An Equinet Recommendation

SUOSITUS SYRJINNÄN JA VIHAPUHEEN
TORJUMISEEN VAALIKAMPANJOISSA

Equinet, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelinten
eurooppalainen verkosto:
muistuttaa, että tasa-arvoinen kohtelu ja syrjimättömyys muodostavat
yleismaailmallisen ihmisoikeusjärjestelmän perustan ja ovat Euroopan unionin
perusperiaatteita ja -arvoja;
toteaa, että oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen on ainoa oikeus, joka
esitetään kaikissa yhdeksässä YK:n keskeisessä ihmisoikeussopimuksessa, ja
että sitä koskevaa sitovaa lainsäädäntöä ja pitkälle kehittynyttä oikeuskäytäntöä
on myös Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin tasoilla;
muistuttaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimet ovat riippumattomia valtion
instituutioita, joita on perustettu kaikkialla Euroopassa edistämään tasa-arvoa
sekä torjumaan syrjintää ja häirintää, ja että niiden tehtäviin kuuluu usein
vihapuheeseen puuttuminen;
toistaa, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoelimet keskittyvät edistämään tasaarvoa ja syrjimättömyyttä kaikilla elämänaloilla;
toteaa, että sananvapaus on yksi perustavaa laatua olevista ihmisoikeuksista ja
se koskee sekä ’tietoa’ ja ’ajatuksia’, joihin suhtaudutaan myönteisesti tai jotka
katsotaan harmittomiksi, että valtiota tai mitä tahansa väestönosaa loukkaavia,
järkyttäviä tai häiritseviä ilmaisuja, mutta muistuttaa, että sanavapaus ei ole
absoluuttista ja että on ehkäistävä vihapuhetta, joka määritellään
ilmaisunmuodoiksi, jotka levittävät, kannustavat, edistävät tai oikeuttavat
suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa;
panee merkille syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen väliset yhteydet;
panee huolestuneena merkille raportit yhä useammista eurooppalaisista
vaalikampanjoista, joissa sorrutaan syyllistämiseen, syrjivään kielenkäyttöön ja
vihapuheeseen tiettyjä yhteiskunnan ryhmiä kohtaan usein perustellen niitä
pelkiksi henkilökohtaisiksi mielipiteiksi tai jopa huoliksi ihmisoikeuksista;
toteaa, että vaalikampanjoissa syrjintä, häirintä, vihapuheet ja ideologiat tai
diskurssit, jotka perustuvat ajatuksiin tai teorioihin yhden ihmisryhmän
synnynnäisestä ylemmyydestä sen henkilökohtaisten ominaisuuksien vuoksi,
ovat suoraan demokraattisten periaatteiden vastaisia ja voivat vaarantaa
demokraattisten valtioiden perustavaa laatua olevat arvot sekä yhteiset
perustuslailliset perinteemme.

Equinet esittää seuraavat suositukset:
Yhdenvertaisuuden yleinen periaate
Syrjimättömyys ja kunnianhimoinen
pyrkiminen todelliseen tasa-arvoon ovat
eurooppalaisten demokratioiden kulmakiviä.
Vaalikampanjat ovat puolestaan ratkaiseva
testausalusta niihin sitoutumiselle.
Yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys ovat
yhteisiä vähimmäisvaatimuksia, joita kaikkien on
noudatettava kaikissa olosuhteissa, myös
vaalikampanjoiden aikana.
Poliittisten puolueiden ja tiedotusvälineiden
olisi harkittava sellaisten vaalikampanjoita
koskevien käytännesääntöjen hyväksymistä tai
tukemista, joihin sisältyy menettelytavat syrjintään,
häirintään ja vihapuheeseen puuttumiseksi.

Syrjinnän kielto
Poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden sekä
näille työskentelevien henkilöiden on
pidättäydyttävä
käyttämästä ohjelmissaan ja kampanjoissaan
syrjivää kielenkäyttöä tai ehdottamasta syrjivää
politiikkaa ja lainsäädäntöä ja esittämästä tai
kannattamasta ajatuksia tai teorioita yhden
ihmisryhmän ylemmyydestä sen rodun, etnisen
alkuperän, uskonnon, sukupuolen, iän,
seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoliidentiteetin, vammaisuuden, muiden
henkilökohtaisten ominaisuuksien tai näiden
yhdistelmän perusteella.
Tiedotusvälineiden on vaalikampanjoita
käsitellessään pidättäydyttävä käyttämästä
syrjivää kielenkäyttöä tai toimitapoja ja ajatuksia
tai teorioita yhden ihmisryhmän ylemmyydestä
sen rodun, etnisen alkuperän, uskonnon,
sukupuolen, iän, seksuaalisen suuntautumisen,
sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden, muiden
henkilökohtaisten ominaisuuksien tai näiden
yhdistelmän perusteella. Tällaisista seikoista ja
lausunnoista vaalikampanjoissa olisi raportoitava
vastuullisella tavalla selittäen ne asianmukaisesti
ja esittämällä niiden konteksti kriittisesti.

Vihapuhe

Poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden
sekä näille työskentelevien henkilöiden on
pidättäydyttävä ohjelmissaan ja
kampanjoissaan käyttämästä tai tukemasta
vihapuhetta.
Tiedotusvälineiden on vaalikampanjoita
käsitellessään pidättäydyttävä käyttämästä tai
tukemasta vihapuhetta. Vihapuheesta
vaalikampanjoissa olisi raportoitava
vastuullisella tavalla selittäen se
asianmukaisesti ja esittämällä sen konteksti
kriittisesti.

Arkaluonteisten aiheiden käsittely
Poliittisten puolueiden ja ehdokkaiden
sekä näille työskentelevien henkilöiden olisi
käsiteltävä vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti arkaluonteisia aiheita,
jotka koskevat tiettyjen ryhmien yhteisiä
henkilökohtaisia ominaisuuksia, näiden
leimaamisen välttämiseksi.
Tiedotusvälineiden on vaalikampanjoita
käsitellessään käsiteltävä vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti arkaluonteisia aiheita,
jotka koskevat tiettyjen ryhmien yhteisiä
henkilökohtaisia ominaisuuksia, näiden
leimaamisen välttämiseksi. Tällaisten
arkaluonteisten aiheiden käsittelyyn on
liityttävä kontekstin selittäminen ja kriittinen
tarkastelu.

Tasa-arvoinen edustus vaalilistoilla
Poliittisten puolueiden olisi harkittava
sellaisten käytäntöjen ja toimitapojen
käyttöönottoa, joilla saavutetaan vaalilistoilla
sellainen edustus, että se vastaa ihmisten
moninaisuutta yhteiskunnassa, vaikka niillä ei
olisi selkeää oikeudellista velvoitetta toimia
näin.

