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Maahanmuuttajiin kohdistuvat tragediat ovat yksi
monista perusoikeuksia koskevista haasteista, jotka on
ratkaistava, toteaa FRA.
Vuonna 2014 maahanmuuttajia kuoli ennätysmäärä, kun he yrittivät
ylittää Välimeren päästäkseen Eurooppaan. Jäsenvaltioiden pitäisi näin
ollen harkita sitä, että kansainvälistä suojelua tarvitseville ihmisille
tarjotaan enemmän laillisia mahdollisuuksia saapua EU:n alueelle
käyttökelpoisena vaihtoehtona vaaralliselle laittomalle maahantulolle.
Tämä on yksi Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) päätelmistä
tämän vuoden vuosikertomuksessa, jossa seurataan koko EU:n alueen
kehitystä monilla aloilla vuonna 2014.
”Vuonna 2014 perusoikeuksien kunnioittamiseen liittyi edelleen monia haasteita,
kuten FRA:n viimeisimmässä vuosikertomuksessa osoitetaan. Kuitenkin myös
edistystä on tapahtunut”, toteaa FRA:n vt. johtaja Constantinos Manolopoulos.
”Vuosikertomuksessa esitetyt todisteet ja päätelmät voivat opastaa EU:n
poliittisia päätöksentekijöitä niiden toiminnassa, jotta ne voivat paremmin
edistää ja suojata perusoikeuksia. Ne voivat toimia perustana sen
varmistamisessa, että politiikassa ja lainsäädännössä toteutetaan käytännössä
perusoikeuksia paremmin kaikkien osalta EU:ssa.”
Viime vuosien tapaan FRA:n vuoden 2014 vuosikertomuksessa esitellään monilla
perusoikeuksien aloilla eri puolilla EU:ta saavutettuja tavoitteita ja kohdattuja
haasteita. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:


Maahanmuuttajien
ahdinko
paheni
edelleen.
Ennätysmäärä
maahanmuuttajia kuoli Välimerellä; merellä pelastettujen tai kiinni
otettujen määrä nelinkertaistui; maahanmuuttajien käsittely joidenkin
jäsenvaltioiden rajoilla huononi; ja maahanmuuttajien kotouttamista
koskeva julkinen keskustelu on edelleen suuri haaste. Vuonna 2014
perustettiin uusia EU:n rahoitusmekanismeja auttamaan jäsenvaltioita
panemaan täytäntöön EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkalainsäädäntöä,
parantamaan yhteisvastuuta jäsenvaltioiden välillä ja torjumaan rajat
ylittävää rikollisuutta. Yleisesti ottaen nykyinen maahanmuuttotilanne
EU:ssa osoittaa, että tarvitaan EU:n laajuista politiikkaa, jossa käsitellään
kaikkia maahanmuuton näkökohtia syistä seurauksiin. Hiljattain
hyväksytty Euroopan muuttoliikeagenda on tältä osin tärkeä askel.



Viharikosten ilmoittamiseen ja kirjaamiseen liittyy edelleen haasteita.
FRA:n
kattavassa
naisiin
kohdistuvaa
väkivaltaa
koskevassa
tutkimuksessa osoitettiin, että naiset kokevat laajasti väkivaltaa
kaikkialla EU:ssa niin kotona, työssä, julkisuudessa kuin verkossakin.
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Kuten aiemmissa FRA:n tutkimuksissa, esimerkiksi antisemitismiä sekä
lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transihmisten syrjintää koskeneessa
tutkimuksessa, myös tässä tuotiin esiin yleisiä pelon tunteita ja
merkittävää aliraportointia uhrien keskuudessa. Jotkin jäsenvaltiot ovat
kuitenkin ryhtyneet toimiin parantaakseen rikosten uhrien suojelua
tarkistamalla lainsäädäntöään ja toimintalinjojaan, sillä määräaika EU:n
uhridirektiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä (marraskuu
2015) lähenee. FRA:n vuosikertomuksessa todetaan, että jäsenvaltioiden
pitäisi hyväksyä lisätoimenpiteitä kattavien uhrien tukipalvelujen
järjestämiseksi, mahdollistaa uhrien pääsy tällaisiin palveluihin ja
kouluttaa poliisiviranomaisia ja oikeusalan ammattilaisia uhrien
tukemisessa.


Lastensuojelun
resurssit
ovat
edelleen
alimitoitettuja
monissa
jäsenvaltioissa, mikä estää lasten oikeuksien suojelun parantamisen
käytännössä. Tiedot osoittavat, että lasten köyhyyttä ja sosiaalista
syrjäytymistä esiintyy edelleen paljon. Samanaikaisesti jotkin jäsenvaltiot
parantavat lapsiuhrien ja vanhempien huolenpitoa vailla olevien lasten
oikeussuojaa.
Kuten
FRA:n
vuosikertomuksessa
osoitetaan,
jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin parantaa koordinointimekanismeja ja
kehittää
laatustandardeja
sekä
tehokkaita
tarkistusja
valvontamekanismeja sen varmistamiseksi, että palveluissa noudatetaan
lasten oikeuksien kunnioittamista koskevaa velvoitetta.

Viime vuosien tapaan vuosikertomus sisältää myös erityisen osion. Tänä vuonna
siinä tarkastellaan lähemmin perusoikeuksia koskevia indikaattoreita, joita
käytetään oikeuksien suojelua koskevien EU:n ja kansallisten sitoumusten
tehostamis- ja arviointivälineenä.
Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa: Fundamental rights: challenges and
achievements in 2014.
Lisätietoja: media@fra.europa.eu / Puh. +43 (1)580 30 642
Tietoa toimittajille
 FRA:n vuoden 2014 uudistettu vuosikertomus sisältää konkreettista ja
vertailukelpoista tietoa käytännön perusoikeustilanteesta EU:n 28
jäsenvaltiossa. Vuosikertomuksessa esitetään tärkeitä tapahtumia,
lupaavia käytäntöjä ja haasteita seuraavilla aloilla: tasavertaisuus ja
syrjimättömyys, rasismi, muukalaisviha ja vastaava suvaitsemattomuus,
romanien osallistaminen, turvapaikka-asiat, viisumit, maahanmuutto,
rajat ja kotouttaminen, tietoyhteiskunta, tietosuojelu, lasten oikeudet ja
oikeussuojan saatavuus, mukaan lukien rikoksen uhrien oikeudet.
Kussakin luvussa keskitytään kolmeen keskeiseen kysymykseen, jotka
liittyvät luvun aiheeseen, ja luvun lopussa esitetään FRA:n päätelmät.
Jotkin päätelmät ja tulokset esitetään myös ensimmäistä kertaa EU:n
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neuvoston EU:n perusoikeuskirjan soveltamista koskevissa päätelmissä,
jotka annettiin 23. kesäkuuta.
Vuosikertomuksessa on myös erityinen luku, jossa käsitellään
perusoikeuksien valtavirtaistamista ja siirtymistä sanoista tekoihin, sekä
luku, jossa keskitytään EU:n perusoikeuskirjaan ja siihen, miten
jäsenvaltiot käyttävät sitä.
FRA:n tehtävänä on antaa tutkimustuloksiin perustuvaa neuvontaa
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden päätöksentekijöille ja edistää näin
kattavampaan tietoon perustuvaa ja kohdennetumpaa keskustelua
perusoikeuksista
sekä
perusoikeuksia
koskevien
toimintalinjojen
laatimista.
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