
 

1 

FRA Pressmeddelande 

Wien, 28 mars 2018 

IT: rättsskydd eller rättskränkningar? 

It-system kan underlätta spårandet av försvunna utländska barn och bekämpa 

identitetsstöld. Men det finns också betydande risker gällande grundläggande 

rättigheter, till exempel att inte bli rättvist behandlad i asylförfarandet. Detta 

konstaterar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) i en ny 

rapport. Eftersom myndigheterna i allt högre grad förlitar sig på dessa system 

föreslås i rapporten bättre sätt att försvara rättigheterna för dem som berörs. 

FRA:s direktör Michael O’Flaherty säger följande: 

– It ökar effektiviteten, men vilka är riskerna för de grundläggande rättigheterna? Denna 

fråga, ofta ställd men sällan utförligt undersökt, behöver ges stor uppmärksamhet för att 

garantera att de rättigheter som fastställs i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 

upprätthålls. Lämpliga skyddsåtgärder skulle hjälpa till att minimera kränkningar av 

rättigheterna och bygga upp förtroendet för att it-system i allt större utsträckning används 

för förbättrad säkerhet och smidigare migrationsflöden. 

I rapporten Under watchful eyes – biometrics, EU IT-systems and fundamental rights 

(Under vakande ögon – biometri, EU:s it-system och grundläggande rättigheter) undersöks 

konsekvenserna av it-systemen, då de allt oftare används för migration och säkerhet. I 

rapporten redogörs också för hur personers grundläggande rättigheter ska skyddas: 

 Ungefär 50 procent av de europeiska gränskontroll- och viseringstjänstemän som 

intervjuades av FRA talade om datainmatningsmisstag i deras it-system. Detta kan 

vara resultatet av felstavning, bristande tolkning eller fingeravtryck som knyts till fel 

person. Detta visar på behovet av att EU och dess medlemsstater stärker 

kvalitetssäkringen. De ska också se till att personer vet varför uppgifter samlas in och 

hur de enkelt kan rätta eller radera oriktiga personuppgifter. 

 Data kan hackas. Förtryckarregimer kan komma över uppgifter om personer som söker 

skydd. Uppgifter om barn kan stigmatisera ända upp i vuxen ålder. Sådana frågor 

kräver stränga skyddsåtgärder för kontroll av tillgång till uppgifter såväl som sätt att 

övervaka hur uppgifter används. 

It-system kan också föra med sig goda saker. Nästan en tredjedel av 

gränskontrolltjänstemännen hade stött på barn som anmälts försvunna. Detta visar hur it-

system kan hjälpa till att spåra upp försvunna barn och barn som utsätts för 

människohandel. It-systemen kan också ge information om personer som kommer utan 

resehandlingar om de redan finns i systemet. De kan på så sätt se till att personer inte 

olagligt vägras tillträde.  

Mer information finns i dokumentet med frågor och svar. Du kan också kontakta 

media@fra.europa.eu / Tfn: (+43) 1 580 30 642 

Meddelande till redaktörerna: 

 EU har redan storskaliga it-system för gränsförvaltning (Informationssystemet för 

viseringar, Schengens informationssystem och Eurodacsystemet för identifiering av 
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asylsökande) och det finns planer på att skapa fler. Planerna är också att dessa och 

framtida it-system görs driftskompatibla för att dela information. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants

