FRA:n lehdistötiedote
Wien 30.9.2015

Vihaa ja suvaitsemattomuutta on torjuttava vahvemmin ilmapiirin huonontuessa
EU:n perusoikeusviraston (FRA) tutkimus osoittaa, että rasismi ja muukalaisviha
ovat nykyään laajalle levinnyt ongelma Euroopassa. Muukalaisvihamielisten ja
maahanmuuttajavastaisten näkökantojen kannatuksen kasvaessa FRA kehottaa
erityispuheenvuorossaan
Euroopan
komission
ensimmäisessä
vuosittain
pidettävässä perusoikeuskollokviossa, että on toteutettava kohdennettua
valistusta sekä parannettava tiedonkeruuta ja uhrien mahdollisuuksia saada
oikeutta. Jatkuva tiedonpuute on keskeinen ongelma, mikä ilmenee viraston
vuotuisesta katsauksesta tietoihin antisemitismistä Euroopassa. Katsaus
julkaistaan tänään.
"Tänä vuonna Ranskassa, Tanskassa ja muualla EU:ssa tapahtuneet hyökkäykset ovat osa
suvaitsemattomuuden ilmapiiriä, jota on torjuttava kaikin käytettävissämme olevin
keinoin", sanoi FRA:n väliaikainen johtaja Constantinos Manolopoulos. "EU:ssa on monia
myönteisiä aloitteita, mutta nykytilanteessa ne eivät riitä. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on
ryhdyttävä välittömästi päättäväisiin toimiin ääriliikkeiden käyttämää,
muukalaisvihamielistä ja juutalaisvastaista kielenkäyttöä ja näihin liittyviä rikoksia vastaan"
Vuotuisessa katsauksessaan antisemitismiä EU:ssa koskeviin tietoihin virasto toteaa, että
tällä hetkellä ei ole saatavilla luotettavia ja vertailukelpoisia lukuja, jotka auttaisivat
käsittelemään ilmiötä tehokkaasti. Sen lisäksi, että uhreja ja silminnäkijöitä on rohkaistava
ilmoittamaan juutalaisvastaisista teoista, viranomaisilla on myös oltava järjestelmät, joihin
ne kirjataan. FRA:n vuonna 2014 perustama viharikosten torjunnan työryhmä tekee
yhteistyötä EU:n kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa kaikenlaisten viharikosten, mukaan lukien
juutalaisvastaiset teot, kirjaamisen parantamiseksi ja niistä ilmoittamiseen
kannustamiseksi. Se pyrkii myös lisäämään maiden hallituksen, lainvalvonnan,
syyttäjänvirastojen ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä ja samalla korostaa asiaa koskevan
koulutuksen merkitystä poliiseille ja muille, jotka joutuvat työssään suoraan tekemisiin
viharikosten kanssa.
Saatu näyttö osoittaa, että antisemitismi on EU:ssa edelleen vakavaa huolta aiheuttava
asia, joka vaatii päättäväisiä ja kohdennettuja toimenpiteitä. Sen lisäksi, että tällaisten
toimenpiteiden tehokas toteutus suojelisi juutalaisyhteisöjä, se antaisi selkeän signaalin
siitä, että kaikkien EU:ssa asuvien perusoikeudet otetaan vakavasti ja turvataan.
Tänään, Euroopan komission ensimmäisen vuotuisen perusoikeuskollokvion aattona, FRA
julkaisee myös erillisen asiakirjan. Siinä käsitellään tapoja, joilla poliittinen retoriikka
paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla tällä hetkellä pahentaa aggressiivista sävyä,
joka leviää verkossa lehdistön ja sosiaalisen median kautta ja siten luo epävarmuutta ja
pelkoa EU:n etnisissä ja uskonnollisissa vähemmistöissä. FRA:n panos konferenssiin
Promoting respect and diversity - Combating intolerance and hate kehottaa toimimaan
tehokkaammin etnisen, kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen monimuotoisuuden
hyväksymiseksi yhteiskunnassamme ja sen käyttämiseksi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja
kasvun tukena.
Nämä kaksi julkaisua ovat osa perusoikeusviraston meneillään olevaa työtä rasismin,
muukalaisvihan ja vastaavien suvaitsemattomuuden ilmentymien parissa. Lataa raportti ja
asiakirja tästä:
Antisemitismi: Overview of data available in the European Union
Promoting respect and diversity - Combating intolerance
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Tietoa toimittajille
 Vuotuinen katsaus tietoihin antisemitismistä Euroopassa on laadittu vuodesta 2004
lähtien.
 FRA:n tehtävänä on antaa tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa Euroopan unionin
ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää enemmän tietoon perustuvaa ja
kohdennetumpaa keskustelua perusoikeuksista sekä perusoikeuspolitiikkaa.
 Euroopan komissio pitää ensimmäisen vuotuisen perusoikeuskollokvionsa 1.2.10.2015. Lisätietoja saa kollokvion verkkosivustolta
http://ec.europa.eu/justice/events/colloquium-fundamental-rights2015/index_en.htm

