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Muuttoliikkeen aiheuttamassa myllerryksessä punnitaan 
EU:n päättäväisyys suojella perusoikeuksia, todetaan 

FRA:n vuoden 2016 perusoikeusraportissa 

 

Yli miljoona ihmistä haki turvapaikkaa EU:n jäsenvaltioista vuonna 2015, mikä 

on viisi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. EU:n perusoikeusvirasto (FRA) 

tarkastelee vuoden 2016 perusoikeusraportissa haasteen laajuutta ja luonnetta 

ja ehdottaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan perusoikeuksien kunnioittaminen 

koko EU:ssa. 

”EU:n päättäväisyys perusoikeuksien suojelussa joutui viime vuonna ankaralle 

koetukselle, kun monia EU:n perustana olevia vapauksia, oikeuksia ja arvoja vastaan 

hyökättiin”, FRA:n johtajaMichael O’Flaherty sanoo. ”EU:n ja sen jäsenvaltioiden on 

pysyttävä lujana ja puolustettava oikeuksia, joihin kaikilla ihmisillä on laillinen oikeus 

riippumatta siitä, ovatko he asuneet EU:ssa sukupolvien ajan vai vasta saapuneet 

Euroopan rannikoille.” 

Tässä vuotuisessa perusoikeusraportissa esitellään haasteita ja saavutuksia monilla eri 

perusoikeuskysymyksiä koskevilla aloilla koko EU:ssa. Useita tämän vuoden raporttiin 

sisältyviä kysymyksiä käsitellään yksityiskohtaisemmin Wienissä 20.–23. kesäkuuta 

järjestettävässä vuoden 2016 perusoikeusfoorumissa. 

 Koko maailmassa on 60 miljoonaa pakenemaan joutunutta ihmistä, joten 

muuttoliiketilanne pysyy jatkossakin korkealla EU:n asialistalla. Suurin osa 

Eurooppaan tulevista pakolaisista, joista monet ovat lapsia, asettaa henkensä vaaraan 

joutuessaan maksamaan salakuljettajille meren ylittämisestä täpötäysissä ja 

merikelvottomissa aluksissa. 

 Monissa jäsenvaltioissa on havaittu, että rasistiset ja ulkomaalaisvastaiset 

välikohtaukset ovat yleistyneet. Siihen ovat syynä muuttoliiketilannetta koskevat 

pelot ja terroristi-iskujen sarja. FRA:n raportissa sen todetaan vaikuttavan erityisesti 

muslimi- ja juutalaisyhteisöihin. 

 Terroristi-iskut osoittivat jälleen kerran, miten vaikeaa on löytää oikea tasapaino 

henkilötietojen ja yksityisyyden suojelun ja sisäisestä turvallisuudesta 

huolehtimisen välillä. Monet EU:n jäsenvaltiot uudistavat parhaillaan tiedustelua 

koskevaa oikeudellista kehystään, mikä voi lisätä tiedustelupalvelujen yksityisyyteen 

puuttuvia valtuuksia. 

Raporttiin voi tutustua osoitteessa Perusoikeusraportti 2016 

Lisätietoja: media@fra.europa.eu 

Puh. +43 1 580 30 642 

 

Tietoa toimittajille 

 Vuoden 2016 perusoikeusraportissa tehdään yhteenveto tärkeimmistä 

perusoikeuksia koskevista tapahtumista EU:ssa vuoden 2015 aikana ja 

analysoidaan niitä. Siinä myös annetaan toimintaehdotuksia seuraavilla aloilla: 

tasa-arvo ja syrjimättömyys, rasismi, ulkomaalaisvastaisuus ja niihin liittyvä 
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suvaitsemattomuus, romanien integrointi, tietoyhteiskunta, yksityisyys ja 

tietosuoja, lapsen oikeudet, oikeussuojan saatavuus, mukaan lukien rikoksen 

uhrien oikeudet. 

 FRA:n tehtävänä on antaa tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa Euroopan 

unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää näin tietoon 

perustuvaa ja kohdennettua keskustelua perusoikeuksista sekä perusoikeuksia 

koskevien toimintalinjojen laatimista. 


