
 

 

 

Persbericht FRA 

Wenen, 30 mei 2017 

De kloof dichten tussen beleid en realiteit 

Verslag over de grondrechten 2017 van het FRA 

De voorbije tien jaar zijn er nieuwe wetten en beleidslijnen over de 

grondrechten bijgekomen en zijn er gespecialiseerde instellingen in het leven 

geroepen. De uitdagingen op het gebied van de grondrechten blijven echter 

bestaan en de rechten zelf staan onder druk. In zijn 'Verslag over de 

grondrechten 2017' schrijft het Bureau van de Europese Unie voor de 

grondrechten (FRA) in dit verband dat er binnen instellingen en de 

maatschappij nog te weinig aandacht voor de grondrechten is. 

“We hébben in de EU wetten en structuren om de mensenrechten te beschermen, maar 

de mensen hebben er steeds minder vertrouwen in dat hun rechten wel worden 

gewaarborgd,” zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty. Diegenen die afbreuk willen doen 

aan het systeem dat de rechten moet beschermen, moeten we krachtig van antwoord 

dienen, en we moeten de mensen tonen dat mensenrechten een betere samenleving 

voor iedereen betekenen. We hebben rechten nodig voor de strijd tegen de enorme 

ongelijkheid die de samenleving teistert, zoals kinderarmoede en geweld tegen vrouwen, 

en om ervoor te zorgen dat iedereen op gerechtigheid kan rekenen." 

Tien jaar na de oprichting van het FRA schrijft het agentschap in zijn Verslag over de 

grondrechten van dit jaar over de hoogtepunten en de tekortkomingen van de 

bescherming van de grondrechten in de EU van het afgelopen decennium. Het verslag 

geeft een samenvatting en een analyse van de grote ontwikkelingen op het vlak van de 

mensenrechten in de EU in 2016, met daarbij ook voorstellen voor maatregelen met 

betrekking tot het Handvest van de grondrechten van de EU en het gebruik ervan door 

de lidstaten; gelijkheid en non-discriminatie; racisme, vreemdelingenhaat en daarmee 

samenhangende onverdraagzaamheid; integratie van Roma; asiel, grenzen en migratie; 

informatiemaatschappij, privacy en gegevensbescherming; rechten van het kind; 

toegang tot de rechter; en ontwikkelingen omtrent de tenuitvoerlegging van het Verdrag 

van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. 

In het verslag worden voorstellen voor een betere bescherming van de rechten in de EU 

geformuleerd:  

 Het volle potentieel benutten van het Handvest van de grondrechten in de 

nationale wetgeving en jurisprudentie, alsook in EU-beleidscycli zoals het Europees 

semester, om de verwachtingen inzake gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen 

in de hele EU in te lossen. De oprichting van een EU-intern strategisch kader voor de 

grondrechten en de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten 

van de Mens zou de bescherming van de rechten in de EU verder versterken. 

 Weerwerk bieden aan de uitholling van de inzet voor de fundamentele 

rechten en waarden. In het licht van toenemende onverdraagzaamheid en 

opruiende taal tegen vreemdelingen, weinig vertrouwen in openbare instellingen, en 

een terugval van de rechtsstaat op bepaalde gebieden, moeten er nieuwe manieren 

worden gevonden om uit te leggen waarom iedereen baat heeft bij het hebben van 

rechten. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017


 

 

 

 Mensenrechtenverdedigers steunen. Omdat de grondrechten onder druk staan, 

moeten mensenrechtenverdedigers gesterkt en gesteund worden. De 

voorstrekkersol die het maatschappelijk middenveld speelt in het bevorderen en 

verdedigen van rechten, moet worden beschermd. Door voort te bouwen op het 

werk van nationale mensenrechteninstanties en door ondersteunende netwerken van 

de nodige middelen te voorzien, kan voor meer betrokkenheid op het vlak van de 

grondrechten worden gezorgd. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642 
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