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Grundlæggende rettigheder:
den vigtigste udvikling inden for
lovgivning og politik i 2010
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Sammendraget af FRA's
årsberetning for i år dækker en
række afsnit i EU's charter om
grundlæggende rettigheder med
følgende farvekoder:
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Friheder

Ligestilling

Borgerrettigheder
Retfærdighed i
retssystemet

Asyl, indvandring og integration
Grænsekontrol og visumpolitik
Informationssamfundet og
databeskyttelse

Børns rettigheder og beskyttelse af
børn
Lighed og ikke-forskelsbehandling
Racisme og etnisk
forskelsbehandling
EU-borgernes deltagelse i den
demokratiske proces i EU
Adgang til et effektivt og
uafhængigt retsvæsen
Beskyttelse af ofre

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010
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Fokusartikel: Romaer i EU – et
spørgsmål om gennemførelse af
grundlæggende rettigheder

ov

Årsberetningen for i år omfatter udfordringer
og resultater inden for grundlæggende
rettigheder mellem januar og december 2010
(se tekstboks). Det fremgår af de analyser af
fremskridtene inden for grundlæggende
rettigheder, der findes i den fuldstændige
beretning, at selv om der er sket en vigtig
udvikling i 2010, er der ingen grund til
selvtilfredshed.

FRA's årsberetning Grundlæggende
rettigheder:
udfordringer
og
resultater i 2010 er struktureret
omkring agenturets væsentligste
tematiske arbejdsområder i perioden
2007-2012. Den er opdelt i 10
kapitler foruden en fokusartikel om
romaer og deres situation med
hensyn
til
grundlæggende
rettigheder i Europa.
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I dette sammendrag sættes der fokus på
udvalgte centrale emner fra årsberetningen for
2011 fra Den Europæiske Unions Agentur for
Grundlæggende
Rettigheder
(FRA).
I
marginen henvises løbende til relevante
FRA-publikationer fra 2010, som alle er
tilgængelige
på
FRA's
websted
på
fra.europa.eu.
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Forskellige
spørgsmål
vedrørende
grundlæggende rettigheder giver anledning til
bekymring i Den Europæiske Union (EU) og
dens medlemsstater, navnlig vedvarende og
ekstrem fattigdom samt social udstødelse
blandt romasamfund, forværrede forhold for
asylansøgere i visse medlemsstater, den åbne
udfordring med hensyn til integrering af
indvandrere, nye spørgsmål inden for
databeskyttelse,
krænkelser
af
børns
rettigheder, manglende ligestilling for mange i
praksis og fortsatte tilfælde af racisme og
forskelsbehandling, utilstrækkelig adgang til
domstolsprøvelse og ingen tilstrækkelig
beskyttelse af ofre.

Ik
k

e

I lyset heraf er det ikke overraskende, at Den
Europæiske
Menneskerettighedsdomstol
(Menneskerettighedsdomstolen)
i
2010
afsagde 795 domme mod næsten alle 27
EU-medlemsstater og kandidatlandet Kroatien
–
i
657
af
disse
domme
fandt
Menneskerettighedsdomstolen
mindst
én
krænkelse af grundlæggende rettigheder (se
tabel 1). Hovedparten af disse tilfælde falder
ikke inden for EU-rettens anvendelsesområde.
Alligevel viser retssager kun "toppen af
isbjerget" i betragtning af antallet af uanmeldte
tilfælde af krænkelser af de grundlæggende
rettigheder. Det er også vigtigt at understrege
de
internationale
forpligtelser
på
menneskerettighedsområdet, som EU og dens

1. Asyl, indvandring og
integration
2. Grænsekontrol og
visumpolitik
3. Informationssamfundet og
databeskyttelse
4. Børns rettigheder og
beskyttelse af børn
5. Lighed og
ikke-forskelsbehandling

6. Racisme og etnisk
forskelsbehandling
7. EU-borgernes deltagelse i
den demokratiske proces i
EU
8. Adgang til et effektivt og
uafhængigt retsvæsen
9. Beskyttelse af ofre
10. Internationale forpligtelser
I dette 27-siders sammendrag
fremhæves udvalgte emner i FRA's
årsberetning
for
i
år.
Den
fuldstændige beretning og de enkelte
kapitler kan downloades på engelsk,
fransk og tysk på: fra.europa.eu.
Bibliografiske referencer findes i
slutningen af hvert kapitel i den
fuldstændige beretning.
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medlemsstater skal overholde, da EU-retten er nært beslægtet med den
internationale ret vedrørende grundlæggende rettigheder. I 2010 er næsten
alle EU-medlemsstaterne blevet overvåget på grundlag af en eller flere
europæiske (Europarådet) og internationale (De Forenede Nationer, FN)
traktatmekanismer. EU-medlemsstaterne var således i 2010 genstand for
over 50 overvågningsrapporter på grundlag af de vigtigste traktater (se tabel 3
vedrørende internationale overvågningsaktiviteter i 2010).

EU i 2010
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2010 var det første år, hvor EU baserede sig på sin egen juridisk bindende
rettighedserklæring – Den Europæiske Unions charter om grundlæggende
rettigheder. Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, udgør
EU's nye juridiske "rygrad". Den vil med tiden sikre øget adgang til
domstolsprøvelse og en større demokratisk deltagelse fra EU-borgernes side.
Selv om EU's charter om grundlæggende rettigheder ikke udvider Unionens
kompetencer, understregede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 15.
december 2010 om grundlæggende rettigheder og den effektive
gennemførelse heraf i EU, at det er nødvendigt at tage hensyn til chartret i
beslutningsprocesser og ved gennemførelsen af lovgivning.
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"Borgerne har stor interesse i og høje forventninger til håndhævelsen
af chartret. Chartret finder dog ikke anvendelse på alle situationer, der
vedrører de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. I 2010
modtog Kommissionen mere end 4 000 breve fra offentligheden
vedrørende de grundlæggende rettigheder. Omtrent tre fjerdedele af
disse vedrørte forhold, der ligger uden for EU-lovgivningen. Dette
afspejler en udbredt misforståelse om formålet med chartret og de
situationer, hvor det finder eller ikke finder anvendelse. […] Chartret
finder anvendelse på alle EU's institutioner og organer. Det vedrører
navnlig Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens
lovgivningsmæssige arbejde […] Chartret finder kun anvendelse på
medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten."
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Europa-Kommissionen, Beretning for 2010 om anvendelsen af EU's charter om grundlæggende rettigheder, s. 3
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På
grundlag
af
denne
nye
juridiske
ramme
konkluderede
Europa-Kommissionen følgende i sin meddelelse om strategien for
gennemførelse af de grundlæggende rettigheder i efteråret 2010: "Alle
muligheder for at føre en ambitiøs politik for grundlæggende
menneskerettigheder er således til stede" (KOM(2010) 573 endelig). Alle
EU-institutioner understregede og gentog deres engagement til fordel for de
grundlæggende rettigheder inden for deres respektive kompetenceområder i
2010.

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010
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Det er f.eks. værd at bemærke, at Rådet for Den Europæiske Union siden
december 2009 har haft en ny stående Gruppe vedrørende "Grundlæggende
Rettigheder, Borgerlige Rettigheder og Fri Bevægelighed for Personer".
Denne nye gruppe har til opgave at behandle spørgsmål vedrørende
grundlæggende rettigheder og borgerlige rettigheder, herunder fri
bevægelighed for personer, forhandlinger om
Tabel 1: Domme fra
EU's
tiltrædelse
af
den
europæiske
Menneskerettighedsdomstolen i
menneskerettighedskonvention
(EMRK)
og
2010, hvor der var tale om mindst
opfølgningen af rapporter fra FRA.
én krænkelse af grundlæggende
rettigheder, efter land

2010 er også en milepæl, der markerer debuten
på EU's internationale rolle efter Lissabon, da
drøftelser har banet vej for EU's tiltrædelse af to
internationale menneskerettighedstraktater, dvs.
Europarådets menneskerettighedskonvention og
FN's konvention om rettigheder for personer med
handicap (CRPD).
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Land

Østrig

Belgien
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Bulgarien

Antal domme
16
4
69

Cypern

3

Tjekkiet

9

Danmark

0

Estland

1

Finland

16

Frankrig

28

Tyskland

29

Grækenland

53

Ungarn

21

Irland

2

Italien

61

Letland

3

Litauen

7

Luxembourg

5

Malta

3

Nederlandene

2

Polen

87

Portugal

15

Rumænien

135

Slovakiet

40

Slovenien

3

Spanien

6

Sverige

4

Det Forenede
Kongerige

14

Kroatien

21

I alt

657

Kilde: Menneskerettighedsdomstolen, årsberetning 2010,
Strasbourg, Europarådet, 2011
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Asyl, indvandring og integration

Den vigtigste udvikling inden for
asyl, indvandring og integration:

Der er rapporteret problemer med at
etablere passende modtagelsesforhold
for asylansøgere, f.eks. med hensyn til
Belgien, Grækenland og Italien. Som
følge heraf træffer staterne ofte
foranstaltninger til at begrænse det
samlede antal asylansøgere, hvilket kan
indvirke
negativt
på
beskyttelsesstandarderne. Endvidere kan
levevilkårene blive vanskelige på grund af
f.eks. overbelægningspres. Dette kan ses
i forbindelse med Grækenland, som er
blevet
kritiseret
af
forskellige
internationale
organer,
herunder
Europarådets Komité til Forebyggelse af
Tortur og Umenneskelig eller Vanærende
Behandling eller Straf (CPT). Grækenland
har oplevet et betydeligt pres fra
migrationsstrømme: ca. 75 % af alle
anholdelser af ulovlige indvandrere ved
EU's
landegrænse
fandt
sted
i
Grækenland i 2009 og næsten 90 % i
2010. I mellemtiden befinder udviklingen
af
asylog
migrationsforvaltningssystemet
i
Grækenland sig i de indledende faser
med begrænset kapacitet i forbindelse
med grænsepatruljering, frihedsberøvelse
og modtagelse. På baggrund heraf
besluttede
nogle
medlemsstater
midlertidigt at suspendere overførsler af
asylansøgere til Grækenland.

•

er
s
•

overførsler af asylansøgere til
Grækenland på grundlag af Dublin
II-forordningen (343/2003/EF) blev
suspenderet for ikke at bringe de
overførtes grundlæggende
rettigheder i fare

•

forholdene under frihedsberøvelse
for ulovlige indvandrere, herunder
for personer, hvis asylansøgninger
ikke er imødekommet, rejste
spørgsmål med hensyn til
beskyttelse af
menneskerettighederne

•

beskyttelsespraksis i forbindelse
med tilbagetagelsesaftaler gav
anledning til bekymring med
hensyn til princippet om
non-refoulement

•

flere medlemsstater indførte
integrationskrav som en
betingelse for at give varig
opholdstilladelse

•

nogle få medlemsstater drøftede
muligheden af at give indvandrere
større politiske rettigheder.
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medlemsstater ved EU's ydre
grænser havde vanskeligt ved at
garantere de grundlæggende
rettigheder i tilfælde, hvor de
oplevede en stor tilstrømning af
indvandrere, navnlig med hensyn
til forholdene under
frihedsberøvelse for ulovlige
indvandrere

Access to effective remedies: The asylum-seeker
perspective, september 2010.
The duty to inform applicants about asylum
procedures:
The
asylum-seeker
perspective,
september 2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm
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bestemmelser i
kvalifikationsdirektivet
(2004/83/EF) vedrørende
berettigelse til og tildeling og
fratagelse af flygtningestatus blev
præciseret i domme fra Den
Europæiske Unions Domstol
(EU-Domstolen)

•
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FRA-PUBLIKATIONER

æ
t te

Fokus på migrationsstrømme og
modtagelsesforhold

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010
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Fokus på tilbagesendelsesprocedurer – frihedsberøvelse af
indvandrere

ov
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I 2010 fastslog Menneskerettighedsdomstolen, at Rumænien, Grækenland og
Malta havde gjort sig skyldige i ulovlig frihedsberøvelse og umenneskelig
behandling af ulovlige indvandrere og asylansøgere. Disse domme fra
Menneskerettighedsdomstolen signalerer, at behandlingen af indvandrere i
forbindelse med frihedsberøvelse og tilbagesendelser fortsat er et følsomt
område inden for grundlæggende rettigheder. I tilbagesendelsesdirektivet
(2008/115/EF) er den øvre grænse for frihedsberøvelsens varighed fastsat til
seks måneder, som under visse omstændigheder kan forlænges til en periode
på i alt 18 måneder. Ifølge direktivet skulle det gennemføres senest i
december 2010. I november 2010 havde otte EU-medlemsstater ikke ved lov
fastsat en maksimal frist for frihedsberøvelse inden udsendelse eller for visse
typer af en sådan frihedsberøvelse, herunder Cypern, Danmark, Estland,
Finland, Litauen, Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige.
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Fokus på overførsler på grundlag af
Dublin-ordningen
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FRA-PUBLIKATIONER
Medlemsstater, der på grundlag af Dublin
II-forordningen overfører asylansøgere til
Detention of third-country nationals in return
overbelastede stater med henblik på
procedures, september 2010.
behandling af deres ansøgninger, risikerer, at
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
ansøgernes rettigheder kan blive krænket.
publications_per_year/2010/pub_de tentionen.htm
Som alle EU-instrumenter skal Dublin
II-forordningen anvendes i overensstemmelse
med de grundlæggende rettigheder. Selve
forordningen giver medlemsstaterne mulighed for individuelt at suspendere
overførsler til de ansvarlige medlemsstater. Denne mulighed bør anvendes i
tilfælde, hvor sådanne overførsler ikke vil være i overensstemmelse med
forpligtelser på menneskerettighedsområdet.
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Rumænien

Letland

Grækenland

Tyskland

Slovenien

Polen

er
s
Bulgarien

Østrig

ov

Belgien

Slovakiet

I begyndelsen af 2011 afsagde Menneskerettighedsdomstolens Storkammer
dom i sagen M.S.S. mod Belgien og Grækenland. Sagen vedrørte Belgiens
tilbagesendelse af en afghansk asylansøger til Grækenland på grundlag af
Dublin II-forordningen. Menneskerettighedsdomstolen fandt, at både
Grækenland og Belgien havde tilsidesat EMRK's artikel 3 (forbud mod
nedværdigende
eller
umenneskelig
behandling)
og
FRA-PUBLIKATIONER
artikel 13 (adgang til effektive
retsmidler). Ved udgangen af 2010
Coping with a fundamental rights emergency
verserede 1 000 sager vedrørende
– The situation of persons crossing the Greek
Dublin II-forordningens anvendelse
land border in an irregular manner,
på
asylansøgere
for
februar 2011.
Menneskerettighedsdomstolen.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
Der var hovedsagelig tale om
publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
sager mod Belgien, Finland,
Frankrig og Nederlandene, hvori
tilbagesendelse til Grækenland og Italien blev anfægtet.
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Italien

Ungarn

Tjekkiet

Luxembourg

Portugal

Irland

* Frihedsberøvelsens varighed udtrykt i dage eller uger i den nationale lovgivning er anført i måneder i
figuren. I lande, hvor der findes mere end en frist, er den længst mulige frihedsberøvelsesperiode
anført. Lande, der kun har en øvre grænse for visse tilfælde af frihedsberøvelse inden udsendelse, er
medtaget i listen – dette er tilfældet i Nederlandene og Rumænien.
FRA (2010), Detention of third-country nationals in return procedures, Wien, FRA
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Kilde:

Spanien

Frankrig
Note:

Nederlanden
e
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Figur 1: Øvre grænse for frihedsberøvelsens varighed, efter land (måned)

Grænsekontrol og visumpolitik

•

samarbejdsaftaler mellem
EU-medlemsstater og tredjelande,
som giver mulighed for at pågribe
og tilbagesende indvandrere ved
søgrænser, risikerede at forhindre
personer, der har behov for
international beskyttelse, i at søge
asyl

er
s

Efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev der
taget en række skridt til at forbedre respekten for
de grundlæggende rettigheder under fælles
operationer,
som
udføres
af
flere
EU-medlemsstater ved EU's ydre grænser med
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det
Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes
Ydre Grænser (Frontex) som koordinator. I
februar 2010 foreslog Europa-Kommissionen
ændringer
til
Frontex'
grundforordning
(KOM(2010) 61 endelig). Disse ændringer
omfatter
udtrykkelige
henvisninger
til
menneskerettigheder, navnlig med hensyn til
uddannelse af grænsevagter og udførelsen af
fælles operationer. F.eks. med hensyn til
tvangsmæssig tilbagesendelse skal der opstilles
en adfærdskodeks for gennemførelsen af
samlede tilbagesendelser med fly. På grundlag af
en anmodning fra Rådet for Den Europæiske
Union blev forslaget ændret, således at Frontex
kan behandle oplysninger om personer, der
tilbagesendes
i
forbindelse
med
fælles
operationer.
Ifølge
Den
Europæiske
Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) vil
dette kræve et klart retsgrundlag i forordningen
samt databeskyttelsesforanstaltninger. Forslaget
var i slutningen af 2010 fortsat til behandling i
Europa-Parlamentet og Rådet.

Den vigtigste udvikling inden for
grænsekontrol og visumpolitik:

æ
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Fokus på revisionen af Frontex'
mandat

ls
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Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010

der blev taget skridt til at sikre
respekt for de grundlæggende
rettigheder i forbindelse med
operationer koordineret af Frontex
ved EU's ydre grænser

•

for første gang indsatte Frontex
hurtige grænseindsatshold
(Rabits) ved landegrænsen til
Tyrkiet efter anmodning fra
Grækenland

•

der indførtes visumfritagelse for
indehavere af biometriske pas fra
Albanien og Bosnien-Hercegovina
og indehavere af taiwanske pas.
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Fokus på reformen af Schengengrænsekodeksen
I april 2010 vedtog Rådet for Den Europæiske Union en afgørelse, som
supplerer Schengengrænsekodeksen og indeholder regler og retningslinjer for
havovervågningsoperationer, der samordnes af Frontex (2010/252/EU).
Retningslinjerne vedrører spørgsmål i forbindelse med eftersøgnings- og
redningsoperationer og ilandsætning af reddede eller standsede personer,
idet ilandsætning i den stat, hvorfra de pågældende personer er afrejst,
prioriteres. Såfremt det ikke er muligt at ilandsætte reddede eller standsede
personer i afrejsestaten, bør ilandsætningen ske i den stat, som er vært for
operationen. Dette nye regelsæt, der er til behandling ved EU-Domstolen, fik
Malta til at erklære, at man ikke ville være vært for fælles operationer.
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Informationssamfundet og
databeskyttelse

Den vigtigste udvikling inden for
informationssamfundet og
databeskyttelse:
nye teknologier rejste nye
spørgsmål vedrørende de
grundlæggende rettigheder og førte
til krav om en modernisering af
EU's databeskyttelseslovgivning

er
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•

•

der var stadig større enighed om,
at databeskyttelse udgør et
væsentligt aspekt i internationale
aftaler, navnlig i forbindelse med
aftaler vedrørende passagerlister
(PNR-oplysninger) og Swift

•

der blev på politisk og juridisk plan
givet udtryk for betænkeligheder
med hensyn til private
virksomheders øgede forpligtelse til
at lagre kommunikationsdata
(telefon og internet)

•

databeskyttelsesmyndighedernes
uafhængighed blev et spørgsmål,
som blev behandlet ved
EU-Domstolen

•

den politiske debat fortsatte om
konsekvenserne af anvendelsen af
kropsscannere som
sikkerhedsanordninger i lufthavne

•

balancen mellem
databeskyttelseshensyn og retten
til information fremkom som en
problemstilling og blev behandlet
ved EU-Domstolen.
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I 2010 fortsatte debatten om, hvorvidt
datalagringsdirektivet
(2006/24/EF)
overholder
de
grundlæggende
rettigheder. Direktivet, der blev vedtaget
i
2006,
forpligter
telefonog
internetvirksomheder til at indsamle
data om deres kunders kommunikation.
I en fælles skrivelse af 22. juni 2010
opfordrede over 100 organisationer fra
23
EU-medlemsstater
EU-kommissærerne Malmström, Reding
og Kroes til at "foreslå at ophæve
EU-bestemmelserne om lagring af
kommunikationsdata til fordel for et
system til hurtig sikring og målrettet
registrering af trafikdata". Der har været
nationale
kampagner
mod
gennemførelsen
af
direktivet
i
medlemsstaterne, bl.a. Østrig, Belgien,
Bulgarien og Tyskland. I oktober 2009
erklærede
den
rumænske
forfatningsdomstol
(Curtea
Constituţională) national lovgivning til
gennemførelse
af
direktivet
forfatningsstridig ved afgørelse nr.
1258. I marts 2010 annullerede
Tysklands
forfatningsdomstol
(Bundesverfassungsgericht,
BVerfG)
tysk lovgivning til gennemførelse af
datalagringsdirektivet og erklærede i sin
afgørelse BvR 256/08, at den udgjorde
et "alvorligt indgreb" i retten til
privatlivets fred. I mellemtiden har
Europa-Kommissionen tilkendegivet, at
datalagringsdirektivet fra 2006 er
genstand for en fornyet undersøgelse.

æ
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Fokus på gennemførelsen af
datalagringsdirektivet

ls
e

Grundlæggende rettigheder
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Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010

Fokus på ny teknologi og problemstillinger i relation hertil
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e
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Konsekvenserne af ny teknologi blev behandlet i forskellige erklæringer fra
Europarådet. Google Street View er et
eksempel på en udvikling, som har givet
anledning til visse betænkeligheder.
FRA-PUBLIKATIONER
Denne tjeneste giver mulighed for at se
The use of body scanners: 10 questions and
panoramafotos fra forskellige positioner
answers, juli 2010.
langs gader i mange byer i hele verden. Til
dette
formål
sender
Google
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
specialindrettede biler gennem byer. Dette
opinions/op-bodyscanner_en.htm
er resulteret i diskussioner og i retssager i
flere EU-medlemsstater, herunder Østrig,
Tyskland, Spanien, Slovenien og Italien. I
Tyskland krævede Forbundsstatens tilsyn
med databeskyttelse og informationsfrihed (Bundesbeauftragter für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit, BfDI) et centralt register til klager
over offentliggørelsen af personoplysninger på internettet, herunder tjenester
som Google Street View. Bundesrat vedtog et lovforslag om ændring af den
tyske lov om databeskyttelse (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) for at sikre
en bedre beskyttelse af personoplysninger med hensyn til geografiske
informationstjenester på internettet som Google Street View.

ic
er

På EU-plan blev spørgsmålet om kropsscannere drøftet indgående. Den 15.
juni 2010 offentliggjorde Europa-Kommissionen sin meddelelse om
anvendelsen af securityscannere i EU's lufthavne (KOM(2010) 311). Den
understregede, at kun en fælles europæisk tilgang kan sikre harmonisering
under hensyntagen til EU's standarder for grundlæggende rettigheder i
forbindelse med anvendelsen af sådanne scannere.

rif

Fokus på databeskyttelsesmyndighedernes status

Ik
k

e
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Spørgsmålet om databeskyttelsesmyndighedernes uafhængighed, beføjelser
og ressourcer i EU-medlemsstaterne rejste sig i 2010. I sagen Kommissionen
mod
Tyskland
(C-518/07)
udtalte
EU-Domstolen sig for første gang om
databeskyttelsesmyndighedernes
FRA-PUBLIKATIONER
uafhængighed. Den fastsatte strenge
kriterier
og
fastslog,
at
tyske
Data protection in the EU: the role of National
databeskyttelsesinstitutioner
på
Data Protection Authorities, maj 2010.
delstatsplan (Länder), der var kompetente
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
med
hensyn
til
behandling
af
publications_per_year/2010/pub_data_protection_en.htm
personoplysninger, ikke var tilstrækkeligt
uafhængige, da de var underlagt statsligt
tilsyn.
I
juni
2010
anmodede
Europa-Kommissionen Det Forenede
Kongerige
om
at
styrke
beføjelserne
for
dets
nationale
databeskyttelsesmyndighed, Information Commissioner's Office (ICO), for at
overholde EU-retten. I december 2010 anlagde Europa-Kommissionen sag
ved EU-Domstolen mod Østrig for manglende uafhængighed for dets
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Grundlæggende rettigheder

ed
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Fokus på bekæmpelse af
seksuelt misbrug og seksuel
udnyttelse af børn

e
Ik
k

fik

ls
e

FRA

Den vigtigste udvikling inden for børns
rettigheder:
Europa-Kommissionen vedtog i
begyndelsen af 2011 en
EU-dagsorden for børns rettigheder,
herunder 11 indsatsområder

•

på EU-plan blev der opnået enighed
om den endelige tekst til et direktiv
om forebyggelse og bekæmpelse af
menneskehandel og beskyttelse af
ofrene herfor, hvori der lægges
særlig vægt på beskyttelsen af børn

æ
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•

•

Europarådet vedtog retningslinjer om
børnevenlig retspleje og en
henstilling om afinstitutionalisering
og integration af handicappede børn
i lokalsamfundet

•

den europæiske hotline for
forsvundne børn, 116 000, var kun i
drift i 13 EU-medlemsstater

•

foruroligende resultater fremgik af
undersøgelser i forskellige
EU-medlemsstater af børnemisbrug
begået på institutioner eller af disses
medarbejdere

•

det fremgik af FRA's konklusioner, at
børn, der er adskilt fra deres familie i
forbindelse med migration eller asyl,
ofte ikke får passende logi, at der
ikke altid er mulighed for
lægeundersøgelse umiddelbart efter
ankomsten, at
asylbehandlingsprocedurerne ofte
ikke er børnevenlige, og at kvaliteten
af værgemål varierer betydeligt
mellem EU-medlemsstaterne

•

der manglede fortsat omfattende
opdelte data vedrørende handel med
børn med henblik på seksuel
udnyttelse og udnyttelse som
arbejdskraft; i de tilfælde, hvor data
registreres, var antallet af
identificerede ofre for
menneskehandel fortsat meget lavt.

ve

rif
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I
marts
2010
vedtog
Europa-Kommissionen med henblik på
at revidere den eksisterende ramme et
forslag til direktiv om bekæmpelse af
seksuelt misbrug af børn, seksuel
udnyttelse af børn og børnepornografi
(KOM(2010) 94 endelig). Det omfatter
strafferet, herunder kriminalisering af
alvorlige former for seksuelt misbrug og
seksuel udnyttelse af børn, som i dag
ikke er omfattet af EU-lovgivning,
strafferetlig efterforskning og indledning
af retssager samt udviklingen inden for
informationsteknologi,
herunder
kriminalisering af nye former for
seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse,
som gøres lettere af brugen af internet.
Desuden omfatter forslaget etablering af
nationale mekanismer til at blokere
adgangen
til
websteder
med
børnepornografi,
sammen
med
bestræbelser på at fjerne indholdet ved
kilden under retslige myndigheders eller
politiets tilsyn.
I juli 2010 trådte Europarådets
konvention om beskyttelse af børn mod
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Børns
rettigheder og
beskyttelse af
børn

indsamlet

er
s

databeskyttelsesmyndighed.
Ifølge
data
databeskyttelsesmyndighederne
i
Frankrig, Tyskland og Spanien tildelt
betydeligt flere menneskelige og
finansielle
ressourcer
i
perioden
2007-2010. Der blev registreret et
betydeligt fald i denne henseende i
Estland, Irland, Letland, Litauen og
Slovakiet.

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010
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seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug i kraft (Europarådets traktatserie
(CETS) nr. 261). Denne konvention er det første internationale instrument til
at imødegå alle former for seksuel vold mod børn. Konventionen omfatter
også sexturisme og hvervning af børn til seksuelle formål gennem
informations- og kommunikationsteknologi (også kendt som "grooming").
Danmark, Frankrig, Grækenland og Nederlandene var de eneste
EU-medlemsstater, der havde ratificeret konventionen ved udgangen af 2010.

Fokus på rettighederne for uledsagede børn og børn, der er
adskilt fra deres familie

Ik
k

e

ve
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Børn, der er adskilt fra deres forældre eller de personer, der primært tager sig
af dem, er særligt udsatte, navnlig i forbindelse med migration. I
Kommissionens handlingsplan om uledsagede mindreårige for årene
2010-2014, der blev vedtaget den 6. maj 2010, peges der på adskillige
problemer, og der foreslås en række løsninger (KOM(2010) 213 endelig). De
tre hovedområder, hvor der bør sættes ind, omfatter forebyggelse af farlig
migration og menneskehandel, modtagelse og processuelle garantier i EU,
herunder også aldersvurdering og opsporing af familier, samt identifikation af
holdbare løsninger, herunder familiesammenføring. Disse tiltag skal
gennemføres gennem en række foranstaltninger, som ikke er begrænset til
indvandringspolitikker, men også sigter mod at gøre noget ved de
bagvedliggende årsager til migration. Handlingsplanen støtter fælles krav med
hensyn til værgemål og juridisk repræsentation og anbefaler, at den
kompetente myndighed træffer en beslutning om den uledsagede
mindreåriges fremtid hurtigst muligt, helst inden for seks måneder.
Beslutningen
bør
tage
hensyn
til
medlemsstaternes forpligtelse til at forsøge at
opspore familien og undersøge andre
FRA-PUBLIKATIONER
muligheder for barnets reintegration i
Separated, asylum-seeking children in European
hjemlandet samt vurdere, hvilken løsning der
Union Member States, Summary Report, april
er bedst for barnet. Dette kunne omfatte
2010.
tildeling af international beskyttelsesstatus og
genbosættelse i EU. Det bemærkes i
Separated, asylum-seeking children in European
Kommissionens
meddelelse,
at
Union Member States, Comparative report,
tilbagesendelse af børn kun er én af
december 2010.
mulighederne, "fordi problemet er langt mere
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
komplekst, og fordi der er klare grænser for
publications_per_year/2010/pub_sep_asylum_en.htm
medlemsstaternes handlefrihed, når det
drejer sig om uledsagede mindreårige".
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Lighed og
ikke-forskelsbehandling

ls
e

Grundlæggende rettigheder

Den vigtigste udvikling inden for lighed og ikke-forskelsbehandling:

forhandlingerne om det "horisontale" direktiv fortsatte i Rådet for Den Europæiske Union

•

EU-medlemsstaterne fortsatte arbejdet med at indføre ny lovgivning samt ændre eksisterende
lovgivning med henblik på at gennemføre ligebehandlingsdirektiverne, dvs. direktivet om
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (2000/43/EF), direktivet om
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2000/78/EF), direktivet om
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med varer og tjenesteydelser (2004/113/EF) og
ligestillingsdirektivet (omarbejdning) (2006/54/EF)

•

antallet af klager modtaget af ligestillingsorganer var fortsat forskelligt i hele EU. Selv om der blev
rapporteret om en stigning i antallet af klager i 12 EU-medlemsstater, var det samlede antal lavt.
Nogle ligestillingsorganers mandat blev udvidet til at omfatte flere former for forskelsbehandling.

•

direktivet om forældreorlov (2010/18/EU) og om ligebehandling af mænd og kvinder i
selvstændige erhverv (2010/41/EU) blev vedtaget foruden en femårig strategi for ligestilling
mellem mænd og kvinder i perioden 2010-2015. Forhandlingerne om direktivet om gravide
arbejdstagere fortsatte.

•

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) blev formelt åbnet

•

EU ratificerede De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap
(CRPD), og det samme gjorde yderligere fire medlemsstater i 2010, dvs. at i alt 16 medlemsstater
har ratificeret konventionen. Europa-Kommissionen lancerede sin europæiske handicapstrategi
(KOM(2010) 636 endelig), og nogle medlemsstater har taget skridt til at give handicappede
mulighed for et selvstændigt liv og integreret uddannelse.
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•

Europarådets Ministerkomité vedtog en vidtgående henstilling om forskelsbehandling på grund af
seksuel orientering og kønsidentitet ((CM/Rec(2010) 5), mens den parlamentariske forsamling
vedtog en henstilling og en resolution om emnet (henstilling 1915 og resolution 1728).
Menneskerettighedsdomstolens retspraksis og foranstaltninger blandt en række medlemsstater
har bevirket, at der er sket en udvikling med hensyn til rettighederne for par af samme køn,
transpersoners rettigheder og gennemførelsen af Pride-parader.

Ik
k

e

•
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•

der var fokus på forskelsbehandling på grund af religion i retsafgørelser vedrørende brug af
religiøse symboler på arbejdspladsen og religionsundervisning i skoler

•

fremme af både ældres og unges deltagelse på arbejdsmarkedet var omfattet af initiativer fra
Europa-Kommissionen

•

nogle medlemsstaters domstole og ligestillingsorganer behandlede problemstillingen vedrørende
multipel forskelsbehandling.

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010

ls
e

Fokus på (u)ensartede beskyttelsesniveauer og reformen af
ligestillingsorganer

ed
e
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er
s
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På EU-plan fortsatte forhandlingerne om det
"horisontale" direktiv i Rådet. Et sådant
direktiv vil udvide den beskyttelse, som
FRA-PUBLIKATIONER
EU-retten på nuværende tidspunkt yder mod
EU-MIDIS Data in Focus 3: Rights awareness
etnisk forskelsbehandling, til alle andre
and equality bodies, maj 2010.
former for forskelsbehandling. På nationalt
plan blev det "hierarki", der giver
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/
forskelsbehandling på grund af race og
publications/publications_per_year/pub_dif3_en.htm
etnisk oprindelse bedre beskyttelse end
forskelsbehandling af andre grunde, afskaffet
i forskellige medlemsstater. Som følge heraf havde kun ni medlemsstater i
2010 fortsat forskellige beskyttelsesniveauer på grundlag af forskellige typer
forskelsbehandling. Med hensyn til ligestillingsorganer kunne der konstateres
en vigtig udvikling i 2010. 12 ud af 21 medlemsstater, hvor der var data
tilgængelige for 2010, oplevede en stigning i antallet af klager eller
anmodninger om bistand. Institutionelle reformer af eksisterende mekanismer,
herunder et udvidet mandat til at dække andre grunde til forskelsbehandling,
blev gennemført i Danmark, Estland og Frankrig. Ligestillingsorganer er også i
stigende grad blevet genstand for granskelse fra FN's traktatorganer, navnlig
Racediskriminationskomitéen (CERD), som led i den regelmæssige
gennemgang.
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Fokus på en styrket bekæmpelse af forskelsbehandling på
grund af handicap
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I
december
2010
blev
EU
for
første
gang
part
i
en
FN-menneskerettighedstraktat, på linje med dens medlemsstater: FN's
konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD). Yderligere fire
medlemsstater ratificerede konventionen i 2010, nemlig Frankrig, Letland,
Litauen og Slovakiet, således at i alt 16 ud af 27 medlemsstater har ratificeret
konventionen. Der blev fortsat rapporteret om forskelsbehandling på grund af
handicap på nationalt plan. Dette afspejler også den holdning, der kom til
udtryk i februar 2010 i Europarådets Ministerkomités henstilling om
afinstitutionalisering og integration af handicappede børn i lokalsamfundet
(CM/Rec(2010) 2).

Fokus på den nye udvikling med hensyn til seksuel
orientering og transpersoners rettigheder
I 2010 vedtog Europarådets Ministerkomité en henstilling om foranstaltninger
til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller
kønsidentitet, som udgør det til dato mest vidtgående politiske engagement
på mellemstatsligt niveau i at beskytte LGBT-rettigheder (CM/Rec(2010) 5).
På domstolsniveau understregede Menneskerettighedsdomstolen i sagen
Schalk og Kopf mod Østrig, at det er overladt til staterne at afgøre, om
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ægteskab mellem personer af samme køn skal være tilladt eller ej. Samtidig
erkendte den, at der var tale om en
hastig
ændring
af
samfundets
holdninger til par af samme køn, og at
FRA-PUBLIKATIONER
et samboende par af samme køn, der
lever i et fast faktisk partnerskab, falder
Homophobia, transphobia and discrimination
ind under begrebet "familieliv".
on grounds of sexual orientation and gender
identity, 2010 Update – Comparative legal
Der er også sket en vigtig udvikling
analysis, november 2010.
inden for transpersoners rettigheder i
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
2010. I Frankrig blev transseksualitet
publications_per_year/2010/pub-lgbt-2010-update_en.htm
fjernet fra listen over "langvarige
psykiatriske lidelser". I Portugal blev der
vedtaget en ny lov om juridisk anerkendelse af kønsskifte. Og i Tyskland blev
kravet om skilsmisse som en betingelse for at ændre det registrerede køn på
officielle dokumenter afskaffet på grundlag af en dom
fra
forbundsforfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht, BVerfG). I Østrig
fastslog domstolene, at en kønsskifteoperation ikke kan stilles som betingelse
for at ændre en persons navn og køn i de relevante dokumenter. Endelig blev
det fastslået i en dom fra forfatningsdomstolen i Malta, at den omstændighed,
at en transkvinde ikke havde ret til at gifte sig med sin mandlige parter, var i
strid med EMRK's artikel 12 om retten til at indgå ægteskab. Med hensyn til
asyllovgivning udvidede seks EU-medlemsstater – Finland, Letland, Malta,
Polen, Portugal og Spanien – beskyttelsen til at omfatte lesbiske, bøsser og
biseksuelle (LGB'ere), og der er nu i alt 23 medlemsstater, som specifikt
beskytter LBG'ere mod forfølgelse.
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Fokus på etnisk
forskelsbehandling og behovet
for dataindsamling

ls
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Racisme og etnisk
forskelsbehandling

Den vigtigste udvikling inden for racisme
og etnisk forskelsbehandling:
der forekom fortsat forskelsbehandling
med hensyn til beskæftigelse, herunder i
forbindelse med jobannoncer,
ansættelsesprocedurer, arbejdsvilkår og
afskedigelser

er
s

•

•

adgangen til sundhedstjenester var
fortsat afhængig af bestræbelser på at
overvinde sprogbarrierer og rumme
kulturel mangfoldighed. Med hensyn til
ulovlige indvandrere var adgangen
afhængig af, om sundhedspersonalet
skulle melde udokumenterede personer
til myndighederne.

•

selv om der kun var formelle juridiske og
administrative hindringer for adgangen til
sociale boliger i nogle få medlemsstater,
tydede den foreliggende dokumentation
på, at minoriteter fortsætter med at bo i
ringere boliger som følge af både direkte
og indirekte forskelsbehandling

•

segregering på uddannelsesområdet
syntes fortsat at være et problem for
navnlig romabørn i nogle medlemsstater.
Der var fortsat hindringer for adgangen til
uddannelse for børn af udokumenterede
indvandrere i nogle medlemsstater, hvor
skolemyndighederne er forpligtet til at
indsamle oplysninger og indberette
elevernes og deres forældres retlige
status.

•

en række medlemsstater var begyndt at
tage skridt til at indsamle data opdelt
efter race eller etnicitet, hvilket er en
vigtig udvikling i en bestræbelse på at
registrere og identificere potentielt
diskriminerende praksis

•

de fleste medlemsstater, der indsamler
data om racistisk motiveret kriminalitet,
viste en stigning i det registrerede antal.
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Det fremgår, at der i forskellige
EU-medlemsstater
er
en
stigende
bevidsthed om behovet for dataindsamling.
I f.eks. Frankrig omfatter optællingen ikke
nogen etniske data, trods en henstilling fra
CERD, der blev gentaget i august 2010.
Den franske kommissær for diversitet og
lige muligheder (Commissaire à la diversité
et à l’égalité des chances) nedsatte
imidlertid et udvalg for måling og evaluering
af
diversitet
og
forskelsbehandling
(Comedd). Udvalget offentliggjorde sine
resultater i februar 2010 og fremsatte en
række henstillinger, bl.a. om at fremme
forskning
og
eksperimentelle
undersøgelser,
hvor
der
anvendes
alternative
midler
til
måling
af
diskrimination, f.eks. på grundlag af
efternavne, observationer på stedet og
eventuelt spørgsmål om selvidentificeret
etnicitet. Der kan også indsamles vigtige
data ved hjælp af diskriminationstest.
Resultaterne af den første systematiske
undersøgelse
i
forbindelse
med
diskriminationstest i Tyskland siden midten
af 1990'erne blev offentliggjort i februar
2010, og det fremgik heraf, at ansøgere
med et tyrkiskklingende navn oplever
diskriminerende hindringer for adgangen til
arbejdsmarkedet. Forskerne testede 528
offentligt opslåede praktikophold for
studerende og påviste, at chancerne for, at
ansøgere med et tyrkisk navn modtog et
tilbagekald fra arbejdsgiveren, var 14 %
lavere end de "tyske" testdeltageres
chancer, idet forskelsbehandlingen var
højere i små virksomheder.

17

Grundlæggende rettigheder

FRA-PUBLIKATIONER

ls
e

Racism, ethnic discrimination and exclusion of
ethnic minorities in sport: a comparative view of the
situation in the European Union, oktober 2010.

Experience of discrimination, social
marginalisation and violence: A comparative
study of Muslim and non-Muslim youth in three
EU Member States, oktober 2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-racism-marginalisation_en.htm
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EU-medlemsstaterne skulle senest den
28. november 2010 gennemføre denne
EU-foranstaltning, der tilsigter indbyrdes
tilnærmelse
af
medlemsstaternes
lovgivning
om
lovovertrædelser
vedrørende racisme
og
fremmedhad
(2008/913/RIA).
Racistisk og fremmedfjendsk adfærd
skal udgøre en lovovertrædelse i alle
medlemsstaterne og skal kunne straffes
med sanktioner, der er effektive, står i
et rimeligt forhold til lovovertrædelsen,
har afskrækkende virkning og er på
mindst et til tre års fængsel. I slutningen
af 2010 var medlemsstaterne i færd
med
at
notificere
deres
gennemførelsesforanstaltninger.
Så
snart denne proces er afsluttet, og der
foreligger
oversættelser,
vil
Europa-Kommissionen påbegynde sin
analyse
af
gennemførelsen
af
rammeafgørelsen.

FRA-PUBLIKATIONER

er
s

Fokus på Rådets
rammeafgørelse om racisme
og fremmedhad

æ
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Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-racism-in-sport_en.htm

FRA-PUBLIKATIONER

Ik
k

e

The impact of the Racial Equality Directive - Views
of trade unions and employers in the European
Union, november 2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_racial_equal_directive_en.htm
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FRA-PUBLIKATIONER
Forståelse og forebyggelse af diskriminerende
etnisk profilering: En vejledning, oktober 2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_ethnic-profiling_en.htm

EU-MIDIS Data in Focus 4:
Polititilbageholdelser og minoriteter, oktober
2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_dif4_en.htm

•

som følge af en lav valgdeltagelse
blandt udenlandske unionsborgere i
kommunalvalg og valg til
Europa-Parlamentet indledtes
diskussioner om en valgreform på
dette område

•

Menneskerettighedsdomstolen
udvidede sin retspraksis vedrørende
retten til frie valg (artikel 3 i protokol
nr. 1 til EMRK)

•

efter politisk enighed om forordningen
om borgerinitiativer i slutningen af
2010 blev forordningen formelt
vedtaget i februar 2011 og kan
anvendes fra den 1. april 2012.

FRA-PUBLIKATIONER
Retten til politisk deltagelse for personer med
sindslidelser og personer med
udviklingshæmning, november 2010.
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub-vote-disability_en.htm
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Det fremgik af forskning udført af FRA, at
personer med handicap, der har mistet deres
retlige handleevne, i hovedparten af
medlemsstaterne
er
frataget
deres
stemmeret. Disse resultater rejser en
problemstilling
om
forenelighed
med
FN-standarder som sikret ved artikel 29 i FN's
konvention om handicappedes rettigheder.
Samme problemstilling blev rejst ved
Menneskerettighedsdomstolen. I sagen Alajos
Kiss mod Ungarn (nr. 38832/06) fastslog
Menneskerettighedsdomstolen,
at
den
automatiske fratagelse af rettigheder for en
person under værgemål som følge af en
sindslidelse udgør en overtrædelse af artikel 3
i protokol nr. 1 til EMRK. I henhold til Ungarns
forfatning har en person under værgemål ikke
stemmeret.
Menneskerettighedsdomstolen
afviste gyldigheden af et absolut forbud mod
udøvelsen af stemmeret for enhver person
under
begrænset
værgemål,
uanset
vedkommendes
faktiske
evner.
Menneskerettighedsdomstolens
dommere
fandt, at kun en individuel juridisk vurdering
kunne have legitimeret begrænsningen af
sagsøgerens stemmeret.

Den vigtigste udvikling inden
for deltagelse:

er
s

Fokus på begrænsningen af
stemmeretten for personer med
handicap

æ
t te

EU-borgernes deltagelse i den
demokratiske proces i EU

ls
e

Den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010

Fokus på det europæiske
borgerinitiativ
Med det europæiske borgerinitiativ indførte Lissabontraktaten en ny form for
offentlig deltagelse i EU. Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske
Union fastsætter følgende: "Et antal unionsborgere på mindst en million, der
kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre
Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet
forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er
nødvendig til gennemførelse af traktaterne". De nærmere bestemmelser, der
gælder for dette nye instrument til direkte demokrati, er fastat i en forordning
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Fokus på nye EU-initiativer
inden for straffesager

er
s
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Adgang til et effektivt og
uafhængigt retsvæsen

ls
e

fra Europa-Parlamentet, som Rådet for Den Europæiske Union tilsluttede sig i
slutningen af 2010. Forordningen blev officielt vedtaget den 14. februar 2011.
Det foreskrives heri, at den krævede én million underskrifter skal komme fra
mindst en fjerdedel af alle medlemsstaterne.

Den vigtigste udvikling inden for adgang
til domstolsprøvelse:
•

et EU-direktiv om tolkning og
oversættelse (2010/64/EU) blev
vedtaget som et første skridt i
gennemførelsen af EU's køreplan med
henblik på at styrke mistænktes og
tiltaltes proceduremæssige rettigheder i
straffesager ("køreplanen")
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Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse
blev den tidligere tredje søjle –
politisamarbejde og retligt samarbejde i
straffesager – omfattet af den
almindelige lovgivningsprocedure og,
som det vigtigste, EU-Domstolens
kompetence. I 2010 blev der forelagt
forskellige lovgivningsinitiativer, som
har en vis relevans for adgangen til
domstolsprøvelse på nationalt plan. I
oktober 2010 blev direktivet om tolkning
og oversættelse (2010/64/EU) vedtaget.
Det garanterer den mistænkte og tiltalte
retten til skriftlige oversættelser af
relevante dele af alle væsentlige
dokumenter og tolkning i forbindelse
med enhver høring og afhøring samt
under møder med advokater. De kan

flere EU-medlemsstater begyndte at
reformere deres domstole, herunder
foranstaltninger til at nedbringe
sagsbehandlingstiderne og øge
uafhængigheden

•

flere medlemsstater tog skridt til at
styrke eller oprette nationale
menneskerettighedsinstitutioner
(NHRI'er).

ikke give afkald på deres rettigheder,
uden at de først har modtaget juridisk
rådgivning
eller
fuldstændige
FRA-PUBLIKATIONER
oplysninger om konsekvenserne af et
sådant afkald. Det afgøres af
FRA Opinion on the draft Directive regarding
dommeren i den enkelte sag, om
the European Investigation Order,
tolkningens kvalitet og omfang har
februar 2011.
været tilstrækkelig. I juli 2010 vedtog
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/opinions/
Europa-Kommissionen et forslag om
op-eio_en.htm
en "meddelelse om rettigheder" til
mistænkte med henblik på at indføre
fælles
minimumsstandarder
med
hensyn til retten til information under straffesager (KOM(2010) 392 endelig).
Andre forslag omfatter et initiativ fra syv medlemsstater med henblik på en
europæisk efterforskningskendelse (JAI(2010) 3).
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e
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k
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Fokus på adgang til domstolsprøvelse som et vigtigt aspekt
af de grundlæggende rettigheder
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Adgang til domstolsprøvelse er en rettighed i sig selv og vigtig som et middel
til at gennemføre andre vigtige grundlæggende rettigheder. Adgangen til et
effektivt og uafhængigt retsvæsen er
imidlertid ikke altid garanteret. I 2010 fandt
Menneskerettighedsdomstolen krænkelser i
636 sager mod 26 EU-medlemsstater,
FRA-PUBLIKATIONER
hvoraf 115 omfattede krænkelser af retten til
en retfærdig rettergang. I erkendelse af
Access to effective remedies: The
udfordringens omfang vedtog Europarådets
asylum-seeker perspective, september 2010.
Ministerkomité en henstilling om effektive
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
retsmidler mod uforholdsmæssige lang
publications_per_year/2010/pub_asylum-seekers_en.htm
sagsbehandlingstid
(CM/Rec(2010)
3);
henstillingen ledsages af retningsliner for
god praksis (Guide to good practice). I
FRA's årsberetning beskrives foranstaltninger til at imødegå dette problem i
forskellige
medlemsstater,
herunder
Bulgarien
(indførelse
af
"reserveadvokater"), Cypern (mulighed for klager over sagsbehandlingstider
på alle retsniveauer), Tyskland (lovforslag, der giver mulighed for erstatning
for materiel og immateriel skade som følge af forsinkelser) og Letland
(domstole kunne idømme lavere straffe i tilfælde, hvor sagsbehandlingen ikke
var afsluttet inden for en rimelig periode). Endvidere gives der forskellige
eksempler på foranstaltninger, der er truffet i medlemsstaterne med henblik
på at styrke retsvæsenets uafhængighed.

Fokus på nationale menneskerettighedsinstitutioner og
ligestillingsorganer

Ik
k
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De nationale menneskerettighedsinstitutioner (NHRI'er) har sammen med de
nationale
ligestillingsorganer
et
stort
potentiale til at lette eller åbne den direkte
adgang til domstolene. NHRI'er, der fuldt ud
FRA-PUBLIKATIONER
opfylder Parisprincipperne – dvs. har
A-status – er bedre i stand til at opfylde
National Human Rights Institutions in the EU
denne rolle. Parisprincipperne, der blev
Member States, maj 2010.
vedtaget af FN's Generalforsamling i 1993,
indeholder
officielle
retningslinjer
Se: http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2010/pub_national_hr_inst_en.htm
vedrørende
de
beføjelser,
der
er
nødvendige for uafhængige og effektive
institutioner, som har kompetence til at
beskytte og fremme menneskerettigheder på nationalt plan.
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I 2010, hvor NHRI i Skotland opnåede A-status, nåede det samlede antal
NHRI'er med A-status i EU op på 12 institutioner i 10 forskellige
medlemsstater, idet Det Forenede Kongerige har tre NHRI'er. I fire af
medlemsstaterne uden akkrediterede institutioner – Cypern, Finland, Italien
og Sverige – blev der i 2010 taget afgørende skridt til at oprette NHRI'er, der
har potentiale til at opnå A-status.
Tabel 2: NHRI'er i EU-medlemsstater og
Kroatien, efter akkrediteringsstatus

B

Østrig, Belgien,
Nederlandene,
Slovakiet, Slovenien

C

Rumænien

ic
er

Bulgarien, Cypern,
Tjekkiet, Estland,
Finland, Ungarn,
Italien, Letland,
Litauen, Malta og
Sverige

ve

rif

* Equality and Human Rights Commission
deler Det Forenede Kongeriges plads i
International Coordinating Committee of
NHRIs med Northern Ireland Human Rights
Commission og Scottish Human Rights
Commission.
Lande markeret med fed skrift angiver en
planlagt ændring af NHRI'ens
akkrediteringsstatus i den nærmeste fremtid.
International Coordinating Committee of
NHRIs, oversigt over nationale institutioners
status, 1. januar 2010.
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Kilde:

22

er
s

Danmark, Frankrig,
Tyskland,
Grækenland, Irland,
Luxembourg, Polen,
Portugal, Spanien,
Det Forenede
Kongerige*, Kroatien

ed
e

A

Ikke akkrediteret

Noter:

Land

ov

Status
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Fokus på udviklingen af
standarder for ofres rettigheder på
europæisk plan

ls
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Beskyttelse af ofre

Den vigtigste udvikling inden for
beskyttelsen af ofre:
der blev på EU-plan taget initiativer til
at forbedre den lovgivningsmæssige
beskyttelse af ofre, f.eks. direktivet om
menneskehandel (KOM(2010) 95
endelig), den foreslåede europæiske
beskyttelsesordre (JAI(2010) 2) og
drøftelser om et nyt direktiv om ofre

der blev fastsat stærkere standarder
for beskyttelsen af ofre, f.eks.
vedtagelsen af Europarådets
retningslinjer om børnevenlig retspleje
og en række medlemsstaters
ratificering af konventionen om
indsatsen mod menneskehandel
der blev på nationalt plan taget skridt
til at forbedre ofres situation, herunder
adgang til erstatning og information om
deres rettigheder i forbindelse med
retssager
både Rådet for Den Europæiske Union
og Europa-Kommissionen behandlede
spørgsmålet om vold mod kvinder
der blev truffet foranstaltninger til at
forbedre indsamlingen af data om ofre
på EU-plan og nationalt plan.
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I
slutningen
af
2010
behandlede
•
Europa-Parlamentet og Rådet for Den
Europæiske
Union
direktivet
om
menneskehandel
på
grundlag
af
Europa-Kommissionens
forslag.
Dette
direktiv
anvender
en
tilgang
til
menneskehandel på grundlag af tre aspekter
–
forebyggelse,
beskyttelse
og
•
retsforfølgelse – og søger at styrke
elementer i form af bistand og støtte til ofre.
Dette gælder for tre specifikke artikler
vedrørende børneofre. Desuden er udkastet
til den europæiskee beskyttelsesordre, som
12 medlemsstater tog initiativ til (JAI(2010)
2), for øjeblikket til forhandling. Det har fokus
på interpersonel vold og tager sigte på at
•
beskytte ofre i grænseoverskridende sager i
EU. Udkastet blev førstebehandlet i
Europa-Parlamentet i december 2010.
Endelig blev der også indledt drøftelser i
2010 med henblik på at afdække, hvordan
•
den eksisterede EU-lovgivning kan ændres
eller erstattes for i højere grad at
imødekomme ofrenes behov. Ofrenes behov
er på nuværende tidspunkt omfattet af
•
rammeafgørelsen om ofres stilling i
forbindelse med straffesager (2001/220/RIA)
og direktivet om erstatning til ofre for
forbydelser (2004/80/EF). Med hensyn til
Europarådets standarder ratificerede en
række
EU-medlemsstater
i
2010
Europarådets konvention af 2005 om
indsatsen mod menneskehandel, herunder
Irland, Italien, Nederlandene og Sverige.
Europarådets Ministerkomité vedtog også
retningslinjer om børnevenlig retspleje; retningslinjerne
beskytte børns rettigheder i forbindelse med retssager.

har til formål at
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Fokus på information og erstatning til ofre på nationalt plan
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I FRA's årsberetning for i år afdækkes en række tiltag på nationalt plan,
herunder oprettelse af et landsdækkende netværk for bistand til ofre (Polen),
fastsættelse af lettere og mere gennemsigtige procedurer i forbindelse med
erstatning til ofre (Tyskland), indførelse af en forpligtelse for gerningsmanden
til at bidrage til en fond for ofre for forbrydelser (Finland) og indførelse af
muligheden for at ansøge om erstatning online (Sverige). I Irland blev et
charter for ofre og en vejledning om strafferetssystemet offentliggjort.
Internettet spiller også en rolle i denne forbindelse: Sverige offentliggjorde en
engelsk version af sin didaktiske online-introduktion til domstolene for ofre for
forbrydelser.
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I agenturets årsberetning Grundlæggende rettigheder: udfordringer og
resultater i 2010 identificeres forskellige udfordringer i den nærmeste fremtid i
forbindelse med en række emner.

ov
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På asylområdet skal det fælles europæiske asylsystem være gennemført i
2012. Der vil derfor være behov for betydelige fremskridt i det kommende år.
Efter Menneskerettighedsdomstolens dom i M.S.S.-sagen vil medlemsstater,
der ikke allerede har suspenderet overførsler af asylansøgere til Grækenland
på grundlag af Dublin II-forordningen, formentlig gøre dette i 2011. Det er
fortsat uklart, om der vil fremkomme yderligere initiativer på dette område på
grundlag af solidaritet og kollektivt ansvar. Udfordringerne inden for
grundlæggende rettigheder i forbindelse med tilbagesendelser vil gøre sig
gældende, efterhånden som medlemsstaterne fortsætter med at overføre
tilbagesendelsesdirektivet til national ret og gennemføre det.

ic
er

ed
e

Med hensyn til grænsekontol vil evalueringen af den første indsættelse af
hurtige grænseindsatshold (Rabits) i Grækenland tilvejebringe nyttige
oplysninger til fremtidige operationer af denne art. Et tæt samarbejde mellem
Frontex, FRA og Det Europæiske Asylstøttekontor samt en styrkelse af
grundlæggende rettigheder inden for Frontex' mandat giver mulighed for at
gøre grundlæggende rettigheder til en integreret del af grænseforvaltningen.
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Inden for databeskyttelse kan konsekvenserne af den nye tekniske udvikling
forventes at forblive på dagsordenen i den nærmeste fremtid og vil formentlig
bidrage til den igangværende overordnede debat om moderniseringen af EU's
databeskyttelsesramme, hvad enten det er i forbindelse med kropsscannere,
passagerlisteoplysninger, databaser eller andre sammenhænge. På baggrund
af Lissabontraktaten vil to spørgsmål være centrale i den nærmeste fremtid:
overholdelse af standarderne for grundlæggende rettigheder (f.eks. i
forbindelse med datalagring) og udvidelsen af den generelle
databeskyttelsesramme til at omfatte områder inden for politisamarbejde og
retligt samarbejde i straffesager.
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Med hensyn til børns rettigheder udgør den situation, som udsatte børn
befinder sig i, en central udfordring. Disse udfordringer omfatter forsvundne
børn, børn med handicap, romabørn, børn, der er adskilt fra deres familie i
forbindelse med migration eller asyl, og børn, der er ofre for menneskehandel
med henblik på seksuel udnyttelse og udnyttelse som arbejdskraft.
EU-foranstaltninger til at forbedre beskyttelsen af disse børn skal primært
tage hensyn til børnenes tarv. Deres ønsker og meninger bør høres og
vurderes under hensyntagen til deres psykologiske og fysiske velvære og
deres juridiske, sociale og økonomiske interesser. Kommissionens dagsorden
for børns rettigheder udgør en ambitiøs arbejdsplan i denne henseende.
I forbindelse med lighed giver de kommende år medlemsstaterne en ny
mulighed for at styrke beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af
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religion eller tro, seksuel orientering, handicap og alder ud over
beskæftigelsesområdet. Tiltag som f.eks. ratificeringen af CRPD,
Europarådets henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af
forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet og EU's
femårige strategi for fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder er en
rettesnor i denne henseende. Endvidere er multipel forskelsbehandling stadig
en realitet, der stort set ikke er afspejlet i EU's og medlemsstaternes
lovgivning eller i domstolenes og ligestillingsorganernes tilgang. Det er en
udfordring i de kommende år at opnå en stigende forståelse og bevidsthed
om
multipel
forskelsbehandling
og
integrere denne
indsigt
i
lovgivningsprocessen.
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Med hensyn til racisme og etnisk forskelsbehandling har nogle
medlemsstater haft held med at anvende diskriminationstest som en metode
til at overvåge omfanget af forskelsbehandling og godtgøre diskriminerende
praksis på beskæftigelses- og boligområdet. Som et resultat af tidligere
succeser forventes en sådan test at blive mere almindelig i hele EU. Desuden
er indsamlingen af data opdelt efter race eller etnisk oprindelse, i
overensstemmelse med henstillingerne fra Europarådets Europæiske
Kommission
mod
Racisme
og
Intolerance
(ECRI)
og
FN's
Racediskriminationskomité (CERD), fortsat en åben udfordring for mange
medlemsstater. I betragtning af, at racistisk kriminalitet fortsat er et problem i
store dele af EU, mangler mange medlemsstater på det strafferetlige område
således også stadig at gøre en indsats for at bekæmpe racistisk kriminalitet i
overensstemmelse med EU's rammeafgørelse og Europarådets konvention
om it-kriminalitet.
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Hvad angår EU-borgernes deltagelse i den demokratiske proces i EU
udgjorde vedtagelsen af det europæiske borgerinitiativ et stort gennembrud.
Med forordningen på plads skal EU-medlemsstaterne etablere strukturer og
procedurer på nationalt plan for at lette indsamlingen af én million
underskrifter, der kræves for at indgive et borgerinitiativ. Borgerinitiativet
skulle imidlertid bidrage til at gøre EU-borgerne mere bevidste om de vigtige
spørgsmål om europæisk integration.
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Inden for adgang til domstolsprøvelse er der fortsat behov for løbende
reformer af retssystemerne i medlemmsstaterne, navnlig hvad angår
uforholdsmæssigt lange sagsbehandlingstider. Dette skal ses i sammenhæng
med
de
reformer,
der
finder
sted
i
forbindelse
med
Menneskerettighedsdomstolen med henblik på at løse det store efterslæb af
sager. Kun ved at sikre, at de nationel retssystemer er tilstrækkelige, vil det
være muligt at lette arbejdsbyrden hos Menneskerettighedsdomstolen.
Samtidig kan styrkelsen af andre nationale mekanismer, navnlig
ligestillingsorganer og NHRI'er, bidrage til at afhjælpe systemiske problemer
på nationalt plan. Det vil vise sig, om EU-medlemsstaterne fortsat vil tage
skridt til at styrke NHRI'erne i lyset af de aktuelle spareforanstaltninger.
Endelig er der inden for beskyttelse af ofre lovende udviklingstendenser på
EU-plan og nationalt plan. Initiativer vedrørende mistænktes og tiltaltes
rettigheder (navnlig "køreplanen") vil kunne få fordel af en parallel udvikling
inden for ofres rettigheder, således at der bliver mulighed for en klarere og
mere omfattende lovgivning vedrørende såvel mistænktes og tiltaltes som
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ofres
og
vidners
rettigheder.
Den
kommende
"europæiske
sikkerhedsundersøgelse" vil sammen med FRA' undersøgelse om vold mod
kvinder, som omfatter vold i barndommen, og anmeldelsesmønstre blandt
ofre kaste lys over ofrenes udøvelse af deres rettigheder i praksis.
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Note: * I henhold til artikel 28 i FRA's grundforordning (EF) nr. 168/2007 har Kroatien som
EU-kandidatland lov til at deltage i agenturets aktiviteter.
 = Overvågningsrapport vedtaget i 2010
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CERD
HRC

28

ECRI




Racediskriminationskomitéen
Menneskerettighedskomitéen (overvågningsorgan under den
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,
ICCPR)
CESCR Komitéen for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder
CEDAW Komitéen for Afskaffelse af Diskrimination mod Kvinder
CAT
Komitéen mod Tortur
CRC
Komitéen for Barnets Rettigheder
CRC-OP-SC Komitéen for Barnets Rettigheder (overvågning af den valgfri
protokol vedrørende salg af børn)
UPR
Universel regelmæssig gennemgang
ECPT
Den europæiske konvention til forebyggelse af tortur
ECRML Ekspertkomité for Regionale Sprog og Mindretalssprog
FCNM
Rådgivende Udvalg for Nationale Mindretal
ECRI
Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance
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Østrig
Belgien
Bulgarien
Cypern
Tjekkiet
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Grækenland
Ungarn
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
Det Forenede
Kongerige
Kroatien*

CEDAW

Oversigt over overvågningsrapporter, der er offentliggjort om EU-medlemsstater og
Kroatien som led i FN's og Europarådets overvågningsprocedurer i 2010, efter land
CERD
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Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Grundlæggende rettigheder: den vigtigste udvikling inden for lovgivning og politik i 2010
2012 — 28 s. — 21 × 29.7 cm
ISBN 978-92-9239-115-7
doi: 10.2811/30948
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Yderligere oplysninger om Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende
Rettigheder er tilgængelige på internettet. Oplysningerne kan fås på FRA's websted
på fra.europa.eu.

Sådan får man fat i publikationer fra EU
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Gratis publikationer:
Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

•

Hos Den Europæiske Unions repræsentationer eller delegationer.
Kontaktoplysninger kan findes på http://ec.europa.eu) eller fås ved at sende en
fax til +352 2929-42758.

Betalingspublikationer:
•

Via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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•

Via Den Europæiske Unions Publikationskontors salgskontorer
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).
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Betalingsabonnementer (f.eks. Den Europæiske Unions Tidende og samlinger af afgørelser fra Den
Europæiske Unions Domstol):

-001-DA-N
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HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION
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2010 markerede det første år, hvor Den Europæiske Union (EU) baserede sig på en juridisk bindende
rettighedserklæring – EU's charter om grundlæggende rettigheder. I dette års sammendrag af
årsberetningen fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder sættes der fokus på
udvalgte centrale dele af udviklingen inden for politik og lovgivning i EU og dens medlemsstater i deres
indsats for at overholde deres forpligtelser med hensyn til de grundlæggende rettigheder. Fremskridtene i
2010 omfattede bl.a. styrkelsen af kontrollen af, om EU's lovgivningsforslag overholder de grundlæggende
rettigheder, og vedtagelsen af forordningen om borgerinitiativer – et vigtigt nyt redskab til at fremme
deltagelsesdemokratiet i EU. Tiltag fra flere medlemsstaters side til at styrke eller oprette nationale
menneskerettighedsinstitutioner og EU's ratificering af De Forenede Nationers konvention om rettigheder for
personer med handicap (CRPD) fuldendte dette billede.
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Der er dog ingen grund til selvtilfredshed. EU står stadig overfor forskellige problemstillinger, der giver
anledning til bekymring med hensyn til de grundlæggende rettigheder, f.eks. vedvarende og ekstrem
fattigdom samt social udstødelse blandt romasamfund og forværrede forhold for asylansøgere i visse
medlemsstater. I 2010 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over 600 domme for
krænkelser af menneskerettigheder, og der blev afsagt dom mod næsten alle 27 EU-medlemsstater.
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Dette sammendrag sætter fokus på udvalgte centrale emner inden for grundlæggende rettigheder og
omfatter følgende områder: asyl, indvandring og integration, grænsekontrol og visumpolitik,
informationssamfundet og databeskyttelse, børns rettigheder og beskyttelse af børn, lighed og
ikke-forskelsbehandling, racisme og etnisk forskelsbehandling, EU-borgernes deltagelse i den demokratiske
proces i EU, adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen og beskyttelse af ofre.

DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER
Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Wien - Østrig
Tlf. +43 (1) 580 30-60 - Fax +43 (1) 580 30-693
fra.europa.eu - info@fra.europa.eu
facebook.com/fundamentalrights
twitter.com/EURightsAgency

