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FRA:n lehdistötiedote 

Wien 21. kesäkuuta 2018 

Tietojen kirjaamisen parannuksilla autetaan tukemaan 

viharikosten uhreja 

Viharikostietojen parannetulla kirjaamisella kaikkialla EU:ssa autetaan 

jäsenvaltioita jatkossakin torjumaan tätä sitkeää ongelmaa. Euroopan unionin 

perusoikeusviraston viimeisimmässä raportissa annetaan vakuuttavaa näyttöä 

siitä, miten jäsenvaltiot jo nyt hyödyntävät toimien parantamista koskevia 

ehdotuksia. 

”Viharikosjärjestelmät ovat vain juuri niin hyviä kuin tiedot, joita niillä on käytössään”, 

toteaa perusoikeusviraston pääjohtaja Michael O’Flaherty. ”Voidakseen välittää vahvan ja 

selkeän viestin siitä, että vihaa ei suvaita Euroopassa, jäsenvaltioiden on oltava 

viharikoksia arvioivissa lähestymistavoissaan vieläkin täsmällisempiä. Tämä hyödyllinen 

raportti on ensisijainen väline, jolla näitä ponnisteluja voidaan ohjata.” 

Rikoksen uhriksi joutumista koskevissa kyselyissä, kuten FRA:n suorittamissa kyselyissä, 

tuodaan yhä edelleen esille se, miten useisiin ihmisryhmiin, kuten maahanmuuttajiin, 

homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin, transihmisiin ja intersukupuolisiin (HLBTI) sekä 

vähemmistöryhmiin kohdistuvia viharikoksia ja vihaan perustuvaa häirintää tapahtuu 

edelleen kaikkialla EU:ssa. Virallisista tilastoista välittyy kuitenkin harvoin samanlainen 

kuva, mikä heikentää ihmisten luottamusta järjestelmiin, jotka on luotu suojelemaan 

heitä. 

Viharikosten kirjaamisen ja tietojen keräämisen käytäntöä kaikkialla EU:ssa selvittävässä 

raportissa osoitetaan, miten poliisi, lainsäätäjät ja päättäjät jäsenvaltioissa myöntävät, 

että viharikosten kirjaamista on tarpeellista parantaa.  Heidän mukaansa näin 

jäsenvaltioita autetaan pitämään kiinni sitoumuksistaan, jotka koskevat ennakkoluulojen 

torjumista ja osallistavan yhteiskunnan luomista. 

Raportissa on katsaus kaikissa 28 jäsenvaltiossa sovellettavista käytännöistä. 

Katsauksessa tukeudutaan perusoikeusviraston viharikostietojen kirjaamisen ja 

keräämisen menetelmiä käsittelevän alaryhmän toimintaan ja käytäntöjä koskevaan 

verkkokoosteeseen. Raportissa tehdään näiden käytäntöjen perusteella ehdotuksia siitä, 

miten jäsenvaltiot voisivat parantaa toimiaan: 

 Jäsenvaltioiden tulisi kerätä yksityiskohtaista tietoa viharikosten taustalla olevista 

erilaista ennakkoluuloista. Tällä hetkellä ainoastaan 15 jäsenvaltiota erittelee 

viharikoksia koskevia tietojaan. Yksityiskohtaisten tietojen avulla poliisi voisi valvoa 

toimiensa tehokkuutta, ja ne voisivat auttaa palauttamaan luottamuksen yhteisöjen 

välille.  

 Niiden tulisi tehdä säännöllisiä rikoksen uhriksi joutumista koskevia kyselyjä, jotta ne 

saisivat paremman kuvan kansallisesta tilanteesta. Ainoastaan yhdeksän 

jäsenvaltiota tekee tällaisia kyselyjä, joissa on erityisesti viharikoksia koskevia 

kysymyksiä. 

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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 Niiden tulisi käyttää hyväkseen kansalaisyhteiskunnan tietotaitoa vahvistaen 

poliisivoimien ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä sellaisilla aloilla, kuten 

koulutus ja tiedonvälitys. 

 Poliisivoimien tulisi varmistaa, että kaikilla sen organisaation tasoilla vallitsee 

suvaitsevaisempi kulttuuri ja että mahdollisia viharikosten uhreja kunnioitetaan ja 

heitä ymmärretään paremmin. 

 Poliisien pitäisi aina arvioida, onko rikoksen syynä viha, jotta rikoksista voidaan 

nostaa asianmukaisesti syytteet. Tällä hetkellä 15 jäsenvaltiota jo antaa poliiseille 

ohjausta, ja muiden tulisi seurata esimerkkiä. 
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