
 

 

 

FRA-pressemeddelelse 

Wien, den 30. maj 2017 

Sammenhæng mellem politikker og virkeligheden: 

FRA's 2017-rapport om grundlæggende rettigheder 

I løbet af det seneste årti er der vedtaget nye love og politikker for 

grundlæggende rettigheder, og der er oprettet specialiserede institutioner. Den 

Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) afslører i sin 

2017-rapport om grundlæggende rettigheder, at der dog stadig er udfordringer 

med hensyn til grundlæggende rettigheder, og at rettighederne er under 

angreb. Dette understreger, at vi mangler en kultur med fokus på 

grundlæggende rettigheder i institutionerne og i samfundet. 

“Vi har lovene og strukturerne på plads til at beskytte menneskerettighederne i EU, men 

vi er ved at miste folks tillid til, at de virker", udtaler FRA's direktør, Michael O’Flaherty. 

"Vi er nødt til at give et solidt svar til dem, som sætter spørgsmålstegn ved selve 

systemet til beskyttelse af rettigheder, og vise over for folk, at menneskerettigheder 

skaber et bedre samfund for alle. Vi har brug for rettigheder til at bekæmpe de enorme 

uligheder, der plager samfundet, såsom børnefattigdom og vold mod kvinder, og til at 

sikre retfærdighed for alle". 

Ti år efter oprettelsen af FRA reflekterer dette års rapport om grundlæggende 

rettigheder over det sidste årtis højdepunkter og mangler inden for beskyttelse af 

menneskerettigheder i EU. Rapporten sammenfatter og analyserer de vigtigste 

udviklinger inden for menneskerettigheder i EU i 2016 og fremsætter forslag til 

handlingsplaner, der dækker EU's charter om grundlæggende rettigheder og 

medlemsstaternes anvendelse heraf, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; racisme, 

fremmedhad og hermed beslægtet intolerance; romaernes integration; asyl, 

grænseanliggender og indvandring; informationssamfundet, privatlivets fred og 

databeskyttelse; børns rettigheder; adgang til domstolsprøvelse og gennemførelsen af 

FN's konvention om handicappede. 

Rapporten giver forslag til, hvordan beskyttelsen af rettighederne kan styrkes i EU, bl.a. 

ved at: 

 udnytte det fulde potentiale af charteret for grundlæggende rettigheder i 

national lovgivning og retspraksis samt i EU's politiske beslutningsprocesser såsom 

det europæiske semester til at levere resultater inden for ligestilling og retfærdighed 

for alle i EU. Udformningen af en EU-intern strategisk ramme for grundlæggende 

rettigheder og EU's tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention 

ville kunne styrke beskyttelsen af rettigheder i EU yderligere 

 modarbejde undermineringen af forpligtelsen over for de grundlæggende 

rettigheder og værdier. I en kontekst med stigende intolerance og fremmedhadsk 

retorik, ringe tillid til offentlige institutioner og tilbagegang med hensyn til visse 

aspekter af retsstaten skal der findes nye måder til at forklare, hvorfor rettighederne 

er så vigtige for alle 

 støtte menneskerettighedsforkæmperne. Når de grundlæggende rettigheder er 

truede, skal menneskerettighedsforkæmpere have større magt og beføjelser. 

Civilsamfundets fremtrædende rolle med hensyn til at fremme og beskytte 

rettigheder skal sikres. Det fælles ejerskab af de grundlæggende rettigheder kan 
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også støttes ved at udbygge de nationale menneskerettighedsinstitutioner og støtte 

netværk med passende ressourcer. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu/tlf.: +43 1 

580 30 642 
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