PROPAGEER EN BESCHERM
UW GRONDRECHTEN
IN DE HELE EU

WAAROM IS HET HANDVEST
VAN DE GRONDRECHTEN ZO
BELANGRIJK?

Het Handvest vormt het “mensenrechtenstatuut”
van de Europese Unie.
In deze tekst, die uit 54 artikelen bestaat, zijn de grondrechten van iedereen in de EU vastgelegd.
De artikelen zijn van toepassing op de EU en op alle lidstaten, wanneer ze Unierecht ten uitvoer
brengen.
Deze grondrechten gelden voor iedereen, overal in de EU. Ze weerspiegelen de fundamentele
waarden van de EU: menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ze worden
ondersteund door de democratie en de rechtsstaat.
Het Handvest respecteert de verscheidenheid van culturen en tradities in heel Europa.
De EU heeft het Bureau opgericht als onafhankelijke instantie om te helpen waarborgen dat het
Handvest voor iedereen in de EU tot leven gebracht wordt.

WIE ZIJN DE MENSEN
ACHTER HET BUREAU
VAN DE EUROPESE
UNIE VOOR DE
GRONDRECHTEN (FRA)?

Wij zijn erkend als een uniek en onafhankelijk documentatie- en kenniscentrum voor het
bevorderen en beschermen van mensenrechten in de EU.
We zijn opgericht om van Europa een betere plek te maken om te wonen, en werken. We
helpen de grondrechten van alle mensen die in de EU wonen te verdedigen.
Grondrechten definiëren de minimumnormen die garanderen dat iedereen waardig wordt
behandeld.
We helpen bij het bevorderen en beschermen van deze rechten, of het nu gaat om
bijvoorbeeld:
 het recht om niet gediscrimineerd te worden op basis van leeftijd, handicap of
etnische achtergrond;
 het recht op bescherming van persoonsgegevens;
 het recht op toegang tot de rechter.
Ons personeel bestaat uit juridisch deskundigen, politicologen en sociale wetenschappers,
statistici en communicatiespecialisten. Ons doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van
een cultuur van grondrechten in de hele EU.
We gaan het gesprek aan met belanghebbenden op zowel lokaal als internationaal niveau.
Ons team deelt op bewijzen gebaseerde inzichten en adviezen met beleidsmakers en
besluitvormers.

WAT WIJ DOEN

verzamelen en analyseren wetten en gegevens. Wij bieden

onafhankelijke, empirisch onderbouwde ondersteuning en expertise op het
gebied van grondrechten. Deze zijn vastgelegd in het EU-Handvest van de
grondrechten.

werken samen met de EU-instellingen, lidstaten, nationale

Wij

mensenrechteninstituten, organen voor gelijke behandeling, en andere
betrokkenen, bij het bewustmaken van mensen van hun rechten en bij het
communiceren van onze inzichten.

helpen beleidsmakers te begrijpen hoe zij meer kunnen doen voor hun
burgers.
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WAARAAN WIJ WERKEN

 Immigratie en integratie van migranten, visa en grenscontrole, en asiel
 Informatiemaatschappij, in het bijzonder eerbied voor de persoonlijke levenssfeer en
bescherming van persoonsgegevens
 Toegang tot de rechter, inclusief justitiële samenwerking
 Slachtoffers van misdrijven, inclusief compensatie voor slachtoffers
 Discriminatie op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische
kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot
een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
 Racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid
 Integratie van Roma
 Rechten van het kind
 Ontwikkeling van een cultuur van grondrechten in de EU
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WAT LEIDT ONS IN ONS WERK?
door trends vast te stellen, via
het verzamelen en analyseren
van vergelijkbare gegevens

door het ondersteunen van grondrechtenconforme
beleidsmaatregelen, met het aanbieden
van realtime-assistentie en expertise

Wij werken op vijf manieren:
door met onafhankelijke adviezen
bij te dragen aan betere wetgeving
en de tenuitvoerlegging daarvan

door rechten,
waarden en
vrijheden op
effectieve wijze
te bevorderen

door samen met ondersteunende
netwerken de samenwerking met
nationale en lokale actoren op het gebied
van grondrechten te verbeteren

“Grondrechten zijn de drijvende kracht in de EU. Het is onze
taak alle EU-organen en -lidstaten te ondersteunen bij het
nakomen van deze verplichtingen. Uiteindelijk zijn we er
om iedereen in de EU te helpen in waardigheid te leven.”
Michael O’Flaherty
directeur

FRA – BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN
fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency
twitter.com/EURightsAgency
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