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FRA pressiteade 

Viin, 6. detsember 2017 

Võitlus vähemuste diskrimineerimise ja vihkamise vastu on 
kümnekonna aasta järel endiselt tulemusteta 

Jätkuv laiaulatuslik diskrimineerimine, sallimatus ja vihkamine kõikjal Euroopa 

Liidus ähvardab põhjustada marginaliseeritust ja võõrandumist paljude 

vähemuste esindajad, kes samas tunnevad oma elukohariigiga tugevat sidet ja 

usaldavad selle asutusi. Seda näitab Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 

ulatuslik kordusuuring.  

„Kümmekond aastat tagasi hoiatasime laiaulatusliku etnilise diskrimineerimise ja 

vihkamise eest. Tänasel päeval näitavad aga uued uurimistulemused, et meie seadused 

ja poliitika ei kaitse piisavalt neid inimesi, kelle teenimiseks on need loodud,” ütleb FRA 

direktor Michael O’Flaherty. „Iga diskrimineeriva ja vihkava teoga õõnestame sotsiaalset 

ühtekuuluvust ja tekitame ebavõrdsust, mis avaldab põlvkondade kaupa hukatuslikku 

mõju ja toidab võõrandumist, millel võivad viimaks olla laastavad tagajärjed.“ 

Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teise uuringu (EU-MIDIS II) 

peamiste tulemuste kokkuvõte toob välja vajaduse konkreetsete ja tugevamate 

meetmete järele, mis koos tõhusate sanktsioonidega annaksid diskrimineerimise vastu 

õigusliku kaitse. Lisades veel, et reeglina ei teatatud juhtudest, mis puudutasid etnilist 

diskrimineerimist (88%), vihkamisest tulenevat ahistamist (90%) ja vägivalda (72%), 

on vaja sel teemal palju enam rääkida ja julgustada ohvreid vahejuhtumitest teatama. 

Samuti peavad õiguskaitseorganitel ja võrdõiguslikkuse volinikel olema selliste juhtumite 

tõhusaks käsitlemiseks kasutada õiged vahendid. 

Uuringu tulemused kinnitavad lisaks, et: 

• 38% vastanutest olid viimase viie aasta jooksul kogenud diskrimineerimist, eelkõige 

Põhja-Aafrikast (45%)ja Sahara-tagusest Aafrikast pärit isikud (39%) ning romad 

(41%) . Kõige enam esines diskrimineerimist tööotsingutel (29%); 

• 31% teise põlvkonna sisserändaja taustaga vastanutest olid viimasel aastal kogenud 

vihkamisest tulenevat ahistamist, sealjuures neist koguni pooled (50%) sel aastal 

vähemalt kuus korda;  

• vähemuste esindajate seas oli vähemalt keskhariduse omandanuid 61% (kogu 

elanikkonnas 74%). See kahandab vähemuste konkurentsivõimet tööturul. 

Seekordse uuringu tulemused viitavad ka sellele, et vastanud tunnevad suuremat 

usaldust riigiasutuste vastu kui kogu elanikkond. Samuti tunnistas enamik vastanuid, et 

tunnevad oma elukohariigi suhtes tugevat sidet ning kinnitasid, et on teiste etniliste 

rühmade suhtes üsna avatud suhtumisega.  

Siiski on diskrimineerimise, ahistamise ja vägivalla mõju selgesti märgatav: need, kes on 

langenud ohvriks usaldavad riigiasutusi vähem ja nad tunnevad elukohariigi suhtes 

nõrgemat sidet. 

Käesolev dokument on Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti teine vähemuste ja migrantide 

uuring. Selles esitati küsimusi diskrimineerimise, ahistamise, politseikontrolli ja oma 

õigustest teadlikkuse kohta ning uuriti selliseid lõimumise näitajaid nagu kuuluvustunnet, 

usaldust riigiasutuste vastu ja avatust teiste elanikkonnarühmade suhtes. 

Lisateave on pressipakis või aadressil: media@fra.europa.eu / tel: +43 1 5803 

0642.  
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• Käesolev aruanne kajastab üle-euroopalist uuringut, milles küsitleti 28 Euroopa Liidu 

liikmesriigis kokku 25 500 sisserändaja või etnilise taustaga isikut, sh mustlased ja 

vene rahvusest elanikud. Uuring tugineb FRA esimesele samateemalisele uuringule, 

mis toimus 2008. aastal.  

• FRA on Euroopa Liidu sõltumatu amet, mis nõustab ELi ja liikmesriikide põhiõiguste 

valdkonnas. 


