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IHMISOIKEUSKESKUKSEN KANSAINVÄLINEN KATSAUS 6/2015

Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin (EIT)
Koomikon vihapuheita ei otettu tuomioistuimen arvioitavaksi
EIT ei ottanut tutkittavaksi ranskalaisen koomikon Dieudonné M’Bala M’Balan valitusta, päätös
on lopullinen. M’Bala M’Bala oli tuomittu Ranskassa etniseen tai uskonnolliseen taustaan
liittyvästä julkisesta herjauksesta sakkoihin. EIT yhtyi ranskalaisten tuomioistuinten tulkintaan,
jonka mukaan koomikon esitys muuttui viihteestä politiikaksi tämän kutsuessa tunnetun
juutalaisten holokaustin kiistävän tutkijan lavalle noutamaan ”palkintoa”, jonka esityksessä
ojensi keskitysleirien vaatetusta muistuttavaan asuun pukeutunut henkilö. Koomikko on tuomittu
aiemminkin Ranskassa ihmisryhmiä loukkaavista puheistaan.
M’Bala M’Bala v. France
EIT:n kooste vihapuheeseen liittyvistä ratkaisuista

Käännytys Syyriaan loukkasi oikeutta elämään
Venäläiset viranomaiset eivät olleet myöntäneet pakolaisstatusta ja turvapaikkaa syyrialaisille
hakijoille, jotka olivat uskottavasti perustelleet Syyriaan käännyttämisen riskeistä. Venäjän
todettiin syyllistyneen ihmisoikeussopimuksen loukkaukseen.
L.M. and others v. Russia

Prinssi Albertin yksityiselämää koskevia tietoja – ja valokuvan – sai julkaista
Ranska syyllistyi sananvapauden loukkaukseen tapauksessa, jossa ranskalainen aikakausilehti
Paris-Match oli tuomittu sakkoihin julkaistuaan tietoja sekä valokuvan Monacon prinssi Albertin
yksityiselämästä. EIT katsoi, että prinssin asemasta valtionpäämiehenä seurasi se, ettei sinänsä
yksityisyyden piiriin kuuluvien tietojen ja valokuvan julkaiseminen ollut sananvapauden suojan
ulkopuolella.
Couderc and Hachette Filipacchi Associés v. France
EIT:n kooste aihepiirin ratkaisuista

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu
Pakkotyön ja ihmiskaupan riskit kasvussa
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu muistuttaa pakkotyön ja ihmiskaupan riskien
kasvavan Eurooppaan suuntautuvan siirtolaisuuden ja pakolaisuuden myötä. Kansainvälisen
työjärjestön ILO:n tuoreimpien raporttien mukaan maailmassa on arviolta 20,9 miljoonaa
pakkotyöläistä, joista 880 000 EU:n alueella. Uhreista 90 % työskentelee yksityisellä sektorilla.
Merkittävä osa (68 %) työskentelee rakennusalalla, kotitaloustöissä ja tuotannossa. Noin
viidesosa (22 %) on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.
Valtuutetun kommentti

Euroopan unionin tuomioistuin
Ranskan ja Espanjan korkeimmat oikeudet: EU-oikeutta ei saa ohittaa
Ranskan ja Espanjan korkeimmat oikeudet ovat viime aikoina tehneet kaksi EU-tuomioistuimen
päätösten tehokkuuden kannalta merkittävää ratkaisua. Kummassakin oli kyse kantajan
alemmissa kansallisissa oikeusasteissa häviämistä jutuista. Lopputulokseen oli korkeimpien
oikeuksien mukaan vaikuttanut merkittävissä määrin se, ettei ratkaisuissa ollut otettu huomioon
EU-tuomioistuimen linjauksia. Espanjan perustuslakituomioistuin lausuikin, että EUtuomioistuimen päätösten huomioimatta jättäminen loukkaa sellaisenaan Espanjan
perustuslaissa turvattua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Asianajajilla ja
tuomareilla on huomattava vastuu EU-tuomioistuimen päätösten tuntemisesta.
EU-oikeuden professori Daniel Sarmienton kirjoitus aiheesta
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Euroopan komissio
Komissio myöntää 5,4 miljoonaa euroa rasismin ehkäisemiseen
Euroopan komission ensimmäisen perusoikeuksia koskevan vuosikokouksen seurauksena
komissio on myöntänyt 5,4 miljoonaa euroa rasismin vastaisiin hankkeisiin. Hankerahoitusta voi
hakea hankkeille, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä rikoslainsäädännön soveltamisesta
viharikosten ja vihapuheen kitkemiseksi, tällaiseen lainsäädäntöön liittyvään koulutukseen,
etenkin jos koulutusta tarjotaan poliiseille, syyttäjille ja tuomareille, sekä hankkeille, joissa
tarjotaan tukea uhreille. Hankehakemukset tulee jättää PRIAMOS palvelun kautta 18.2.2016
mennessä.
Tiedote hankerahoituksesta

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
EU-maiden tiedustelupalvelua koskevassa lainsäädännössä huomattavia eroja
FRA:n raportin mukaan tiedustelupalvelujen harjoittaman valvonnan tehokas kontrolli on
tarpeen väärinkäytön ja perusoikeuksien loukkaamisen estämiseksi. Raportissa kävi ilmi, että
mikäli oikeuksia loukataan, on tehokkaiden oikeussuojakeinojen käyttö tällä hetkellä hankalaa.
Useimmissa
EU-maissa
tiedustelupalveluja
valvovat
parlamentit,
tuomioistuimet,
asiantuntijaelimet tai näiden yhdistelmä. Suomi nousee tutkimuksessa esiin, sillä se on yksi
niistä maasta, joissa tiedustelutoiminta ei ole parlamentaarisen valvonnan alainen.
Linkki raporttiin

Vammaisiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkittu
Vammaiset lapset joutuvat muita lapsia useammin fyysisen ja seksuaalisen väkivallan sekä
laiminlyönnin kohteiksi, kertoo FRA:n uusi raportti. Tutkimuksessa kartoitettiin väkivallan
muotojen lisäksi myös väkivallan syitä ja tapahtumiin liittyviä olosuhteita. FRA esittää muun
muassa lastensuojelun moniammatillisen yhteistyön, ennaltaehkäisevien toimien ja lasten
osallisuuden edistämistä.
Linkki tiedotteeseen ja raporttiin

Yhdistyneet kansakunnat (YK)
Rotusyrjintää vastaan on taisteltu jo 50 vuotta
YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän vastaisen sopimuksen vuosipäivän kunniaksi YK:ssa
järjestetyssä tilaisuudessa nostettiin vahvasti esille tarve vastata rotuun ja etniseen taustaan
liittyvän vihanlietsonnan lisääntymiseen.
Päivän puheet tiivistetysti

Ihmisoikeusvaltuutetun uudet kotisivut
YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston uudistetuilta kotisivuilta löytyy entistä helpommin tietoa
ihmisoikeuksista. Sivujen navigointia on selkeytetty, ja ne toimivat nyt myös mobiililaitteilla sekä
näkövammaisten lukulaitteilla.
Tutustu uusiin sivuihin

Naisten osallisuudella suora vaikutus rauhan kestävyyteen
Viisitoista vuotta sitten hyväksytty YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma Naiset, rauha ja
turvallisuus nosti esille naisten tasa-arvoisen osallistumisen tärkeyden rauhanturvaamisessa ja
kriisinhallinnassa. Päätöslauselman 1325 ja sitä seuranneiden kuuden muun aiheeseen liittyvän
turvallisuusneuvoston päätöslauselman toimeenpanoa on nyt tutkittu maailmanlaajuisesti.
Keskeinen johtopäätös on se, että jos naiset ovat mukana rauhanprosessissa, rauhansopimus
on kestävämpi kuin sellainen, joka neuvotellaan ilman naisia.
Linkki tutkimukseen ja Suomen 1325-verkoston videoon
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