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Ökning av ojämlikhet och trakasserier när skyddet av de 

grundläggande rättigheterna vacklar 

Många människor inom hela EU riskerar att hamna på efterkälken när ökande intolerans 

och angrepp på människors grundläggande rättigheter fortsätter att urholka de 

betydande framsteg som hittills har gjorts. Detta framkommer av FRA:s rapport om de 

grundläggande rättigheterna 2019. 

– Varningsklockor avseende de grundläggande rättigheterna ringer över hela EU i takt med att vi 

ser alltmer av ojämlikhet, trakasserier och fördomar, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty. Vi 

behöver kraftfulla svar som visar på hur rättigheterna gynnar oss alla och som tar sig an den 

ojämlikhet som står i vägen för ett rättvist och rimligt samhälle där var och en kan komma till sin 

rätt. 

I årets rapport om de grundläggande rättigheterna behandlas utvecklingen och bristerna i fråga 

om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. Ratificeringen av FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning senast 2018 av alla EU:s 

medlemsstater och EU:s provisoriska överenskommelse om den föreslagna europeiska rättsakten 

om tillgänglighet utgjorde viktiga milstolpar. Globalt sett beskrivs i Agenda 2030 och dess 17 mål 

för hållbar utveckling en plan för en bättre värld med jämlikhet, rättvisa och fred. Men för att få 

genomslag måste de mänskliga rättigheterna införlivas i dem, såsom anges i rapportens 

fokusavsnitt. 

Bland övriga viktiga frågor som fastställts kan nämnas följande: 

 Diskriminering och trakasserier på grund av ras är fortfarande vanligt inom hela EU. Som ett 

erkännande av detta antog EU-institutionerna åtgärder för att bekämpa antisemitism och ta 

itu med rasism gentemot européer med afrikanskt ursprung. Av FRA:s undersökning framgår 

att människor inom hela EU fortfarande ställs inför omfattande trakasserier, 

diskriminering, djupt rotade fördomar och diskriminerande etnisk profilering på grund 

av hudfärg, religiös övertygelse eller etnisk tillhörighet. Exempelvis drabbas var femte person 

med afrikanskt ursprung och nästan tre av tio judar av trakasserier. Samtliga EU:s 

medlemsstater bör därför utarbeta nationella handlingsplaner för att bekämpa rasism och 

rasdiskriminering. De bör även inta en hårdare hållning mot hatbrott och hatpropaganda 

genom att på ett effektivt sätt registrera, utreda, lagföra och pröva påstådda incidenter. 

 Integrationen av flyktingar gick framåt trots olika hinder. Nästan fyra av tio européer betraktar 

dock migrationen som ett problem och nästan hälften av dem överskattar den irreguljära 

migrationens storlek. Vittnesmål kvarstår även om att migranter, däribland barn, ibland med 

våld, drivs ut över EU:s yttre gränser, liksom om dålig behandling från polisens sida. Mot 

bakgrund av sådant beteende framstår det som en trängande nödvändighet att 

medlemsstaterna agerar nu för att stoppa övergreppen och att de säkerställer att asyl- och 

återvändandeförfarandena är förenliga med EU:s asylrätt och människors mänskliga 

rättigheter. 

 Siffrorna över barnfattigdomen inom EU har förbättrats något, men vart fjärde barn löper 

fortfarande risk för fattigdom. Detta innebär att det, i en av världens rikaste regioner, finns 

barn som går och lägger sig hungriga och som lever under knappa förhållanden till skada för 

deras hälsa och utbildning. För barn med utlandsfödda föräldrar uppgår denna andel till så 

många som fyra av tio. Barn som tillhör en etnisk minoritet är fortfarande marginaliserade. 

Till exempel genomgår 15 procent av de romska barnen en segregerad utbildning. EU och 
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dess medlemsstater bör därför öronmärka medel till åtgärder för att minska barnfattigdomen. 

De bör även öka insatserna för att ta itu med diskrimineringen av barn från minoriteter för att 

främja den sociala delaktigheten och deras integration. 

Rapporten innehåller en sammanfattning och en analys av huvuddragen i utvecklingen avseende 

mänskliga rättigheter inom EU under 2018. Den innehåller förslag på åtgärder avseende följande: 

EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna. 

Jämlikhet och icke-diskriminering. Rasism, främlingsfientlighet och intolerans kopplat till detta. 

Romers integration. Asyl, gränser och migration. Informationssamhället, personlig integritet och 

dataskydd. Barns rättigheter. Tillgång till rättslig prövning. Genomförande av FN:s konvention 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
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