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Η μετανάστευτική κρίση θέτει σε δοκιμασία τη δέσμευση
της ΕΕ στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων,
σύμφωνα με την έκθεση του FRA για τα θεμελιώδη
δικαιώματα 2016
Πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα αναζήτησαν καταφύγιο στην ΕΕ το 2015,
αριθμός πενταπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Στην έκθεσή του για τα
θεμελιώδη δικαιώματα 2016, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) εξετάζει το εύρος και τη φύση του προβλήματος και
προτείνει μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.
« Κατά το περασμένο έτος, η προσήλωση της ΕΕ στα θεμελιώδη δικαιώματα τέθηκε σοβαρά
σε δοκιμασία καθώς πολλές από τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τις αξίες στις οποίες
βασίζεται η Ευρώπη δέχθηκαν πλήγματα», λέει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty.
«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να διατηρήσουν σταθερή στάση όσον αφορά την
προστασία των νομίμων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων, είτε ζουν στην ΕΕ εδώ και
πολλές γενιές, είτε μόλις έφτασαν στις ακτές της.»
Η φετινή ετήσια έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα πραγματεύεται τις προκλήσεις και τα
επιτεύγματα σε σχέση με πλήθος ζητημάτων που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων
στην ΕΕ. Πολλά από τα ζητήματα που καλύπτονται από τη φετινή έκθεση θα συζητηθούν
ποιο διεξοδικά κατά τη διάρκεια του Φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2016, που θα
πραγματοποιηθεί στη Βιέννη από τις 20 έως τις 23 Ιουνίου.


Με 60 εκατομμύρια άτομα βιαίως εκτοπισθέντα σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάσταση
όσον αφορά τη μετανάστευση θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στην κορυφή της
ημερήσιας διάταξης της ΕΕ. Η πλειονότητα των προσφύγων που φτάνουν στην ΕΕ,
πολλοί εξ αυτών παιδιά, διακινδυνεύουν τη ζωή τους δίνοντας χρήματα σε
λαθρεμπόρους προκειμένου να περάσουν τη θάλασσα με υπερπλήρη σκάφη που δεν
πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.



Σε πολλά κράτη μέλη παρατηρήθηκε έξαρση των κρουσμάτων ρατσισμού και
ξενοφοβίας, κατά κύριο λόγο εξαιτίας του φόβου για την κατάσταση που επικρατεί
στον τομέα της μετανάστευσης και την αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων.
Σύμφωνα με την έκθεση του FRA, από την κατάσταση αυτή έχουν επηρεαστεί
περισσότερο οι κοινότητες των Μουσουλμάνων και των Εβραίων.



Οι τρομοκρατικές επιθέσεις ανέδειξαν για μία ακόμη φορά τη δυσκολία επίτευξης της
σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής και τη διατήρηση της εσωτερικής ασφάλειας. Αρκετά κράτη μέλη της
ΕΕ βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία μεταρρύθμισης του νομικού τους
πλαισίου σε ό,τι αφορά τη συλλογή πληροφοριών ασφαλείας, γεγονός που ενδέχεται
να αυξήσει τις αρμοδιότητες παρέμβασης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Έκθεση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα 2016
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Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
 Η έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2016 συνοψίζει και αναλύει τις
σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ το
2015, διατυπώνοντας προτάσεις για δράση στους τομείς της ισότητας και της
εξάλειψης των διακρίσεων· του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και συναφείς μορφές
μισαλλοδοξίας· της ενσωμάτωσης των Ρομά· της προστασίας της κοινωνίας της
πληροφορίας, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· των δικαιωμάτων του
παιδιού και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.
 Ο FRA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων στους
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι
στη διεξαγωγή και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων και στοχοθετημένων συζητήσεων
και πολιτικών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

