Edistämässä perusoikeuksien
toteutumista kaikille
Euroopan unionin alueella
Perusoikeudet ovat vähimmäisvaatimuksia, jotka takaavat kaikkien henkilöiden ihmisarvon kunnioittamisen.
Ne on esitetty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, joka sitoo EU:n toimielimiä ja kaikkia 27 jäsenvaltiota
oikeudellisesti EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa. Perusoikeuskirjan osat – Ihmisarvo, Vapaudet,
Tasa-arvo, Yhteisvastuu, Kansalaisten oikeudet, Lainkäyttö ja Yleiset määräykset – sisältävät luettelon EU:n
tunnustamista oikeuksista, vapauksista ja periaatteista.
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) perustettiin vuonna 2007 tarjoamaan EU:lle ja sen jäsenvaltioille
perusoikeuksia koskevaa ohjausta ja asiantuntemusta.
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FRA…
… tarjoaa perusoikeuksia koskevaa tietoa EU:sta ja sen jäsenvaltiosta
seuraavilla tavoilla:
■ tekemällä vertailevia yhteiskunta- ja oikeustieteellisiä tutkimuksia;
■ keräämällä ja analysoimalla luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja ruohonjuuritasolta;
■ tunnistamalla lupaavia käytäntöjä ja käytännön haasteita;
■ julkaisemalla oikeus- ja/tai yhteiskuntatieteellisiä analyysejä perusoikeuksia
käsittelevistä aiheista;
■ julkaisemalla vuosiraportissaan tilannekatsauksen perusoikeuksia koskevasta
tilanteesta EU:ssa.

… tarjoaa päätöksentekijöille tutkimusnäyttöön perustuvaa neuvontaa
perusoikeuskysymyksissä seuraavilla tavoilla:
■ tuottamalla kerättyyn näyttöön perustuvia lausuntoja ja päätelmiä;
■ tarjoamalla EU:n toimielinten pyytäessä lainsäädäntöluonnoksia koskevia arvioita
perusoikeuksien näkökulmasta;
■ kehittämällä opetusmateriaaleja ja muuta aineistoa ammattilaisille, kuten opettajille,
toimittajille, poliisille ja oikeusalalla toimiville;
■ kannustamalla tiedonvaihtoon lupaavien käytäntöjen osalta.

… tekee yhteistyötä kumppaniensa kanssa seuraavilla tavoilla:
■ tarjoamalla neuvoja ja asiantuntemustaan EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille;
■ toimimalla yhteistyössä kansallisten, alueellisten ja paikallisten hallintoelimien kanssa
kaikkialla EU:ssa;
■ tekemällä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Euroopan neuvoston,
Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön kanssa;
■ toimimalla vuorovaikutuksessa kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden ja tasa-arvoelinten kanssa;
■ ylläpitämällä perusoikeusfoorumia, joka on kansalaisjärjestöjen verkosto.

… edistää tietojen lisäämistä eri oikeuksista seuraavilla tavoilla:
■ toimimalla perusoikeuksia koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskuksena;
■ lisäämällä tietoisuutta perusoikeuksista muiden muassa verkkosivustonsa, sosiaalisen
median, videoiden, esitteiden ja tilaisuuksien avulla.
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