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FRA pressiteade 

Viin, 21. juuni 2018 

Vihakuritegude täpsem registreerimine on vajalik ohvrite 

paremaks toetamiseks 

Vihakuritegude parem registreerimine Euroopa Liidus aitab liikmesriikidel 

jätkata tegevust selle püsiva probleemi vastu võitlemisel. Euroopa Liidu 

Põhiõiguste Ameti värskes aruandes esitatakse veenvaid tõendeid liikmesriikide 

senisest tegevuse kohta ja jagatakse nõuandeid, kuidas vihakuritegude 

registreerimist parendada. 

„Iga vihakuriteovastane süsteem on täpselt nii efektiivne kui heal tasemel on selle  

kogutav teave,“ ütleb FRA direktor Michael O’Flaherty. „Tugeva ja selge sõnumi 

saatmiseks selle kohta, et vihkamist Euroopas ei sallita peavad liikmesriigid olema 

vihakuritegude hindamisel nutikamad. See abistav aruanne on selles tegevuses oluline 

abivahend.“ 

Ohvrite seas teostatud uuringud, näiteks Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 

uuringud, rõhutavad jätkuvalt, et Euroopa Liidus püsivad vihakuriteod ja vihast tulenev 

ahistamine, mis on suunatud paljude elanikkonnagruppide  vastu (migrandid, LGBTI-

inimesed ja teised vähemused). Samas kajastub see olukord harva ametlikus statistikas, 

mis õõnestab ühiskonna usaldust süsteemide vastu, mis neid kaitsevad. 

Aruanne „Vihakuritegude registreerimine ja andmekogumistavad Euroopa Liidus“ 

tõendab, et liikmesriikide politsei, seadusandjad ja poliitikakujundajad tunnistavad 

vajadust parendada vihakuritegude registreerimist. See aitab täita liikmesriikidel 

kohustust võidelda eelarvamusega ja luua kaasav ühiskond. 

Aruandes esitatud kõigi 28 liikmesriigi tavade ülevaade tugineb FRA vihakuritegude 

registreerimise ja andmete kogumise metoodika alarühma tööle ning tavade 

veebiülevaatele. Nende tavade põhjal soovitatakse aruandes liikmesriikidele, kuidas 

senist andmete kogumist tõhustada: 

 Liikmesriigid peaksid koguma üksikasjalikke andmeid vihakuritegude taustategurite 

kohta. Praegu eritletakse neid andmeid ainult 15 liikmesriigis. Üksikasjalikud andmed 

võimaldavad politseil jälgida reageerimise tõhusust ja aidata taastada usaldust 

kogukondade vahel.  

 Liikmesriigid peaksid korrapäraselt küsitlema ohvreid , et saada riigi olukorrast 

parem ülevaade. Praegu tehakse uuringuid, mis sisaldavad eriküsimusi 

vihakuritegude kohta, ainult üheksas liikmesriigis. 

 Liikmesriigid peaksid kasutama kodanikuühiskonna oskusteavet, tugevdades 

koostööd politseijõudude ja kodanikuühiskonna vahel sellistes valdkondades nagu 

koolitus ja teavitustöö. 

 Politseijõud peaksid tagama, et politseiteenistuse kõigi tasandite kultuur oleks 

sallivam, mis suurendab võimalike vihakuritegude ohvrite seas lugupidamist ja 

mõistmist. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Politseinikud peaksid alati hindama, kas kuriteo on põhjustanud vihkamine, et tagada 

kuritegude nõuetekohane lahendamine. Selliseid juhiseid antakse politseinikele 

praegu 15 liikmesriigis; sama tuleks teha ka ülejäänud liikmesriikides. 
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