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Migrationstumultet prövar EU:s förpliktelser om 
grundläggande rättigheter enligt FRA:s rapport om 

grundläggande rättigheter 2016 

 

Över en miljon människor sökte skydd i EU under 2015, vilket är en femfaldig 

ökning jämfört med föregående år. I sin rapport om grundläggande rättigheter 

2016 undersöker EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA) omfattningen 

och karaktären av denna utmaning och föreslår åtgärder för att säkerställa att 

de grundläggande rättigheterna respekteras inom hela EU. 

”I fjol prövades EU:s föresats om grundläggande rättigheter hårt, med attacker på många 

av de friheter, rättigheter och värderingar som Europa står för,” säger FRA:s direktör 

Michael O’Flaherty. ”EU och dess medlemsstater måste inta en fast hållning i sitt försvar 

av allas lagstadgade rättigheter, oavsett om det gäller personer som har bott i EU sedan 

generationer eller som nyligen har anlänt till Europas kuster.” 

Denna årsrapport om grundläggande rättigheter lyfter fram utmaningar och resultat tvärs 

över ett brett spektrum av frågor kring grundläggande rättigheter inom hela EU. Många 

av de frågor som tas upp i årets rapport kommer att diskuteras utförligare under forumet 

för grundläggande rättigheter 2016, som äger rum den 20-23 juni i Wien. 

 Med 60 miljoner människor som har tvingats på flykt över hela världen kommer 

migrationssituationen att förbli högst upp på EU:s dagordning. De flesta flyktingar 

som kommer till Europa, varav många är barn, riskerar sina liv genom att betala 

smugglare för att färdas över havet i överfulla och sjöovärdiga fartyg. 

 En kraftig ökning av antalet rasistiska och främlingsfientliga incidenter, som 

underblåstes av rädslan för migrationssituationen och en våg av terroristattacker, 

noterades i många medlemsstater. Enligt FRA:s rapport var muslimska och judiska 

grupper särskilt utsatta. 

 Terroristattackerna lyfter åter fram svårigheten i att hitta rätt balans mellan att 

skydda personuppgifter och privatliv och upprätthålla den inre säkerheten. Ett 

antal EU-medlemsstater är i färd med att reformera sina rättsliga ramar för 

underrättelser, vilket potentiellt kan öka tjänsternas inkräktande befogenheter. 

Du kan få tillgång till rapporten här: Rapport om grundläggande rättigheter 2016 

För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu 

Tfn +43 1 580 30 642 

 

Meddelande till redaktörerna: 

 Rapporten om grundläggande rättigheter 2016 sammanfattar och analyserar 

större förändringar inom grundläggande rättigheter i EU under 2015, med förslag 

till åtgärder inom områdena likabehandling och icke-diskriminering; rasism, 

främlingsfientlighet och därmed sammanhängande intolerans; integrering av 

romer; informationssamhället; privatliv och uppgiftsskydd; barns rättigheter samt 

tillgång till rättslig prövning, däribland brottsoffers rättigheter. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fundamentalrightsforum.eu/
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016
mailto:media@fra.europa.eu


 

 FRA tillhandahåller evidensbaserad rådgivning till EU och nationella beslutsfattare 

och bidrar därigenom till en välgrundad och målinriktad debatt och politik om 

grundläggande rättigheter. 


