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A szakpolitikák és a valóság közötti szakadék áthidalása
2017. évi FRA alapjogi jelentés
Az elmúlt évtizedben új alapjogi jogszabályok és szakpolitikák kerültek
elfogadásra, valamint szakosított intézmények jöttek létre. Az Európai Unió
Alapjogi Ügynöksége (FRA) 2017. évi alapjogi jelentéséből azonban kiderül,
hogy még mindig vannak az alapjogokat érintő kihívások, a jogokat támadások
érik, ami az alapjogi kultúrának a hiányára utal a társadalmakban és az
intézményekben.
„Az EU-ban jogszabályok és speciális struktúrák védik az emberi jogokat, hatásukban az
emberek azonban egyre kevésbé bíznak.” – mondja Michael O’Flaherty az FRA
igazgatója. „Szilárdan megalapozott választ kell adnunk mindazoknak, akik
megkérdőjelezik a jogvédelmi rendszert, és be kell bizonyítanunk az embereknek, hogy
az emberi jogok mindenki számára jobb társadalmat biztosítanak. Jogokra van szükség a
társadalmat megmérgező, olyan jelentős egyenlőtlenségek leküzdéséhez, mint a
gyermekszegénység, illetve a nők elleni erőszak, és mindenki számára igazságosságot
kell biztosítani.”
Tíz évvel ezelőtt jött létre az FRA. Ennek jegyében, az idei alapjogi jelentés ismerteti az
emberi jogok védelme terén az elmúlt tíz évben az EU-ban elért eredményeket és
hiányosságokat. A jelentés összefoglalja és elemzi az EU-ban 2016-ban történt legfőbb
emberi jogi fejleményeket, valamint cselekvési javaslatokat fogalmaz meg a
következőkkel kapcsolatban: az Európai Unió Alapjogi Chartája és annak tagállamok
általi alkalmazása; egyenlőség és diszkrimináció-mentesség; rasszizmus; idegengyűlölet
és az ahhoz kapcsolódó intolerancia; roma integráció; menekültügy; határok és
bevándorlás; információs társadalom; magánszféra és adatvédelem; gyermekek jogai;
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés; valamint a fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtása.
Az európai uniós jogvédelem megerősítése érdekében a jelentés a következő
javaslatokat tartalmazza:






Az Alapjogi Charta alkalmazása a nemzeti jogalkotásban és esetjogban, csakúgy
mint az olyan uniós szakpolitikai ciklusokban, mint az Európai Szemeszter, hogy az
EU-ban mindenki számára elérhetővé váljon az egyenlőséghez és az
igazságszolgáltatáshoz való jog. Az uniós belső alapjogi stratégiai keretrendszer
kialakítása, valamint az EU emberi jogok európai egyezményéhez való csatlakozása
tovább erősítené a jogvédelmet az Európai Unióban.
Az alapjogok és alapértékek iránti elkötelezettség csökkenésének
megfékezése. A fokozódó intolerancia és idegengyűlölő retorika, a
közintézményekbe vetett kevés bizalom, valamint a jogállamiság bizonyos
aspektusainak visszaesése tükrében új módszereket kell találni annak
megértetésére, hogy miért fontosak a jogok mindenki számára.
Az emberi jogok védelmezőinek támogatása. Mivel az alapjogok veszélyben
vannak, az emberi jogok védelmezőit fel kell jogosítani és képessé kell tenni a
cselekvésre. A civil társadalom jogérvényesítésben és jogvédelemben betöltött
vezető szerepe szintén védelemre szorul. A nemzeti emberi jogi intézményekre

valamint a megfelelő forrásokkal rendelkező támogató hálózatokra való támaszkodás
fokozhatja az alapjogok közös birtoklását.
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