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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien/Bruxelles, den 25. juni 2015 

Migranttragedier, én af mange udfordringer på området 
for grundlæggende rettigheder, som skal tages op, siger 

FRA 
 
Et rekordstort antal migranter døde i deres forsøg på at krydse 

Middelhavet for at nå frem til Europa i 2014. Medlemsstaterne bør derfor 

overveje at give personer, der har brug for international beskyttelse, 

flere muligheder for lovligt at rejse ind i EU som brugbare alternativer til 

en risikofyldt ulovlig indrejse. Dette er en af konklusionerne i 

årsberetningen for i år fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder 

(FRA), som ser nærmere på udviklingen i Europa på mange områder i 

hele 2014. 

"I 2014 var der fortsat en række udfordringer med hensyn til overholdelsen af 

de grundlæggende rettigheder, hvilket FRA's seneste årsberetning er et 

vidnesbyrd om. Men der har også været fremskridt," siger FRA's midlertidige 

direktør Constantinos Manolopoulos. "Dokumentationen og konklusionerne i 

rapporten kan vejlede beslutningstagere i hele EU i deres indsats for bedre at 

fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder. De kan tjene som et 

udgangspunkt, der skal sikre en bedre iagttagelse i beslutningsprocessen og 

lovgivningen af de grundlæggende rettigheder, der skal gælde i praksis for alle i 

EU." 

Som i tidligere år stiller FRA's årsberetning for 2014 skarpt på udfordringer og 

resultater fra hele EU på områder med relation til grundlæggende rettigheder. 

F.eks.: 

 Situationen med hensyn til migranter blev fortsat værre. Et rekordstort 

antal migranter døde i Middelhavet, antallet af reddede eller pågrebne til 

søs blev firedoblet, behandlingen af migranter ved grænserne i nogle 

medlemsstater blev forværret, og den offentlige debat omkring 

integrationen af migranter var fortsat en udfordring. I 2014 blev der 

imidlertid indført nye EU-finansieringsmekanismer for at hjælpe 

medlemsstaterne med at gennemføre EU's migrations- og asyllovgivning, 

forbedre solidariteten mellem medlemsstaterne og bidrage til at 

bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Generelt viser den aktuelle 

migrantsituation i EU, at der er behov for en overordnet politik for hele 

EU, som tager fat på alle aspekter af migration fra årsag til virkning. Den 

nylige europæiske dagsorden for migration er et vigtigt skridt i denne 

henseende. 

 De vedvarende udfordringer med hensyn til indberetning og registrering 

af hatecrime. Resultaterne af FRA's omfattende undersøgelse af vold mod 
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kvinder viste, at der finder et omfattende misbrug sted af kvinder i 

hjemmet, på arbejdspladsen, i offentligheden og online i hele EU. Som 

det var tilfældet i tidligere FRA-undersøgelser, f.eks. om antisemitisme og 

om forskelsbehandling af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle, 

afslørede undersøgelsen også den generelle følelse af frygt og den høje 

grad af underrapportering blandt ofre. Nogle medlemsstater har imidlertid 

taget skridt til at beskytte ofre for kriminalitet bedre ved at gennemgå 

deres love og politikker, efterhånden som fristen for gennemførelsen af 

EU's offerdirektiv i november 2015 nærmer sig. Det anføres i FRA's 

årsberetning, at medlemsstaterne bør indføre yderligere foranstaltninger 

til at oprette omfattende støttetjenester for ofre, gøre det muligt for ofre 

at få adgang til sådanne tjenester og afholde kurser for politifolk og 

jurister i offerstøtte. 

 Beskyttelsen af børn mangler fortsat ressourcer i mange medlemsstater, 

hvilket hindrer en indsats for bedre at beskytte børns rettigheder i 

praksis. Data viser, at der forsat er en omfattende børnefattigdom og 

social udstødelse. Samtidig er nogle medlemsstater i gang med at 

forbedre den retlige beskyttelse af børneofre eller børn uden 

forældreomsorg. Som det imidlertid fremgår af FRA's årsberetning, bør 

medlemsstaterne forbedre koordineringsmekanismerne og udvikle 

kvalitetsstandarder såvel som effektive kontrol- og 

overvågningsmekanismer til at sikre, at tjenesterne overholder 

forpligtelsen til at overholde børns rettigheder. 

Som i tidligere år indeholder årsberetningen også et særligt fokusafsnit. I år ses 

der nærmere på indikatorer for grundlæggende rettigheder som et værktøj til at 

forbedre og måle EU's forpligtelser og nationale forpligtelser med hensyn til 

beskyttelsen af rettigheder. 

Rapporten kan læses på: Grundlæggende rettigheder: udfordringer og resultater 

i 2014. 
 

For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu/Tlf.: +43 

1 580 30 642 

 

Noter til redaktører: 

 Årsberetningen for 2014, der har fået et nyt udseende, giver konkrete og 

sammenlignelige data om situationen inden for grundlæggende 

rettigheder i de 28 EU-medlemsstater. Rapporten identificerer centrale 

udviklingstendenser, lovende praksisser og udfordringer inden for lighed 

og ikke-forskelsbehandling, racisme, fremmedhed og intolerance i 

forbindelse hermed, integration af romaer, asyl, visa, migration, grænser 

og integration, informationssamfundet, databeskyttelse, barnets 

rettigheder og adgang til domstolene, herunder rettighederne blandt ofre 

for forbrydelser. Hvert kapitel har fokus på tre centrale spørgsmål med 

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/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
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relation til emnet for kapitlet og afsluttes med en liste over konklusioner 

fra FRA. Nogle af konklusionerne og resultaterne er også for første gang 

afspejlet i Rådets konklusioner om anvendelsen af EU's charter om 

grundlæggende rettigheder, der blev vedtaget den 23. juni. 

 I rapporten er der også et kapitel, der har fokus på "Indarbejdelse af 

grundlæggende rettigheder: fra ord til handling", og et specifikt kapitel, 

der vedrører EU's charter om grundlæggende rettigheder og 

medlemsstaternes anvendelse heraf. 

 FRA har beføjelse til at yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale 

beslutningstagere for derved at bidrage til mere velorienterede og 

velfunderede drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder. 


