
 

 

 

Komunikat prasowy FRA 

Wiedeń, 30 maja 2017 r. 

Znalezienie pomostu między polityką a rzeczywistością: 

Sprawozdanie FRA na temat praw podstawowych 2017 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przyjęto nowe ustawy i polityki, a także 

utworzono specjalistyczne instytucje dotyczące praw podstawowych, lecz 

wyzwania ich dotyczące wciąż istnieją. Prawa te są wciąż atakowane, co 

podkreśla brak kultury w zakresie praw podstawowych w różnych instytucjach i 

społeczeństwach, jak pokazuje Agencja Praw Podstawowych UE (FRA) w swoim 

sprawozdaniu na temat praw podstawowych 2017. 

Mamy prawa i struktury, aby chronić prawa człowieka w UE, ale tracimy zaufanie ludzi w 

to, że będą one stosowane – mówi dyrektor FRA Michael O’Flaherty. Musimy udzielić 

mocnej odpowiedzi tym, którzy podważają system ochrony tych praw i pokazać ludziom, 

że prawa człowieka przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa dla 

wszystkich. Potrzebujemy praw do walki z ogromem nierówności, który panuje w 

społeczeństwie, jak ubóstwo dzieci, czy przemoc wobec kobiet, aby zapewnić 

sprawiedliwość dla wszystkich. 

Dziesięć lat po utworzeniu FRA tegoroczne sprawozdanie na temat praw podstawowych 

zawiera przemyślenia na temat osiągnięć i braków w zakresie ochrony praw człowieka w UE 

w ostatnim dziesięcioleciu. W sprawozdaniu podsumowano i przeanalizowano najważniejsze 

zdarzenia w zakresie praw człowieka w UE w 2016 r., w tym propozycje działań obejmujące 

Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej i jej stosowanie przez państwa członkowskie; 

równość i niedyskryminację; rasizm, ksenofobię oraz powiązaną z nimi nietolerancję; 

integrację Romów; azyl, granice i migrację; społeczeństwo informacyjne, prywatność i 

ochronę danych; prawa dzieci; dostęp do sprawiedliwości i wdrażanie konwencji ONZ o 

prawach osób niepełnosprawnych. 

Aby wzmocnić ochronę praw w UE w sprawozdaniu zawarto m.in. następujące propozycje:  

 Wykorzystanie pełnego potencjału Karty praw podstawowych w prawodawstwie 

i orzecznictwie krajowym, a także w cyklach politycznych UE jak np. w semestrze 

europejskim, aby zapewnić równość i bezpieczeństwo dla wszystkich w UE. Utworzenie 

wewnętrznych ram strategicznych UE na rzecz praw podstawowych oraz przystąpienie 

UE do europejskiej konwencji praw człowieka w dalszym stopniu wzmocniłyby ochronę 

praw w UE.  

 Przeciwdziałanie osłabieniu zaangażowania na rzecz podstawowych praw i 

wartości. Wobec rosnącej nietolerancji i ksenofobicznej retoryki, niskiego zaufania 

do instytucji publicznych oraz cofania się w zakresie niektórych aspektów 

praworządności, konieczne będzie znalezienie nowych sposobów wyjaśnienia tego, 

dlaczego prawa człowieka mają znaczenie dla wszystkich. 

 Wsparcie dla obrońców prawa człowieka. W związku z atakiem na prawa 

podstawowe konieczne jest wsparcie i ułatwianie pracy obrońców praw człowieka. 

Należy zagwarantować pierwszoplanową rolę społeczeństwa obywatelskiego w 

zakresie promowania i ochrony tych praw. Oparcie się na krajowych instytucjach i 

sieciach wsparcia w zakresie praw człowieka może również zwiększyć poczucie 

wspólnej odpowiedzialności w zakresie praw podstawowych.  

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


 

 

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę skorzystać z poniższych danych 

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