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FRA Pressmeddelande 

Wien/Bryssel, 18 juni 2013 

EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) presenterar sin årsrapport 

Årsrapporten för 2012 är inriktad på de mål som uppnåtts och utmaningar som återstår när det 

gäller grundläggande rättigheter i EU. Den tar också upp den pågående krisens inverkan på 

rättsstaten samt vad medlemsstaterna gör för att främja tilliten till deras rättssystem. 

"Under åren har EU och dess medlemsstater lyckats bygga upp en hållbar infrastruktur för 

grundläggande rättigheter. Men inom många områden både kan och måste EU och medlemsstaterna 

prestera ännu bättre", säger FRA:s direktör Morten Kjaerum. "Vår senaste årsrapport visar att den 

aktuella krisen även blir en prövning för de grundläggande rättigheterna och har konsekvenser för 

den demokratiska legitimiteten och rättsstaten.” 

Exempel på ämnen som tas upp i årsrapporten är: 

 Antagandet av ett EU-direktiv om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter 

och för stöd och skydd av dem. Medlemsstaternas åtgärder för att se till att brottsoffer har 

tillgång till konfidentiell hjälp från stödverksamheter för brottsoffer.  

 Budgetnedskärningarnas konsekvenser för utbildning, hälso- och sjukvård och socialvård 

för sårbara grupper, bland annat barn. 

 Den fortsatta diskrimineringen och sociala utestängningen av romer: många romer lever i 

djup fattigdom utan tillgång till hälsovård och bra bostäder. 

 EU:s arbete med en reform av EU:s ram för personuppgiftsskydd som kommer att bli den 

mest omfattande reformen av EU:s dataskyddslagstiftning på 20 år. 

 EU:s fortsatta satsning på ökad användning av databaser och IT-verktyg för gränsförvaltning 

och behandling av visum och har framgångsrikt förhandlat igenom de asylinstrument som 

var under översyn. Efter genomförandet av återvändandedirektivet har många av EU:s 

medlemsstater infört alternativ till förvar i sin nationella lagstiftning. Statistiken tyder dock på 

att alternativen i praktiken bara utnyttjas i vissa länder. I andra är förvar fortfarande den 

vanligaste åtgärden för personer som är föremål för förfaranden för återvändade. 

 Vissa medlemsstaters ytterligare åtgärder för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet 

genom strafflagen, som bland annat innefattar att se till att strafflagen anpassas bättre till brott 

vars motiv är rasism, främlingsfientlighet och relaterad intolerans eller att införa skärpta straff 

för brott med sådana motiv.  

 Eftersom 2012 var det europeiska året för aktivt åldrande har EU också haft fokus på problem 

och hinder som äldre med och utan funktionshinder ställs inför.  

FRA:s årsrapport: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 och Highlights - 

Fundamental rights: key legal and policy developments in 2012.  

 

För mer information, kontakta:  

media@fra.europa.eu  

Tfn: +43 1 580 30 858 

 

Information till redaktörerna: 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
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 Årsrapporten tar upp utveckling som rör grundläggande rättigheter när det gäller asyl, 

immigration och integration, gränskontroll och visumpolitik, informationssamhället och 

skydd av personuppgifter, barns rättigheter och skydd av barn, jämlikhet och 

icke-diskriminering, rasism och etnisk diskriminering, EU-medborgarnas medverkan i 

unionens demokratiska funktion, tillgång till effektiv och oberoende rättslig prövning och 

brottsoffers rättigheter. Det finns ett fokuskapitel som handlar om EU som värdegemenskap 

och skyddet av grundläggande rättigheter i kristider. 

 FRA:s årsrapport 2012 innehåller konkreta och jämförande data om situationen när det gäller 

grundläggande rättigheter i de 27 EU-medlemsstaterna och Kroatien. Rapporten identifierar 

viktig utveckling, lovande metoder och problem inom den närmaste framtiden och sätter även 

fokus på FRA:s insatser inom dessa områden under den senaste tiden. 

 EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har mandat att erbjuda beslutsfattare på EU-

nivå och nationell nivå evidensbaserade råd och därmed bidra till att debatt och politik inom 

området grundläggande rättigheter blir mer målinriktade och i högre grad grundas på 

kunskap. 




