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Teema: Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia, seksismi ja muude sallimatuse vormide vastu 

1998. aastal võeti vastu rassismivaba ühiskonna Euroopa erakondade harta. 2008. aastal võeti vastu 
nõukogu 28. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide 
ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega. Selle rakendamist hinnati 2014. 
aastal. 2016. aasta juunis teatas volinik Jourová rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide 
vastu võitlemise kõrgetasemelise töörühma loomisest ning käitumisjuhendi koostamisest. Kõigest 
hoolimata vohavad rassism ja ksenofoobia ning nende kannul sageli ka homofoobia ja seksism ning 
muud vihkamise ja sallimatuse vormid. Rassismi ja ksenofoobiat õhutavad üha enam ka erakonnad, 
sh valitsuserakonnad, kes korraldavad kampaaniaid varjupaigataotlejate ja rändajate, sh teistest 
liikmesriikidest pärit ELi kodanike vastu. Pärast Brexiti hääletust ning varjupaigataotlejate ja rändajate 
saabumist on vihakõne, vihakuritegude ja diskrimineerimise esinemine järsult kasvanud, mis on viinud 
isegi mõrvadeni. See on kõnealuse suundumuse äärmiselt murettekitav näide. Viha, sallimatuse, 
diskrimineerimise ja vägivalla õhutamisega tegelevad niisiis needsamad erakonnad, kes peaksid 
nende nähtuste vastu võitlema. 

1. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et võidelda rassismi, ksenofoobia, homofoobia, 
seksismi ja muude sallimatuse vormide vastu poliitilistes kampaaniates? 

2. Millised vahendid on komisjonil rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks liikmesriikides, kes on 
küll raamotsuse ametlikult üle võtnud, ent praktikas seda ei rakenda?  

3. Kas komisjon kaalub raamotsuse rikkumise tõttu liikmesriikide suhtes rikkumismenetluste 
algatamist? 

4. Kas komisjon kavatseb järgmine kord raamotsust läbi vaadates hinnata mitte ainult selle 
rakendamist, vaid ka selle tegelikku kohaldamist? 

5. Kas komisjon kavatseb esitada ettepanekud, et ajakohastada ja tõhustada raamotsust, lisades 
sinna muu hulgas homofoobia, seksismi ja muude sallimatuse vormide vastast võitlust käsitlevad 
sätted?  
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