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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien/ Bruxelles, den 20. juni 2012 

Kommende måneder afgørende for at forbedre vigtige 

grundlæggende rettigheder 

Forholdet mellem sikkerhedsaspekter og databeskyttelse, behovet for at opnå enighed om nye 

fælles asylregler og gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap er 

blot nogle få af mange spørgsmål i relation til grundlæggende rettigheder, der for øjeblikket drøftes 

på EU-plan. Resultatet af de faktiske drøftelser er afgørende for at forbedre de grundlæggende 

rettigheder, som det fremhæves i årsberetningen for 2011 fra Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder (FRA), der præsenteres i Europa-Parlamentet i dag.  

For at sikre og beskytte de grundlæggende rettigheder for alle i Den Europæiske Union (EU) 

pressede EU og dens 27 medlemsstater på med en lang række initiativer i 2011. EU vedtog vigtige 

lovgivningsmæssige og politiske foranstaltninger inden for f.eks. beskyttelse af ofre, 

menneskehandel og integration af romaer. Forskellige EU-medlemsstater har blandt andre tiltag 

ændret deres børnebeskyttelsessystemer og gjort en indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden. 

Der er imidlertid fortsat udfordringer. I 2011 fik vi stærke og tragiske påmindelser om, hvor langt ud 

på overdrevet den ekstreme intolerance kan komme, hvis der ikke gøres noget. Lighed og ikke-

forskelsbehandling vil derfor fortsat blive tillagt stor betydning. EU og dens medlemsstater skal også 

vedblive med at være på vagt for at sikre, at den nuværende økonomiske svaghed ikke truer 

overholdelsen af  grundlæggende rettigheder for mennesker i EU. 

"I disse økonomisk svære tider er EU mere en nogensinde nødt til at garantere, at beskyttelsen af de 

grundlæggende rettigheder ikke går i den forkerte retning. Der er ingen tid til at hvile på 

laurbærrene", sagde Ilze Brands Kehris, formand for FRA's bestyrelse, til Europa-Parlamentet i dag. 

En række vigtige emner i årsberetningen for i år omfatter: 

• Databeskyttelse: Nylige bestræbelser og drøftelser med henblik på at finde en balance 

mellem forpligtelser inden for grundlæggende rettigheder og sikkerhedsaspekter i lyset af 

EU's nye databeskyttelsesramme. 

• Romaer: Hvordan de nationale strategier for romaernes integration kan anvendes som 

fremtidige strategier med henblik på at inkludere og integrere dårligt stillede grupper bedre i 

samfundet. 

• Migranter med ulovligt ophold: Juridiske og praktiske barrierer, der forhindrer dem i at få 

adgang til deres mest grundlæggende menneskerettigheder. 

• Multipel forskelsbehandling: EU-institutioner, nationale domstole og ligestillingsorganer vil i 

stigende grad erkende behovet for at have fokus på forskelsbehandling af flere årsager, 

f.eks. køn og etnicitet. 
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Årsberetningen omfatter følgende områder: asyl og grænsekontrol, databeskyttelse, børns 

rettigheder, lighed og ikke-forskelsbehandling, racisme og etnisk forskelsbehandling, den 

demokratiske proces i EU, adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen og beskyttelse af ofre. 

Bemærkninger til redaktørerne: 
  

• Agenturets årsberetning for 2011 indeholder konkrete og komparative data om situationen i 

relation til de grundlæggende rettigheder i de 27 EU-medlemsstater og Kroatien. 

Årsberetningen indeholder desuden råd til EU-institutionerne og medlemsstaterne, som 

bygger på denne dokumentation. I beretningen identificeres "den vigtigste udvikling", 

"lovende praksis" og udfordringer i den nærmeste fremtid, og agenturets seneste arbejde i 

denne henseende beskrives.  

• Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har beføjelse til at 

yde bistand og tilvejebringe ekspertise til EU og nationale beslutningstagere for således at 

bidrage til, at debat og politik vedrørende grundlæggende rettigheder hviler på en solid 

grundviden og sættes ind i en sammenhæng. Agenturet har tre nøglefunktioner: at indsamle 

information og data om grundlæggende rettigheder, at yde EU og dens medlemsstater 

evidensbaseret rådgivning og at fremme dialogen med civilsamfundet med henblik på at 

skabe større opmærksomhed om grundlæggende rettigheder blandt offentligheden. Se 

http://fra.europa.eu 

• Beretningen på engelsk og fransk 

• Hovedpunkter fra beretningen på engelsk, fransk og tysk 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FRA's talskvinde Blanca 
Tapia, FRA Media Team 
E-mail: media@fra.europa.eu  
Tlf.: +43 1 580 30 642 

 


