FREMME OG BESKYTTELSE
AF DINE GRUNDLÆGGENDE
RETTIGHEDER I HELE EU

HVORFOR ER EU’S CHARTER
OM GRUNDLÆGGENDE
RETTIGHEDER SÅ VIGTIGT?

Chartret er Den Europæiske Unions
»borgerrettighedslov«.
Chartrets 54 artikler udgør de grundlæggende menneskerettigheder, som alle i EU har krav på og
nyder godt af. Chartret gælder i hele EU og i alle medlemsstaterne, når staterne handler inden for
rammerne af EU-retten.
Rettighederne tilhører alle, overalt i EU. De afspejler unionens grundlæggende værdier:
Menneskelig værdighed, frihed, lighed og solidaritet, der sammen med demokratiet og retsstaten
går hånd i hånd.
Chartret respekterer også Europas mange forskellige kulturer og traditioner.
FRA blev grundlagt af EU som et uafhængigt organ, der skal være med til at sikre, at chartrets
beskyttelse når ud til alle mennesker i EU.

HVAD ER
DEN EUROPÆISKE
UNIONS AGENTUR FOR
GRUNDLÆGGENDE
RETTIGHEDER (FRA)?

Vi er anerkendt som et unikt og uafhængigt center med ekspertise inden for fremme og
beskyttelse af menneskerettighederne i EU.
Vi blev oprettet for at bidrage til at gøre Europa til et bedre sted at bo og arbejde.
Vi forsvarer de rettigheder, der beskytter alle i EU, og vores mål er at skabe en
grundlæggende rettighedskultur i hele unionen.
EU’s grundlæggende rettigheder udgør minimumsstandarder for, hvordan mennesker skal
behandles.
Vi er med til at fremme og beskytte disse rettigheder, herunder:
 retten til ikke at blive diskrimineret på grund af alder, handicap eller etnisk baggrund
 retten til beskyttelse af personoplysninger
 retten til adgang til domstolsprøvelse.
Vores medarbejderstab består af juridiske eksperter, samfundsvidenskabelige forskere,
statistikere og kommunikationsspecialister.
Vi samarbejder med både lokale og internationale interessenter, og vores medarbejdere
rådgiver og deler viden med politikere og beslutningstagere.

HVAD LAVER VI

indsamler og analyserer lovgivning og data fra hele EU. Vi yder

Vi

uafhængig og evidensbaseret støtte og ekspertise, hvad angår rettighederne
i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

samarbejder med EU-institutionerne, medlemsstaterne, nationale

menneskerettighedsinstitutioner, ligestillingsorganer og andre interessenter, og vi
sørger for, at deres kendskab til menneskerettighederne øges.

hjælper de politiske beslutningstagere med at forstå, hvordan de kan gøre
mere for deres borgere.

FREMME OG BESKYTTELSE
AF DINE GRUNDLÆGGENDE
RETTIGHEDER I HELE EU

HVAD BESKÆFTIGER VI OS MED

 Migration og integration af indvandrere, visum- og grænsekontrol samt asyl
 Informationssamfundet, navnlig respekt for privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger
 Adgang til domstolsprøvelse, herunder retligt samarbejde
 Ofre for forbrydelser, herunder erstatning til ofre
 Diskrimination på grund af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, sprog, religion
eller tro, politiske eller andre holdninger, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold,
handicap, alder eller seksuel orientering
 Racisme, fremmedhad og intolerance
 Integration af romaer
 Barnets rettigheder
 Opbygning af en grundlæggende rettighedskultur i EU
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HVORDAN ARBEJDER VI?
Vi identificerer tendenser
gennem indsamling og analyse
af sammenlignelige data

Vi yder støtte og ekspertise i forbindelse med
politiske tiltag, så de er i tråd med rettighederne

Vi arbejder på fem måder:
Vi yder uafhængig rådgivning
og bidrager til udarbejdelse og
gennemførelse af bedre lovgivning

Vi fremmer
rettigheder,
værdier og
frihedsrettigheder
på en effektiv måde

Vi styrker samarbejdet mellem nationale
og lokale menneskerettighedsaktører,
herunder civilsamfundsaktører

»Grundlæggende rettigheder er EU's hjerteblod. Vores
opgave er at støtte alle EU-organer og -medlemsstater
i deres indsats for at opfylde disse forpligtelser. I sidste ende
er vi her for at hjælpe alle i EU til at leve et værdigt liv.«
Michael O’Flaherty
Direktør

FRA — DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER
fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
twitter.com/EURightsAgency
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