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Premostitev vrzeli med politikami in stvarnostjo:
poročilo agencije FRA o temeljnih pravicah za leto 2017
V preteklem desetletju so bili sprejeti novi zakonodajni akti in politike ter
ustanovljene posebne ustanove, namenjene temeljnim pravicam. Z njimi
povezanih izzivov pa ne zmanjka, saj so pravice še vedno ogrožene, pri čemer
je treba poudariti pomanjkljivo kulturo v zvezi s temeljnimi pravicami v
ustanovah in družbah, kot razkriva Agencija EU za temeljne pravice (FRA) v
svojem poročilu o temeljnih pravicah za leto 2017.

„V EU imamo zakone in strukture za varstvo človekovih pravic, izgubljamo pa zaupanje
ljudi, da bodo dosegli svoj namen,“ pravi direktor agencije FRA Michael O’Flaherty
„Odločno se moramo odzvati na tiste, ki ogrožajo sistem varstva pravic in ljudem
dokazati, da upoštevanje človekovih pravic izboljša družbo za vse. Pravice so pomembne
za boj proti hudim neenakostim, ki pestijo družbo, kot sta revščina otrok in nasilje nad
ženskami, ter zagotavljanje pravičnosti za vsakogar.”
Deset let po ustanovitvi agencije FRA je letošnje Poročilo o temeljnih pravicah pregled
velikih dosežkov in pomanjkljivosti na področju varstva človekovih pravic v EU v
zadnjem desetletju. Poročilo povzema in razčlenjuje glavni razvoj dogodkov na tem
področju v letu 2016 s predlogi za ukrepe, ki zajemajo Listino o temeljnih pravicah EU in
njeno uporabo v državah članicah; enakost in nediskriminacijo, rasizem, ksenofobijo in s
tem povezano nestrpnost; vključevanje Romov; azil, meje in migracije; informacijsko
družbo, zasebnost in varstvo podatkov; otrokove pravice; dostop do pravnega varstva in
izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov.
Za povečanje varstva pravic v EU je v poročilu predlagano naslednje:






celovit izkoristek potenciala listine o temeljnih pravicah v nacionalni
zakonodaji in sodni praksi, pa tudi v ciklih politik EU, kot je evropski semester, da se
dosežeta enakost in pravičnost za vse po vsej EU. Oblikovanje notranjega
strateškega okvira EU za temeljne pravice in pristop EU k Evropski konvenciji o
človekovih pravicah bi dodatno okrepila varstvo pravic v EU;
zoperstavitev vedno manjši zavezanosti temeljnim pravicam in vrednotam.
Ob vedno večji nestrpnosti in ksenofobnem govoru, majhnem zaupanju v javne
ustanove in nazadovanju pri nekaterih vidikih pravne države je treba poiskati nove
načine, da razložimo, zakaj so pravice pomembne za vsakogar;
podpora zagovornikom človekovih pravic. Ker so temeljne pravice ogrožene, je
treba dati njihovim zagovornikom pravico in možnost, da jih branijo. Ohraniti je
treba osrednjo vlogo civilne družbe pri spodbujanju in varstvu pravic. Tudi
nadgrajevanje nacionalnih ustanov in podpornih mrež za človekove pravice z
ustreznimi viri lahko poveča skupno odgovornost za temeljne pravice.
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