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Aihe: Rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta 
rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2008/913/YOS) 
täytäntöönpano  

Vuonna 2015 vietämme holokaustin 70-vuotismuistopäivää. Holokaustin aikana murhattiin yli kuusi 
miljoonaa viatonta ihmistä, moni uskonsa, etnisen taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai 
sukupuoli-identiteettinsä vuoksi. Samaan aikaan historia toistaa itseään Euroopassa 
äärioikeistopuolueiden sekä niiden muukalaisvihamielisen ja rasistisen retoriikan muodossa, mikä 
johtaa vihapuheen ja viharikosten määrän nousuun.  

Komissio antoi 21. tammikuuta 2014 kertomuksen rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja 
ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2008/913/YOS) 
täytäntöönpanosta ja totesi siinä, ettei puitepäätöstä ollut siihen mennessä saatettu täydellisesti tai 
asianmukaisesti osaksi lainsäädäntöä kaikissa jäsenvaltioissa. Vaikka neuvosto ei ole vielä arvioinut, 
ovatko jäsenvaltiot noudattaneet puitepäätöksen säännöksiä sen 10 artiklan mukaisesti, komission on 
ollut mahdollista aloittaa päätökseen perustuvat sääntöjen rikkomista koskevat menettelyt 1. 
joulukuuta 2014 alkaen. 

1. Miten ja milloin komissio aikoo käynnistää toimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole 
saattaneet puitepäätöstä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja/tai eivät muulla tavoin toimi 
päätöksen mukaisesti? 

2. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että sukupuoleen, seksuaaliseen 
suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvat viharikokset ja vihapuhe kriminalisoidaan 
jäsenvaltioissa? 


