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Suullisesti vastattava kysymys O-000130/2016 

komissiolle 
työjärjestyksen 128 artikla 

Catherine Bearder, Sophia in 't Veld, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Anneli 

Jäätteenmäki, Filiz Hyusmenova 
ALDE-ryhmän puolesta 

Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Claude Moraes, Sylvie Guillaume, Juan 

Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Soraya Post, Cécile 

Kashetu Kyenge, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel 
S&D-ryhmän puolesta 

Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Kateřina 

Konečná, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Stelios 

Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 
GUE/NGL-ryhmän puolesta 

Aihe: Rasismin, muukalaisvihan, homofobian ja muunlaisen suvaitsemattomuuden torjuminen 

Vuonna 1998 hyväksyttiin poliittisten puolueiden peruskirja rasismittomasta yhteiskunnasta. Vuonna 
2008 hyväksyttiin puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan torjumisesta. Täytäntöönpanoa arvioitiin 
vuonna 2014. Kesäkuussa 2016 komission jäsen Jourová ilmoitti rasismin, muukalaisvihan ja muiden 
suvaitsemattomuuden muotojen torjumista käsittelevän korkean tason työryhmän perustamisesta 
sekä suurimpien tietotekniikkayritysten allekirjoittamien toimintasääntöjen käyttöönotosta. Tästä 
kaikesta huolimatta rasismi ja muukalaisviha rehottavat ja usein myös homofobia sekä muut vihan ja 
suvaitsemattomuuden muodot. Yhä useammin poliittiset puolueet, mukaan lukien hallituspuolueet, 
nostattavat rasismia ja muukalaisvihaa, kun ne suuntaavat kampanjansa maahanmuuttajia, myös 
muiden EU-maiden kansalaisia, vastaan. Brexit-äänestystä seurannut vihapuheen ja viharikosten 
jyrkkä nousu, mikä johti jopa Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvan puolalaisen murhaan, on 
äärimmäisen huolestuttava esimerkki tästä suuntauksesta. Näin ollen vihaa, suvaitsemattomuutta ja 
väkivaltaa harjoittavat juuri ne puolueet, joiden olisi torjuttava niitä. 

1. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä poliittisissa kampanjoissa esiintyvän rasismin, 
muukalaisvihan, homofobian ja muiden suvaitsemattomuuden muotojen torjumiseksi? 

2. Mitä välineitä komissiolla on käytettävissään rasismiin ja muukalaisvihaan puuttumiseksi niissä 
maissa, jotka ovat allekirjoittaneet puitepäätöksen, mutta eivät sovella sitä käytännössä eivätkä 
siten tarjoa suojelua rasistisia ja muukalaisvihamielisiä vihapuheita ja -rikoksia vastaan? 

3. Harkitseeko komissio rikkomusmenettelyjä niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät sovella 
puitepäätöstä, tai niitä hallituspuolueita vastaan, jotka syyllistyvät vihapuheisiin? 

4. Aikooko komissio puitepäätöksen seuraavan tarkistuksen yhteydessä arvioida sen 
täytäntöönpanon lisäksi myös sen vaikuttavuutta? 

5. Aikooko komissio antaa esityksiä puitepäätöksen päivittämiseksi ja vahvistamiseksi, muun 
muassa lisäämällä siihen homofobian? 
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