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Perusoikeuksien suojaamisen vahvistaminen Euroopassa:
Euroopan unionin perusoikeusviraston ehdottamat etenemistavat
EU:n ministerien kokoontuessa keskustelemaan EU:n vapautta, turvallisuutta ja oikeutta
koskevista
toimintaperiaatteista
EU:n
perusoikeuksien
virasto
(FRA)
antaa
vuosikertomuksessaan käytännön ehdotuksia siitä, miten voidaan varmistaa, että EU:ssa
asuvien ja oleskelevien ihmisten oikeuksia suojataan entistä paremmin. Kertomuksessa myös
kartoitetaan perusoikeuksiin vuoden 2013 aikana liittyneitä haasteita ja saavutuksia.
”FRA:n vuosikertomuksessa otetaan esille monia perusoikeuksiin tämän päivän Euroopassa liittyviä
haasteita. Sen lisäksi siinä osoitetaan, että vuoden 2013 aikana on päästy myös merkittäviin
saavutuksiin”, sanoo FRA:n johtaja Morten Kjaerum. ”Konkreettisilla ehdotuksillamme on tarkoitus
varmistaa, että oikeuksien suojaaminen etenee edelleen koko EU:ssa. EU:n nyt tekemät valinnat
vaikuttavat perusoikeuksiin tulevina vuosina. Meidän on tehtävä yhteistyötä varmistaaksemme, että
perusoikeudet toteutuvat nykyisten lakien nojalla käytännössä kaikkien EU:ssa olevien osalta.ˮ
Viime vuosien tapaan FRA:n vuosikertomuksessa 2013 korostetaan haasteita ja saavutuksia monilla
perusoikeuksien aloilla koko EU:ssa. Niitä ovat esimerkiksi seuraavat:






FRA:n tutkimukset lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin ja transsukupuolisiin henkilöihin
(LGBT-henkilöt) kohdistuvasta väkivallasta ja syrjinnästä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta,
ja juutalaisvastaisuudesta paljastavat, että uhrit, erityisesti viharikosten uhrit, ovat usein
peloissaan ja että he jättävät hyvin usein rikokset ilmoittamatta. Vuonna 2012 annettu EU:n
uhridirektiivi edellyttää toimenpiteiden lisäämistä uhrien tuen ja suojelun vahvistamiseksi.
Traagiset tapahtumat Italian rannikolla Lampedusan saarella osoittivat, että siirtolaisten
hengen ja oikeuksien suojaamiseksi tarvitaan välittömästi EU:n laajuista toimintaa. Euroopan
komission aloitteessa merellä tapahtuvien kuolemien vähentämiseksi esitellään
toimintalinjat, joiden tarkoituksena on vahvistaa ongelmien ratkaisemista yhteisesti
Euroopassa.
Paljastukset laajalle levinneestä tiedonvalvonnasta toivat ilmi tietosuojasta vastaavien
viranomaisten selkeät puutteet EU:ssa ja kansallisella tasolla. Tästä takaiskusta johtuvien
EU:n tietosuojasääntöjen huomattavien uudistusten pitäisi auttaa vahvistamaan tietosuojaa
koko EU:ssa.

Neuvoston käsitellessä oikeus- ja sisäasioiden alan seuraavan viiden vuoden painopistealoja FRA:n
vuosikertomuksessa korostetaan, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden on vahvistettava uudelleen yhteinen
sitoumuksensa perusoikeuksien suojaamiseen ja edistämiseen ja lujitettava sitä. Siinä esitetään
sisäisen perusoikeusstrategian ja vuotuisen toimintapoliittisen jakson luomista, jotta perusoikeuksiin
liittyvät toimenpiteet voitaisiin yhdistää toisiinsa paremmin ja seurata niitä säännöllisesti EU:ssa ja
kansallisella tasolla. Tämä vastaisi voimassa olevaa ihmisoikeuslainsäädäntöä ja lujittaisi EU:n
asemaa ihmisoikeuksien edelläkävijänä koko maailmassa.
Raportti on luettavissa osoitteessa: Fundamental rights: challenges and achievements in 2013
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Tietoja toimittajille
 FRA:n vuoden 2013 vuosikertomus sisältää konkreettista ja vertailukelpoista tietoa käytännön
perusoikeustilanteesta EU:n 28 jäsenvaltiossa. Vuosikertomuksessa esitellään tärkeitä
tapahtumia, lupaavia käytäntöjä ja haasteita seuraavilla aloilla: turvapaikat, maahanmuutto ja
kotouttaminen; rajavalvonta ja viisumipolitiikka; tietoyhteiskunta ja tietosuoja; lapsen
oikeudet ja lastensuojelu; tasa-arvo ja syrjimättömyys; rasismi ja etniseen alkuperään
perustuva syrjintä; tehokas ja riippumaton oikeussuoja; rikosten uhrien oikeudet.
Vuosikertomuksessa on myös erityinen kohta, jossa käsitellään perusoikeuksia koskevaa
EU:n sisäistä strategista kehystä ja voimien yhdistämistä parempien tulosten saavuttamiseksi.
 EU:n nykyinen oikeus- ja sisäasioiden kehys, Tukholman ohjelma, kattaa vuodet 2010–2014.
Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 5. ja 6. kesäkuuta pidettävän kokouksen jälkeen Eurooppaneuvosto hyväksyy kesäkuussa 2015 seuraavat, kauden 2015–2020 kattavat strategiset
suuntaviivat lainsäädännön ja toiminnan suunnittelulle vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueella.
 Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) tehtävänä on antaa näyttöön perustuvaa
asiantuntijaneuvontaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää
täten tietoon perustuvaa ja kohdennettua keskustelua perusoikeuksista sekä niitä koskevien
toimintalinjojen laatimista.
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