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EESSÕNA

PRAKTILINE ÕIGUSKAITSE KÄSIRAAMAT

Peame tagama,
et
Euroopa
kodanike
õigused ja
vabadused
on tagatud
ja hästi kaitstud. Kogu Euroopas on avalikud kohad, eriti pühakojad ja muud usukogukondadega seotud asutused, nagu
muuseumid ja koolid, viimasel ajal silmitsi
seisnud kasvava terrorismiohuga. See
oht puudutab kõiki usundeid, nagu nähtub 2020. aasta oktoobris Prantsusmaal
Notre-Dame de Nice’i roomakatoliku basiilikas toimunud rünnakust, aasta varem
Saksamaal toimunud rünnakust Halle’i
sünagoogi vastu ja hiljutistest rünnakutest mošeede vastu mitmetes liikmesriikides.
Ehkki vastutus turvalisuse tagamise eest
lasub peamiselt riiklikel õiguskaitseasutustel, on ELil üha suurem roll. On selge
vajadus ühendada jõud ja teha koostööd
kogu Euroopas ning eri sidusrühmade vahel. Seda rõhutatakse ELi julgeolekuliidu
strateegias ja ELi terrorismivastase võitluse tegevuskavas. Selle koostöö ja pü-
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hakodade kaitse edendamiseks kuulutas
Euroopa Komisjon 2020. aastal välja projektikonkursi eelarvega 20 miljonit eurot.
Üks peamisi prioriteete on suurendada
usukogukondade ja õiguskaitseasutuste
vahelist koostööd. ELi Sisejulgeolekufondi politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning
kriisiohje rahastamisvahendist rahastatava projekti SASCE eesmärk on täita just
seda ülesannet. Esmakordselt teevad
neli peamist usundit koostööd, et tagada
usukogukondade tõhusam kaitse mitmesuguste vahendite abil, mis aitavad märgatavalt kaasa meie ühisele eesmärgile.
See käsiraamat on oluline samm pühakodade ja seega ka usuvabaduse kaitsmise
suunas Euroopas.
Laurent Muschel
Sisejulgeoleku direktor
Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade
peadirektoraat (DG Home)
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2020 oli ühiskondliku kaose ja sügava
ülemaailmse polariseerumise aasta. Äärmusluse märkimisväärsel kasvul ja vandenõuteooriate laialdasel suurenemisel
oli usukogukondadele tõsine mõju. Pandeemia on loonud sotsiaalsed tingimused, kus rassism ja äärmuslus saavad vohada. Äärmuslusest, vihakuritegudest ja
terrorismist on saanud usukogukondade
ja kogu ühiskonna jaoks üha suuremad
väljakutsed. Kuigi Euroopas ei ole viimase aasta jooksul registreeritud suuremahulisi rünnakuid, on aset leidnud mitmeid
väiksemaid rünnakuid: noarünnakud Suurbritannias, autoga rammimine Prantsusmaal ja sõidu pealt tulistamine Saksamaal Hanaus 2020. aasta veebruaris. Iga
rünnak tuletab meile valusalt meelde, et
eelkõige just nn pehmeid ja haavatavaid
sihtmärke, olenemata usust, ähvardab
jätkuvalt terrorismioht. 9. oktoobril 2019
toimunud rünnakus Halle’i sünagoogile
püüdis kurjategija, mõistes, et tal ei õnnestu juute tappa, rünnata lähedal asuvas restoranis olnud moslemeid. Hädavajalik on usukogukondade solidaarsus ja
koostöö; rünnak ühe kogukonna vastu on
rünnak kõigi kogukondade vastu.
Õiguskaitseasutused on alati etendanud
olulist rolli kogukondade, eriti usuko-
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gukondade kaitsmisel. Palju rünnakuid
õnnestus tänu nende suurtele jõupingutustele ja pühendumusele ära hoida. Õiguskaitseasutuste ja usukogukondade
vahelist dialoogi tuleb aga veelgi edendada, eriti arvestades järjest sagenevaid
vihakuritegusid. Selle juhendi eesmärk
on anda teadmisi ja vahendeid õiguskaitseasutuste, kodanikuühiskonna ja teiste
asutuste esindajatele, et aidata neil mõista kultuurilisi eripärasid ja rakendada
neid teadmisi oma töös.
Käsiraamat on ette nähtud selleks, et
suurendada kodanikuühiskonna ja riigiasutuste teadlikkust turvalisusest ning
nendevahelist usaldust ja koostööd ning
edendada tõhusate suhtluskanalite loomist kogukonnajuhtide ja riiklike õiguskaitseasutuste vahel.
Täname, et olete meiega, ja soovitame
tungivalt õiguskaitseasutuste esindajatel juhendiga tutvuda, et oma teadmisi
täiendada. Kutsume teid ühendama jõud
kogukonnajuhtidega võitluses vihakuritegude ja diskrimineerimise vastu, et tagada kogu Euroopa koguduste ja usukogukondade turvalisus.

Dr Jørgen Skov
Sørensen

Ron Eichhorn

Iman Atta

Ophir Revach

Euroopa Kirikute
Konverentsi
peasekretär

Esimees
Euroopa Budistlik Liit

Usuküsimuste direktor

Tegevjuht
Euroopa Juudi Kongressi julgeoleku- ja
kriisikeskus
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PRAKTILINE BUDISMI KÄSIRAAMAT

P Õ H ISU U N A D
Budism levis paljudes Aasia piirkondades ja arenes väga erinevalt, võttes sageli arvesse kohalike kultuuride väärtusi,
kui need ei olnud vastuolus Buddha põhiõpetusega. Osa sellest õpetusest on
tuntud kui „Dharma neli pitserit“ – neli
peamist avastust, mille Buddha tegi oma
valgustumise käigus bodhipuu all ja mis
on enamiku budistlike koolkondade õpetustes kesksel kohal, ehkki nende tõlgendamine, sõnastus ja rõhuasetused võivad
erineda.

S I S S E J U HATUS
Budism sai alguse Buddhast, kes sündis India ja Nepali piiril üle 2550 aasta
tagasi. ‘Buddha’ tähendab ‘virgunut’ selles mõttes, et virgunu on saanud
teadlikuks reaalsusest. Buddha õpetus on vaimse avanemise teekond, mis
viib järk-järgult tõelise vabaduseni: sügava meelerahu ja piiritu kaastunde
saavutamise ning meele tõelise olemuse mõistmiseni.
Kuna budism ei hõlma looja-jumala kummardamist, pole see lääne mõistes
religioon. Budismil on ühist nii religiooni, filosoofia kui ka teadusega, kuid
seda ei saa käsitleda ainult ühena neist.

•

Kõik, mis koosneb osadest, on
püsitu.

•

Kõik emotsioonid on ebarahuldavad.

•

Kõik nähtused on omaolemiseta.

•

Nirvana on väljaspool äärmusi.

Kõigi koolkondade budistid leiavad varjupaiga nn kolmes kalliskivis. Esimene
neist on Buddha, mida võib mõista nii
ajaloolise Buddhana kui ka virgumise ja
mõistmise ning budaloomusena, mis on
omane kõigile olenditele. Teine on dharma ehk seadmus, mis tähendab nii Buddha õpetust kui ka teed budaks saamiseni.
Kolmas on sangha, kogudus, kuhu kuuluvad pühitsetud mungad ja nunnad, aga
ka
ilmalikud, kes järgivad budistlikku õpetust ja saadavad budaks saada soovijaid.
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Praegu enim kasutatava klassifikatsiooni kohaselt liigitatakse enamik olemasolevatest budistlikest traditsioonidest
kolmeks peamiseks koolkonnaks: theravaada, mahajaana ja vadžrajaana. Need
traditsioonid vastavad Buddha elu jooksul antud õpetustele, mida nimetatakse
dharmaratta ehk seadmuseratta esimeseks, teiseks ja kolmandaks pöörlemapanemiseks.
Theravaada ehk vanemate õpetus põhineb Buddha põhiõpetusel, milleks on
hoiduda igasugustest pahedest, koguda
kõike head ja puhastada meelt. See on
levinud kõikides budismi koolkondades
ja seda saab saavutada eetilise käitumise, meditatsiooni ja mõtluse teel. Theravaada järgijatelt eeldatakse kloostrielu
ja õilsa kaheksaosalise tee käimist (õige
vaade, õige kavatsus, õige kõne, õige
tegu, õige eluviis, õige püüdlus, õige
teadvustamine ja õige keskendumine).
Tänapäeval on theravaada budism peamiselt levinud Sri Lankal, Myanmaris, Laoses, Kambodžas, Tais ja Lõuna-Vietnamis.
Mahajaana tähendab „suurt sõidukit“,
sest selles tõstetakse esile bodhisattva
ideaali, mis hõlmab enda virgumise edasilükkamist, kuni kõik olendid on saavutanud budaseisundi. Suuremeelsuse, eetilise käitumise, kannatlikkuse, töökuse,
mediteerimise ja taipamise abil on võimalik mõista meele olemust, milleks on
budaloomus, tarkuse lahutamatus ja piiritu kaastunne. Mahajaana hõlmab ka nn
puhta maa õpetuse ja zen-budismi (hiina
k. ‘chan’) koolkondi Hiinas, Jaapanis, Koreas ja Põhja-Vietnamis.
- 11 -

Vadžrajaana („teemantsõiduk”) põhineb
theravaada ja mahajaana filosoofial ja
praktikal, kuid valgustumise saavutamiseks kasutatakse ka mantraid, visualiseerimist ja joogaharjutusi, et vabaneda viiest
häirivast emotsioonist, milleks on eneseuhkus, viha, armukadedus, ahnus ja segadus, ning muuta need viieks vastavaks
tarkuseks, mis on nende tegelik olemus.
Vadžrajaana, mida nimetatakse ka tantrajaanaks, kujunes välja Põhja-India suurtes budistlikes ülikoolides ja jõudis 8.–13.
sajandil Tiibetisse, Nepali, Mongooliasse,
Bhutani, Kalmõkkia Vabariiki Venemaal
ning Shingoni koolkonda Jaapanis.

BUD IS M E U ROOPAS
Budismi ja Euroopa kultuuri vastastikused mõjutused ulatuvad tagasi aega, mil
Aleksander Suur vallutas Pärsia impeeriumi. Selle tulemusel loodud Indo-Kreeka Gandhāra kuningriik pani alguse
intensiivsemale ja püsivamale kokkupuutele budismi ja hellenismi vahel, mis
kestis umbes seitse sajandit.
2. sajandi kirikuisa Aleksandria Klemens
mainib Kreeka filosoofiat mõjutanud antiikfilosoofiaid loetledes Kreeka-India
Baktria kuningriigist pärit budistlikke
munki. Pärast kristluse tõusu Rooma impeeriumis 4. sajandil ning Pärsia ja India
vallutamist moslemite poolt 7. sajandil
kadus suurem osa antiikmaailmas eksisteerinud seoseid budismiga.

Alates 1960ndatest aastatest, kui pärast hiinlaste sissetungi Tiibetisse 1959.
aastal jõudis Euroopasse zen-budism
ja saabus üha rohkem Tiibeti laamasid,
samuti Vipassana meditatsiooni õpetajaid, on Euroopa budism kiiresti kasvanud. Näiteks aastatel 1970–2000 kasvas
Ühendkuningriigis budistlike organisatsioonide arv 74-lt 400-ni ja Saksamaal
sai algsest 40 organisatsioonist 500.
Sellest ajast peale on budistide arv Euroopas pidevalt kasvanud, samuti nagu
Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Austraalias
ja Aafrikas. Olemasolevate andmete
põhjal võib eeldada, et Euroopas peab
end tänapäeval budistiks üle 4 miljoni
inimese.

Ehkki budistlikud traditsioonid hakkasid
Euroopas selgelt välja kujunema alates
1960ndatest aastatest, ulatuvad nende
juured palju kaugemale: 19. sajandi lõppu, mil Ühendkuningriigis asutati Paali
tekstide ühing, ja 20. sajandi algusesse,
mil loodi esimesed riiklikud budistlikud
ühendused ja esimesed theravaada
kloostrid. Esimene Euroopa budistlik
kongress toimus 1933. aastal Berliinis.
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BUDISTLIKUD TRADITSIOONID
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TEMPEL
Enamik budistlikke traditsioone, mis
on sajandite jooksul levinud paljudes Aasia riikides ja kultuurides, on
tänapäeval olemas ka Euroopas,
kajastades rikkalikku ja mitmekesist
kultuurilist, vaimset ja filosoofilist
pärandit, mille Buddha jättis oma
õpetuse järgijatele, keda on tänapäeval üle 500 miljoni. Kõigile koolkondadele on ühine templi kasutamine – see on koht, kuhu mungad,
nunnad ja ilmalikud järgijad kogunevad regulaarselt, et mediteerida,
öelda heasoovlikke palveid, viia läbi
rituaale ja tseremooniaid, kuulata
õpetussõnu ja osaleda seminaridel,
ning kus toimuvad pühitsemised ja
initsiatsioonid.

Budistlikud templid on koolkonniti väga erinevad. Jaapani ja Korea
zen-budistlikud templid on stiili poolest lihtsad ja vähe või üldse mitte
kaunistatud, samas kui Tiibeti, Mongoolia, Bhutani ja Hiina templid ja
kloostrid on väga värviküllased ning
rikkalikult kaunistatud skulptuuride,
maalide ja tikanditega. Ka theravaada templitel on oma kultuuriline
ja kunstiline stiil olenevalt sellest,
kas need asuvad Tais, Sri Lankal,
Myanmaris, Kambodžas või Laoses.
Euroopas jäljendavad budistlikud
keskused üldiselt oma vastavate
koolkondade kultuurielemente, kuid
seda peamiselt sisekujunduse kohandamise kaudu, eriti kui templid
asuvad linnakeskkonnas, kus need
ka sageli paiknevad.

Kui Aasia riikides on templid sageli
kloostri osad ja seal elavad mungad või
nunnad kasutavad neid igapäevaselt, siis
ilmalikud järgijad käivad templis üldiselt
ainult vahel palvetamas, munkadele ja
nunnadele annetusi tegemas või erilistel puhkudel. Euroopas on olukord veidi
erinev. Euroopa ühiskonnas ei ole lihtne
olla munk või nunn, muu hulgas seetõttu, et läänes pole kloostritele ohvriandide
toomise ja toidu annetamise traditsiooni
nagu budistlikes riikides. Raseeritud pea
ja punase, kollase, halli või musta rüü
kandmine linnatänavatel võib inimestes
vaenulikkust tekitada. Euroopas on palju
pühitsetud munkasid ja nunnasid, kuid
enamikul neist õnnestub oma tõotust
järgida kloostrikogukondades elades.
Linnades asuvad templid mahutavad
tavaliselt 15–150 inimest, kes istuvad

kombetalituste ajal enamasti patjadel;
vanuritele on mõned toolid. Maal asuvad
keskused mahutavad sõltuvalt nende
suurusest mitusada inimest. Kui kuulsad
meistrid külastavad Euroopat, renditakse
saale, et tuhanded soovijad saaksid neid
kuulama tulla. Dalai-laama külastuse korral täituvad kiiresti ka üle 20 000 inimese mahutavad saalid. See on problemaatiline ka julgeoleku seisukohast, eriti kui
need meistrid on poliitilise taustaga.
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P EAM I S E D P ÜHA D
Erinevalt Aabrahamlikest religioonidest ei ole budistidel iganädalast püha, mis oleks
ette nähtud vaimseks praktikaks. Sünoodiline kuu algab kuu loomisega. Mõne traditsiooni kohaselt sündis Buddha täiskuu päeval, mõne järgi poolkuu ajal ja teiste järgi
noorkuu ajal. Sama lugu on tema lahtiütlemise, virgumise, esimese jutluse pidamise,
nirvaanasse jõudmise ja paljude muude oluliste sündmustega, mis toimusid kas täiskuu või noorkuu ajal. Ammustel aegadel kuulutati paljudes budistlikes riikides täiskuu
ja noorkuu päevad riigipühadeks ning inimesi innustati pühendama aega vaimsele
arengule. Alles koloniaalajastul viidi pühad üle pühapäevadele. Seda silmas pidades
püüavad mõned budistlikud riigid nüüd taastada endist kuutsüklil põhinevat pühade
süsteemi.

KOOSTÖÖ AMETIASUTUSTEGA

PRAKTILINE ÕIGUSKAITSE KÄSIRAAMAT

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on erinev viis religioonide ja filosoofiliste
süsteemide tunnustamiseks ja nendega koostöö tegemiseks. Mõnes riigis aktsepteeritakse budismi tänu usuvabadusele, samas kui teistes tuleb
täita mitmeid tingimusi ja järgida seadusandlikku menetlust, et saada tunnustus, rahalisi vahendeid ja muid eeliseid, näiteks võimaluse õpetada budismi koolides. Alates Islamiriigi 2015. aasta terrorirünnakutest on mitmes
Euroopa riigis rahvuslikud budistlikud ühendused kaasatud aruteludesse,
mida valitsused korraldavad peamiste religioonide esindajatega, näiteks
Prantsusmaal, kus religioonidele rahalist abi ei anta. Belgias kohtub ametlik
töögrupp alates 2015. aastast kõigi tunnustatud religioonide esindajate ja
vabamõtlejatega kaks korda aastas, üks kord peaministri ja teine kord justiitsministri osavõtul. Ametliku tunnustamise protsessi viimases etapis olev
budism lisatakse nende hulka alates 2021. aastast. Belgia siseministeerium
ja justiitsministeerium on ühiselt alustanud auditit kõigi religioonide pühakodade turvalisemaks muutmiseks. Aastal 2020 viidi läbi audit ühes peamises budistlikus templis ja anti mitmeid soovitusi seoses alarmisüsteemide,
videovalve, ennetamise, evakueerimise, tegevuskavadega terroriaktide
korral tegutsemiseks, kahtlaste esemete avastamise, relvastatud inimeste
jms-ga. Mõne soovitatud meetme rakendamiseks eraldatakse riiklikud vahendid.

Budismi eri koolkondades on palju mitmesuguseid tähtpäevi, millega tähistatakse ajaloolisi sündmusi või avaldatakse austust nimekatele budismi õpetlastele. Kogu maailma budistide jaoks on kõige tähtsam päev Vesak, mil tähistatakse Buddha sündi,
tema valgustumist bodhipuu all ja tema surma. Seda tähistatakse mais täiskuu päeval,
kuid mitte kõigis riikides samal kuupäeval. Mõne traditsiooni kohaselt on see päev
poolkuu, teiste järgi aga täiskuu ajal. ÜRO on välja kuulutanud, et Vesaki päev on
2021. aastal 26. mail, 2022. aastal 15. mail, 2023. aastal 4. mail, 2024. aastal 22. mail
ja 2025. aastal 12. mail.
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BUDISMIVASTASUS

PRAKTILINE ÕIGUSKAITSE KÄSIRAAMAT

Euroopa avalikus arvamuses peetakse
budismi üldiselt rahumeelseks ja sallivaks filosoofiaks. Erinevalt juudi- ja moslemivastastest liikumistest ei ole otseselt
budismivastaseid organisatsioone. Budismi puudutavaid vandenõuteooriaid
ei ole ja seda ei peeta ohuks lääne ühiskonna alustaladele. Viimasel ajal aga on
eriti Ameerika Ühendriikides hiinlaste ja
aasialaste vastase rassismi kasvu tõttu
saanud budistidest ja nende templitest
äärmuslaste sihtmärgid. Covid-19 pandeemia, mida Ameerika Ühendriikide
president on nimetanud isegi „Hiina viiruseks“, on seda tendentsi veelgi suurendanud ja see on järk-järgult üha enam
võimust võtmas ka Euroopas, kuhu 20.
sajandi teisel poolel asusid elama suured
Aasia vähemusrühmad.
Ameerika Ühendriikides tuli Hiina sisserändajate esivanematel juba 1850. aastatel silmitsi seista tõrjutuse ja vägivallaga ning vahel rüvetati ja süüdati põlema
nende budistlikke ja taoistlikke templeid.
Selle nähtuse puhul oli tegemist pigem üldise rassismiga, mitte niivõrd budismivastasusega. Teine tegur oli sõda Jaapaniga
1940. aastatel, kui Jaapani ameeriklased
paigutati koonduslaagritesse, nende
preestrid klassifitseeriti rahvusjulgeoleku ohuks ja nende budistlikku usku peeti
mitte-ameerikalikuks. Kui 1970. aastatel
saabusid Ameerikasse kagu-aasialased,
kellest paljud põgenesid sõdade eest,
mille õhutajaks oli Ameerika sõjavägi,
öeldi neile, et nende kultuuril ja budistlikel traditsioonidel ei ole seal kohta. Praegu seisavad Aasia ameeriklased silmitsi
järjekordse usufanatismi ja rassivaenu
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lainega. Viimase aasta jooksul on vägivaldsete rünnakute arv järsult kasvanud.
16. märtsil 2021 Atlantas toimunud tulistamiste tagajärjel hukkus kaheksa inimest,
kellest kuus olid Aasia päritolu naised,
sealhulgas 63-aastane budist Yong Ae
Yue. Tema traagilisele surmale eelnes
mitu kuud kestnud halastamatu rassistlik
mõnitamine ja vägivald Aasia ameeriklaste vastu, sealhulgas 84-aastase Vicha
Ratanapakdee mõttetu ründamine San
Franciscos. Tema tütar, kellele oli samuti
viimase aasta jooksul kaks korda öeldud,
et ta läheks tagasi Aasiasse, sest „aasialased põhjustasid koroonaviiruse“, kirjeldas isa kui pühendunud Tai budisti. 2020.
aasta novembris rüüstati California osariigis Orange’i maakonnas Little Saigoni
piirkonnas kuut Vietnami ameeriklaste
templit. Huong Tichi templi sissepääsu
juures soditi musta aerosoolvärviga 15 kivist Buddha ja Bodhisattva kuju. Ühe kuju
seljale kirjutati vertikaalselt „Jeesus“. 2.
märtsil 2021 sai kahjustada Los Angeleses Little Tokyo piirkonnas asuv Higashi
Honganji budistlik tempel: selle aknad ja
laternad lõhuti ning vara süüdati põlema.
Euroopas on olukord veidi parem, kuid
halvenemas. Saksamaal saadeti natsirežiimi ajal hiinlastest elanikke riigist välja
või küüditati koondus- ja sunnitöölaagritesse. Rassism aasialaste vastu oli aga
kõige ulatuslikum Saksamaa taasühinemisele järgnenud kümnendil. Sihtmärkideks olid peamiselt Vietnamist pärit rändajad, kes algselt tulid Ida-Saksamaale
programmi raames, mis oli ette nähtud
töötajate sissetoomiseks teistest kommunistlikest režiimidest. Berliini müüri
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langemise ajal 1989. aastal elas Ida-Saksamaal peaaegu 60 000 Kagu-Aasia
riikidest pärit lepingulist töötajat. Kaks
aastat hiljem ründasid neonatsid Saksimaal Hoyerswerdas Vietnami kauplejaid.
Samuti kogunesid nad hulgakesi rändajate varjupaiga juurde ja loopisid sealsete
elanike pihta solvanguid. Suurimad sisserändajatevastased rahutused toimusid
Rostock-Lichtenhagenis 1992. aastal, kui
umbes 2000 paremäärmuslast ründasid
ja pommitasid süütepommidega korterelamut, kus elas palju Vietnami päritolu
lepingulisi töötajaid. Väidetavalt aplodeerisid äärmuslastele tuhanded pealtnägijad, politsei aga ei teinud rünnakute
peatamiseks eriti midagi.
Prantsusmaale hakkas Indohiina eliit
saabuma 19. sajandi lõpus. Samuti tulid
Hiina ettevõtjad Wenzhou provintsist,
mis on tuntud vääriskivide, näiteks nefriidiga kauplemise poolest. Tänapäeval
on Prantsusmaal elavad aasialased peamiselt pärit Hiinast, Prantsusmaa endistest kolooniatest Kambodžast, Laosest
ja Vietnamist ning Jaapanist ja Koreast.
Prantsusmaa Aasia kogukond on jätkuvalt koondunud kindlatesse piirkondadesse – umbes 90% elab Pariisis ja selle
äärelinnades, eriti kirdeosas. Osa elab
ka Lyonis ja Marseille’s. Aasia päritolu
inimeste vastu suunatud rassism põhineb rassistereotüüpidel, mis väljenduvad
igapäevaelus nn mikroagressioonidena.
Kahjustavate stereotüüpide hulgas on tajutavad sidemed maﬃaga ja
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Aasia naiste hüperseksualiseerimine.
Praegune tervisekriis on esile toonud ja
taaselustanud kehva hügieeni, toitumisharjumuste ja vandenõusüüdistustega
seotud ettekujutused.
Rohingja vähemuse tagakiusamine Birma
armee poolt ja Myanmaris mõningate armee manipuleeritud budistlike munkade
natsionalistlik moslemivastane suhtumine on põhjustanud rahvusvahelise avaliku arvamuse ja eriti moslemimaailma
hukkamõistu ning toonud Euroopa riikides kaasa negatiivseid tagajärgi. Seda
budismiga vastuolus olevat suhtumist
on palju kritiseeritud ka budistlikus maailmas, sealhulgas Myanmari budistlike
preestrite hulgas. Euroopa Budistlik Liit
on kirjutanud Birma armee vanemkindralile avaliku kirja, milles ta ei mõistnud
mitte ainult hukka 1. veebruari 2021. aasta sõjalist riigipööret, vaid ka rohingjade
kohtlemist, ning palus, et kõiki etnilisi
vähemusi, olenemata sellest, kas nad
on moslemid, budistid, hindud, kristlased, sikhid või mis tahes muu religiooni
või filosoofia järgijad, ning nende eluviisi
austataks ja neile tagataks täielikud kodanikuõigused. Euroopa Budistlik Liit on
edastanud selle avaliku kirja ka Euroopa
institutsioonide presidentidele ja teistele asjakohastele Euroopa otsustajatele,
riiklikud budistlikud ühendused aga oma
riikide valitsustele.

N Ä ITE ID B U D ISTID E VASTASTE ST K U RITE GU D E ST
11. septembril 2010 süüdati Soomes Turus budistlik tempel, kus käisid ehitustööd.
Päästeteenistuse töötajate sõnul põlesid hoone seinad ja lagi, kuid kiire tegutsemine
hoidis ära edasised kahjustused. See ei olnud esimene kord, kui Soome budistliku
Vietnami kogukonna templit rüüstati. Organisatsiooni asepresidendi Ari Vuokko sõnul
oli toimunu puhul ilmselt tegemist „vihakuriteoga”, budistlikud perekonnad on olnud
paljude rünnakute sihtmärgiks ja selline vandalism on kogukonda hirmutanud. Vaid
nädal enne seda juhtumit üritati altarit hävitada ning panna põlema mitmeid raamatuid
ja samuti linu, mis olid templi juurde õue kuivama riputatud.
2018. aastal rüvetas keegi Rootsis Stockholmi äärelinna Jakobsbergi/Järfälla piiril
asuva Sri Lanka templi (budistliku vihaara) sissepääsu juures Buddha kuju, visates
selle alla altari kompositsioonilt. Myanmari rohingja vähemuse kriisi ajal on seda juhtunud kaks korda. Templis elasid Birma munk ja mõned Sri Lanka mungad. Mõned
sõbralikult meelestatud sisserändajatest noored olid munkasid võimaliku vägivalla
eest hoiatanud. Mitmel korral käitusid mõned sisserändajate hulka kuulunud noored
lähedalasuvatel tänavatel munkade suhtes agressiivselt, kuid nende sõbrad suutsid
nad maha rahustada. Ka vihaara ilmikutest liikmed on vaenukõnega kokku puutunud.
2011. aastal visati mitmel korral kive Lõuna-Rootsi väikelinnas Bjuvis asuva Vietnami
templi akende pihta. Ilmselt tegid seda noored. Mõlema juhtumi puhul teavitati politseid, kuid juhtumeid lähemalt ei uuritud. Rootsi budistlik kogukond on neid juhtumeid
käsitlenud piirkondliku nn dialoogipolitsei ülemaga Rootsi usuühenduste toetamise
ameti korraldatud kohtumisel.
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SISSE JU H ATU S
Kristlus on monoteistlik religioon, mis põhineb Jeesus Kristuse isikul, elul ja õpetustel. Sõna „kristlane“ tähistab Kristuse
järgijaid. Üldiselt tunnistavad kristlased Jeesust Naatsaretist
Kristuseks (messiaks), Jumalaks ja maailma päästjaks. Enamik kristlasi usub kolmes isikus eksisteerivasse Jumalasse
(kolmainsus): Isa, Poeg ja Püha Vaim.
Praegu on enam kui kolmandik maailma elanikkonnast kristlased (umbes 2,4 miljardit). Kuigi kristlikud kogukonnad kasutavad kogu maailmas mitmesuguseid organisatsioonivorme,
on kristluse põhiinstitutsioon kirik ja kõige olulisem sümbol
rist. Kõigi kristlaste normatiivne tekst on Piibel (pühakiri).

- 23 -

KRISTLUSE PÕHITRADITSIOONID

PRAKTILINE ÕIGUSKAITSE KÄSIRAAMAT

1 . IDA-O RTO D O K SN E K IRIK ( O )
Õigeusu kirik (umbes 250 miljonit liiget) on iseseisvate sõsarkirikute kogum, mida
ühendavad sama usk, sakramentaalsed toimingud, struktuur ja kanooniline distsipliin.
Igat kirikut juhib kirikukogu (sinod), mille eesistuja on esipiiskop, kes võib olla patriarh,
peapiiskop või metropoliit. Vaimuliku ameti astmeid on kolm. Preestritel ja diakonidel
on lubatud abielluda või elada tsölibaadis, piiskopid elavad alati tsölibaadis. Vaimuliku
ametisse saab pühitseda ainult mehi. Kloostritel, kus kõigis järgitakse samu distsipliinireegleid, on kristlaste vaimses elus oluline roll: need on sageli palverändurite ja
usupühade tähistajate populaarsed sihtkohad.

2. RO O M A K ATO L IK U K IRIK ( K )
Maailma suurim kirik (umbes 1,3 miljardit).
Kirikupead on paavst, Rooma piiskop ja Vatikani Linnriigi Suverään. See on apostlik
kirik, mis järgib Kristuse apostlite traditsioone. Kirikuelu korralduse aluseks olevat sisemist eeskirjade ja põhimõtete süsteemi nimetatakse kanooniliseks õiguseks ehk
kirikuõiguseks. Vaimulikud jagunevad kolme järku: piiskop vastutab territoriaalüksuse
eest, mida nimetatakse piiskopkonnaks ehk diötseesiks, preester vastutab kohaliku
kogukonna või kihelkonna eest ning diakon abistab piiskoppe ja preestreid nende
ametis. Preestriks võivad saada ainult tsölibaadis elavad mehed. Riigi või piirkonna
piiskopid on riikliku või piirkondliku piiskoppide kogu liikmed. Tähtis koht on kloostritel, kus elavad need, kes on otsustanud pühenduda Jumalale ilmalikust maailmast
eraldatud kogukondades. Religioossed ordud, kogukonnad ja kloostrid järgivad igaüks oma reegleid.

3 . P ROTE STA N TL IK U D K IRIK U D ( P )
Need hõlmavad suurt hulka eri konfessioone, sealhulgas ajaloolisi, mis said alguse
16. sajandi reformatsiooniga, näiteks luterlus, kalvinism, anabaptism, baptism ja metodism, ning uuemaid, nagu evangeelne kirik, nelipühilased jne. Selline usuvoolude
mitmekesisus väljendub väga erinevates teoloogilistes käsitlustes, alates liberalismist
ja lõpetades konservatismiga. Tänapäeval on maailmas protestante üle 800 miljoni.
Nende liturgia on üldjuhul lihtsam kui õigeusu või katoliku traditsioonides ja sisaldab
vähem usurituaale. Kombetalituste läbiviijaid nimetatakse kirikuõpetajateks või pastoriteks. Nemad tohivad abielluda. Alates 20. sajandi keskpaigast võivad vaimuliku
ametit pidada ka naised.
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4 . A N G LI KA A NI K I R I K (A )

K RISTLU S E U RO O PAS

Anglikaani kirik hõlmab Inglismaa Kirikut ja ülemaailmsest Anglikaani Ühendust. See
tekkis Inglise reformatsiooni käigus 16. sajandil, kui kuningas Henry VIII ei tunnistanud roomakatoliku paavsti autoriteeti ja rajas Inglismaal sõltumatu kiriku. Anglikaani
kirikute puhul on ainulaadne see, et need on nii katoliiklikud kui ka reformitud/protestantlikud.

Esimesed kristlikud kogukonnad Euroopas rajasid Jeesuse jüngrid esimesel
sajandil pKr. Pärast sajandeid kestnud raskusi ja tagakiusamist anti kristlastele
313. aastal vabadus oma usku praktiseerida Constantinus Suure välja antud
Milano ediktiga. Aastal 380 sai kristlusest keiser Theodosius I Tessaloonika
ediktiga Rooma impeeriumi riigiusk.
11. sajandil eraldusid lääne- ja idakristlus teineteisest, 16. sajandil aga jagunes
Lääne-Euroopa protestantliku reformatsiooni tulemusena katoliiklasteks ja protestantideks.
Euroopas on kristlus tugevalt mõjutanud kõiki ühiskonnaelu aspekte, sealhulgas poliitilist ja ühiskondlikku korda, majandust, teadust, kunsti, haridust, sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu. Kirikud on organiseerinud ja organiseerivad
jätkuvalt koole, ülikoole, haiglaid, hooldekodusid abivajajatele, lastekodusid,
riiklikke või rahvusvahelisi humanitaarabiorganisatsioone ning on tänapäeval
üks olulisemaid valitsusväliseid sotsiaalteenuste, hariduse ja tervishoiuteenuste pakkujaid maailmas.
Ehkki Lääne-Euroopas on usutavade järgimine vähenenud, jääb kristlus Euroopa jaoks mitte ainult ajalooliseks, vaid ka sotsiaalseks ja kultuuriliseks keskpunktiks. Ida-Euroopa riikides on religioossusel ja usutavadel enamiku kodanike elus äärmiselt oluline roll.
Üle 73% ELi kodanikest peab end kristlasteks. Ligikaudu 45% on roomakatoliiklased, 10% protestandid ja 10% õigeusklikud. Üldiselt on Põhjamaades, nagu
Taani, Soome, Rootsi, Holland ja ka Saksamaa, päris palju protestante. Valdavalt ortodokssed riigid asuvad Ida- ja Lõuna-Euroopas: Rumeenia, Kreeka, Bulgaaria ja Küpros. Kogu Euroopas on tänapäeval olulisi protestantide ja õigeusklike vähemusi, kes on asunud sinna ajaloolistel põhjustel või hiljem rände
tulemusena.
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KIRIK

Pühakoda nimetatakse kirikuks, katedraaliks, basiilikaks, kabeliks (K, O, A ja P) või ka
templiks või Issanda kojaks (mõned P). Mõiste „kirik“ tähendab „Jumala poolt kutsutute kogunemist“. Mõnes kristlikus traditsioonis, nagu katoliiklus ja õigeusk, muutub
kirik pärast pühitsemist pühaks kohaks, sakramentaalseks paigaks, kus saab kohtuda
Jumalaga ja kus Jumal tuleb otse inimeste juurde pühade toimingute, näiteks ristimise, armulaua jne kaudu.
Üldiselt hõlmab traditsioonilise kiriku struktuur kogunemisruumi, peamist koguduseruumi (lööv, naos); altariruumi (altar, presbüteerium), mis on tavaliselt reserveeritud
vaimulikele ja mis on see osa kirikust, kus pühitsetakse sakramente; külgapsiide, kus
võivad asuda kõrvalaltarid (roomakatoliku kirikutes), või kirikukoorile ette nähtud ruume (õigeusu kirikutes). Lisaks võivad seal olla rõdud (orel, koor), kantsel või ambon
(põrandapinnast kõrgemal asuv konstruktsioon jutluse pidamiseks), krüpt (altariruumi
all asuv eri funktsioonidega maa-alune ruum) ja kooriümbriskäik (vahekäik altari ümber). Väga oluline ja visuaalne roll on kristlikus õigeusu traditsioonis ikoonidel, mida
võib leida kogu pühakojast.
Kiriku kõige olulisem ja püham ala on altariruum (altar). See on ülejäänud kirikust eraldatud mitme põrandast väljaulatuva astme ja/või eralduskonstruktsiooni abil, nagu
madal vahesein (altarivõre), letner (jubé) või ikonostaas (templon). Õigeusu traditsiooni viimane element on pühakujusein, milles olevate uste kaudu pääsevad vaimulikud
altari juurde. Altari keskel on laud, mille õige nimetus on „altarilaud“ ja millel pühitsetakse armulauda (protestantidel ka „Issanda laud“). Uuemates protestantlikes traditsioonides pole kirikuhoone struktuur rangelt kindlaks määratud, kuid peaaegu alati
kuulub sinna kantsli alaga saal jumalateenistuste läbiviimiseks.

P Ü H A PÄ E V
Mõiste „kirik“ võib viidata kas:
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•

konkreetsele kristlikule pühakojale (kirik, nt Bari Püha
Nikolause kirik);

•

üldisemalt usklike kogukonnale (Jumala kirik); või

•

juriidilises tähenduses kiriku korraldusele kohalikul,
piirkondlikul või universaalsel tasandil (nt Rootsi kirik või
roomakatoliku kirik).

Kristlaste nädala esimene päev, pühapäev, on Jeesus Kristuse ülestõusmise päev,
mida nimetatakse ka Issanda päevaks. Sel päeval peetakse jumalateenistusi, mida
roomakatoliiklased nimetavad missaks või armulauaks, õigeusklikud ka jumalikuks
liturgiaks ja protestandid jumalateenistuseks. Pühapäeviti kogunevad kristlased kirikusse, et kuulata Jumala sõna, tänada ja ülistada teda kiidulauludega, tähistada Jeesus Kristuse surma ja ülestõusmist ning võtta osa armulauast. See on rõõmupäev,
suurenenud osadus Jumalaga palves ja ligimesega armulaua kaudu ning see on ka
enamiku kristlaste iganädalane puhkepäev.
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JÕ U LU D
Jõulude ajal tähistatakse Jeesuse tagasihoidlikku sündi Petlemmas üle 2000 aasta
tagasi. Paljude riikide kultuurides on sellest saanud ilma usulise tähenduseta populaarne püha. Paljude kristlaste jaoks on jõuludele eelnev ja järgnev periood andmise
aeg, kus tähelepanu pööratakse teistele rõõmu valmistamisele ning tehakse rohkem
annetusi ja kantakse hoolt abivajajate eest. Katoliiklaste, anglikaani kiriku ja protestantide jaoks tähistab jõuludeks ettevalmistumist advendiaeg (jõuludele eelnevad
neli nädalat), õigeusklike jaoks nelikümmend päeva kestev paast. Jõule tähistatakse
eri päevadel – lääne traditsioonis 25. detsembril ning ida traditsioonis 6. ja 7. jaanuaril.

Ü L E STÕ U SM ISP Ü H A D – L IIK U VA D P Ü H A D
See on kristlikus kirikukalendris keskne ja vanim püha. Sellega tähistatakse Issanda
ülestõusmist kolmandal päeval (ülestõusmispühade 1. püha) pärast tema kannatusi ja
surma (suur reede). Ülestõusmispühade sügavam tähendus on inimkonna päästmine
tänu Jumala võidule surma üle ja surnuist ülestõusmisele. Ehkki ülestõusmispüha tähistatakse alati pühapäeval, on selle kuupäev aastast aastasse erinev: see on esimene pühapäev pärast esimest kevadisele pööripäevale (21. märts) järgnevat täiskuud.
Lääne kirikutel, kus on kasutusel Gregoriuse kalender, ning Ida kirikutel, kus järgitakse Juliuse kalendrit, võivad ülestõusmispühade tähistamise kuupäevad erineda. Ülestõusmispühadele eelnevad, nende ajal toimuvad ja neile järgnevad jumalateenistusted ja pidustused on kirikuelus kõige olulisemad. Ülestõusmispühade tähistamisel on
erilisel kohal küünalde süütamine ja kandmine, mis sümboliseerib valguse võitu surma
pimeduse üle. Ülestõusmispühadel on mitu päeva pidustusi. Õigeusklikud alustavad
ülestõusmispühade jumalateenistust südaööl vastu pühapäeva.

TA E VA M IN E M ISP Ü H A
Nelikümmend päeva pärast ülestõusmispühi (alati neljapäeval) tähistavad kristlased
ülestõusnud Jeesus Kristuse taevasse minemist, kus ta istub jumalikus hiilguses Isa
paremal käel. Sündmuse sügavamaks tähenduseks peetakse inimloomuse ülendamist koos Jeesus Kristusega ja Jumala kõigi inimeste päästmiseks mõeldud plaani
täitmist.
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N EL I P Ü H A

RUKKIMAARJAPÄEV

NELIPÜHA

TAEVAMINEMISPÜHA

See on peamine katoliku ja õigeusu püha, mis on pühendatud Jeesuse emale – Pühale Neitsi Maarjale. Katoliiklaste jaoks tähistab see püha Neitsi Maarja kehalist taevasse tõusmist, õigeusklike jaoks aga tema uinumist (Jumalaema uinumise püha). See
on oluline püha, mil korraldatakse Jumalaemale pühendatud palverännakuid ja rongkäike.

ÜLESTÕUSMISPÜHA

M A A R JA TA E VA MI NEK U (K ) EHK UIN U MISE (O) PÄE V

JÕULUD

Viiskümmend päeva pärast ülestõusmispüha (alati pühapäeval) tähistavad kristlased
Püha Vaimu laskumist Jeesus Kristuse jüngrite peale. Nelipüha peetakse tavaliselt
kiriku loomise aastapäevaks, millega sai alguse kristlik evangeelne misjonitöö.

2021

2022

2023

2024

2025

25

25

25

25

25

detsember

detsember

detsember

detsember

detsember

(K, P, A, O)

(K, P, A, O)

(K, P, A, O)

(K, P, A, O)

(K, P, A, O)

7 jaan (O)

7 jaan (O)

7 jaan (O)

7 jaan (O)

7 jaan (O)

4 aprill

17 aprill

9 aprill

31 märts

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

20 aprill
(K, P, A, O)

2 mai (O)

24 aprill (O)

16 aprill (O)

5 mai (O)

13 mai

26 mai

18 mai

9 mai

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

29 mai
(K, P, A, O)

10 juuni (O)

2 juuni (O)

25 mai (O)

13 juuni (O)

23 mai

5 juuni

28 mai

19 mai

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

(K, P, A)

8 juuni
(K, P, A, O)

20 juuni (O)

12 juuni (O)

4 juuni (O)

23 juuni (O)

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

15 aug

(K, O)

(K, O)

(K, O)

(K, O)

(K, O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

28 aug (O)

K – roomakatoliku kirik | P – protestantlikud kirikud | A – anglikaani kirikud
O – õigeusukirik
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Kristlaste kogukondade tõhusamaks kaitsmiseks ja nendega koostöö parandamiseks
peaksid õiguskaitseametnikud olema kursis mitme praktilise turvaküsimusega.

KO O STÖ Ö KO GU KO N N AGA
Kohalike ametiasutustega saab ühendust võtta otse, aga ka kohaliku kiriku piiskopkonna või praostkonna kaudu. Parema kooskõlastamise huvides peaksid kohalikul
tasandil (linnavalitsus, linn) usuasjade eest vastutavad isikud konsulteerima usukogukonna esindajatega nende vajaduste ja mis veelgi olulisem, suurte usupühade korraldamise osas. Paljude inimeste osalemine eeldab üksikasjalikku logistikat, et tagada
inimeste, pühakoja ja lähikonna tänavate turvalisus. Mõnel juhul tuleb teatud tänavad
tuleb rahvahulkade tõttu sulgeda.

P Ü H A KOJAS
Kirikus olevaid krutsifikse, ikoone, kujusid ja muid pühasid esemeid, eriti altariruumis
asuvaid esemeid, tuleb käsitleda ülima austusega. Altarilaual ei tohi keegi peale kiriku
vaimulike midagi puudutada.
Katoliku ja õigeusu traditsioonis asub altarilaual või selle vahetus läheduses kiriku
tabernaakel – lukustatud kast, kus hoitakse pühitsetud armulaualeiba, mida jagatakse teatavate jumalateenistuste ajal või viiakse haigetele, kes ei saa jumalateenistusel
osaleda, läänekirikus aga peetakse seda pühendumise, sisekaemuse ja palvete objektiks. Tabernaakel on tavaliselt valmistatud väärismetallist, kivist või puidust. Õigeusu kirikus asub altaril ka pühakiri (rikkalikult kaunistatud kullast ja hõbedast sepistatud kaante vahel) ning lina (antiminss), millel pühitsetakse armulaud ja mille vahele on
pandud väikesed pühad reliikviad. Naised ja ilmikud ei saa õigeusu altariruumi tulla
ilma erilise õnnistuseta.
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Kristlus, maailma suurim religioon,
on ka üks maailma enim rõhutud
usukogukondi. Maailma mastaabis
diskrimineeritakse ja kiusatakse
kristlasi kõige enam Aasias ja Aafrikas. Mõnes riigis on süüdlaseks
peamiselt ametiasutused, teistes
aga panevad kristlastevastaseid kuritegusid toime sotsiaalsed, usu- ja
äärmusrühmitused. Ülemaailmsed
kristlusevastased kuriteod hõlmavad laimamist, verbaalset vägivalda,
ähvardusi, vaenukõnet, alandamist,
ebainimlikku kohtlemist ja mõrvu,
sõnavabaduse rikkumisi,
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diskrimineerimist ja vaenulikkust
kristlike koguduste vastu, kogunemisvabaduse õiguse rikkumisi, vandalismi ning pühakodade ja pühapaikade rüvetamist jne.
Igal aastal pannakse Euroopas toime palju vägivallaakte kristlike paikade vastu, millest levinumad on
vandalism, röövimine, rüvetamine
ning kirikute, koolide, kalmistute ja
kristlike mälestusmärkide süütamine või hävitamine. Euroopas on
sihtmärgiks eranditult kõik kristlikud
konfessioonid.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 29. jaanuari 2015. aasta resolutsioonis 2036 „Tackling intolerance and
discrimination in Europe with a special
focus on Christians“ (Sallimatuse ja diskrimineerimise vastu võitlemine Euroopas, pöörates erilist tähelepanu kristlastele) rõhutatakse, et sallimatus ja usu või
veendumuste alusel diskrimineerimine
mõjutavad nii Euroopa usuvähemusi kui

ka suurematesse usurühmadesse kuuluvaid inimesi. Viimastel aastatel on esinenud rohkesti vaenulikkust, vägivalda ja
vandalismi kristlaste ja nende pühakodade vastu, kuid riigiasutused jätavad need
teod sageli tähelepanuta.
Kõigi nende kristlastevastaste rünnakute
ja vägivallategude põhjused on väga erinevad. Mõnikord on põhjus toimepanijate
vaimuhaigus, mõnikord aga on motiiviks
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vargus, sest paljudes kirikutes leidub kunstiteoseid või väärtuslikke esemeid. Varaste
sihtmärgiks on isegi kellad või muud metallesemed (näiteks oreliviled). Samuti võib
tegemist olla ideoloogilisele ja/või poliitilisele ajenditega, kui rüvetamine on suunatud otse kiriku kuvandile ja sellele, mida see Euroopa ühiskonna jaoks esindab. Neid
tegusid panevad toime anarhistlikud, radikaalsed feministlikud ning vasak- ja paremäärmuslaste liikumised ning need avalduvad kirikute seinte ja kristlike mälestusmärkide rüvetamises ja sodimises. Lisaks on kristlastevastastel vägivallategudel Euroopas sageli ka usuline motiiv. Usuviha avaldub kristlastele kuuluvate objektide või
pühade esemete rüvetamises (armulaua, krutsifikside või ikoonide rüvetamine), aga
ka vägivaldsetes rünnakutes kristlaste, kirikute ja monumentide vastu (hävitamine,
süütamine).
Viimastel aastatel on kirikuid regulaarselt rünnatud peaaegu kõikjal Euroopas. Üldiselt on usujuhid, olles täiesti teadlikud kristlike pühakodade vastaste kuritegude
ohust, teinud üleskutseid rahu ja vastastikuse austuse tagamiseks, kuid nõudnud järjekindlalt ka kirikute paremat kaitsmist.
ELi liikmesriike ja kohalikke omavalitsusi tuleks julgustada tihendama koostööd ja
teabevahetust nii omavahel kui ka usujuhtide, õiguskaitse- ja kohtuasutustega, et
võidelda kristlastevastaste tegude ning kristlike mälestusmärkide ja hoonete vastu
suunatud vandalismiga.

N Ä ITE ID K RISTL ASTE VASTASTE ST K U RITE GU D E ST
1. 2015. aasta 14. veebruari öösel rüüstasid tundmatud isikud Karlovacis
(Horvaatia) Serbia Püha Nikolause õigeusu katedraali altariruumi ning
varastasid riste ja pühasid esemeid. Sama kirikut rüvetati uuesti 27. augustil
2015.
2. 26. juulil 2016 ründasid kaks terroristi Saint-Étienne-du-Rouvray
(Prantsusmaa, Normandia) kirikus katoliku missal osalejaid. Kuus inimest
võeti pantvangi ja üks neist, kogukonna preester, tapeti.
3. 2019. aasta 21. detsembri ööl rüvetati Villeroux’ (Belgia) Saint-JeanBaptiste’i kiriku kõrval asuv kalmistu. Hauad rüüstati ja mitu risti hävitati.
4. 2. märtsil 2020 rüüstati Lesbose saarel (Kreeka) Püha Jüri õigeusu kirikut.
Kuu aega hiljem tabas sama saatus Püha Katariina (Aikaterini) kirikut.
5. 12. aprillil 2020 jäeti Ishøj’s (Taani) asuva Vejleå kiriku välisseintele
kristlastevastaseid sõnumeid.
6. 29. oktoobril 2020 hukkus kolm inimest Prantsusmaal Nice’i katoliiklikus
Jumalaema kirikus (Notre-Dame de Nice) toimunud pussitamisrünnakus,
mille panid tõenäoliselt toime islamiterroristid.
7. 20. ja 24. jaanuaril 2021 süüdati Rootsis Spångas asuv kirik kahel korral
süütepudelitega.
8. 18. märtsil 2021 rikuti Bukarestis (Rumeenia) puidust õigeusu kiriku seinu
grafitiga.
9. 4. aprillil 2021 (ülestõusmispühal) jäeti Aichachi (Baieri-Saksamaa) kiriku
fassaadile katoliiklastevastaseid sõnumeid.
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ISL A M JA KO RA A N
Islam, mis tähendab araabia keeles Jumalale alistumist, on
maailmas suuruselt teine religioon, millel on üle miljardi järgija. Islamiusu tunnistajad, moslemid ehk muslimid, järgivad
islami kõige pühamas tekstis – pühas Koraanis – kirja pandud Jumala sõna. Araabiakeelne Koraan ilmutati 23 aasta vältel prohvet Muhamedile (Muhammadile) (rahu olgu temaga),
keda moslemid usuvad olevat Jumala (Allahi) tõelise sõnumitooja.
Muhamed luges oma järgijatele ette Koraani salme ja tekste.
Sõna „Koraan“ ise tähendab „ettelugemist“. Moslemite jaoks,
kes usuvad, et püha teksti lugemine toob kaasa õnnistusi
(baraka), on see väga oluline, ja nagu Oxfordi islami sõnaraamatus on selgitatud, annab ettelugemine Koraani kõla, rütmi
ja hääldust kõige paremini edasi, sest ingel Gaabriel ilmutas
selle suuliselt. Moslemid seavad Jeesuse (Isa) samasse ritta
selliste prohvetitega nagu Mooses ja Aabraham ning peavad teda tõeliseks prohvetiks, keda on Koraanis mainitud 25
korda, ehkki teda peetakse inimeseks. Moslemid usuvad ka
tema jumalikku eostamisse Neitsi Maarja üsas.
Kogu maailmas tervitavad moslemid üksteist fraasiga „Assalamu ‘Alaykum“ (rahu olgu teiega), millele vastatakse „Wa’alaikum salam“ (rahu ka teile).
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ÜLEMAAILMNE PERE

ISL A M I V IIS TU GISA M M AST
Kõige olulisemad islami tavad, mida moslemid järgivad, on tuntud kui
islami viis tugisammmast – šahaada (moslemite usutunnistuse lugemine); salaat (rituaalne palvetamine viis korda päevas); zakaat (oma
varast kindla osa annetamine heategevuseks); saum (paastumine pühal ramadanikuul) ja hadž (palverännak Mekasse).
Moslemite jaoks on ülioluline puhtus enne palvetamist ja seepärast
järgivad nad enne palvetamist pesemisrituaale (wudu). See hõlmab
näo, jalgade, käte, nina, suu, juuste ja kõrvade kohustuslikku rituaalset pesemist, alustades kõigepealt paremast ja seejärel vasakust
käest kolm korda.

K U TSE PA LV E L E
Palvelekutse ehk adhaan on lühidalt viis moslemite palvusele suunamiseks. Adhaan kõlab järgmiste rütmiliste palvelekutsetena:
Jumal on Suurim! Jumal on Suurim! X2
Tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat jumalust Jumala kõrval. X2
Tunnistan, et Muhammed on Jumala sõnumitooja. X2
Tulge palvusele. Tulge palvusele.
Tulge kordaminekute teele. Tulge kordaminekute teele. Jumal on
Suurim! Jumal on Suurim! Ei ole teist kummardamist väärivat jumalust
Jumala kõrval.
Kogu maailma moslemeid ühendab usk ummasse, ühtsesse kogukonda,
mis põhineb Jumala ainsusel ja järgib prohvet Muhamedi eeskuju. Tuleb
rõhutada, kui suure au sees on moslemite seas prohvet Muhamed – ta on
nende jaoks armulikkuse kehastus, õpetaja, palvejuht, seadusandja, riigimees, filosoof ja ideaalne eeskuju. Religioosne ja juriidiline doktriin, mida
nimetatakse šariaadiks, on väärtuste, seaduste ja eetika süsteem. Kuigi Koraan on moslemite jaoks ülim religioosne õigus, on hadithid – kas pühad
(ütlused, milles Muhamed viitab Kõigevägevamale ja mida Koraan ei sisalda)
või prohvetlikud (kõlbelisust edendavad avaldused, mille prohvet tegi oma
eluajal), paljudele moslemitele ülioluline teadmiste, inspiratsiooni ja moraalinormide allikas.
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Allahu akbar! Allahu akbar!
Ashhadu alla ilaha illa Allah.
Ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah.
Hayya ‘alas-salah. Hayya ‘alas-salah.
Hayya ‘ala-alfalah. Hayya ‘ala-alfalah.
Allahu akbar! Allahu akbar!
La ilaha illa Allah.
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TO IDU VA L M I STA MI NE

ISL A M I SE K TID

Moslemid, nagu ka juudi kogukonnad, ei tarbi sealiha, mida peetakse haramiks ehk
keelatud toiduks. Muud toidud, näiteks kala, on lubatud, kuigi lihatooted tuleb valmistada ja lihaloomad tappa kindlal viisil, et neid saaks pidada halaliks ehk lubatavaks.

Suurim islami haru on sunna islam. Sunniidid moodustavad umbes 85% moslemitest
kogu maailmas. Nimi ise tuleneb sõnast „sunna“, mis tähendab prohvet Muhamedi
eeskuju ja eeskujulikku käitumist. Sunniidid, kellel on erinevad juriidilised ja teoloogilised koolkonnad, peavad kõik Muhamedi järglasteks „nelja Allahi poolt õigesti juhitud
kaliifi“, kelleks olid Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khat-tab, Uthman ibn Affan ja Ali
ibn Abi Talib.

Nagu ka judaismi puhul, peab loom olema teadvusel ja tapmise juures peab viibima
spetsiaalse väljaõppe saanud ja kogenud islamiusu järgija, kes lausub religioosset pühendust Allahile (tasmiya, šahaada). Kahjuks on mõnes Euroopa riigis, näiteks Taanis,
hiljutisest ELi kohtuotsusest tulenevalt religioosne tapmine keelatud, mis tähendab, et
ametivõimud võivad nõuda loomade tapaeelset uimastamist – seda poliitikat on Belgia Flandria omavalitsuses järgitud alates 2019. aastast ning selle kohaselt on koššer
ja halal tapmisviisid sisuliselt ebaseaduslikud.

TAGAS I H O I DLI K K US JA R I I ETUS
Hidžaab (pearätt), mis on ajalooline tagasihoidlikkuse ja kõlbluse sümbol, on laen teistelt traditsioonidelt näiteks Pärsias, Kreekas ja Bütsantsis. Islamis, kus juhtpõhimõtteks on tagasihoidlikkus (käitumise kaudu), on selle kandmine üldiselt kohustuslik.
Tagasihoidliku välimuse põhimõte laieneb ka moslemimeestele, sealhulgas langetatakse pilk vastassoo ees, kuna üleolevus ei välimuses ega hoiakus pole soovitatav.
Islam keelab ka rassismi ja klasside eristamise, kuna islamikogukonnas (umma) on
oluline vendluse ja sõsarluse põhimõte. Mõned moslemi teoloogid väidavad, et umma
mõiste võib hõlmata ainujumalasse uskujaid ning seega ka kristlasi ja juute.

TÄH TSA M A I D K UUPÄ EV I

Sektidevahelised lõhed tulenevad sellest, et sunniidid pidasid Muhamedi õigusjärglaseks tema äia ja lähedast sõpra Abu Bakri, väike rühm moslemeid (kellest hiljem
said šiiidid) aga oli seisukohal, et tema järglaseks oleks pidanud saama Muhamedi
onupoeg ja väimees Ali ibn Abi Talib.
Esialgse lõhe põhjus oli poliitiline, kuid see kasvas teoloogiliseks lõheks šiiitide juhtide ja imaamide tapmise ja märtrisurma tõttu, mistõttu nendest said lootuse, vastupanu ja kannatuste sümbolid. Šiiitide jaoks on palverännak märtrisurma surnud juhtide
ja imaamide matmispaikadesse sellistes kohtades nagu Karbala (Iraak) hadži sooritamise kõrval tähtsuselt teisel kohal.
Enamik šiiite ootab Mahdi (õigesti juhitu) saabumist, kes taaselustab kaheteistkümne
imaami põlvkonna. Šiiitide jaoks on lisaks islami viiele sambale olulised ka khumid
(iga-aastased maksud imaamidele) ja walayah (imaamide aktsepteerimine ja ülistamine).
Sufism (islami müstitsismi vorm) ei ole sekt, vaid pigem tõlgendusvool, mille keskmes
on müstilise armastuse, teadmiste ja Jumalale pühendumise sisemine teekond.

Islamis, nagu ka teistes religioonides, on olulised tähtpäevad, mis tähistavad sümboolseid sündmusi. Nende hulgas on Eid-al-Fitr, mis märgib paastukuu ramadaani lõppu.
Teine oluline kuupäev on ohvripüha Eid-al-Adha mitu kuud hiljem pärast paljude moslemite palverännakut (hadži) Saudi Araabias asuvasse Mekasse. Sellega tähistatakse
palverännakut Mekasse, mis on üks islami tugisammastest, ning austatakse ka Ibrahimi (Aabraham) tahet ohverdada oma poeg Ismail (Ishmael) kui kuulekust Jumala
käsule. Seda püha tähistatakse islami Dhu al-Hijjah kuul, mis on islami kuukalendri
viimane kuu.
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Moslemid on olnud Hispaanias üle 800 aasta, 500 aastat Kreekas, 600 aastat Poolas
ja Leedus, 400 aastat Sitsiilias, ehkki nagu ajalugu näitab, saadeti moslemeid Hispaanias ja Sitsiilias riigist välja. Tänapäeval on kogu Euroopas moslemid üldjoontes 5%
kogu elanikkonnast; Prantsusmaal oli aga 2016. aastal 5,7 miljonit moslemit (8,8%) ja
Saksamaal 5 miljonit moslemit (6,1%).
Teadlased on kindlaks teinud, et kohv on algselt pärit Jeemenist, kus sufid kasutasid
seda oma keskendumisvõime parandamiseks palvete ajal; 1414. aastal oli jook teada
Mekas ja 1554. aastal jõudis see Osmanite riiki, mis sai kogu Euroopas konkureerivate
koloniaalvõimude jaoks peamiseks kohviallikaks, sealhulgas brittide ja hollandlaste
jaoks, kes hankisid seda XVII sajandil Mocha sadamast.
Meditsiini, matemaatika, teaduse ja islami Hispaania mõjutused aitasid välja töötada niisutussüsteeme. Araabia keel on mõjutanud mitmeid arvsõnu inglise ja Euroopa
keeltes. Lääne-Euroopas hakati kolonialismi kontekstis pidama islamit halvemaks, et
õigustada edasisi koloniaalvallutusi, kusjuures Ida-Euroopa ja Balkani piirkondade
moslemid esindasid Osmanite riigi „elavat pärandit“. Mõned akadeemikud uurivad
sallivuse ja moslemite teistsuguseks pidamise rolli – osa Euroopast määratles teisi
selle järgi, et nad on teistsugused kui nemad.
Kui rääkida tänapäevast, siis said moslemivastased eelarvamused Euroopas ohtliku
hoo sisse eelmise sajandi lõpus. 1995. aastal Srebrenicas Serbia vägede toime pandud genotsiid, mille käigus tapeti üle 8000 Bosnia moslemi mehe ja poisi, oli hävitustöö, mida vähesed pidasid Euroopas võimalikuks pärast juutide massilist tapmist
holokausti ajal.
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de Trust andis aga 1997. aastal märkimisväärse panuse nende nähtuste erialasesse
lahtiseletamisse, pannes aluse edasisele uurimistööle moslemite ja laiemalt islami
ebaõiglase kohtlemise ja mittearvestamise kohta poliitikas, uudistekanalites ja popkultuuris. Teadlased on põhjalikult uurinud seda, kuidas moslemitevastase vaenu ja
islamofoobia tõttu seostatakse moslemeid ja islamit negatiivselt poliitiliste, majanduslike, kultuuriliste ja identiteedimõistetega. See on hõlmanud vaieldavate suhete uurimist moslemite vahel peamiselt mittemoslemimaades, eriti Euroopas.

M O S L E MI VASTASED V I HA K U RIT E OD
Moslemivastane vaen ja islamofoobia on viimastel aastatel pärast mitmesuguseid sündmusi suurenenud ja oluliselt muutunud. Ehkki moslemivastase
vaenu ja islamofoobia juuri ja algallikaid on raske kindlaks teha – need ulatuvad kunagisest kolonialismist tänapäevaste vaidlusküsimusteni, nagu usuäärmuslus ja vandenõuteooriad – on kahju, mida need tekitavad üksikisikutele, rühmadele ja kogukondadele, hõlpsamini tuvastatav.
Moslemivastasest väärkohtlemisest teavitamise projekt „Tell MAMA“ kasutab
moslemivastase vaenu määratlemiseks Holokausti Mälestamise Rahvusvahelise Ühenduse (IHRA) käibelolevat antisemitismi määratlust:
teatav arusaam moslemitest, mis võib väljenduda vihkamise või välise vaenulikkusena moslemite suhtes. Vaen võib avalduda moslemivastase kõne,
organisatsioonilise ja süsteemse diskrimineerimise ning füüsiliste ilmingutena, mis on suunatud moslemite (või moslemeid pooldavate mittemoslemitest
isikute) ja/või nende omandi vastu või moslemite kogukondlike institutsioonide või usuorganisatsioonide ja muude seotud ühiskondlike asutuste vastu.
Islamofoobiat peetakse paralleelseks mõisteks, nagu homofoobia või ksenofoobia, mitte kliinilise psühholoogia terminiks. Seega hõlmab see suurt hulka
negatiivseid hoiakuid ja emotsioone, mis on suunatud rühmade või üksikisikute vastu nende tajutava moslemi või islami identiteedi tõttu, ja on analoogne selliste terminitega nagu rassism ja seksism.

Moslemivastase vaenu ja islamofoobia puhul on eelkõige uuritud seda, kuidas Euroopa sotsiaalpoliitilises diskursuses kõigile moslemitele ja islamile omistatud oletatavaid tunnusjooni, nagu šariaadiseaduse mõisted ja naistele truuksjäämine, nähakse
Euroopa kultuuri ideedega vastuolus olevatena. Selliste oletuste abil luuakse teistsuguseks tembeldamise keskkond, kus vastavate riikide esindajad arutavad, mida nad
peavad oma riigis sobivaks islami tasemeks, käsitledes seda kui miskit, mida tuleb
jälgida ja kontrollida. Selline moslemite teistsuguseks pidamine tähendab sageli, et
neile ei tagata samasuguseid volitusi, õigusi ega austust kui „põliselanikele“. Selle
näiteks on avalikes kohtades ja töökohal pearäti kandmise keelustamine ning piirangud moslemite palvekohtadele. Euroopa riikides peetakse moslemite teistsugususeid
põhimõtteid sageli määravaks teguriks otsustamisel, kas nemad ja islam suudavad
assimileeruda (mitte integreeruda) traditsioonilisse „Euroopa kristlikku kultuuri“. See
ei piira mitte ainult moslemite kui nende riikide elanike õigusi ja vabadusi, vaid sellega
tunnustatakse ka rassismi ja ksenofoobia kultuuri kui normaalsust, mis loob soodsa
pinnase moslemivastasteks tegudeks.
Kahjuks jäävad moslemivastased vihakuriteod tänaseni suures osas teatamata. See
on tingitud paljudest teguritest, sealhulgas teadmatusest, kellele teatada, usaldamatusest ametivõimude suhtes ja isegi sellest, et ei teata, mis on moslemivastane vihakuritegu. Projekt „Tell MAMA“ pakub moslemivastaste vihakuritegude ohvritele ja
tunnistajatele olulist teavitamisvõimalust ning toimib ka vahendajana ohvrite ja ametiasutuste vahel.

K Ä IV ITAVA D SÜ N D M U SE D
Suurt tähelepanu pälvivad sündmused ja nendega seotud meediakajastused soodustavad avalikku arutelu sellistel teemadel nagu terrorism, usuvabadus ja sisseränne,
mille käigus võidakse õigustada rassistlikke, ksenofoobseid ja islamofoobseid eelarvamusi. Eelarvamustega isikud võivad saada julgust nende inimeste tagakiusamiseks,
kes nende arvates väärivad väärkohtlemist, et kaitsta domineeriva rühma staatust.

Isegi 20. sajandi lõpus olid arusaamad moslemivastasest vaenust ja islamofoobiast suhteliselt piiratud. Rassilise võrdõiguslikkuse mõttekoda Runnyme- 48 -
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Õ IGU SK A ITSE - JM A M E TIASU TU STE TE A D L IK K U SE SU U RE N DA M IN E
Projekt „Tell MAMA“ pakub õiguskaitseasutustele teadlikkuse tõstmiseks ette nähtud
koolitusi järgmistes valdkondades:

Valitsus ja meediakanalid peavad kaaluma, kuidas nende keelekasutus mõjutab laiemat avalikku arutelu. Seetõttu on hädavajalik luua selge raamistik, et mõista, mis on
moslemivastane vaen ja islamofoobia ning mis aitab kogukondadel sellist keelekasutust ja eelarvamusi tekitavaid tingimusi vaidlustada. Samuti aitab see luua vahendid,
et panna kõrgetel ametikohtadel olevaid inimesi ja poliitikuid oma keelekasutuse eest
vastutama, tagades samas põhiõiguste kaitse.
Moslemivastaste vihakuritegude suurenemine võib olla tingitud ka käivitavatest sündmustest, mis võivad toimuda kogu maailmas, kuid viivad lokaliseeritud ja mõõdetavate moslemivastaste intsidentideni. Need käivitavad sündmused näitavad, kuidas vaen
motiveerib edasist vaenu. Euroopas on toimunud mitmeid olulisi käivitavaid sündmusi, mis on viinud moslemivastaste vihakuritegude kasvuni, eriti eelmisel aastal pärast
Samuel Paty tapmist Prantsusmaal, mis tõi kaasa üksikisikute ja islamiasutuste vastu
suunatud moslemivastase kuritegevuse suurenemise juhtumile järgnenud nädalal.
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•

aru saamine käivitavatest sündmustest, mis põhjustavad moslemivastasest
vaenust tingitud intsidentide või kuritegude hoogustumise;

•

moslemivastase vaenu või islamofoobia ning moslemivastase vaenu
õhutamisse kaasatud rühmade üldised seosed;

•

moslemivastase vaenuga seotud keelekasutus ja retoorika, sealhulgas
nähtuse taga olevad ideoloogilised tõukejõud ja märgid;

•

peamised ajad ja kuupäevad, mil on ohustatud mošeede, islami
institutsioonide ja moslemikogukondade ohutus ja turvalisus. See ülevaade
riskidest võib aidata politseil, kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel
leevendada ja vähendada riski oma kohalikele kogukondadele ja
moslemikogukondadele;

•

moslemivastase vaenu või islamofoobia soolised elemendid ja vaenu
muude vormide kokkupuutepunktid;

•

äärmusluse ja moslemivastase vaenu seosed ning tõuketegurid, mis
ajendavad mõnda inimest panema toime moslemikogukondade vastu
suunatud tegusid (koos konkreetsete juhtumiuuringutega).
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STAT I ST I KA
Projekt „Tell MAMA“ kasutab nii internetis kui ka väljaspool võrgukeskkonda toimuvate moslemivastaste ja islamofoobsete juhtumite liigitamiseks mitmeid eri kategooriaid. Väljaspool võrgukeskkonda toimuvad intsidendid on näiteks väärkohtlemine,
ähvardamine, kallaletungid, diskrimineerimine, vandalism, moslemivastase kirjanduse
avaldamine ja vaenukõne. Veebis aset leidvad juhtumid on liigitatud väärkohtlemiseks, ähvardamiseks ja vaenukõneks.
2020. aastal teatati juhtumitest „Tell MAMA“ kaudu kokku 2200 korral ja kui võtta arvesse, et suurema osa 2020. aastast kehtis Ühendkuningriigis vähemal või rohkemal
määral isolatsioon ja väljas liikumine oli piiratud, siis oli väljaspool võrgukeskkonda
aset leidnud juhtumite arv hämmastavalt kõrge.
Väljaspool võrgukeskkonda olid levinumad juhtumikategooriad väärkohtlemine ja
diskrimineerimine, millele järgnesid kallaletung ja ähvardamine. Need juhtumid leidsid aset erinevates oludes ja peamiselt kodudes, eravaldustes, avalikes kohtades ja
töökohtades. Nagu ka projekti varasemate aruannete puhul, olid kaks levinumat juhtumitüüpi kodudes või eravaldustes ning avalikes kohtades aset leidev väärkohtlemine, kusjuures paljud kodumajapidamistes või nende ümbruses toimunud juhtumid
ei olnud isoleeritud sündmused, vaid tulenesid pikaajalistest probleemidest, sageli
naabritega.
Projekt „Tell MAMA“ tegeleb moslemivastaste juhtumitega kogu Euroopas. Nagu
Suurbritannias, on täheldatud moslemivastase meelsuse kasvu paljudes Euroopa riikides paremäärmusluse populaarsuse suurenemise tõttu poliitikas ja ühiskondlikus
elus. „Tell MAMA“ on hakanud laienema Euroopasse, et aidata tuvastada ja ennetada
moslemivastast vaenu ning toetada selle ohvreid.
„Tell MAMA“ jälgib hoolega internetis toimuvat, et avastada moslemivastase vaenu ja
islamofoobia juhtumeid. Olulisemad sotsiaalmeediaplatvormid, millele keskendutakse, on Facebook, Twitter ja Instagram, kuid jälgitakse ka selliseid eriplatvorme nagu
Telegram ja BitChute, kus rassistlikud ja ksenofoobsed paremäärmuslikud arvamused
saavad kergemini levida. Viimase aasta jooksul valmistas erilist muret moslemivastase vaenu sagenemine Internetis islamofoobsete vandenõuteooriate ja Covid-19 kohta
eksitava teabe levitamise näol. „Tell MAMA“ täheldas, et neid vaenulikke narratiive
ei põlista mitte ainult paremäärmuslikud rühmitused, vaid ka uudistemeedia, sageli
kaudse patuoinaks tembeldamise teel, millega seati moslemid veelgi halvemasse valgusse ning neid käsitleti teistsuguste, problemaatiliste ja isegi ülejäänud elanikkonnale ohtlikena. Nagu veebis ja väljaspool võrgukeskkonda aset leidvate vaenujuhtumite vahelise seose tõttu sageli juhtub, aitasid need vaenulikud veebinarratiivid luua
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keskkonna, mis soodustas rohkem moslemivastaseid vihakuritegusid ka väljaspool
võrgukeskkonda.
Moslemivastase vaenu suurenemine internetis pandeemia ajal näitab, kuidas veebis
väljendatav vaen ja eriti moslemivastane vaen pidevalt areneb ega ole kunagi staatiline. Seetõttu peavad need, kes seda jälgivad, olema sama kohandumisvõimelised, et
aidata selle levikut vältida.

N Ä ITE ID M O SL E M IVASTASTE ST JU H TU M ITE ST E U RO O PAS
•

11. juuni 2020: neonatsist terroristile Philip Manshausile määrati 21-aastane
vanglakaristus minimaalse tähtajaga 14 aastat oma 17-aastase kasuõe
Johanne Zhangjia Ihle-Hanseni rassistliku mõrva eest ja tule avamise eest
Norra pealinnast Oslost lääne pool Baerumis asuva al-Noori islamikeskuse
pihta 2019. aasta augustis. Manshaus sai inspiratsiooni teistelt valgete
ülemvõimu propageerivatelt terroristidelt, sealhulgas Anders Breivikilt ja
mehelt, kes mõrvas Uus-Meremaal Christchurchis 51 moslemit.

•

4. juuli 2018: rassistid ründasid Brüsseli lähedal Anderluesis mosleminaist,
rebisid tema hidžaabi ära, lõikasid terava esemega tema riided ja naha
katki, lükkasid ta pikali ja nimetasid „räpaseks araablaseks“. Belgias
kogevad moslemivastast vägivalda ja väärkohtlemist peamiselt islami
rõivaid kandvad mosleminaised.

•

• 22. oktoober 2020: kahele rassistlikule naisele esitati süüdistus selle
eest, et nad ründasid ja pussitasid Pariisis Eiffeli torni lähedal kahte
mosleminaist, üritasid nende pearätte maha rebida ning kasutasid
rassistlikke väljendeid, nagu „räpased araablased“.

•

14. märts 2021: süütajad vandaalitsesid Orebro provintsis asuva islami
erakooli juures, mida ajakirjanduses nimetati Alsalamskolani kooliks.
Lõhuti aknaid ja visati sisse tuleohtlikke materjale. Teadaolevalt keegi viga
ei saanud.

•

5. juuli 2019: moslemid kogu Bulgaarias nõudsid vihakuritegude uurimist
pärast seda, kui pealinnas Sofias lõhuti suurmufti kontori aknad kividega
ning kolm päeva varem rüvetati Karlovo linnas asuvat mošeed haakristide
ja muude vaenusümbolitega.
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SISSE JU H ATU S
Judaism on juudi rahva religioon. Juute on
kogu maailmas hinnanguliselt kokku umbes 14,6 kuni 17,8 miljonit. Judaism on üks
vanimaid monoteistlikke usundeid ja seda
peetakse maailmas suuruselt kümnendaks
religiooniks.
Judaismi alustekst on Toora, mis hõlmab
juudi rahva filosoofiat ja kultuuri. Toora on
osa Tanahist, mida tuntakse ka kui heebrea piiblit, ja see sisaldab muid tekste, tavasid, teoloogilisi seisukohti ja organisatsioonilisi vorme.
Judaism tekkis Lähis-Idas pronksiajal ning
see on tänapäevani olulisel määral mõjutanud kristlust ja islamit.
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JUUDI USULAHUD

Ortodokssetest juutidest peavad Haredi juudid traditsioonidest rangemalt kinni ja
paistavad silma oma eristuva traditsioonilise riietuse poolest. Mehed kannavad ülikondi ja naised kleite. Abielus naised katavad ka juuksed. Haredi mehed kannavad
rituaalseid narmaid ja väikest ümmargust mütsi (kipat), sageli on neil habemed ja nad
võivad kanda kipa peal musti kübaraid.
Modernse ortodoksse judaismi koolkond ei järgi traditsioone nii rangelt ja nad kannavad pigem kaasaegset riietust. Nad on rohkem integreerunud ilmalikku kultuuri ja
ühiskonda ning neid ei saa rühmana eristada, kuigi paljud mehed kannavad peakattena kipat.

KO N SE RVATIIV N E ( M ASO RTI) JA RE FO RM ISTL IK JU DA ISM
Konservatiivne ehk masorti judaism kujunes välja 20. sajandi esimesel poolel Ameerika Ühendriikides. Selle ususuuna järgijad peavad halakat siduvaks, kuid alati sõltuvaks suurtest välistest mõjutustest. Konservatiivid usuvad, et religiooni tuleb jätkata
muutuvaid olusid ja mitte tingimata mineviku pretsedenti silmas pidades.
Reformistlik judaism, mida nimetatakse ka liberaalseks või progressiivseks judaism,
kujunes välja Saksamaal 1930. ja 1940. aastatel. See koolkond rõhutab usu muutuvat
olemust ja eetiliste aspektide ülimuslikkust tseremoniaalsete suhtes.

IL M A L IK U D JU U D ID

Aastate jooksul on judaismis välja kujunenud mitu koolkonda, kellel on eri
küsimustes erinevad seisukohad ja erinevad eluviisid. Eristada saab järgmisi peamisi suundi: ortodoksne judaism (Haredi), modernne ortodoksne
judaism, konservatiivne judaism ja reformistlik judaism.

O RTODOK SNE JA M ODER NN E ORTOD OKS N E JU DA I S M

On ka palju juute, kes ei ole seotud ühegi judaismi suunaga ega järgi traditsioonilisi
seadusi, kuid kes siiski peavad end juudiks. Ilmalikud juudid võivad juudi pühi tähistada kultuuripidustuste või peretraditsioonidena, sageli ei pea nad sabatit ega kanna
kipat ning võivad tähistada elusündmusi, nagu sünd, abielu ja surm, ilmalikul viisil.

JU U D I K U LTU U RI M ITM E K E SISU S
Lisaks erinevatele juudi konfessioonidele, mis on järgimise taseme poolest väga erinevad, on juudi elu sisukas ja mitmekesine ning on ka kultuurilisi, geograafilisi ja etnilisi erinevusi, millest kõige levinumad on erinevused aškenazi ja sefardi juutide vahel.

Ortodokssed juudid peavad Toorat juudi seaduse ja eetika peamiseks allikaks, mille Jumal avaldas Siinai mäel Moosesele ja mida on sellest ajast
peale ustavalt edasi antud. Nad järgivad halakat (religioosne seadus), mida
tuleb tõlgendada ja määratleda ainult traditsiooniliste meetodite kohaselt ja
järgides läbi aegade loodud pretsedenti.
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JUDAISM EUROOPAS
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Juudid asusid Euroopasse elama esmakordselt hellenismi ajajärgul vahetult
enne Rooma impeeriumi tõusu.

pole veel holokaustist täielikult taastunud – juudid esindavad vaid 0,2% kogu
maailma elanikkonnast.

Lõuna-Euroopa juutide arv suurenes aga
eriti pärast Bar Kokhba mässu mahasurumist (aastatel 132–136 e.m.a), kui Iisraelist
toodi Itaaliasse tuhandeid vange. Sealt
rändasid juudid teistesse Rooma impeeriumi riikidesse ja moodustasid kogukondi kogu Balkanil, Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal.

Holokaust põhjustas Euroopa juutide
demograafilise raskuskeskme nihkumise
Venemaale.

Juutide tagakiusamine Euroopas süvenes keskajal seoses kristlike ristisõdadega ja sundis paljud juudi kogukonnad
Ida-Euroopasse rändama. Lisaks tõi juutide väljasaatmine Hispaaniast 1492. aastal
kaasa usulise tagakiusamise ja pogrommid. Maalt saadeti välja 40 000–100 000
juuti, mistõttu paljud rändasid Pürenee
poolsaarelt teistesse Euroopa riikidesse
ja Osmanite riiki.

Nõukogude Liidu lõpp tõi kaasa juudi
kogukondade taaselustamise Austrias,
Saksamaal ja teistes riikides. Praegu on
Euroopas juute hinnanguliselt umbes 2,4
miljonit (0,3% Euroopa elanikkonnast).
Tänapäeva Euroopa juutide igapäevaelu
on kogukonniti erinev. Igal kogukonnal
võivad olla oma keskused, koolid, noorteliikumised, ühiskondlikud organisatsioonid ja muud institutsioonid, mis on selle
normaalse eksistentsi jaoks olulised.

Alates 17. sajandist viisid mitmed sündmused vastupidise rändeni Ida-Euroopast
läänes asuvatesse kaubanduskeskustesse. Sellele järgnenud perioodil toimus
järkjärguline emantsipatsioon, samal ajal
aga süvenes juudivastane vägivald. 1933.
aastal oli Euroopas juute üle üheksa miljoni.
Holokaust, natside režiimi ning selle liitlaste ja kaasosaliste toime pandud süstemaatiline, riiklikult toetatud juutide tagakiusamine ja mõrv põhjustas kuue miljoni
juudi surma. Juudi elanikkond maailmas
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SÜNAGOOG
Juudi usklikud mehed (üle 13-aastased) palvetavad tavaliselt kolm korda
päevas – hommikul, pärastlõunal ja õhtul. Juudi kalendris on erilisi aegu, mil
on ette nähtud täiendavad palved.
Ehkki sünagoogid on avatud kõigile juutidele, toimub tegelikkuses siiski
eraldamine kultuuritraditsiooni (aškenazi või sefardi) ja konfessioonide (ortodoksne, konservatiivne, reformistlik, liberaalne jt) järgi. Sõna „sünagoog“
tähendab etümoloogiliselt „koosolekute maja“.
Teine nimetus, mida peamiselt kasutavad aškenazi juudid, on „shul“, mis on
jidiši sõna sünagoogi kohta. Naised on sünagoogis palvetamisest vabastatud, kuid paljud neist käivad sünagoogis sabati või pühade ajal.
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Ortodoksses sünagoogis on meeste ja naiste istumisalad eraldatud. Mõnes sünagoogis on naistele ette nähtud spetsiaalne ala rõdul. Sünagoogis
katavad naised juukseid ja mehed kannavad rätti (tuntud ka kui „tallit“) ja
palvekarbikesi („tefillin“) – väikesi musti nahkkarbikesi, mis sisaldavad Toora
salmidega pärgamendirulle – ning katavad pea.
Mõnel juhul kasutatakse sünagoogi ka rahvamajana ja see võib sisaldada
selliseid lisavõimalusi nagu toitlustussaal, koššerköök, usukool, raamatukogu, päevakeskus ja väiksem kabel igapäevasteks jumalateenistusteks.
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PEAMISED PÜHAD
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SA B AT
Sabat on iganädalane puhkuse ja jumalateenistuse päev, mis algab reedel päikeseloojangul ja kestab umbes 25 tundi kuni kolme tähe ilmumiseni taevasse laupäeva
õhtul. Sabati järgimine on judaismis üks olulisemaid nõudeid ja selle põhimõte on
tööst hoidumine. Usklikud juudid hoiduvad töötamisest, kirjutamisest, tule süütamisest, elektroonikaseadmete kasutamisest, raha kasutamisest, autojuhtimisest, söögitegemisest ja paljudest muudest tegevustest. Sabatit rangelt järgivad usklikud juudid
ei tee ühtegi ülalkirjeldatud tegevust, välja arvatud juhul, kui see on vajalik eluohtliku
hädaolukorra tõttu.
Sabati ajal käib rohkem juute sünagoogis ja mõned neist lähevad kogu tee jala.

RO SH H ASH A N A ( JU U D I U U SA ASTA )
Rosh Hashana tähistab judaismis uue aasta algust ja on maailma loomise traditsiooniline aastapäev. Etümoloogiliselt on „rosh“ heebrea keeles „pea“, „ha“ tähistab määravat artiklit ja „shana“ tähendab „aastat“.
Kuna juudi kalender põhineb kuutsüklil, võib Rosh Hashana langeda septembri algusest oktoobri alguseni. See algab päikeseloojanguga ja kestab kaks päeva. Rosh
Hashanale eelnevad päevad on traditsiooniliselt pühendatud meeleparandusele. Sünagoogides käib sel ajal rohkem palvetajaid.

YO M K IP P U R ( LU N ASTU SP Ü H A )
Yom Kippurit peetakse juudi kalendris kõige pühamaks päevaks ja „sabatite sabatiks“.
See tähistab Rosh Hashanaga alanud perioodi lõppu ja on judaismis suur püha. Selle
päeva teemadeks on lunastus ja meeleparandus ning traditsiooniliselt kaasneb sellega 25-tunnine paast. Etümoloogiliselt on „yom“ heebrea keeles „päev“ ja „kippur“
tuleneb juurest, mis tähendab „lunastama“.
Yom Kippuri ajal toimub erinevalt teistest päevadest viis palveteenistust päevas. Paljud usklikud juudid veedavad suurema osa Yom Kippurist sünagoogis, mõned aga
kõnnivad selle päeva jooksul mitmeid kordi sünagoogi ja kodu vahet. Paljude ilmalike
juutide jaoks on Yom Kippur ainus aeg aastas, mil nad käivad sünagoogis.
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H A N U K A ( T ULEF ESTI VA L)
Hanuka on kaheksa päeva kestev püha, mis võib Gregoriuse kalendri järgi toimuda
novembri lõpust detsembri lõpuni. Sellega tähistatakse makabeede võitu suures ülestõusus Seleukiidide riigi vastu ja Jeruusalemma templi taaspühitsemist ning menoraa
süütamist.
Hanuka ajal süütavad inimesed küünlaid üheksaharulisel küünlajalal, mida nimetatakse menoraaks. Igal õhtul lisatakse üks küünal juurde, kuni kõik küünlad koos põlevad.
Selle püha ajal toimuvad ka avalikud menoraaküünalde süütamise üritused.

PÜHA

Tu BiShvat

Purim

Paasapühad

P UR I M
Purim tähistab juudi rahva päästmist Pärsia impeeriumis 4. sajandil e.m.a. Purimit tähistavad juudid üksteisele toidu- ja joogipoolise kinkimise, vaestele annetamise, kostüümide ja maskide kandmise, pidusöökide ning Estri raamatu avaliku ettelugemisega, mida tavaliselt tehakse sünagoogides. Selle ajal ajal võib peamiselt juudi koolide
ja ühiskondlike hoonete ümbruses näha maskeeritud inimesi, eriti lapsi.

Šavuot

Tisha B’av

Rosh Hashana

PAASA P ÜH A D (PESAC H)
Paasapühad on veel üks kolmest palverännakufestivalist. See leiab aset märtsis või
aprillis ja kestab kaheksa päeva. Kui tänapäeval tähistatakse paasapühadega juudi
rahva vabastamist orjapõlvest vanas Egiptuses, siis varem muistse juudi templi olemasolu ajal oli see hooajaline põllumajanduslik pidustus. Paasapühade tuntuim sümbol on matsa – ainult jahust ja veest valmistatud hapendamata leib, mis asendab hapendatud tooteid, mida traditsioonid ei luba paasapühade ajal tarbida.

28 jaan
25-26
veebr
27 märts 4 apr
16-18
mai
17-18 juuli
6-8
sept

2022

10 jaan

16-17 märts

6-7 märts

23-24 märts

13-14 märts

15-23 apr

5-13 apr

22-30 apr

12-20 apr

11-13 juuni

1-3 juuni

12-13 aug

8-9 aug

4-6 juuni

25-27 sept

15-17 sept

24-25 sept

11-12 okt

29 sept -

16-24.

7 okt

okt

8. okt

25. okt

7-15

25 dets -

dets

2 jaan

9-17. okt

6 dets

mai
26-27 juuli

20-28. sept

28 nov -

25-27

6-7 aug

Sukkot

sept

2025

25 jaan

4-5 okt

29.

2024

6 veebr

15-16 sept

Simchat Torah

2023

17 jaan

Yom Kipur

Hanuka
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2021

18. okt

18-26 dets

2-4
okt

22-24 sept

1-2 okt

6-13. okt

15. okt

14-22. dets
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KOOSTÖÖ JUUDI KOGUKONDADEGA
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Juudi kogukondade tõhusamaks kaitsmiseks ja nendega koostöö parandamiseks
peaksid õiguskaitseametnikud olema kursis mitme praktilise turvaküsimusega.

KO O STÖ Ö KO GU KO N N AGA
Tuleks luua kontaktpunkt kohaliku juudi kogukonnaga. Juhul kui sellist kontaktisikut
veel ei ole ja te pole kindel, kes on kogukonnas õige inimene, saatke palun e-kiri
SACC by EJC-le aadressil sacc@sacc-ejc.org ja teid suunatakse sobiva inimese juurde.

ISIK L IK K Ä ITU M IN E
•

Ortodokssed juudid ei suru vastassugupoolega kätt.

•

Kõigil meestel palutakse sünagoogi sisenedes katta pea traditsioonilise
mütsiga.

TO ID U GA SE OTU D N Õ U D E D
•

Sünagoogides, juudi koolides ja ortodokssetes juudiperedes tarvitatakse
ainult koššertoitu.

•

Kui koosviibimisele kutsutakse usklik juut, tuleks pakkuda ainult koššertoitu.

•

Kinnipeetavatele või vangidele võivad taotluse korral olla saadaval
koššertoidupakid.

•

Toidu pakkumisel ei tohiks pakendeid eemaldada.

SA B AT JA JU U D I P Ü H A D
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•

Sabati jumalateenistuste ja juudi pühade ajal käib rohkem inimesi
sünagoogides.

•

Paljud neist liiguvad sünagoogi ümbruses jalgsi ja mehed võivad kanda
traditsioonilist mütsi (kipat).
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•

Suurte pühade ja festivalide ajal käivad sünagoogis ka paljud juudid, kes
aastaringselt jumalateenistustel ei osale. Sel ajal on sünagoogid täis ja ka
lähikonna tänavatel on sageli palju rahvast.

•

Ortodokssed juudid teatavad juhtumist või teevad avalduse üldjuhul alles
pärast sabati või juudi pühade lõppu. Need piirangud ei kehti eluohtlikes
olukordades.

•

Ortodokssed juudid ei kasuta sabati ajal elektrit ega muid seadmeid, mille
kasutamine eeldab kelleltki tööd. Näiteks ei pane nad põlema tulesid, ei ava
elektriuksi, ei kasuta telefoni ega arvutit, ei sõida autoga jne. Nad võivad
siiski sõita autoga sünagoogi juurde vahetult enne sabati või juudi pühade
algust, mis võib põhjustada sünagoogi ümber liiklus- ja parkimisprobleeme.

•

Juudid, kes ei järgi rangelt sabatit või juudi pühi, võivad sel perioodil
juhtumitest teatada, allkirja anda, telefoni kasutada jne.

•

Sukkoti ajal viivad paljud juudid suuri palmipuulehtedega kaste sünagoogi
ja sealt ära. Sünagoogi juures on sukkah – onn, kus juudid peaksid nädal
aega kestva festivali ajal elama. Paljud juudid ehitavad sellised onnid oma
aedadesse või ühiskondlikesse kohtadesse, et sel nädalal seal süüa või
isegi magada.

•

Hanuka ajal panevad juudid tavaliselt oma eesaknale menoraa. Selle festivali
ajal võidakse korraldada avalikke küünalde süütamise tseremooniaid, mis
võib ligi meelitada paljusid inimesi ja pälvida rohkem tähelepanu.

•

Yom Kippuri ajal on sünagoogid täis ja seal käib palju rohkem palvetajaid
kui ühelgi teisel päeval aastas. Seega on ka sünagoogide ümbruskonna
tänavatel palju inimesi. Jumalateenistuse lõpus on soovitatav, et inimesed
ei lahkuks korraga, mis muudaks nad lihtsaks sihtmärgiks.
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A N TI S E M I T I S MI ÜLDLEV I NUD M Ä Ä RAT LU S

•

juudi rahva ilmajätmine enesemääramise õigusest, näiteks väites, et Iisraeli
riik eksisteerib rassistlike jõupingutuste tulemusena;

26. mail 2016 võttis Holokausti Mälestamise Rahvusvaheline Ühendus (IHRA) vastu
järgmise antisemitismi määratluse.

•

topeltstandardite kasutamine, kus Iisraelilt nõutakse sellist käitumist, mida
ei eeldata ega nõuta üheltki teiselt demokraatlikult riigilt;

«Antisemitism on teatud arusaam juutidest, mis võib väljenduda
vaenus juutide vastu. Antisemitismi retoorilised ja füüsilised ilmingud on suunatud juutide või mittejuutidest isikute ja/või nende
omandi, juudi kogukonna institutsioonide ja usurajatiste vastu.»

•

klassikalise antisemitismiga seotud sümbolite ja kuvandite kasutamine
(näiteks väited Jeesuse tapmise kohta juutide poolt või verepatt) Iisraeli ja
iisraellaste kirjeldamiseks;

•

kaasaegse Iisraeli poliitika võrdlemine natsipoliitikaga;

•

juutidele kollektiivse vastutuse panemine Iisraeli riigi tegude eest.

Definitsioonile on lisatud 11 illustreerivat näidet, mis aitavad tuvastada juudivastaseid
juhtumeid:
•

•

radikaalsest ideoloogiast või usu suhtes omatavatest äärmuslikest
vaadetest lähtudes üles kutsumine juute tapma või neile kahju tekitama,
sellele kaasaaitamine ja selle õigustamine;
valelike, ebainimlikkusele viitavate, halvas valguses näitavate või
stereotüüpsetele arusaamadele tuginevate väidete esitamine juutide kohta
või juudi kogukonna kui terviku kohta – näiteks müüt juutide ülemaailmsest
vandenõust või meedia, majanduse, valitsusasutuste või muude ühiskonna
institutsioonide juutide kontrolli all olemise kohta;

•

juutide kui rahva süüdistamine selles, et nad kannavad vastutust tegelike
või väljamõeldud pahategude eest, mida on saatnud korda kas üks juudi
soost inimene või inimeste rühm, või isegi tegude eest, mida panid toime
mittejuutidest inimesed;

•

Teise maailmasõja ajal natsionaalsotsialistliku Saksamaa, tema toetajate ja
kaasosaliste toimepandud juudi rahva genotsiidi (holokausti) kui fakti, selle
ulatuse ja kasutatud vahendite (näit gaasikambrid) eitamine;

•

juudi rahva ja Iisraeli riigi süüdistamine holokausti väljamõtlemises ja
võimendamises;

•

juudi kodanike süüdistamine selles, et nad ilmutavad suuremat ustavust
Iisraeli või juutide väidetavate ülemaailmsete prioriteetide kui konkreetse
riigi enda huvide suhtes;
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Juudivastased teod on kuritegelikud, kui seadus neid nii määratleb (näiteks mõnes
riigis holokausti eitamine või antisemiitlike materjalide levitamine ).
Kuriteod on antisemiitlikud, kui rünnaku sihtmärgiks olevad inimesed või vara – näiteks ehitised, koolid, pühakojad või kalmistud – valitakse välja seetõttu, et neid peetakse juudi kultuuri osaks või nad on seotud juutidega.
Juudivastane diskrimineerimine on juutide ilmajätmine võimalustest või teenustest,
mis on kättesaadavad teistele, ning seda peetakse paljudes riikides ebaseaduslikuks.
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•

23. märts 2018, Pariis, Prantsusmaa:	
kaks meest tungisid holokausti üle elanud 85-aastase Mireille
Knolli korterisse, pussitasid teda mitu korda ja panid ta põlema.
Väidatavalt oli üks kurjategijatest öelnud: „Ta on juut. Kindlasti on
tal raha.“

•

9. oktoober 2019, Halle, Saksamaa:
paremäärmuslane üritas siseneda Saksamaal Halles asuvasse
sünagoogi Yom Kippuri ajal, mis on juudi kalendri kõige püham
päev. Ründaja tulistas mitu korda sünagoogi ukse pihta, kuid
see jäi terveks. Seejärel tulistas ta lähedalasuvas kebabipoes
möödujat ja klienti, tappes mõlemad.

•

25. detsember 2020, Rajec, Slovakkia:
Rajeci linna juudi kalmistul kahjustasid tundmatud vandaalid 22 hauakivi.
Nädal varem kahjustati Namestovo linnas sarnasel viisil 60 hauakivi.

•

3. jaanuar 2020, Rhodos, Kreeka:
jalgpalliklubi Rodos FC fanaatikutest fännid organisatsioonist „Kakia Skala“
riputasid üles plakati kirjaga „Juden Raus“.

•

14. veebruar 2020, Tšehhi Vabariik:
mitmes Tšehhi veebiraamatupoes oli müügil Saksa Kolmandas riigis natside
kampaanialehe „Der Stürmer“ peatoimetaja Ernst Hiemeri antisemiitlik
lasteraamat „Der Giftpilz“ (Mürgiseen).

•

23. veebruar 2020, Campo de Criptana, Hispaania:
Hispaanias toimunud karnevalirongkäigus riietusid osalejad natsideks
ja juudi koonduslaagri vangideks ning tantsisid põletusahju kujutava
ehisvankri kõrval.

•

28. veebruar 2020, Vilnius, Leedu:
võõras isik solvas parlamendis Leedu juudi kogukonna esinaist sõnadega
„Aitab räpasest Leedust! Sa oled juut, sul pole siin kohta!“.

•

29. september 2020, Taani/Island/Norra/Rootsi:
Neonatside Põhjamaade vastupanuliikumine võttis juudid sihikule peaaegu
20 piirkonna linnas, korraldades kogu Yom Kippurile (heebrea kalendri
kõige suurem püha) eelneva nädala jooksul juudivastaseid kampaaniad.

•

29. märts 2021, Bukarest, Rumeenia:
paasapühade pidustuste alguses tehti surmaähvardus auhinnatud filmi- ja
teatritähele Maia Morgensternile ning tema lastele.
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REGISTREERITUD JUUDIVASTASED JUHTUMID ELI LIIKMESRIIKIDES

Registreeritud andmed
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AT

Paremäärmuslaste toime pandud juudivastased
õigusrikkumised

12

27

16

27

37

58

41

41

39

49

30

BE

Holokausti eitamise ja revisionismi juhtumid

11

2

2

7

8

5

8

5

12

10

6

BG

Juudivastastes kuritegudes süüdi mõistmised

1

0

0

0

1

1

2

1

1

0

0

CY

Juudivastased juhtumid

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

CZ

Antisemitismist ajendatud kuriteod

48

28

18

9

15

45

47

28

27

15

23

DE

Antisemitismist ajendatud poliitilised kuriteod

1,690

1,268

1,239

1,374

1,275

1,596

1,366

1,468

1,504

1,799

2,032

DK

Juutidevastased äärmuslikud kuriteod

-

-

5

15

10

-

13

21

38

26

51

EE

Juudivastased kuriteod

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

2

EL

Antisemitismist ajendatud juhtumid

-

5

3

1

0

4

1

3

7

10

10

ES

Juudivastased juhtumid

-

-

-

-

3

24

9

7

-

6

-

FI

Juudivastased kuriteod

10

4

6

8

11

7

8

10

9

21

-

FR

Juudivastased teod ja ähvardused

815

466

389

614

423

851

808

335

311

541

687

HR

Antisemitismist ajendatud kuriteod

-

-

-

1

0

0

2

2

0

8

2

IE

Juudivastased juhtumid

5

13

3

5

2

4

2

-

-

1

-

IT

Juudivastane kuritegevus

-

16

23

28

50

68

50

35

32

56

-

LT

Juudivastased juhtumid

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

5

LU

Juudivastased juhtumid

-

-

-

-

-

0

0

2

0

0

-

LV

Juudivastased juhtumid

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

-

NMK

Juudivastased juhtumid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MT

Juudivastased juhtumid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

NL

Kuritegelikud juudivastased
diskrimineerimisjuhtumid

209

286

294

859

717

358

428

335

284

275

-

PL

Juudivastased juhtumid

-

30

25

21

25

39

167

101

73

179

128

RO

Antisemitismiga seotud juhtumid

4

7

6

6

9

12

13

14

22

13

17

RS

Juudivastased juhtumid

9

3

7

1

0

4

0

1

2

2

1

SE

Antisemiitliku motiiviga kuriteod

250

161

194

221

193

267

277

182

0

278

-

SI

Juudivastased juhtumid

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1

SK

Antisemitismist ajendatud kuritegude eest
karistatud isikud

2

3

1

4

2

1

0

2

1

7

3
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JUUDIVASTASED VÄGIVALLAJUHTUMID RIIKIDE KAUPA 2009–2017

Prantsusmaa

Saksama

Venemaa

Itaalia

Ühendkuningriik

Allikas: Kantori kaasaegse Euroopa juutluse uurimise keskus

FRA UURING JUUDIVASTASE DISKRIMINEERIMISE JA VIHAKURITEGEVUSE KOHTA
ELIS 2018. AASTAL. JUUTIDE KOGEMUSED JA ANTISEMITISMI TAJUMINE

66%

Antisemitism on kõige pakilisem
probleem riigis

85%
76%

Antisemitism kasvas
viimase viie aasta jooksul
Väljarände kaalumine juudina
turvatunde puudumise tõttu

Juudi üritustel või keskustes
käimise vältimine, kuna ei tunta
end juudina turvaliselt

Allikas: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
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29%

23%

89%

38%

34%

2013

2018

SASCE PROJEKTIST

PRAKTILINE ÕIGUSKAITSE KÄSIRAAMAT

SASCE on Euroopa Komisjoni rahastatav mitmetasandiline projekt turvalisuse suurendamiseks pühakodades ja nende ümbruses, samuti kristlaste,
budistide, moslemi ja juudi kogukondades ning nende vahel. Projekt tugineb komisjoni soovitatud avalike kohtade kaitset käsitlevatele headele
tavadele, aga ka hästi organiseeritud kogukondade ja julgeolekurühmade
teadmistele ja asjatundlikkusele.
Neli partnerorganisatsiooni pakuvad kasulikku sisu kogukondade juhtidele,
liikmetele ja töötajatele (põhivahendid turvalisuse tagamiseks, turvateadlikkus, kriisiohjamine). Edasi luuakse võrgustik selle sisu kasutamise koordineerimiseks ning seejärel levitatakse seda koolituste, kogukondades ja
nende ümbruses toimuvate infotundide ning kogu Euroopas korraldatavate
ulatuslikumate teavituskampaaniate kaudu.
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Samuti on projekti eesmärk suurendada kodanikuühiskonna ja riigiasutuste vahelist
usaldust ja koostööd, edendades ametlikke suhtluskanaleid kogukonnajuhtide ja riiklike õiguskaitseasutuste vahel.
Loodame, et sellest saab alguse usunditevaheline pikaajaline julgeolekualane koostöö, millel on väga positiivne mõju meie kogukondadele nii ELi liikmesriikides kui ka
mujal.
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CE C

FA ITH M ATTE RS

Euroopa Kirikute Konverents (CEC) on ühendus, mis toob kokku 114 õigeusu-, protestantlikku ja anglikaani kirikut kogu Euroopast dialoogi pidamiseks, edendustööks ja ühistegevuseks.

Faith Matters Ireland (FMI) on valitsusväline organisatsioon, mille eesmärk on edendada inimõigusi, soodustades ja kaitstes pluralismi, ühtekuuluvust ja integratsiooni
ning toetades ja kaitstes neid, kelle inimõigusi rikutakse või ohustatakse äärmusluse,
vaenu või muude motiivide tõttu.

Koos tugevdatakse ühist tunnistust, teenitakse Euroopa ja maailma huve,
edendatakse rahu ja töötatakse kiriku ühtsuse nimel. Ühenduse visioon on
„üheskoos lootuses ja tunnistuses“.
Riiklike kirikute nõukogude võrgustik hoiab ühendust kursis riiklike ja piirkondlike probleemidega ning partnerlusorganisatsioonid aitavad suurendada teadmisi paljudes valdkondades, nagu diakoonia, rände- ja pagulasküsimused ning naised ja noored kirikutes.
CEC asutati rahu tagamise eesmärgil 1959. aastal, et luua külma sõja ajal
kontakte ida ja lääne vahel. Sellest algsest missioonist lähtutakse ka tänapäeval, jätkates tööd inimliku, sotsiaalse ja jätkusuutliku Euroopa nimel, kes
on rahus iseenda ja oma naabritega

EBU
Euroopa Budistlik Liit (EBU) on Euroopa budistlike organisatsioonide ja riiklike budistlike liitude rahvusvaheline ühendus, mis asutati 1975. aastal. Budistlikud kogukonnad on kõigis Euroopa riikides viimase 50 aasta jooksul
märkimisväärselt kasvanud ja mitu miljonit Euroopas elavat budisti ei ole
ainult traditsiooniliste budistlike riikide põliselanikud, vaid üha rohkem eurooplasi on võtnud budismi oma elufilosoofiaks, olles inspireeritud tarkuse,
altruismi, avameelsuse, armastava lahkuse ja kõigi elusolendite suhtes piiritu kaastunde sõnumist.
Budistide esindusorganina nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka Euroopa
Nõukogu liikmesriikides osaleb EBU aktiivselt artikli 17 kohases dialoogis
ELi institutsioonide ja teiste usurühmadega.
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FMI tegutseb kohaliku kogukonna haridusprogrammide kaudu sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise ja toetamise nimel, tegeledes samas ka äärmusluse ja vihakuritegudega. FMI töötab aktiivselt ka kogukonnajuhtimisprogrammide kallal, mis aitavad
veebipõhiste ja väljaspool võrgukeskkonda toimuvate töötubade kaudu soodustada
tulevaste sotsiaalsete ettevõtjate ja kogukonna aktivistide arengut.
FMI mõjutab oma uurimisaruannete kaudu ka sotsiaalpoliitikat kohalikul, piirkondlikul ja valitsuse tasandil. FMI tegeleb ka veebikampaaniate, vihakuritegevuse vastaste
projektide väljatöötamise, turvalisuseprojektide ja veebiturvalisuse tagamisega.

SAC C BY E JC
Euroopa Juudi Kongressi julgeoleku- ja kriisikeskuse (SACC by EJC) asutas 2012. aastal Euroopa Juudi Kongressi president dr Moshe Kantor. Keskuse põhiülesanne on
tagada juudi kogukondade turvalisus kogu Euroopas.
Kriisiolukord võib häirida toiminguid, kahjustada mainet ja vallandada muid ohte kogukondadele. Mida paremini on kogukond ootamatute olukordadega toimetulekuks
valmis, seda väiksem on tõenäosus, et tekib ulatuslik kriis. Küsimus pole mitte selles, kas kriis võib kogukonda tabada, vaid millal. SACC by EJC kõrgelt kvalifitseeritud
spetsialistide meeskond võib aidata kogukondadel nendeks ootamatuteks sündmusteks valmistuda, neile reageerida ning kriisist tugevamana väljuda. Keskus korraldab
ja viib läbi koolitusi, seminare ja konverentse kogu Euroopas, et suurendada juudi
kogukondade valmisolekut ning tugevdada sidemeid kohalike ja ELi ametiasutustega.
SACC by EJC tegeleb paljude kriitilise tähtsusega küsimustega, nagu kriisiohjamine,
haridus, antisemitism, rahvusvaheline ja siseriiklik terrorism. Keskus viib läbi sõltumatuid ja kvaliteetseid uuringuid, et varustada kogukonnajuhte, poliitikuid, Euroopa institutsioone, õiguskaitseasutusi ja teadlasi vajaliku teabega. Koostöös välispartnerite
ja -organisatsioonidega on SACC by EJC koostanud mitmesuguseid väljaandeid ja
multimeediaprojekte, mis on leitavad aadressilt www.sacc-ejc.org.
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Väljendatud arvamused kajastavad vaid autori (autorite) seisukohti ja neid ei tohi pidada Euroopa
Komisjoni ametlikuks seisukohaks. Euroopa Komisjon ega ükski tema nimel tegutsev isik ei vastuta
käesolevas dokumendis sisalduva teabe kasutamise eest.
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