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Pressmeddelande från FRA 

Wien/Bryssel den 20 juni 2012 

 

De närmaste månaderna kommer att bli avgörande för arbetet med 

att förbättra viktiga grundläggande rättigheter 

Förhållandet mellan säkerhets- och dataskyddsfrågor, behovet av att enas om nya gemensamma 

asylregler och implementeringen av konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning är bara några exempel på de många frågor om grundläggande rättigheter som 

diskuteras i EU just nu. De konkreta resultaten av diskussionerna är avgörande för arbetet med att 

förbättra de grundläggande rättigheterna, vilket betonas i årsrapporten 2011 för Europeiska 

unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), som presenteras i dag i Europaparlamentet. 

Under 2011 fortsatte arbetet för att trygga och skydda allas grundläggande rättigheter i Europeiska 

unionen (EU) och EU:s 27 medlemsstater. EU antog viktig lagstiftning och vidtog centrala politiska 

åtgärder inom en rad olika områden, till exempel när det gäller skydd av brottsoffer, 

människohandel och integration av romer. Flera EU-medlemsstater reformerade bland annat sina 

system för skydd av barn och genomförde förändringar för att förkortade domstolsförfaranden. 

Men flera utmaningar kvarstår. År 2011 blev en plågsam och tragisk påminnelse om hur långt 

uttrycken för extrem intolerans kan gå om de inte kontrolleras. Jämställdhet och icke-diskriminering 

är därför ständigt aktuella frågor. EU och dess medlemsstater måste även i fortsättningen vara på sin 

vakt för att se till att den rådande ekonomiska osäkerheten inte hotar grundläggande rättigheter av 

människor inom EU. . 

”I dessa ekonomiskt kärva tider är det viktigare än någonsin att EU ser till att det inte sker något 

bakslag mot skyddet av de grundläggande rättigheterna. Vi får inte slappna av”, sade byråns 

styrelseordförande Ilze Brands Kehris till Europaparlamentet i dag. 

Några centrala inslag i årets rapport: 

• Dataskydd: Rapporten innehåller en redogörelse för den senaste tidens åtgärder och 

diskussioner när det gäller att hitta en lämplig balans mellan grundläggande rättigheter och 

säkerhetsfrågor. Detta mot bakgrund av EU:s nya dataskyddslagstiftning. 

• Romer: Nationella strategier för integration av romer kan i framtiden bli ett verkningsfullt 

redskap för att marginaliserade grupper ska bli mer delaktiga och integrerade i samhället. 

•  utan uppehållstillstånd: migranter som vistas irreguljärt i ett land möter rättsliga och 

praktiska hinder som innebär att de inte kan utöva sina allra mest grundläggande 

rättigheter. 

• Diskriminering på flera grunder (multipel diskriminering): EU-institutioner, nationella 

domstolar och jämställdhetsorgan kommer att intensifiera insatserna för att komma till rätta 

med diskriminering på flera grunder, till exempel diskriminering på grund av kön och etnisk 

tillhörighet. 
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Årets rapport täcker följande områden: asyl och gränskontroll, dataskydd, barns rättigheter, 

jämställdhet och icke-diskriminering, rasism och diskriminering på etniska grunder, unionens 

demokratiska funktion, tillgång till effektiva och oberoende rättsmedel och brottsoffers 

rättigheter. 

Information till redaktörerna: 
 

• FRA:s årsrapport för 2011 innehåller konkreta och jämförande uppgifter om den faktiska 

situationen i fråga om de grundläggande rättigheterna i EU:s 27 medlemsstater samt 

Kroatien. I rapporten ges också råd till EU:s institutioner och medlemsstater med 

utgångspunkt i de fakta som inhämtats. Rapporten ringar in ”viktig utveckling”, ”lovande 

metoder” och utmaningar för den närmaste framtiden, och innehåller även en beskrivning 

av byråns senaste arbete i detta avseende. 

• Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har uppdraget att bistå EU 

och politiskt ansvariga i varje land med råd och expertis för att bidra till att debatt och politik 

som gäller grundläggande rättigheter vilar på en solid kunskapsgrund och sätts in i ett 

sammanhang. Byrån har tre nyckelfunktioner: att samla in information och data om de 

grundläggande rättigheterna, att bistå EU och dess medlemsstater med evidensbaserade råd 

samt att främja en dialog med det civila samhället i syfte att öka medvetenheten om de 

grundläggande rättigheterna. Se http://fra.europa.eu 

• Rapporten på EN och FR 

• Sammanfattning av de viktigaste punkterna i den rapporten i EN, FR och DE. 
 

Mer information ges av byråns talesperson Blanca Tapia i FRA:s mediegrupp 
E-post: media@fra.europa.eu  
Tfn +43 1 580 30 642 

 


