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Kriisiaikana on tehostettava oikeussuojaa  

Nykyisen talouskriisin aiheuttamat budjettileikkaukset eivät saa heikentää ihmisten 

oikeussuojan saatavuutta. Tämä on Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) järjestämän 

vuoden 2012 perusoikeuskonferenssin aiheena. Tapahtuman nimenä on ”Justice in austerity - 

challenges and opportunities for access to justice” (oikeussuoja kiristettäessä taloutta – 

oikeussuojan saatavuuden haasteet ja mahdollisuudet), ja se pidetään Euroopan parlamentissa 

Brysselissä. Pääpuhujina ovat muiden muassa Euroopan parlamentin puhemies, oikeus- ja 

kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission jäsen sekä YK:n 

ihmisoikeusvaltuutettu. Perusoikeusvirasto esittelee konferenssissa uuden raportin, jossa 

tarkastellaan käytännön esteitä oikeussuojan saatavuudelle syrjintätapauksissa.  

”Kriisi panee nykyiset rakenteet koetukselle, myös oikeusjärjestelmämme”, sanoo Euroopan 

parlamentin puhemies Martin Schulz. ”Vaikka maailman talouden laskusuhdanne jatkuu ja pakottaa 

hallitukset ankariin budjettileikkauksiin, meidän on pidettävä kiinni Lissabonin sopimuksessa 

taatuista arvoista”, sanoo Kyproksen oikeusasioista ja yleisestä järjestyksestä vastaava ministeri 

Loucas Louca.  

Johtavat päättäjät, eri alojen ammattilaiset ja asiantuntijat kokoontuvat konferenssissa tarkastelemaan 

nykyistä politiikkaa ja keskustelemaan erilaisten oikeusjärjestelmien ja niiden rahoitusmekanismien 

vahvuuksista ja heikkouksista. He pohtivat myös, miten kriisi voisi tarjota mahdollisuuden 

uudistuksiin siten, että eri osapuolet jakavat tietoa lupaavista käytännöistä ja innovatiivisista 

ratkaisuista, joiden pohjalta voidaan kehittää politiikkaa esimerkiksi EU:n syrjinnänvastaisen 

lainsäädännön tulevan tarkistuksen yhteydessä.  

”Kun ajat kiristyvät, yhä useampi eurooppalainen joutuu haavoittuvaan asemaan. Työttömyyden 

määrä on EU:ssa suurempi kuin se on ollut yli kymmeneen vuoteen, ja palkkakehitys on pysähtynyt 

monissa maissa. Tämän seurauksena köyhyys ja syrjäytyminen ovat lisääntyneet”, sanoo 

perusoikeusviraston johtaja Morten Kjaerum. ”Kriisiaikana syntipukkien hakeminen voi johtaa 

muukalaisvihaan ja muihin perusoikeusloukkauksiin. Siksi oikeussuojan saatavuutta täytyy parantaa 

eikä rajoittaa. Sen rajoittaminen näinä vaikeina aikoina altistaa yhä useampia ihmisiä 

ihmisoikeusloukkauksille ja on lisäksi lyhytnäköistä. Oikeussuojan saatavuuden turvaamista kaikille 

on pidettävä ensisijaisen tärkeänä aina kun keskustellaan mahdollisista budjettileikkauksista.”  

Perusoikeusviraston uudessa raportissa ”Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps 

to further equality” (oikeussuojan saatavuus syrjintätapauksissa EU:ssa – tasavertaisuuden 

edistäminen) tarkastellaan oikeuden hakemista syrjintätapauksissa kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa, 

ja se perustuu kentällä tehtyihin haastatteluihin. Siinä tuodaan esiin lukuisia kantajien kohtaamia 

käytännön esteitä ja ehdotetaan joitakin ratkaisuja. Ehdotuksiin sisältyy seuraavaa:  

 liian monimutkaisten valitusjärjestelmien yksinkertaistaminen; 

 tuomioistuinten ulkopuolisten mekanismien käytön lisääminen, koska niillä voidaan parantaa 

oikeussuojan saatavuutta ja samalla mahdollisesti vähentää oikeusjärjestelmälle aiheutuvia 

kokonaiskustannuksia;  
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 uhreille tarkoitettujen tukijärjestelmien kuten oikeudellisen neuvonnan ja opastuksen sekä 

psykologisen tuen vähimmäistasosta säätäminen;  

 tietoisuuden lisääminen tasa-arvosta ja monimuotoisuudesta sellaisen perusoikeuskulttuurin 

kehittämiseksi, jossa oikeutettujen vaateiden esittämiselle ei ole kynnystä. 

Raportissa annetaan myös esimerkkejä siitä, miten jäsenvaltioissa on jo pyritty poistamaan 

oikeussuojan saatavuuden esteitä. 

Raportti on luettavissa osoitteessa 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 
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Tietoja toimittajille:  

 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on antaa näyttöön perustuvaa 

asiantuntijaneuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää 

täten tietoon perustuvaa ja kohdennettua keskustelua perusoikeuksista sekä niitä koskevien 

toimintalinjojen laatimista. 

 EU-oikeuden nojalla Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 ja 47 artiklassa taataan 

syrjintäkielto sekä oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan 

tuomioistuimeen.  

 Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Kypros tukevat tätä 

tapahtumaa. 
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