
 

 

Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 30. maj 2016 

 

Indvandringskaos tester EU's evne til at træffe 
afgørelser om grundlæggende rettigheder, fastslår FRA’s 

rapport om grundlæggende rettigheder for 2016 

 

I 2015 søgte over en million mennesker tilflugt i EU, hvilket var en femdobling i 

forhold til året før. I sin rapport om grundlæggende rettigheder for 2016 

gennemgår EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) omfanget og 

arten af udfordringerne og foreslår foranstaltninger til at sikre overholdelsen af 

grundlæggende rettigheder i hele EU. 

"EU's evne til at træffe afgørelser om grundlæggende rettigheder kom sidste år på en hård 

prøve med angreb på mange af de menneskerettigheder og værdier, som Europa hviler 

på", udtaler FRA's direktør Michael O’Flaherty. "EU og dets medlemsstater må stå fast i 

forsvaret af de rettigheder, der tilkommer alle, uanset om de har boet i EU i generationer 

eller netop er ankommet til Europas kyster." 

Denne årlige rapport om grundlæggende rettigheder belyser udfordringerne og 

resultaterne inden for et bredt spektrum af grundlæggende rettigheder i hele EU. Mange 

af de spørgsmål, der omhandles i dette års rapport, vil blive drøftet mere indgående på 

forummet for grundlæggende rettigheder, Fundamental Rights Forum 2016, som afholdes 

20.-23. juni i Wien. 

 Med 60 mio. fordrevne personer i hele verden er der lagt op til, at 

indvandringssituationen fortsat vil stå øverst på EU's dagsorden. Størstedelen af 

de flygtninge, der kommer til Europa, hvoraf mange er børn, risikerer livet ved at 

betale smuglere for at krydse havet i overfyldte, ofte usødygtige fartøjer. 

 I mange medlemsstater er der bemærket et opsving i racistiske og 

fremmedfjendske hændelser, næret af frygten for indvandringssituationen og en 

bølge af terrorangreb. FRA’s rapport når frem til, at dette især berører muslimske og 

jødiske samfund. 

 Terrorangrebene har endnu en gang vist det vanskelige i at finde den rette balance 

mellem beskyttelsen af personoplysninger og privatliv og opretholdelsen af den 

indre sikkerhed. En række EU-medlemsstater er ved at reformere deres retlige 

rammer for efterretningsvirksomhed, hvilket kan tænkes at øge 

efterretningstjenesternes indgribende beføjelser. 

Rapporten kan ses her: 2016-rapport om grundlæggende rettigheder 

For yderligere oplysninger henvises der til:  

Tlf.: +43 1 580 30 642 

 

Bemærkninger til redaktører: 

 Rapporten om grundlæggende rettigheder for 2016 sammenfatter og analyserer 

udviklingen inden for de vigtigste grundlæggende rettigheder i Europa i 2015 og 

indeholder forslag til tiltag vedrørende ligestilling og ikke-diskriminering, racisme, 

fremmedhad og intolerance, integration af romaer, beskyttelsen af privatliv og 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016


 

 

data i informationssamfundet, børns rettigheder samt adgangen til 

domstolsprøvelse, også for ofre for forbrydelser. 

 FRA yder evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere og 

bidrager derved til mere oplyste og målrettede debatter og politikker om 

grundlæggende rettigheder. 


