Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava
Beč, 30. svibnja 2017.

Premošćivanje jaza između politika i stvarnosti:
FRA-ino Izvješće o temeljnim pravima za 2017.
Tijekom proteklog desetljeća doneseni su novi zakoni i politike o temeljnim
pravima te su osnovane specijalizirane institucije. Međutim, i dalje su prisutni
izazovi vezani uz temeljna prava i njihovo kršenje, čime se naglašava
nedostatak kulture temeljnih prava diljem institucija i društava, kako se navodi
u FRA-inom Izvješću o temeljnim pravima za 2017.
„Imamo zakone i strukture za zaštitu ljudskih prava u EU-u, ali ljudi gube povjerenje u
to da će oni dati rezultate” kaže Direktor FRA-e Michael O’Flaherty. „Moramo odlučno
odgovoriti onima koji dovode u pitanje sam sustav zaštite ljudskih prava i pokazati
ljudima da su ljudska prava osnova za bolje društvo. Prava su nam potrebna da bismo se
borili protiv golemih nejednakosti koje ugrožavaju društvo, kao što su siromaštvo djece i
nasilje nad ženama, te moramo osigurati pravdu za sve.”
Deset godina nakon osnivanja Agencije za temeljna prava, u ovogodišnjem Izvješću o
temeljnim pravima razmatraju se prednosti i nedostatci zaštite ljudskih prava u EU-u
tijekom proteklog desetljeća. U izvješću se navode sažetak i analiza ključnih dostignuća
u vezi s ljudskim pravima u EU-u tijekom 2016., a prijedlozima za poduzimanje mjera
obuhvaćeni su Povelja o temeljnim pravima EU-a i njezina primjena od strane država
članica; jednakost i nediskriminacija; rasizam, ksenofobija i s time povezana
netolerancija; integracija Roma; azil, granice i migracije; informacijsko društvo,
privatnost i zaštita podataka; prava djece; pristup pravosuđu i primjena UN-ove
Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
U izvješću se daju prijedlozi za poboljšanje zaštite ljudskih prava u EU-u, uključujući:






iskorištavanje punog potencijala Povelje o temeljnim pravima u nacionalnom
zakonodavstvu i sudskoj praksi te u ciklusima politika EU-a poput europskog
semestra, u svrhu postizanja jednakosti i pravde za sve diljem Europske unije.
Uspostavom internog strateškog okvira EU-a za temeljna prava i pristupanjem EU-a
Europskoj konvenciji o ljudskim pravima dodatno bi se ojačala zaštita ljudskih prava
u EU-u.
zaustavljanje smanjenja predanosti temeljnim pravima i vrijednostima. U
kontekstu rastuće netolerancije i ksenofobne retorike, niskog povjerenja u javne
institucije i nazadovanja u određenim aspektima vladavine prava, moramo pronaći
nove načine kako bismo objasnili zašto su prava bitna, i to svima.
podržavanje branitelja ljudskih prava. Budući da se temeljna prava krše,
branitelje ljudskih prava potrebno je staviti u bolji položaj te im dati mogućnost
djelovanja. Potrebno je očuvati istaknutu ulogu civilnog društva u promicanju i
zaštiti prava. Unaprjeđenje nacionalnih institucija za ljudska prava i nacionalnih
mreža za potporu pomoću odgovarajućih sredstava isto tako može povećati
zajedničku odgovornost za temeljna prava.

Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30
642

