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

1998. aastal võeti vastu rassismivaba ühiskonna erakondade harta. 2008. aastal võeti vastu 
raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta. 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, millele on alla 
kirjutanud suured IT-ettevõtted. Sellest kõigest hoolimata vohavad rassism ja ksenofoobia ning nende 
eeskujul sageli ka homofoobia ning muud vihkamise ja sallimatuse vormid. Rassismi ja ksenofoobiat 
õhutavad üha enam ka erakonnad, sh valitsuserakonnad, kes korraldavad kampaaniaid 
sisserändajate, sh teistest liikmesriikidest pärit ELi kodanike vastu. Pärast Brexiti hääletust on aset 
leidnud vihakõne ja vihakuritegude järsk kasv, mis on viinud isegi ühe Poola kodaniku mõrvani 
Ühendkuningriigis. See on kõnealuse suundumuse äärmiselt murettekitav näide. Viha, sallimatuse ja 
vägivalla õhutamisega tegelevad niisiis needsamad erakonnad, kes peaksid nende nähtuste vastu 
võitlema. 

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

2. Millised vahendid on komisjonil selleks, et võidelda rassismi ja ksenofoobia vastu riikides, mis 
ametlikult on küll raamotsuse rakendanud, kuid tegelikult seda ei kohalda ega paku seega kaitset 
rassistliku ja ksenofoobse vihakõne ja vihakuritegude eest? 

3. Kas komisjon kaalub rikkumismenetluste algatamist liikmesriikide vastu, kes ei kohalda 
raamotsust, või koguni vihakõnega tegelevate valitsuserakondade vastu? 

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

5. Kas komisjon kavatseb esitada ettepanekud, et ajakohastada ja tugevdada raamotsust, muu 
hulgas lisades sinna homofoobia? 
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