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Rändekriis paneb proovile Euroopa Liidu põhiõiguste 
tugevuse, leiab FRA põhiõiguste 2016. aasta aruandes 

 

2015. aastal otsis Euroopa Liidust varjupaika üle miljoni inimese ehk viis korda 

rohkem kui aasta varem. Oma 2016. aasta põhiõiguste aruandes uurib Euroopa 

Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) probleemi olemust ja ulatust ning pakub välja 

meetmed tagamaks põhiõigused kogu Euroopa Liidus. 

„Eelmisel aastal pandi Euroopa Liidu kindlameelsus põhiõiguste osas põhjalikult proovile, 

kui löögi alla sattusid mitmed vabadused, õigused ja väärtused, millele Euroopa on 

rajatud,“ ütles FRA direktor Michael O’Flaherty. „Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad 

otsustavalt kaitsma õigusi, mis on seadustega ette nähtud kõigile, olenemata sellest, kas 

nad elavad Euroopa Liidus juba mitmendat põlvkonda või on alles saabunud Euroopa 

kallastele.“ 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti käesoleva aasta aruandes vaadeldakse põhiõigustega 

seotud probleeme ja saavutusi kogu Euroopa Liidus. Paljusid aruandes käsitletud teemasid 

arutatakse põhjalikumalt 2016. aasta põhiõiguste foorumil, mis toimub 20.–23. juunil 

Viinis. 

 Kogu maailmas on 60 miljonit pagulast ja seetõttu püsib rändeolukord teemana 

Euroopa Liidu tegevuskavas tähtsal kohal. Enamik Euroopasse saabuvatest 

pagulastest, kellest paljud on lapsed, riskivad eluga, kui maksavad inimkaubitsejatele 

ületamaks merd ülerahvastatud ja merekõlbmatutes paatides. 

 Paljudes liikmesriikides on täheldatud rassistlike ja ksenofoobsete vahejuhtumite 

sagenemist rändeolukorrast ja terrorirünnakutest põhjustatud hirmude tagajärjel. FRA 

aruandes leitakse, et eelkõige puudutavad need intsidendid islami- ja juudiusuliste 

kogukondi. 

 Terrorirünnakud on meile taas kord näidanud kui raske on saavutada tasakaalu 

isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse ning sisejulgeoleku tagamise vahel. 

Paljud Euroopa Liidu liikmesriigid reformivad just praegu luuretegevuse 

õigusraamistikku, mille tõttu võivad suureneda luureteenistuste sekkumisõigused. 

Aruanne on kättesaadav FRA veebilehel Põhiõiguste aruanne 2016 

Lisateavet saab aadressil media@fra.europa.eu 

Tel +43 1 580 30 642 

 

Märkused toimetajatele 

 2016. aasta põhiõiguste aruandes võetakse kokku ja analüüsitakse  peamisi 

trende põhiõiguste valdkonnas Euroopa Liidus 2015. aastal ning tehakse 

ettepanekud järgmisteks sammudeks sellistel teemadel nagu võrdõiguslikkus ja 

mittediskrimineerimine, rassism, ksenofoobia ja seonduv sallimatus, romade 

integreerimine, infoühiskond, eraelu puutumatus ja andmekaitse, lapse õigused, 

õiguskaitse kättesaadavus ning kuriteoohvrite õigused. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016
mailto:media@fra.europa.eu


 

 FRA pakub tõenduspõhist nõu Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide otsustajatele, 

et aidata muuta põhiõiguste arutelu ja poliitikakujundus teadmistepõhisemaks ja 

sihipärasemaks. 


