent.
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Sooline tasakaal (sealhulgas ajutised ja lepingulised töötajad)

VANUS KOKKU SOO KOHTA

SUGU 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Naised 1 15 2 1 0 19

Mehed 0 9 6 5 0 20

Kokku vanuse kohta 1 24 8 6 0 39
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Naised
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Geograafiline tasakaal (sealhulgas ajutised ja lepingulised töötajad)

KODAKONDSUS

SUGU AT BG BE CZ DE FI FR UK ΕL IT LU PT RO Kokku

Naised 8 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 1 19

Mehed 3 0 1 0 4 0 0 4 5 1 1 1 0 20

Kokku vanuse 

kohta

11 1 1 1 6 1 2 5 6 2 1 1 1 39
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Rahastamine ja raamatupidamine

Tulud

Ameti tuluallikas on Euroopa Ühenduse üldeelarvest makstav toetus. 

2007. aastaks sai amet ELilt toetust summas 14 000 000 eurot. Aastal 2007 sai FRA 

veel 281 093 eurot Phare RAXENi projektide raames lisaks juba 2006. aastal saadud 

483 908 eurole, et toetada ELi laienemisprotsessi.

Järgmistel aastatel suurendatakse järk-järgult ameti rahalisi ja inimres-

sursse. Euroopa Komisjoni FRA soovituslik rahastamisplaan aastateks 2007–2012 

on järgmine:

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eelarve 

(miljonit eurot) 14 15 17 20 20 22

Kulud

2007. aastal suurenes üldine eraldatud vahendite kulutamine (st 2007. 

aastal makstud vahendid pluss 2007. aastal üle kantud assigneeringud) 4%, ulatu-

des 98%ni kõigist assigneeringutest. Peale selle suurenes III jaotise alusel eraldatud 

assigneeringute hulk 6%, mis peegeldab FRA jätkuvat keskendumist eelarve täitmise 

parandamisele.

2007. aasta eelarve täitmine (summad eurodes)

 Esialgne 
eelarve*

Lõplik 
eelarve**

Makstud 
2007. 
aastal

Üle kantud 
2008. 
aastal

Protsendimäär***

Jaotis 1 („Personal”) 3 838 500 4 880 000 3 902 307 109 660 98,22%

Jaotis 2 („Hooned, 

seadmed ja 

mitmesugused 

tegevuskulud”) 751 500 2 531 000 750 233 1 586 610 98,41%

Jaotis 3 

(„Tegevuskulud”) 4 386 000 6 589 000 1 809 704 5 620 555 98,54%

Kokku 8 976 000 14 000 000 6 462 584 7 316 825 98,42%

Phare RAXENi 

projektid**** – 281 093 392 295 133 784

Kõik kokku 8 976 000 14 281 093 6 854 879 7 450 609

* Kindlaks määratud aasta alguses.

** Muudetud aasta lõpus pärast nõutud ümberpaigutamisi.

*** (Makstud 2006. aastal + üle kantud 2007. aastal) / lõplik eelarve.

**** Mitmeaastased assigneeringud – 2007. aasta maksed sisaldavad eelmistel eelarveaastatel laekunud summasid.
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FRA bilansi projekt 31. detsembri 2007. aasta seisuga

2007 2006

VARAD (eurodes) (eurodes)

A. PÕHIVARA

Immateriaalne põhivara 109 324 83 678

Materiaalne põhivara 333 108 387 745

Investeeringud – –

Laenud – –

Pikaajaline eelrahastamine – –

Pikaajalised nõuded – –

PÕHIVARA KOKKU 442 432 471 423

B. KÄIBEVARA

Varud – –

Lühiajaline eelrahastamine – 70 000

Lühiajalised nõuded 291 067 452 883

Lühiajalised investeeringud – –

Raha ja raha ekvivalendid 8 195 805 2 287 953

KÄIBEVARA KOKKU 8 486 872 2 810 836

VARAD KOKKU 8 929 304 3 282 260

KOHUSTUSED
C. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Töötajate hüvitised – –

Riskide ja kohustuste katteks eraldatud vahendid – –

Rahalised kohustused – –

Muud pikaajalised kohustused – –

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU – –

D. LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Töötajate hüvitised – – 

Riskide ja kohustuste katteks eraldatud vahendid 48 373 47 552

Rahalised kohustused – –

Tasumata arved 1 588 052 1 534 837

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 1 636 425 1 582 389

KOHUSTUSED KOKKU 1 636 425 1 582 389

E. NETOVARA/KOHUSTUSED 7 292 879 1 699 871

Reservid – –

Kumuleeritud tulemus 7 292 879 1 699 871

Vähemusosalus – –

NETOVARA/KOHUSTUSED KOKKU 7 292 879 1 699 871
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2007. aasta trükised

Aruanne rassismi ja ksenofoobia kohta Euroopa Liidu liikmesriikides

Aruanne hõlmab rassismi ja ksenofoobiat puudutavaid arenguid ELi liik-

mesriikides 2006. aastal. Selles esitatakse teavet ja andmeid viies temaatilises vald-

konnas: õiguslikud küsimused, tööhõive, haridus, eluasemesektor ning rassistlik 

vägivald ja kuritegevus. Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) kogutud andmete 

kohaselt esineb endiselt ebavõrdset kohtlemist tööhõives, eluasemesektoris ja hari-

duses. Paljudes ELi riikides on rassistlike kuritegude arv võrrelduna 2005. ja 2006. 

aastaga kasvanud. Kuigi rohkem märke viitab ELi diskrimineerimisvastaste õigus-

aktide positiivsele mõjule, napib diskrimineerimise ohvritel endiselt teadmisi uute 

eeskirjade kohta. Need on mõned peamistest tähelepanekutest kõnealuses aruan-

des, mida esitleti Euroopa Parlamendis 27. augustil 2007.

„Suundumused ja arengud aastatel 1997–2005: võitlus etnilise ja rassilise 
diskrimineerimise vastu ning võrdõiguslikkuse edendamine Euroopa Liidus”

Selles trükises on koondatud RAXENi alates 2000. aastast kogutud asja-

kohased andmed ja teave ning neid analüüsitud. Esitatud on sisutihe ülevaade ras-

sismivastase võitluse mitmeaastastest suundumustest Euroopa Liidus, tuues välja 

rassismi ja sellega seotud diskrimineerimise arengud aastatel 1997–2005. Tehakse 

kokkuvõte ELi ja liikmesriikide algatuste edusammudest nende ilmingute vastu 

võitlemisel.

2007. aasta aruanne – FRA tegevus 2007. aastal

Selles aruandes on esitatud kokkuvõte ameti tegevusest 2007. aastal

„EUMC andmete kogumine ja uurimistegevus rassismi ja ksenofoobia alal 
(2000–2006): kogemused Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti jaoks”

Selle trükise koostamisel peeti silmas asjaolu, et amet peaks jätkama 

oma rassismi ja ksenofoobia alast tööd, laiendades samal ajal tegevust põhiõiguste 

uutesse valdkondadesse. Seepärast on asjakohane kajastada kriitiliselt varem and-

mete kogumises ja uurimistegevuses kasutatud meetodeid, kirjeldada EUMC töö 

arengut alates 2000. aastast, näidata kriitiliselt, kuidas need tehnikad ja meetodid on 

aidanud kaasa andmete usaldusväärsuse ja võrreldavuse parandamisele ning millised 

on saadud kogemused, eesmärgiga parandada andmete kogumise meetodeid tulevi-

kus. Tuleks rõhutada, et selle dokumendi puhul ei ole tegemist strateegilise doku-

mendiga ning see on koostatud üksnes EUMC kogemuste põhjal. Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Amet vaatab andmete kogumise ja uurimistöö meetodid üle kooskõlas 

oma konkreetsete vajadustega.
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„Sisserändajad ja poliitiline osalus: taust, teooria ja empiirilised soovitused”

Selles dokumendis arutatakse poliitilise osaluse küsimust sisserändaja-

tega seoses. Alustades ajaloolise ülevaatega, uuritakse, miks sisserändajad hääleta-

vad, ning arutatakse mitmesuguseid metodoloogilisi küsimusi seoses sisserändajate 

poliitilise osalemisega eesmärgiga teha empiirilisi tähelepanekuid, tuues kohalikul 

praktilisel tasandil näiteid, mis on väidetavalt suutnud suurendada sisserändajate 

poliitilist osalemist.

Teabeleht mitt ediskrimineerimise direktiivide ja mitmekesisuse haldamise kohta

Kõnealune trükis on Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 

taotletud teabeleht. See esitati 2007. aasta novembris Euroopa Parlamendi kuula-

misel, millel käsitleti Euroopa Liidus võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise 

alal tehtud edusamme.

Teabeleht rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse raamdirektiivi kohta

Kõnealune trükis on Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja 

siseasjade komisjoni taotletud teabeleht. See esitati asjaomasel Euroopa Parlamendi 

kuulamisel 2007. aasta märtsis.

Ajakiri Equal Voices

Ajakirja Equal Voices antakse tavaliselt välja kolm korda aastas ning see 

sisaldab põhjalikke artikleid ja lugusid koos analüüside, uute uurimuste, uuringute, 

ekspertide panuste ja eduka lõimumise kontseptsioonidega. 2007. aastal andis amet 

piiratud inimressursside tõttu välja kaks numbrit. 2007. aasta detsembrikuu välja-

andes nr 22 „Võrdõiguslikkus ja diskrimineerimine läbi soolise võrdõiguslikkuse 

prisma” püütakse anda ülevaade eri liiki diskrimineerimisega seotud peamistest 

küsimustest, tuginedes intervjuule ÜRO inimõiguste ülemkomissari Louise Arbou-

riga. 2007. aasta oktoobris avaldatud väljaanne nr 21 „EL käivitab uue põhiõiguste 

ameti” antakse teavet seoses FRA avamisega Viinis ja selle lisandväärtusest.

FRA bülletään ja infolehed

FRA bülletäänis antakse jooksvalt teavet ameti volitustega seotud valdkon-

dades. Selle eesmärk on hoida lugejaid kursis FRA volitustega seonduvate peamiste 

poliitiliste arengute ja algatustega kõigis ELi liikmesriikides, ELi institutsioonides 

ja asutustes ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna algatus-

tega. Bülletään avaldatakse elektroonilises vormis kuus korda aastas inglise, prant-

suse ja saksa keeles. 2007. aastal avaldas FRA kuus bülletääni (nr 01/2007 – märts 

2007, nr 02/2007 – mai 2007, nr 03/2007 – juuli 2007, nr 04/2007 – august 2007, 

nr 05/2007 – oktoober 2007, nr 06/2007 – november 2007). Neid väljaandeid levi-
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tati e-posti teel paljudele adressaatidele ELi asutustes, valitsustevahelistes organi-

satsioonides, liikmesriikide valitsustes ja valitsusvälistes organisatsioonides.

Kõiki trükiseid saab alla laadida FRA veebilehelt www.fra.europa.eu või 

tellida tasuta FRA e-posti aadressil information@FRA.europa.eu.
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Sündmused ja kohtumised, mida FRA 2007. aastal 
korraldas või aitas korraldada

Jaanuar

26. jaanuar  Austria riiklik ümarlaud ja EUMC volituste laiendamine 

põhiõiguste ametile, Viin (Austria)

Korraldas EUMC haldusnõukogu Austria liige koos Austria 

föderaalkantsleri ameti, Ludwig Boltzmanni Instituudi ja 

EUMCga

Veebruar

28. veebruar  Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 

haldusnõukogu 27. koosolek (erakorraline üldkoosolek), Viin 

(Austria)

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 

juhatuse 46. koosolek, Viin (Austria)

Märts

1. märts 2007  Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) käivitamine, Viin 

(Austria)

Toetasid Austria Vabariigi föderaalkantselei, Austria Vabariigi 

Euroopa ja rahvusvaheliste küsimuste föderaalministeerium ja 

Viini linn.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) esimene ajutine 

haldusnõukogu, Viin (Austria)

Aprill

16. aprill  Koostöös Yad Vashemiga korraldatud videokonverents, 

Viin (Austria)

19.-20. aprill  RAXENi riiklike teabekeskuste kohtumine 2007. aastal, 

Viin (Austria)

Mai

11. mai  FRA ajutise haldusnõukogu rakkerühma esimene koosolek, 

Viin (Austria)

30. mai  FRA ajutise haldusnõukogu rakkerühma teine koosolek, 

Viin (Austria)
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Juuni

11.-12. juuni  Rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi käsitlev seminar: 

„Teadlikkuse tõstmine rassilise diskrimineerimise 

vastastest ühenduse eeskirjadest”, Zagreb (Horvaatia)

25.-26. juuni  Rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi käsitlev seminar: 

„Teadlikkuse tõstmine rassilise diskrimineerimise 

vastastest ühenduse eeskirjadest”, Istanbul (Türgi)

25. juuni  FRA ajutise haldusnõukogu rakkerühma kolmas koosolek, 

Viin (Austria)

Juuli

12.-13. juuli  FRA haldusnõukogu esimene koosolek, Viin (Austria)

16.-17. juuli  FRA riiklike kontaktametnike koosolek, Viin (Austria)

September

21. september  FRA juhatuse esimene koosolek, Viin (Austria)

26. september  OSCE inimmõõtme rakendamise koosolek: „Romisid, 

sintisid ja travellere käsitleva poliitika rakendamine”, 

Varssavi (Poola)

Romide ja sintide küsimusi käsitleva OSCE ODIHRi 

kontaktpunkti, ELi Põhiõiguste Ameti (FRA) ja Euroopa 

Nõukogu romide ja sintide üksuse ühine kõrvalüritus

27.-28. september  FRA ümarlaud kohalike kogukondade võrgustikuga, 

Mannheim (Saksamaa)

Oktoober

15.-16. oktoober  FRA riiklike kontaktametnike koosolek, Viin (Austria)

22. oktoober  FRA juhatuse teine koosolek, Viin (Austria)

22.-23. oktoober  FRA haldusnõukogu teine koosolek, Viin (Austria)

29.-30. oktoober  FRA Euroopa ümarlauakonverents 2007, Lissabon (Portugal)

Võrdne juurdepääs haridusele ja tööhõivele sisserändaja 

taustaga noorte jaoks

November

14. november  FRA mitmekesisuse päev (Tag der Vielfalt), Viin (Austria)

Detsember

10.-11. detsember  FRA nõuandekonverents kodanikuühiskonna 

sidusrühmadele põhiõiguste platvormi loomise teemal, 

Brüssel (Belgia)

Riiklike, üleeuroopaliste ja rahvusvaheliste 

kodanikuühiskonna organisatsioonide paneel- ja täiskogu 
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arutelud. Konverentsi tagasiside lisati 2007. aasta aruandesse, 

mis käsitles konsultatsioone põhiõiguste platvormi loomiseks 

ning üldisemalt ameti ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd

Sündmused ja kohtumised, millel FRA 2007. aastal osales

Aprill

8. aprill Rahvusvaheline romide päev

Mai

10. mai  Konverents: CIVIS-Preisveleihung 2007, Berliin (Saksamaa)

November

28.-29. november  Konverents teemal „Spordis esineva vägivalla vastase 

Euroopa strateegia suunas”, Brüssel (Belgia)

Detsember

2. detsember  FRA ümarlaud romi naiste võrgustikega, Stockholm (Rootsi)

3.-4. detsember  „Amare glasura ashunde – kuulake meie häält: romi naiste 

õiguste konverents”, Stockholm (Rootsi)
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Kõige rohkem alla laaditud FRA trükised 2007. aastal

Pealkiri Välja antud Alla laaditud

„Islamiusulised Euroopa Liidus: diskrimineerimine ja 
islamofoobia”

Detsember 2006 154 454

Aruanne rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides August 2007 150 178

2006. aasta aruanne. 2. osa November 2006 90 605

„Ettekujutus diskrimineerimisest ja islamofoobiast: Euroopa Liidu 
islamikogukondade liikmete arvamused”

Detsember 2006 27 294

„Romid ja travellerid riiklikus hariduses” Mai 2006 20 334

„Kultuuriline mitmekesisus ja põhivoolud tööhõives” August 2005 17 993

„7. juuli 2005. aasta Londoni pommirünnakute mõju 
islamikogukondadele ELis”

November 2005 17 768

„Sisserändajad, vähemusrühmad ja haridus” Jaanuar 2005 17 594

„Suundumused ja arengud aastatel 1997–2005: võitlus etnilise 
ja rassilise diskrimineerimise vastu ning võrdõiguslikkuse 
edendamine Euroopa Liidus”

Juuli 2007 16 711

Lühiülevaade olukorrast Euroopa Liidus ajavahemikul 2001–2005
Mai 2006, 

ajakohastatud 
detsembris 2006

12 503

„Sisserändajate kogemused seoses rassismi ja diskrimineerimisega 
Euroopa Liidus”

Mai 2006 8610

Programmi infoleht Oktoober 2007 8529

„Enamuste hoiakud vähemuste suhtes” (aruanded 1–4) Märts 2005 7563

2005. aasta aruanne. Kokkuvõte November 2005 7509

2007. aasta aruanne. FRA tegevus 2007. aastal Juuli 2007 7062

Equal Voices Juuni 2005 6755

„S’Cool Agenda” November 2007 6741

„Sisserändajad, vähemusrühmad ja eluasemesektor” Jaanuar 2006 5107

2005. aasta aruanne. 2. osa November 2005 4933

„Antisemitismi ja islamofoobia vastane võitlus: kogukondade 
kokkutoomine (Euroopa ümarlauakohtumised) RT3”

Jaanuar 2005 4393

„Sisserändajad, vähemusrühmad ja tööhõive” November 2003 4084

„Rassistlik vägivald 15 ELi liikmesriigis” Juuni 2006 4046

„Sisserändajad, vähemusrühmad ja seadusandlus” Mai 2002 2257

Antisemitismi mõisted Märts 2005 1902

2006. aasta aruanne. Kokkuvõte November 2006 1649

„Antisemitismi ilmingud Euroopa Liidus aastatel 2002–2003” Jaanuar 2005 1277

„Enamuste hoiakud vähemuste suhtes”. Kokkuvõte Märts 2005 865

„Politsei tegevus seoses rassistliku kuritegevuse ja vägivallaga” 
(september 2005)

September 2005 305
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Tegevus 2007. aastal

Kavand ja kujundus: red hot ’n’ cool, Viin

2009 – 42 lk – 21 × 29,7 cm

ISBN 978-92-9192-226-0

Rohkelt teavet Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevuse kohta saab Internetist FRA veebisaidilt

(http://fra.europa.eu).

Euroopa Liidu väljaannete tellimine

Tasulised väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

• raamatukauplustes, esitades pealkirja, väljaandja ja/või ISBNi numbri;

• võtke otse ühendust meie müügiesindajatega; 

•  kontaktandmed leiate veebilehelt http://bookshop.europa.eu või saatke faks 
numbrile +352 2929-42758.

Tasuta väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

• Euroopa Komisjoni esindustes ja delegatsioonides;

•  kontaktandmed leiate veebilehelt http://ec.europa.eu või saatke faks numbrile 
+352 2929-42758.
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