
Med vår hjälp blir de 
grundläggande rättigheterna 
verklighet för alla i EU

Grundläggande rättigheter är miniminormer för behandling som garanterar att varje människas värdighet 
respekteras. De fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som är 
rättsligt bindande för EU:s institutioner och för samtliga 27 medlemsländer när de genomför EU:s lagstiftning. 
I kapitlen – Värdighet, Friheter, Jämlikhet, Solidaritet, Medborgarnas rättigheter, Rättskipning och Allmänna 
bestämmelser – anges de rättigheter, friheter och principer som erkänns av EU. 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), som inrättades 2007, ger stöd och sakkuns-
kaper i fråga om grundläggande rättigheter till EU och dess medlemsstater. 

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
Schwarzenbergplatz 11
1040 Wien 
Österrike

Tfn: +43 (1) 580 30 - 0
Fax: +43 (1) 580 30 - 699

information@fra.europa.eu 
fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
twitter.com/EURightsAgency 
youtube.com/user/EUAgencyFRA
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FRA…
… tillhandahåller information om de grundläggande rättigheterna i EU och 

dess medlemsstater genom att:

 ■  bedriva jämförande rättssociologisk forskning,

 ■  samla in och analysera tillförlitliga och jämförbara data om den konkreta situationen, 

 ■  ringa in lovande lösningar och befi ntliga utmaningar,

 ■  offentliggöra juridiska och/eller samhällsvetenskapliga analyser av frågor som rör 
grundläggande rättigheter,

 ■  utge en lägesrapport om de grundläggande rättigheterna i EU i sin årsrapport.

… ger evidensbaserade råd om grundläggande rättigheter till 

beslutsfattare genom att: 

 ■  utforma yttranden och slutsatser utifrån de uppgifter som samlats in,

 ■  på begäran av EU:s institutioner analysera lagförslag med utgångspunkt i grundläggande 
rättigheter,

 ■  ta fram verktyg och utbildningsmaterial för yrkesverksamma som lärare, journalister, poliser 
och rättstillämpare,

 ■  underlätta utbytet av lovande lösningar.

… samarbetar med sina partner genom att:

 ■  ge stöd och sakkunskap till EU:s institutioner och medlemsländer,

 ■  arbeta tillsammans med nationella, regionala och lokala myndigheter i EU, 

 ■  ingå partnerskap med internationella organisationer, särskilt Europarådet, samt Förenta 
nationerna och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa,

 ■  samverka nära med nationella institutioner för mänskliga rättigheter och jämställdhetsorgan,

 ■  agera värd för plattformen för grundläggande rättigheter – ett nätverk av organisationer inom 
det civila samhället.

… främjar medvetenheten om rättigheterna genom att:

 ■  fungera som nav för expertis och kunskap om de grundläggande rättigheterna,

 ■  öka medvetenheten om de grundläggande rättigheterna, bland annat genom sin webbplats, 
sociala medier, videofi lmer, broschyrer och evenemang.
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