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ÜLDIST
COVID-19 pandeemia on proovile pannud mitte ainult ülemaailmsed tervishoiusüsteemid, vaid ka
kriisiaegse sotsiaalse sidususe. Kui pandeemia alguses hoiatas Maailma Terviseorganisatsiooni
peadirektor üldsust “infodeemia” ja vandenõuteooriate ning libauudiste vohamise riski eest, avaldas
ÜRO esindaja peasekretär António Gutteres hoiatuse Secretary “vihaviiruse” kohta, mis kiiresti üle
maailma levib. Gutteres mõistis hukka globaalselt tärkavate rassiviha, ksenofoobia ja antisemitismi
“tsunamid”.
Aruanne “COVID-19 kriis ja vaenukõne” esitab peamised trendid ja narratiivid, mis tervisekriisi kõige
olulisematel hetkedel vallandasid vaenukõne Eestis, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja Hispaanias.
Juhtumiuuringute kogum annab ülevaate peamistest sündmustest, mis sütitasid üldsuses vaenukõnet,
lisaks esitatakse kirjeldav nimekiri vaenukõne meelissihtmärkidest ning tuuakse välja iga uurimuses
osalenud riigi vaenukõne eripärad. Lisaks proovisid uurimisrühmad reastada peamisi riiklikul tasandil
korraldatud meetmeid ja narratiive vaenukõne ja vandenõuteooriate vastu võitlemisel.
Sotsiaalpoliitilist konteksti või etnilist ja demograafilist struktuuri arvestamata tuvastati kõigis viies riigis
hirmu külvavaid vandenõuteooriaid, ksenofoobseid ja rassistlikke diskursuseid ning püüdlusi COVID-19
arengulisi muutusi korreleerida etniliste rühmade stereotüüpsete sotsiaalsete representatsioonidega.
Kõigis viies uurimusse kaasatud riigis käis “patuoina” määratlemise strateegia käsikäes valvekoera
diskursusega, mida edendavad meedia, arvamusliidrid ja poliitikud, kes kritiseerisid eri sotsiaalseid
rühmasid tervise-eeskirjade ja teiste ohjavate meetmete eiramises. Tavaliselt olid patuoinaks “need
teised” vähemusrühmade liikmed, kes juba enne pandeemiat olid vaenukõne ja halvustavate kultuuriga
seotud stereotüüpide meelisobjektiks.
Näiteks Eestis on vaenukõne eelistatud sihtmärgiks olnud migrandid (eriti Aafrika või moslemi päritolu
migrandid) ja võõrtöötajad; siin on tegemist diskursusega, mida konservatiivne valitsus järjepidevalt
sütitab, kes ka riikliku poliitikana järgib põhimõtet “Eesti eest”. Poolas on järjest suureneva
populaarsusega paremäärmuslikud rühmad levitanud vaenukõnest läbipõimunud vandenõuteooriaid,
mille sihtmärgiks on Aasia päritolu või juudi kogukonna liikmetest kodanikud ja isegi LGBTQ+ kogukond.
Rumeenias on meelissihtmärkideks Rumeenia kodanikud diasporaast ja roma kogukonnast. Üsna
sarnast situatsiooni täheldati hiljuti ka Slovakkias, kus vaenukõne sihtmärgiks sattusid romad ja
“vastutustundetud” slovakid (kodanikud, kes väidetavalt eirasid tervise-eeskirju ja -piiranguid).
Hispaanias hõlmas vihaõhutuse ja sihtmärkide paljusus lõpuks tervet etnilist, religioosset, sotsiaalset ja
isegi poliitilist skaalat – tervisekriisi kontekstis võimendati ksenofoobiat, antisemitismi ja rassismi.
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Viies uuritud riigis oli vaenukõne edendajate jaoks lahenduse üheks osaks epideemia mõju piiramisel ka
nende isikute õiguste ja vabaduste piiramine, keda viiruse levitamise eest vastutavana tajuti. Seega
hõlmas selline ebainimlikustav diskursus mõnede inimeste vastu ka radikaalseid lahendusi nagu
väljaheitmine, äärmuslik isoleerimine, aga ka füüsiline vägivald või nende inimeste hävitamine, keda
tajuti ohuna mitte ainult üldsuse tervisele, vaid ka riiklikule kultuurile ja majandusele.
Võrdlev analüüs tõi välja ka selle, kuidas tervisekriis oli uurimuses osalevates riikides poliitiliselt ja
ideoloogiliselt instrumentaliseeritud. Kõigi viie riigi puhul leiti, et sealsed poliitilised mõjuisikud algatasid
vaenukõnet ja mõnel juhul ka vandenõuteooriaid, et enda poliitilisi eesmärke edendada või poliitikas
kanda kinnitada. Eestis ja Poolas – riikides, kus paremäärmuslikud parteid ja rühmitused on riikliku
poliitika esirinnas – on vaenukõne peamisteks edendajateks olnud riigiparlamendi või -valitsuse liikmed.
Hispaanias on riiklikus poliitikas lisaks populistlikele ja parem- ning vasakäärmuslikele häältele pead
tõstnud ka iseseisvust pooldavad Kataloonia parteid, kes proovisid oma poliitilisi eesmärke edendada
solvavate ja šokeerivate sõnumitega, mille sihtmärgiks olid nii Hispaania valitsus kui ka selle toetajad.
Rumeenias ja Slovakkias olid vihanarratiivide loojateks peamiselt valitsuskriitilised opositsiooniparteide
esindajad või arvamusliidrid.
Vaenu, mida tervisekriisi käigus tekitati ja juurutati, ei suudetud sellel keerulisel ajal olulisel määral ohjata
ega ka maha suruda. Kui Hispaanias jälgisid valitsus ja õiguskaitseorganid hoolikalt vaenukõne ja
vaenukuritegude eskaleerumist, siis teistes riikides algatati vastunarratiive peamiselt valitsusväliste
organisatsioonide või avaliku elu tegelaste poolt, kelle häältel ei olnud kriisi ajal piisavalt jõudu.
COVID-19 kriis ei ole kaugeltki läbi ja riigid üle kogu maailma otsivad endiselt lahendusi pandeemia
mõjude piiramiseks. Vaenuviiruse jaoks on tõhusa “ravimi” leidmise tõenäosus äärmiselt madal,
hoolimata asjaolust, et meelissihtmärgid on teada ning et vallandavaid sündmusi osatakse ette oodata.
Poliitilised

ja

institutsioonilised

mõjuisikud

kohustuvad

nendele

demokraatlikest

standarditest

kõrvalepõigetele kohaldama vastumeetmeid, edendades kaasavat suhtumist ja diskursust, aga
rakendama ka õiguskaitseorganeid. On ülimalt tähtis, et praeguse ülemaailmse väljakutse lõpuks ei
oleks ühiskond saavutanud lihtsalt immuunsust haiguse suhtes, vaid et see oleks ka piisavalt tark, et
haigusest taastuda solidaarses ja inimõigusi soosivas vaimus.
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METODOLOOGILINE RAAMISTIK
Uurimuse eesmärk oli tuvastada ja loetleda COVID-19 kriisi ajal internetimeedias ja sotsiaalmeedias
levivaid domineerivaid trende ja vaenukõne narratiive Eestis, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja
Hispaanias.
Riiklike juhtumiuuringuid dokumenteeriti 2020. aasta veebruarist kuni maini, mis oli kõikjal maailmas
COVID-19 kriisi kõige kriitilisemaks perioodiks. Lisaks meediaseirele hõlmas dokumenteerimisprotsess
poliitikute, riigivõimude, mõjuisikute ja teiste inimeste (kellel on veebikogukondades suur publik ning kes
võivad publiku käitumist ja taju COVID-19 kriisi suhtes mõjutada) avalike ja ametlike veebilehtede
pidevat seiret ja indekseerimist.
Iga riigi juhtumiuuring esitab järgmise teabe:
-

-

Riiklik kontekst. Vallandavad sündmused: selles jaos kaasatakse asjakohaseid avaldusi ja/või
meediateateid, mis vallandasid eri rühmades/kogukondades negatiivse reaktsiooni ja vaenukõne.
Vaenukõne peamised sihtmärgid: see jagu sisaldab nimekirja peamistest sihtmärkrühmadest,
keda COVID-19 negatiivsete mõjudega seostati. Lisaks esitatakse üksikasjalikud kirjeldused
viimasel ajal populaarseks muutunud vaenunarratiividest, mida nende rühmadega seoses loodi.
Vaenukõne heastamine. Vastunarratiivid: jagu sisaldab COVID-19 kontekstis asjakohaseid
näiteid vaenukõne leviku vastastest algatustest ja/või üldsuse vastukajast.
Kokkuvõtted ja soovitused: iga juhtumiuuring esitab kokkuvõtted ja soovitused, mis said
innustust nii uurimuse tulemustest kui ka riiklikust kontekstist.

Aruande sisu esindab ainult autorite vaateid, kes vastutavad selle eest ainuisikuliselt. Euroopa
Komisjon ei võta mingit vastutust aruandes sisalduva teabe võimaliku kasutuse eest.
CC BY 3.0 ActiveWatch, DigiQ, Eesti Inimõiguste Keskus, Movement against Intolerance, Never
Again Association
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EESTI – COVID-19 KRIIS JA VAENUKÕNE
FENOMEN
Autorid: Kelly Grossthal, Liina Laanpere
Eesti Inimõiguste Keskus

RIIKLIK KONTEKST. VALLANDAVAD
SÜNDMUSED.
12. märtsil 2020 kuulutas Eesti valitsus seoses COVID-19 pandeemilise levikuga maailmas ja
Eesti-sisese võimaliku viirusesse massilise haigestumise tõttu riigis välja eriolukorra. Algselt 1.
maini kehtestatud eriolukorda pikendati hiljem 17. maini. Üldiselt Eesti avalikkus aktsepteeris
olukorda ja valitsuse poolt kehtestatud reegleid. Riigi poolt kehtestatud meetmete vajaduse üle
tekkinud debatt on olnud tagasihoidlik.
Eriolukord tekitas immigrantide vastu suunatud ja juba varem levinud vaenunarratiivi järsu
süvenemise. Üks konkreetsetest siseministeeriumi poolt algatatud teemadest on olnud
võõrtööjõu väljasaatmine ja kavatsus seista kõigepealt “Eesti eest”. Siseministeerium, mida
juhib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, algatas eelnõu, mille
alusel on võimalik kehtetuks tunnistada kolmandate riikide kodanike pikaajalist viisat ja neid
riigist välja saata kohe, kui nad eriolukorra ajal (või selle järel) töötuks peaksid jääma.
Seadusemuudatused kinnitati Riigikogu poolt 20. aprillil 2020. a.
Siseministeerium on kindlalt väljendanud oma eesmärki kriisiajal kaitsta eestlasi ning eelistada
Eesti tööjõudu. EKRE toetusrühmad on sotsiaalmeedias kiitnud “võõrad välja” lähenemisviisi.
Peavoolumeedias on see kriitikat leidnud rohkem kui poolehoidu, kuigi peamiselt seetõttu, et
Eesti põllumajandusettevõtjatel on vaja võõrtööjõudu.
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See teema ei ole EKRE jaoks uus. Erakonna valimisprogramm on rajatud jõulisele
immigrandivastasele meelsusele, millest võib leida ka rassistlike alatoone. 2013. aastal pälvis
tähelepanu üks erakonna juhtfiguuridest, selle aseesimees ja praegune rahandusminister
Martin Helme, käies välja ettepaneku, et Eesti immigratsioonipoliitikat peaks juhtima üks reegel:
“Kui on must, näita ust,” ning kes veel 2019. aastal kinnitas, et on nendele sõnadele
endiselt kindlaks jäänud.

Võõrtööjõuvastane narratiiv on küll vaenulikku diskussiooni oma panuse andnud, kuid see ei ole
veel lõppenud seadusevastase vaenukõnega.
Teise intsidendi (mis on otsesemal viisil välismaalaste suhtes vaenukommentaare tekitanud)
osalisteks on kuus Tartu Ülikooli ühiselamus elavat välistudengit, kes 17. aprillil 2020. aastal
andsid COVID-19 testiproovi positiivse vastuse. Viirus hakkas levima õpilaselamusse
kogunenud sünnipäevapeoliste tõttu. Eesti valitsus pani õpilaselamu täiesti lukku ning
vahejuhtum pälvis meedias suurt tähelepanu. Üks uudisteportaal avaldas eraldi uudisnupu
teabega, et kõik intsidendiga seotud õpilased olid välismaalased.
Uudise avalik kommentaarium (milles osaleti pärisnimedega, anonüümsete kasutajate
kommentaare seal ei olnud) kandis peamiselt ksenofoobset sõnumit,
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mis ärgitas välistudengeid ilma pikema jututa maalt välja saatma. Sarnane narratiiv kordus
mitmete portaalide kommentaariumis, ühel juhul väitis kõige populaarsem, ligi 500 positiivset
vastust saanud (anonüümne) kommentaar, et kui need välistudengid peaksid ühishauas
lõpetama, siis tema pisaraid ei vala. Teema jätkus ka sotsiaalmeedias, kus võis täheldada
sarnaseid mustreid – järjepidevalt suur hulk kommentaare keskendus asjaolule, et tudengid olid
välist päritolu ja seetõttu tuleks nad riigist välja saata. Mõned kommentaarid olid ka rassistlikud,
mainides nahavärvi (näide ühest Facebooki teemast).

Eesti õiguskonteksti arvestades võib ebaseaduslikuks vaenukõneks pidada vaid väga väheseid
juhtumi kohta tehtud kommentaare; enamiku kommentaaridest võib rühmitada kahjutut liiki
vaenuks, seega ei olnud olukorral mingeid õiguslikke tagajärgi. Kõik nimetatu panustas juba
niigi viimastel aastatel üleskerkinud välismaalaste pihta suunatud vaenunarratiividesse. Ametlik
reaktsioon poliitikute ja ametnike poolt oli neutraalse sisuga ja nad asetasid rõhku pigem
vahejuhtumi faktidele.
Üldiselt on keeruline välja tuua konkreetseid intsidente või avaldusi, mis oleks leidnud laialdast
kõlapinda ja mille tagajärge oleks võinud pidada ebaseaduslikuks vaenukõneks. Kuigi
vaenukõnet on sotsiaalmeedias postitatud kommentaaridest küll võimalik leida – eriti
paremäärmuslike rühmade lehtedel Facebookis – ei leia sellised kommentaarid (mis on
tavaliseks reaktsiooniks välismaal toimuvatele intsidentidele) kajastust peavoolumeedias.
Peamised vaenukõne sihtmärgid sotsiaalmeedias on migrandid ja pagulased, eriti aafriklased ja
muslimid. COVID-19 pandeemia kontekstis on EKRE meediaplatvorm Uued Uudised korduvalt
kajastanud uudiseid migrantidest välismaal, kes eriolukorra reegleid rikuvad (nt “Tänane
Euroopa: migrandid sülitavad koroonaviirusest tingitud piirangutele”).
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Tavaliselt antakse sotsiaalmeedias jagatavatele sellist tüüpi uudisteartiklitele kommentaare,
milles võib leida õhutust vägivallale ja alandavat kõnepruuki, mida võiks mistahes
rahvusvahelise määratluse alusel pidada ebaseaduslikuks vaenukõneks (mõned kõige
teravamad näited Facebooki gruppidest on siin, siin ja siin). Seda tüüpi vaenukõne oli levinud
juba enne COVID-19 pandeemiat ning see on tavaliseks reaktsiooniks igale uudistele, mille
teemaks oli sotsiaalse korra eiramine migrantide poolt. Õiguslikke tagajärgi ei ole sellele olnud,
kuna Eesti karistusseadustik ei näe sellist liiki kommentaaride eest ette mingit karistust ning
eeldab kuriteona kvalifitseerumiseks otsest ohtu elule, tervisele või varale.

VAENUKÕNE PEAMISED SIHTMÄRGID
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Tõlge: Vaenukõne COVID-19 kriisi ajal Eestis
Migrandid (tarakanid, kahjurid) – väljasaatmine, kinnipidamine;
Muslimid (räpased, (hullemad kui) loomad) – hävitamine, füüsiline kahju, isoleerimine.
Vaenukõne peamised sihtmärgid: sildistamine ja sihtmärkide vastu pakutud meetmed.

COVID-19 pandeemia ei ole Eestis vaenukõne sihtrühmi juurde toonud. Traditsioonilised
sihtmärgid nagu migrandid ja pagulased – eriti aafriklased ja muslimid – on endiselt
enamlevinud

sihtrühmaks.

Valdavalt

sisaldavad

teemad

nende

rühmade

poolset

sotsiaalnormide eiramist ja ühiskonda mittepanustamist.
Eesti sotsiaalmeedias sisalduva vaenukõne peamiseid sihtmärke ei ole süvitsi analüüsitud.
Samas näitab ELi toimimisjuhendite rakendamise hindamine, et vaenukõne kõige rohkem
täheldatud alusteks on ksenofoobia (hõlmab migrantidevastast vaenu) ja seksuaalne sättumus.
Vaenu nende inimeste vastu, kes ei ole etnilised eestlased, võib seletada riigi keeruka ajalooga.
Pärast Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt ei olnud Eesti migratsioon enam loomulikult
kulgev protsess. Nõukogude etniline ja demograafiline kurss paigutas ümber miljoneid inimesi –
siin on tegemist poliitikaga, mis Eestit suurel määral mõjutas. Enne okupatsiooni oli Eesti
rahvastik vägagi homogeenne. Sakslased, rootslased, juudid ja venelased moodustasid
rahvastikust ainult väikese osa. Täna moodustab vene keelt kõnelev vähemus rahvaarvust
peaaegu 30 protsenti. See oluline rahvastikumuutus on viinud mitmesuguste pingete ja
segregatsioonini. Eesti ja vene keelt kõneleva elanikkonna vahel on Eestis sügav lõhe: endiselt
valitseb kahe kogukonna vahel eraldatus hariduses, tööturul, elukeskkonnas, meediatarbimises
jne. See ajalooline ja kultuuriga seotud kontekst võib vähemalt osaliselt selgitada inimeste
negatiivset suhtumist immigratsiooni, mida poliitikud omakorda kasutavad ära viha ja hirmu
levitamiseks.
Vaenukõne esineb valdavalt platvormi Uued Uudised (Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna
(EKRE) meediaplatvorm) artiklite vastusena postitatud Facebooki kommentaarides. Näiteks
avaldas Uued Uudised artikli migrantide kohta Prantsusmaal, kes ei järgi koroonaviiruse leviku
ennetamiseks mõeldud reegleid. EKRE Facebooki toetusrühma kommentaaride järgi saaks
terve maailm sellest kasu, kui migrandid viiruse saaksid ja ära sureksid (viidates looduslikule
valikule).

Tõlge: “See haigus võikski ainult musti murda!”

Artiklile politseiga pahuksisse sattunud migrantide kohta Brüsselis kirjutati kommentaare
migrantide hävitamise kohta, viidates neile kui “tarakanidele” ja “kahjuritele”.

EESTI

Tõlge: “Kui mu köögis tarakanid oleks, siis ma ka purustaks need”.

Sarnaselt sooviti migrantide rasket olukorda Itaalias käsitleva artikli kommentaarides, et
migrandid võiks koroonaviirusega nakatuda või tagasi koduriiki minna. Lisaks kutsuti reeglite
eirajaid Bangladeshis käsitleva artikli kommentaarides neid inimesi “räpasteks moslemiteks”,
“loomadest hullemaks” ning väljendati seda, et Allah soovib, et nad viirusesse sureksid.

“Räbased mõslemid, pohhui nendest”
“hullemad kui loomad!”

Üks platvormi Uued Uudised artiklitest süüdistas COVID-19 levikus haavatavate migrantide
seas vasakliberaalseid institutsioone, kes migratsiooni ergutasid. Kommentaarid väljendasid
lootust, et kui meri migrante ei tapnud, siis loodetavasti teeb seda koroonaviirus.
Artikkel, milles käsitleti Iraani kodanike väljasaatmist Ungarist karantiinireeglite rikkumise eest,
sai Facebookis kiitvaid kommentaare, mis tõstsid konkreetselt esile seda, et mustanahalised
(kasutades halvustavat väljendit) ning moslemid tuleks välja saata, maha lasta, või loomaaeda
panna.
Tõlge: “Kõik moslemitest immigrandid
koerad ja neegrid peaks kohe vangistama ja
Euroopa piiridele tuleb asetada katapuldid
300-400-meetriste vahedega. Mis õigusi
neil veel vaja on. Ungaril läheb hästi – enne
üle piiri saatmist saab migrantidele püssiga
soola p***e lasta!”.

Üheks uueks konkreetselt COVID-19 pandeemiaga seotud esilekerkinud teemaks on see, et
võõrtöölised tuleks tagasi koju saata, aga (veidi paradoksaalsel moel) ka see, et mustanahalised
või pagulased tuleks farmidesse tööle saata. Eestis koosneb põllumajanduslik välistööjõud
peamiselt Ukraina kodanikest, kuid mitmed Facebooki kommenteerijad on teinud soovitusi, et kuna
põllukasvatajad vajavad töölisi, peaks mustanahalised (kasutades halvustavat väljendit) farmidesse
saatma, kuna muidu veedavad nad linnas sihitult aega, päikese paistma hakates “ronides välja
nagu prussakad”. Levinud reaktsiooniks on, et pagulased, eriti aafriklased, ei tulnud Euroopasse
tööd tegema või isegi ei mõista töö kui sellise olemust.

EESTI

Tõlge: “Pange neegrid tööle! Nad kõik ju kõrgelt haritud! Muidu longivad niisama sihitult mööda linna! Päikselise ilmaga ronib neid nagu prussakaid igast
praost välja! Kuidas nad kõik siia said?”

Kõige tavalisemad ettepanekud nende rühmade suhtes on riigist välja saatmine või hävitamine,
või väljendatakse seda, et nad väärivad koroonaviirusesse nakatumist ja suremist.

VAENUKÕNE HEASTAMINE. VASTUNARRATIIVID.
Eesti sotsiaalmeedia eripäraks on asjaolu, et paremäärmuslik agenda on jõuline ja ülekaalukas,
kus ainult mõned üksikud seisavad nähtavalt vastu domineerivatele vihanarratiividele. Lisaks
eksisteerib ainult käputäis rassismivastaseid rühmi või selliseid rühmi, mille valdavaks osaks
oleks inimõiguslikud eesmärgid. See tähendab, et vastunarratiivide kaal ei ole märkimisväärne
ega süsteemne. Seega saab käesolev uurimus määratleda ainult mõningaid trende, neid ei
tohiks aga käsitleda laialdast mõju omavate vastunarratiividena.
Facebooki lehekülge Salliv Eesti võib pidada vastunarratiivide peamiseks algatajaks,
võitlemaks Eesti Valitsuse otsuste ja nende ksenofoobse retoorika vastu, mille sihtmärgiks on
võõrtöölised, peamiselt ukrainlased.
Esineb peamiselt kahte tüüpi argumente/narratiive:
1. Postitused ja kommentaarid, mis otseselt kritiseerivad või ründavad eriolukorras
võõrtööliste vastu rakendatud valitsuse poliitikat. Nende narratiivide hulka kuuluvad
valitsuse kutsumine ksenofoobseks ja üldsusele meenutamine selle kohta, et Eesti on
tahtnud olla osa Põhjamaadest (kes on inimõiguseid ja avatust austanud palju aastaid).
2. Postitused ja kommentaarid selle kohta, et ka eestlased ise tahavad välismaal õppida,
töötada ja reisida. See narratiiv kasutab isiklikke kogemusi ja lugusi selle kohta, kuidas
eestlased on teinud hooajatööd näiteks Austraalias või semestri jooksul õppinud välismaal.
Lisaks

on

liikumine

“Jah

vabadusele,

ei

valedele”

(mis

korraldab

regulaarselt

valitsusevastaseid meeleavaldusi) jaganud postitusi Facebookis, mõistes hukka valitsuse
ksenofoobset poliitikat pandeemia ajal. Siiski keskendub nende narratiiv jõuliselt
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EESTI
valitsusevastastele argumentidele, mitte ei seisa vaenukõnele vastu üldisel tasandil.
Liikumine Kõigi Eesti, mis küll edendab võrdsust ja rassismivastaseid väärtusi, on jaganud
uudisteartikleid, mis ei nõustu valitsuse poliitikaga võõrtööliste suhtes, kuid ei ole esitanud
sõltumatut ja iseseisvat narratiivi.
Teised inimesed, rühmad, asutused ja veebilehed, mis on omalt poolt arutellu panustanud, on
seda teinud juhuslikult ja ei ole selget vastunarratiivi algatanud.
Peamiselt platvormi Uued Uudised artiklite reaktsioonina tehtud Facebooki kommentaaridele,
milles õhutatakse migrantide vastu vaenu ja vägivalda eriolukorra reeglite rikkumise eest, pole
märgatavaid vastuseid tulnud.
Ei ole võimalik kindlaks teha seda, kas ja kuidas nendel vastunarratiividel on olnud
mingisugustki mõju debattidele, mis ümbritsevad COVID-19 pandeemiat ja vaenu õhutamist.

KOKKUVÕTTED JA SOOVITUSED
COVID-19 kriis on näidanud, et vaenu õhutamine on poliitika kujundamisega läbi imbunud.
Nüüd, kus valitsuses on paremäärmuslik EKRE, on ksenofoobsed kalduvused muutunud
seadusandluse ja ametliku retoorika osaks. See on tõlgendunud ka sotsiaalmeedias
täheldatavaks vaenuks; Eesti kontekstis kasutatakse selleks kõige rohkem Facebooki platvormi.
Fenomen ei ole uus, kuid tundub kriisiajal olevat mõõtmetelt kasvanud.

Soovitused:
 Kuna vaenu õhutamine tundub olevat vastunarratiividest palju domineerivam, on
ühiskonnaõpetuse ja inimõigustehariduse vajadus suurem kui iial varem.
 Eestis on vaenukõnet käsitlevad seadused liiga leebed ja kehtiv karistusseadustik on
praeguses sõnastuses vaenukõne vastu võimetu, kuna vaenusõnu peab saatma otsene
oht tervisele või heaolule. Karistusseadustikku peab muutma, et riik saaks reageerida ka
vaenu õhutamisele ja üleskutseteks vägivallale.

COVID-19 kriis ja vaenukõne

11

POOLA – COVID-19 KRIIS JA VAENUKÕNE
FENOMEN
Autorid: Rafal Pankowski, Jacek Dzięgielewski
Never Again Association

RIIKLIK KONTEKST. VALLANDAVAD
SÜNDMUSED.
COVID-19 epideemia põhjustas Poolas ksenofoobsete, antisemitistlike ja rassistlike intsidentide
tõusu. Suurem enamik neist leidis aset internetis – sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter),
Youtube’i

videotes

ja

meediamaterjalidele

antud

kommentaarides.

Juba

pandeemia

algushetkedel märgati agressiivset käitumist – vaenukõnet ja diskrimineerimist Aasia päritolu
inimeste vastu, kes väidetavalt viirust edasi andsid (isegi kui nad olid Poolas palju aastaid
elanud ja ei olnud Hiinas enne epideemiat käinud). Hiljem laienes see negatiivne suhtumine ka
teistele vähemustele, näiteks Ukrainast pärit Poolas elavatele ja töötavatele inimestele.
Esimene dokumenteeritud juhtum pärineb 11. jaanuarist, kui ajakirjanik Jerzy Targalski ütles
Poola avalik-õiguslikus raadiojaama saates: “Me ei tea veel, millises ulatuses see pandeemia
väljaspool Hiinat levima hakkab, kuna seni on tõestatud, et hiinlased on selle suhtes
vastuvõtlikumad kui valged inimesed […] Ma arvan, et see ei hakka levima”.
30. jaanuaril ütles peasanitaarinspektor Jarosław Pinkas koroonateemalises intervjuus Radio
RMF FM-is: “Poolas sellist viirust ei ole. Seega on ohutase nullilähedane,” seostades probleemi
ainult riikliku tasandiga. Kui ajakirjanik Marcin Zaborski küsis: “Nii et kui mul on 38-kraadine
palavik ja ma köhin, aga ma ei käinud Hiinas, siis ma ei tohiks muret tunda?” vastas Pinkas: “Te
ei tohiks muret tunda. Palun veenduge, kus te viibisite ja kas teie ümbruses oli hiinlasi […] Kas
rääkisite äkki Hiina naise või mõne teise Hiina kodanikuga, kes oli kahe eelmise nädala jooksul
Hiinas viibinud? Kui te ei ole sellistest asjaoludest teadlik, olete täielikult kaitstud”.
Veebruaris ja järgnevatel kuudel kandis Poola sotsiaalmeedia mitmeid homofoobseid
kommentaare ja koroonaviiruse pandeemia kohta käivaid vandenõuteooriaid. Siin on mõned
Twitteri postituste näited:

POOLA
- “K….ge ennast peded, see viirus on teie süü”,
- “Peded tähendavad haigusi, kes teab, kas koroonaviirus ei ole mitte üks teie
järjekordsetest leiutistest!!!”,
- “Täna lugesin, et koroonaviirusega nakatumise suhtes on kõige haavatavamad peded ja
lesbid”.

Samuti märgati vandenõuteooriate arvu kiiret kasvu, mida jagasid ka paljud tuntud avaliku elu
tegelased. Mõned neid külastasid paremäärmuslikku Youtube’i kanalit wRealu24, mis on tuntud
sagedase ksenofoobse ja homofoobse meediasisu edastajana: Grzegorz Braun ja Janusz
Korwin-Mikke (mõlemad parlamendiliikmed, paremäärmusliku partei “Konföderatsioon” liikmed),
endine katoliku preester Jacek Międlar ning lauljad Edyta Górniak ja Ivan Komarenko.
Nad väljendasid sarnaseid teooriaid: pandeemia ise on väljamõeldis ja seda kasutavad
poliitikud kodanike üle kontrolli saavutamiseks; pandeemia on ainult viis, kuidas inimesi
tahtevastaselt nende kiibistamise eesmärgil vaktsineerida; koroonaviirus on bioloogiline relv.
Viimasena mainitud väide moodustab ka antisemitistlike teooriate ühise osa – parlamendiliige
Grzegorz Braun väitel on võimalik, et viirus toodeti laboris ja paisati õhku sõja alustamise
eesmärgil – algatajaks kas Iisrael või Hiina. Nimetatud avaliku elu tegelased mainisid ka Bill
Gatesi ja/või Maailma Terviseorganisatsiooni väidetavat plaani Maa rahvastikku kahandada kas
viiruse enda või selle vastu toodetud vaktsiini abil. Poolas väga populaarne poliitik ja
parlamendiliige Janusz Korwin-Mikke avaldas jutusaates: “Juudid on võimul, kuna nad on
pogromme kogenud. Pogrommide tulemusena jäid tugevaimad ja suutlikumad juudid ellu – see
on antisemiitidele hoiatuseks. […] Eksisteerib isegi teooriaid, et rabid provotseerivad pogromme
meelega, eriti selleks, et juudid sellistes pogrommides ellu jääks ja nende seas looduslik valik
toimuks”. Saadik Grzegorz Braun tegi ähvardusi Poola terviseministri suunas, rääkides Poola
parlamendis tema avalikust ülespoomisest. Populaarne kommentaator Stanisław Krajski on
spekuleerinud väidetavast vabamüürlusest kirikus, mis on kriisi eest vastutav – tema teooria
järgi on kirikus käivate inimeste arvu piiramine – meede, mida hakati rakendama nakkuse
vähendamiseks – teadlik tegu katoliku kiriku hävitamiseks.
Kõik ülalmainitud inimesed on avalikule debatile Poolas olulist mõju avaldanud. Grzegorz Braun
on poliitik, kes praegu on rahvasaadik ning kes 2015. aasta presidendivalimiste ajal üldsuse ees
palju figureeris. 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai ta üle 33 000 hääle ja riiklikel
parlamendivalimistel hääletas tema poolt üle 31 000 inimese. Tema ja Janusz Korwin-Mikke on
koalitsiooni parempoolse partei Konfederacja (Konföderatsioon) liikmed. Konfederacja sai 2019.
aasta parlamendivalimistel 6,81% häältest ja tõi parlamenti 11 saadikut. Stanisław Krajski oli
Poola silmapaistva katoliku raadiojaama Radio Maryja kommentaator. Jaam ise on tuntud
sagedase vaenukõne ja homofoobse ning antisemitistliku sisu poolest. Krajski on praegu
populaarne kommentaator paremäärmuslikus meedias, esitades seal tihti antisemistlikke
teooriaid ja vandenõuteooriaid.

POOLA

VAENUKÕNE PEAMISED SIHTMÄRGID

Tõlge: Vaenukõne COVID-19 kriisi ajal Poolas
Juudid (kurjad, nördinud) – väljasaatmine, “Teised” – migrandid, asiaadid, mittepoolakad (räpased) – väljasaatmine, piiride sulgemine, LGBTQ+
(vastutustundetud) – isoleerimine
Vaenukõne peamised sihtmärgid: sildistamine ja sihtmärkide vastu pakutud meetmed.

Tagasivaatavalt hõlmasid ksenofoobsed intsidendid inimesi või inimrühmi, kellesse suhtuti kui
“teistesse” – mittepoolakad, asiaadid, LGBT-kogukonna liikmed, juudid jne. Koroonakriisil on
väga sarnane muster varasemate vaenupursetega – immigrantide vastu 2015. aastal ja LGBTkogukonna vastu valimiskampaania ajal 2019. aastal. Lisaks täheldati iga sellise episoodi puhul
jõulist antisemitistlikku käitumist.
Väga murettekitavaks trendiks on vandenõuteooriate ja vaenukõne populaarsus kuulsuste ja
avaliku elu tegelaste seas, kuna nad suudavad provotseerida suuri internetikogukondi selliseid
teooriaid uskuma ja ohtlike libauudiste levikule kaasa aitama. Need tegevused on eriti ohtlikud,
kuna kujutavad endas ohtu üldsuse tervisele ja inimeludele ning heaolule.
COVID-19 kriisi poolt vallandatud vaenukõne analüüsimisel on oluline rõhutada, et agressiivne
suhtumine nendesse rühmadesse oli üsna tavaline juba enne tervishoiukriisi.
Juudi kogukonna pihta suunati antisemitistlikku propagandat, vaenukõnet ja vandenõuteooriaid,
nende näol on tegemist Poola paremäärmusliku diskursuse korduvate narratiividega .

POOLA
Juute kirjeldati rühmana, kes üritab konspiratsiooni korras terves maailmas võimu haarata,
kasutades selleks kas COVID-19 viirust (bioloogilise relvana), või mikrokiipe sisaldavaid
kohustuslikke vaktsiine, mis inimmõistust juhivad jne. Sageli kasutati halvustavat ja väga solvavat
ning antisemitistlikku sõna parchy. Sellise vaenukõne näiteid võib leida Twitterisse postitatud video
kommentaaridest, kus Iisraeli suursaadik Poolas teavitas Iisraeli kodanike Iisraeli naasmise
võimalusest (sarnaselt teiste riikidega, kes oma kodanikel pandeemia algusest saadik koju on
aidanud naasta):
“Parem oleks, kui enam ei kohtuks”, “Olgu see teie parasiitliku eksistentsi lõpuks Poolas”, “Ja asi
lahenes iseenesest. Vahel toob isegi viirus mõõdetavat kasu”, “Koroona(viirus) tegi ka midagi head”,
“Mingu nad lõplikult minema ja lõpetagu meie riigi pihta pidev sülitamine – üheotsapilet”, “Loodan, et
asi läheb kiiresti, kerige Poolast kus kurat”, “Jumalaga, te kuradi juudinärakad”.

Koroonaga seotud vaen mõjutas ka pagulasi/immigrante (või selle rühma liikmetena tajutud
inimesi), isegi kui nad olid Poolas elanud pikka aega. Neid kirjeldati tavaliselt räpasena ja
hoolimatuna hügieeni ja tervise suhtes, kujutades seega ohtu Poola rahva turvalisusele.
Uue nähtusena muutusid väga intensiivseks vaenunarratiivid asiaatide vastu. Aasia päritolu
inimesi

kujutati

vaenuõhutajate

poolt

haiguskandjatena

(“hiinlased

on

selle

suhtes

vastuvõtlikumad kui valged inimesed”), seda tehti ka teiste rahvuste või rahvuslike
algupäradega inimeste suhtes (ukrainlased, inimesed Lähis-Idast).
Teised vaenulikud internetikommentaarid väitsid, et LGBT-kogukond on koroonaviirusest enim
mõjutatud ning seega peaks neid ülejäänud ühiskonnast isoleerima (näited: “viirus on teie süü”,
“peded tähendavad haigusi, kes teab, kas koroonaviirus ei ole mitte üks teie järjekordsetest
leiutistest”, “peded ja nende pederastia – tulemuseks AIDS. Rottide, kasside, koerte, nahkhiirte
söömine – tulemuseks KOROONAVIIRUS. […] Teiste sõnadega, patoloogia histoloogia”,
“nõuame homoseksuaalsuse karistamist ja kõikide Poola LGBT seksipervertide arreteerimist.
Hälbelised kujutavad suurt epidemioloogilist ohtu”). Tavaliselt viidati neile homofoobse
sõimusõnaga peded.
Vaenuõhutajate tavalisemateks pakutud meetmeteks, mida “teiste” vastu ette võtta, oli juudi
kogukonda kuuluvad või Lähis-ida ja Ukraina inimesed maalt välja saata. Mis puutub
immigrantidesse ja pagulastesse, keda samuti Poola kogukonnale ohuna kujutati, siis nende
puhul nähti COVID-19 mõju piiramiseks levinuima meetmena piiride sulgemist. Neid Poola
paremäärmuslike poliitikute ja toetajate poolt pakutud radikaalseid lahendusi esitati käsikäes
teiste ideoloogiliste loosungitega: Poolas poolakad, üks usk (katoliku) ja jõulised liidrid.
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POOLA
VAENUKÕNE HEASTAMINE. VASTUNARRATIIVID.
On mõnesid näited konkreetselt koroonaviirusega seotud vaenukõne vastunarratiivide tõhusast
edendamisest.
Üheks olulisemaks neist on ühenduse “NEVER AGAIN” poolt koostatud aruanne “Virus of
Hate”. See sisaldab arvukaid kirjeldusi koroonaviiruse kontekstis aset leidnud vaenukõnest (mis
leidis aset nii interneti- kui tavameedias, sh televisioonis ja raadios) ja füüsilistest rünnakutest
ning diskrimineerimisest; aruannet kajastas laialdaselt nii Poola kui ka välismeedia. Sellised
algatused on tõhusad, sest näitavad probleemi ulatust ja levinud trende ja neist võib olla abi
uute vahendite loomisel vaenukõnega võitlemiseks.
Lisaks edendasid Poola tervishoiu ametivõimud rohkearvuliste vandenõuteooriatega võitlemiseks
tõendus- ja teaduspõhist teavet (nt Youtube’i erireklaamides). Vandenõuteooriaid1 tuleks pidada
vaenukõnega samavõrd ohtlikuks, sest need kujutavad endast inimtervisele ja -elule tõsist ohtu.
Ainsaks võimaluseks nendega võidelda on viidata teadusele, isegi kui need meetmed ise ei käsitle
otseselt vaenukõnega seotud probleeme.

Ennetavaid meetmeid võeti kasutusele ka sotsiaalmeediaplatvormidel. Poola meedias
avaldatud intervjuudes lubas Facebooki avaliku korra meeskonna juht Poolas Jakub Turowski,
et sotsiaalmeediaplatvorm aitab võidelda vandenõuteooriatega ja libauudistega. Turowski väitel
teeb Poola Facebooki meeskond informatsiooni kindlakstegemisel ja libauudistega võitlemisel
koostööd 60 organisatsiooniga. Nad on Facebooki rühmade moderaatoreid koolitanud
libainformatsiooni tuvastama ja sellest teatama. Lisaks saavad kasutajad soovi korral Maailma
Terviseorganisatsioonilt

või

tervishoiuministeeriumilt

pärit

tõenduspõhist

teavet

lugeda

Facebook Messengeris või Whatsappis. Samas on Facebooki seisukoha tõsiseltvõetavus
küsitav, sest üks libauudiste vastast poliitikat kirjeldav intervjuu anti portaalile wPolsce.pl, mida
seostatakse vaenuliku, homofoobse ja ksenofoobse sisu poolest tuntud portaaliga wPolityce.pl.

KOKKUVÕTTED JA SOOVITUSED
COVID-19 kriis on tavapäraste sihtrühmade – immigrantide, juutide, LGBT-kogukonna,
“teistena” tajutud inimeste – vastased vihanarratiivid taaskäivitanud. Seiratud perioodi
uudsuseks on Aasia päritolu inimeste suhtes tekkinud agressioon. Vaenulikku käitumist on
sageli vallandanud avaliku elu tegelaste – poliitikute, kuulsuste, ajakirjanike, preestrite – poolt
levitatav vihakõne. Needsamad inimesed mängivad ka vandenõuteooriate levikus suurt rolli.
1
Vastavalt 2020. aasta aprillis Varssavis asuva Sotsiaal- ja Humanitaarteaduste Ülikooli demokraatiauuringute keskuse korraldatud
uurimusele usub kuni 45 protsenti poolakatest vandenõuteooriatesse, väites et “mõned välised jõud või riigid levitavad koroonaviirust tahtlikult”,
kusjuures ainult 42 protsenti valimist tunnustas viiruse teaduslikult kinnitatud loomulikku päritolu.
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POOLA
Tervishoiukriis on ühiskonnale esitanud kaks omavahel seotud väljakutset: vaenukõne ja
libauudised. Vaenukõnet ja vaenukuritegusid saaks heastada, kui riigivõimud kohaldaksid juba
eksisteerivaid õiguslikke sätteid, kus vaenuõhutajate jaoks kehtiksid selged karistused. Teiselt
poolt saab libauudiste ja vandenõuteooriatega võidelda ainult tervishoiutöötajate antava pideva
panuse abil, kes peaksid oma ütlustes kasutama ainult teadus- ja faktipõhiseid arvamusi.
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RUMEENIA – COVID-19 KRIIS JA VAENUKÕNE
FENOMEN
Autor: Ionut Codreanu
Ühing ActiveWatch

RIIKLIK KONTEKST. VALLANDAVAD
SÜNDMUSED.
Veebruari lõpust kuni mai lõpuni on koroonaviiruse kriis Rumeenia ühiskonnale esitanud
väljakutseid, millega rumeenlastele on kehtestatud mitmesuguseid piiranguid, esitatud vahel
segadusse ajavaid sõnumeid riigiametnike poolt ning ärevust tekitavaid uudiseid nii tava- kui ka
sotsiaalmeediast. Sellises kannatusrikkas olukorras on ebaviisakused ja vaenukõne sagenenud
nii tavapäraste kui ka uute “patuoinaste” pihta suunatuna, keda kujutatakse ja tajutakse
võimalike ohtudena üldsuse tervisele ja turvalisusele.
16. märtsil 2020. aastal kehtestati Rumeenias ametlikult eriolukord, kuid vaenukõne ilmingud
muutusid nähtavaks juba nädalaid varem. Igapäevased meediateated Itaaliast ja Hispaaniast,
mis kirjeldasid COVID-19 mõjul süvenevat tervishoiukriisi, seostasid selle kiiresti Rumeenia
tööliste ja elanikega, keda nimetatu samuti puudutas ja kes otsustasid Rumeeniasse naasta.
Kuna Itaalias, Hispaanias ja Suurbritannias on suurimad rumeenlaste välismaised kogukonnad,
kuid ka seetõttu, et Rumeenia võimudel ei ole selget pilti välismaal elavatest rumeenlastest,
arenesid

spekulatiivsed

narratiivid

loomulikul

viisil.

Naasvad

rumeenlased,

keda

assimileeritakse Rumeenia diasporaasse, on olnud vaenukõnet sisaldavate sõnumite
märklauaks

–

neid

kirjeldati

nakkuskandjana,

aga

ka

Rumeenia

tervishoiu-

ja

sotsiaalkindlustussüsteemi põhjendamatute kasusaajatena. See vaenunarratiiv on loonud
poliitilisi kõrvaltähendusi nii kohalikes poliitikutes kui ka mõjuisikutes, kes on praeguse valitsuse
ja president Klaus Iohannise suhtes kriitilised.
11. märtsil postitas România TV (üks populaarseimad riiklikke uudistekanaleid) uudisteankur ja
saatejuht Victor Ciutacu oma isiklikku blogisse vaenuliku sõnumi, mille sihtmärgiks olid naasvad
rumeenlased, kelle suhtes ta väljendas oma raevu ja neist eraldumist: “Ma ei vihka teid. Olete
selleks liiga väikesed. Aga ma põlgan teid! See tunne tuleb mu maksast, mu kannast, tunnen seda
kogu oma väega. Ning see jätkub, olgu see epideemia lainehari või alles algus. Näidata solidaarsust
neile, kes teie abiga raha teeninud ja võimule pääsenud. Te olete kaasosalised”.
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RUMEENIA
Oma sõnumiga kritiseeris Ciutacu Rumeenia diasporaad selle poliitilise orientatsiooni eest, aga
ka Rumeenia maksumaksjate ärakasutamise eest.
12. märtsil postitas Cătălin Rădulescu (Sotsiaaldemokraatliku Partei ja parlamendi liige) kõigi pihta
suunatud mürgise sõnumi, mis seisis vastu rumeenlaste naasmisele karantiini all olevatest
tsoonidest. Oma sõnumis süüdistas Rădulescu Rumeenia diasporaad selles, et nad on viiruse
“kandjad” ja “mõrvarid”, kujutades ohtu Rumeenia elanikele. Rădulescu ei lasknud käest ka
võimalust diasporaad süüdistada praeguse valitsuspartei ja presidendi poolt hääletamises, kes tema
arvates olid kriisi eest vastutavad. Rădulescu vaenuliku käitumise tõttu esitati samal päeval
Sotsiaaldemokraatliku Partei kohaliku juhatuse poolt ettepanek tema liikmelisus SDP-s üheks
aastaks peatada.

Mõni päev hiljem levitas avalikku vihakõnet sisaldavaid sõnumeid Mirel Palada, olulise
sotsioloogiainstituudi juht ja Rumeenia Valitsuse endine nõunik 2015. aastal. Kahes
järjestikuses Facebooki postituses võttis Palada sõna Rumeenia diasporaa vastu, süüdistades
neid mitte ainult koroonaviiruse võimalikus levitamises, vaid ka praegusele valitsusele poliitilise
toetuse avaldamise eest: “Suur arv inimesi diasporaast naasis riiki. Sadu tuhandeid. Võib-olla
isegi miljon. Me ei tea senini täpselt, kui palju. Loendame neid endiselt. Pärast seda, kui nad
riiki ja selle elanikke [ropp sõna], pidades neid kangekaelseks ja primitiivseks, on neil nüüd, kui
olukord hakkas kriitiliseks muutuma, äkitselt riigi vastu armastus tekkinud”. (18. märts 2020).
Tema sõnum pälvis internetis võrdselt nii kriitikat kui ka poolehoidu. 29. märtsil postitas Mirle
Palada järjekordse vaenuliku sõnumi Rumeenia diasporaa vastu, ennustades rumeenlaste
riiki naasmisele väga süngetes toonides tagajärgi: “Kahe kuu jooksul, maikuu lõpus, kui meil on
umbes kümme tuhat surnud inimest ja sadu tuhandeid haiged inimesi […] Siis näeme, kuidas
avalik arvamus muutub ühest äärmusest teise. Siis näeme negatiivseid emotsioone, mis on
suunatud viiruse riiki toonud diasporaale. Nemad needsid selle maa. Nad kritiseerisid ka
tervishoiusüsteemi ja Rumeenia riiki. Ja nüüd, olles tagasi kodus, ei ole arstid enam järsku
korrumpeerunud, nad on head. Rumeenia haiglad ei ole enam haletsusväärsed, need on
kohad, kus nad püüavad oma elusid päästa. Välismaa ei ole enam taevas maa peal, see on
koht, kust nad põgenevad. Rumeenia ei ole enam see sitt riik, see on koht, kuhu põgeneda,
kuid kuhu nad kahjuks tõid ka hävingu”.
Nende vaenunarratiivide tervishoiu ja poliitikaga seotud mõõtmed läksid üle etniliseks
mõõtmeks, kuna enamikku koju naasvatest rumeenlastest tajuti roma kogukonna liikmetena,
keda laialdaselt ja stereotüüpselt kujutatakse harimatutena ja suutmatuna järgida sotsiaalseid
norme ja piirangumeetmeid. Seetõttu on ebaseadusliku vaenukõne hulk märkimisväärselt
kasvanud mitme segregeeritud roma kogukonnas aset leidnud intsidendi tõttu, mida kajastati
riigimeedias ja mis kiiresti levisid sotsiaalmeedias.
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7. aprillil postitas parlamendiliige Nicolae Bacalbașa sotsiaaldemokraatliku partei nimel oma
Facebooki lehele vaenuliku ja alandava postituse Roma kogukonna vastu: “Et lugu selge oleks.
Hiinlased said viiruse oma nahkhiirtelt, meie saame selle oma varestelt! #püsikodus”. Rassistlik
postitus on Bacalbașa lehelt eemaldatud, kuid tema vaenulikku käitumist kontrolliti riikliku
diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu poolt, kes lõpuks määras talle 20. mail 2020
haldustrahvina karistuseks umbes 1400 eurot.
10. aprillil postitas Rumeenia silmapaistev akadeemik ja intellektuaal Vladimir Tismăneanu
rassistliku meemi, millel kujutati reas seisvaid vareseid (väga levinud ja alandav roma kogukonnaga
seotud sõna) tekstiga “Tăndărei Lennujaam. Kõik lennud tühistatud”. See rassistlik meem hakkas
kiiresti levima varsti pärast seda, kui Rumeenia ametivõimud otsustasid 4. aprillil Tăndărei (linn
Kagu-Rumeenias, mida mõjutab vaesus ja kus alaliselt elab roma kogukond) täielikult sulgeda.
Tismăneanu rassistlikku libastust on kritiseerinud paljud nii peavoolumeedias kui ka
vabaühendustes. Varsti pärast intsidenti eemaldas ta meemi ja esitas avaliku vabanduse. Kolm
nädalat hiljem karistas riiklik diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu Tismăneanud rassistlike
sõnumite levitamise eest haldustrahviga.
Mitmes roma kogukonnas oli aprilli keskpaigaks toimunud vägivaldseid intsidente, mida kajastati
riikliku meedia poolt ning mis andsid oma panuse seadusvastase vaenukõne süvenemisse. Suurem
osa vaenulikest sõnumitest (mida levitasid tavakasutajad) kasutasid alandavaid väljendeid ja
kutsusid roma kogukonna vastu üles karmide isolatsioonimeetmete rakendamisele (sealhulgas
sõjaväe ja politsei äärmuslikule kasutamisele). Nende intsidentide dokumenteerimise käigus anti
teada 80 Facebooki postitusest, mis seadusvastast vaenukõne levitasid (eriti üleskutsed
vägivaldsele tegevusele ja hävitamisele). Kogu sisu, mille kohta teada anti, eemaldati Facebooki
kogukonna standardite rikkumise eest.

Lisaks Rumeenia diasporaa ja roma kogukonna liikmetele olid vaenukõne sihtmärkideks
vanemaealised

ja

ortodokssed

kristlased.

Suurem

osa

vaenulikust

sisust

koosnes

halvustavatest ja alandavatest väljenditest, mida kujutati retoorilise karistusena nende vastu,
keda tajuti nakkuskandjatena oma elustiili tõttu või selle tõttu, et nad ei järginud
isolatsioonireegleid. Vanemaealiste (sildistatud kui “tudisejad”) ja ortodokssete kristlaste
(sildistatud kui “reliikviate musitajad”) pihta suunatud vihanarratiivid on omalt poolt panustanud
ebaviisakasse käitumisse küberruumis ja põhjustanud endeemiliste stereotüüpide kestvust
Rumeenia ühiskonnas.
Kuigi eriolukord on lõppenud, jätkub tervisekriis Rumeenias endiselt ja käsitletud vaenuagendaga
seoses võib tekkida uusi arenguid. Ülalnimetatud vaenukõne sihtmärkide seast tuleks erilist
tähelepanu osutada ja ettevaatlik olla Rumeenia diasporaa suhtes, seda poliitiliste ja ideoloogiliste
kõrvaltähenduste tõttu, mida saab tulevas valimiskontekstis ümber sõnastada.
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VAENUKÕNE PEAMISED SIHTMÄRGID

Tõlge: Vaenukõne COVID-19 kriisi jooksul Rumeenias
Rumeenia diasporaa (viirusekandjad, argpüksid) – piiride sulgemine, isoleerimine; romad (räpsed, hoolimatud) – hävitamine, kehaline kahju,
isoleerimine.
Vaenukõne peamised sihtmärgid: sildistamine ja sihtmärkide vastu pakutud meetmed.

COVID-19 kriisiga seotud arengud on vallandanud vihanarratiivide ja vandenõuteooriate levimise,
mille eesmärgiks on mitmesuguste Rumeenia ühiskonnarühmade tagakiusamine. Riiklikke
eriolukorrapiiranguid mitte järgivate inimeste või rühmade kohta käivate vasturääkivate või
ebaselgete ametlike sõnumite tõttu, samuti ka teema liigse kajastamise tõttu peavoolumeedias on
tajutud ebakindlus ja ebaviisakus sotsiaalmeedias ja muudel platvormidel hüppeliselt kasvanud. See
tervishoiukriis on teatud rühmade suhtes taaskäivitanud vanad hirmud, stereotüübid ja
väärarvamused, kuid on paljastanud ka uusi narratiive uute patuoinaste vastu, kes varem ei ole
vaenukõne ega diskrimineeriva suhtumise objektiks olnud. Lisaks mõjub selline kannatusrikas
kontekst püssirohuna mitmesuguste vastuoluliste poliitilistele, kultuuriga seotud ja sotsiaalsetele
vaadetele, mis Rumeenia ühiskonnas juba varem eksisteerisid ja mis nüüd said õige keskkonna
laienemiseks ja mõnel juhul eskaleerumiseks.

Juba tervisekriisi algusest veebruari lõpus tekitasid COVID-19 tõsiduse kohta käivad ulatuslikud
teadaanded teistest Euroopa riikidest muret ja kriitikat selle kohta, et suurel arvul välismaal
elavatest ja töötavatest rumeenlastest võivad otsustada kodumaale naasta. Selles kontekstis
tajuti Rumeenia diasporaad kui eraldiseisvat sotsiaalset rühma, kes Rumeenia valitsuse
toetusest lõikab ebaõiglaselt tulu. Sellisele eemalduvale suhtumisele viitasid ka uued nimetused
nagu “diasporezi” ja “diasporeni”, mida võis negatiivse sildistamise või tegevustega seotuna
pidada halvustavaks.
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Tõlge: “Tõeliseks “pommiks” saab olema miljon diasporezi’t, kel puudub austus seaduste,
töö, maksude suhtes! Kahejalgsed kollid, olen neid telerist näinud, see on veel pehmelt
öeldud…”

Levinuimad

Rumeenia

diasporaale

pandud

sildid

nimetasid

neid

“argpüksideks”,

“viirusekandjateks” või lihtsalt “nakatunuteks”.
Tasub mainida, et diasporaaga seotud probleemil oli kindel poliitiline kõrvaltähendus, kuna
enamik kodumaale naasnud rumeenlaste pihta suunatud kriitilistest ja vaenulikest sõnumitest
pidas neid rumeenlasi ka praeguse valitsuspartei (Rahvuslik Liberaalne Partei, PNL) ja
Rumeenia presidendi Klaus Iohannise põhivalijaskonnaks – tegemist on poliitikutega, keda
opositsioonipartei

ja

teised

rahvuslikud

konservatiivsed

organisatsioonid

kritiseerivad

Rumeenia-vastaste eesmärkide püstitamisel teiste Euroopa riikide heaks.

Tõlge: “Ärge süüdistage COVID-i, vaid PNL-i ja Johannist – nemad toppisid riigi
nakatunud diasporezi’t täis!”
Seega soovitasid diasporaas elavate rumeenlaste suhtes kõige vaenulikumad kommentaarid
seda, et nad ei tohiks saada mingisugust valitsuse abi, kuna nad ei ole panustanud riiklikku
tervishoiusüsteemi ja mis veel hullem, nad on viimastel aastatel tegutsenud Rumeenia huvide
vastaselt.
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Tõlge: “Kolme mündi nimel, mille eest te ei töötanud, mille te varastasite, või mille
prostitutsiooniga teenisite, hävitasite riigi. Esiteks oma häält andes, milleks teil õigust ei
olnud ning nüüd tappes süütuid rumeenlasi katkuga, mille tõite kaasa kõntsast, kus
elasite. See on viis, kuidas oma vastutustunnet näitate. Mida head te tõite siin elavatele
rumeenlastele? Häbi teile, diasporezi. Kui see katk kord hajub, oodake ainult ja te
näete, mida oleme teie jaoks plaaninud”.
Koos poliitilise kõrvaltähendusega kujunes vaenusõnumitel varsti uus etniline mõõde, kui
naasvaid rumeenlasi hakati tajuma roma kogukonna liikmetena, keda varem on kritiseeritud
Rumeenia maine kahjustamises teistes Euroopa riikides. Seega muutus uus sildistamise vorm
nähtavamaks vaenusõnumite seas (väljendades rahulolematust diasporaa vastu ja oma
eemalduvat suhtumist sellest), kuid ka ennast diasporaa liikmeks pidavate inimeste seas.
“Pommitajaid” – mis vihjas soovimatutele tunnusjoontele, nagu hariduse ja sotsiaalsete normide
puudumine – kujutati hädaohuna kogukondade sotsiaalse ja tervisega seotud turvatundele. Kui
narratiivid muutusid etnilisemaks, muutus vaenudiskursus “vareste” (roma kogukonna
sildistamisel kasutatav halvustav sõna) ja “pommitajate” (kes võisid kujutada ohtu valitsuse
poolt seatud ohutusmeetmetele) suhtes vägivaldsemaks kogu Rumeenias. Selle “metslaste” ja
“räpaste” kodanike kategooria suhtes olid levinumateks pakutud meetmeteks sundisolatsioon ja
vägivallaga sundimine, juhul kui riiklikele eriolukorrapiirangutele ei alluta.

Tõlge: “Kus on Adolf Hitler, ma igatsen teda nii väga alates sellest ajast, kui
pommitajad koju tagasi tulid. Mees nagu Hitler oleks Țăndăreis suurepärane olnud,
kuna tal oleks seal kõigi jaoks lahendus olemas”.
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Mõnede eriolukorra ajal aset leidnud vägivaldsete intsidentide tõttu roma kogukondades, mida
riiklik meedia laialdaselt kajastas, on negatiivne toon märkimisväärselt süvenenud, võttes
ebaseadusliku vaenukõne vormi. Enamikule “mustlastest” ja “varestest” (mõlemad romade
halvustavad nimetused) pakkusid vaenuõhutajad äärmiselt vägivaldseid ja radikaalseid
meetmeid, mis varieerusid täielikust eraldatusest süütamiseni või surmava laskemoona
kasutamiseni, seda nii koroonaviiruse ohjamiseks kui ka etniliseks puhastuseks.

Tõlge: “Milleks kõik see rääkimine. Varestele on väga lihtne lahendus. Koguge kokku
kõik eri[militaar]jõud, vareseid tuleb pähe peksta, seejärel viia avatud maalapile, kus
neid teised varesed süüa saavad ja peatselt on probleem lahendatud”.
Lisaks eemalduva suhtumisega narratiividele, mida Rumeenia diasporaa ja roma kogukonna vastu
kasutati, täheldati riikliku eriolukorra ajal rohkelt omakohtu ilmingutega narratiive, mis olid vaenulikul
ja alandaval viisil suunatud vanemaealistele inimestele ja ortodokssetele kristlastele.

Tõlge: “Ma ei jõua ära oodata, et näeks mõnd tudisejat surnult [Nad on] kasutu
põlvkond, kes alati kõike tahab ja ise midagi vastu ei anna”.
Mõlemat kategooriat on meedias kujutatud riiklikke piiranguid eiravana ja rahva tervisehoiule
kriisiaegse ohuna.
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Tõlge: “Andke tudisejale jalaga näkku ja saatke ta koju. Kui ta ei ole nõus, saatke ta
lubjakiviauku”.
Koos halvustavate nimetustega vanemaealiste (“tudiseja” või “vanamoor”) ja ortodokssete
kristlaste kohta (“reliikviate musitajad” või “reliikviate kummardajad”) kohta, sildistati neid enim
nendes tajutud “ignorantsuse” ja “hoolimatuse” tõttu.

Tõlge: “Te näete und!!! Teid ja te preestrit ootab vangla!!! Toote Maale surma, te
reliikviate musitajad!!! Püsige kodus, viirusel ei ole Jumalat, see murrab ja tapab”.

Tõlge: “Peatage see hullus või me nälgime teie pärast surnuks! Lollide riik, reliikviate
musitajad!”
Kuigi need vaenulikud ja ebaviisakad sõnumid ei olnud nii vägivaldse ja kahjuliku sisuga, aitasid
nimetatud narratiivid siiski kaasa üldisele patuoinaks sildistamise stereotüübile ja kandsid kriisi
ajal endas vaenulikku laengut.
Olenemata vaenulike sõnumite sihtmärkidest või nende intensiivsusest väärib mainimist, et kogu
narratiivide skaalat valitses “meie-nemad” dihhotoomia, kus “meid” tajuti seaduskuulekate ja
distsiplineeritud isikutena, kellele tõsised piirangud esitasid väljakutseid ja keda riik vahel
diskrimineeris, ning “neid” tajuti ohuna nii “meile” kui ka neile endile.

VAENUKÕNE HEASTAMINE. VASTUNARRATIIVID.
COVID-19 pandeemia esimese laine ajal täheldati Rumeenia sotsiaal- ja internetimeedias väga
vähe vastunarratiive, mis võiks mitmesuguseid vaenunarratiive heastada. Kuigi välismaal
töötavad või elavad rumeenlased olid sihtmärgiks paljudele vaenulikele narratiividele, ei
suutnud üksikisikute või rühmade loodud vastunarratiivid
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diskursust muuta. Kõige harilikumalt tõid vastusõnumid, mis olid suunatud Rumeenia diasporaa
vastaste populaarsete narratiivide vastu, välja diasporaa poolt Rumeenia majandus- ja
sotsiaalsüsteemi heaks tehtud panuseid. 13. märtsil esitasid 30 kodanikuorganisatsiooni ja
vabaühendust Rumeenia presidendile Klaus Iohannisele avaliku kirja, milles paluti COVID-19
poolt mõjutatud välisriikides raskustega silmitsi seisvate rumeenlaste suhtes rakendada nende
koju

toomiseks

kiireid

meetmeid.

Oma

avalduses

mainisid

autorid,

et

“Rumeenia

peavoolumeedias ning sotsiaalvõrgustikes on viimasel ajal vaenulikud ja radikaliseerunud
hääled rumeenlaste diasporaa vastu läinud teravamaks ning võib leida sõnumeid, milles nad
“ajavad meil südame pahaks” või “laastavad meie ressursse”, kui nad Rumeeniasse tagasi
peaksid tulema”. Kuigi Rumeenia võimud tõepoolest korraldasid Rumeenia diasporaa liikmete
spetsiaalseid kojutoomislähetusi, ei esitatud diasporaale suunatud vaenunarratiivide kohta
ühtegi ametlikku avaldust.
Mis puutub roma kogukonda, kes kriisi ajal samuti vägivaldsete vaenunarratiivide sihtmärgiks oli,
siis sellega seostuvaid vastunarratiive levitasid peamiselt inimõiguseid edendavad organisatsioonid
ja institutsioonid. Rahvusvahelisel romade päeval 8. aprillil levitas vabaühenduslik platvorm roma
kogukondadele suunatud solidaarsussõnumit üle kogu Rumeenia, arvestades ka COVID-19
kontekstiga. Üleskutset solidaarsusele väljendati just seetõttu, et sagenemas olid roma kogukonnale
suunatud süüdistavad ja häbistavad narratiivid, mille järgi kogukondi peeti tervisele ohtlikuks ja kus
neid märgistati patuoinaks. Avalduses palusid kümme vabaühendust Rumeenia võimudel ja
ajakirjanikel olla Rumeenia ühiskonna kõige haavatavamate roma kogukondadega tegelemisel
vastutustundlik. Teine avatud kiri, mida toetas roma vabaühenduste ja inimõiguste vabaühenduste
võrgustik, väitis 12. mail, et roma kogukond on olnud pandeemia patuoinaks ning palus
institutsionaalset tuge võitluses rassismi ja vaenukõnega, mis on vaevanud peavoolu- ja
sotsiaalmeediat ning mis on piirangute ajal korrakaitsetegevustes põhjustanud vägivalda.
Järjepidevalt on romade vaenudiskursusega võitlevaid vastunarratiive levitatud pärast seda, kui
tunnustatud Rumeenia akadeemik Vladimir Tismaneanu postitas oma Facebooki kontole rassistliku
meemi. Tema käitumist tauniti peavoolumeedias, kritiseeriti romade aktivistide poolt ja
sanktsioneeriti avalikult institutsioonide nagu Elie Wiesel’i Instituudi poolt.

25. aprillil ütles riikliku diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu (riiklik võrdõiguslikkuse
organisatsioon) juht Asztalos Csaba põhjalikus COVID-19 kriisi aegse vaenu eskaleerumisele
pühendatud intervjuus, et “vaen levib palju kiiremini ja jõulisemalt kui koroonaviirus”. Asztalose
mure oli peamiselt suunatud paljudele vaenuga seotud vahejuhtumitele, mille kohta tema
asutus oli kriisi jooksul saanud vastavaid kaebekirju. 20. mail 2020 väljastas riikliku
diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu diskrimineerimise ja rassismi eest haldustrahve,
suurema osa sanktsioneeritud tegude sihtmärgiks oli olnud roma kogukond.

COVID-19 kriis ja vaenukõne

26

RUMEENIA
Kuigi COVID-19 kriisi ajal märkimisväärseid vastunarratiive ei loodud, väärib mainimist, et
institutsionaalset ja intellektuaalset rassismi käsitleti riiklikes debattides. Rumeenia ühiskonnas
eksisteerivad järjepidevad vaenulikud narratiivid, mis kriisi ajal võimenesid ja mida oli pea
võimatu koost lahti võtta. Rumeenia tervisekriisis süvenenud ebavõrdsust ja rassismi käsitleva
suurema ja vajaliku debati jaoks võivad kasulikuks osutuda ülevalt-alla vastunarratiivide loomine
ja riigiametnikke ning tuntuid tegelasi sanktsioneerivate vastumeetmete rakendamine.

KOKKUVÕTTED JA SOOVITUSED
COVID-19 kriis on vallandanud ja süvendanud varem eksisteerivaid vaenunarratiive selliste
rahvuslike rühmade nagu romade vastu, keda tembeldati patuoinaks nii konservatiivsete
poliitikute kui ka peavoolumeedia poolt.
Tervisekriis on panustanud poliitilisse ja ideoloogilisse radikaliseerumisse interneti- ja
sotsiaalmeedias, kus välismaal elavaid ja töötavaid rumeenlasi tabasid vaenulikud ja
ebaviisakad narratiivid. Neid narratiive levitati opositsioonipoliitikute ja praeguse valitsuse jaoks
tähtsate mõjuisikute kaudu, need võivad taaskäivituda tulevastes valimiskampaaniates ja neid
võidakse instrumentaliseerida poliitilistes kontekstides.
Riikliku diskrimineerimisvastase võitluse nõukogu on hoolikalt sanktsioneerinud avalike elu
tegelaste levitatud rassistlikke libastusi. Neid libastusi ei sanktsioneeritud ega pehmendatud
aga teiste riigiametnike poolt, kellelt võiks kriisijuhtimise kontekstis eeldada ühtekuuluvustunnet
ja kaasamist peegeldavate sõnumite edastamist.
Arvestades riiklikku ja rahvusvahelist konteksti, mida mõjutavad nii COVID-19 kriis kui ka
rassismivastased liikumised, tuleb Rumeenia võimudel, riigiametnikel ja poliitikutel oma
poliitilise agenda raames käsitleda ka tundlikke ja vahel ebapopulaarseid teemasid nagu
rassism, diskrimineerimine, ebavõrdsus, vaenukõne ja vaenukuriteod.

SLOVAKKIA – COVID-19 KRIIS JA VAENUKÕNE
FENOMEN
Autorid: Andrea Cox, Martin Susol
DigiQ

RIIKLIK KONTEKST. VALLANDAVAD
SÜNDMUSED.
Slovakkias paljastas pandeemiakriis sügaval ühiskonnas juurdunud sotsiaalsed eelarvamused
ja stereotüübid ning see kinnitas taaskord sallimatust haavatavate vähemusrühmade suhtes.
Meedias ja ühiskonnas olid peamiseks diskursuse kujundajaks poliitikud, kellest said nende
eksisteerivate hirmude, eelarvamuste ja stereotüüpide vallandajad. Peamiseks sündmuseks,
mis muutis täielikult valitsevat meeleolu ja diskursust ning mis märkis globaalse pandeemia
sisenemist Slovakkia ühiskonda, olid Slovakkia parlamendivalimised, mis toimusid veebruari
viimasel nädalavahetusel. Kaks põhikandidaati – endine peaminister Peter Pellegrini ja
praegune peaminister Igor Matovič – moodustasid Slovakkia ühiskonna diskursuste ja
narratiivide põhilised eraldusjooned, kuna mõlemad kasutasid valimiste põhiteemana COVID-19
kriisi.
Hoolimata asjaolust, et Slovakkia ühiskond reageeris globaalsele pandeemiale kiiresti,
kehtestades

ja

järgides

rangeid

piirangumeetmeid,

rajasid

poliitikud

oma

retoorika

eelarvamustele ja stereotüüpidele. Üldiselt tekitasid veebikeskkonnas vaenukõnet ja vägivallale
kallutatud sõnumeid kaks peamist stereotüüpi (narratiivi):
a) vastutustundetud slovakid,
b) ebahügieenilised romad.
Narratiiv, mida esindab väljend “vastutustundetud slovakid”, tekkis kohe pärast esimesi COVID-19
nakkusjuhtumeid. Endine peaminister Peter Pellegrini ründas nakatunuid verbaalselt, nimetades
neid “nendeks, kes Itaalias golfi käisid mängimas”. Eesmärgiks oli luua kuvand rahvavaenlasest,
kes oma tajutud ahnusega ja luksusliku elustiili jahtides Slovakkias viirust levitab, hoolimata
kaasnevatest terviseriskidest. “Vaenlase” narratiivi teiseks nurgakiviks olid n-ö pendelrändajad, kes
elavad meie riigi territooriumil, kuid reisivad igapäevaselt või -nädalaselt tööle naaberriikidesse või
kaugemale. Vaenukõne, mida levitati kui õigustatud viha, oli suunatud ka inimestele, kes uusi
reegleid ignoreerisid, karantiini eirasid, keeldusid kandmast kaitsemaske või varjasid oma
reisiajalugu (koroonaviiruse testimise vajaduse üle otsustamisel oli üks põhiteguritest
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see, kas eelnevalt viibiti kusagil reisil). Vaenukõne levinud motiiviks oli hirm viiruse levimise ees
riigi veel nakkusest puutumata aladele. Seda hirmu on süvendanud teiste riikide, eriti Itaalia ja
Hispaania, pandeemia arengusuundi järjepidevalt käsitlev teave, milles rõhk on asetatud uute
nakkusjuhtumite ja viiruse ohvrite arvu igapäevasele suurenemisele.
Teine narratiiv hakkas levima kohe, kui teatati esimestest COVID-19 nakkusjuhtumitest roma
asulates. Seda narratiivi levitasid mitmed, sealhulgas ekstremistid ja alternatiivmeedia,
eristudes

sellega

“vastutustundetute

slovakkide”

narratiivist,

mida

peamiselt

levitasid

peavoolupoliitikud.
Romasid kirjeldati parasiitidena, rottidena, mitmesuguste putuka- ja loomaliikidena. Paljude
kommentaarid kutsusid üles vägivallale, tulistamisele, väljatõstmisele, riigi poolt laste ära
võtmisele, asulate likvideerimisele. Viha sütitas ka see, kui eraettevõtted ja vabatahtlikud
toetasid karantiinis olevaid roma asulaid põhiliste toidukaupade ja hügieenitoodetega.
Sotsiaalvõrgustikes levitati libalugusid ja väärteavet selle kohta, nagu saaks nende asulate
elanikud suuri sotsiaaltoetusi ning et neil on vastumeelsus töö tegemise suhtes ja kalduvus
varastada. Paljudes sõnumites hakkas jälle ilmnema kollektiivse süü kasutamine, millel võivad
olla tõsised tagajärjed nende asulate elanike kooseksisteerimisele enamikku moodustava
ühiskonnaga. Enamik vaenulikest kommentaaridest tehti Facebookis.

VAENUKÕNE PEAMISED SIHTMÄRGID

=
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Tõlge: Vaenukõne COVID-19 kriisi ajal Slovakkias.
“Vastutustundetud” slovakid (hoolimatud) – isolatsioon; romad (räpased, hoolimatud) – hävitamine, kehaline kahju, isolatsioon
Vaenukõne peamised sihtmärgid: sildistamine ja sihtmärkide vastu pakutud meetmed.

Pandeemia ajal kerkis Slovakkia ühiskonnas esile mitmesuguseid stereotüüpe ja eelarvamusi.
Pea kõik nendest olid seotud kahe rühma inimestega, keda kujutati ohuna inimeste tervisele ja
haiguse leviku võimalikele suurendajatele.
Inimeste tähelepanu – ja seega vaenukõne sihtmärk – on liikunud neile, kes oma eluviisi tõttu on
silmitsi viirusega nakatumise suurema riskiga. Suurem osa COVID-19-ga seotud vaenukõnest on
praegu suunatud sotsiaalselt tõrjutud kogukondadele ja romade etnilisele rühmale.

Vaenukõne suurimat kasvu täheldati romade vähemusrühma puhul, kuna meediaväljaanded
kajastasid

roma

asulates

levivat

haigust

ja

mõnes

asulas

kehtestatud

karantiini.

Vaenukõnepostitused ja -kommentaarid olid peamiselt seotud roma asulate elanike tasuta
testimisega, neile tasuta antud toidu ja hügieenitoodetega ettevõtete ja mittetulundusühingute
poolt ning roma asulate elanike üleüldise tajutud elustiiliga.

Tõlge: “Mida nad tahavad? Kui see neile ei meeldi, ärgu söögu. Nad saavad kõike
tasuta ja ikka tahavad valida? Muidu söövad seapäid ja -sabasid ja nüüd äkki tahavad
röstitud tuvisid? Las nad lähevad ja püüavad. Nad on kahjurid, ei midagi muud”.

Tõlge: “Ma ei annaks neile midagi. Ma koguks nad kõik kokku, viskaks nende keskele
pommi ja riigikassa oleks meil kohe täis. Kuradi rotid, nad saavad kõike tasuta. Ja
mida riik meile annab?”.

Tõlge: “Must sitt jääb mustaks sitaks.”

Tõlge: “Kui põgenevad, tulistage järgi!!!!!”
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Tugevaima opositsioonipartei SMER-SD esimees Robert Fico kasutas seda olukorda ära,
soovitades vaestes roma asulates tasuta testimist mitte teha. Mitmel pressikonverentsil nimetas ta
praegust peaministrit Igor Matovičit romade või mustlaste peaministriks.

“Ta on romade peaminister, mustlaste peaminister, ta ei hooli kellestki teisest. Ta
võtaks kasvõi ise matkapliidi ja teeks neile hommikusööki […] romad on [peaministri]
partei valdav osa”. (Robert Fico pressikonverentsil 30. aprillil 2020. a)
Robert Fico tekitas vaenulikku õhkkonda ka valeväidetega, mis kõrvutasid valitsuse poolt roma
asulatele

osutatavat

abi

ja

valitsuse

poolt

ignoreeritavat

vanemaealiste

olukorda

hooldekodudes, kus mõnedel juhtudel kinnitati koroonaviiruse esinemist.
Olukorras, kus mõnes roma asulas viidi läbi karantiiniga seotud sunnitegevusi, esitas
neofašistlik partei ĽSNS olukorra kohta spekulatsioone. Partei jätkas oma tavapäraste solvavate
avaldustega ja sildistas roma rahvastikku “parasiitideks” ja “hulgusteks”. Sotsiaalvõrgustikes,
eriti partei üksikliikmetest esindajate Facebooki lehtedel hakkasid levima avalikud postitused
ebapiisavast riigitoetusest ja eelnimetatud asulate liigsest kaitsmisest infektsiooniohu ja
pandeemia leviku eest. Partei esindajate postituste all esines järjekindlalt roma asulate elanikke
ründavaid vaenusõnumeid. Enamik vaenukõnet sisaldavatest sõnumitest koosnes inimväärikust
alandavatest väidetest ja üleskutsetest roma kogukonna või selle liikmete pihta tulistada või
neid vigastada. On olnud isegi juhtumeid, kus vabaühingud on pidanud oma postitusi
Facebookist kustutama, kuna postitustele antud kommentaarid olid vaenukõnest tulvil.

“Asula Krompachy linnas on karantiinis. Kohapeal viibib palju sõdureid ja
politseinikke. Sellest hoolimata leidsid meie vastutustundlikud kaaskodanikud viisi
põgeneda ja isegi täna õnnestus neil (võib-olla protestiks) panna mets põlema…
Oodake ainult, kuni kümneid või ehk sadu asulaid tuleb karantiini panna. Slovakkia
idaosas naudime meie siis täiel rinnal probleemi, mis valitsustele läheb maksma
miljardeid [eurosid]. Siin idas hääletasid inimesed põhiliselt Matovici poolt, nii et võib
ainult oletada, et kõik lõppeb hästi, kas pole nii?”. (Milan Mazurek, ĽSNS, ametlik
Facebooki kasutajaleht)
Kriisi ei kasutatud ja väärkasutatud mitte ainult mitmesuguste poliitiliste mõjuisikute ja
paremäärmuslike liikumiste poolt, vaid ka vandenõuteooriaid levitavate uudistesaitide ja
alternatiivmeedia poolt. Nendes rühmades kerkis esile kaks korduvat narratiivi (mis on
alternatiivses meedias endiselt päevakorras). Esimene neist kritiseerib Euroopa Liidu poolt
osutatava toe ja solidaarsuse puudumist ja teine spekuleerib pandeemia päritolu üle.
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Alternatiivse meedia poolt edendatud euroskeptilised narratiivid olid rajatud peamiselt
väärteabele ja valeargumentidele, mis kuulutasid Euroopa Liidu läbikukkumist, kuna see ei ole
liikmesriikidele toe pakkumisega väidetavalt hakkama saanud. Eksitavate ja kallutatud uudiste
levitamine on Slovakkia ühiskonnale jätnud mulje, et Euroopa Liit ei ole mõjutatud riikide
aitamisega hakkama saanud ning et põhiline abi on tulnud Venemaalt ja Hiinast. Kahjuks on
need katsed ühiskonda mõjutada olnud edukad ja viimase COVID-19 teemalise küsitluse järgi
on enamik slovakkidest nende väidetega päri. Agentuuri Focus poolt 2020. a märtsi viimasel
nädalavahetusel korraldatud avaliku arvamuse uuringu käigus leiti, et ainult 22% slovakkidest
uskus, et EL aitab Slovakkiat võitluses COVID-19 vastu, 25% slovakkidest uskus, et Venemaa
aitab neid ja üle 67% slovakkidest uskus, et Hiina aitab neid võitluses globaalse pandeemiaga.
Teine karantiini ajal esile kerkinud ja nähtavaim narratiiv tegi oletusi viiruse päritolu kohta. See
põhines hüpoteesil, et viirust levitati maailma eliidi käsul, et see saaks ülemaailmset olustikku
oma eesmärkide saavutamiseks juhtida ja mõjutada. Viirus loodi väidetavalt eesmärgiga
Euroopa (või maailma) populatsioon hävitada või ettekäändega vaktsineerida kogu inimkond,
kas siis ravimifirmade kasumi suurendamiseks või selleks, et kõigisse inimestesse sisestada
elektronkiibid, mis muudaksid inimeste manipuleerimise ja juhtimise lihtsamaks. Oma avalikes
sõnavõttudes hakkas ekstremistliku partei ĽSNS esimees Marián Kotleba kasutama väljendit
“Project Covid”, et kriisile anda juurde vandenõu mõõde. Mitmed vandenõuteooriad lõimusid
omavahel, kombineerides vanu narratiive – mille kohaselt juudi organisatsioonid hauvad plaane
inimeste manipuleerimiseks – uute teooriatega, mille järgi vaktsineerimist kasutatakse
elektrooniliste kiipide sisestamiseks inimkehadesse, et inimeste liikumist saaks jälgida ja
mõjutada 5G-võrkude abil. Nende vandenõuteemaliste postituste alla kogunenud vaenukõne oli
suunatud konkreetselt juutide, liberaalide ja poliitikute (nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste)
vastu. Neid vandenõuteooriaid on levitanud teatud hulk n-ö alternatiivse (esoteerikale läheneva)
subkultuuri esindajaid, kuid mingil määral ka meelelahutuse, kunstide või kultuuri valdkonnast
tuntud isikuid (lisaks vandenõuteooriate veebilehtedele ja paremäärmuse esindajatele). Kuigi
tegemist oli isoleeritud juhtumitega, ei tohiks nende mõju Slovakkia rahvale alahinnata,
arvestades, et neid sõnumeid avaldanud inimesed olid avaliku elu tegelased.
Teine peamine sihtmärgistatud rühm, keda rahva poolt ohuks peeti, olid töötavad “migrandid”
ehk Slovakkia piiri lähedal elavad inimesed või need, kes töötasid Slovakkias, kuid elasid
Ungaris, Austrias või Tšehhis. Neid rühmi on poliitikud süüdistanud ahnuses, tuimuses ja
vastutustundetuses Slovakkia üldsuse vastu. Peaminister Igor Matovič kasutas nende vastu
avalikult

selliseid

halvustavaid

väljendeid

nagu

“rändkaupmees”,

kujutades

neid

vastutustundetuna ja süüdlasena viiruse levitamises.
Viimasena mainitud rühmaks, keda viimasena mainimisest hoolimata süüdistati jõuliselt üldsuse
tervise ohustamises, olid pensionärid ja vanemaealised – nakkuse suhtes teatavasti kõige
haavatavam rühm. Neid on süüdistatud
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tahtlikus kokkupuutes viirusega, kuna eirasid mõnesid valitsuse poolt kehtestatud seaduseid ja
norme.
Vaenusõnumit sisaldavate intsidentide dokumenteerimise käigus anti teada 101 Facebooki
kommentaarist,

mis

seadusvastast

vaenukõne

levitasid

(eriti

viha

õhutamine).

88%

meediasisust, mille kohta teada anti, eemaldati Facebooki kogukonna standardite rikkumise
eest.

VAENUKÕNE HEASTAMINE. VASTUNARRATIIVID
Pandeemia tekkimine ja vaenukõne ning vandenõuteooriate levik ergutas ka situatsiooni käsitlevate
vastunarratiivide teket. Need vastunarratiivid püüdsid teavitada ja seletada ja asetada COVID-19 alast
teavet ja pandeemiat saatvaid meetmeid õigesse konteksti.
Neid vastunarratiive tekkis kõigil valitsustasanditel, alates riiklikust valitsusest kuni linnavolikogudeni
välja. Kaasatud olid ka mitmed eraettevõtted, vabaühendused, kodanikuühendused ja mitmesugused
aktivistid ja vabatahtlikud. Enamasti olid kodanikuühiskonna organisatsioonid need, kes algatasid
mitmesugustesse vaenunarratiividesse sisendatud eelarvamuste ja stereotüüpide heastamist. Need
algatused tekkisid aga reaktsioonina, mitte ennetavalt.

Vastumeetmete peamine ametlik kanal oli Slovakkia Vabariigi Valitsuse poolt loodud veebileht
https://korona.gov.sk2. Kodanikuühiskonna organisatsioonid kasutasid üldsuse teavitamiseks COVID-19
arengusuundade kohta ja pandeemia mõjuga alandamisega seotud tegevuste ja püüdluste
edendamiseks veebiportaali3. Isegi mitmesugused omavalitsused ja tervisekindlustuseettevõtted
pakkusid Slovakkia üldsusele haiguse alast teavet müütidega võitlemiseks ja nende kummutamiseks 4.

KOKKUVÕTTED JA SOOVITUSED
Slovakkia ühiskond ja poliitikud reageerisid esimeste COVID-19 juhtumite ilmnemisel otsekohe. Peaministri
silmis olid slovakid kõige vastutustundlikum rahvus maailmas, rakendades pandeemiaga võitlemisel
2
Ministeeriumid kasutasid faktidele ja müütidele valguse heitmiseks ka oma veebilehti, seda tegi näiteks Slovakkia Vabariigi Põllumajanduse ja
Maaelu Arengu Ministeerium.
3
Täpsem teave veebilingil: https://mimovladky.sk/2020/04/myty-o-koronaviruse-co-nam-o-viruse-povedali-ale-nie-je-to-pravda/
4
Täpsem teave veebilingil (maakonnad): Zilina maakonna veebileht https://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/zahranicnevztahy/2020/who_myth_buster_15stran_rhn.pdf, Trencin’i maakonna veebileht : https://www.tsk.sk/koronavirus-dolezite-informacie.html?page_id=705040, Bratislava maakonna
veebileht https://bratislavskykraj.sk/myty-a-fakty/ ning linnade nagu Poprad oma veebilehed - https://www.facebook.com/poprad.eu/
posts/3055182801192511/. Tervisekindlustuseettevõttete ja tervishoiuteenuste osutajate veebilehed: https://www.dovera.sk/aktuality/4003koronavirus-zakladom-je-infor-movanost-a-dodrziavanie-hygieny ja https://www.procare.sk/koronavirus/
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rangeid meetmeid. Samas sillutas see positiivne minapilt teed negatiivse pildi loomiseni ühiskonna kõige
haavatavamatest rühmadest.

Järgnevaid soovitusi saavad rakendada nii internetis kui internetiväliselt need, kellel on mõjuvõimu
narratiivide muutmiseks ja käitumise mõjutamiseks:
a) riiklikud/õiguslikud mõjuisikud ei tohiks kõrvale hiilida vastutusest võidelda COVID-19-ga seotud
vaenukõne ja vaenukuritegudega, lootes, et veebiplatvormid ja kodanikualgatused võtavad ohjad
endi kätte.
b) COVID-19-i ei tohi rassistlikku/vaenulikku terminoloogiat kasutades siduda ühegi
rahvuskuuluvuse, rahvuse või konkreetse asukohaga.
c) vaenukõnet tuleks positiivsete emotsioonide ja faktidega ümber sõnastada.
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HISPAANIA – COVID-19 KRIIS JA
VAENUKÕNE FENOMEN
Autor: Valentin Gonzalez
Movimiento Contra la Intolerancia

RIIKLIK KONTEKST. VALLANDAVAD
SÜNDMUSED.
Pandeemia tekkel on vaenukõne fenomenile olnud kahekordne mõju. Kontseptsioon ise on mitu
korda muutunud, eriti Hispaania poliitilist konteksti arvestades. Tekkisid ka uued sihtmärgid
nagu vanemaealised ja tervishoiutöötajad.

Tõlge: “Politsei hoiatab, et anonüümsete sõnumite saatmine ja sanitaartöötajate ning
ostukeskuste töötajate kiusamine on vaenukuritegu”.
Lisaks on vaenukõne vastast võitlust politiseeritud ja väärkasutatud valitsusametnike poolt, kes
seda on rakendanud strateegiana üldsuse kriitika piiramiseks, aga ka poliitilise opositsiooni
tsenseerimiseks või minimeerimiseks. Olles seega sütitatud meditsiinikriisi kõige kriitilisematest
hetkedest, on Hispaania olnud ka ideoloogiliste ning põhimõtteliste debattide kasvulavaks, mis
on avalikus sfääris proovile pannud õrnad piirid sõnavabaduse, vaenukõne ja õigustatud kriitika
vahel.
Lisaks

poliitilisele

ja

ideoloogilisele

kommunikatsiooniplatvormidel
antisemitistlikkud sõnumid.

liikvele

võitlusele
läinud

on

mitmetel

ksenofoobsed,

sotsiaalmeedia-

romade

vastased

ja
ja
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Ksenofoobseid narratiive on peamiselt loodud idamaade taustaga inimeste vastu, keda seostati
viiruse päritoluga, aga ka immigrantide vastu, keda süüdistati Hispaania tervis- ja
sotsiaalvahendite liigses ärakasutamises. Roma kogukonda kujutati viiruse levitajana, juudi
kogukonda aga seostati vääralt viiruse päritolu käsitlevate vandenõuteooriatega.
Veebruaris 2020 avaldas paremäärmusliku partei VOX nõunik Twitteris solvava postituse
Hiina kogukonna vastu: “Nagu meie oleks need, kes nahkhiiresuppi söövad”, “Hiina turistid on
viirusekandjad”. Kuigi Vidal on vähemtuntud poliitik, avaldas sõnum tema positsiooni

tõttu

(Hispaania pealinnas asuva opositsioonipartei nõunik) suurt mõju ja seda on paljud
kritiseerinud.

Märtsis 2020 kutsus Sevilla linnavalitsuse riigiteenistuja üles sõjalisele tegevusele linna
vaeses piirkonnas elava roma kogukonna vastu ja väitis, et COVID-19 levik on selle
kogukonnaga seotud.

Riigiametnik

parandas

oma

avaldust

samal

päeval,

kui

teda

ähvardas

võimalik

kriminaaluurimine vaenukõne levitamise eest.
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Tõlge: “Tsiviilkaart teavitas prokuratuuri – Santoña linnapea võimalik vaenukuritegu
Covid-19-i seostamises mustlastega”.
Lisaks on vaenukõne sihtmärkidena lisandunud uusi rühmasid ja terveid halduspiirkondasid.
Veebist on leitud agressiivseid natsionalistlikke sõnumeid, mis on suunatud terviseprobleemi
allikaks peetavatele linnadele, piirkondadele või riikidele, lisaks täheldati sõnumeid, mis
stigmatiseerisid eesliinielukutseid tervikuna (tervishoiutöötajad, toidukäsitlejad jt rühmad).
Ideoloogiliselt motiveeritud vaenukõnet5 märgati seoses vanemaealistega ning natsionalistlikes
ja iseseisvust pooldavates ühendustes, kes pidasid “Hispaaniat” tervisekriisi eest vastutavaks
(hispanofoobiapõhised sõnumid).
COVID-19 kriisi ajal kasutas iseseisvust pooldav propaganda 6 tervisekriisi oma poliitiliste ja
ideoloogiliste eesmärkide edendamiseks alltekstina.
15. märtsil avaldas Kataloonia valitsuse endine liige ja Euroopa Parlamendi praegune liige
Clara Ponsati loosungi “Madridist taevasse”, mille näol on tegemist aastaid tagasi Madridis
kasutatud turismiloosungiga.

5
Tegeliku vaenukõnega tõhusaks võitlemiseks on oluline seda raamistada määratluse ja õiguslike sätetega, nagu karistusseaduse artiklid 22.4 ja
510. Mõlemad hõlmavad vaenukõne eest kaitsmisel “ideoloogiat” kui raskendavat asjaolu ja kategooriat. Kuigi Euroopa Nõukogu ei maini seda otseselt,
peab seda niiviisi tõlgendama, kuna määratlus sisaldab endas Numerus Apertus klauslit; nii näevad seda meie kohtud ja loomulikult langeks see teiste
sallimatuse vormide kategooriasse.
6
Iseseisvust pooldavas propagandas levitatakse “hispaanlaste” stigmatisatsiooni, kasutades “hispaanlaslikkuse” ideega seotud esivanemlikke
eelarvamusi. Seoses iseseisvumise debatiga on praeguses poliitilises kontekstis eelarvamuseks see, nagu oleks Hispaania loomuomaselt kalduv fašismile, nii
et katalaanid saavad selle järgi olla vabad ainult juhul, kui nad muutuvad iseseisvaks.
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Tema hispanofoobne sõnum postitati pingelisel hetkel, kus surmade arv Madriidis hakkas
muutuma väga kõrgeks. Loosungiga vihjas ta Madridi inimeste surmadele, pilgates sellega
nende piinu. Tema sõnum oli kaudseks viiteks Hispaania valitsuse tema poolt tajutud
võimetusele ja juhtimisvigadele, mis on hispanofoobide puhul tavapäraseks eelarvamuseks.

Samal perioodil postitas Kataloonia Kaubanduskoja president Joan Canadell Twitterisse väga
vastuolulise sõnumi: “Hispaania on surm ja töötus, Kataloonia on tulevik ja elu”. Canadell väitis,
et iseseisvas Kataloonia piirkonnas oleks koroonaviirus mõju olnud väiksem, tembeldades
sellega Hispaaniat Kataloonia probleemide eest patuoinaks.
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VAENUKÕNE PEAMISED SIHTMÄRGID

Tõlge: Vaenukõne COVID-19 kriisi ajal Hispaanias
Romad – räpased, hoolimatud; asiaadid – räpased; juudi kogukond – viiruse tootjad, (globalistlikud) sead; mittekristlased – räpased.
Täpsustus: seireperioodil ei täheldatud konkreetseid üleskutseid tegevustele. Enamik vaenunarratiividest koosnes teatud rühmade alandavast
sildistamisest või üldistest stereotüüpidest nende vastu.
Vaenukõne peamised sihtmärgid: sildistamine

Vaenukõne internetis7 on varem olnud suunatud migrantide, romade, religioossete vähemuste
ja LGBT-kogukonna vastu. See tugineb eelarvamustele, mille tõttu neid rühmi seostatakse
kuritegevusega, sotsiaalteenuste kokku kukkumisega, hispaanlaste eelistamisega abi andmisel,
ja muslimite puhul ka terrorismiga. Kuna vaenukõne esineb peamiselt sotsiaalmeedias, siis
tervisekriisi ajal need trendid olulisel määral ei muutunud.
Jaos esitatakse mõned sotsiaalvõrgustikest leitud näited, mida võib pidada arhetüüpseteks
näideteks selle kohta, kuidas pandeemia on traditsioonilistele rühmadele suunatud vaenukõnet
mõjutanud.
Üheks näiteks võib pidada järgmist Twitteri säutsu, mis seob erinevaid vaenuvorme
(homofoobia, ksenofoobia ja poliitiline sallimatus) katoliikliku fundamentalismi kontekstis.

7
Samas on vaenukõne esinemine peavoolu meedias võrdlemisi harv: karistusseadustiku uuenemine 2015. aastal, kohtutegevus ja
tõenäoliselt üsna suurel määral ka vaenukõne vastu suunatud sotsiaalne konsensus on toonud kaasa selle, et vaenukõne ei ületa
peavoolumeedia piiri ja see on kõrvale juhitud, esinedes sotsiaalvõrgustikes ja sellistel veebilehtedel, mis on just selle levitamise otstarbeks
loodud.
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Tõlge: “Ma ei lase ennast vaktsineerida. Koroonaviirus on jumalik karistus, mille Jeesus
on toonud punaste, pedede ja peruulaste tapmiseks. Ma ei võta osa sellest katoliikliku
lunastuse hävitamisest.

Elagu Jumal, elagu Jeesus, elagu neitsi Maarja ja elagu

Hispaania”.

Sarnaselt eelmisele omistab ka järgmise näitena toodud sõnum Jumalale tahet Hiina inimesi
tappa.

Tõlge: “Mulle tundub haletsusväärne, et “Hormiguero” (väga populaarne telesaade)
palkaks Hiina tüdruku, arvestades tingimusi, milles elame. Mine minema, Hiina viirus
(viidates tüdrukule)

HISPAANIA
Tõlge: “Koroonaviirus on jumalik karistus Hiina rahva vastu, sest nad on metslased ja
nad tapavad elusaid olendeid nagu koerad, kassid, elevandid ja nahkhiired. Jumal ei
taha, et hiinlased elaksid selle valu tõttu, mida nad maailmale põhjustavad”.

Romad
Traditsiooniliselt on romade foobial põhinev vaenukõne peamiselt suunatud järgmistele
eelarvamustele: kriminaalne käitumine ja kalduvused, võimetus järgida reegleid, sotsiaalne
sobimatus etnilise päritolu tõttu, täielik sõltuvus sotsiaaltoetustest. Hispaanias vaieldakse
endiselt sõna “mustlane” kasutamise üle selle negatiivse kaastähenduse tõttu, kuna mõned
romad peavad ennast ise mustlaseks. Samas eksisteerib ka teisi rassistlikke väljendeid nagu
“calorro” ja väga tihti kasutatakse sõna “mustlane” solvanguna, viidates räpasusele või
laiskusele.
Pandeemia ajal kasutasid mitmesugused meediaväljaanded negatiivsete uudiste kajastamisel
etnilisi väljendeid kogukondade või isikute kohta, kes ei järginud piirangureegleid.

Tõlge: “Kümned mustlased eiravad eriolukorda ja korraldasid pargis peo”.

Antisemitism
COVID-19 kriisi ajal vähenes sotsiaalmeediasse postitatud antisemistlike sõnumite sagedus
koos Lähis-Ida konfliktidele suunatud fookusega, mis varem oleks vallandanud tohutuid
antisemitistlikke narratiive.
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Sellest

hoolimata

on

juudi

kogukonda

seostatud

koroonaviiruse

tekkega

keeruliste

vandenõuteooriate abil. Need teooriad väidavad, et pandeemia ei olnud õnnetus ning et kõiki
neid sündmusi kontrollib juudi eliit.

1. tõlge: “Reetur on saabunud ja viirus on kohale ilmunud. Sotsiaalne kommunism
teenib uut maailmakorda ja juute. See oli plaanitud, mitte juhuslik. Kuritegelikud
lurjused”.
2. tõlge: “Tähelepanu, Hispaania! Juudi globalistid ja vabamüürlased on viirusele
leidnud uue seletuse. Kliimamuutus. Tegemist on meie süüga. Sajandi vihm on
naasnud hetkest, kui nad taevasse laialipritsimise lõpetasid. Globalistlikud sead”.

Tõlge ja kontekst: “Me peaksime selle lõpetama või vähem kui “400 aasta” pärast ei
ole meil holokausti ohvreid”. See häbistav sõnum on seotud holokaustis ellujäänud
surmaga COVID-19 tagajärjel.
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VAENUKÕNE HEASTAMINE. VASTUNARRATIIVID
Tagasivaatavalt on pandeemia üks kõige stressitekitavam külg see, et demokraatlike parteide
vaheline vastasseis on suurenenud. Ideoloogiapõhine vaenu õhutamine on drastiliselt
suurenenud sellest hoolimata, et need nähtused on seaduslikus mõttes kriminaalsed ja neid
peetakse raskendavateks asjaoludeks. Ideoloogilise vaenukõne tulemusena on episooditi
esinenud ka vähese intensiivsusega poliitilist vägivalda.
Mitmete väitel, kes üldist vaenulikkust on üritanud vähendada, on COVID-19 kriisi aegne
poliitiline vastasseis jõudnud sarnasele tasemele Hispaania kodusõja (1936-1939) vastasseisu
intensiivsusega. Moviemiento Contra la Intolerancia (MCI) ja teised organisatsioonid on selle
narratiivi

suhtes

reageerinud,

proovides

tõsisemate

sündmuste

vältimiseks

levitada

alternatiivset, demokraatlikel põhimõtetel tuginevat diskursust.
Lõpetuseks panustati ühiskonna üldisesse debatti ka vanemaealistele suunatud ealise
diskrimineerimise narratiividega. Vabaühenduste poolt esitatud mitmesugused kaebused
vanemaealist rahvastikku diskrimineerivate tekstide ja õigusaktide kohta on avaldanud mõju
meediale ja seega oma panuse andnud nende narratiivide vastumeetmena.

KOKKUVÕTTED JA SOOVITUSED
Väärib mainimist, et pandeemia käigus on parlament muutnud riiklikku lastekaitseseadust viisil,
mis peegeldab ka riikliku kriminaalseadustiku artiklite 22.4 ja 510 sätteid, osutades kaitset
kahele uuele sotsiaalrühmale. Seadusandlik uuendus võimaldab süüdistusi esitada selliste
kuritegude eest nagu eapõhine viha õhutamine (ageism, vanustundlikkus) ja aporofoobia –
ajendatud viha inimeste vastu, kes elavad vaestes oludes.
Pärast mitmesuguste

vabaühenduste, sealhulgas MGI poolt järjepidevalt korraldatud

toetusmeetmeid on nende soovitus nüüd ametlikult jõustatud ja seda võib pidada kriisi
positiivseks tagajärjeks.
Pandeemia piirangute leevendamise etapi saabumisega ja eriolukorra lõppemisega tundub
diskursiivne agressiivsus olevat vähenenud. On ülimalt oluline, et siseminister kaasaks oma
vaenukõne ja vaenukuritegusi käsitlevasse aastaaruandesse kõik intsidendid, mida selle
tervisekriisi jooksul täheldati.
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