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Ulkoasiainministeriö – epävirallinen käännös

Euroopan rasismin ja
suvaitsemattomuuden vastainen
komissio (ECRI), joka

henkilöryhmään kohdistuvana
ahdisteluna, solvaamisena, kielteisenä
stereotyypittelynä, leimaamisena tai
uhkailuna ja kaikkien edellä mainittujen
ilmaisujen oikeuttamisena "rodun",1
ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai
etnisen alkuperän, iän, vammaisuuden,
kielen, uskonnon tai vakaumuksen,
biologisen tai sosiaalisen sukupuolen,
sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen
suuntautumisen ja muun
henkilökohtaisen ominaisuuden tai
aseman perusteella;

vahvistaa, että sanan- ja
mielipiteenvapaus, suvaitsevuus ja
kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden
kunnioittaminen ovat perustavan
tärkeitä demokraattiselle ja
moniarvoiselle yhteiskunnalle;
palauttaa kuitenkin mieliin, ettei sananja mielipiteenvapaus ole rajoittamaton
oikeus eikä sitä saa käyttää muiden
ihmisten oikeuksien vastaisesti;

on tietoinen siitä, että vihapuhetta voi
esiintyä tuomioistuinten tuomitsemien
joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan
tehtyjen rikosten ja sotarikosten
julkisena kieltämisenä, vähättelynä,
oikeuttamisena tai suvaitsemisena sekä
tällaisista rikoksista tuomittujen
henkilöiden ihannointina;

palauttaa lisäksi mieliin, että Euroopalla
on historiansa perintönä velvollisuus
muistaa, varoa ja torjua rasismin,
rotusyrjinnän, sukupuoleen perustuvan
syrjinnän, seksismin, homofobian,
transfobian, muukalaisvihan,
juutalaisvihan, islaminpelon,
romanivastaisuuden ja
suvaitsemattomuuden nousua sekä
joukkotuhonnan, ihmisyyttä vastaan
tehtävien rikosten ja sotarikosten sekä
näiden rikosten julkisen kieltämisen,
vähättelyn, oikeuttamisen tai
suvaitsemisen nousua;

tiedostaa myös, etteivät loukkaavat,
järkyttävät tai häiritsevät ilmaisumuodot
pelkästään sellaisinaan ole vihapuhetta
ja että vihapuheen vastaisilla toimilla
olisi suojattava yksittäisiä henkilöitä ja
henkilöryhmiä pikemminkin kuin
erityisiä vakaumuksia, aatteita tai
uskontoja;

palauttaa mieliin, että tämä
muistamisen, varomisen ja torjunnan
velvollisuus on erottamaton osa
yleismaailmallisten ja jakamattomien
ihmisoikeuksien suojaamista ja
edistämistä ja tukee jokaisen ihmisen
oikeuksia;

tiedostaa, että vihapuheen käyttö voi
kuvastaa tai edistää sitä perusteetonta
olettamusta, että käyttäjä on jollakin
tavoin ylempiarvoinen vihapuheen
kohdehenkilöön tai -ryhmään nähden;
tiedostaa, että vihapuheella voidaan
pyrkiä yllyttämään tai sen voidaan
perustellusti olettaa yllyttävän muita
väkivaltaan, uhkailuun,
vihamielisyyteen tai syrjintään
vihapuheen kohteita kohtaan ja että

panee merkille ne eri tavat, joilla
vihapuhetta on määritelty ja joilla se
ymmärretään kansallisesti ja
kansainvälisesti, sekä vihapuheen
erilaiset esiintymismuodot;
katsoo, että vihapuhe on tässä
yleisessä politiikkasuosituksessa
ymmärrettävä kaikenlaisena henkilöön
tai henkilöryhmään kohdistuvan
halventamisen, vihan tai panettelun
tukemisena tai edistämisenä tai siihen
yllyttämisenä sekä tähän henkilöön tai

1

Koska kaikki ihmiset kuuluvat samaan lajiin,
ECRI kiistää teoriat, jotka perustuvat eri rotujen
olemassaoloon. Tässä suosituksessa ECRI
kuitenkin käyttää termiä “rotu” varmistaakseen,
ettei niitä henkilöitä, joiden yleisesti ja
virheellisesti katsotaan kuuluvan toiseen rotuun,
jätetä vaille suosituksen mukaista suojelua.
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tämä on erityisen vakava vihapuheen
muoto;

on tietoinen siitä, että tärkeä keino
puuttua vihapuheeseen on kohdata ja
tuomita se suoraan vastapuheella, joka
osoittaa selvästi vihapuheen
haitallisuuden ja tuomittavuuden;

on tietoinen niistä vakavista vaaroista,
jotka vihapuhe aiheuttaa
demokraattisen yhteiskunnan
yhteenkuuluvuudelle, ihmisoikeuksien
suojelulle ja oikeusvaltioperiaatteelle,
mutta tiedostaa tarpeen varmistaa, ettei
vihapuheen rajoittamista käytetä väärin
vähemmistöjen vaientamiseksi ja
virallisen politiikan arvostelun, poliittisen
opposition tai uskonnollisten
vakaumusten tukahduttamiseksi;

tiedostaa, että poliitikoilla,
uskonnollisilla johtajilla ja yhteisöjen
johtajilla sekä muilla julkisuuden
henkilöillä on erityisen tärkeä vastuu
tässä suhteessa, koska heillä on
mahdollisuus vaikuttaa laajaan
yleisöön;
on tietoinen siitä erityisestä
myötävaikutuksesta, jolla
kaikentyyppiset viestimet, toimivatpa ne
verkossa tai sen ulkopuolella, voivat
osallistua sekä vihapuheen
levittämiseen että sen torjuntaan;

tiedostaa, että naisiin kohdistuva
vihapuhe on erityisen ongelmallista ja
vakavaa sekä silloin, kun se perustuu
heidän biologiseen tai sosiaaliseen
sukupuoleensa ja/tai sukupuoliidentiteettiinsä, että silloin, kun tämä
peruste yhdistyy yhteen tai useampaan
muuhun naisten ominaisuuteen;

tiedostaa vihapuheen kohteille
aiheutuvat haittavaikutukset,
vihapuheen käytöstä seuraavan
vieraantumisen ja radikalisoitumisen
riskin sekä sen vahingon, joka aiheutuu
yhteiskunnan yhteenkuuluvuudelle, jos
vihapuheeseen ei puututa;

on tietoinen siitä, että vihapuheen
käyttö näyttää yleistyvän, varsinkin
sähköisessä viestinnässä, joka
laajentaa vihapuheen vaikutusta, mutta
että vihapuheen käytön täsmällinen
laajuus jää epäselväksi, koska
vihapuheen esiintymisestä ei
järjestelmällisesti ilmoiteta eikä koota
tietoja, ja että tämä asiaintila on
korjattava, erityisesti tukemalla
asianmukaisesti niitä, joihin vihapuhe
kohdistuu tai vaikuttaa;

on tietoinen siitä, että itsesääntely ja
vapaaehtoiset menettelysäännöstöt
voivat olla tehokkaita keinoja estää ja
tuomita vihapuhe ja että niiden käyttöön
on kannustettava;
korostaa, että vihapuheen kohteiden on
tärkeää pystyä itse vastaamaan
vihapuheeseen vastapuheella ja
vihapuheen tuomitsemisella sekä
panemalla vireille oikeudenkäyntejä ja
muita menettelyjä toimivaltaisissa
tuomioistuimissa ja viranomaisissa;

tiedostaa, että tietämättömyyttä ja
puutteellista medialukutaitoa sekä
vieraantuneisuutta, syrjintää, ajatusten
iskostamista ja syrjäytymistä voidaan
käyttää hyväksi kannustettaessa
vihapuheen käyttöön ymmärtämättä
täysin vihapuheen tosiasiallista
luonnetta ja tosiasiallisia seurauksia;

on tietoinen siitä, etteivät
rikosoikeudelliset kiellot sinänsä riitä
poistamaan vihapuheen käyttöä eivätkä
aina ole tarkoituksenmukaisia, mutta on
kuitenkin vakuuttunut siitä, että
vihapuheen käyttö olisi tietyissä
tapauksissa säädettävä rangaistavaksi;

korostaa, että koulutus on tärkeää
torjuttaessa väärinkäsityksiä ja vääriä
tietoja, joihin vihapuhe perustuu, ja että
tällaista koulutusta on suunnattava
erityisesti nuorille;
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pitää mielessä sen kuusikohtaisen
kynnystestin, joka esitetään Rabatin
toimintasuunnitelmassa
kansallisuuteen, rotuun tai uskontoon
kohdistuvan ja syrjintään,
vihamielisyyteen tai väkivaltaan
yllyttävän vihan tukemisen
kieltämisestä, ja on vakuuttunut siitä,
että rikosoikeudelliset kiellot ovat
tarpeen tapauksissa, joissa
vihapuheella pyritään yllyttämään tai
sen voidaan perustellusti olettaa
yllyttävän väkivaltaan, uhkailuun,
vihamielisyyteen tai syrjintään
vihapuheen kohteita kohtaan;

koskevia määräyksiä kohtuuttoman
rajoittavasti;
palauttaa mieliin, että vaikka
kansainvälisen oikeuden mukaista
velvollisuutta säätää tietyt vihapuheen
muodot rangaistavaksi sovelletaan
kaikkiin ihmisiin, tämä velvollisuus
luotiin haavoittuvien ryhmien jäsenten
suojelemiseksi, ja panee
huolestuneena merkille, että nämä
ihmiset ovat saattaneet joutua
suhteettomassa määrin syytetyiksi
oikeudessa tai että rangaistavaksi
säädettyjen rikosten määritelmiä on
käytetty heitä vastaan väärin perustein;

korostaa, että on tärkeää pidättyä
tukemasta järjestöjä, jotka edistävät
vihapuheen käyttöä, ja että tähän
syyllistyvät järjestöt on kiellettävä, kun
vihapuheen edistämisellä pyritään
yllyttämään tai sen voidaan perustellusti
olettaa yllyttävän väkivaltaan,
uhkailuun, vihamielisyyteen tai
syrjintään vihapuheen kohteita kohtaan;

palauttaa mieliin, että ECRI keskittyy
työssään vihapuheeseen, joka perustuu
“rotuun”, ihonväriin, kieleen, uskontoon,
kansallisuuteen, kansalliseen tai
etniseen alkuperään, sukupuoliidentiteettiin tai seksuaaliseen
suuntautumiseen, mutta tiedostaa, että
vihapuhe voi perustua myös kaikkiin
muihin jo esille tuotuihin näkökohtiin ja
että tämän tekstin suosituksia olisi
sovellettava näihin näkökohtiin
soveltuvin osin;

korostaa, että vihapuhetta koskevat
valitukset on tutkittava viipymättä ja
tehokkaasti ja että on vältettävä
tulkitsemasta vihapuheen käyttöä
suosittelee, että jäsenvaltioiden hallitukset
1.

ratifioivat Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan
yleissopimuksen lisäpöytäkirjan, joka koskee tietokonejärjestelmien
avulla tehtyjen rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen säätämistä
rangaistavaksi,
kansallisten
vähemmistöjen
suojelua
koskevan
puiteyleissopimuksen
ja
Euroopan
ihmisoikeussopimuksen
kahdennentoista pöytäkirjan, jolleivät ne vielä ole ratifioineet näitä;

2.

poistavat varaumat, jotka koskevat kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista
koskevan
kansainvälisen
yleissopimuksen 4
artiklaa
sekä
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen 20 artiklaa, ja tunnustavat rotusyrjinnän poistamista
käsittelevän komitean kelpoisuuden vastaanottaa ja käsitellä yksityisten
henkilöiden tai henkilöryhmien ilmoituksia kaikkinaisen rotusyrjinnän
poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14 artiklan
mukaisesti;
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3.

pyrkivät tunnistamaan sellaiset olosuhteet, jotka edistävät vihapuheen
käyttöä ilmiönä ja vihapuheen eri muotoja, ja pyrkivät mittaamaan
vihapuheen käytön laajuutta sekä sen aiheuttamaa haittaa varoittaakseen
vihapuheen käytöstä ja estääkseen sen käyttöä sekä vähentääkseen ja
korjatakseen vihapuheen aiheuttamaa haittaa, ja tämän mukaisesti
a. kehittävät luotettavia välineitä tähän tarkoitukseen;
b. varmistavat, että näitä välineitä käyttämään on nimetty viranomaiset ja että
välineitä käytetään asianmukaisesti;
c. varmistavat, ettei vihapuhetta
pelkästään rikosoikeuden alalle;

koskevan

tiedon

keräämistä

rajoiteta

d. varmistavat, että kerättävät tiedot eritellään asianmukaisesti;
e. tukevat kansalaisyhteiskunnan, yhdenvertaisuuselinten ja kansallisten
ihmisoikeusinstituutioiden toimintaa vihapuheen seuraamiseksi ja edistävät
näiden toimijoiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä tässä tehtävässä;
f. tukevat tutkimusta, jossa pyritään tarkastelemaan vihapuheen käyttöä ja sen
eri muotoja edistäviä olosuhteita;
g. jakavat säännöllisesti tietoja vihapuheen esiintymisestä ja muodoista ja sen
käyttöä edistävistä olosuhteista sekä asianomaisille viranomaisille että
yleisölle; ja
h. hyödyntävät seurannan ja tutkimuksen tuloksia, kun kehitetään strategioita
vihapuheen käyttöön puuttumiseksi;
4.

suuntautuvat tarmokkaasti paitsi lisäämään yleistä tietoisuutta
moniarvoisuuden
kunnioittamisen
merkityksestä
ja
vihapuheen
aiheuttamista vaaroista, myös osoittamaan vihapuheen perusteet vääriksi
ja itse vihapuheen tuomittavaksi, varoittaakseen vihapuheen käytöstä ja
estääkseen sitä, ja tämän mukaisesti
a. edistävät erilaisuuden ja vuoropuhelun tarpeen parempaa ymmärtämistä
osana demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;
b. edistävät keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä yhteiskunnassa ja tuovat
esiin sitä kuvaavia esimerkkejä;
c. helpottavat kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tuovat esiin sitä kuvaavia
esimerkkejä;
d. torjuvat vääriä tietoja, kielteistä stereotyypittelyä ja leimaamista;
e. kehittävät erityisiä koulutusohjelmia lapsille, nuorille, virkamiehille ja suurelle
yleisölle sekä vahvistavat opettajien ja kouluttajien valmiuksia toteuttaa näitä
ohjelmia;
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f. tukevat
kansalaisjärjestöjä,
yhdenvertaisuuselimiä
ja
ihmisoikeusinstituutioita, jotka toimivat vihapuheen torjumiseksi;

kansallisia

g. kannustavat julkisuuden henkilöitä, varsinkin poliitikkoja, uskonnollisia
johtajia ja yhteisöjen johtajia, reagoimaan nopeasti vihapuheeseen paitsi
tuomitsemalla vihapuheen myös pyrkimällä vahvistamaan sen uhkaamia
arvoja;
h. kannustavat vihapuheeseen syyllistyneitä luopumaan ja kieltäytymään
vihapuheen käytöstä ja auttavat heitä jättämään vihapuhetta käyttävät
ryhmät; ja
i. sovittavat yhteen kaikki edellä suositellut pyrkimykset, tapauksen mukaan
muiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen pyrkimysten kanssa;
5.

tukevat vihapuheen kohteeksi joutuneita sekä yksilöinä että yhdessä, ja
tämän mukaisesti
a. pyrkivät neuvonnan ja opastuksen avulla auttamaan vihapuheen kohteeksi
joutuneita selviytymään kärsimistään traumoistaan ja häpeäntunteesta;
b. varmistavat, että vihapuheen kohteeksi joutuneet ovat tietoisia oikeuksistaan
saada hyvitystä hallinnollisten sekä siviili- ja rikosoikeudellisten menettelyjen
avulla ja etteivät he jätä käyttämättä näitä oikeuksiaan pelon,
tietämättömyyden, fyysisten tai psyykkisten esteiden tai varojen puutteen
vuoksi;
c. kannustavat vihapuheen kohteeksi joutuneita sekä vihapuheen käytön
todistajia ilmoittamaan vihapuheen käytöstä ja helpottavat siitä ilmoittamista;
d. rankaisevat kohtelusta, joka vahingoittaa vihapuheen käytöstä valittavaa tai
ilmoittavaa henkilöä, sekä tällaisen henkilön ahdistelusta; ja
e. osoittavat solidaarisuutta ja antavat pitkäaikaista tukea vihapuheen kohteeksi
joutuneille henkilöille;

6.

tukevat julkisten ja yksityisten toimijoiden (kuten vaaleilla valittujen
elinten, poliittisten puolueiden, oppilaitosten sekä kulttuuri- ja
urheilujärjestöjen) itsesääntelyä keinona torjua vihapuhetta, ja tämän
mukaisesti
a. kehottavat ottamaan käyttöön asianmukaiset menettelysäännöt, jotka
mahdollistavat henkilön määräaikaisen erottamisen ja muut seuraamukset
sääntöjen rikkomisen johdosta, sekä tehokkaat ilmoituskanavat;
b. kehottavat poliittisia puolueita allekirjoittamaan Euroopan poliittisten
puolueiden peruskirjan rasismista vapaan yhteiskunnan puolesta;
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c. edistävät väärien tietojen, kielteisen stereotyypittelyn ja leimaamisen
seurantaa;
d. kannustavat
rikkomisen;

tuomitsemaan

yksiselitteisesti

näiden

menettelysääntöjen

e. tukevat asianmukaista koulutusta vihapuheen merkityksestä ja kielteisistä
vaikutuksista sekä tavoista vihapuheen käytön kyseenalaistamiseksi; ja
f. edistävät valitusmekanismien perustamista ja avustavat siinä;
7.

käyttävät valtuuksia säännellä viestinten (mukaan lukien internetpalveluntarjoajat, verkossa toimivat välittäjät ja sosiaalinen media)
toimintaa
edistääkseen
vihapuheen
käytön
torjuntatoimia
ja
kyseenalaistaakseen vihapuheen hyväksyttävyyden, varmistaen samalla,
etteivät nämä toimet loukkaa oikeutta sanan- ja mielipiteenvapauteen, ja
tämän mukaisesti
a. varmistavat, että olemassa olevia tähän tarkoitukseen soveltuvia valtuuksia
käytetään tehokkaasti, ottaen samalla huomioon itsesääntelymekanismit;
b. kannustavat ottamaan käyttöön ja käyttämään asianmukaisia vihapuhetta
koskevia
menettelysääntöjä ja/tai käyttöehtoja sekä tehokkaita
ilmoituskanavia;
c. kannustavat seuraamaan
tuomitsemaan sen;

vihapuheen

käyttöä

ja

levittämistä

ja

d. kannustavat tarvittaessa sisällön rajoittamiseen sekä suodatinohjelmien ja
muun vastaavan tekniikan käyttöön;
e. kannustavat tarjoamaan toimittajille ja muille viestintäorganisaatioissa
työskenteleville asianmukaista koulutusta vihapuheen luonteesta ja tavoista
sen kyseenalaistamiseksi;
f.

edistävät valitusmekanismien perustamista ja avustavat siinä; ja

g. kannustavat media-alan ammattilaisia edistämään eettistä journalismia;
8.

selventävät siviili- ja hallinto-oikeudellisen vastuun soveltamisalaa ja
sovellettavuutta tapauksissa, joissa vihapuheella pyritään yllyttämään tai
sen voidaan perustellusti olettaa yllyttävän väkivaltaan, uhkailuun,
vihamielisyyteen tai syrjintään vihapuheen kohteita kohtaan, ja
kunnioittavat samalla oikeutta sanan- ja mielipiteenvapauteen, ja tämän
mukaisesti
a. määrittävät
vihapuheen
tuottajien,
internet-palveluntarjoajien,
verkkofoorumien ja verkkoisännöintipalvelun tarjoajien, verkossa toimivien
välittäjien ja sosiaalisen median foorumien, blogien moderaattorien ja
muiden vastaavissa rooleissa toimivien erityiset vastuut;

8

b. varmistavat, että on käytettävissä tuomioistuimen lupaa tai hyväksyntää
edellyttävä valtuus vaatia vihapuheen poistamista verkossa saatavilla
olevasta aineistosta ja estää pääsy vihapuhetta sisältäville verkkosivuille;
c. varmistavat, että on käytettävissä tuomioistuimen lupaa tai hyväksyntää
edellyttävä valtuus vaatia viestimiä (mukaan lukien internet-palveluntarjoajat,
verkossa toimivat välittäjät ja sosiaalisen median foorumit) julkaisemaan
tunnustus, että jokin niiden julkaisema aineisto on ollut vihapuhetta;
d. varmistavat, että on käytettävissä tuomioistuimen lupaa tai hyväksyntää
edellyttävä valtuus kieltää vihapuheen levittäminen ja pakottaa paljastamaan
vihapuheen käyttäjien identiteetti;
e. säätävät vihapuheen kohteiden, yhdenvertaisuuselinten, kansallisten
ihmisoikeusinstituutioiden ja kansalaisjärjestöjen, joita asia koskee,
mahdollisuudesta panna vireille menettelyjä vihapuheen poistamiseksi,
vaatia julkaistun vihapuheen tunnustamista tai kieltää sen levittäminen sekä
pakottaa vihapuheen käyttäjien identiteetin paljastamiseen; ja
f. tarjoavat vihapuhetapauksia käsitteleville tuomareille, lakimiehille ja
virkamiehille asianmukaista koulutusta sekä edistävät hyvien käytäntöjen
vaihtoa heidän välillään;
9.

lopettavat kaiken rahallisen ja muun julkisen tuen antamisen sellaisille
poliittisille puolueille ja muille järjestöille, jotka käyttävät vihapuhetta tai
eivät määrää jäsenilleen seuraamuksia vihapuheen käytöstä, ja säätävät,
kuitenkin yhdistymisvapautta kunnioittaen, mahdollisuudesta kieltää tai
hajottaa tällaiset järjestöt riippumatta siitä, saavatko ne jonkinlaista
julkista tukea, jos niiden vihapuheen käytöllä pyritään yllyttämään tai sen
voidaan perustellusti olettaa yllyttävän väkivaltaan, uhkailuun,
vihamielisyyteen tai syrjintään vihapuheen kohteita kohtaan;

10.

toteuttavat asianmukaiset ja tehokkaat toimet sellaisen vihapuheen
julkisen käytön torjumiseksi, jolla pyritään yllyttämään tai jonka voidaan
perustellusti olettaa yllyttävän väkivaltaan, uhkailuun, vihamielisyyteen tai
syrjintään vihapuheen kohteita kohtaan, käyttävät näissä toimissaan
rikoslainsäädäntöä, jollei muu, vähemmän rajoittava keino olisi tehokas,
ja kunnioittavat sanan- ja mielipiteenvapautta, ja tämän mukaisesti
a. varmistavat, että rikokset määritellään selvästi, ja ottavat asianmukaisesti
huomioon tarpeen soveltaa rikosoikeudellista seuraamusta;
b. varmistavat, että näiden rikosten tunnusmerkistöt määritellään siten, että
niitä voidaan soveltaa myös teknologian kehittyessä;
c. varmistavat, että nostettaessa syytteitä näistä rikoksista noudatetaan
yhdenvertaisuutta ja ettei näitä syytteitä käytetä tarkoituksena tukahduttaa
viralliseen politiikkaan kohdistuvaa arvostelua, poliittista oppositiota tai
uskonnollisia vakaumuksia;
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d. varmistavat, että vihapuheen kohteiksi joutuneet voivat osallistua tehokkaasti
vihapuhetta koskeviin menettelyihin;
e. säätävät näistä rikoksista rangaistukset, joissa otetaan huomioon sekä
vihapuheen vakavat seuraukset että tarve oikeasuhteiseen reagointiin;
f. seuraavat valitusten tutkinnan ja rikoksentekijöihin kohdistuvien syytetoimien
tehokkuutta tarkoituksena kehittää sekä tutkintaa että syytetoimia;
g. varmistavat
tehokkaan
syyttäjäviranomaisten välillä;

yhteistyön/koordinoinnin

poliisin

ja

h. tarjoavat
vihapuhetapauksia
käsitteleville
lainvalvontaviranomaisille,
syyttäjille ja tuomareille asianmukaista koulutusta ja edistävät hyvien
käytäntöjen vaihtoa heidän välillään;
i. toimivat yhteistyössä muiden valtioiden kanssa puututtaessa valtionrajat
ylittävään vihapuheen levittämiseen, tapahtuupa se fyysisesti tai sähköisesti.
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