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Tulevat kuukaudet ovat ratkaisevia tärkeimpien perusoikeuksien
parantamisen kannalta
Turvallisuusnäkökohtien ja tietosuojan suhde, tarve sopia uusista yhteisistä turvapaikkasäännöistä ja
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpano ovat joitakin niistä
monista perusoikeusasioista, joista EU:ssa parhaillaan keskustellaan. Näiden keskustelujen tulos on
ratkaiseva perusoikeuksien parantamisen suhteen, kuten tänään Euroopan parlamentissa
julkaistussa Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuosiraportissa 2011 korostetaan.
EU ja sen 27 jäsenvaltiota tekivät vuonna 2011 useita aloitteita varmistaakseen ja turvatakseen
jokaisen perusoikeudet Euroopan unionissa (EU). EU hyväksyi keskeisiä lainsäädännöllisiä ja
toimintalinjoja koskevia toimenpiteitä muun muassa rikoksen uhrien suojelun, ihmiskaupan ja
romanien integroinnin alalla. Useat EU:n jäsenvaltiot uudistivat lastensuojelujärjestelmäänsä ja
pyrkivät lyhentämään oikeudenkäyntimenettelyjen kestoa.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää. Vuonna 2011 saatiin kolkkoja ja traagisia muistutuksia siitä, miten
pitkälle äärimmäinen suvaitsemattomuus voi mennä, jollei sitä pidetä kurissa. Tämän vuoksi on
edelleen kiinnitettävä huomiota yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Euroopan unionin ja sen
jäsenvaltioiden on pysyttävä valppaina varmistaakseen, ettei edelleen jatkuva heikko taloustilanne
uhkaa kaikkille kuuluvien perusoikeuksien kunnioittamista EU:ssa.
“Näinä taloudellisesti vaikeina aikoina EU:n on varmistettava yhä paremmin, ettei perusoikeuksien
suojaamisesta tingitä. Nyt ei ole syytä itsetyytyväisyyteen”, totesi FRA:n hallintoneuvoston
puheenjohtaja Ilze Brands Kehris tänään Euroopan parlamentissa.
Merkittäviä aiheita tämän vuoden vuosiraportissa ovat muun muassa seuraavat:
• Tietosuoja: Viime aikoina on pyritty saamaan aikaan tasapaino perusoikeuksiin liittyvien
velvoitteiden ja turvallisuusnäkökohtien välille EU:n uuden tietosuojakehyksen puitteissa;
• Romanit: Miten kansallisia romanien integrointistrategioita voitaisiin käyttää tulevissa
strategioissa muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseksi ja
integroimiseksi paremmin yhteiskuntaan;
• Laittomat maahanmuuttajat: On tarkasteltu lainsäädännöllisiä ja käytännön esteitä, jotka
estävät näiden maahanmuuttajien tärkeimpien ihmisoikeuksien noudattamista.
• Moninkertainen syrjintä: EU:n toimielimet, kansalliset tuomioistuimet ja tasa-arvoelimet
ottavat enenevässä määrin huomioon tarpeen käsitellä syrjintää useammalta kuin yhdeltä
kannalta, esimerkiksi sukupuoleen ja etniseen taustaan perustuvana.

Vuosiraportti kattaa turvapaikkakysymykset ja rajavalvonnan, tietosuoja-asiat, lasten oikeudet,
tasa-arvoasiat ja syrjimättömyyden, etnisen syrjinnän, EU:n demokraattisen toiminnan,
tehokkaan ja riippumattoman oikeussuojan saatavuuden ja rikoksen uhrien oikeudet.
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Perusoikeusviraston vuosiraportti 2011 tarjoaa konkreettisia ja vertailukelpoisia tietoja
perusoikeustilanteesta EU:n 27 jäsenvaltiossa ja Kroatiassa. Raportti tarjoaa myös näyttöön
perustuvia neuvoja EU:n toimielimille ja jäsenvaltioille. Siinä esitetään keskeiset
kehityssuunnat, lupaavia käytäntöjä ja lähitulevaisuuden haasteita ja kuvataan
perusoikeusviraston viimeaikaista työtä näiden asioiden parissa.
Euroopan unionin perusoikeusviraston tehtävänä on tarjota EU:lle ja kansallisille
päätöksentekijöille apua ja asiantuntemusta ja myötävaikuttaa siihen, että perusoikeuksista
käytävässä keskustelussa ja päätöksenteossa otetaan huomioon olemassa oleva tieto,
rakenteet ja asiayhteydet. Virastolla on kolme keskeistä tehtävää: se kerää tietoja
perusoikeuksista, tarjoaa näyttöön perustuvia neuvoja EU:lle ja sen jäsenvaltioille ja edistää
kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua tietoisuuden lisäämiseksi
perusoikeuksista. Ks. http://fra.europa.eu
Raportti englanniksi ja ranskaksi.
Raportin tärkeimmät kohdat englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Lisätietoja antaa perusoikeusviraston viestintäryhmän tiedottaja Blanca Tapia
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