
 

 

 

Δελτίο Τύπου Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

Βιέννη, 30 Μαΐου 2017 

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και πραγματικότητας: 

Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 2017 

Κατά την τελευταία δεκαετία εγκρίθηκαν νέοι νόμοι και πολιτικές για τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και ιδρύθηκαν εξειδικευμένοι οργανισμοί. Όμως, όπως 

αποκαλύπτει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) στην έκθεσή 

του για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2017, εξακολουθούν να υφίστανται 

προκλήσεις όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιπλέον, τα θαμελιώδη 

δικαιώματα δέχονται επίθεση, γεγονός που τονίζει την έλλειψη νοοτροπίας για 

τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στους θεσμούς και στις κοινωνίες. 

«Έχουμε τη νομοθεσία και τις δομές για την προστασίατων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην ΕΕ, αλλά έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών ότι θα επιτευχθούν 

αποτελέσματα», λέει ο διευθυντής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) 

Michael O’Flaherty. «Πρέπει να δοθεί μια αξιόπιστη απάντηση σε αυτούς που αμφισβητούν 

το ίδιο το σύστημα προστασίας δικαιωμάτων και να καταδειχθεί στους πολίτες ότι τα 

ανθρώπινα δικαιώματα εξασφαλίζουν μια καλύτερη κοινωνία για όλους. Τα δικαιώματα 

είναι απαραίτητα για να καταπολεμήσουμε τις τεράστιες ανισότητες που πλήττουν την 

κοινωνία, όπως η παιδική φτώχεια και η βία κατά των γυναικών, και για να εγγυηθούμε 

δικαιοσύνη για όλους.» 

Δέκα έτη μετά την ίδρυση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η φετινή έκθεση 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξετάζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τις ελλείψεις 

όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ την τελευταία 

δεκαετία. Η έκθεση συνοψίζει και αναλύει τις σημαντικότερες εξελίξεις το 2016 στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ. Περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις στους 

εξής τομείς: εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και χρήση του από τα 

κράτη μέλη· ισότητα και απαγόρευσηδιακρίσεων· ρατσισμός, ξενοφοβία και συναφείς 

μορφές μισαλλοδοξίας· ένταξη των Ρομά· άσυλο, σύνορα και μετανάστευση· κοινωνία των 

πληροφοριών, προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· δικαιώματα του παιδιού· 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη· και εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με 

αναπηρία. 

Για να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων στην ΕΕ, η έκθεση περιλαμβάνει 

προτάσεις, όπως οι ακόλουθες:  

 Να εφαρμοστεί πλήρως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην εθνική 

νομοθεσία και νομολογία καθώς και στις πολιτικές της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο, για την εξασφάλιση ισότητας και δικαιοσύνης για όλους, σε ολόκληρη την 

ΕΕ. Η ανάπτυξη εσωτερικού στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων θα ενίσχυαν περαιτέρω την προστασία των δικαιωμάτων στην ΕΕ. 

 Να ενισχυθεί η δέσμευση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες. Υπό το 

πρίσμα της αυξανόμενης μισαλλοδοξίας και της ξενοφοβικής ρητορικής, της χαμηλής 

εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς και της οπισθοδρόμησης σε ορισμένους 

τομείς του κράτους δικαίου, θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες στρατηγικές που θα 

εξηγούν γιατί τα δικαιώματα αφορούν και είναι σημαντικά για όλους. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017


 

 

 

 Να δοθεί υποστήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Πρέπει να δοθούν αρμοδιότητες και τα κατάλληλα μέσα στους υπερασπιστές των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχονται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει να διαφυλαχθεί ο πρωτεύων ρόλος της κοινωνίας των 

πολιτών στην προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων. Η στήριξη των εθνικών 

φορέων και δικτύων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την παροχή των 

κατάλληλων πόρων θα ενισχύσει επίσης τις συλλογικές προσπάθειες προάσπισης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 642 
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