
   
 
 
Pressemeddelelse fra FRA 

Wien/Bruxelles, den 6. december 2012 

Krisetiderne gør det nødvendigt at styrke domstolsadgangen 

Budgetnedskæringer i kølvandet på den nuværende økonomiske krise bør ikke berøre en 

persons retlige krav på og ret til domstolsadgang. Dette er temaet for 2012-konferencen for 

grundlæggende rettigheder, der tilrettelægges af Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA). Arrangementet, der har titlen "Justice in austerity - 

challenges and opportunities for access to justice" (retfærdighed i en krisetid – udfordringer og 

muligheder for domstolsadgang), i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Blandt talerne vil være 

formanden for Europa-Parlamentet, EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende 

rettigheder og unionsborgerskab og FN's højkommissær for menneskerettigheder. FRA vil også 

præsentere en ny rapport, hvori der ses nærmere på de praktiske barrierer for domstolsadgang 

i sager om forskelsbehandling.  

"Krisen sætter de eksisterende strukturer, herunder vores retssystemer, under stigende pres", siger 

Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet. "Mens vi alle befinder os i en situation med 

vedvarende global økonomisk afmatning, som tvinger regeringerne til hårde budgetnedskæringer, bør 

disse værdier, der er sikret i Lissabontraktaten, på ingen måde undermineres", siger Loucas Louca, 

cypriotisk justitsminister og minister for offentlig orden.  

Højtstående beslutningstagere, aktører og eksperter samles på konferencen for at undersøge 

eksisterende politikker og drøfte styrkerne og svaghederne ved forskellige retssystemer og deres 

finansieringsmekanismer. De vil også afdække, hvordan krisen kan vendes til en mulighed for 

reformer ved at udveksle lovende praksisser og innovative løsninger, der kunne indgå i den fremtidige 

politiske udvikling, f.eks. EU's kommende gennemgang af sine love om ikke-forskelsbehandling.  

"Efterhånden som tiderne bliver vanskeligere, befinder flere og flere europæere sig i en sårbar 

situation. Arbejdsløsheden i EU er på sit højeste i mere end ti år, og sammen med de stagnerende 

lønstigninger i mange lande stiger fattigdommen og den sociale udstødelse", siger FRA's direktør 

Morten Kjærum. "I krisetider kan jagten efter syndebukke føre til fremmedhad og andre krænkelser af 

de grundlæggende rettigheder. Derfor er der afgjort brug for mere hjælp med hensyn til 

domstolsadgang. Nedskæringerne i disse vanskelige tider medfører ikke blot, at flere udsættes for 

krænkelser af menneskerettighederne, men de er også kortsigtede. Sikringen af domstolsadgang for 

alle skal være et centralt punkt i enhver diskussion om potentielle budgetnedskæringer".  

I den nye rapport fra FRA, "Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further 

equality" (domstolsadgang i sager om forskelsbehandling i EU – skridt til yderligere lighed), 

undersøges processen med at søge oprejsning i sager om forskelsbehandling i otte EU-medlemsstater 

på grundlag af interview i marken. Den fremhæver en række af de praktiske barrierer, som klagere 

står over for, og foreslår en række løsninger. Forslagene omfatter:  

 Forenkling af alt for komplekse klagesystemer 

 Sikring af, at der i højere grad gøres brug af udenretslige mekanismer, da de kan forbedre 

domstolsadgangen og samtidig potentielt reducere de samlede omkostninger ved retssystemet 

 Fastsættelse af et minimum af hjælpestrukturer for ofre, såsom juridisk rådgivning og 

vejledning samt rådgivere til psykologisk støtte 

FRA_2012_02330000_DA_TRA.docx
FRA_2012_02330000_DA_TRA.docx


   
 
 

 Bevidstgørelse om ligebehandling og mangfoldighed for at opbygge en kultur med respekt for 

grundlæggende rettigheder, hvor ingen afholdes fra at indgive berettigede klager. 

Rapporten giver også eksempler på, hvordan forskellige medlemsstater allerede arbejder på at få  

fjernet vanskelighederne i forbindelse med adgangen til domstolsprøvelse. 

Rapporten: 

Access to justice in cases of discrimination in the EU: Steps to further equality findes på 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu  

Tlf.: +43 1 580 30 642 

 

Bemærkninger til redaktører:  

 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har til opgave at yde 

evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og således bidrage til mere 

saglige og bedre målrettede debatter og politikker vedrørende grundlæggende rettigheder. 

 I EU-retten sikrer artikel 21 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 

rettigheder retten til henholdsvis ikke-forskelsbehandling og adgang til effektive retsmidler og 

til en retfærdig rettergang, herunder adgang til domstolsprøvelse.  

 Europa-Parlamentet og det cypriotiske formandskab for Den Europæiske Union støtter begge 

dette arrangement. 
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