
   
 
 

 
Pressmeddelande från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 

Wien/Bryssel den 6 december 2012 

Krisen – en möjlighet att förbättra tillgången till rättslig prövning 

Budgetåtstramningarna i den rådande ekonomiska krisens kölvatten får inte påverka 

människors juridiska rättigheter eller möjligheter till rättslig prövning. Det är ämnet för den 

årliga konferensen om grundläggande rättigheter 2012, som anordnas av Europeiska unionens 

byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Konferensen, vars tema är ”Rättssystemen i 

åtstramningstider – utmaningar och möjligheter för tillgång till rättslig prövning” kommer att 

hållas i Europaparlamentet i Bryssel. Bland huvudtalarna finns Europaparlamentets talman, 

EU:s kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och 

medborgarskap och FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. FRA kommer också att 

presentera en ny rapport om de praktiska hindren för tillgång till rättslig prövning i 

diskrimineringsfall. 

”Krisen ökar pressen på de befintliga systemen, vilken även drabbar våra rättssystem”, säger 

Europaparlamentets talman Martin Schulz. ”Vi befinner oss alla i en utdragen global ekonomisk 

nedgång som tvingar regeringarna till drastiska budgetnedskärningar. Men det får absolut inte leda 

till att de värden som garanteras i Lissabonfördraget urholkas”, säger Loucas Louca, Cyperns 

justitieminister med ansvar för allmän ordning. 

Under konferensen kommer högt uppsatta beslutsfattare, fackmän och experter att samlas för att 

granska dagens politiska läge och diskutera starka och svaga sidor hos olika rättssystem och deras 

finansieringsmekanismer. Genom att utbyta lovande god praxis och innovativa lösningar som kan 

ligga till grund för den framtida politiska utvecklingen på området, till exempel den kommande 

översynen av EU:s antidiskrimineringslagstiftning, kommer de också att diskutera hur krisen kan 

omvandlas till en reformmöjlighet. 

”I svåra tider hamnar alltfler européer i en utsatt situation. Arbetslösheten i EU har inte varit så hög 

på över ett årtionde och i kombination med en stagnerande lönetillväxt i många länder leder detta till 

ökad fattigdom och social utslagning”, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum. ”I kristider är det lätt 

att börja leta efter syndabockar, vilket kan ge upphov till främlingsfientlighet och andra överträdelser 

av de grundläggande rättigheterna. Därför måste tillgången till rättslig prövning förbättras, inte 

försämras. Nedskärningar under dessa svåra tider leder inte bara till att fler människor riskerar att 

utsättas för människorättsöverträdelser; det är dessutom en korttänkt strategi. Skydd av tillgången till 

rättslig prövning för alla måste vara en absolut prioriterad fråga i alla diskussioner om eventuella 

budgetnedskärningar.” 

I sin nya rapport, ”Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality”, 

undersöker FRA förfarandena för tillgång till rättslig prövning i diskrimineringsfall i åtta EU-

medlemsstater med fältintervjuer som underlag. Rapporten belyser ett antal praktiska hinder som 

klagandena möter och innehåller förslag på lösningar, till exempel att 

 

 förenkla alltför invecklade klagomålsförfaranden, 

http://fra.europa.eu/en/event/2012/fundamental-rights-conference-2012-0


   
 
 

 se till att tvistlösning utanför domstol används i större utsträckning, eftersom sådana 

förfaranden kan förbättra tillgången till rättslig prövning, samtidigt som den totala kostnaden 

för rättssystemet minskas, 

 fastställa minimala stödstrukturer för offer, t.ex. juridisk rådgivning och rådgivare för 

psykologiskt stöd, 

 öka kunskapen om jämlikhets- och mångfaldsfrågor med målsättningen att skapa en kultur för 

grundläggande rättigheter där inga berättigade krav avslås. 

I rapporten ges också exempel på hur flera medlemsstater redan arbetar för att komma till rätta med 

svårigheterna i samband med tillgång till rättslig prövning. 

Rapporten finns på 

Access to justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality 

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality 
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Information till redaktörer: 

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

rådgivning till beslutsfattare på EU-nivå och nationell nivå. Syftet med detta är att bidra till mer 

informerade och målinriktade diskussioner och politiska beslut om grundläggande rättigheter. 

 I EU-lagstiftningen garanterar artiklarna 21 och 47 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna rätten till icke-diskriminering respektive rätten till ett effektivt 

rättsmedel och en opartisk rättegång, inklusive tillgång till rättslig prövning. 

 Detta evenemang stöds av Europaparlamentet och det cypriotiska ordförandeskapet för 

Europeiska unionens råd. 
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