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Viin/Brüssel, 28. november 2018 

Mustanahalistele inimesteletähendab elu Euroopa Liidus sageli 

rassismi, kehva eluaset ja halba töökohta 

Euroopa Liidus elavatel mustanahalistel inimestel on oma nahavärvi tõttu 

vastuvõetamatuid raskusi elukoha leidmise ja korraliku töökoha saamisega, 

selgub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) ulatuslikust kordusuuringust. 

Samuti esineb endiselt lubamatult palju rassistlikku ahistamist. 

„21. sajandil ei ole rassilisele diskrimineerimisele mingit vabandust. Ometi kannatavad ELis 

elavad mustanahalised inimesed üksnes oma nahavärvi tõttu praeguseni laialdase ja 

vastuvõetamatu diskrimineerimise ja ahistamise all,“ ütleb FRA direktor Michael O’Flaherty. 

„Me peame selle lõplikult välja juurima. Liikmesriigid vajavad toimivaid sihipäraseid 

strateegiaid ja seadusi, millega tagatakse mustanahalistele inimestele täielik kaasatus 

ühiskonda.“ 

Aruandest „Olla mustanahaline inimene ELis“ ilmneb, et mustanahalistel tuleb elus ületada 

palju raskusi. 

Üheks näiteks on rassipõhine ahistamine: 30% vastanutest ütles, et neid on viimase viie 

aasta jooksul rassi tõttu ahistatud, 5% on aga koguni füüsiliselt rünnatud. Liikmesriigid 

peavad seega rohkem pingutama, et rassismi ohvreid paremini toetada ja kuritegude 

toimepanijad kohtu alla anda. 

Ka rassipõhine diskrimineerimine on endiselt probleem. Ligikaudu veerand vastanutest on 

kogenud rassilist diskrimineerimist tööl või tööd otsides. Eriti haavatavad on 

mustanahalised noored — mõnes riigis ei töötanud, õppinud ega osalenud koolitustel neist 

kuni 76% (rahvastikus üldiselt on see suhtarv 8%). Liikmesriigid peavad seega välja 

töötama sihipärased meetmed sellise diskrimineerimisega võitlemiseks. Need võiksid 

hõlmata näiteks mitmekesisuse auditeerimist töökohtadel ja avaliku sektori töötajate 

värbamist mustanahaliste seast. 

Probleeme on ka eluasemega: 14% vastanutest ütles, et erasektori üürileandjad ei üüri 

neile eluaset. See on väga suur probleem, sest vaid 15% neist omab kinnisvara, samas kui 

ELi rahvastikus üldiselt on see näitaja 70%. Peale selle elab 45% ülerahvastatud 

tingimustes (rahvastikus üldiselt on see näitaja 17%). See näitab, et liikmesriigid peavad 

parandama elamistingimusi ja kõrvaldama eluasemeturult tõrjutuse. 

Probleemiks on ka see, et politsei kasutab isikute kontrollimisel diskrimineerivat 

profileerimist: 24% vastanutest ütles, et politsei on neid viimase viie aasta jooksul 

kontrollinud. 41% kontrollitutest tundis, et politseikontroll kujutas endast rassilist 

profileerimist, mis õõnestab usaldust politsei tegevuse ja kogukondlike suhete vastu. 

Sellega võitlemiseks peaksid liikmesriigid politseinike jaoks välja töötama spetsiaalsed 

tegevusjuhendid, et nad oskaksid ebaseaduslikust profileerimisest hoiduda. Kasu oleks ka 

ühiskondliku korravalve tagamise juhendist. 

FRA avaldabki 5. detsembril ebaseaduslikust profileerimisest hoidumise juhendi.  

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/eumidis-ii-being-black
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Aruandes „Olla mustanahaline inimene ELis“ vaadeldakse ligi 6000 mustanahalise kogemusi 

12 ELi liikmesriigis, mis on osa FRA Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teisest 

uuringust.  

Euroopa Liidu vähemuste ja diskrimineerimise teise uuringu raames küsitleti enam kui 

25 500 sisserändaja või etnilise vähemuse taustaga inimest kõigist ELi 28 liikmesriigist, sh 

romasid ja venelasi. Antud uuring jätkab FRA esimest samateemalist uuringut 

2008. aastast. 
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