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Ületades lõhet poliitika ja tegelikkuse vahel:
FRA põhiõiguste aruanne 2017
Viimasel aastakümnel on vastu võetud uusi põhiõiguste seadusi ja
poliitikasuuniseid ning rajatud asjakohaseid asutusi. Sellegipoolest ei ole
probleemid kadunud ja õigused on pidevalt löögi all, mis viitab põhiõiguste
kultuuri puudumisele nii töökeskkonnas kui ühiskonnas üldiselt – nii märgib
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) oma 2017. aasta põhiõiguste aruandes.
„Meil on õigusaktid ja struktuurid, et kaitsta põhiõigusi Euroopa Liidus, ent inimeste
usaldus nende vastu on kadumas,“ sõnab FRA direktorMichael O’Flaherty. „Peame
otsustavalt seisma vastu neile, kes tahavad kõigutada põhiõiguste kaitsesüsteemi
aluseid, ja näitama, et tänu põhiõigustele muutub ühiskond kõigile paremaks. Vajame
põhiõigusi, et võidelda ühiskonda kahjustava tohutu ebavõrdsusega, nagu laste vaesus
ja naiste vastane vägivald, ning tagada õiglane kohtlemine kõigi jaoks.“
Kümme aastat pärast FRA asutamist kajastab käesoleva aasta põhiõiguste aruanne
rõhuasetusi inimõiguste kaitsel ja kitsaskohti Euroopa Liidus viimase aastakümne kestel.
Aruandes võetakse kokku inimõiguste põhiarengud ELis 2016. aastal ning analüüsitakse
neid, esitades ettepanekud meetmete rakendamiseks vastavalt Euroopa Liidu
põhiõiguste hartale ja selle elluviimisele liikmesriikides järgmistel teemadel:
võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine; rassism, ksenofoobia ja sellega seonduv
sallimatus; romade integreerimine; varjupaigad, riigipiirid ja ränne; teabeühiskond,
privaatsus ja andmekaitse; lapse õigused; õiguskaitse kättesaadavus; ÜRO puuetega
inimeste õiguste konventsiooni rakendamine.
Aruandes tehakse põhiõiguste kaitse parendamiseks Euroopa Liidus järgmised
ettepanekud.






Kasutada põhiõiguste harta kõiki võimalusi riiklikes õigusaktides ja
kohtupraktikas, samuti Euroopa Liidu poliitikatsüklites, nagu Euroopa Semester, et
võrdõiguslikkus ja õiglus jõuaks igaüheni ELis. Euroopa Liidu sisese
strateegiaraamistiku loomine põhiõiguste jaoks ja ELi liitumine Euroopa inimõiguste
konventsiooniga tugevdavad veelgi õiguskaitset ELis.
Pühendumine põhiõigustele ja väärtustele ei tohi nõrgeneda. Selleks et
talitseda sallimatuse kasvu ja ksenofoobia levikut, usaldamatust riigiasutuste suhtes
ning et pidurdada tagasiminekut õigusriigi arengus tuleb leida uus viis, kuidas
selgitada inimestele põhiõiguste olulisust.
Toetada inimõiguste kaitsjaid. Olukorras, kus inimõigusi rünnatakse, tuleb
inimõiguste kaitsjaile anda rohkem kõlajõudu. Tsiviilühiskonna esirinnas seisjad ja
neid, kes edendavad ja kaitsevad põhiõigusi, tuleb hoida. Riiklike inimõigustega
tegelevate asutuste ja tugivõrgustike varustamine piisava ressursiga võib samuti
suurendada põhiõiguste kui ühisomandi tähtsust.
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