VI FRÄMJAR OCH SKYDDAR
DINA GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETER I EU

VARFÖR ÄR STADGAN
OM DE GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETERNA SÅ VIKTIG?

Stadgan om de grundläggande rättigheterna
är EU:s ’konstitutionella rättighetsförklaring’.
Dess 54 artiklar fastslår de grundläggande rättigheter som är gemensamma för alla i EU. Artiklarna
är tillämpliga i hela Europeiska unionen och gäller alla dess medlemsstater när dessa agerar inom
ramen för EU-rätten.
EU:s grundläggande rättigheter gäller med andra ord för alla överallt inom EU och speglar EU:s
grundläggande värden: mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet. Demokratin och
rättsstatsprincipen slår vakt om dessa värden.
I stadgan respekteras mångfalden av kulturer och traditioner i Europa.
EU inrättade byrån som ett oberoende organ för att se till att stadgan förverkligas i hela EU och för
alla i EU.

VAD ÄR EUROPEISKA
UNIONENS BYRÅ
FÖR GRUNDLÄGGANDE
RÄTTIGHETER (FRA)?

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter är erkänd som ett unikt och
oberoende referens- och kompetenscentrum som har till uppgift att främja och skydda de
mänskliga rättigheterna i EU.
Vi skapades för att göra Europa till en bättre plats att leva och arbeta på, genom att
försvara de grundläggande rättigheterna för alla människor i EU.
De grundläggande rättigheterna fastställer minimikrav som måste vara uppfyllda för att
alla människor ska behandlas med värdighet.
Vi bidrar till att främja och skydda dessa rättigheter, däribland dessa:
 Rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av ålder, funktionsnedsättning
eller etnisk bakgrund
 Rätten till skydd av personuppgifter
 Rätten att få tillgång till rättslig prövning.
I vår personalstyrka ingår juridiska experter, politiska och samhällsvetenskapliga forskare,
statistiker och kommunikationsexperter. Vi arbetar för att skapa en unionsomfattande
rättighetskultur förankrad i de grundläggande rättigheterna.
Vi samarbetar med berörda parter från lokal till internationell nivå. Vårt team delar med sig
av faktabaserade insikter och ger råd till politiskt ansvariga och beslutsfattare.

VAD VI GÖR

samlar in och analyserar lagstiftning och data. Vi tillhandahåller

Vi

oberoende, faktabaserat stöd och sakkunskap om grundläggande rättigheter.
Detta stöd tar sin utgångspunkt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

arbetar tillsammans med EU:s institutioner, medlemsstaterna, nationella

människorättsinstitutioner, likabehandlingsorgan och andra berörda parter för att
skapa en större medvetenhet och sprida våra insikter på området.

hjälper beslutsfattarna att förstå hur de kan göra mer för sina medborgare.
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 Migration, integration av migranter, visering, gränskontroller och asyl
 Informationssamhället, i synnerhet respekt för privatlivet och skydd av personuppgifter
 Tillgång till rättslig prövning, inbegripet rättsligt samarbete
 Brottsoffer, inbegripet brottsofferersättning
 Diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag,
språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet,
förmögenhet, börd, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning
 Rasism, främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans
 Integrering av romer
 Barns rättigheter
 Skapandet av en unionsomfattande rättighetskultur förankrad i de grundläggande rättigheterna

Offer
Offer

Rättsligtsamarbete
samarbete
Rättsligt

Romer
Romer

Jämlikhet
Jämlikhet

Personermed
med
Personer
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning

Äldremänniskor
människor
Äldre

Rasism
Rasism

Hatbrott
Hatbrott

Tillgång
Tillgångtill
tillrättslig
rättslig
prövning
prövning

Offer
Offer

Tillgång
Tillgång
Tillgång
Tillgångtill
till
till
till
tillrättslig
rättslig
rättslig
rättslig
rättslig
Tillgång
prövning
prövning
prövning
prövning
Rättsligt
Rättsligt
samarbete
samarbete
prövning

Offer
Offer
Offer
Offer
Offer
Informationssamhället
Informationssamhället

Tillgång
Tillgångtill
till
tillrättslig
rättslig
rättslig
Tillgång
prövning
prövning
prövning
Informationssamhället
Informationssamhället
Migration
Migration

Offer
Offer
Offer
Inresäkerhet
säkerhet
Inre
Romer
Romer

Rättsligt
Rättsligtsamarbete
samarbete
samarbete
Rättsligt
Migration
Migration
Migration
Migration
Migration
Jämlikhet
Jämlikhet

Informationssamhället
Informationssamhället
Informationssamhället
Romer
Romer
Romer
Romer
Romer
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering

Migration
Migration
Migration
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Hbti-personer
Hbti-personer

Romer
Romer
Romer
Personer
Personer
med
Barnmed
Barn
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning

Jämlikhet
Jämlikhet
Jämlikhet
Hbti-personer
Hbti-personer
Hbti-personer
Hbti-personer
Hbti-personer
Äldre
Äldre
människor
människor

Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Personer
Personer
Personermed
med
med
med
Personer
med
Personer
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
funktionsnedsättning

Hbti-personer
Hbti-personer
Hbti-personer
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Våldmot
motkvinnor
kvinnor
Våld

Personer
med
Personermed
med
Personer
EU-stadganom
omde
de
EU-stadgan
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
grundläggande
grundläggande
Rasism
Rasism
rättigheterna
rättigheterna

Äldre
människor
Äldremänniskor
människor
Äldre
Våld
mot
kvinnor
Våld
mot
kvinnor
Våld
mot
kvinnor
Våldmot
motkvinnor
kvinnor
Våld
Hatbrott
Hatbrott

Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Rasism
Rasism
Rasism
Rasism
Rasism
Hatpropaganda
Hatpropaganda

Våld
mot
kvinnor
Våldmot
motkvinnor
kvinnor
Våld
Hatpropaganda
Hatpropaganda

Rasism
Rasism
Rasism

Hatbrott
Hatbrott
Hatbrott

Hatpropaganda
Hatpropaganda
Hatpropaganda

Rättsligt
Rättsligt
Rättsligt
Rättsligtsamarbete
samarbete
samarbete
samarbete
samarbete
Rättsligt
Inre
Inresäkerhet
säkerhet

Inre
Inresäkerhet
säkerhet
säkerhet
Inre
Jämlikhet
Jämlikhet
Jämlikhet
Jämlikhet
Jämlikhet
Barn
Barn

Barn
Barn
Barn
EU-stadgan
EU-stadganom
omde
de
Äldre
Äldremänniskor
människor
människor
Äldre
människor
Äldre
människor
grundläggande
grundläggande
Äldre
rättigheterna
rättigheterna

EU-stadgan
om
de
EU-stadganom
omde
de
EU-stadgan
grundläggande
grundläggande
grundläggande
rättigheterna
rättigheterna
rättigheterna
Hatbrott
Hatbrott
Hatbrott
Hatbrott
Hatbrott

Tillgångtill
tillrättslig
rättslig
Tillgång
prövning
prövning
Informationssamhället
Informationssamhället
Informationssamhället
Informationssamhället
Informationssamhället

Migration
Migration
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering
Icke-diskriminering

Hbti-personer
Hbti-personer
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen

Våld
Våldmot
motkvinnor
kvinnor
Hatpropaganda
Hatpropaganda
Hatpropaganda
Hatpropaganda
Hatpropaganda

Offer
Offer

Rättsligtsamarbete
samarbete
Rättsligt

Informationssamhället
Informationssamhället

Jämlikhet
Jämlikhet

Icke-diskriminering
Icke-diskriminering

Äldre
Äldremänniskor
människor

Rättsstatsprincipen
Rättsstatsprincipen

Hatbrott
Hatbrott

Hatpropaganda
Hatpropaganda

Inresäkerh
säkerh
Inre
säker

Inre
Inre
Inre
Inresäkerhet
säkerhet
säkerhet
säkerhet
säkerhet
Inre

Romer
Romer

Barn
Barn

Barn
Barn
Barn
Barn
Barn

Personer
Personermed
med
EU-stadgan
om
de
EU-stadgan
om
de
EU-stadgan
EU-stadganom
om
omde
de
de
funktionsnedsättning
funktionsnedsättning
EU-stadgan
grundläggande
grundläggande
grundläggande
grundläggande
grundläggande
rättigheterna
rättigheterna
rättigheterna
rättigheterna
rättigheterna

Rasism
Rasism

EU-stadgan
EU-stadganoo
grundläggan
grundlägga
rättigheter
rättigheter
rättighete

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Identifiera trender genom att samla
in och analysera jämförbara uppgifter

Främja policyinsatser som är förenliga med
de grundläggande rättigheterna, genom att
tillhandahålla stöd och sakkunskap i realtid

Vi har fem huvudsakliga uppgifter:
Bidra till bättre lagstiftning
och lagtillämpning
genom att tillhandahålla
oberoende rådgivning

På ett effektivt sätt
främja rättigheter,
värden och friheter

Stärka samarbetet med nationella och
lokala aktörer på området grundläggande
rättigheter och samarbeta med stödgrupper

”De grundläggande rättigheterna är lika viktiga för EU
som hjärtat är för våra kroppar. Vår uppgift är att hjälpa
alla EU-organ och medlemsstater att leva upp till dessa
rättigheter. Till syvende och sist finns vi till för att borga
för att alla människor i EU kan leva ett liv i värdighet.”
Michael O’Flaherty
Direktör

FRA – EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER
fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
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