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Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin (EIT)
Terroristiksi epäillyn ampumistapaus tutkittiin riittävästi
Lontoon metroon tehdyn itsemurhapommi-iskun tekijäksi epäillyn henkilön ampumista tutkittiin
EIT:n mielestä riittävästi Isossa-Britanniassa. Tapauksessa poliisin luoteihin kuolleen
brasilialaisen uhrin serkku Armani Da Silva oli valittanut tuomioistuimelle siitä, etteivät
kansalliset tutkimukset tapauksessa olleet johtaneet yhdenkään poliisin syytteeseen
asettamiseen.
Armani Da Silva v. the United Kingdom
Factsheet: Terrorism and the European Convention on Human Rights

Turvapaikanhakijan kristinuskoon kääntymisen seuraukset tutkittava
EIT:n suuri jaosto on antanut tuomion Ruotsille tapauksessa, jossa kyse oli turvapaikan
myöntämättä jättämisestä iranilaiselle turvapaikanhakijalle. Tapauksessa hakija oli vedonnut
alun perin vain poliittisiin syihin ja myöhemmin myös kristinuskoon kääntymiseen. EIT katsoi,
ettei ihmisoikeusloukkausta tapahtunut siltä osin, kuin turvapaikkaa ei myönnetty poliittisiin
syihin vedoten. Sen sijaan Ruotsin täytyi omasta aloitteestaan tehdä tuore arvio uskonnollisen
kääntymyksen hakijalle aiheuttamista riskeistä ennen kuin päätös hänen käännyttämisestä
tehtäisiin.
F.G. v. Sweden

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu
Kymmeniä tuhansia kadonneita ja tahdonvastaisesti kadonneita Euroopassa
Aseellisten konfliktien ja väkivaltaisuuksien johdosta Euroopan maissa on kymmeniä tuhansia
kadonneita, joiden kohtaloa ei ole selvitetty tai tahdottu selvittää. Katoamisiin näissä
tapauksissa ei välttämättä liity rikosta, mutta valtion tehtävänä on pyrkiä selvittämään
kadonneiden kohtalo. Tahdonvastaisiakin katoamisia, joissa kyse on aina rikoksesta, on
selvittämättä. Tiedot käyvät ilmi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun julkaisemasta
raportista, joka sisältää suosituksia katoamisten selvittämiseksi.
Issue Paper, Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe

Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea ja Euroopan komissio
Sosiaalisia oikeuksia kehitetään Euroopassa
Euroopan komissio on käynnistänyt Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan julkisen
kuulemisen, joka jatkuu vuoden loppuun asti. Komissio on esitellyt pilarista ensimmäisen
alustavan hahmotelman, jossa määritellään joukko keskeisiä periaatteita, joilla tuetaan toimivia
ja oikeudenmukaisia työmarkkinoita ja sosiaaliturvajärjestelmiä euroalueella. Euroopan
neuvoston järjestämässä sosiaalisten oikeuksien kehittämistä koskevan nk. Turinin prosessin
tuoreessa konferenssissa järjestön uudistettua sosiaalisten oikeuksien peruskirjaa pidettiin
hyvänä lähteenä komission työlle.
Euroopan komission lehdistötiedote sosiaalisten oikeuksien pilarista
The European Social Charter: a reference for the EU pillar on social rights
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Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
4 perusoikeusnäkökulmaa turvallisten maiden listaan
FRA on julkaissut mielipiteen koskien komission ehdottamia EU:n yhteisiä listoja turvallisista
maista. Turvallisten maiden listausta ei lähtökohtaisesti pidetä mahdottomana, mutta mikäli
sellainen laaditaan, tulee FRA:n mukaan huomioida seuraavat perusoikeusnäkökohdat: oikeus
hakea turvapaikkaa, tehokkaan oikeusturva saatavuus, lapsen oikeuksien toteutuminen ja
syrjinnän kielto.
FRA Opinion concerning an EU common list of safe countries of origin

Yhdistyneet kansakunnat (YK)
Lasten määrä kidutuksen uhreina kasvussa
YK:n alaisen kidutettujen uhrirahaston (Trust Fund for Victims of Torture) mukaan näyttää siltä,
että lapset joutuvat kidutuksen uhreiksi enenevässä määrin. Uhrirahaston kautta apua sai
vuonna 2015 yhteensä 3,995 kidutuksen uhriksi joutunutta lasta. Avustettavien lapsiuhrien
määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna yli 5000.
Worrying trend shows increased number of child torture victims

Veroparatiisijärjestelyt vähättelevät ihmisoikeuksia
YK:n ulkomaisia velkoja ja ihmisoikeuksia käsittelevä erityisraportoija Juan Pablo Bohoslavsky
vaatii kansainvälistä yhteisöä puuttumaan pikaisesti taloudellisen tiedon salailuun.
Bohoslavskyn mukaan veronkierto heikentää valtioiden mahdollisuutta huolehtia etenkin
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten ihmisoikeuksien toteuttamisesta. Panama
papereiden vuotoon liittyen hän kiinnittää huomiota myös siihen, kuinka tehottomia
rahoituslaitosten huolellisuus- ja vastuullisuusperiaatteet voivat käytännössä olla. Bohoslavskyn
ihmisoikeusneuvostolle vuoden alussa esittelemä raportti ja neuvoston päätöslauselma
näyttäytyvät Panama vuodon myötä entistä ajankohtaisimmilta.
Panama Papers: UN rights expert calls for the end of financial secrecy to halt flow of illicit funds
Study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda
Human rights council resolution A/HRC/31/L.24/Rev.1

A/HRC/

Muut
Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden yhteistyöelin on nyt GANHRI
Kansallisten ihmisoikeusinstituutioiden kansainvälisen koordinaatiokomitean (International
Coordinating Committee for National Human Rights Institutions, ICC) englanninkieliseksi
nimeksi on muutettu Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI).
GANHRI:n puheenjohtajaksi valittiin Saksan ihmisoikeusinstituutin johtaja Beate Rudolf. Hän
toimii tehtävässä kolmen vuoden ajan. Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio ja
Ihmisoikeuskeskus sen edustajana on jäsen GANHRI:n uudessa hallituksessa.
http://nhri.ohchr.org/EN/Pages/default.aspx
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