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FRA Pressmeddelande 

Wien/Luxemburg den 6 juni 

 

Så kan vi stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna i Europa: 

FRA föreslår handlingsvägar  

Samtidigt som EU:s ministrar träffas för att diskutera framtiden för EU:s politik för frihet, 

säkerhet och rättvisa, lämnar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i 

sin årsrapport praktiska förslag på hur människor i EU:s länder kan få ett bättre skydd av sina 

rättigheter. I årsrapporten redovisas även utmaningarna på området grundläggande rättigheter 

under 2013 och de resultat som uppnåddes under året. 

”I årsrapporten belyser FRA de många utmaningar som de grundläggande rättigheterna står inför i 

Europa i dag. Men rapporten vittnar också om de betydande resultat som har uppnåtts under 2013”, 

säger FRA:s direktör Morten Kjærum. ”De konkreta förslag vi lagt fram kan bidra till fortsatta 

framsteg i fråga om skyddet av rättigheter i hela EU. De val som EU gör nu är avgörande för våra 

grundläggande rättigheters utveckling under de kommande åren. Vi behöver arbeta tillsammans för 

att se till att de lagar vi har verkligen värnar om allas grundläggande rättigheter inom EU.” 

Precis som tidigare år belyser FRA i sin årsrapport för 2013 utmaningar och resultat från hela EU på 

många områden för de grundläggande rättigheterna, bland annat följande: 

 Alla FRA:s kartläggningar av våld mot och diskriminering av homosexuella, bisexuella och 

transpersoner (hbt), av våld mot kvinnor och av antisemitism visade att rädsla hos offer är ett 

mycket vanligt problem och att många övergrepp inte anmäls, särskilt bland offer för 

hatbrott. Det behövs större insatser för att stärka stödet till och skyddet av brottsoffer i 

enlighet med EU:s brottsofferdirektiv från 2012. 

 De tragiska händelserna utanför den italienska ön Lampedusa visade att det finns ett akut 

behov av EU-omfattande insatser för att rädda liv och skydda migranternas rättigheter. I 

Europeiska kommissionens initiativ för att minska dödsfallen till havs fastställs 

handlingslinjer för att angripa många av problemen genom ökat europeiskt samarbete. 

 Avslöjandena om utbredd dataövervakning visade på uppenbara svagheter hos de 

myndigheter som ansvarar för dataskydd på europeisk och nationell nivå. Omfattande 

reformer av EU:s bestämmelser om dataskydd som motreaktion bör kunna bidra till att stärka 

uppgiftsskyddet i hela EU. 

Samtidigt som rådet diskuterar prioriteringar på området rättsliga och inrikes frågor för de kommande 

fem åren, understryker FRA i sin årsrapport att EU och dess medlemsstater behöver bekräfta och 

stärka sitt gemensamma åtagande att skydda och främja de grundläggande rättigheterna. I rapporten 

föreslås att man inför en intern strategi för de grundläggande rättigheterna och en årlig policycykel för 

att bättre länka samman och regelbundet utvärdera insatserna på EU-nivå och nationell nivå. Detta bör 

spegla befintliga externa instrument för de mänskliga rättigheterna och befästa EU:s roll som ett 

föredöme på området mänskliga rättigheter i hela världen. 

Läs rapporten: Fundamental rights: challenges and achievements in 2013  

 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/recent-migrant-tragedy-another-reminder-urgent-need-eu-wide-action
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/recent-migrant-tragedy-another-reminder-urgent-need-eu-wide-action
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2013
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För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / Tfn: +43 1 580 30 642 

 

Information till redaktionen: 

 FRA:s årsrapport för 2013 innehåller konkreta uppgifter och jämförande data om hur 

situationen ser ut i praktiken för de grundläggande rättigheterna i de 28 EU-medlemsstaterna. 

I rapporten identifieras viktiga händelser, lovande praxis och de utmaningar vi står inför på 

områdena asyl, invandring och integrering, gränskontroll och viseringspolitik, 

informationssamhället och dataskydd, barns rättigheter och skydd, jämställdhet och 

icke-diskriminering, rasism och etnisk diskriminering, tillgång till effektiv och oberoende 

rättskipning samt brottsoffrens rättigheter. Det finns dessutom ett fokuskapitel om ”en EU-

intern strategisk ram för grundläggande rättigheter: att gå samman för att uppnå bättre 

resultat”. 

 EU:s gällande ramverk för rättsliga och inrikes frågor, Stockholmsprogrammet, täcker 

perioden 2010–2014. Efter rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 5–6 juni kommer 

Europeiska rådet att i juni 2014 anta de kommande strategiska riktlinjerna för 

lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen på området frihet, säkerhet 

och rättvisa.  

 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) har i uppdrag att ge 

faktabaserad rådgivning åt beslutsfattare i EU och i medlemsstaterna och på så sätt bidra till 

mer informerade och målinriktade diskussioner och politiska beslut om grundläggande 

rättigheter. 

mailto:media@fra.europa.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/jl0034_sv.htm

