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Överbrygga klyftan mellan politik och verklighet:
FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2017
Under det senaste decenniet har nya lagar och strategier antagits och nya
institutioner med specifika mandat har skapats för grundläggande rättigheter.
Men utmaningar för de grundläggande rättigheterna kvarstår och rättigheterna
angrips ofta, vilket visar att det saknas en grundläggande rättighets-kultur som
genomsyrar institutioner och samhällen. Detta visas i rapporten om
grundläggande rättigheter 2017 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter.
– Vi har lagarna och strukturerna för att skydda mänskliga rättigheter i EU, men
människors tilltro till att de fungerar minskar. Vi måste ge ett gediget svar till dem som
utmanar själva systemet för skydd av rättigheter och visa människor att mänskliga
rättigheter bidrar till ett bättre samhälle för alla. Vi behöver rättigheter för att bekämpa
ojämlikheten som är ett gissel i samhället, t.ex. barnfattigdom och våld mot kvinnor, och
se till att rättvisan är till för alla, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.
Det är tio år sedan FRA inrättades och i årets rapport om grundläggande rättigheter
behandlas höjdpunkter och tillkortakommanden för skyddet av mänskliga rättigheter i
EU under de senaste tio åren. I rapporten sammanfattas och analyseras viktig utveckling
för mänskliga rättigheter i EU under 2016; förslag på åtgärder som behandlar EUstadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna;
jämlikhet och icke-diskriminering; rasism, främlingsfientlighet och intolerans kopplad till
detta; integrering av romer; asyl, gränser och migration; informationssamhället,
privatliv och dataskydd; barns rättigheter; tillgång till rättslig prövning; och
genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
För att stärka skyddet av rättigheter i EU läggs bland annat följande förslag fram i
rapporten:






Använd stadgan om de grundläggande rättigheterna till dess fulla potential i
nationell lagstiftning och rättspraxis och i EU:s policycykler, som exempelvis
Europeiska planeringsterminen, för att åstadkomma jämlikhet och rättvisa för alla i
hela EU. Att skapa en intern strategisk ram inom EU för grundläggande rättigheter
och att ansluta EU till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skulle
ytterligare stärka skyddet av rättigheter i EU.
Motverka urholkningen av engagemanget för grundläggande rättigheter och
värderingar. Mot bakgrund av ökande intolerant och främlingsfientlig retorik, lågt
förtroende för offentliga institutioner och bakslagen för vissa aspekter av
rättsstatsprincipen måste vi hitta nya sätt att förklara varför rättigheter är viktiga för
alla.
Stöd människorättsförsvarare. När de grundläggande rättigheterna angrips
behöver människorättsförsvarare ges stöd och möjligheter. Civilsamhällets
framträdande roll för att främja och skydda rättigheter behöver garanteras. Med
utgångspunkt i nationella människorättsinstitutioner och med lämpliga resurser som
stöd till nätverk kan också det gemensamma ägandeskapet för grundläggande
rättigheter utökas.
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