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Metoodika

Uurimisülesanne
Dokumenteerida ksenofoobseid (kasutusel ka nimetus võõravaen) suundumusi
internetis, keskendudes valdavatele narratiividele ja ksenofoobia ning rassismi
sihtmärkidele Eestis, Poolas, Rumeenias, Slovakkias ja Hispaanias.

Määratlus

(Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja
ilmingute vastu võitlemise kohta)

a) vägivalla või vaenu avalik õhutamine isikute rühma või sellise rühma liikme vastu,
keda määratletakse rassilise kuuluvuse, nahavärvi, usutunnituse, sünnipära, rahvusliku
või etnilise päritolu alusel; b) punktis a nimetatud teo toimepanemine kirjutiste, piltide
või muu materjali avaliku levitamise või jagamise kaudu; c) genotsiidi,
inimsusevastaste kuritegude ja sõjakuritegude avalik õigustamine, eitamine või
mitteoluliseks tunnistamine (...)

Dokumenteeritud kanalid

Avalikud sotsiaalmeediakontod või -grupid, mis kuuluvad meediaplatvormidele,
erakondadele või poliitilistele gruppidele.

Dokumenteeritud teemad

Kõige olulisemad sündmused ajavahemikus 2019‒2021, mis potentsiaalselt vallandasid
ksenofoobseid episoode: pagulased ja sisserändajad Euroopas, valimiskampaaniad,
sotsiaalne ja poliitiline kriis, mis käsitles ka rännet, rassistlikud ja/või ksenofoobsed
vahejuhtumid jne.



Käesoleva aruande sisu esindab ainult autorite seisukohti ja on nende ainuvastutusel.

Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles sisalduva teabe võimaliku kasutamise eest.

Hoiatus! Uuring sisaldab solvavaid väljendeid.
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Järeldused

▪ Pagulased ja varjupaigataotlejad on endiselt vaenukõne lemmiksihtmärgid, keda

kujutatakse ohuna Euroopa julgeolekule ja kultuurile. Populistlik-natsionalistlikud

poliitikud kõigis analüüsis osalenud riikides on spekuleerinud nende

eelarvamustega ja õhutanud vandenõuteooriaid.

▪ Paradoksaalsel kombel on kõikides riikides, kus on rändega vähe kogemusi, olnud

vaenukõne äärmiselt vägivaldne ja raevukas. Lisaks on erinevaid teateid

väidetavatest sisserändajatega seotud vahejuhtumitest lääneriikides, mida on

esitatud hoiatava jutustusena riikidele, kes on pagulaste ümberasustamise vastu.

▪ Moslemeid kujutatakse sageli radikaliseerunud isikutena või terroristidena ning

nende asumist Euroopas peetakse ohuks kristlusele. Paljudel COVID-19 kontekstis

esile kerkinud vandenõuteooriatel on ka ksenofoobne alatoon, kusjuures nende

pooldajad viitavad väidetavale ülemaailmsele plaanile hävitada Euroopa

tsivilisatsioon moslemiriikidest pärit sisserändajate ümberpaigutamise teel.

▪ Pandeemia on taaselustanud ka vana vimma naabruses elavate entiliste rühmade

suhtes, keda nüüd peetakse ohuks riikidele, kuhu nad sajandeid ja aastakümneid

tagasi elama asusid.

▪ Need hirmunarratiivid on enamasti natsionalistlikud, mõistes hukka

globaliseerumise ja Euroopa kogukonna idee, kusjuures vähemalt teoreetiliselt on

kaalul „rahvaste ellujäämine“.
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Ksenofoobne vaenukõne Eestis

Autorid: Liina Laanpere, Kelly Grossthal (Eesti Inimõiguste Keskus).

Riiklik kontekst

Erinevate rahvuste ja etnilise tausta teema on Eesti rahvale alati huvi pakkunud. Kahe

viimase rahvaloenduse käigus olid rahvuste andmed kolme enim vaadatud teema

hulgas. Sellel on mitu põhjust. Esiteks mälestus, mida on tugevalt mõjutanud

venestamise ja okupatsiooni aeg, mil oldi mures Eesti kultuuri ja keele säilimise pärast.

Teiseks on huvi, kas ja millised muutused on toimunud rahvuslikus koosseisus pärast

Euroopa Liidu ja Schengeni viisaruumiga liitumist.1

Täna elab Eestis 1,3 miljon inimest, kellest 68% on eestlased, 25% venelased ja ülejäänud

on vähemused, kelle osakaal on alla ühe protsendi (ukrainlased, valgevenelased,

soomlased, lätlased, sakslased, leedulased, poolakad, armeenlased). Pärast teist

maailmasõda oli eestlaste osakaal Eestis 97%. Aastatel 1946 ja 1947 saabus riiki

erakordselt palju inimesi Nõukogude Liidu territooriumilt. Nad olid peamiselt vene

rahvusest, aga ka ukrainlased ja valgevenelased. Sisserändajad olid peamiselt töölised,

keskastme insenerid ja sõjaväelased. Tänu NSVL-i intensiivsele riiklikule

sisserändepoliitikale vähenes eestlaste osakaal 1989. aastaks 62%-ni.2

Tartu Ülikooli teadlaste uuring Eesti elanike suhtumisest sisserändajatesse alates 2016.

aastast näitas, et võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis rassistlikud arusaamad

laialt levinud. Lisaks näitab uuring, et rassistlikel hoiakutel on tugev seos suhtumisega

sisserändesse. Samas tuleb tõdeda, et ksenofoobia leviku ja selle tagajärgede küsimust

on Eestis vähe uuritud. Siiski võib mõne uuringu põhjal oletada, et ksenofoobia

ilmingud esinevad eelkõige kahes kontekstis: eestlaste ja venelaste suhetes ja

segregatsioonis ning teiselt poolt eestlaste suhtumises kaasaegsesse immigratsiooni.3

3 Ainsaar, M., Beilmann M. (2016). Eesti elanikkonna hoiakud kolmandatest riikidest sisserändajate suhtes Euroopa
Sotsiaaluuringu andmetes : uuringu aruanne

2 Tiit, E-M. (2014). Eestirahvastik-Hinnatudjaloendatud
1 Tõnurist, A. (2015). Paljurahvuseline Eesti
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Pagulaspoliitika teema oli 2015. aastal seoses EL-i rändekriisiga tähelepanu

keskpunktis. Ajalooliselt on pagulasseisundi saajate arv Eestis olnud teiste EL-i

riikidega võrreldes väga väike. Aastatel 2015‒2019 anti rahvusvahelise kaitse või

täiendava kaitse staatus ligikaudu 430 inimesele, kellest 213 saabus Eestisse EL-i

esimese rändekava tõttu (2019. aastal elas Eestis hinnanguliselt 100 pagulast). Peamiselt

on rahvusvahelise kaitse saajad olnud süürlased, ukrainlased, iraaklased, venelased ja

sudaanlased. 2020. aasta augusti seisuga oli Eestis 337 rahvusvahelise kaitse saaja

staatusega inimest (sh nende inimeste pereliikmed), kuid kõik neist ei ela enam Eestis

(täpne statistika puudub). Seega on pagulasi, kes on Eestisse elama jäänud, äärmiselt

vähe.4

Rändekriisi alguses, 2015. aastal oli eestlaste sallimatus sisserändajate suhtes tõusuteel

‒kui aastatel 2005‒2009 ei soovinud sisserändajat oma naabriks 31% eestlastest ja 23% ei

soovinud teisest rassist naabrit, siis aastatel 2010‒2014 olid need protsendid 37% ja 25%.

Viimastel aastatel on olukord muutunud ‒ näiteks 2015. aastal leidis 59%, et pagulaste

elamurajoonid muutuvad getodeks ja kuritegevus kasvab, kuid 2016. aastal arvas sama

50% ja veel 52% märkis, et pagulased kahjustavad Eesti julgeolekut. Kuid 2016. aastal

oli see näitaja 43%. Ka ühiskondlikud hoiakud migratsiooni suhtes on hakanud

leevenema. Kuigi eestlased näevad sisserännet jätkuvalt peamise probleemina EL-i

tasandil, ei peeta seda enam kriitiliseks probleemiks riiklikul tasandil. 2019. aastal

avaldatud Eurobaromeetri tulemused näitasid, et vaid 12% eestlastest pidas sisserännet

riigi kõige olulisemaks probleemiks (2015. aastal oli see näitaja 45%). Samuti on

vähenenud vastuseis Euroopa ühisele rändepoliitikale ning suurenenud nii toetajate kui

ka otsustamata jätnute arv.5

Mitte-eestlased, kes muidu aktsepteerivad rännet ja piiride avatust, tunnevad eestlastest

enam, et pagulaste Eestisse asumine on oht riigi ja rahva püsimajäämisele. Nad

kardavad rohkem pagulaste mitteintegreerumist ja pagulaste elupaikade getostumist

5 Sisekaitseakadeemia. (2020). Rände-jakodakondsus-poliitikaaastaraport2020
4 Eesti Pagulasabi. (2021). Pagulased Eesti
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ning ei leia, et pagulaste saabumine aitaks muuta Eestit avatumaks ja sallivamaks.

Samuti on nad kõige skeptilisemad selle suhtes, et pagulased aitavad leevendada

tööjõupuudust ja demograafilist kriisi. Üheks põhjuseks võib olla illusioonide

puudumine, sest teistest rahvustest inimesed on suurema tõenäosusega näinud Eesti

integratsioonipoliitika piiratud edu.6

Pärast taasiseseisvumist on Eesti intensiivsemalt tegelenud venelaste integreerimisega

ühiskonda, kuid eestlaste ja venelaste võimalused elus on endiselt üsna erinevad. Nii

Tallinnas kui ka üleriigiliselt on selgelt välja kujunenud venekeelsed ja eestikeelsed

piirkonnad. 1989. aastal oli eri keelt kõnelevate inimeste osakaal enamikus Tallinna

linnaosades linna keskmisele lähedane. Kui 1989. aastal elas Lasnamäel iga kolmas

venekeelne Tallinna elanik, siis 2019. aastal oli see iga teine ja venekeelsete inimeste

osakaal Lasnamäe kogurahvastikust kasvas 64%-lt 75%-ni. Veelgi kiirem kasv on

toimunud Pirital, kus nõukogude ajal oli iga kümnes Pirita elanik venekeelne, täna aga

iga neljas. Vastupidine muutus on toimunud Kesk-, Põhja-Tallinna ja Kristiine

linnaosades, kus 1989. aastal oli venekeelseid inimesi rohkem kui Lasnamäel, kuid

tänaseks on venekeelsete inimeste osakaal nendes linnaosades langenud veerandini.7

Rahvusvähemuste lõimumist ühiskonda on oluliselt mõjutanud ka Eesti

haridussegregatsioon, kus koolid on eraldatud õppekeele alusel. Mure on olnud selles,

et vene õppekeelega koolid on PISA testides eesti koolidest nõrgemad, samuti on

põhikoolide ja gümnaasiumide eksamitulemustes mahajäämus. Seda põhjendatakse

vene õppekeelega koolide õppeprotsessi vähese efektiivsusega, mis tähendab ka seda,

et vene keeles õppimine on maksumaksjale kallim ning kui vene koolide õpilased ei

edene samas tempos, kui eesti koolide õpilased, mõjutab see oluliselt nende edasist

haridusteed ja töövõimalusi. Vene koolide õpilased tunnevad ka vähem sidet oma

kooliga (neil on raske leida koolis sõpru, tunda end seal hästi), kogevad rohkem

kiusamist ja puuduvad koolist.8

8 Sõber, J. (2020). Kuidas aidata vene õppekeelega kooli?
7 Tammaru, T. (2020). EestijaveneemakeelegainimesteelukohaerinevusedTallinnas

6 Jakobson, M. L., Pajumets, M., Stõun, S. (2017).
Eestimaalasteteadlikkusjahoiakudpagulasvaldkonnasningnendemõõtmine.
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Nähtuse kirjeldus

Vene-vastased meeleolud

Ksenofoobsed hoiakud kohaliku venekeelse kogukonna suhtes on sotsiaalmeedia

platvormidel laialt levinud. Facebookis ja Twitteris kurdetakse sageli vene keele

kasutamise üle Eestis. Venekeelsete koolide üle peetavat arutelu saadavad tavaliselt

kommentaarid, mille kohaselt tuleks kas kõik vene koolid sulgeda, et kõik räägiksid

ainult eesti keelt, või vastupidi, vene koolid peaksid jääma avatuks, sest eesti õpilased

„kaotavad“, kui nad segunevad vene õpilastega. Lisaks on säutse, mis lihtsalt üldiselt

väljendavad vihkamist venelaste vastu, kasutades halvustavaid väljendeid.

Lisaks sellele väljendatakse Facebookis kartusi teistest slaavi riikidest sisserändajate

suhtes, eelkõige selle üle, et sisserändajad liituvad kohaliku vene kogukonnaga ja

hävitavad seega Eesti „rahvusriiki“. Postitustes väljendatakse, et praegune olukord on

„mitte see, millest me unistasime“, kui Eesti sai Nõukogude Liidust iseseisvaks.
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Immigratsioonivastased meeleolud

Immigratsioonivastased hoiakud on levinud eelkõige konservatiivsete parempoolsete

rühmituste ja Facebooki uudistesaitide seas. See hõlmab inimesi, kellel on probleeme

pagulaste, aga ka võõrtöötajatega.

Väljendused vihkamisest pagulaste vastu on COVID-19 kriisi ajal mõnevõrra

vähenenud, kuna piirid on suletud, kuid näiteid võib ikka veel leida, kui see teema saab

mingitki uudistekajastust. Näiteks alati, kui ilmub artikkel pagulaste ja migrantide

elude päästmisest Vahemerel, on kommentaarides tavaliselt soovunelmad selle kohta,

kuidas inimesed paadis peaksid hoopis uppuma.

Viimasel ajal on ka kommentaare, mis süüdistavad sisserändajaid koronaviiruse ja

muude haiguste kaasatoomises. Migrante nimetatakse sageli parasiitideks. On ka
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kommentaare, mis süüdistavad EL-i rahvusriikide hävitamises oma rändekavade ja

COVID-19 vaktsineerimise kaudu.

Youtube'i kommentaarid viitavad sellele, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)

on ainus lootus, mis võib peatada Eesti sisserändajatega üleujutamisest.

2020. aasta kevadel pöörati välistööjõu küsimusele tänu COVID-19 kriisile palju

tähelepanu. Eesti valitsuse ametnikud tegid avaldusi, et tööturul tuleb eelistada eestlasi,

samal ajal, kui põllumeestel oli raskusi töötajate leidmisega, kuna piirid olid suletud.

See tekitas sotsiaalmeedias palju ksenofoobset tagasisidet, näiteks selle kohta, et

maasikaid ei osteta, kui nende korjamiseks on kasutatud võõrtööjõudu.
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Rassism / islamofoobia

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) veebipõhise uudisteportaali Uued

Uudised toel avaldatakse Facebookis ja Youtube'is regulaarselt postitusi, mis sisaldavad

selget rassismi ja islamofoobiat. Näiteks avaldas Uued Uudised artikli sellest, kuidas

„tänase eugeenika plaanid hõlmavad rahvuste ja perekondade kaotamist ning uue

ühiskonna loomist, kus kõik inimesed on võrdsed ja kreemikohvipärase nahaga“.

Kommentaarid sisaldasid rassistlikku kriitikat „rasside ja rahvuste vastiku segunemise“

suhtes.

Ühes teises Uute Uudiste artiklis rassismi ja BLM-i teemal väljendati arvamust, et

USA-s ei saa olla mingeid probleeme mustanahaliste õigustega, sest paljud

mustanahalised (kasutades halvustavat terminit) on tõusnud erinevates

eluvaldkondades tippu.
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2021. aasta aprillis jagas portaal Uued Uudised videot Tallinnas parklas palvetavast

moslemist, mis sai Facebookis ja Youtube'is ohtralt islamofoobseid kommentaare.

Näiteks väljendati ühes Facebooki kommentaaris, et islamil pole Eestis asja, samas

nimetades moslemeid putukateks. Youtube'is sai video kommentaare, milles viidati

palvetavale moslemile kui prügile või kognitiivse defitsiidiga inimesele ning avaldati

soovi teda peksta. Teine kommentaar märkis, et kuna palvetamine on midagi, mida

võiks teha kodus, siis see mees palvetas avalikult demonstratiivselt ja ei austa tegelikult

„Eesti (ateistlikku) rahvuskultuuri“.

Järeldused ja soovitused

Kuigi COVID-19-kriis on võib-olla nihutanud tähelepanu sisserände küsimustelt

rahvatervise ja majanduslike probleemide poole, on välismaalaste, erinevate etniliste

rühmade või sisserändaja taustaga inimeste vastu suunatud internetivaen endiselt

püsiv probleem.

Erinevates ajaloolistes olukordades on välismaalasi märgitud riiki või kogukonda

mittekuuluvatena. Praeguses Eesti sotsiaalses ja poliitilises tegelikkuses on selgelt näha,

et ksenofoobia avaldub vastavalt maailma jagunemisele enda rassi, rahvuse, etnilise

rühma ja kultuuri ning teiste rasside, rahvuste, etniliste rühmade ja kultuuride vahel.

Samuti võib järeldada, et rassism ja ksenofoobia Eesti sotsiaalmeedias ei ole tingitud

üksikute isikute üksikutest tegudest, vaid neil on selged domineerivad narratiivid.

Varjupaigataotlejaid ja erineva etnilise taustaga inimesi esitatakse sageli „vähem
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inimlikena“, tühja ekraanina, millele saab projitseerida vihkamise agendasid ja

narratiive.

Sotsiaalmeedia platvormidele

Üsna suur osa internetivaenust on motiveeritud ja õhutatud poliitilistest sündmustest ja

retoorikast. Lisaks on poliitilistel sotsiaalmeedia lehtedel tugev mõju ksenofoobiat

sisaldavatele postitustele ja kommentaaridele. Olukorda ei ole lihtne lahendada, eriti

olukorras, kus need erakonnad ja poliitikud on valitud demokraatlike valimiste teel.

Samas peavad sotsiaalmeediaplatvormid jätkuvalt tegelema probleemiga ja eemaldama

sisu, mis ei ole kooskõlas nende vaenukõnepoliitikaga. Veebipõhine vaenukõne kajastab

muutusi poliitilises kliimas ja sotsiaalmeediaplatvormide tegevusetus võib seda nähtust

võimendada.

Meediale, valitsusvälistele organisatsioonidele, avalikule teenistusele, muudele

sidusrühmadele

On pakiline vajadus levitada isiklikku ja tasakaalustatud teavet, sest ksenofoobsetel

reaktsioonidel ja stigmatiseerimisel on suurem võimalus kasvada, kui puudub selge,

kontrollitud ja laialdaselt levitatud teave erinevate etniliste rühmade tegeliku elu kohta.
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Ksenofoobne vaenukõne Poolas
Autor: Jacek Dzięgielewski (Never Again Association)

Riiklik kontekst

Vaenukõne ja diskrimineerimise olemus muutub tihti ning aja jooksul on vaenukõne

ohvriks langenud paljud erinevad sotsiaalsed rühmad. Üldiselt on viimased aastad

toonud kaasa paremäärmusluse ja populismi suure tõusu. See väljendub nii

paremäärmuslaste poliitilise mõjuna kui ka vägivalla ja agressiivsusena Poola tänavatel.

Parim viis selgitada, mis toimub Poolas seoses vaenukõne ja vaenukuritegudega, on

vaadata mõningaid vaenukõne juhtumeid, mis registreeriti erinevatel

sotsiaalplatvormidel. Järgnevad postitused avaldati aastatel 2020 ja 2021 ning need

näitavad selgelt, kuidas paremäärmuslased kasutavad ära selliseid katastroofe nagu

praegune pandeemia ja muud kriisiolukorrad vaenu ja fanatismi levitamiseks ning

poliitilise võimu saamiseks.

Poolas on viimastel aastatel muutunud valdavaks narratiiv „meie väärtuste“ ja „meie

riigi“ kaitsmisest kujuteldava välise ohu eest, mida väidetavalt kujutavad endast

erinevatest kultuuriringkondadest pärit sisserändajad. Murettekitav näide sellisest

mõtlemisest olid Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnad, kes teatas Budapestis

(kohtumisel Ungari peaministri Viktor Orbani ja Itaalia ksenofoobse Liiga juhi ja

asepeaministri Matteo Salviniga): „Mandril on jõud, mis tahavad Euroopat võrgutada ja

eksitada. Me tahame aidata Euroopal taastada oma tõelised, kristlikud juured.

Perekond, üksikisiku väärikus, kristlus - me peame kaitsma neid väärtusi teiste

kultuuride eest, mis püüavad neid väljastpoolt ja seestpoolt rünnata.“ Enamik kriitikuid

tajus tema avaldust kui ksenofoobse usu väljendust „meie kultuuri“ ja „meie väärtuste“

üleolekust.
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Nähtuse kirjeldus

2020. ja 2021. aastal on populistlikud ja äärmuslikud rühmitused ning poliitikud

spekuleerinud COVID-19 meditsiinilise ja sotsiaalse kriisiga endale poliitilise kasu

saamiseks. Nagu teisteski olukordades, otsustati leida süüdlane. Küüniliste

paremäärmuslike avaliku elu tegelaste sõnul olid COVID-19 tõusu patuoinaks alguses

Aasia päritolu inimesed, kes väidetavalt levitasid viirust, ja hiljem kõik, keda võis

pidada „teisteks“ ‒ sisserändajad, pagulased, lihtsalt iga inimene, kes ei sobinud

„tõelise poolaka“ stereotüübiga. Sel ajal kasvas Poolas selgelt ksenofoobne vaen, mis

väljendus nii internetis kui ka väljaspool seda vaenukõnes, aga ka reaalses vägivallas

päriselus.

Paljud vaenukõne juhtumid pärinesid mõnelt paremäärmuslaste silmapaistvalt

poliitikategelaselt, eelkõige erakonnalt Konföderatsioon (Konfederacja), mis ise on

mitmete väiksemate organisatsioonide ja erakondade konglomeraat. Neil rühmitustel

on pikk ajalugu vaenu levitamisel ja ksenofoobia kasutamisel poliitilise kütusena.

Paljusid ksenofoobseid narratiive on võimalik tuvastada, analüüsides paremäärmuslike

sotsiaalmeedia fännilehtede sisu ‒ nii postitatud artikleid kui ka nende all olevaid

kommentaare. Sellisel vaenul on erinevaid ohvreid, kuid tavaliselt on need Lähis-Idast

pärit sisserändajad ja viimasel ajal ka Aasiast pärit inimesed, keda võib seostada

koroonaviiruse pandeemia ja vandenõuteooriatega. Ka Poolas elavad Ukrainast ja

Venemaalt pärit inimesed on sageli vaenukõne ohvrid.

20. aprillil 2021. aastal avaldati Poola riikliku ringhäälinguorganisatsiooni TVP Info

ametlikul kontol šokeeriv säuts. See oli tsitaat valitseva partei Prawo i Sprawiedliwosc

(Õigus ja Õiglus) poliitikult, kes kritiseeris stereotüüpselt endise tervishoiuministri

käitumist pärast Smolenskis toimunud lennuõnnetust, milles hukkus Poola president ja

veel 95 inimest. Ta väitis: „See on mingi aasiapärane asi ‒ lugupidamatus surnukehade

suhtes.“ See avaldus oli šokeeriv kahes mõttes ‒ selle avaldas avalik-õiguslik

ringhääling ja sõnad tulid valitsuspartei poliitikult. Twitterile teatati säutsust rahvuse
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alusel vaenukõne levitamise eest ühe inimrühma vastu, kuid seda ei ole tänaseni

eemaldatud.

Teine domineeriv vaenav trend sotsiaalmeedias on suunatud Lähis-Idast pärit

sisserändajate vastu ning alates 2015. aastast on sellest saanud üks suurimaid

ksenofoobseid suundumusi Poolas. Facebooki lehel „Euroopa islamiseerimise vastu“ on

ligi 300 000 meeldimist. Võib väita, et hoolimata nimest ei ole seal levitatava vaenu

puhul kõige olulisem religioosne aspekt; enamik postitusi viitab rahvusele ja

nahavärvile ning immigrandistaatusele kui teguritele, mis on piisavad selleks, et

inimene võiks vaenukampaania ohvriks saada. On tüüpiline, et võetakse lugu ühe

inimese poolt välisriigis (tavaliselt Prantsusmaal või Saksamaal) toime pandud

kuriteost ja kombineeritakse see murettekitavate kommentaaridega, et Poolast võib

saada paljude selliste kuritegude koht, kui Lähis-Idast, Türgist pärit inimesed lubatakse

siia elama ja töötama. Sellised avaldused tekitavad iga kord kümneid vaenulikke

kommentaare. Vaatamata sellele, et see nähtus ei ole põhjendatud, nagu teised

kirjeldatud ksenofoobia vormid, on see paremäärmuslastele mugav viis oma toetajate

mingi inimrühma vastu koondamiseks.

25. märtsil 2021. aastal pandi ühte säutsu kokku paari kõige levinuma narratiivi segu.

Twitteri kasutaja postitas uudisartikli mošee ehitamise kohta Saksamaal ja lisas

kommentaari: „See kõik peab halvasti lõppema. Pedenduse ja vasakpoolsuse

propageerimine ning mustade ja moslemite segunemine.“ Seda solvavat säutsu tasub

vaadata, sest see hõlmab mitmeid vaenulikke hoiakuid, mis on Poolas endiselt väga

elujõulised. Esiteks, see on homofoobne, kuid homofoobia on vaid täienduseks säutsu

sisule, kuna lisatud solvangute kasutamine püüab olla efektiivsem ja teravam. Teiseks

on säuts islamofoobne. Kolmandaks tuvastatud narratiiviks on rassism. Islamofoobia

võib siinkohal olla asendatav ksenofoobiaga, sest vaen Lähis-Idast pärit immigrantide

vastu ei ole alati religioosse taustaga ‒ sel juhul vallandas religioon vaenu, kuid sageli

on see tajutav vägivald, mida immigrandid kaasa toovad. See säuts on ka näide

välismaa sündmuste hulgast valikulisest noppimisest, et Poolas hirmu õhutada ‒

tavaliselt kasutavad paremäärmuslased kuritegelikke rünnakuid jms, siin piisab pelgalt
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templi ehitamise faktist, et vaenukampaaniat alustada. Twitterile teatati sellest säutsust

vaenukõne levitamise tõttu, kuid ettevõte sellele ei reageerinud ja seda ei eemaldanud.

Ksenofoobseid narratiive kasutatakse sageli ära, avaldades lugusid dramaatilistest

sündmustest ja vihjates, et sisserändajad vastutavad valgetele eurooplastele tekitatud

kahju eest. Selline lugu avaldati ühel paremäärmuslikul Facebooki profiilil, kus

kirjeldati 12-aastase poola tüdruku surma Rootsis, kes lasti jalutuskäigu ajal maha.

Vaatamata sellele, et tegemist oli areneva looga ja avaldamise ajal oli teada väga vähe

üksikasju, olid paljud kommentaarid äärmiselt rassistlikud ja ksenofoobsed. Mõned

näited olid: „See ei ole suur asi, lihtsalt igapäevane mõrv väga kultuuriliselt arenenud

Rootsis“; „Kui politsei lasi maha bandiidi ja narkodiileri, läks vasakpoolsetel kõht lahti,

aga kui tulistati süütut last, ei huvitanud see kedagi. Võib-olla sellepärast, et ta tapeti

vaeste immigrantide poolt, kes otsivad tükikest leiba, rahu ja oma maad, kus nad

saavad teha, mida tahavad“; „Väike Rootsi on üks ohtlikumaid riike, mis võttis

tundmatul hulgal moslemist immigrante ja kelle valitsus kaitseb bandiite rohkem kui

kodanikke“; „Valge ja hetero? Kui ta oleks mustanahaline ja homoseksuaalne, siis oleks

inimestel temast kahju.“

Oluline on rõhutada, et Poolas ei toimunud massilist sisserännet, välja arvatud

Ukrainast ja Venemaalt pärit inimesed, kes tulid Poolasse peamiselt tööd otsima. Kuid

Poola ei võtnud 2015. aastast alates nn sisserändekriisi ajal ega pärast seda palju

pagulasi vastu. Eespool kirjeldatud tüüpi narratiiv (valides näite teisest riigist pärit

uudise hulgast, et külvata hirmu Poolas) on tüüpiline äärmuslikele poliitikutele ja

rühmitustele, kes kasutavad endiselt immigratsioonivastast (või vaheldumisi

pagulasvastast) retoorikat oma poliitilise kütusena. Tundub, et palju lihtsam on hirmu

õhutada teemal, mida isiklikult ei kogeta, millest vaid kuuldakse, ning mida on lihtne

manipuleerida ja näidata moonutatud, rassistlikust, ksenofoobsest vaatenurgast.

25. aprillil jagas Konföderatsiooni erakonda esindav parlamendiliige Grzegorz Braun

YouTube'is antud intervjuus oma seisukohti pandeemia kohta: „Juut-kommunistid

üritavad kasutada koroonaviirust, et vabaneda Trumpist [...]. Bill Gates liigub olukorra
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poole, kus iga inimene sellel maakeral peab oma eksistentsi legitimeerima

koššeristandardi sertifikaadiga.“ See narratiiv sai sotsiaalmeedias valdavaks ja seda

reprodutseeriti arvukates postitustes, meemides, piltides jne. Siin on sarnane muster,

mida on sageli täheldatud ka muudel juhtudel, kus vaenukõne ilmneb: kõrgetasemeline

isik (siin poliitik) levitab vaenulikku narratiivi, mis seejärel hakkab oma elu elama ‒ Bill

Gates sellest vandenõuteooriast võib olla asendatud juutidega, mis sobib suurepäraselt

paljude vandenõuteooriate variantide antisemitistliku iseloomuga, kuid ilmneda võib

ka ksenofoobne element. Selle ja teiste sarnaste, paremäärmuslastele lähedaste

poliitikute ja ajakirjanike poolt levitatavate narratiivide kohaselt levitavad koronaviirust

‒ kas tahtlikult või kogemata ‒ Aasia päritolu inimesed ja sisserändajad. Samuti

ilmnesid mitmesugused õhutused Ukrainast pärit inimeste vastu, kes tuleb Poolast

välja saata, mis näitab vandenõuteooriate mitmekülgsust antisemitistlikust kuni lihtsa

ksenofoobiani, kasutades ära vanu immigratsioonivastaseid hirme ühiskonnas.

Mis puutub Poolas töötavatesse ja elavatesse ukrainlastesse, siis on nad samuti

internetis vaenukõne objektiks. Neid süüdistatakse Poola ja Ukraina vahelistes

ajaloolistes konfliktides. Üks uusimaid näiteid võib olla kommentaar Gdanski

ukrainlasest blogija avaldatud postituse all, mis käsitleb Gdanskis asuva väljaku

nimetamist ühe Ukraina kindrali järgi: „Kui tegemist on ukrainlase mälestamisega, siis

tuleb see väga kiiresti. Ja kui me peame mälestama Ukraina genotsiidi ‒ väga

aeglaselt?“. See on väga levinud narratiiv, et kogu rahvust ja iga sellest rahvusest

inimest süüdistatakse tajutud ajaloolistes vigades. Iroonilisel kombel tulevad sellised

kommentaarid sageli paremäärmuslastelt, kes ise mälestavad innukalt väga vastuolulisi

ajaloolisi tegelasi, näiteks koosseise, keda süüdistatakse koostöös natsi-Saksamaaga või

tsiviilelanike mõrvas (Brygada Swietokrzyska või nn neetud sõdurid).

Sama Ukraina aktivisti profiili põhjalik analüüs näitas mitmeid ksenofoobseid,

solvavaid ja lausa vulgaarseid kommentaare, kui tsiteerida vaid mõningaid: „F*ck off“;

„Lõpetage minu riigi peale s*ttumine“; „Lahkuge Poolast, te saast“; „Mulle ei meeldi, et

sellised inimesed nagu teie tulevad Poolasse, mis on MINU riik“; „Me oleme meie riigis

ja te olete siin lihtsalt külaline, nii et käituge korralikult“; „Kui teile siin ei meeldi, siis
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minge ära“; „Te ei ütle mulle, mida minu riigis teha, te saast“; „Loodan, et teid varsti

karistatakse“; „Te mõrvasite poolakad, lõikasite imikutel pead maha ‒ kaduge välja!“.

See ksenofoobne ilming on Poolas tavaline, hoolimata sellest, et ukrainlased on üks

suurimaid kogukondi Poolas, kes saavad kasu ukrainakeelsete kodanike jaoks vastu

võetud kaasavatest meetmetest.

Järeldused ja soovitused

Aastate jooksul on Poola muutumas vähem etniliselt ja usuliselt homogeenseks, kuid

sotsiaalne muutus võtab aega. Sotsiaalse kohanemise aeglane protsess võib viia

erinevate vähemuste ees seisvate probleemide vähese mõistmiseni. Vastus sellele on

lihtne: haridus. Seda ei ole aga lihtne ellu viia, sest erinevad stereotüübid on Poola

ühiskonnas sügavalt juurdunud. Selles mõttes on töö noorema põlvkonnaga ülioluline;

projektid, mis hõlmavad noorte subkultuuri, sporti, muusikat, meelelahutust ‒ see kõik

võib luua mitmekesisemat maailmavaadet neis, kes kujundavad ühiskonda järgnevatel

aastatel.

Poolas on karistusseadustiku kohaselt ebaseaduslik inimeste või inimrühmade

diskrimineerimine usutunnistuse, etnilise päritolu, rassi ja rahvuse alusel. Vaenukõne ja

vaenukuritegude vastu võitlemisel on põhiline soovitus kasutada olemasolevat

õigusraamistikku. See kehtib ka suurettevõtete, näiteks Interneti-ettevõtete kohta ‒

vaenavate kommentaaride kustutamine, väärinfo vastu võitlemine (nt koroonaviiruse

pandeemiaga seoses), teenusetingimuste selge täitmine, kui tegemist on vaenukõne ja

ahistamisega. Praktika näitab, et kahjuks suured tehnoloogiaettevõtted eemaldavad

vaenavat sisu üsna vastumeelselt oma teenustest ‒ isegi kui internet on peamine koht,

kus vaen võib levida ja kergesti mõjutada vägivalda päriselus. Ilma fanaatilise

vaenukõne eduka eemaldamiseta sotsiaalmeediast on väga raske erinevaid eelarvamusi

välja juurida, sest lihtne juurdepääs vaenukõne materjalidele muudab publiku

radikaalsemaks.

Teine oluline punkt on tugev ühiskondlik liikumine diskrimineerimise ja ebavõrdsuse

vastu, eriti kui riigil ja seadustel on internetis ja väljaspool internetti toimuva
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vaenukõne vastu võitlemisel piiratud tulemused. Vastupidiselt populismi ülestõusule

on viimastel aastatel täheldatud aktivistide suurt huvi sellele nähtusele vastu astuda.

Ometi tuleb teha järjepidevaid jõupingutusi, et regulaarselt tuvastada ja teatada

veebipõhisest vaenukõnest.
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Ksenofoobne vaenukõne Rumeenias
Autor: Ionut Codreanu (ActiveWatch)

Riiklik kontekst

Rumeenia sisserändajate integratsiooni indeks näitab, et 2017. aastal võttis Rumeenia

vastu vähem kui 4000 varjupaigataotlejat ja pagulast Süüriast, Iraagist või Afganistanist.

Samal ajal tuli umbes 63 000 sisserändajat naaberriikidest, mis ei kuulu Euroopa Liitu.9

Ometi on arusaamad ja hoiakud nende rühmade suhtes silmnähtavalt vaenulikud ja

eelarvamuslikud. Juba 2015. aastal, Süüria pagulaskriisi puhkemisel, näitasid

arvamusküsitlused tugevat vastuseisu ettepanekutele võtta vastu pagulasi (56%) ja

paigutada neid Rumeenia territooriumile (65%). Mõned kuud hiljem, 2016. aasta10

aprillis, kasvas vaenulikkus pagulaste suhtes peaaegu 20% võrra, kui umbes 85%

rumeenlastest oli vastu mõttele, et pagulased Rumeenias elama asuksid.11

Vaatamata üldisele negatiivsele suhtumisele on vähesed poliitikud võtnud omaks

selgesõnalise immigratsioonivastase diskursuse, nende hääled on suhteliselt

marginaalsed. 2016. aastal paistis silma Ühtse Rumeenia Partei (PRU), mis nimetab end

ise rahvuslikuks erakonnaks, oma ägedate sõnumitega pagulaskvootide vastuvõtmise

vastu, eriti moslemiriikidest pärit pagulaste puhul. 2016. aasta parlamendivalimiste

lõpus ei õnnestunud PRU-l ületada valimiskünnist, et saada riigi parlamenti.12

Järgnevate aastate sisepoliitilised kriisid on leevendanud immigratsioonivastaseid

meeleolusid, kuid mitte olulisel määral. 2018. aasta küsitlus näitas, et 69% rumeenlastest

ei usalda sisserändajaid ja veel 68% ei usalda moslemeid. Sama küsitlus näitas, et 60%

rumeenlastest pidas moslemeid potentsiaalselt ohtlikuks ja veel 52% ütles, et

sisserändajad tuleks EL-i piiril peatada.13

13https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf

12https://www.b1tv.ro/politica/deputatul-bogdan-diaconu-romania-nu-isi-permite-valuri-de-refugiati-ni
meni-nu-are-dreptul-sa-ne-bage-pe-gat-imigranti-periculosi-pentru-care-nu-avem-nici-resurse-nici-capaci
tatea-de-a-i-integra-122645.html

11 https://www.inscop.ro/aprilie-2016-criza-refugiatilor/

10https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/sondaj-cati-romani-vor-ca-romania-sa-primeasca-ref
ugiati-440603

9 https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99143/2/IIIR-2017.pdf
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2020. aasta detsembris toimunud parlamendivalimistel tõusis natsionalistlik erakond

Rumeenlaste Ühtsuse Liit (AUR) üllatuslikult Rumeenia suuruselt neljandaks

poliitiliseks jõuks, mille poolt hääletas umbes 10% valijatest. Erakond kirjeldab end kui

konservatiivse agenda esindajat, kes on orienteeritud perekonnale, kirikule ja riiklikule

suveräänsusele. AUR-i natsionalistlik ja süsteemivastane diskursus on pandeemia

algusest saadik üha enam kanda kinnitanud, kusjuures erakonna nähtavad juhid on

paistnud silma ägedate avalduste ja tegevusega, mis on vastu COVID-i vastastele

meetmetele.

Lisaks on COVID-19 pandeemia suurendanud rumeenlaste hirmu ja süvendanud

ühiskonna polariseerumist. Viimase aasta jooksul on intensiivsemaks muutunud

„välismaalased välja“ sõnumid kui protesti vorm keskvalitsuse või kohaliku valitsuse

poliitika vastu. Natsionalistlike ja konspiratiivsete teemade segunemine on

paratamatult õhutanud kalduvust süüdistada välismaalasi valitsuse tegevuse

ebakorrapärasustes. See diskursus, mis on vastu kõigele, mis ei ole puhtalt

rumeeniapärane, hõlmab laia teemade spektrit, mis kõigub ultranatsionalismi ja

euroskeptitsismi vahel.

Nähtuse kirjeldus

Rumeenias on sisserände fenomen suhteliselt harv, see teema on avalikkuse

päevakorras pigem konjunktuurne. 2020. aasta lõpus ja 2021. aasta aprillis teatas

kohalik ja üleriigiline ajakirjandus kahest tänavaintsidendist Timisoara linnas, milles

osales mitu linna ümberasustatud pagulast. Sellega seoses ilmnesid internetikasutajate

seas negatiivsed reaktsioonid, milles kutsuti tungivalt üles võtma kasutusele

äärmuslikke meetmeid pagulaste vastu.
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Nad ei ole pagulased, vaid sissetungijad. Pagulane jääb esimesse konfliktivabasse riiki,

ta ei ründa kedagi, ta ei vägista noori tüdrukuid, ta ei tapa kedagi. Need tüübid

on siin selleks, et teid terroriseerida.

Reeturid (viitab kohalikele või riiklikele ametivõimudele). Pole ime, et kuritegevus selles

linnas kasvab, koos kõigi nende pagulasrämpsudega. Nad (ametivõimud)

peaksid selle keskuse ümber panema traataia ja paigaldama relvastatud

turvamehed. Igaüks, kes julgeb keskusest lahkuda, tuleks kohe maha lasta!

Saatke nad koonduslaagritesse. (kõne maakonna politseiinspektsioonile)

Lisaks suureneb selliste intsidentide puhul eelarvamus pagulaste suhtes, keda enamasti

peetakse vägivalla allikaks, mida tuleb iga vahendiga maha suruda. Tasub siiski

rõhutada, et need vaenuteated on marginaalsed veebipõhistes aruteludes, kus enamik

sõnumeid on tegelikult kriitilised ametivõimude ja institutsioonide suhtes, mis peaksid

kogukondades avaliku korra tagama.
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Seevastu on stereotüüpsed vaenuteated mõnevõrra sagedasemad ja intensiivsemad, kui

meedia kajastab vahejuhtumeid või uudiseid teistesse Lääne-Euroopa riikidesse elama

asunud pagulaste või sisserändajate kohta.

Ei mainita, et me oleme islamistide pantvangid. Nad on varjatud terroristid, kes

teesklevad, et nad on rahumeelsed, kuid käituvad nagu metslased, kes tapavad EL-i

elanikke. Lõpetage kontrollimatu ränne, kontrollige iga sisserändajat, kas ta sobib

Euroopa tsivilisatsiooniga.  Keelake moslemitel EL-i tulla!

Moslemid Euroopast välja, me ei taha siia mingeid vähemusi, ei usulisi, seksuaalseid või

rahvuslikke.

Tavaliselt on sisserände vastastel sõnumitel ka euroskeptiline alatoon, keskendudes

pagulasi toetavate lääneriikide süüdistamisele, mis tahavad oma poliitilist tahet ka

Rumeeniale peale suruda.
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Ulatuslik kommentaar, mis naeruvääristab ja kritiseerib lääneeurooplasi migrantide

vastuvõtmise pärast.

Teine korduv teema avalikus päevakorras, mis tekitab natsionalistlikke ja ksenofoobseid

diskursusi, puudutab rahvustevahelisi suhteid rumeenlaste ja ungarlaste vahel

Rumeenias. Kuigi Rumeenia etnilised ungarlased moodustavad rohkem kui 6%

elanikkonnast ja ajaloolised allikad tõendavad selle etnilise rühma olemasolu Rumeenia

praegusel territooriumil rohkem kui aastatuhande jooksul, on need mõned

lemmikteemad, mis polariseerivad ühiskonda ja mille üle spekuleerivad populistlikud

poliitikud Rumeenias ja Budapestis. Enamik pingeid tekitavad etniliste ungarlaste

nõuded kultuurilisele ja/või territoriaalsele autonoomiale, samuti teatavad poliitilised

avaldused Rumeenia ja Ungari suhete ajaloo kohta. Viimastel aastatel on riiklik

diskrimineerimisvastane nõukogu karistanud mitmeid poliitikuid ja jalgpalliklubisid

ksenofoobse ja ungarlaste kogukonda diskrimineeriva diskursuse propageerimise eest.

Vägivaldne sõnum, mis õhutab väga kirjeldaval viisil Ungari ametivõimude

vastu suunatud piinamistehnikaid (sõnum sisaldab ungarlaste suhtes

halvustavat nimetust „bozgor“ (tähendab isikut, kellel ei ole riiki)

24



Ähvardav sõnum, mis rõhutab erinevust rumeenlaste (Traciast) ja ungarlaste

(bozgorid) põlvnemise vahel. „Ühel päeval lööb rumeenlane teil näo puruks, et te

loobuksite territooriumide nõudmisest“

Vägivaldne dissotsiatiivne sõnum, milles kutsutakse üles ungarlaste tõrjutusele

ja äärmuslikele tegudele: „Inetud bozgorid, teid tuleks maha lasta“

Enamikus vaenukõnedes kasutatakse etniliste ungarlaste kohta dissotsionaalselt ja

halvustavalt mõistet „bozgor“. Väärib märkimist, et seoses usaldusega selle

rahvusrühma vastu ütles 2018. aastal 53% vastanutest, et nad ei usalda etnilisi

ungarlasi.14

Viimase aasta jooksul on COVID-19 kriis toiminud katalüsaatorina natsionalistliku

diskursuse teravnemisele, kusjuures veebikeskkond on muutunud vandenõuteooriate

foorumiks, millest mõned on sügavalt ksenofoobse kallakuga. Nii said ksenofoobsete

ähvarduste ja rünnakute sihtmärgiks poliitikud või kõrged ametiisikud, kes olid seotud

meditsiinikriisi juhtimisega ja kellel oli teistsugune etniline või rahvuslik päritolu. Kuigi

sihtmärgiks olnud isikud on Rumeenia või EL-i kodanikud, kujutati neid vaenulikes

sõnumites „välismaalastena“, kes viivad riiki „meditsiinilise“ või „globaalse diktatuuri“

suunas.

14 https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf
25

https://www.cncd.ro/wp-content/uploads/2021/01/Sondaj_de_opinie_NoIntoHate_2018.pdf


Kõige enam rünnatud Rumeenia riigiametnik oli riigisekretär Raed Arafat, kes oli üks

valitsuse peamisi suhtlejaid meditsiinikriisi ajal. Paljusid Raed Arafati poolt edastatud15

otsuseid on tõlgendatud vaenulikult ja laimavalt riigisekretäri etnilise päritolu või

usutunnistuse tõttu. Paljud Arafati vastu suunatud vaenukõne sõnumid läksid

inimväärikuse solvamisest kaugemale, muutes kriitika nn kultuuriliseks ja

ideoloogiliseks konfliktiks.

Mine põrgusse, sa vastik moslem. Sind tuleks avalikult üles puua, sa idioot. (Sind

tuleks) lüüa ristiga surnuks.

See on džihadist Arafati töö, kes santažeerib valitsust ja kes saatis oma terroristide

rühmitusele riiklikke vahendeid. Sest ta tahab meid hävitada, et ta saaks siia tuua oma

moslemid. Ärgake üles, ta tahab hävitada rumeenlasi. Võtke ta kinni, enne kui ta teid

nälga ajab ja teie lapsed tapab.

See moslemi saast tuleks pesta sea verega ja riigist välja visata.

15 Dr. Raed Arafat on siseministeeriumi riigisekretär; ta on Süüria päritolu, kuid ta asus Rumeeniasse
elama 40 aastat tagasi.
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2020. aasta augustis pidasid õigusasutused kinni ühe mehe, kes postitas Facebookis

Raed Arafatile ähvardava sõnumi. Enne eemaldamist oli sõnumit sotsiaalvõrgustikus

levitatud üle 1500 korra. 2021. aasta märtsis määras kohus, et postituse autor tuleb

paigutada neuropsühhiaatriaasutusse.16

Lisaks sellele said 2020. aastal, mis oli poliitiliselt ja sotsiaalselt pingeline aasta, hoogu

juurde vandenõuteooriad, mis väitsid sekkumist sisepoliitikasse ja majandusse. Nende

teooriate toetajad nimetasid argumendina teiste etniliste päritoludega Rumeenia

poliitikuid „välisagentideks“ või „rahvuslikeks reeturiteks“. Neid põletavaid diskursusi

on õhutanud ka mõned poliitikud ja populistlik-natsionalistliku tegevuskavaga

meediaplatvormid.

Sa natsidiktaator, sa reetur. Sind tuleks põletada happega, nagu Torino tegi Corleones

teiste sinusuguste reeturitega.

Ulatuslik needus koos müstiliste viidetega. Poliitiline juhtkond on seotud

deemonitega, kes tahavad Rumeeniat hävitada. Autor on nördinud, et „Saksa

nats, moslem ja ungarlane (viide endisele peaministrile) ei tunne meie riigi vastu

mingit sümpaatiat. Deemonid.“

16https://alba24.ro/video-barbatul-din-alba-care-l-a-amenintat-cu-moartea-pe-raed-arafat-internat-la-neu
ropsihiatrie-mesajul-acestuia-din-spital-831842.html
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COVID-19 piirangute tekitatud rahulolematuse keskel oli vaenusõnumite toon erinev,

alates stereotüüpsetest sõnastustest kuni ähvarduste ja vägivallale õhutamiseni. Õnneks

ei ole see suundumus, väga väheste eranditega, veel realiseerunud vägivaldseteks või

muudeks vaenulikult motiveeritud tegudeks, kuigi vaenulikkuse tase on püsimud

kauem kui aasta pärast pandeemia algust.

Järeldused ja soovitused

2020. aastal suurenes oluliselt natsionalistlik-ksenofoobse diskursuse intensiivsus nii

COVID-19 pandeemia kui ka konservatiivse natsionalistliku partei parlamenti

pääsemise kontekstis. Kuna puudub otsene kokkupuude migratsiooninähtusega,

kasutab enamik vaenusõnumeid ajaloolisi ja kultuurilisi stereotüüpe ja eelarvamusi.

Ametiasutuste poolt COVID-19 mõju vähendamiseks kehtestatud piiravaid meetmeid

on erinevates vandenõuteooriates käsitletud kui kultuurilise ja poliitilise agressiooni

vorme ülemaailmses kontekstis. Erineva etnilise ja rahvusliku päritoluga poliitikuid ja

ametiisikuid on kujutatud nende varjatud plaanide osana.

Selle leevendamiseks on vaja nähtust pidevalt jälgida ja olemasolevaid õigusakte

jõustada, eriti poliitikute ja suunamudijate puhul, kes aitavad kaasa vaenukõne

eskaleerumisele. Meedia ja poliitilised platvormid, mis toetavad demokraatlikke

väärtusi, peavad lammutama ja distantseeruma ksenofoobsetest ja

ultranatsionalistlikest narratiividest, mis on viimase aasta jooksul levinud.
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Ksenofoobne vaenukõne Slovakkias
Autor: Martin Šušol (DigiQ)

Riiklik kontekst

Välismaalaste ja sisserändajate vastane vaenukõne on Slovakkias üks kõige levinumaid

vaenukõne vorme internetis ja sotsiaalvõrgustikes. Lisaks on see kõige riskantsem ja

ohtlikum, mitte ainult nende sagedase esinemise tõttu, vaid peamiselt seetõttu, et see

kasvab sageli internetivälises avalikus ruumis vaenukõneks ja viib psühholoogilise või

füüsilise vägivallani päriselus, st vaenukuritegudeni.

Slovakkia ei ole üks traditsioonilistest sisserändajate sihtriikidest ja on üks neist

riikidest, kus on üldiselt kõige vähem kogemusi välismaalastega, kõige vähem

kokkupuuteid esineb maapiirkondades. Tegemist on kultuuriliselt homogeense riigiga,

mida ei ole mõjutanud 20. sajandil toimunud rände järsk kasv. Kuni viimase ajani oli

Slovaki Vabariik peaaegu eranditult sisserändajate päritoluriik, st riik, kust kodanikud

erinevatel põhjustel välismaale rändasid. Ainus erand on Ida- ja Kagu-Aasiast pärit

välismaalased, kes on Slovakkias elanud peamiselt kaubanduse eesmärgil juba mitu

aastakümmet ja algupärased elanikud on nende kohalolekuga juba ammu harjunud.

Euroopa Liidu ja Schengeni alaga ühinemine tõi kaasa olulisi muudatusi . Alates 2004.17

aastast on ebaseaduslik ja varjupaigataotlejate ränne Slovaki Vabariigis vähenenud ning

seaduslik ränne seitsmekordistunud. Hoolimata sellest, et aastatel 2004‒2008 oli

Slovakkias välismaalaste arvu kasv EL-i liikmesriikide seas suuruselt teine, on

välismaalaste osakaal elanikkonnas ‒ võrreldes teiste ELi riikidega ‒ endiselt madal.

Tänapäeval moodustavad välismaalased Slovakkias 2,75% elanikkonnast ja nende arv

kasvab aeglaselt, kuid pidevalt; 2020. aasta detsembri seisuga oli Slovakkias elavate18

18 https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html

17

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/integracia-cudzincov/dokumenty/kon
cepcia-integracie-cudzincov-v-slovenskej-republike.pdf
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välismaalaste koguarv 150 012 inimest Slovakkia 5,4 miljoni elaniku hulgas. Lisaks

sotsiaalsetel põhjustel toimuvale rändele, nagu näiteks perekonna taasühinemine või

sisserändaja abiellumine Slovakkia kodanikuga, on tänapäeval kõige olulisem

seadusliku sisserände eesmärk Slovakkias töö-, äri- ja õppimine.

Olukord on aeglaselt paranema hakanud ka Slovakkias, kuid see ei ole ikka veel

kaugeltki rahuldav. Välismaalaste olukord ja aktsepteerimine on paranemas, eriti

suuremates linnades, kus neid on rohkem kui maal.

Välismaalastesse ja sisserändajatesse suhtumist mõjutas muidugi suuresti asjaolu, et

Slovakkia kuulus sotsialistliku režiimi idabloki riikide hulka, mille välja– ja sisseränne

oli rangelt reguleeritud. Pärast raudse eesriide langemist ja revolutsiooni avanesid

piirid ning vägivaldsete rünnakute arv välismaalaste vastu hakkas kasvama. Aastate

jooksul hakkas olukord järk-järgult veidi paranema, kuid esmapilgul teisest riigist pärit

välismaalaste vastu suunatud vägivald ei kadunud.

Viimastel aastatel on peaaegu veerand moslemiriikidest pärit sisserändajatest ja

kolmandik Aafrikast pärit sisserändajatest Slovakkias sattunud vägivaldse rünnaku

ohvriks. Üldiselt tunneb aga enamik Slovakkias elavatest välismaalastest end siin

turvaliselt, nagu selgub Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Slovakkia

filiaali uuringust, mille autorid küsitlesid 700 Slovakkias elavat välismaalast. Uuringus19

keskenduti väljastpoolt EL-i pärit sisserändajatele. Selles märgitakse ka, et eelkõige

Ukrainast pärit sisserändajad puutuvad siin kokku sunniviisilise tööga.

19

https://www.iom.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy-a-clanky/91-studia-o-skusenostiach-migrantov-s-na
silim-a-zneuzivanim-na-slovensku.html?highlight=WyJcdTAxNjF0XHUwMGZhZGlhIiwyMDEzXQ==
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Nähtuse kirjeldus

Alates 2015. aastast on Slovakkias registreeritud mitmeid rünnakuid, mis on sageli

suunatud näokattega naiste vastu. Need hõlmasid rünnakuid keset päeva, karjumist,20

lükkamist, sageli ohvrite laste ees, ja ükski kõrvalseisja ei tulnud appi. Lisaks21

füüsilisele rünnakule annavad põhjust muretsemiseks ka verbaalsed rünnakud, näiteks

ähvardused või avalik verbaalne alandamine. Paljud sisserändajad väldivad

ühistransporti ja ei käi üksi avalikes kohtades. Välismaalased usuvad, et nad on

ebasoodsas olukorras oma päritoluriigi, teistsuguse usu või ebapiisava keeleoskuse

tõttu.

Kõige rohkem kasvas vaenukõne juhtumite arv 2015. aasta rändekriisi ajal. See

vaenukõne suurenemine oli ühelt poolt seotud õigustatud hirmudega lühikese aja

jooksul saabuvate suurte sisserändajate masside ees, kuid seda mitmekordistasid

oluliselt väärinfo, pettused ja vandenõuteooriad, mille eesmärk oli tekitada inimestes

hirmu ja vaenulikkust. Kartlike ja hirmunud inimestega on lihtne manipuleerida

populistlikel poliitikutel, kes spekuleerivad inimeste õnnetustega oma huvides ja

saavutavad vale usaldustunde.

Selle aja jooksul muutusid vaenu sihtmärgiks mitte ainult pagulased ja sisserändajad

ise, vaid ka valitsusvälised organisatsioonid ja sisserändajaid abistavad isikud.

Slovakkias on migratsiooniteema muutunud oluliseks vahendiks võitluses valijate eest.

Populistlike ja äärmuslike erakondade poliitikud kuritarvitasid seda teemat

valimiskampaanias maksimaalselt, et saavutada 2016. aasta parlamendivalimistel

võimalikult hea tulemus, mis neil ka õnnestus. Sellest ajast alates on mitmed

21

https://www.islamonline.sk/2018/08/v-bratislave-bola-napadnuta-muslimka-s-kocikom-ktosi-ju-sotil-a
-nadaval-jej/

20

https://www.topky.sk/cl/10/1609181/Otrasny-utok-v-B--Bystrici--Extremista-dobil-v-bare-cudzinca-cie
rnej-pleti--exemplarny-trest-
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parlamendiliikmed vägivaldselt rünnanud inimesi nende nahavärvi või ilmselge

välismaise päritolu tõttu. 2223

Üks suhteliselt uus probleem sisserändajatega on põlisrahvaste hirm odava tööjõu

saabumise ees. Inimesed piirkondades, kuhu Serbiast ja teistest endise Jugoslaavia

riikidest sisserändajad tööle tulid, kardavad, et sisserändajate saabumine vähendab või

peatab palgakasvu, või et nad kaotavad töö, kuna välismaalased on rohkem valmis

töötama madalama palga eest. Teine põhjus, mis tekitas muret, oli võimalus, et

välismaalased võivad levitada Covid-19 viirust.

Üks selline koht on Sereďi linn, kus elab umbes 16 000 elanikku, kuid kus on juba üle

tuhande serblase. Viimase kahe aasta jooksul on Slovakkiasse tööle tulnud umbes 12

000 serblast ja kokku 25 000 välismaalast ELi-välistest riikidest. Need on ainult

ametlikud numbrid, Slovakkias ebaseaduslikult töötavaid välismaalasi on mitu korda

rohkem. Samal ajal olid elanikud nimetatud põhjustel välismaalastele hostelite

ehitamise vastu.

Kõige tavalisem vaenukõne narratiiv on pagulaste ja sisserändajate motivatsioon

põgeneda oma riigist ja otsida varjupaika kodust kaugel. Kommentaarides seadsid

inimesed kahtluse alla nende kodumaal ähvardava ohu tegelikkuse ning kahtlustasid

pagulasi ja migrante, et nende ainus motiiv on tulla riiki, kus nende eest hoolitsetakse ja

kus nad saavad riigi sotsiaalsüsteemi kuritarvitada.

Migrantide vastu suunatud vaenukõne eskaleerus peamiselt valeandmete tõttu, et

sisserändajad tulid Euroopasse naisi tapma ja vägistama. Osaliselt toetasid seda

narratiivi ka mõned üksikud juhtumid, kus üksikisikud ja rühmad tõesti panid toime

kuritegusid, sealhulgas vägivallakuritegusid. Vaenukõne hõlmab siiski liigsete

üldistuste kasutamist, mis heidab halba valgust ka süütutele ja abivajajatele.

23 https://myorava.sme.sk/c/8152260/buduci-poslanec-nadaval-cudzincovi-do-negrov.html

22

https://www.tvnoviny.sk/domace/1822215_kotlebov-poslanec-ma-problem-takto-mal-dobit-muza-tmav
ej-pleti
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Tulistage neid või uputage need värdjad.

Uputage laev ja rahu saab olema.
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Laskmine. (reaktsioon rände ja integratsiooni assotsiatsiooni direktorile kui ta ütles, et

pagulased ei kujuta endast ohtu Euroopa sotsiaalsüsteemile.)

Laske maha, kes selle jobu poolt hääletab, hoiatuseks teistele. (Kujutatud poliitik

pooldab pagulaste abistamist.)
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Nad oleksid pidanud selle koos meeskonnaga uputama

Nad tuleks maha lasta, kõik kaitsevad oma kodumaad, nii on see alati olnud, miks siis

selline kisa.
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Kreeklased peaksid tõelisi kuule kasutama hakkama.

Uputage nad salakaubavedajatega ja ilma halastuseta.
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Võta nad koju, kuna sa oled juut.

Tulista kui vastikut elajat. Teised muudaksid meelt. Meie kohus on kaitsta piire.
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Tulista igat moslemit!!! Neil pole siin midagi teha!!

Tapke kõik neegrid, nad on kasutud nagu juudid.
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Ma arvan, et Vatikanil on piisavalt ruumi ja raha, et seda prügi toetada, nad ei taha

töötada, vaid sigida ja ähvardada valgeid eurooplasi ... Las kõik EL-i riigid korraldavad

rahvahääletuse, kas tahavad migrante ja kes ütlevad JAH, need võtaksid neid jätkuvalt

vastu, kuna nad on sellised humanistid, keda juhib saatan...

Me vajasime siin tõesti Sorose ajupesu meediat. #tapaislam
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Sisserände fenomen on ka ammendamatu allikas mitmesuguste vandenõuteooriate

jaoks. Üks levinumaid narratiive on vandenõuteooria rikastest juudi perekondadest, kes

tahavad tuua Euroopasse miljoneid sisserändajaid, et hävitada Euroopa tsivilisatsioon.

Lisaks väärinfo veebisaitidele levitasid juhitud rände narratiivi mitmed erakondade ja

äärmuslike liikumiste esindajad.

Järeldused ja soovitused

Slovakkia ei jäta EL-i liikmesriigina tähelepanuta välismaalaste integreerimise olulist

rolli oma ühiskonnas. Kooskõlas Euroopa Ülemkogu poolt heaks kiidetud Euroopa

sisserände- ja varjupaigapaktiga peaksid liikmesriigid rõhutama põhiväärtuste,

liikmesriikide ja EL-i identiteedi austamist ning järgima ambitsioonikat

integratsioonipoliitikat.

Parim viis, kuidas tulevikus vähendada välismaalaste ja sisserändajate vastu suunatud

eelarvamusi ja vaenukõnet, on isiklik kogemus nendega koos elamisest. See vähendaks

sotsiaalset distantsi ja valearusaama, et sisserändajad on kuritegevuse allikas. Üldistusi

tuleks iga hinna eest vältida.

Vaenukõne migrantide, välismaalaste ja immigrantide vastu on valdav nii internetis kui

ka väljaspool internetti toimuva vaenukõne spektris. Seetõttu on vaja kutsuda

sotsiaalvõrgustikke üles seda liiki vaenukõnele rohkem tähelepanu pöörama. Samuti on

vaja, et riigid eraldaksid rahalisi vahendeid ja suutlikkust vaenukõne ja ksenofoobia

jälgimiseks.

Oluline on tagada, et kooliharidussüsteem viiks õpilased ja üliõpilased vastastikusele

sallivusele, seda ka välismaalaste suhtes. See aitaks murda eelarvamusi, mis on olnud ja

on sageli vaenukõne põhjuseks, mis viib konfliktide ja kodusõdadeni. Kahjuks ei ole

Slovakkia järjekindlalt rakendanud riiklikku õppekava, mis toetaks sallivust õpilaste ja

üliõpilaste hulgas. Kunagi kasutusele võetud programm „No hate @school“ on

lõpetatud, kuna Slovakkia institutsioonid ei suutnud kohaneda pandeemiaolukorraga

ning haridus ja koolivälised tegevused tõhusalt internetikeskkonda üle viia.
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Üheks püsivaks probleemiks sotsiaalmeedias on endiselt vaenukõne hindamine ja

teatatud postituste eemaldamine. Teavituste hindamiseks kasutatav tehnoloogia ja

menetluskord on arusaamatud, ebaselged ning ettearvamatud. Seetõttu peaksid

sotsiaalplatvormid pakkuma välja selge süsteemi sisust teatamiseks, kuid ka

läbipaistvad tingimused ebaseadusliku vaenukõne eemaldamiseks, mis on üheselt

mõistetavad ja arusaadavad.

Valitsus peaks eraldama ressursse vaenukõne leevendamisega seotud valitsusvälistele

organisatsioonidele, kuna nende ressursid ja suutlikkus on sellise keerulise ja

väljakutseid pakkuva nähtuse käsitlemiseks piiratud. See oleks kinnitus sellest, et

riigiasutused teenivad avalikku huvi, heastades vaenukõne esinemist nii internetis kui

ka väljaspool seda.
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Ksenofoobne vaenukõne Hispaanias

Autor: Valentin Gonzalez (Movimiento contra la intolerancia)

Riiklik kontekst

Hispaania on traditsiooniliselt olnud väljarändemaa, sest mahajäämuse, kodusõja ja

sellele järgnenud diktatuuri tõttu on sajad tuhanded hispaanlased lahkunud riigist

Euroopas asuvatesse naaberriikidesse ja Ladina-Ameerikasse, et otsida elus paremaid

võimalusi.

1978. aasta demokraatlik põhiseadus ja sellele järgnenud suhteline majandusareng

kindlustasid põhivabaduste ja -õiguste süsteemi, mis muutis olukorra järsult

vastupidiseks. 80ndate lõpus hakkas Hispaania vastu võtma sisserändajaid ja teatud

määral ka pagulasi. Kiirendatud protsess viis 90ndate lõpuks 4 miljoni sisserändaja

saabumiseni ja suhteliselt hea integreerumiseni. Hispaania ühiskonna jaoks oli

pöördepunkt 1993. aastal, kui grupp relvastatud neonatse läks keset ööd mahajäetud

ruumi, kus sisserändajad elasid kehvades tingimustes, kus nad tulistasid pimedas ja

tapsid sisserändaja Lucrecia Perezi. See juhtum äratas ühiskondliku südametunnistuse

ksenofoobia tegelikust ohust ja lõi konteksti vaenukuritegude kriminaliseerimiseks.

Alates nähtuse algusest on antropoloogid ja sotsioloogid pööranud tähelepanu rände ja

ksenofoobia vahelisele seosele. Madridi Complutense ülikooli sotsiaalantropoloogia

osakonna professor Tomás Calvo Buezas jõudis pärast mitmete uuringute koostamist

selles valdkonnas 1995. aastal järeldusele, et „kui ksenofoobia kasvab, kasvab ka

solidaarsus“. Buezas on Lucrecia Pérezi tapmist põhjalikult dokumenteerinud raamatus

„Aravaca rassistlik kuritegu“, kus ta on loetleb tegureid, mis sellele traagilisele

tulemusele kaasa aitasid. Autori sõnul süüdistasid nädalaid enne vahejuhtumit

erinevad alarmistlikud meediakajastused Aravaca juhtumi sisserändajaid nende

elutingimuste pärast. Samuti analüüsis ta internetieelsete plakatite ja propaganda

42



stigmatiseerimiskampaaniat, milles viidati algavale immigratsiooninähtusele kui

„invasioonile“ ja räägiti „esimestest hispaanlastest“ ning sarnastest sõnumitest. Kõik

see kulmineerus rünnakuga sisserändajate vastu, milles Lucrecia hukkus.

Riikliku statistikaameti andmetel oli 2020. aasta juulis (viimane kättesaadav teave)

Hispaanias elavate välismaalaste arv 5,3 miljonit. Suurimad on maroko (760 715

inimest) ja rumeenia kogukonnad (665 905 inimest). 2019. aastal registreeris Hispaania

pagulaste abistamise komisjon umbes 100 000 pagulast ja varjupaigataotlejat, kellest

valdav osa tuleb Venezuelast ja Kolumbiast (üle 40 000 Venezuelast ja peaaegu 30 000

Kolumbiast).

Viimastel aastatel on ksenofoobsed poliitilised platvormid kaotanud valijaskonna seas

poolehoidu. Kaasamis- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi rassismi ja ksenofoobia

vastu võitlemise vaatluskeskuse poolt läbi viidud võrdlev analüüs avaliku taju

dünaamika kohta aastatel 2007‒2017 näitab, et enam kui 75% ei kiida rassistlikke ja

ksenofoobseid erakondi heaks.

Nähtuse kirjeldus

Käesoleva aruande koostamine langes kokku Madridi piirkondlike valimiste

valimiskampaaniaga, mis on hõivanud kogu meedia tähelepanu ja millest on saanud

Hispaania sotsiaalvõrgustikes trend äärmusliku polariseerumise ja radikaliseerumise

kontekstis. Ajalooliselt ei ole ükski parlamendis esindatud erakond sisserände fenomeni

valimisstrateegiana kasutanud.

Kuid nendel piirkondlikel valimistel propageeris VOX-i partei vastuolulist plakatit, mis

võib avalikkust vastandada.
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MENA on akronüüm saatjata välismaalasest alaealise kohta. Plakati põhisõnum on vale

võrdlus saatjata välismaalasest alaealise igakuiste eraldatud kulude (4789 eurot) ja

vanema naise pensioni (426 eurot) vahel. Lisaks karikeeritakse noori sisserändajaid

vägivallale viitava kujutisega. Valitsusvälised organisatsioonid ja erakonnad kaebasid

selle sisu prokuratuurile, mis võeti menetlusse, kuigi hiljem otsustas kohtunik, et selle

eemaldamiseks ei ole põhjust, väites, et: „valimiskampaania ajal meedias suure

vastukaja saanud sõnumites kasutatud otsekohene keelekasutus ei ole tekitanud

ohtlikku olukorda ja need ei ole võimelised tekitama ohtu, mis õigustaks vägivalla

kasutamist.“

Sõnum levis kiiresti ja tekitas avaliku arutelu selle materjali kasutamise üle

valimiskampaanias, kusjuures enamik avalikkuse tagasisidest oli negatiivne. Väärib

märkimist, et Madridi piirkondlikul valitsusel puudub pädevus rändepoliitikas, seega

on VOX-i kandidaadid oma valimisprogrammiga valijaid eksitanud.

Vaatamata kõigile vastuoludele säilitas erakond VOX oma positsiooni, sest 9,13%

tulemus oli veidi kõrgem kui eelmistel valimistel.
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Parlamendivälised paremäärmuslased kasutavad samuti ära hirmu ja ebakindlust,

stigmatiseerides „menasid“ (vt eespool, kõnekeelne nimetus noorte sisserändajate

kohta), seostades neid ebastabiilsuse, röövimiste, vägistamiste, rünnakute või

mõrvadega.

Invasiooni narratiiv

Teine korduv ksenofoobsete sõnumite narratiiv internetis keskendub keerulisele

olukorrale Kanaari saartel, mis on Aafrika rannikust 95 km kaugusel asuv Hispaania

territoorium. Viimastel aastatel on neist saanud värav Euroopasse ja sisserändajatega

koormatud väikelaevade sihtkoht. Kuigi arutelu tõstatamine sisserändajate sisenemise

haldamise üle kõige enam mõjutatud territooriumidele on õigustatud, muutub

diskursus liiga sageli jämedaks ja lihtsustatuks, et kasutada ära ksenofoobset populismi.

45



See postitus viitab „menade“ sissetungile, mis seostab neid ebastabiilsuse, röövimiste ja

vägistamistega saartel. Autor näitab fotol siseministrit, keda ta peab selle olukorra eest

vastutavaks.

See sõnum ei ole otseselt ksenofoobne, kuid sisserändajatega koormatud paatide piltide

kumulatiivne mõju, mis rõhutab negatiivset arusaama rände nähtusest, viitab

valimiskontekstis sellele, et VOX-i poolt hääletamine Madridis (neil ei ole pädevust

sisserände valdkonnas) on esimene samm „Kanaari saarte probleemi“ lahendamisel.
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Selliseid pilte propageeritakse sageli selleks, et tekitada ettekujutust peatsest

„invasioonist“.

Narratiiv „hispaanlased kõigepealt“

Teine sagedane teema, mis rõhutab väidet „hispaanlased kõigepealt“, viitab sellele, et

sisserändajad kukutavad sotsiaalteenuste süsteemi ja et Hispaania kodanikke lausa

diskrimineeritakse, kuna sisserändajad on abi saamisel eelistatud. Need plakatid on

kaks näidet, mis levisid sotsiaalvõrgustikes ja mida propageerisid kaks

parlamendivälist paremäärmuslikku organisatsiooni.
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Erinevad konservatiivsed ja ksenofoobsed Facebooki rühmad, nagu näiteks „Resistencia

Canaria“, boikoteerivad või eralduvad kõigist organisatsioonidest või rühmadest, mis

toetavad sisserändajaid.
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Meediatähelepanu tundlike juhtumite puhul

On sagedane, et mõned juhtumid, mis on tundlikud oma raskusastme tõttu ja millega

on seotud sisserändajad, vallandavad ksenofoobseid sõnumeid. Üheks selliseks

vallandajaks oli Sabadelli vägistamise juhtum, millesse oli kaasatud grupp noori

marokolasi ja alaealine ohver.

Esialgu läks enamik kriitikuid meedia vastu, et see ei maininud ettevaatlikkusest

vägistajate rahvust.

Ei, teate, kui nad on siit pärit, laaditaks üles fotosid ja tehtaks neist erisaateid (ma ei ole vastu) ja
kui nad on väljastpoolt, on kõik vait, anonüümne, ja koheldakse erinevalt (nagu Sabadelli
grupiga, kus 3 on põgenikud). Ja jah, välismaine kurjategija, väljasaadetud kurjategija.

49



Samuti ei ole kümneid Magribi karja kunagi vaigistatud, me kõik teame Pamplona karja
tätoveeringuid ja aluspükse ... keegi teab Sabadelli, Manresa, Santa Coloma, Premia, Badalona,
Alicante, mitmete Kanaari saarte, Baskimaa ja Barcelona karja.

Kuigi väga vähe oli selgesõnalisi üleskutseid vägivallale kurjategijate vastu, kes olid

samuti alaealised, oli enamik sõnumeid vihjavad, et nad tuleks Hispaaniast välja saata

või et kohtumenetlus on vildakas.
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Ksenofoobia ja islamofoobia

Islamofoobia on ksenofoobsetes vaenukõnedes korduv ja see kajastub Magribi

piirkonnast pärit sisserändajate domineerivas tõrjumises võrreldes Ladina-Ameerikast

või isegi Sahara-tagusest Aafrikast pärit sisserändajatega. See diskursus kasutab kõiki

levinud eelarvamusi: „meie kultuur on ohus“, „machismo“, „seos ebastabiilsusega“,

„terrorism“ jne.
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Vägivallale õhutamine

Viimastel aastatel on range õigusraamistik koos aktiivsete järelevalveasutuste ja

-organisatsioonidega oluliselt vähendanud vägivallale õhutamist internetis. Sellele

vaatamata on paremäärmuslased ja neonatsismi toetajad leidnud alternatiivseid

vahendeid oma vägivallakutsete propageerimiseks. 2020. aastal mõisteti kohtus süüdi

bänd RAC (rock against communism) ja blokeeriti YouTube'is, kuna see õhutas

immigrantide vastu vägivallale ja nimetas neid „primaatideks“.

Soovitused

Kodanikuühiskonna organisatsioonidele

Enamik valitsusväliseid organisatsioone rakendab teadlikkuse tõstmise programme,

mille eesmärk on eelarvamuste neutraliseerimine ja positiivse narratiivi ehitamine

intellektuaalselt kindlale diskursiivsele konstruktsioonile, mis UNESCO soovitusi

järgides edendab sallivuse väärtust. UNESCO kohaselt on sallivus maailma kultuuride,

väljendusvormide ja inimeseks olemise viiside rikkaliku mitmekesisuse austamine,

aktsepteerimine ja väärtustamine.

Oluline on astuda vastu alternatiivsete parempoolsete (Alt Right) teoreetikutele ja

strateegidele, kes edastavad provokatiivseid sõnumeid, et tekitada tugevat

nördimusreaktsiooni. Paradoksaalsel kombel suurendavad nad oma haaret, kui nad on

ulatusliku kriitika ja arutelude objektiks.

Avalik-õiguslikele asutustele

Ülioluline on rakendada riiklikke rassismi- ja ksenofoobiavastaseid kavasid koostöös

valitsusväliste organisatsioonidega, eraldades selleks vahendeid, et nad saaksid osaleda

haridussüsteemi alalistes ennetuskampaaniates.
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Ksenofoobsete hoiakute pidev jälgimine aitab kiiresti reageerida, kui ksenofoobne

diskursus eskaleerub. Seda protsessi peaksid rakendama sellised riiklikud programmid

nagu OBERAXE, mis toimib Hispaania kaasamise ministeeriumi raames.

Kohtusüsteemile

Hispaania kriminaalkoodeks on väga range ja artikli 510 sätted kaitsevad otsese ja

kaudse vaenu õhutamise, vägivalla ja diskrimineerimise eest 13 tunnuse, sealhulgas

rahvusliku päritolu, alusel. Lisaks sellele on ülemkohus määranud prokuröri, kes

koordineerib 52 piirkondlikust prokurörist koosnevat võrgustikku, mis on jaotatud riigi

territooriumi iga provintsi järgi. Nad võivad tegutseda ex officio ja aidata oluliselt kaasa

vaenukõnesid käsitleva kriminaalkoodeksi jõustamisele.

Meediale

Uudistetoimetustes tuleks rakendada eneseregulatsiooni ja võtta vastu eetikakoodeksid,

eriti kui käsitletakse vähemusi puudutavaid tundlikke teemasid. See on ülioluline, et

vähendada ksenofoobse vaenukõne esinemist ja levikut.
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