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Rapport over de grondrechten 2016 van FRA: tumult 
rond migratie stelt standvastigheid EU ten aanzien van 

grondrechten op de proef 

 

Meer dan een miljoen mensen zochten in 2015 hun toevlucht tot de EU, vijf keer 

meer dan in het voorgaande jaar. In zijn Rapport over de grondrechten 2016 

onderzoekt het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) de 

omvang en de aard van deze uitdaging en stelt het maatregelen voor die moeten 

waarborgen dat de grondrechten in de hele EU worden geëerbiedigd. 

“Vorig jaar is de standvastigheid van de EU wat de grondrechten betreft zwaar op de proef 

gesteld. Veel van de vrijheden, rechten en waarden die de fundamenten van Europa 

vormen, kwamen onder druk te staan”, zegt Michael O’Flaherty, directeur van FRA. “De 

EU en haar lidstaten moeten vastberaden opkomen voor de rechten waarop alle mensen 

wettelijk aanspraak kunnen maken, ongeacht of ze al generaties in de EU wonen of net op 

de Europese kusten zijn aangekomen.” 

Dit jaarverslag over de mensenrechten belicht uitdagingen en successen over een breed 

spectrum aan grondrechtenkwesties in de hele EU. Veel van de onderwerpen die in het 

rapport van dit jaar aan bod komen, zullen meer in detail worden besproken tijdens het 

Grondrechtenforum 2016, dat van 20 t/m 23 juni wordt gehouden in Wenen. 

 Wereldwijd werden 60 miljoen mensen gedwongen huis en haard te verlaten en de 

migratiesituatie zal dan ook bovenaan de agenda van de EU blijven staan. De 

meeste vluchtelingen die naar Europa komen, onder wie veel kinderen, zetten hun 

leven op het spel door smokkelaars te betalen voor een overtocht over zee in overvolle 

en niet-zeewaardige boten. 

 In veel lidstaten was een golf van racistische en xenofobe incidenten 

waarneembaar, die gevoed werd door angstgevoelens ten aanzien van de 

migratiesituatie en een golf van terroristische aanslagen. In het FRA-rapport wordt 

geconstateerd dat vooral islamitische en joodse gemeenschappen getroffen werden. 

 De terroristische aanslagen maakten opnieuw duidelijk hoe moeilijk het is de juiste 

balans te treffen tussen het beschermen van persoonsgegevens en de 

persoonlijke levenssfeer enerzijds en het handhaven van de binnenlandse 

veiligheid anderzijds. Sommige EU-lidstaten zijn bezig hun rechtskaders voor 

inlichtingen te hervormen, wat ertoe zou kunnen leiden dat de inlichtingendiensten 

verdergaande bevoegdheden krijgen. 

Het rapport is toegankelijk via: Rapport over de grondrechten 2016 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu 

Tel.: +43 1 580 30 642 

 

Opmerkingen voor de redactie: 

 In het Rapport over de grondrechten 2016 worden belangrijke ontwikkelingen die 

zich in 2015 in de EU hebben voorgedaan met betrekking tot de grondrechten 

samengevat en geanalyseerd. Daarbij worden voorstellen gedaan voor 
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maatregelen op het gebied van gelijkheid en non-discriminatie; racisme, 

vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid; de 

integratie van Roma; de informatiemaatschappij, privacy en 

gegevensbescherming; de rechten van het kind; en toegang tot de rechter, 

waaronder begrepen de rechten van slachtoffers van misdrijven. 

 FRA verstrekt Europese en nationale beleidsmakers wetenschappelijk 

onderbouwde adviezen en draagt zo bij aan een beter geïnformeerd en 

doelgerichter debat en beleid over grondrechten. 


