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Højdepunkterne i 2011 dækker en række afsnit i EU's charter 
om grundlæggende rettigheder med følgende farvekoder: 

 

Friheder 

  
Asyl, indvandring og integration 
Grænsekontrol og visumpolitik 
Informationssamfundet og 
databeskyttelse 
 

Ligestilling 

  
Børns rettigheder og beskyttelse af 
børn 
Lighed og ikke-forskelsbehandling 
Racisme og etnisk 
forskelsbehandling 
 

Borgerrettigheder 

  
EU-borgernes deltagelse i den 
demokratiske proces i EU 
 

Retfærdighed i 
retssystemet 

  
Adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen 
Rettigheder for ofre for kriminalitet 
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I disse højdepunkter sættes der fokus på 
udvalgte centrale emner fra årsberetningen 
for 2011 fra Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA). I marginen henvises løbende til 
relevante FRA-publikationer fra 2011, som 
alle er tilgængelige på FRA's websted på 
http://fra.europa.eu.  
 
FRA's årsberetning, Grundlæggende 
rettigheder: udfordringer og resultater i 
2011, er struktureret omkring agenturets 
væsentligste tematiske arbejdsområder i 
perioden 2007-2012. Den er opdelt i 10 
kapitler, foruden en fokusartikel om 
situationen vedrørende de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union.  
 
FOKUSARTIKEL: Virkeliggørelse af 
rettigheder: situationen vedrørende 
beskyttelsen af de grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union 

1. Asyl, indvandring og integration 

2. Grænsekontrol og visumpolitik 

3. Informationssamfundet og 
databeskyttelse 

4. Børns rettigheder og beskyttelse af 
børn 

5. Lighed og ikke-forskelsbehandling 

6. Racisme og etnisk 
forskelsbehandling 

7. EU-borgernes deltagelse i den 
demokratiske proces i EU 

8. Adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen 

9. Rettigheder for ofre for kriminalitet 

10. EU-medlemsstater og internationale 
forpligtelser 

 
Den fuldstændige beretning og de enkelte 
kapitler kan downloades på 
http://fra.europa.eu. Bibliografiske 
referencer findes i slutningen af hvert 
kapitel i den fuldstændige beretning. 

I 2011 blev situationen vedrørende de grundlæggende 
rettigheder videreudviklet, og det komplekse samspil 
mellem flere beskyttende lag dominerer i stigende 
grad scenen. Flere medlemsstater i Den Europæiske 
Union (EU) oprettede f.eks. nationale 
menneskerettighedsinstitutioner, Den Europæiske 
Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
(FRA) nærmede sig sit femte år, og for første gang var 
EU selv direkte bundet af en international 
menneskerettighedstraktat – De Forenede Nationers 
(FN) konvention om rettigheder for personer med 
handicap (CRPD). I lyset heraf blev det i en rapport 
bestilt af FN's regionalkontor for Europa anbefalet, at 
alle disse forskellige institutioner udvider deres 
samarbejde for at minimere risikoen for mangler i 
beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. Det er 
af afgørende betydning, at denne udfordring tages op, 
for at gøre de grundlæggende rettigheder til 
virkelighed i dagligdagen for alle, der bor i EU. Et 
nærmere blik på den nuværende situation vedrørende 
de grundlæggende rettigheder viser også, at det er af 
stadig større betydning ikke kun at tage hensyn til 
dem, der har ansvaret for at gennemføre 
rettighederne – dvs. staterne – men også 
rettighedshaverne – dvs. enkeltpersonerne. Deres 
oplevelser og opfattelser skal tages i betragtning for at 
garantere, at strukturen med hensyn til de 
grundlæggende rettigheder i Europa gør en forskel i 
praksis og ikke bliver et mål i sig selv.  

Inden for asyl, indvandring og integration var 2011 
kendetegnet ved bekymringer over visse overførsler af 
asylansøgere på grundlag af Dublin II-forordningen., 
som blev fremført for Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol 
(Menneskerettighedsdomstolen) og Den Europæiske 
Unions Domstol (EU-Domstolen). Forskellige 
EU-medlemsstater gennemførte reformer inden for 
asylprocedurer. Selv om der på EU-plan var en 
stigende anerkendelse af de særlige situationer for 
f.eks. asylsøgende børn, er der fortsat dokumentation 
for generelle mangler i asylprocedurerne, herunder 
manglen på effektive retsmidler. I forbindelse med 
tilbagesendelsesprocedurer havde en lang række 
EU-medlemsstater endnu ikke indført effektive og 
uafhængige overvågningssystemer ved udgangen af 
2011. Med hensyn til lovligt bosiddende indvandrere 
blev der vedtaget en ny europæisk dagsorden for 

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse

http://fra.europa.eu/


Grundlæggende rettigheder 

4 

integration af tredjelandsstatsborgere. Mens integration defineres som et fælles ansvar, 
som forudsætter en indsats fra både modtagersamfundets og indvandrernes side, fremgår 
det af dokumentation fra 2011, at der stadig er mangler på forskellige områder, herunder 
sundhed, uddannelse, beskæftigelse og bolig.  

Inden for grænsekontrol og visumpolitik dominerede migrationspresset på 
EU-medlemsstater, der grænser op til Middelhavet, debatten om grænser og asyl i EU i 
2011. Det arabiske forår og opstanden i Libyen førte til en bølge af nyankomne til disse 
medlemsstater, hvilket gav næring til den offentlige debat. Disse nyankomne tog ofte 
videre til andre EU-medlemsstater, hvilket fik nogle af disse til at intensivere politikontrollen 
ved de indre Schengengrænser. Denne tilstrømning og reaktionen herpå gjorde, at 
Schengenaftalerne blev midtpunktet for mange af disse debatter. Af central betydning for 
Schengendrøftelserne var respekten for aftalerne, samarbejdet mellem medlemsstater og 
forsinkelser med hensyn til nye tiltrædelser. I forbindelse med situationen for personer, der 
rejser ulovligt ind i EU via dens ydre grænser, er der tale om en katastrofesituation med 
hensyn til grundlæggende rettigheder.  

Med hensyn til informationssamfundet og databeskyttelse var sikkerhed og teknologi 
de to emner, der dominerede debatten i 2011. Det var også et år, som markerede 10-året 
for terrorangrebene den 11. september i USA. Årsdagen gav næring til debatten om, 
hvordan man finder den rette balance mellem sikkerhed, retten til privatlivets fred og 
databeskyttelse, og var centreret om relevante emner som f.eks. lagring af 
telekommunikationsdata, indsamling og analyse af passageroplysninger, oprettelse af et 
system til sporing af finansiering af terrorisme og anvendelsen af kropsscannere. En 
anden problemstilling var, hvordan databeskyttelsesrammen kan opdateres med henblik 
på at holde trit med den teknologiske udvikling, med særligt fokus på sociale 
netværkssteder.  

For så vidt angår børns rettigheder og beskyttelse af børn, var 2011 kendetegnet ved 
vigtige fremskridt i EU's lovgivning og politik med hensyn til en bedre beskyttelse af børns 
rettigheder. Denne udvikling på EU-plan vil have betydning for, hvordan 
EU-medlemsstaterne sørger for at forebygge kriminalitet i form af handel med børn, 
seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse og børnepornografi, og beskytte børn, som blive ofre 
for sådanne forbrydelser, samt retsforfølge gerningsmænd. I den nye EU-dagsorden for 
børns rettigheder opstilles prioriterede områder, herunder øget viden om de vilkår, de mest 
udsatte grupper af børn lever under, og de behov, de har. Der ankommer fortsat 
ledsagede og uledsagede indvandrerbørn til EU-medlemsstaterne, hvilket kræver 
passende foranstaltninger fra offentlige myndigheders og sociale og andre tjenesters side.  

I 2011 traf EU og dens medlemsstater en lang række lovgivningsmæssige og politiske 
foranstaltninger med henblik på at behandle problemstillinger vedrørende lighed og 
ikke-forskelsbehandling. Denne udvikling var af særlig interesse for lesbiske, bøsser, 
biseksuelle og transseksuelle (LGBT'ere) samt personer med handicap. Der var en 
stigende anerkendelse af, at multipel og tværgående forskelsbehandling er en realitet. 
Debatten var også centreret om tilladeligheden af at begrænse religions- og trosfriheden, 
både i retspraksis og national lovgivning.  

Med hensyn til racisme og etnisk forskelsbehandling sendte den begivenhed, hvor 77 
personer blev dræbt og 242 andre blev såret i Norge i juli 2011, en stærk og tragisk 
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Tabel 1: Antal domme fra Menneskerettighedsdomstolen i 
2011, efter land 

 

Land Antal domme 

Domme, hvor der 
var tale om 
mindst én 
krænkelse 

AT 12 7 

BE 9 7 

BG 62 52 

CY 2 1 

CZ 22 19 

DE 41 31 

DK 6 1 

EE 3 3 

EL 73 69 

ES 12 9 

FI 7 5 

FR 33 23 

HU 34 33 

IE 2 2 

IT 45 34 

LT 10 9 

LU 3 1 

LV 12 10 

MT 13 9 

NL 6 4 

PL 71 54 

PT 31 27 

RO 68 58 

SE 4 0 

SI 12 11 

SK 21 19 

UK 19 8 

Subtotal 633 506 

HR 25 23 

I alt 658 529 

Kilde:  Menneskerettighedsdomstolen, årsberetning 2011, Strasbourg, 
Europarådet, 2011 

 

påmindelse om, hvor langt ud på overdrevet racisme, antisemitisme, etnisk 
forskelsbehandling og intolerance kan komme, hvis der ikke gøres noget. Angrebene satte 
også tilkendegivelser af racisme og etnisk forskelsbehandling i EU i 2011 i relief: vold 
rettet mod romaer i mindst fire EU-medlemsstater, voldelige sammenstød mellem lokale 
beboere og asylansøgere og racistisk motiverede mord vidnede alt sammen om de 
fortsatte udfordringer, der er forbundet med ekstreme former for intolerance. Etnisk 
forskelsbehandling er desuden – trods den største indsats fra EU-medlemsstaternes side 
for at begrænse den – fortsat en realitet i hele EU, både inden for sundhed, uddannelse, 
beskæftigelse og bolig. Romabefolkninger er navnlig 
fortsat udsat for forskelsbehandling på disse 
områder, som det fremgår af dokumentation 
indsamlet af FRA og andre organer.  

Hvad angår EU-borgernes deltagelse i den 
demokratiske proces i EU gennemførte en række 
EU-medlemsstater i 2011 reformer med henblik på 
at gøre valg mere tilgængelige for alle personer og 
derved fremme den demokratiske deltagelse. F.eks. 
havde 19 EU-medlemsstater ved udgangen af 2011 
ratificeret FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap (CRPD), hvorved de fik en 
juridisk forpligtelse til at forbedre stemmeretten for 
personer med handicap. En stadig lavere 
valgdeltagelse i valg til Europa-Parlamentet udløste 
diskussioner om en valgreform. Foruden udviklingen 
med hensyn til valg var 2011 også kendetegnet ved 
en ny udvikling i forbindelse med deltagelse i det 
offentlige liv. Der fandt yderligere forberedende 
drøftelser sted om det europæiske borgerinitiativ, et 
potentielt effektivt redskab til at fremme deltagelse 
på EU-plan.  

Den fortsatte finanskrise havde også konsekvenser 
for beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. 
F.eks. med hensyn til adgangen til et effektivt og 
uafhængigt retsvæsen udgjorde 
budgetnedskæringer udfordringer for vigtige 
institutioner såsom domstole og organer på 
menneskerettighedsområdet. Der blev dog gjort en 
indsats for at forbedre situationen ved at nedbringe 
sagsbehandlingstiden, udvide 
søgsmålskompetencen og udvikle e-justice. Pres for 
reformer er drevet af behovet for at forbedre 
adgangen til domstolsprøvelse og for en yderligere 
modernisering, hvor EU-lovgivning og kritik fra 
Europarådet og FN-organer bidrager til at sætte 
gang i reformindsatsen.  
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Endelig markerede 2011 inden for rettigheder for ofre for kriminalitet tiåret for EU's 
rammeafgørelse om ofres stilling i forbindelse med straffesager. Året var kendetegnet ved 
fremskridt inden for ofres rettigheder i EU, affødt af initiativer fra Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Vedtagelsen af Europarådets konvention 
om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet i april 2011 
supplerede disse reformer. Ofres rettigheder blev også behandlet i forbindelse med 
beskyttelsen af børn og bekæmpelsen af menneskehandel.  

 

2011 var med andre ord kendetegnet ved både bemærkelsesværdige udviklinger og 
beklagelige mangler inden for de grundlæggende rettigheder i EU og dens medlemsstater. 
På grundlag af disse resultater er der identificeret visse udfordringer på kort sigt, som 
behandles i afsnittet om perspektiver.  
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Den vigtigste udvikling inden for asyl, 
indvandring og integration: 
 
•  Den Europæiske Unions Domstol 

(EU-Domstolen) afsiger vigtige domme i 
forbindelse med familiesammenføring, 
ulovlig fængsling af indvandrere i 
tilbagesendelsesprocedurer, retten til 
adgang til effektive retsmidler i forbindelse 
med en hurtig asylprocedure og 
overførsler af asylansøgere på grundlag 
af Dublin II-forordningen 

 
•  Menneskerettighedsdomstolens 

Storkammer afsiger sin dom i sagen 
M.S.S. mod Belgien og Grækenland 
vedrørende anvendelse af Dublin 
II-forordningen 

 
•  anvendelsesområdet for direktivet om 

fastboende udlændinge udvides til også at 
omfatte flygtninge og personer med 
subsidiær beskyttelsesstatus 

 
•  frihedsberøvelse er fortsat det redskab, 

der hyppigst anvendes til at forhindre, at 
indvandrere forsvinder, selv om de fleste 
EU-medlemsstater har indført alternativer 
til frihedsberøvelse i deres lovgivning 

 
•  rettighederne for indvandrere med ulovligt 

ophold vinder større synlighed, f.eks. 
vedtager Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) en konvention 
og en henstilling om hushjælp, herunder 
personer med ulovligt ophold 

 
•  Europa-Kommissionen fremlægger nye 

planer for EU-finansiering på området 
indre anliggender med henblik på en mere 
effektiv anvendelse af midler til 
krisesituationer ved grænserne 

 
•  Europa-Kommissionen offentliggør den 

europæiske dagsorden for integration af 
tredjelandsstatsborgere, som er et bidrag 
til debatten om, hvordan der kan skabes 
bedre forståelse for integration, og 
hvordan den bedst kan understøttes.  

Asyl, indvandring og integration 
 

Fokus på klager i Dublin II-procedurer 

EU's Dublin II-forordning sigter mod at strømline 
asylprocedurerne ved hurtigst muligt at 
identificere, hvilken medlemsstat der er ansvarlig 
for behandlingen af en asylansøgning, fastsætte 
rimelige frister for gennemgangen heraf og 
forebygge misbrug af asylprocedurerne i form af 
indgivelse af flere ansøgninger.  

Det fremgår imidlertid, at Dublin II-procedurer 
ofte har færrest beskyttelsesforanstaltninger og 
de korteste klagefrister. Fem EU-medlemsstater 
(Belgien, Frankrig, Grækenland, Italien og 
Slovenien) ændrede deres Dublin-procedurer i 
2011. Efter Menneskerettighedsdomstolens dom 
i M.S.S.-sagen indførte f.eks. Belgien en 
mekanisme, som giver mulighed for at indgive 
en anmodning om suspension af udsendelse 
med henblik på at behandle særligt hastende 
tilfælde.  

Ved udgangen af 2011 gjorde lovgivningen i fem 
EU-medlemsstater det ikke muligt for en klage- 
eller appelinstans at suspendere en overførsel 
(se figur 1). Endvidere kunne en Dublin 
II-afgørelse i Danmark ikke prøves ved en 
domstol, og i Det Forenede Kongerige var det 
ikke muligt at anfægte Dublin II-afgørelser på 
nationalt plan.  

I nogle tilfælde var klagefristerne fortsat 
særdeles korte, f.eks. i Rumænien (to dage) 
eller Ungarn (tre dage). Med undtagelse af seks 
EU-medlemsstater suspenderer en klage ikke 
automatisk overførslen, hvilket der skal 
anmodes om fra sag til sag.  
 

FRA-PUBLIKATION 

Fundamental rights of migrants in an irregular 
situation in the European Union,  
november 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/public
ations_per_year/2011/pub-migrants-in-an-irregular-situation
_en.htm   
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Figur 1: Klagefrister og ret til ophold (Dublin-procedure) i dage, efter land 

 
 
 Automatisk ret til ophold  Ret til ophold gives kun fra sag 

til sag 
 Ret til ophold kan normalt ikke 
gives 

 
Noter:  Frister udtrykt i uger eller måneder er blevet omregnet til dage – henholdsvis syv og 30 dage. 
 Der findes ingen (national) mulighed for at anfægte Dublin II-afgørelser i Danmark og Det Forenede 

Kongerige. I Malta prøves alle Dublin II-afgørelser automatisk. 
Kilde:  FRA, 2011, på grundlag af national lovgivning 
 

Fokus på alternativer til frihedsberøvelse af indvandrere 

Alternativer til frihedsberøvelse, som traditionelt har været anvendt i strafferetssystemet, 
har fået stadig større betydning i forbindelse med procedurer, der tager sigte på at 
tilbagesende ulovlige indvandrere til deres oprindelsesland (tilbagesendelsesprocedurer). I 
november 2010 havde kun to tredjedele af EU-medlemsstaterne alternativer til 
frihedsberøvelse i deres nationale lovgivning. I beretningsperioden steg denne andel, og 
ved udgangen af 2011 manglede kun to medlemsstater (Cypern og Malta) at indføre 
sådanne alternativer. Denne udvikling 
kan forklares på to måder – behovet 
for at gennemføre 
tilbagesendelsesdirektivet og ønsket 
om at reducere anvendelsen af 
frihedsberøvelse af indvandrere. Der 
er ikke fastsat alternativer i den 
kroatiske lovgivning, undtagen artikel 
100 i udlændingeloven, som giver 
mulighed for at anbringe udlændinge i 
en åben institution, hvis de ikke kan 
tilbageholdes af sundhedsmæssige eller andre begrundede hensyn eller årsager.  

 

 

FRA-PUBLIKATION 

Migrants in an irregular situation: access to 
healthcare in 10 European Union Member States, 
oktober 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_domestic-workers_en.htm 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_irregular-migrants-healthcare_en.htm 
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Figur 2: Udvikling med hensyn til indførelsen af alternativer til frihedsberøvelse i national 
lovgivning, efter land 

 

 
 

Tekst: 

 Indført før november 2010 

 Indført efter november 2010 

 Endnu ikke indført (december 2011) 
 

Kilde: FRA, 2011 

Den omstændighed, at der medtages alternativer til frihedsberøvelse i udlændingeloven 
eller den nationale indvandringslovgivning, er ikke i sig selv en garanti for, at alternativer 
anvendes i praksis. I mange EU-medlemsstater indsamles der ikke systematisk statistikker 
om alternativer til frihedsberøvelse, hvilket gør det vanskeligt at vurdere, i hvilken 
udstrækning der anvendes alternativer. Det fremgår imidlertid, at alternativer til 
frihedsberøvelse anvendes langt mindre hyppigt end frihedsberøvelse i flere 
EU-medlemsstater. 
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Tabel 2: Typer af alternativer, der anvendes, efter land 

 

Land 

Forpligtelse 
til at 

udlevere 
dokumenter 

Kaution / 
sikkerhed 

Regelmæssig 
rapportering 

Anvist 
bopæl 

Anvist 
bopæl og 

rådgivning 

Elektronisk 
overvågning 

AT       

BE       

BG       

CZ       

DE       

DK       

EE       

EL       

ES       

FI       

FR       

HU       

IE       

IT       

LT  *     

LU       

LV       

NL  *     

PL       

PT       

RO       

SE       

SI       

SK       

UK **      

 
Noter:  * Vedrører mindreårige, hvis værge er et organ eller en person (artikel 115.2.3 i den litauiske lov om 

udlændinges retlige status; punkt A6/5.3.3.3 i det nederlandske udlændingecirkulære). 
 ** I Det Forenede Kongerige er alle personer, som ikke har en opholdstilladelse, forpligtet til at udlevere 

dokumenter. Det betragtes derfor ikke i sig selv som et alternativ til frihedsberøvelse. 
 
Kilde:  FRA, 2011; baseret på national lovgivning 
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Fokus på integration af indvandrere 

Fremme af en vellykket integration af indvandrere i civilsamfundet har haft en central 
placering i EU's og de nationale strategier. Ved siden af Europa-Kommissionens 
meddelelse om en europæisk dagsorden for integration af tredjelandsstatsborgere er der i 
en række EU-medlemsstater vedtaget handlingsplaner vedrørende integration af 
indvandrere. Disse strategier omfatter områderne sundhed, uddannelse, beskæftigelse, 
bolig og adgang til sociale tjenester. En vellykket gennemførelse af disse handlingsplaner 
vil bidrage til at fjerne de eksisterende hindringer for integrationen af indvandrere i EU.  

Hvad enten der er tale om tredjelandsstatsborgere eller EU-borgere, udgør indvandrere i 
nogle EU-medlemsstater en stor og stigende andel af de klienter, der gør brug af tjenester 
for hjemløse. Europa-Parlamentets vedtagelse af en beslutning om en EU-strategi for 
hjemløshed i september 2011 bliver navnlig relevant i denne sammenhæng. I denne 
beslutning opfordres der til, at der udvikles 
en integreret EU-strategi, som bakkes op 
af nationale og regionale strategier, med 
det langsigtede mål at gøre en ende på 
hjemløshed inden for den bredere ramme 
for social integration.  
 
 
 

 

FRA-PUBLIKATION 

Migrants in an irregular situation employed in 
domestic work: Fundamental rights challenges 
for the European Union and its Member States, 
juli 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/pub_domestic-workers_en.htm 
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Den vigtigste udvikling inden for 
grænsekontrol og visumpolitik: 
 
•  krisesituationen ved EU's ydre grænser 

og det store antal nyankomne i 
EU-medlemsstater, der grænser op til 
Middelhavet, kombineret med deres 
vidererejse til andre medlemsstater, 
udløser en diskussion om, hvorvidt 
genindførelsen af 
Schengen-grænsekontrol sætter 
spørgsmålstegn ved retten til fri 
bevægelighed inden for EU 

 
•  nogle EU-medlemsstater modtager flere 

asylansøgninger efter indførelsen af 
visumfritagelser, hvilket fører til, at 
Europa-Kommissionen foreslår en 
klausul, som vil gøre det muligt at 
suspendere den visumfri bevægelighed, 
hvis dette har ført til en betydelig stigning i 
den ulovlige indvandring eller antallet af 
asylansøgninger  

 
•  EU's agentur for den operationelle 

forvaltning af store it-systemer inden for 
området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed oprettes i Tallinn, Estland 

 
•  Europa-Kommissionen foreslår en fælles 

ramme for samarbejde og 
informationsudveksling mellem 
medlemsstaterne og Frontex 

 
•  Frontex' grundforordning ændres med 

øget fokus på grundlæggende rettigheder.  

Grænsekontrol og visumpolitik 
 

Fokus på krisesituationer ved EU's ydre 
grænser 

Situationen for ulovlige indvandrere ved EU's 
ydre grænse mellem Grækenland og Tyrkiet 
udgjorde en krisesituation for grundlæggende 
rettigheder. Andre EU-medlemsstater 
suspenderede overførsler af asylansøgere til 
Grækenland på grundlag af Dublin-samarbejdet.  

Det samlede antal ulovlige indvandrere, der blev 
standset ved passage af den græsk-tyrkiske 
landgrænse, nåede i 2011 ifølge Frontex op på 
55 017 personer; dette svarer til en stigning på 
14 % i forhold til 2010. Som en del af sin 
indsættelse af hurtige grænseindsatshold (Rabit) 
anvendte Frontex betydelige ressourcer på at 
forbedre behandlingen af personer, der var 
omfattet af procedurer ved grænsen til Tyrkiet. 
Dette har mindsket risikoen for, at indvandrere, 
der har krydset grænsen til Grækenland ulovligt, 
øjeblikkeligt sendes tilbage til Tyrkiet uden nogen 
formelle procedurer. EU's operative bistand via 
Frontex omfatter imidlertid kun den indledende 
behandling og vedrører ikke det mest kritiske 
spørgsmål vedrørende de grundlæggende 
rettigheder – de umenneskelige forhold, 
hvorunder personer tilbageholdes i centre i 
nærheden af grænsen. Frontex' mandat omfatter 
ikke modtagelsen af personer, der krydser 
grænser ulovligt. I en rapport fra september 
udtrykte Human Rights Watch bekymring over 
Frontex' rolle, som man karakteriserede som 
formidler af overførslen af indvandrere til 
umenneskelige og nedværdigende forhold i 
tilbageholdelsescentre i Grækenland. Rapporten 
henviste til dommen fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol 
(Menneskerettighedsdomstolen) i sagen M.S.S. 
mod Belgien og Grækenland, hvori det blev 
fastslået, at Grækenlands 
tilbageholdelsespraksis var i strid med artikel 3 i 
den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK).  
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I kølvandet på det arabiske forår modtog Italien og Malta et stort antal nyankomne i løbet 
af kort tid. Ifølge oplysninger fra Frontex til FRA krydsede næsten 63 000 personer i 2011 
Middelhavet som følge af den tunesiske revolution og krigen i Libyen.  

Uenighed blandt EU-medlemsstater om den nærmeste "sikre havn" forsinkede 
ilandsætningen af reddede migranter. Der var rapporter om, at over 100 indvandrere i juli 
2011 i flere dage var strandet på et fartøj under Den Nordatlantiske Traktats Organisations 
(NATO) kommando som følge af uenighed mellem Italien, Malta og Spanien om, hvor de 
pågældende skulle bringes hen. I forbindelse med en anden hændelse blev 104 af 112 
tunesiske indvandrere eskorteret tilbage til tunesiske territorialfarvande, efter at italienske 
fartøjer havde reddet dem den 22. august 2011.  

I slutningen af september 2001 udbrød der opstand mod tvungne tilbagesendelser til 
Tunesien på Lampedusa på den derværende modtagelsesfacilitet, som blev alvorligt 
ødelagt. Som følge heraf valgte Italien at erklære Lampedusa for en "usikker havn". Blandt 
andre organisationer udtalte De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge 
(UNHCR), at denne beslutning "underminerede hele systemet med redning til søs for 
indvandrere og asylansøgere og samtidig kunne gøre redningsoperationer farligere og 
mere komplekse". Faciliteterne på Lampedusa blev fortsat ikke brugt ved afslutningen af 
beretningsperioden.  

 

Fokus på retten til at påklage negative visumafgørelser 

Bestemmelserne i EU's visumkodeks om retten til at klage trådte i kraft den 5. april 2011 
og gør det obligatorisk for EU-medlemsstaterne at indføre klageprocedurer for personer, 
som har fået afslag på deres ansøgning om et Schengen-visum. Kodeksen foreskriver 
imidlertid ikke standarder for klageinstansens uafhængighed. De eksisterende 
klageinstanser kan groft set inddeles i tre grupper: retsinstanser, domstolslignende 
organer og offentlige myndigheder. Følgende EU-medlemsstater har valgt at lade 
retsinstanser optræde som klageinstans: i Bulgarien, Grækenland, Italien og Litauen kan 
ansøgeren klage direkte til forvaltningsdomstolene. I Luxembourg kan afgørelser påklages 
til forvaltningsdomstolen og videre til forvaltningsappelretten. I Østrig kan en afgørelse om 
afslag på visum påklages til forvaltningsdomstolen og/eller forfatningsdomstolen. I Cypern 
kan der klages til den øverste domstol. I Letland, Slovenien og Sverige har ansøgeren ret 
til at anmode konsulatet om at genoverveje afgørelsen og også ret til yderligere klage til 
forvaltningsdomstolen. I Tyskland kan en ansøger, der har fået afslag, enten anmode om, 
at konsulatet genovervejer afgørelsen, eller vedkommende kan indgive yderligere klage til 
forvaltningsdomstolen i Berlin. Spanien anvender samme klageordning, og det udpegede 
organ er højesteretten i Madrid. Andre EU-medlemsstater udpeger en klageinstans inden 
for deres forvaltninger. I Estland, Finland, Ungarn og Polen kan en afgørelse om afslag på 
visum påklages til udenrigsministeriet. Efter 
Rumæniens tiltrædelse af Schengenområdet 
vil udenrigsministeriet behandle klager. I 
Danmark kan en afgørelse om afslag på 
visum påklages til Justitsministeriet, i 
Nederlandene til indenrigsministeriet og 
ministeriet for forbindelserne inden for 
kongeriget og i Portugal til udlændinge- og 

 

FRA-PUBLIKATION 

Coping with a fundamental rights emergency – 
The situation of persons crossing the Greek land 
border in an irregular manner, marts 2011 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm 
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grænseenheden (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SEF).  

I en række EU-medlemsstater har klageinstansen domstolslignende karakter. I Belgien er 
klageinstansen rådet for tvister i udlændingespørgsmål, i Frankrig klagenævnet for 
afgørelser vedrørende afslag på visum, i Malta immigrationsnævnet og i Slovakiet 
klagenævnet. I Tjekkiet er klageinstansen udlændingenævnet for udlændinges indrejse 
og ophold. Konsulatet har dog mulighed for at genoverveje sin afgørelse, inden den 
formelle klageprocedure begynder.  

 

Figur 3: Klageinstanser og deres grad af uafhængighed, efter land 

Tekst: 

 Retsinstanser 

 Domstolslignende organer 

 Offentlig myndighed 

 

Note:  Bulgarien, Cypern og Rumænien udsteder ikke Schengen-visa; Irland og Det Forenede Kongerige er trådt ud 
af Schengensamarbejdet. 

 
Kilde:  FRA, 2011; baseret på oplysninger indsamlet fra de ansvarlige myndigheder af FRANET-netværket i 2011 og 

de relevante ministeriers websteder 
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Den vigtigste udvikling inden for 
informationssamfundet og databeskyttelse: 
 
•  domstole og parlamenter i nogle 

EU-medlemsstater giver udtryk for 
bekymring over den nationale lovgivning til 
gennemførelse af datalagringsdirektivet; i 
slutningen af 2010 vedtager 
Europa-Kommissionen en 
evalueringsrapport om direktivet 

 
•  i forbindelse med passagerlisteoplysninger 

(PNR) støtter Europa-Parlamentet 
PNR-aftalen mellem EU og Australien, 
mens Parlamentet endnu ikke har 
godkendt PNR-aftalen mellem EU og USA; 
Europa-Kommissionen foreslår et direktiv, 
som tager sigte på udveksling af 
PNR-oplysninger mellem 
EU-medlemsstaterne med henblik på 
retshåndhævelse 

 
•  EU indfører nye regler om anvendelsen af 

kropsscannere i europæiske lufthavne; i 
mellemtiden tester og evaluerer en række 
EU-medlemsstater den praktiske brug af 
disse scannere 

 
•  Europa-Kommissionen præsenterer 

muligheder for et europæisk system til 
sporing af finansiering af terrorisme, mens 
gennemførelsen af det eksisterende 
samarbejde mellem EU og USA, kaldet 
programmet til sporing af finansiering af 
terrorisme, undergår to revisioner, som 
begge efterlyser mere gennemsigtighed.  

Informationssamfundet og 
databeskyttelse 
 

Fokus på programmet til sporing af 
finansiering af terrorisme (TFTP) 
mellem EU og USA 

I henhold til TFTP-aftalen mellem EU og USA, 
der trådte i kraft i 2010, har Europol til opgave 
at kontrollere, om USA's anmodninger om 
overførsel af finansielle betalingsdata er 
forholdsmæssige og nødvendige i 
overensstemmelse med betingelserne i aftalen. 
I aftalen er der fastsat en fælles mekanisme 
for periodisk revision med henblik på at 
overvåge gennemførelsen og effektiviteten af 
aftalen, herunder Europols rolle i henhold til 
sidstnævnte. I november 2010 foretog 
Europols Fælles Kontrolinstans en inspektion 
og konkluderede, at de skriftlige anmodninger, 
som Europol modtog, ikke var tilstrækkeligt 
specifikke til at gøre det muligt at afgøre, om 
de skulle imødekommes eller afslås. Alligevel 
imødekom Europol alle modtagne 
anmodninger.  

Da Den Fælles Kontrolinstans rapport blev 
drøftet i Europa-Parlamentets Udvalg om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender den 16. marts 2011, gav 
medlemmer af Europa-Parlamentet udtryk for 
alvorlige bekymringer vedrørende 
databeskyttelsen. Udvalgets reaktion var 
præget af "utilfredshed, uro og ubehag" sagde 
udvalgsformanden og tilføjede, at "EP 
[Europa-Parlamentet] er nødt til at udøve 
kontrol med gennemførelsen af denne aftale". 
Ifølge det tyske tilsyn med databeskyttelse og 
informationsfrihed (Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit) er 
de fleste finansielle betalingsdata, der 
overføres til de amerikanske myndigheder, 
hvor de lagres i mange år, uden relation til international terrorisme og risikerer at blive 
anvendt til andre formål. Efter det tyske databeskyttelsestilsyns opfattelse er Europol i 
dens rolle som kontrolmyndighed i forbindelse med dataudvekslingen med USA ikke en 
tilstrækkelig garant, da Europol også har fordel ved dataudvekslingen.  
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Europa-Kommissionen offentliggjorde EU's og USA's første fælles revision af TFTP, som 
blev foretaget i overensstemmelse med aftalen i marts 2011. Den fælles revisionsrapport 
konkluderede, at Europol havde taget sine opgaver særdeles seriøst og indført de 
nødvendige procedurer til at udføre dem på en professionel måde og i overensstemmelse 
med aftalen. Den var imidlertid enig med Den Fælles Kontrolinstans i, at "der synes at 
være mulighed for mere detaljerede og målrettede begrundelser for anmodningerne" for at 
sætte Europol i stand til "at udføre sine funktioner endnu mere effektivt". 
 

Fokus på datalagringsdirektivet 

Diskussionerne om datalagringsdirektivet, der blev vedtaget i 2006, fortsatte i 2011. På 
nationalt plan kritiserede Cypern, Tjekkiet, Tyskland, Nederlandene, Sverige og 
Rumænien datalagringsdirektivet. Den 22. marts 2011 erklærede den tjekkiske 
forfatningsdomstol visse nationale bestemmelser til gennemførelse af direktivet 
forfatningsstridige i en sag anlagt af en gruppe på 51 medlemmer af det tjekkiske 
parlament. I Cypern erklærede den øverste domstol også visse nationale bestemmelser til 
gennemførelse af datalagringsdirektivet forfatningsstridige.  

To udvalg i det nederlandske senat gav i et brev til sikkerheds- og justitsministeren af 31. 
maj 2011 udtryk for, at de var uenige i Europa-Kommissionens evaluering af 
datalagringsdirektivet. Udvalgene kritiserede den på flere punkter. Efter deres opfattelse 
var evalueringen utilfredsstillende, fordi den ikke godtgjorde, at direktivet var nødvendigt, 
og fordi den ikke lagde tilstrækkelig vægt på proportionaliteten af datalagring. Udvalgene 
rejste også spørgsmål om den anvendte metode og foreslog, at direktivet blev trukket 
tilbage. 

I Tyskland udtalte Forbundsdagens forskningstjeneste, at datalagringsdirektivet ikke kan 
gennemføres på en måde, som hævet over enhver tvivl er forenelig med EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Denne tvivl er centreret om friheden til at oprette og drive 
egen virksomhed, da direktivet forpligter private virksomheder til at oprette og vedligeholde 
omkostningskrævende strukturer til lagring af kommunikationsdata. En anden 
undersøgelse i Forbundsdagen kom til den konklusion, at datalagring ikke i væsentlig grad 
har øget antallet af opklarede forbrydelser i nogen EU-medlemsstat. Det fremgik imidlertid 
af undersøgelsen, at der ikke foreligger nogen statistiske data, som gør det muligt at 
vurdere direktivets virkning for 
opklaringsprocenten. Det tyske tilsyn 
med databeskyttelse og 
informationsfrihed 
(Bundesbeauftragter für Datenschutz 
und Informationsfreiheit) gjorde også 
gældende, at det ikke er bevist, at 
datalagring i væsentlig grad har øget 
antallet af afslørede tilfælde af 
kriminalitet. Det tyske forbundspoliti 
har dog offentliggjort beviser for de 
negative konsekvenser, som manglende datalagring har for strafferetlige efterforskninger.  

 

 

FRA-PUBLIKATION 

Opinion of the FRA on the Proposal for a 
Directive on the use of Passenger Name 
Record (PNR) data, juni 2011. 
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-pa

ssenger-name-record_en.htm 
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Den vigtigste udvikling inden for børns 
rettigheder: 
 

•  EU's dagsorden for børns rettigheder, 
direktivet om forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor og 
direktivet om bekæmpelse af seksuelt 
misbrug af børn, seksuel udnyttelse af 
børn og børnepornografi udgør en ny 
referenceramme på EU-plan 

 
•  ni EU-medlemsstater er i færd med at 

reformere deres 
børnebeskyttelsessystemer efter 
revisioner af den nationale lovgivning 
på børnebeskyttelsesområdet; mange 
EU-medlemsstater er også i færd med 
at reformere deres familieretssystemer 

 
•  11 EU-medlemsstater undertegner 

Europarådets konvention om 
forebyggelse og bekæmpelse af vold 
mod kvinder og vold i hjemmet, som 
også omfatter piger; fem 
EU-medlemsstater og Kroatien 
ratificerer Europarådets konvention om 
beskyttelse af børn mod seksuel 
udnyttelse og seksuelt misbrug 

 
•  med hensyn til asyl og migration 

drøftes spørgsmål som f.eks. 
begrænsninger i forbindelse med 
aldersvurdering på nationalt plan, og 
Europa-Kommissionen nedsætter en 
ekspertgruppe om uledsagede 
mindreårige.  

Børns rettigheder og beskyttelse af 
børn 
 

Fokus på børnevenlig retspleje 

Europarådets Ministerkomité godkendte 
retningslinjerne om børnevenlig retspleje i 
november 2010, og det er siden da blevet et 
nøgledokument på området. Retssystemets 
tilgængelighed for børn er et mål, der også 
indgik i en række EU-dokumenter, der blev 
vedtaget i 2011, herunder EU's dagsorden for 
børns rettigheder. De nye EU-direktiver om  
menneskehandel og om seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi 
indeholder begge særlige instrukser for, 
hvordan der sikres adgang til børnevenlig 
retspleje. I henhold til direktivet om 
menneskehandel bør børn, der har været ofre 
for menneskehandel, have adgang til gratis 
juridisk rådgivning og bistand; i tilfælde af en 
interessekonflikt mellem forældrene og barnet 
bør der udpeges en repræsentant. Retsmødet 
bør finde sted for lukkede døre. I henhold til 
direktivet om seksuelt misbrug bør afhøringer 
foretages i særligt indrettede lokaler af 
personer, der er uddannet i at foretage 
afhøringer af børn. Antallet af afhøringer bør 
begrænses mest muligt.  

Den måde, hvorpå børn får adgang til 
domstolsprøvelse, hvornår de får oplysninger 
om sagsbehandlingen og af hvem samt 
tidspunktet for deres inddragelse varierer fra 
EU-medlemsstat til EU-medlemsstat samt 
inden for regioner eller mellem særlige 
domstole. Gennemførelsen af begge direktiver 
i 2013 skulle sikre en mere standardiseret 
tilgang til beskyttelsen af børn i strafferetlige 
efterforskninger og sager. 
Europa-Kommissionen og FRA har iværksat to 
supplerende undersøgelser for at indsamle 
statistiske data, udvikle indikatorer samt 
indsamle kvalitative data om inddragelsen af 
børn i retssystemet.  
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En række reformer af familieretlige love og straffelove har taget hensyn til Europarådets 
retningslinjer og andre relevante internationale instrumenter. I f.eks. Tjekkiet understreges 
i et forslag om ændring af den borgerlige lovbog behovet for at indhente udtalelse fra 
barnet i alle sager samt tage hensyn til barnets ønsker, når der træffes afgørelse i en sag.  

I Polen trådte der i august 2011 lovgivning i kraft, som forbedrer håndhævelsen af 
retskendelser, der etablerer samvær mellem børn og den forælder, som de ikke har bopæl 
hos. Loven fastsætter en håndhævelsesmekanisme i to faser i den civile retsplejelov. Hvis 
den ene forælder forhindrer den andens samvær med et barn eller børn og derved 
tilsidesætter en samværsafgørelse, kan retten udstede en advarsel. Hvis tilsidesættelsen 
fortsætter, kan retten iværksætte økonomiske sanktioner over for den forælder, der har 
gjort sig skyld i tilsidesættelsen, under hensyntagen til tilsidesættelsens omfang og den 
pågældende persons økonomiske situation. Retten kan pålægge den forælder, der 
forhindrer samvær, at betale de omkostninger, der er afholdt som følge af tilsidesættelsen. 
Den polske justitsminister har også anbefalet en særlig protokol til afhøring af børn i 
straffesager og offentliggjort informationsbrochurer for børn om deres rettigheder for 
domstolene, f.eks. "Jeg skal være vidne i retten".  
 

Fokus på forbuddet mod handel med børn 

I april 2011 vedtog EU et direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA om 
bekæmpelse af menneskehandel. EU-medlemsstaterne skal efterkomme direktivet inden 
den 6. april 2013.  

Dette nye direktiv indeholder en stærk komponent med hensyn til børnebeskyttelse og 
behandler spørgsmålet i sin definition af menneskehandel. I henhold hertil er det i det 
særlige tilfælde med handel med børn ikke længere nødvendigt at opfylde de krav, der 
normalt skal være opfyldt for at fastslå, at der foreligger en forbrydelse, f.eks. trusler eller 
brug af magt eller andre former for tvang – hvilket også er i overensstemmelse med 
Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel. I direktivet omhandler flere 
artikler beskyttelsen af børn, der har været ofre for menneskehandel, herunder specifikt 
børns inddragelse under efterforskningen og straffesagen og uledsagede børn. Det 
anerkendes, at børn er mere sårbare og derfor mere udsatte for at blive ofre for 
menneskehandel, og fastsættes, at der i sådanne tilfælde af særlig sårbarhed bør 
pålægges en strengere straf for menneskehandel. Direktivet omfatter centrale principper 
for beskyttelsen af børn, f.eks. barnets tarv, og indeholder konkrete krav til beskyttelsen af 
børn, f.eks. gratis juridisk rådgivning, udpegning af en værge og, for at mindske risikoen 
for sekundær viktimisering, begrænsninger af antallet af afhøringer, som bør foretages af 
personer, der er uddannet hertil. Direktivet giver mulighed for videooptagelser af 
afhøringer og særlige uddannelsesprogrammer for børn "med henblik på at øge 
bevidstheden om problemet og begrænse risikoen for, at folk, navnlig børn, bliver ofre for 
menneskehandel".  

Europa-Kommissionen er ved at udarbejde en strategi for bekæmpelse af 
menneskehandel, der forventes vedtaget i maj 2012, og som sigter mod at supplere de 
forskellige foranstaltninger, der er planlagt som led i direktivet. En række 
EU-medlemsstater fortsatte også arbejdet med at udvikle lovgivning og politikker til 
bekæmpelse af menneskehandel i 2011, herunder Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, 
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Grækenland, Irland, Malta, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Det Forenede 
Kongerige.  

I februar 2011 vedtog f.eks. Slovakiet et nationalt program til bekæmpelse af 
menneskehandel, som omfatter forebyggelse, beskyttelse og retsforfølgelse af 
menneskehandel i perioden 2011-2014. I andre EU-medlemsstater omfattede 
lovgivningsreformer en udvidelse af de juridiske definitioner af menneskehandel til at 
omfatte nye former for udnyttelse: Rumænien medtog f.eks. børnetiggeri i definitionen af 
menneskehandel i sin reviderede lovgivning til bekæmpelse af menneskehandel. Ifølge det 
amerikanske udenrigsministeriums årlige rapport om menneskehandel er Estland den 
eneste tilbageværende EU-medlemsstat uden en lovgivning om menneskehandel. Den 
estiske regering har taget skridt til at afhjælpe denne mangel ved i august 2011 at 
fremlægge et forslag om en revision af straffeloven i denne henseende.  
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Den vigtigste udvikling inden for børns 
rettigheder: 
 

•  ligestillingsorganer og jurister i 
EU-medlemsstaterne begynder at udforme 
sager med hensyn til multipel 
forskelsbehandling og indsamle data om 
sager, hvor der angiveligt har været tale om 
forskelsbehandling af mere end én grund 

 
•  forskellige EU-medlemsstater iværksætter 

lovgivningsmæssige, institutionelle og 
politiske initiativer, som tager sigte på at 
tackle forskelsbehandling på grundlag af 
køn; de kønsbetingede lønforskelle på 
arbejdsmarkedet er imidlertid kun faldende i 
halvdelen af EU-medlemsstaterne 

 
•  EU-medlemsstater gør en stor indsats for at 

indsamle data om situationen for lesbiske, 
bøsser, biseksuelle og transseksuelle, og en 
række medlemsstater beslutter at medtage 
partnere af samme køn i definitionen af 
"familiemedlem" i forbindelse med den frie 
bevægelighed og familiesammenføring 

 
•  Europa-Kommissionen præciserer, hvordan 

EU skal gennemføre CRPD, og yderligere 
tre EU-medlemsstater ratificerer 
konventionen 

 
•  forberedelser til det europæiske år for aktiv 

aldring i 2012 påbegyndes; retspraksis yder 
et vigtigt bidrag, navnlig med hensyn til at 
bekæmpe forskelsbehandling mod ældre, 
mens beskæftigelsesfrekvensen for unge 
fortsat halter bagefter frekvensen for ældre 

 
•  retspraksis præciserer, hvor begrænsninger 

for religionsfrihed er berettigede, og hvor de 
kan anses for at udgøre forskelsbehandling, 
mens nogle nationale lovgivningsforslag og 
deres indvirkning på jøders og muslimers 
forskellige religiøse skikke fortsat diskuteres.  

Lighed og ikke-forskelsbehandling 
 

Fokus på FN's konvention om 
rettigheder for personer med handicap 
(CRPD) 

I 2011 trådte CRPD i kraft for EU. I henhold til 
artikel 33, stk. 2, i CRPD er EU forpligtet til at 
indføre en ramme, herunder en eller flere 
uafhængige mekanismer, med ansvar for at 
fremme, beskytte og overvåge gennemførelsen 
af CRPD. I 2011 identificerede 
Europa-Kommissionen fire organer, som 
sammen vil udgøre EU-rammen. De fire organer 
er Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender, Den Europæiske Ombudsmand, 
Europa-Kommissionen og FRA. For at sikre, at 
personer med handicap og deres 
repræsentative organisationer inddrages, 
inviterede Kommissionen også den 
EU-dækkende repræsentative organisation for 
personer med handicap, dvs. Det Europæiske 
Handicapforum, som observatør. Inden for 
rammen forventes FRA at bidrage til at fremme 
CRPD, indsamle og analysere data inden for sit 
mandatområde og i samarbejde med 
Kommissionen udvikle indikatorer og 
benchmarks til støtte for 
overvågningsprocessen.  

Cypern, Luxembourg og Rumænien ratificerede 
CRPD i 2011, idet Cypern og Luxembourg også 
ratificerede dens valgfrie protokol. Dermed når 
antallet af EU-medlemsstater, der har ratificeret 
konventionen, op på 19, hvoraf 16 også har 
ratificeret dens valgfrie protokol.  

Drøftelser og det forberedende arbejde 
vedrørende gennemførelsen er fortsat i gang i 
de resterende otte EU-medlemsstater.  

Nogle EU-medlemsstater udviklede nationale 
handlingsplaner på handicapområdet med 
henblik på at gennemføre CRPD og nå de mål, 
der er opstillet i Europa-Kommissionens 
europæiske handicapstrategi 2010-2020, 
herunder Tyskland og Sverige. Spanien vedtog 
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Tabel 3: Ratificering af FN's konvention om rettigheder 
for personer med handicap (CRPD), efter land 

Land Ratificeringsår Valgfri protokol 

AT 2008 Ja 

BE 2009 Ja 

CY 2011 Ja 

CZ 2009 Nej 

DE 2009 Ja 

DK 2009 Nej 

ES 2007 Ja 

FR 2010 Ja 

HU 2007 Ja 

IT 2009 Ja 

LT 2010 Ja 

LU 2011 Ja 

LV 2010 Ja 

PT 2009 Ja 

RO 2011 Nej 

SE 2008 Ja 

SI 2008 Ja 

SK 2010 Ja 

UK 2009 Ja 

HR 2007 Ja 

Note:  Data pr. 31. december 2011. 

Kilde:  FRA, 2011; se: 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm 

 

ny lovgivning i august 2011 for at bringe den 
nationale lovgivning og politik i overensstemmelse 
med kravene i CRPD. Lovgivningen omfatter 
regulering af transport, informationssamfundet og 
civilbeskyttelse.  
 

Fokus på multipel forskelsbehandling 

Multipel forskelsbehandling beskriver situationer, 
hvor der sker forskelsbehandling af mere end én 
beskyttet grund. Det er et forholdsvis nyt begreb på 
ligestillingsområdet, og der er stigende bevidsthed 
herom. Europa-Parlamentet henviste til begrebet 
multipel forskelsbehandling i seks beslutninger, der 
blev vedtaget i 2011. Rådet for Den Europæiske 
Union anerkendte betydningen af at tage fat på 
spørgsmålet om multipel forskelsbehandling i 
forbindelse med den europæiske handicapstrategi 
2010-2020. Og i maj 2011 opfordrede Rådet også til 
at sætte større fokus på romakvinders og –pigers 
vanskeligheder, da de kan blive udsat for flere 
former for forskelsbehandling.  
 

 

Med hensyn til national lovgivning er 
multipel forskelsbehandling omfattet af lovgivningen i seks EU-medlemsstater: Østrig, 
Bulgarien, Tyskland, Grækenland, Italien og Rumænien. Begrebet er imidlertid ikke altid 
defineret som sådant i lovgivningen, der ofte er begrænset til "dobbelt" forskelsbehandling, 
som omfatter to grunde. I Østrig (via lovgivning) og Tyskland (via officielle retningslinjer) 
pålægges domstole og ligestillingsorganer at tilkende højere erstatning, når ofre har været 
udsat for multipel forskelsbehandling.  

Når nationale ligestillingsorganer registrerer oplysninger vedrørende klager over 
forskelsbehandling, som indgives til dem, registrerer de i praksis ikke systematisk alle de 
grunde til forskelsbehandling, der kunne være relevante for disse sager; de kategoriserer 
ofte kun en klage under én grund. I de tilfælde, hvor ligestillingsorganerne faktisk 
registrerer mere end én grund, registrerer de normalt sager, der kun omfatter to grunde. 
Ligestillingsorganerne i syv EU-medlemsstater (Østrig, Belgien, Ungarn, Luxembourg, 

 
FRA-PUBLIKATION 
 

Juridisk beskyttelse af personer med 
sindslidelser i henhold til loven om 
ikke-forskelsbehandling, oktober 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publica
tions_per_year/2011/pub-legal-protection-persons-mental-h
ealth-problems_en.htm 
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Portugal, Slovenien og Det Forenede Kongerige) registrerer sager vedrørende mere end 
én grund til forskelsbehandling som en særskilt kategori, hvilket giver en indikation af 
antallet af sager, hvor der angiveligt har fundet multipel forskelsbehandling sted. 
Ligestillingsorganerne i Ungarn, Luxembourg, Slovenien og Det Forenede Kongerige 
indsamler specifikke data om multipel forskelsbehandling, selv om der ikke er nationale 
lovbestemmelser, der forbyder en sådan forskelsbehandling.  

Ligestillingsorganerne i seks andre EU-medlemsstater (Bulgarien, Tyskland, Grækenland, 
Italien, Polen og Rumænien) indsamler 
ikke data om multipel forskelsbehandling, 
selv om der er indført lovgivning om 
multipel forskelsbehandling i disse 
medlemsstater. I Grækenland forbyder 
loven til gennemførelse af direktiverne om 
ikke-forskelsbehandling ikke specifikt 
multipel forskelsbehandling; ansatte i 
arbejdstilsynet, der overvåger anvendelsen 
af denne lovgivning i den private sektor, 
skal imidlertid tage hensyn til sådanne sager.  
 

Fokus på forskelsbehandling på grundlag af alder 

Det fremgår af forskning offentliggjort i 2011, at aldersdiskrimination – dvs. 
forskelsbehandling eller urimelig behandling på grundlag af alder – fortsat gjorde sig 
gældende i EU-medlemsstaterne. I sin europæiske rapport om forebyggelse af 
mishandling af ældre fra 2011 bemærker Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at 
"mishandling af ældre er omsiggribende i alle lande i [WHO's] europæiske region", idet 
mindst fire millioner personer om året oplever mishandling på grund af deres alder.  

En britisk velgørenhedsorganisation, der arbejder til fordel for ældre, Age UK, 
offentliggjorde en undersøgelse om aldersdiskrimination i Europa. Undersøgelsen var 
baseret på resultaterne af de europæiske sociale undersøgelser og viste, at alderdom er 
den mest almindeligt oplevede kilde til forskelsbehandling i Europa. Ca. 64 % af de 
adspurgte i Det Forenede Kongerige og 44,4 % i hele Europa fandt, at aldersdiskrimination 
er et alvorligt problem.  

På nationalt plan fremgår det af retspraksis, at forskelsbehandling af ældre er et relevant 
fænomen på arbejdsmarkedet. Den øverste domstol i Spanien afsagde f.eks. to kendelser, 
der afskaffede den maksimale aldersgrænse på 30 år ved ansøgning om visse stillinger i 
det spanske politi. Dette er de første retsafgørelser, der anerkender og afskaffer 
aldersbaseret forskelsbehandling ved adgangen til job i den spanske centraladministration. 
Deres betydning ligger i den indflydelse, de kunne have på et stort antal verserende sager 
om samme emne, dvs. aldersbaseret forskelsbehandling i mere end 15 ansættelsessager, 
som har berørt mere end 30 000 job i den offentlige sektor siden 2004.  

Samtidig fremgår det af data, som 
indsamles kvartalsvis af Eurostat, at unge 
er dårligt stillet på arbejdsmarkedet. Ifølge 
dataene fra Eurostat har unge i alderen 15 

 
FRA-PUBLIKATION 
 
EU-MIDIS 5 Data in Focus report: Multiple 
discrimination, februar 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub-multiple-discrimination_en.htm 

 
FRA-PUBLIKATION 
 
Respect for and protection of persons 
belonging to minorities 2008–2010, 
september 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub-respect-protection-minorities_en.htm 
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til 24 år og ældre i alderen 55 til 64 år en lavere beskæftigelsesfrekvens end den 
erhvervsaktive befolkning som helhed (aldersgruppen 15-64 år). Desuden har unge en 
lavere beskæftigelsesfrekvens end ældre i de fleste EU-medlemsstater, med undtagelse af 
Østrig, Malta, Nederlandene og Slovenien.  

Figur 4: Beskæftigelsesfrekvens efter aldersgrupper, efter land, fjerde kvartal 2011 (%) 

 

Kilde: Eurostat, 2012 
 
Tekst: 

 15-24 år  55-64 år --- EU27-gennemsnit: 15-24 år --- EU27-gennemsnit: 55-64 år 
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Den vigtigste udvikling inden for racisme 
og etnisk forskelsbehandling: 
 
•  der er fortsat tilfælde af racistisk 

kriminalitet og vold i mange 
EU-medlemsstater; mens der stadig er 
mangler i indsamlingen af data om 
sådanne tilfælde, tager nogle 
EU-medlemsstater skridt til at forbedre 
indsamlingen af data om racistisk 
kriminalitet 

 
•  på medlemsstatsplan viser 

undersøgelser, at 
andengenerationsindvandrerbørn med 
bestemte baggrunde har vedvarende 
problemer i skolen, ligesom romabørn 
fortsat oplever problemer i skolen. I nogle 
medlemsstater viser diskriminationstest 
forskelsbehandling i forbindelse med 
adgangen til beskæftigelse og bolig 

 
•  Rådet for Den Europæiske Union 

godkender Europa-Kommissionens 
meddelelse om en EU-ramme for de 
nationale strategier for romaernes 
integration; i forbindelse med denne nye 
ramme for samarbejde giver 
EU-medlemsstaterne 
Europa-Kommissionen meddelelse om 
deres nationale strategier for romaernes 
integration 

 
•  mens flere medlemsstater begynder at 

indføre foranstaltninger på nationalt plan 
for at forbedre romaernes integration, 
viser de seneste data, at romaernes 
situation fortsat er kritisk med hensyn til 
sundhed, uddannelse, beskæftigelse, 
bolig, fattigdom og forskelsbehandling.  

Racisme og etnisk forskelsbehandling 
 

Fokus på indsamling af officielle data om 
racistisk kriminalitet 

Det er nødvendigt, at retshåndhævende instanser, 
strafferetssystemer og relevante ministerier 
foretager regelmæssig og fortsat indsamling af 
officielle data om racistisk kriminalitet, hvis 
beslutningstagerne skal have et solidt grundlag, 
hvorpå det kan formulere effektive og målrettede 
politikker til bekæmpelse af racistisk kriminalitet.  
Umiddelbart tilgængelige, pålidelige og robuste 
data på området vil gøre det muligt at vurdere 
effektiviteten af disse politikker og finjustere dem 
efter behov.  

De fleste EU-medlemsstater registrerer en eller 
anden form for officielle data om racistisk 
kriminalitet. Der er dog store forskelle med hensyn 
til rækkevidden og gennemsigtigheden af deres 
systemer. EU-medlemsstaternes mekanismer for 
indsamling af officielle data om racistisk 
kriminalitet falder ind under fire brede kategorier:  

•  ingen data – ingen data om racistisk 
kriminalitet registreres eller offentliggøres 

•  begrænset – dataindsamling er begrænset til 
nogle få tilfælde af racistisk kriminalitet og 
dataene offentliggøres generelt ikke 

•  god – forskellige former for racistisk 
kriminalitet motiveret af fordomme registreres 
(racisme/fremmedhad, religion, antisemitisme, 
islamofobi, (højre)ekstremisme), og dataene 
offentliggøres generelt 

•  omfattende – forskellige former for racistisk 
kriminalitet motiveret af fordomme registreres 
(racisme/fremmedhad, religion, antisemitisme, 
islamofobi, (højre)ekstremisme), og det 
samme gælder karakteristika for ofre og 
gerningsmænd, hvor der har fundet kriminel 
viktimisering sted, og hvilke former for 
forbrydelser der blev begået, f.eks. mord, overfald eller trusler; dataene offentliggøres 
altid.  
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Tabel 4: Status for indsamling af officielle data om racistisk kriminalitet, efter land, januar 2012 
 

Ingen data Begrænset God Omfattende 

Estland Bulgarien Østrig Finland 

Rumænien Cypern Belgien Nederlandene 

 Ungarn Tjekkiet Sverige 

 Italien Danmark Det Foren. Kongerige 

 Letland Frankrig  

 Luxembourg Tyskland  

 Malta Irland  

 Portugal Litauen  

 Slovenien Polen  

 Spanien Slovakiet  

Grækenland: dataindsamlingssystem indført den 29. september 2011 

 Kroatien   

Kilde: FRA's vurdering af den eksisterende mekanisme for dataindsamling, 2011 

 

Fokus på resultaterne af husstandsundersøgelser af romabefolkninger i 
EU foretaget af FRA og UNDP/Verdensbanken/Europa-Kommissionen 

I 2011 foretog FRA og UNDP (FN's udviklingsprogram) sammen med Verdensbanken, til 
dels finansieret af Europa-Kommisisonens GD for Regionalpolitik, to 
husstandsundersøgelser om romabefolkningers situation i EU. Dette er første gang, at en 
så omfattende dataindsamling er blevet forsøgt foretaget via samarbejde mellem 
internationale institutioner. I FRA's undersøgelse indgik 11 EU-medlemsstater: Bulgarien, 
Tjekkiet, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Italien, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og 
Spanien. I alt blev 22 203 personer, der identificerer sig som romaer (14 925) og 
ikke-romaer (7 278), der bor i nærheden af romabefolkninger, interviewet i de 11 
EU-medlemsstater, hvilket repræsenterede 84 287 husstandsmedlemmer.  

Resultaterne er repræsentative for de 
romaer, der bor i områder med en 
befolkningstæthed, der er højere end 
det nationale gennemsnit. Resultaterne 
for ikke-romaer i undersøgelsen er ikke 
repræsentative for flertallet af 
befolkningen som helhed, men fungerer 
som benchmark for vurdering af 
romaernes situation i de 
EU-medlemsstater, der indgår i 
analysen.  
  

Dette skyldes muligvis, at de ikke-romaer, der blev interviewet, deler samme miljø, 
arbejdsmarked og sociale infrastrukturer som romabefolkningerne.  

FRA-PUBLIKATION 
 
Human rights education at Holocaust memorial 
sites across the European Union: An overview 
of practices, oktober 2011 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub-holocaust-education-overview-practices_en.ht
m 
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Undersøgelsesresultaterne viser, at romaernes samfundsøkonomiske situation på de fire 
hovedområder sundhed, uddannelse, beskæftigelse og bolig gennemsnitligt er værre end 
situationen for de ikke-romaer, der bor i nærheden.  

Hovedresultaterne af undersøgelserne er følgende:  

• Sundhed:  

 én ud af tre adspurgte romaer i alderen 35 til 54 år sagde, at de har 
helbredsproblemer, der begrænser dem i deres daglige aktiviteter 

 i gennemsnit er omkring 20 % af de adspurgte romaer ikke dækket af 
sygeforsikring eller ved ikke, om de er dækket.  

• Uddannelse:  

 i gennemsnit går kun ét ud af to romabørn i undersøgelsen i førskole eller 
børnehave 

 med undtagelse af Bulgarien, Grækenland og Rumænien, går ni ud af 10 
romabørn i den skolepligtige alder (7-15 år) i skole 

 deltagelsen i uddannelse falder drastisk efter den obligatoriske skolegang: kun 
15 % af de unge romaer i undersøgelsen har færdiggjort deres almene 
gymnasiale uddannelse eller erhvervsrettede uddannelse.  

• Beskæftigelse:  

 i gennemsnit er færre end én ud af tre romaer i lønnet beskæftigelse 

 én ud af tre adspurgte romaer sagde, at de er arbejdsløse 

 andre sagde, at de er hjemmegående, pensionister, ikke arbejdsdygtige eller 
selvstændige.  

 

 

 

 

 

 

 

 
FRA-PUBLIKATION 
 
Migrants, minorities and employment – 
Exclusion and discrimination in the 27 Member 
States of the European Union – Update 
2003–2008, juli 2011 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub_migrants-minorities-employment_en.htm 
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FRA-PUBLIKATION 
 
Antisemitism – Summary overview of the 
situation in the European Union 2001-2010, 
juni 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2011/pub-antisemitism-summary-update-2011_en.htm 

FRA-PUBLIKATION 
 
The Racial Equality Directive: application and 
challenges, januar 2012. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_
per_year/2012/pub_racial_equal_directive_synthesis_en.htm 

• Bolig:  

 i romahusstandene bor der i gennemsnit flere end to personer i et rum 

 ca. 45 % af romaerne bor i husstande, der mangler mindst én af følgende basale 
faciliteter: indendørs køkken, indendørs toilet, indendørs bruser eller bad og 
elektricitet.  

• Fattigdom:  

 i gennemsnit bor omkring 90 % 
af de adspurgte romaer i 
husstande med en indkomst 
under den nationale 
fattigdomsgrænse 

 i gennemsnit bor omkring 40 % 
af romaerne i husstande, hvor 
nogen har været nødt til at gå 
sulten i seng mindst én gang i 
løbet af den seneste måned, 
fordi de ikke havde råd til at købe 
mad. 

 

• Forskelsbehandling og bevidsthed om rettigheder:  

 omkring halvdelen af romaerne i undersøgelsen sagde, at de har været udsat for 
forskelsbehandling i de seneste 12 måneder på grund af deres etniske baggrund 

 omkring 40 % af romaerne i undersøgelsen er bekendt med love, der forbyder 
forskelsbehandling af medlemmer af etniske minoriteter, når de søger arbejde.  
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Den vigtigste udvikling inden for 

deltagelse: 

 

 vedtagelsen af det europæiske 
borgerinitiativ danner grundlag for 
deltagelsesdemokrati på EU-plan, og 
Europa-Kommissionen tager forskellige 
skridt til at gøre det nye instrument 
operationelt 

 mens den offentlige debat om 
borgerinitiativet forbliver begrænset, er 
skabelsen af "Citizen House" på internettet 
et eksempel på bestræbelser på at gøre de 
allerede eksisterende muligheder for 
deltagelse bedre kendte og mere 
tilgængelige 

 Europa-Kommissionen foreslår at gøre 
2013 til et borgernes Europaår, og 
Europa-Parlamentet drøfter reformer af 
valgreglerne 

 på baggrund af CRPD bliver 
handicappedes deltagelse i valg et 
spørgsmål, der skal tages op – forskellige 
EU-medlemsstater tager skridt til at gøre 
det lettere for personer med handicap at 
deltage i valg, mens de fleste 
EU-medlemsstater stadig kobler fratagelsen 
af retten til at stemme sammen med 
fortabelse af retsevne i forbindelse med 
personer med psykiske helbredsproblemer 
og personer med intellektuelle handicap. 

 

EU-borgernes deltagelse i den 
demokratiske proces i EU 
 

Fokus på stemmeretten for 
personer med intellektuelle 
handicap og personer med 
psykiske helbredsproblemer 

Der er stor forskel på, hvordan 
EU-medlemsstaterne håndterer retten til 
politisk deltagelse for personer med 
psykiske helbredsproblemer og 
personer med intellektuelle handicap. 
Primært tre indgangsvinkler 
karakteriserer spektret af deltagelse: 
total udelukkelse, ad hoc-overvejelser 
og fuld deltagelse. De 
EU-medlemsstater, der fuldstændig 
udelukker personer, kobler retten til at 
afgive stemme sammen med den 
enkeltes retlige handleevne. I andre 
medlemsstater foreskriver den nationale 
lovgivning en individuel vurdering af 
evnen til at afgive stemme, inden retten 
fratages. Lande, som har ophævet 
samtlige restriktioner, gør det muligt for 
personer med intellektuelle handicap og 
personer med psykiske 
helbredsproblemer at stemme på lige 
fod med andre borgere. Der var ingen 
særlig udvikling i 2011.  

I Ungarn var der en vigtig udvikling med 
vedtagelsen af en ny grundlov, som 
trådte i kraft den 1. januar 2012. Ifølge 
den nye lovgivning vil værgemål ikke 
længere danne grundlag for fratagelse 
af retten til at stemme. En dommer skal i 
stedet afgøre, om en person bør udelukkes fra at stemme på grundlag af en vurdering af 
vedkommendes "begrænsede mentale evner", et begreb, hvis præcise betydning stadig er 
uklar, men som formentlig vil blive præciseret i en ny valglov. Ungarn sluttede sig derved 
til den gruppe af EU-medlemsstater, hvor der foretages en individuel retlig vurdering, inden 
der træffes afgørelse om fratagelse af retten til at stemme. 

De fleste EU-medlemsstater kobler stadig fratagelsen af retten til at stemme sammen med 
fortabelse af retsevne. Kroatien har også et sådant system: I henhold til artikel 2 i loven 
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om vælgerregistre (Zakon o popisima biraca) opføres kroatiske borgere på 18 år eller 
derover i registret, undtagen personer, som har mistet retsevne på grundlag af en endelig 
retsafgørelse. Som mange EU-medlemsstater har Kroatien således en automatisk 
udelukkelsesbestemmelse. Ifølge den årlige statistiske rapport om anvendelsen af 
socialsikringsrettigheder for 2010 var 15 761 personer uden retsevne pr. 31. december 
2010. Dette spørgsmål gav anledning til offentlig debat i Kroatien. I en rapport offentliggjort 
i 2011 understregede handicapombudsmanden, at stemmeretten for personer med 
intellektuelle handicap og personer med psykiske helbredsproblemer er et spørgsmål om 
overholdelse af kravene i CRPD.  
 
Tabel 5: Retten til politisk deltagelse for personer med psykiske helbredsproblemer og 

personer med intellektuelle handicap, efter land 

Land Udelukkelse Begrænset deltagelse Deltagelse 

AT    

BE    

BG    

CY    

CZ    

DE    

DK    

EE    

EL    

ES    

FI    

FR*    

HU**    

IE    

IT    

LT    

LU    

LV    

MT    

NL    

PL    

PT    

RO    

SE    

SI    

SK    

UK    

HR***    

Noter:  Denne tabel giver et ajourført sammendrag af tabellen offentliggjort i FRA's rapport "Retten til politisk 
deltagelse for personer med sindslidelser og personer med udviklingshæmning", offentliggjort i november 
2010. En medlemsstat kan være repræsenteret i mere end én kolonne, idet personer med psykiske 
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helbredsproblemer og personer med intellektuelle handicap kan behandles forskelligt, alt efter den 
respektive medlemsstats nationale lovgivning.  

 * Som følge af en lovændring, der ikke berører retten til at stemme, er den relevante artikel nu artikel 
L3211-3 7° i lov om folkesundhed  

 ** Ungarn, artikel XXIII, stk. 2, i grundloven 
 *** Kroatien, lov om vælgerregistre, 30. april 1996  

Kilde :  FRA, 2011  

 

Fokus på det europæiske borgerinitiativ (ECI) 

Lissabontraktaten giver mulighed for, at én million EU-borgere gennem indsamling af 
underskrifter i forskellige EU-medlemsstater kan opfordre Europa-Kommissionen til at tage 
initiativ til en specifik lovgivning. De nærmere bestemmelser vedrørende dette nye 
instrument for demokratisk deltagelse er fastsat i en forordning, som i sig selv kræver 
gennemførelse af en yderligere forordning. Den 1. april 2011 trådte EU-forordningen om 
borgerinitiativer i kraft: Den anvendes fra den 1. april 2012. Den 17. november 2011 
vedtog Europa-Kommissionen gennemførelsesforordningen ((EU) nr. 1179/2011). Den 22. 
december 2011 stillede den "open source-software" til rådighed. Europa-Kommissionen 
skal vedligeholde "en open source-software, som indeholder de relevante tekniske og 
sikkerhedsmæssige specifikationer, der er nødvendige for at overholde denne forordnings 
bestemmelser vedrørende onlineindsamlingssystemerne. Denne software stilles gratis til 
rådighed", og "tekniske specifikationer" skal "vedtages" til dette formål.  

Tiden mellem vedtagelsen af forordningen og anvendelsen heraf gjorde det muligt for 
EU-medlemsstaterne at gennemføre forskellige forpligtelser i henhold til forordningen, bl.a. 
attestering af onlineindsamlingssystemet, kontrol af "støttetilkendegivelser", herunder 
udstedelse af en attest vedrørende "antallet af gyldige støttetilkendegivelser", spørgsmål 
vedrørende databeskyttelse og behandling af spørgsmål om ansvar for skader forvoldt af 
initiativtagere til et borgerinitiativ og sanktioner for falske erklæringer fra initiativtagere til et 
borgerinitiativ og svigagtig anvendelse af data i forbindelse med et borgerinitiativ.  

Med hensyn til processen med at udarbejde og gennemføre lovgivning har Østrig, Belgien, 
Bulgarien, Tjekkiet, Finland, Tyskland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, 
Malta, Polen og Det Forenede Kongerige taget konkrete forberedende skridt. I syv af disse 
lande (Østrig, Bulgarien, Tyskland, Finland, Ungarn, Letland og Luxembourg) er 
processen nået frem til parlamentet. I nogle EU-medlemsstater, såsom Danmark, Frankrig, 
Grækenland, Nederlandene, Slovakiet, Spanien eller Det Forenede Kongerige, kræver 
den direkte anvendelse af forordningen ikke en specifik lovgivning.  

Den offentlige debat om borgerinitiativet var ret begrænset i beretningsperioden, og det vil 
vise sig, om det vil få øget offentlig bevågenhed, når de første initiativer iværksættes den 
1. april 2012. I det mindste ét træk ved retsgrundlaget for borgerinitiativet bør imidlertid 
allerede fremhæves: Muligheden for onlineindsamling af underskrifter sætter en moderne 
standard, som i princippet kunne styrke borgernes deltagelse i samfundet.  
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Den vigtigste udvikling inden for adgang til et 
effektivt og uafhængigt retsvæsen: 

 i lyset af de finansielle stramninger forsøger 
mange EU-medlemsstater at strømline 
forskellige retslige og udenretslige 
mekanismer, som potentielt berører 
grundlæggende rettigheder, der er garanteret 

 EU-medlemsstater fortsætter arbejdet med at 
nedbringe sagsbehandlingstiderne og indføre 
andre domstolsreformer 

 forskellige EU-medlemsstater opretter og 
reformerer uafhængige institutioner på 
menneskerettighedsområdet, som kan støtte 
og/eller sørge for domstolsadgang; nationale 
ligestillingsorganer og nationale 
menneskerettighedsinstitutioner (NHRI'er) får 
navnlig en mere fremtrædende plads 

 den teknologiske udvikling på onlineområdet, 
som letter og moderniserer retsvæsenet, 
kaldet e-justice, bevæger sig højere op på 
dagsordenen i flere EU-medlemsstater på 
baggrund af behovet for både at modernisere 
retssystemerne og forbedre 
omkostningseffektiviteten 

 med den nuværende udvikling af EU's 
køreplan vedrørende straffesager styrkes 
procedurerne for den enkeltes rettigheder i 
straffesager, navnlig med hensyn til adgang til 
domstolsprøvelse i grænseoverskridende 
situationer.  

 

Adgang til et effektivt og uafhængigt 
retsvæsen 

 

Fokus på 

sagsbehandlingstider 

Sagsbehandlingstiderne udgjorde fortsat én af 
de største hindringer for en effektiv adgang til 
domstolsprøvelse i hele EU, hvilket også 
afspejles i Menneskerettighedsdomstolens 
retspraksis.  

I 2011 traf flere EU-medlemsstater specifikke 
lovgivningsforanstaltninger med henblik på at 
løse det vedvarende problem med 
uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider. 
I f.eks. Østrig blev civileprocesloven ændret 
med henblik på at afskaffe sommer- og 
vinterferieperioder. Frankrig reformerede sine 
straffedomstole og nedsatte antallet af 
nævninge i første instans fra ni til seks og i 
appelsager fra 12 til ni for at gøre det muligt 
for straffedomstolene at behandle flere sager 
pr. session. Som reaktion på en "pilotdom", 
som Menneskerettighedsdomstolen havde 
afsagt i 2010 (Rumpf), vedtog Tyskland en ny 
lov i december 2011. Den behandler 
uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider 
i to faser: De personer, der berøres af lange 
sagsbehandlingstider, skal først indgive en 
klage over sagen, hvorved dommerne får 
mulighed for at fremskynde den. Hvis sagen 
fortsat forsinkes, kan der ydes erstatning.  

 

 

FRA-PUBLIKATION 
 
Access to justice in Europe: an overview of 
challenges and opportunities, marts 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub_access-to-justice_en.htm 
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Tabel 6: Antal domme fra Menneskerettighedsdomstolen i 2011, hvor der var tale om mindst én 
krænkelse, tilsidesættelser af retten til en retfærdig rettergang og tilsidesættelser af 
sagsbehandlingstiden, efter land 

Land 
Domme, hvor der var tale 
om mindst én krænkelse 

Retten til en retfærdig 
rettergang 

Sagsbehandlingstid 

AT 7 (-9) 0 (-6) 5 (-4) 

BE 7 (+3) 2 (-1) 0 (ingen ændring) 

BG 52 (-17) 2 (-4) 21 (-10) 

CY 1 (-2) 0 (ingen ændring) 1 (+1) 

CZ 19 (+10) 13 (+10) 2 (+1) 

DE 31 (+2) 0 (-2) 19 (-10) 

DK 1 (+1) 0 (ingen ændring) 0 (ingen ændring) 

EE 3 (+2) 1 (+1) 0 (ingen ændring) 

EL 69 (+16) 6 (-2) 50 (+17) 

ES 9 (+3) 4 (ingen ændring) 1 (+1) 

El 5 (-11) 0 (-2) 2 (-7) 

ER 23 (-5) 11 (+1) 2 (+1) 

HU 33 (+12) 4 (+3) 19 (+5) 

IE 2 (ingen ændring} 0 (ingen ændring) 2 (+1) 

IT 34 (-27) 7 (-2) 16 (-28) 

LT 9 (+2) 3 (ingen ændring) 5 (+2) 

LU 1 (-4) 1 (-1) 0 (-3) 

LV 10 (+7) 0 (-1) 1 (+1) 

MT 9 (+6) 3 (+3) 3 (+3) 

NL 4 (+2) 1 (+1) 0 (ingen ændring) 

PL 54 (-33) 14 (-6) 15 (-22) 

PT 27 (+12) 1 (-1) 13 (+7) 

RO 58 (-77) 9 (-21) 10 (-6) 

SE 0(-4) 0 (-1) 0 (-1) 

SI 11 (+8) 1 (+1) 6 (+4) 

SK 19 (-21) 2 (ingen ændring) 5 (-24) 

UK 8 (-6) 3 (+3) 1 (ingen ændring) 

HR 23 (+2) 8 (+2) 3 (-5) 

I alt 529 (-128) 96 (-25) 202 (-76) 

Note: Forskellen i antallet af sager i forhold til 2010 er i parentes. 
Kilde: Europarådet/Menneskerettighedsdomstolen, årsberetning 2011, offentliggjort i 2012, s. 155-157 

Grækenland gav f.eks. lavere førsteinstansdomstole i civile retssager et bredere mandat 
ved at hæve de beløb, der kan håndteres på dette niveau. Den fleksibilitet, som domstole 
har med hensyn til at udsætte straffesager, blev også begrænset. I Rumænien kan 
dommere nu beramme kortere retsmøder og træffe aktive foranstaltninger til at tvinge 
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parterne til at fremlægge beviser og opfylde 
deres forpligtelser uden unødig forsinkelse; 
dokumenter kan fremsendes pr. fax eller 
e-mail, herunder vidneindkaldelser. Den 
slovenske nationalforsamling vedtog to love, 
herunder specifikke foranstaltninger til at 
fremskynde sagsbehandlingen ved 
domstolene. Disse omfatter en mekanisme til 
at nedsætte vederlaget til sagkyndige, hvis de forårsager forsinkelser, og dommeres 
mulighed for at beramme og behandle sager efter sædvanlig kontortid. 
 

Fokus på søgsmålskompetence ved domstolene 

Søgsmålskompetence – den juridiske mulighed for at anlægge en sag ved en domstol – er 
naturligvis af central betydning for adgangen til domstolsprøvelse. Søgsmålskompetencen 
kan forbedres på flere måder, f.eks. ved at give flere kompetence til at anlægge sag eller 
reducere de proceduremæssige hindringer. Igangværende FRA-forskning støtter det 
synspunkt, at klagere undgår domstolsprøvelse, da udfordringen ved at anlægge sag er 
for stor for den enkelte. En ændring af søgsmålskompetencen for at muliggøre kollektive 
klager kan være en mulig vej hos både domstole og andre institutioner som f.eks. 
nationale ligestillingsorganer. Kollektive klager, også kaldet "kollektive søgsmål" eller 
"gruppesøgsmål", gør det muligt at samle flere individuelle klager til ét fælles søgsmål. EU 
gennemførte en offentlig høring i 2011 om indførelsen af en ordning for kollektiv 
klageadgang, som til dels har til formål at afdække fælles retsprincipper i denne 
forbindelse.  

Flere EU-medlemsstater tog i 2011 skridt til at udvide gruppen af personer, der har 
kompetence til at indgive klager, ved at give mulighed for kollektive søgsmål på områder, 
hvor sådanne mekanismer ikke fandtes tidligere. I Belgien arbejder den flamske 
advokatsammenslutning (Orde van Vlaamse Balies) på et lovforslag med henblik på at 
muliggøre et "kollektivt søgsmål" i henhold til 
belgisk lovgivning. Lovgivningen vil give flere 
klagere, eller "støttesagsøgere", som ikke er 
identificeret individuelt, mulighed for at gå sammen 
om én repræsentativ sagsøger. I Estland omfatter 
den nye lov om forvaltningsretspleje 
(Halduskohtumenetluse seadustik), der træder i 
kraft den 1. januar 2012, søgsmålskompetence for 
miljø-ngo'er og grupper af aktivister, der 
repræsenterer et stort antal lokale beboeres 
synspunkter. Regeringen i Litauen vedtog en 
beslutning, der godkender kollektive klager. En 
parallel udvikling er også på vej i Kroatien.  
 

 

FRA-PUBLIKATION 
 
Opinion on the draft Directive regarding the 
European Investigation Order (EIO) in 
criminal matters, februar 2011 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/op-eio_en.htm 
 

FRA-PUBLIKATION 
 
Håndbog om europæisk lovgivning om 
ikke-forskelsbehandling, marts 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications
_per_year/2011/pub_handbook_caselaw_en.htm 
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Den vigtigste udvikling inden for 
rettigheder for ofre for kriminalitet: 
 
•  på EU-plan foreslås forskellige 

foranstaltninger, som tager sigte på at 
give ofre ensartede rettigheder i hele 
EU både på det civilretlige og det 
strafferetlige område, og en køreplan for 
styrkelse af ofres rettigheder og 
beskyttelse vedtages 

 
•  en ny europæisk ligestillingspagt for 

perioden 2011-2020 bekræfter EU's 
indsats for at bekæmpe alle former for 
vold mod kvinder, og nogle 
EU-medlemsstater gennemfører 
reformer, der er relevante for 
beskyttelse mod vold i hjemmet 

 
•  mens flere EU-medlemsstater gør 

betydelige fremskridt i deres indsats for 
at bekæmpe vold mod kvinder, dukker 
der klager op om mangel på 
tilstrækkelige ressourcer til 
hjælpetjenester for kvinder, der er 
blevet ofre for vold i hjemmet 

 
•  EU øger indsatsen for at bekæmpe 

menneskehandel og beskytte ofrene 
herfor; den politiske udvikling på 
nationalt plan viser en tendens til at se 
ud over menneskehandel med henblik 
på seksuel udnyttelse og lægge større 
vægt på andre områder af udnyttelse.  

Rettigheder for ofre for kriminalitet 

 

Fokus på EU's offerpakke og 
køreplanen for ofre 

Europa-Kommissionen forelagde den 18. maj 
2011 en pakke, som søger at give ofre 
ensartede rettigheder i hele EU og omfatter 
adgang til klage og domstolsprøvelse, 
beskyttelse, støtte og erstatning. Den 
understreger behovene blandt specifikke 
grupper af ofre, herunder børneofre og 
terrorofre. Offerpakken består af en 
meddelelse om styrkelse af ofrenes 
rettigheder, et forslag til direktiv om 
minimumsstandarder for ofres rettigheder og 
et forslag til forordning om gensidig 
anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i 
civilsager. På det strafferetlige område vedtog 
Europa-Parlamentet den 13. december 2011 
den europæiske beskyttelsesordre, som vil 
supplere sidstnævnte foranstaltning 
vedrørende gensidig anerkendelse, og som 
flere EU-medlemsstater havde taget initiativ til 
i regi af Rådet for Den Europæiske Union.  

 

 

 

 

FRA-PUBLIKATION 
 
Kønsbaseret vold mod kvinder – en 
EU-undersøgelse (factsheet), oktober 2011. 
 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publicatio
ns_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm 
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Rådet for Den Europæiske Union vedtog på grundlag af Europa-Kommissionens 
offerpakke i juni køreplanen for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse.  

 
Tabel 7: Køreplanen for styrkelse af ofres rettigheder og beskyttelse og dens fem bestanddele 

Foranstaltning 
A  

Europa-Kommissionen har udarbejdet et forslag til direktiv, der skal erstatte Rådets 
rammeafgørelse om ofres stilling i forbindelse med straffesager 

Foranstaltning 
B  

en henstilling eller henstillinger om praktiske foranstaltninger og bedste praksis, der kan 
vejlede EU-medlemsstaterne, når de gennemfører det nye direktiv, der er nævnt under 
foranstaltning A 

Foranstaltning 
C  

Europa-Kommissionen har foreslået en forordning om gensidig anerkendelse af 
beskyttelsesforanstaltninger for ofre i civile sager, som vil supplere direktivet om den 
europæiske beskyttelsesordre 

Foranstaltning 
D  

en revision af Rådets direktiv 2004/80/EF om erstatning til ofre for forbrydelser med 
henblik på at forenkle procedurerne for anmodning om erstatning 

Foranstaltning 
E  

henstillinger, svarende til foranstaltning B, vedrørende de særlige behov blandt visse 
grupper af ofre, f.eks. ofre for menneskehandel, børn, der er ofre for seksuel udnyttelse, 
ofre for terrorisme og ofre for organiseret kriminalitet.  

 

Fokus på lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle (LGBT'er) som 
ofre for kriminalitet motiveret af fordomme 

Selv om EU's rammeafgørelse om hate crime kun omfatter racistisk og fremmedfjendsk 
forskelsbehandling, har mange EU-medlemsstater udvidet definitionerne i strafferetten til 
at omfatte andre beskyttede karaktertræk.  

Med hensyn til definitioner af opildning til vold eller had har nogle EU-medlemsstater, 
herunder Danmark, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige, over tid indført definitioner, 
der omfatter seksuel orientering, og det samme gælder Kroatien. En række andre 
EU-medlemsstater – Østrig, Belgien, Estland, Finland, Litauen, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien – har vedtaget definitioner, 
som omfatter endnu flere forskellige beskyttede grunde, hvilket er bevis for, at 
hovedparten af EU-medlemsstaterne anerkender en eller anden form for "hate speech" ud 
over racisme og fremmedhad. Selv om EU-medlemsstaterne i givet fald har vedtaget mere 
omfattende definitioner af "hate speech" og hermed forbundet kriminalitet, afspejles dette 
ikke altid i, at flere ofre anmelder kriminalitet, eller at flere retsforfølges for sådanne 
lovovertrædelser.  

Denne tendens til at medtage et større 
antal karaktertræk i de strafferetlige 
bestemmelser, der beskytter personer mod 
alvorlige former for forskelsbehandling og 
navnlig mod vold motiveret af fordomme, er 
i overensstemmelse med den nye politiske 
enighed og de nye juridiske parametre. 
Dette kommer tydeligst til udtryk med 
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hensyn til beskyttelsen af LGBT-grupper og –enkeltpersoner. I nylige beslutninger 
opfordrede Europa-Parlamentet EU-medlemsstaterne til at sikre, at LGBT'ere beskyttes 
mod homofobiske hadefulde ytringer og vold. I disse beslutninger opfordrede 
Europa-Parlamentet også Europa-Kommissionen til at bekæmpe homofobi gennem 
lovgivning i lighed med Rådets rammeafgørelse om racisme. I december 2011 vedtog 
Europa-Parlamentet en beslutning vedrørende Kroatiens ansøgning om optagelse i EU. I 
denne beslutning udtrykkes stærk foruroligelse over volden mod deltagerne i en gay 
pride-parade for LGBT'ere i Split i juni 2011 og over de kroatiske myndigheders 
manglende evne til at beskytte deltagerne. I beslutningen opfordres Kroatien til at 
behandle sager om hadforbrydelser over for LGBT-minoriteter resolut.  
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Perspektiver: forestående udfordringer 

I FRA's årsberetning Grundlæggende rettigheder, udfordringer og resultater i 2011 
identificeres forskellige udfordringer i den nærmeste fremtid inden for asyl og indvandring, 
grænsekontrol og visumpolitik, informationssamfundet og databeskyttelse, børns 
rettigheder og beskyttelse af børn, lighed og ikke-forskelsbehandling, racisme og etnisk 
forskelsbehandling, deltagelse i den demokratiske proces, adgang til domstolsprøvelse og 
rettighederne for ofre for kriminalitet.  

Inden for asyl, indvandring og integration skal EU have oprettet et fælles europæisk 
asylsystem inden udgangen af 2012. Det Europæiske Asylstøttekontor vil spille en stadig 
vigtigere rolle på praktisk plan og støtte de nationale asylsystemer med oplysninger og 
værktøjer.  

Færdiggørelsen af den omarbejdede asylpakke vil fortsat udgøre en udfordring i 
betragtning af de vedvarende forskellige opfattelser i Europa-Parlamentet, Rådet for Den 
Europæiske Union og Europa-Kommissionen.  

Der bliver behov for en mekanisme til at vurdere, om de grundlæggende rettigheder for 
asylansøgere, der overføres til en anden EU-medlemsstat i overensstemmelse med Dublin 
II-forordningen, er i fare.  

Den omstændighed, at indvandrere med ulovligt ophold udsættes for udnyttelse og 
misbrug, vil fortsat give anledning til bekymring, og beslutningstagerne, herunder på 
EU-plan, vil formentlig være særlig opmærksom på situationen for personer, der ikke 
udsendes af juridiske, humanitære eller praktiske årsager.  

Med hensyn til rettighederne for indvandrere med ulovligt ophold vil erfaringer fra 
gennemførelsen af direktivet om sanktioner over for arbejdsgivere vise, om de 
eksisterende mekanismer er effektive, i det mindste med hensyn til retten til at kræve 
tilbageholdte lønninger. Vedtagelsen af direktivet om sæsonarbejdere vil lette 
indvandringen af ufaglært arbejdskraft til EU. Dette instrument kunne nedsætte 
arbejdskraftefterspørgslen i forbindelse med personer, der opholder sig ulovligt på 
EU-medlemsstaters område, og som typisk risikerer at blive udnyttet.  

Med hensyn til integrationen af indvandrere i samfundet i EU-medlemsstaterne vil en 
fremtidig udfordring være at sikre, at integrationen fortsat ses som en tovejsproces, hvor 
forskelsbehandling bekæmpes samtidig med, at fordelene ved mangfoldigheden for 
modtagersamfundet også erkendes. Der er behov for en løbende overvågning på grundlag 
af aftalte indikatorer for integration, herunder inden for politisk, kulturel og social 
deltagelse, for yderligere at fremme integrationen af tredjelandsstatsborgere, der har 
lovligt ophold.  

Med hensyn til grænsekontrol og visumpolitik er der en klar risiko for, at de 
udfordringer, som EU stod over for i 2011, vil vare ved i de kommende år. Medmindre der 
gennemføres ændringer, vil tilstrømningen af et stort antal personer ved EU's ydre 
grænser fortsat være en lakmusprøve med hensyn til overholdelsen af de grundlæggende 
rettigheder. En sådan tilstrømning afslører de nuværende mangler i den nationale 
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modtagelseskapacitet og understreger kompleksiteten med hensyn til at garantere 
beskyttelse ved grænserne og sørge for effektive henvisningsmekanismer.  

Politisk vilje og afgørende foranstaltninger alene vil forbedre den organisatoriske kapacitet. 
Det vil være af afgørende betydning i denne henseende at få adgang til EU-finansiering og 
anvende den effektivt til at styrke modtagelseskapaciteten i overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder. 

De principper om grundlæggende rettigheder, der er omfattet af 
Schengengrænsekodeksen og visumkodeksen, vil skulle gennemføres i praksis. I 
forbindelse med fremtidige evalueringer af Schengenaftalerne er det vigtigt at være 
opmærksom på anvendelsen af disse principper. Den reviderede Frontex-forordning og 
gennemførelsen af dens strategi for grundlæggende rettigheder vil formentlig skabe 
forventninger på området.  

Spørgsmål vedrørende de grundlæggende rettigheder med hensyn til databeskyttelse og 
privatlivets fred vil forblive i fokus med hensyn til visumpolitikken. Nye systemer til 
grænseovervågning og til lagring af personoplysninger anvendes enten allerede eller er 
under fortsat udvikling: VIS er ved at blive gennemført, SIS II er under forberedelse, 
Europa-Kommissionen har fremsat et forslag vedrørende Eurosur, og spørgsmål 
vedrørende intelligente grænser er under drøftelse. Sådanne teknologiske fremskridt på 
området vil fortsat give anledning til betænkeligheder med hensyn til nødvendigheden og 
proportionaliteten i forbindelse med de indsamlede og lagrede data samt med hensyn til, 
hvordan de berører privatlivets fred for personer, hvis personoplysninger indsamles og 
lagres.  

Inden for databeskyttelse vil det fortsat udgøre en udfordring for EU-institutionerne og 
EU-medlemsstaterne at finde en balance mellem forpligtelser inden for grundlæggende 
rettigheder og sikkerhedsaspekter. Den igangværende diskussion om 
datalagringsdirektivet vil være én facet af denne bredere debat.  

EU-institutionerne vil fortsat drøfte EU-rammen inden for databeskyttelse. 
Europa-Kommissionen fremsatte forslag i januar 2012 med henblik på at reformere den 
eksisterende ramme. De består af et forslag til en forordning, der erstatter 
databeskyttelsesdirektivet fra 1995, og et forslag til et nyt direktiv om beskyttelse af 
personoplysninger, der behandles med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
eller retsforfølgning af straffelovsovertrædelser og tilknyttede retslige aktiviteter.  

Holdningen til databeskyttelsen af både brugere og udbydere af sociale platforme og 
andre onlineværktøjer vil fortsat give næring til den offentlige debat og forventes i stigende 
grad at blive genstand for retssager. Tilgængeligheden og anvendelsen af 
klagemuligheder vil skulle undersøges nøje for at sikre, at de grundlæggende rettigheder 
overholdes fuldt ud ved anvendelsen af nye informations- og kommunikationsteknologier.  

EU-Domstolen forventes endnu en gang at behandle et andet område, der giver anledning 
til bekymring, dvs. databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed.  

Med hensyn til børns rettigheder og beskyttelsen af børn vil EU-medlemsstaternes 
hurtige ratificering af konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder 
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og vold i hjemmet, også kaldet Istanbul-konventionen, sikre en bedre beskyttelse for piger 
som ofre for kønsbaseret vold og børn, der er vidne til vold i hjemmet. Ligeledes skulle 
igangværende reformer af børnebeskyttelsessystemer i flere EU-medlemsstater forbedre 
både adgangen til sociale tjenester for børn og reaktionen på anmeldelser af vold mod 
børn.  

Virkningen af det nye direktiv om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse 
af børn samt børnepornografi vil begynde at slå igennem, så snart det er gennemført i 
national lovgivning. Det skulle forbedre børns beskyttelse mod seksuelt misbrug og 
seksuel udnyttelse og medføre en mere effektiv retsforfølgelse af gerningsmænd.  

Parallelt hermed vil indsatsen for at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi på internettet fortsat kræve fuld opmærksomhed og årvågenhed fra 
EU-institutionernes og –organernes og EU-medlemsstaternes side.  

Børn, der er ofre for menneskehandel, skulle blive omfattet af et højere beskyttelsesniveau, 
efterhånden som det nye direktiv om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og 
beskyttelse af ofrene herfor med tiden slår igennem, og anvendelsesområdet udvides i 
EU-medlemsstaterne.  

Rådets forordning om retternes kompetence samt om anerkendelse og fuldbyrdelse af 
retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar vil fortsat påvirke 
den måde, hvorpå EU-medlemsstaterne behandler børn i forbindelse med 
grænseoverskridende skilsmisse- og separationssager. Den vil også fortsat have 
betydning for børns ret til at blive hørt i disse og andre retlige spørgsmål. Den nuværende 
udvikling med hensyn til at gøre retsplejen mere børnevenlig vil derfor være af særlig 
interesse. Forskning inden for børnevenlig retspleje udført af Europa-Kommissionen og 
FRA vil tilvejebringe relevant information til de nationale myndigheder, når de gennemfører 
direktiverne om menneskehandel og om seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse.  

I forbindelse med lighed og ikke-forskelsbehandling forventes EU-institutioner, 
nationale domstole og ligestillingsorganer i stigende grad at anerkende og anvende 
begrebet multipel forskelsbehandling – en tendens, der vil gøre det muligt for 
beslutningstagerne at udarbejde skræddersyede foranstaltninger med henblik på at 
afhjælpe de hindringer, som de personer, der er mest udsat for forskelsbehandling af flere 
grunde, oplever.  

Mens vedtagelsen af Europa-Kommissionens forslag til et horisontalt direktiv om forbud 
mod forskelsbehandling på områder ud over beskæftigelsesområdet på grundlag af 
seksuel orientering, alder, handicap og religion eller tro risikerer yderligere forsinkelser, er 
det af afgørende betydning, at det primære mål – dvs. en mere altomfattende bekæmpelse 
af forskelsbehandling – omsættes i praksis.  

På nationalt plan vil lovgivningstiltag med henblik på at gennemføre CRPD fuldt ud og 
bekæmpe forskelsbehandling baseret på seksuel orientering eller kønsidentitet tjene som 
vejledning for beslutningstagerne i deres bestræbelser på at bekæmpe alle former for 
forskelsbehandling mere effektivt. Den stigende vægt på nationalt plan på foranstaltninger 
med henblik på at fremme tilgængeligheden for personer med handicap kan også forbedre 
mulighederne for i højere grad at opnå en integreret uddannelse og et selvstændigt liv. Det 
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er imidlertid vigtigt at være opmærksom på at sikre, at virkningerne af den økonomiske 
krise ikke på urimelig måde berører tilrådighedsstillelsen af tjenester til personer med 
handicap. 

Det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne 2012 vil give 
beslutningstagerne mulighed for at behandle og afhjælpe forskelsbehandling og den 
udelukkelse, som ældre oplever i nogle EU-medlemsstater.  

Udviklingen på lovgivningsområdet vedrørende sikkerhed og sundhed, 
sikkerhedsspørgsmål eller beskyttelsen af forbrugere, som kan indvirke negativt på 
personer, som følger religiøse skikke i overensstemmelse med deres tro, vil skulle 
overvåges nøje for at undgå situationer med indirekte forskelsbehandling på grundlag af 
religion eller tro.  

Med hensyn til racisme og etnisk forskelsbehandling vil de nuværende strukturelle 
uligheder mellem etniske minoriteter og flertalsbefolkninger formentlig vare ved. For at 
imødegå denne udfordring kræves en vedvarende indsats fra beslutningstagerne og 
civilsamfundet. Der er desuden behov for en mere systematisk og omfattende 
dataindsamlingspraksis for at sikre en bedre forståelse af omfanget og arten af etnisk 
forskelsbehandling og racistisk vold og kriminalitet i EU.  

Håndhævelse af den eksisterende lovgivning, større bevidsthed om rettigheder og lettere 
adgang til domstole og andre klageinstanser vil fortsat være væsentlige redskaber i 
kampen mod etnisk forskelsbehandling inden for sundhed, uddannelse, beskæftigelse og 
bolig. 

For at kunne måle resultaterne af de politiske foranstaltninger til at bekæmpe etnisk 
forskelsbehandling og fremme dårligt stillede gruppers integration og sociale inklusion 
kræves en periodisk indsamling og analyse af data på grundlag af indikatorer for 
grundlæggende rettigheder.  

EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 giver EU og 
dens medlemsstater mulighed for at forbedre den sociale inklusion af romabefolkninger. 
Hvis disse strategier bliver vellykkede, kan de fungere som modeller for en bedre inklusion 
og integration i samfundet af andre dårligt stillede grupper.  

For at kunne imødegå de permanente udfordringer – f.eks. segregering på uddannelses- 
eller boligområdet – kræves imidlertid et langsigtet og varigt engagement. Foruden de 
nationale myndigheder vil de lokale og regionale myndigheder spille en afgørende rolle. 
Der er et stort behov for at styrke deres kapacitet inden for integrationspolitikker for romaer, 
som det blev erkendt på Europarådets topmøde for borgmestre om romaer i september 
2011, hvor man blev enige om at oprette en europæisk alliance af byer og regioner med 
dette formål. Muligheden for at følge virkningen af politikker over tid og tilpasse dem efter 
behov er af afgørende betydning, hvis de strategier, der gennemføres på EU-plan og 
nationalt plan for at tackle racisme og etnisk forskelsbehandling, skal lykkes.  
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Hvad angår EU-borgernes deltagelse i den demokratiske proces i EU er en stigende 
deltagelse i EU-valg og en reform af Europa-Parlamentets valgsystem fortsat udfordringer, 
der skal tages op i perioden frem til de næste valg i 2014. Reformer af valgsystemer på 
nationalt plan forventes også at forblive på dagsordenen, herunder med hensyn til retten til 
at stemme fra udlandet. 

Det vil fortsat give anledning til problemer og udfordringer i mange EU-medlemsstater at 
sikre, at personer med handicap er i stand til at stemme på samme måde som enhver 
anden borger. Fremskridt på dette område er endnu mere presserende efter ratificeringen 
af CRPD og vedtagelsen af Europarådets Ministerkomités henstilling, der sætter høje 
standarder på dette område.  

EU-borgeres aktive deltagelse i det demokratiske liv i EU er fortsat en stor udfordring, 
også på andre områder end valg. Efter iværksættelsen af det europæiske borgerinitiativ 
den 1. april 2012 skulle den demokratiske proces i EU blive styrket. Det vil vise sig, 
hvordan EU-borgerne vil gribe de muligheder, dette værktøj giver. 

Med hensyn til adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen bør de reformer, der 
blev iværksat i 2011, fremhæves for at sigte mod at afhjælpe langvarige retssager og 
strømline retssystemerne, som begge vil gøre klageadgangen på europæisk og nationalt 
plan mere praktisk og effektiv. Nogle foranstaltninger, der er truffet, risikerer imidlertid at 
begrænse klageadgangen ved at indføre eller øge hindringerne for adgangen til 
domstolene eller andre klagemekanismer.  

Indsatsen for at øge effektiviteten har medført pionerarbejde inden for anvendelsen af 
e-justice-redskaber. EU-medlemsstaterne forventes at udvide og udvikle deres arbejde på 
dette område, selv om der må udvises årvågenhed for at undgå at marginalisere personer 
uden adgang til internettet. Inden for søgsmålskompetence blev der også gjort fremskridt i 
2011, idet flere fik kompetence til at indgive klage. Udviklingen af institutioner på 
menneskerettighedsområdet bidrager også til at gøre klageadgangen mere tilgængelig. 
Og efterhånden som EU-lovgivningen fortsat udvikler sig, vil EU-medlemsstaternes 
retssystemer skulle tilpasses og harmoniseres for at håndtere grænseoverskridende 
spørgsmål effektivt og sikre, at de grundlæggende rettigheder garanteres tilstrækkeligt.  

Med blikket rettet fremad bliver 2012 det år, hvor EU vedtager foranstaltning B i 
køreplanen om strafferetspleje  – meddelelsen om rettigheder – og der forventes også 
betydelige fremskridt i forbindelse med andre foranstaltninger. Den finansielle situation vil 
formentlig fortsat spille en vigtig rolle i forbindelse med prioriteterne og bestræbelserne på 
at gøre retssystemet mere effektivt. Tendensen til at styrke de nationale 
menneskerettighedsinstitutioner (NHRI'er) og deres rolle som udenretslige 
klageadgangsmekanismer vil sandsynligvis fortsætte i den kommende periode, og det 
samme gælder overvågningsmekanismerne under internationale 
menneskerettighedskonventioner.  

Inden for rettigheder for ofre for kriminalitet vil EU-medlemsstaternes hurtige ratificering 
af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold 
i hjemmet, eller Istanbul-konventionen, være et vigtigt skridt til at tage fat på de 
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vedvarende udfordringer med hensyn til at tackle vold mod kvinder, navnlig vold i 
hjemmet.  

En ratificering af denne konvention kræver, at EU-medlemsstaterne vedtager lovgivning 
med henblik på at sikre en effektiv og øjeblikkelig beskyttelse af kvinder mod gentagen 
viktimisering. Mange EU-medlemsstater mangler f.eks. en passende definition af 
systematisk forfølgelse (stalking), som er nødvendig for at tackle en sådan effektivt, jf. 
konventionens artikel 34.  

Direktivet om bekæmpelse af menneskehandel, som skal gennemføres i national 
lovgivning inden den 6. april 2013, forventes at forbedre situationen for ofre for 
tvangsarbejde og alvorlige former for udnyttelse som arbejdskraft, mens direktivet om 
sanktioner over for arbejdsgivere forventes at forbedre situationen for ofre med vanskelige 
arbejdsvilkår.  

Den politiske relevans af kriminalitet motiveret af fordomme og relevant retspraksis vil 
udfordre lovgiverne på både EU- og medlemsstatsplan. Forskellene mellem 
EU-medlemsstaterne med hensyn til de strafferetlige bestemmelsers anvendelsesområde 
forventes at forblive betydelige, trods fælles forpligtelser i henhold til den europæiske 
menneskerettighedskonvention til at sætte fokus på fordomsaspektet i straffesager.  

Der vil skulle træffes lovgivningsmæssige og praktiske foranstaltninger til at tilskynde ofre 
til at anmelde deres viktimisering til myndighederne og opbygge tillid til disse myndigheder. 
Personer og grupper, der risikerer viktimisering, skal føle sig forvisset om, at 
myndighederne er i stand til og villige til at reagere på anmeldelser af kriminalitet på en 
respektfuld og professionel måde. I modsat vil det fortsat være vanskeligt at mindske 
forskellen mellem det, der straffes i loven, og det, der undersøges og retsforfølges i 
praksis.  

Vedtagelsen af et forslag til direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med 
hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse vil medføre store fremskridt på EU-plan, da det 
vil sikre minimumsstandarder i hele EU for ofre og deres familiemedlemmer. På 
medlemsstatsplan vil den nye lovgivning forbedre støttetjenesterne for ofre, ofrenes 
deltagelse i sager og identifikationen af særligt sårbare ofre.  
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Tabel 8:  Oversigt over overvågningsrapporter som led i FN's og Europarådets 
overvågningsprocedurer i 2011, efter land 
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AT              2 

BE              1 

BG              2 

CY              2 

CZ              3 

DE              2 

DK              3 

EE              4 

EL              1 

ES              5 

FI              3 

FR              0 

HU              1 

IE              4 

IT              2 

LT              4 

LU              0 

LV              2 

MT              2 

NL              0 

PL              2 

PT              0 

RO              2 

SE              1 

SI              2 

SK              0 

UK              2 

HR              0 

I alt 6 1 2 1 5 4 0 1 9 8 6 6 3 52 

 

  = Deltagelse i overvågningscyklusser i 2011 

CERD Racediskriminationskomitéen 
HRC Menneskerettighedskomitéen (overvågningsorgan under den 

internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, ICCPR) 
CESCR Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder 
CEDAW Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder 
CAT Komitéen mod Tortur 
CRC Komitéen for Barnets Rettigheder 
CRC-OP-SC Komitéen for Barnets Rettigheder (overvågning af den valgfri protokol 

vedrørende salg af børn) 
CRPD Konventionen om rettigheder for personer med handicap 
UPR Universel regelmæssig gennemgang 
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ECPT Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller 
Nedværdigende Behandling eller Straf 

ECRML Ekspertkomité for Regionale Sprog og Mindretalssprog 
FCNM Rådgivende Udvalg for Nationale Mindretal 
ECRI Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance 
 

Kilde :  FRA, 2011; data indhentet fra: FN-organer – http://tb.ohchr.org/default.aspx; 
Organer under Europarådet – www.cpt.coe.int/en/states.htm, 
www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp, 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Table_en.asp, 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry_en.asp 
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Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder 
Grundlæggende rettigheder: den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2011 

2012 — 43 s. — 21 × 29,7 cm 
ISBN 978-92-9239-178-2 
doi: 10.2811/10488 

Yderligere oplysninger om Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder er tilgængelige på internettet. Oplysningerne kan fås på FRA's websted 
på fra.europa.eu. 

 

 

Landekoder: 
 
AT Østrig IT Italien 
BE Belgien LT Litauen 
BG Bulgarien LU Luxembourg 
CY Cypern LV Letland 
CZ Tjekkiet MT Malta 
DE Tyskland NL Nederlandene 
DK Danmark PL Polen 
EE Estland PT Portugal 
EL Grækenland RO Rumænien 
ES Spanien SE Sverige 
FI Finland SI Slovenien 
FR Frankrig SK Slovakiet 
HU Ungarn UK Det Forenede Kongerige 
IE Irland HR Kroatien 

 

 

 

Sådan får man fat i publikationer fra EU 

Gratis publikationer: 
• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) 
• Hos Den Europæiske Unions repræsentationer eller delegationer. Kontaktoplysninger kan findes på 

internettet (http://ec.europa.eu) eller fås ved at sende en fax til +352 2929-42758. 

Betalingspublikationer: 
• Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
Betalingsabonnementer (f.eks. Den Europæiske Unions Tidende og samlinger af afgørelser fra Den 

Europæiske Unions Domstol): 
• Via Den Europæiske Unions Publikationskontors salgskontorer 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm). 
 

Ikk
e v

eri
fic

ere
de

 ov
ers

ætte
lse

http://bookshop.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://bookshop.europa.eu/
http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm


 

46 

 
VI BIDRAGER TIL AT GØRE DE GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER TIL VIRKELIGHED FOR ALLE I DEN 

EUROPÆISKE UNION 
 

 

 

For at sikre og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle i Den Europæiske Union (EU) pressede EU og dens 27 
medlemsstater på med en række initiativer i 2011. EU vedtog vigtige lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger inden 
for f.eks. beskyttelse af ofre, menneskehandel og integration af romaer og var for første gang selv bundet af en international 
menneskerettighedstraktat – FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Forskellige medlemsstater har blandt 
andre tiltag ændret deres børnebeskyttelsessystemer og gjort en indsats for at bekæmpe vold mod kvinder og nedbringe 
sagsbehandlingstiden.  

Der er imidlertid fortsat udfordringer. Områderne racisme, lighed og ikke-forskelsbehandling vil fortsat blive tillagt stor 
betydning. 2012 bliver også af afgørende betydning for færdiggørelsen af det fælles europæiske asylsystem og debatten om 
EU's nye databeskyttelsesramme.  

I dette års sammendrag af FRA's årsberetning – Højdepunkter 2011 – optegnes den positive udvikling, der har gjort sig 
gældende i 2011, samt de udfordringer, som EU og dens medlemsstater står over for med hensyn til grundlæggende 
rettigheder, på grundlag af objektive, troværdige og sammenlignelige sociojuridiske data. Det præsenterer udvalgte centrale 
emner inden for grundlæggende rettigheder og omfatter følgende områder: asyl, indvandring og integration, grænsekontrol og 
visumpolitik, informationssamfundet og databeskyttelse, børns rettigheder og beskyttelse af børn, lighed og 
ikke-forskelsbehandling, racisme og etnisk forskelsbehandling, EU-borgernes deltagelse i den demokratiske proces i EU, 
adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen og rettigheder for ofre for kriminalitet.  

 

 

 

 

 

 
DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 
Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Wien - Østrig 
Tlf. +43 (1) 580 30-0 - Fax +43 (1) 580 30-699 
E-mail: info@fra.europa.eu - fra.europa.eu 
facebook.com/fundamentalrights 
linkedin.com/company/eu-fundamental-rights-agency 
twitter.com/EURightsAgency  
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