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Lisääntyvä eriarvoisuus ja häirintä horjuttavat perusoikeuksien
suojelua
Euroopan unionin perusoikeusviraston vuoden 2019 perusoikeusraportin mukaan
monet ihmiset EU:ssa uhkaavat jäädä jälkeen, kun lisääntyvä suvaitsemattomuus ja
ihmisten perusoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset rapauttavat tähän mennessä
saavutettua huomattavaa edistymistä.
”Perusoikeuksia koskevat hälytyskellot soivat eri puolilla EU:ta, sillä eriarvoisuus, häirintä ja
ennakkoluulot vain lisääntyvät”, sanoo FRA:n johtaja Michael O’Flaherty. ”Meidän on annettava
selkeitä vastauksia ja korostettava, kuinka oikeudet hyödyttävät meitä kaikkia ja torjuvat
eriarvoisuutta, joka estää sellaisen oikeudenmukaisen ja tasapuolisen yhteiskunnan
saavuttamisen, jossa jokainen voi menestyä.”
Tämän vuoden perusoikeusraportissa tarkastellaan ihmisoikeuksien suojelun kehitystä ja
puutteita EU:ssa viime vuoden aikana. Erityisen merkittäviä virstanpylväitä olivat kaikkien EU:n
jäsenvaltioiden vuoteen 2018 mennessä ratifioima YK:n vammaisyleissopimus ja EU:n
väliaikainen sopimus ehdotetusta esteettömyysdirektiivistä. Maailmanlaajuisesti Agenda 2030 ja
sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta antavat suuntaviivat entistä tasa-arvoisempaa,
oikeudenmukaisempaa ja rauhanomaisempaa maailmaa varten. Tämän takaamiseksi
ihmisoikeudet on sisällytettävä tavoitteisiin, kuten raportin keskeisiä kysymyksiä käsittelevässä
osiossa esitetään.
Muita keskeisiä kysymyksiä:






Rotusyrjintä ja häirintä ovat edelleen yleinen ilmiö kaikkialla Euroopan unionissa. EU:n
toimielimet tunnustivat tämän ja hyväksyivät toimenpiteitä, joilla torjutaan antisemitismiä ja
afroeurooppalaisiin kohdistuvaa rasismia. Kuten FRA:n selvitykset osoittavat, ihmiset joutuvat
ihonvärinsä, uskontonsa tai etnisen alkuperänsä vuoksi edelleen laaja-alaisen häirinnän,
syrjinnän, sitkeiden ennakkoluulojen ja syrjivän etnisen profiloinnin kohteeksi kaikkialla
EU:ssa. Esimerkiksi yksi viidestä tummaihoisesta ja lähes kolme kymmenestä juutalaisesta
kokee häirintää. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi näin ollen kehitettävä kansallisia
toimintasuunnitelmia rasismin ja rotusyrjinnän torjumiseksi. Niiden olisi myös puututtava
tiukemmin viharikoksiin ja vihapuheisiin väitettyjen tapausten tehokkaan kirjaamisen,
tutkinnan, syytteen nostamisen ja tuomitsemisen avulla.
Pakolaisten kotouttamisessa edistyttiin erilaisista esteistä huolimatta. Lähes neljä
kymmenestä eurooppalaisesta pitää maahanmuuttoa kuitenkin ongelmallisena ja lähes
puolet yliarvioi laittoman maahanmuuton määrän. Myös väitteitä pakolaisten, joiden joukossa
on lapsia, toisinaan väkivaltaisista käännyttämisistä EU:n ulkorajalta ja poliisin harjoittamasta
pakolaisten kaltoinkohtelusta ilmaantuu jatkuvasti. Tällaiset toimet korostavat jäsenvaltioiden
tarvetta toimia nyt kiireellisesti väärinkäytösten lopettamiseksi ja sen varmistamiseksi, että
turvapaikka- ja palauttamismenettelyissä noudatetaan EU:n turvapaikkalainsäädäntöä ja
kunnioitetaan ihmisoikeuksia.
Lapsiköyhyys väheni EU:ssa hieman, mutta edelleen yksi neljästä lapsesta elää
köyhyysriskissä. Tämä tarkoittaa, että yhdellä maailman varakkaimmista alueista elää
lapsia, jotka menevät nukkumaan nälkäisinä ja asuvat puutteellisissa oloissa, minkä vuoksi
heidän terveytensä ja koulutuksensa kärsivät. Ulkomaalaisten vanhempien lapsista neljä
kymmenestä elää tällaisissa olosuhteissa. Etnistä vähemmistöä edustavia lapsia syrjitään
edelleen. Esimerkiksi 15 prosenttia romanilapsista kärsii syrjivästä opetuksesta. EU:n ja sen

jäsenvaltioiden olisi näin ollen suunnattava rahoitusta lapsiköyhyyttä vähentäviin
toimenpiteisiin. Niiden olisi myös entistä tehokkaammin torjuttava vähemmistöryhmiin
kuuluvien lasten syrjintää lasten sosiaalisen osallisuuden ja integroitumisen tehostamiseksi.
Raportissa tehdään yhteenveto ihmisoikeuksissa vuonna 2018 EU:ssa tapahtuneesta keskeisestä
kehityksestä ja analysoidaan sitä. Siinä tehdään myös toimenpide-ehdotuksia, jotka kattavat
EU:n perusoikeuskirjan ja sen käytön jäsenvaltioissa, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden,
rasismin, muukalaisvihan ja asiaan liittyvän suvaitsemattomuuden, romaniväestön integraation,
turvapaikka-asiat, rajat ja muuttoliikkeen, tietoyhteiskunnan, yksityisyyden ja tietosuojan, lapsen
oikeudet, oikeussuojan saatavuuden sekä YK:n vammaisyleissopimuksen täytäntöönpanon.
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