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Tragedije migrantov eden od številnih izzivov na
področju temeljnih pravic, ki jih je treba reševati,
ugotavlja agencija FRA
Leta 2014 je umrlo rekordno število migrantov, ki so poskušali prečkati
Sredozemsko morje, da bi prišli v Evropo. Države članice bi tako morale
ljudem, ki potrebujejo mednarodno zaščito za vstop v EU, ponuditi več
pravnih možnosti, ki bi bile ustrezne alternative tveganemu
nezakonitemu vstopu. To je ena od sklepnih ugotovitev iz letošnjega
letnega poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA), v
katerem se obravnavajo spremembe na številnih področjih v vsej
Evropski uniji v letu 2014.
„Po navedbah iz zadnjega letnega poročila agencije FRA je leta 2014 ostalo
nerešenih veliko izzivov v zvezi s temeljnimi pravicami. Kljub temu je bil viden
tudi napredek,“ pravi začasni direktor agencije FRA Constantinos Manolopoulos.
„Dokazi in sklepi iz poročila lahko oblikovalce politike po EU usmerjajo pri
njihovih prizadevanjih za boljše spodbujanje in zaščito temeljnih pravic. Lahko
so izhodišče za zagotavljanje, da bi politike in zakoni bolje pripomogli k boljšemu
izvajanju temeljnih pravic za vse v EU.“
V poročilu agencije FRA za leto 2014 so tako kot v preteklih letih poudarjeni
izzivi in dosežki na številnih področjih temeljnih pravic po EU. Na primer:


Huda stiska migrantov se je samo še povečevala. V Sredozemskem
morju je umrlo rekordno število migrantov; število rešenih ali prijetih na
morju se je povečalo za štirikrat; obravnava migrantov na mejah
nekaterih držav članic se je poslabšala; javna razprava o vključevanju
migrantov pa še naprej ostaja izziv. Vendar so bili leta 2014 vzpostavljeni
novi mehanizmi EU za financiranje kot pomoč državam članicam pri
izvajanju migracijskega in azilnega prava EU, za izboljšanje solidarnosti
med državami članicami in kot pomoč pri boju proti čezmejnemu
kriminalu. Skratka, trenutno stanje na področju priseljencev v EU kaže na
potrebo po skupni vseevropski politiki, ki bi obravnavala vse vidike
priseljevanja, od vzrokov za njegov nastanek do posledic. Nedavna
evropska agenda o migracijah je pomemben korak v tej smeri.



Nerešeni izzivi glede prijave in evidentiranja kaznivih dejanj iz sovraštva.
Rezultati obširne raziskave agencije FRA o nasilju nad ženskami so
pokazali razširjeno zlorabo žensk doma, na delovnem mestu, v javnosti in
na spletu po vsej EU. Tako kot pri prejšnjih raziskavah agencije FRA, na
primer o antisemitizmu in diskriminaciji do lezbijk, gejev, biseksualcev ali
transspolnih oseb, sta se tudi tukaj razkrila splošen občutek strahu in
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visoka stopnja nezadostnega prijavljanja med žrtvami. Vendar so
nekatere države članice sprejele ukrepe, da bi bolje zaščitile žrtve
kaznivih dejanj, tako da so prenovile svoje zakone in politike, saj se vse
bolj približuje november 2015, ko se izteče rok za prenos direktive EU o
žrtvah v nacionalne zakonodaje. V letnem poročilu agencije FRA je
poudarjeno, da bi morale države članice sprejeti nadaljnje ukrepe za
vzpostavitev celovitih storitev kot podporo žrtvam, za omogočanje
dostopa žrtvam do takih storitev ter usposabljanje policistov in pravnih
strokovnjakov o podpori žrtvam.


V številnih državah članicah se zaščiti otrok še vedno ne namenja dovolj
sredstev, kar ovira prizadevanja za boljšo zaščito otrokovih pravic v
praksi. Podatki kažejo, da stopnji revščine otrok in socialne izključenosti
ostajata visoki. Hkrati pa nekatere države članice izboljšujejo pravno
zaščito otrok žrtev ali otrok brez starševskega varstva. Vendar kot kaže
letno poročilo, bi morale države članice izboljšati mehanizme usklajevanja
ter razviti standarde kakovosti in učinkovite mehanizme inšpekcijskih
pregledov in spremljanja, s čimer bi zagotovile, da se storitve izvajajo v
skladu z obveznostjo spoštovanja otrokovih pravic.

Letno poročilo tako kot prejšnja leta vključuje poseben osrednji del. Letos so v
njem podrobneje obravnavani kazalniki temeljnih pravic kot orodje za okrepitev
in uskladitev zavez EU in nacionalnih zavez glede varstva pravic.
Poročilo je na voljo na naslovu: Fundamental rights: challenges
achievements in 2014 (Temeljne pravice: izzivi in dosežki v letu 2014).

and

Za več informacij se obrnite na službo za odnose z mediji pri agenciji
FRA: media@fra.europa.eu/Tel. +43 158030642
Sporočilo urednikom:
 Letno poročilo za leto 2014 agencije FRA v novi podobi vsebuje konkretne
in primerljive podatke o stanju na področju temeljnih pravic na ozemlju
28 držav članic EU. V njem so opredeljeni ključne spremembe, obetavne
prakse in izzivi v zvezi z enakostjo in nediskriminacijo; rasizmom,
ksenofobijo in povezano nestrpnostjo; vključevanjem Romov; azilom,
vizumi, migracijami, mejami in vključevanjem; informacijsko družbo,
varstvom podatkov; otrokovimi pravicami in dostopom do pravnega
varstva, vključno s pravicami žrtev kaznivih dejanj. Vsako poglavje
obravnava tri ključna vprašanja v zvezi s temo poglavja in se konča s
seznamom sklepov agencije FRA. Nekateri sklepi in ugotovitve so prvič
izraženi tudi v sklepih Sveta EU o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah,
ki so bili sprejeti 23. junija.
 Poročilo vključuje tudi osrednje poglavje z naslovom „Vključevanje
temeljnih pravic: besede, ki preidejo v dejanja“ ter poglavje o Listini EU o
temeljnih pravicah in tem, kako jo države članice uporabljajo.
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Naloga agencije FRA je zagotoviti svetovanje na podlagi dokazov nosilcem
odločanja na ravni EU in nacionalni ravni ter s tem prispevati k bolj
premišljenim in usmerjenim razpravam in politiki na področju temeljnih
pravic.
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