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Uligheden vokser, og chikane bliver mere udbredt, samtidig med at 

beskyttelsen af grundlæggende rettigheder svækkes 

Mange mennesker i EU risikerer at blive ladt i stikken, når stigende intolerance og 

angreb på menneskers grundlæggende rettigheder fortsætter med at udhule de store 

forbedringer, der er opnået indtil nu, konkluderes det i FRA's rapport om 

grundlæggende rettigheder for 2019. 

"Alarmklokkerne for de grundlæggende rettigheder ringer overalt i EU, i takt med at ulighed, 

chikane og fordomme bliver stadig mere udbredte fænomener," siger FRA's direktør Michael 

O’Flaherty. "Vi har brug for stærke modforanstaltninger, der viser, hvordan rettighederne er til 

gavn for os alle og er svaret på den ulighed, der forhindrer os i at være et retfærdigt samfund, 

hvor alle har mulighed for at trives." 

I dette års rapport om grundlæggende rettigheder reflekteres der over udviklinger i og problemer 

med beskyttelse af menneskerettigheder i EU i det seneste år. To bemærkelsesværdige og vigtige 

milepæle blev nået: I 2018 havde alle EU-medlemsstater ratificeret FN's handicapkonvention, og 

EU-landene blev enige om en foreløbig aftale om forslaget til en europæisk lov om tilgængelighed. 

På globalt plan skitserer 2030-dagsordenen og dens 17 mål for bæredygtig udvikling en strategi 

for opbygningen af en bedre verden kendetegnet ved lighed, retfærdighed og fred. Ifølge 

rapportens fokusafsnit er det nødvendigt at integrere menneskerettighederne i målene, hvis 

strategien skal lykkes. 

Rapporten nævner også andre vigtige problemstillinger: 

 Racediskrimination og chikane er stadig almindeligt forekommende overalt i Den Europæiske 

Union. I anerkendelse af dette har EU-institutioner indført foranstaltninger til at imødegå 

antisemitisme og racisme over for mennesker af afrikansk afstamning i EU. FRA's 

undersøgelse viser, at mennesker fortsat — på grund af hudfarve, religiøs overbevisning eller 

etnicitet — udsættes for udbredt chikane, diskrimination, indgroede fordomme og 

diskriminerende etnisk profilering i EU. For eksempel oplever 1 ud af 5 sorte og næsten 

3 ud af 10 jøder chikane. Alle EU's medlemsstater bør derfor udvikle nationale handlingsplaner 

for at bekæmpe racisme og racediskrimination. De bør også føre en hårdere kurs over for 

hadforbrydelser og hadefulde udtalelser ved hjælp af effektiv registrering, undersøgelse, 

retsforfølgning og behandling af påståede hændelser. 

 Integrationen af flygtninge viste positiv udvikling trods en række forhindringer. Næsten 4 ud 

af 10 europæere anser migration som problematisk, og næsten halvdelen overvurderer 

omfanget af irregulær migration. Der er fortsat også forlydender om, at migranter, herunder 

børn, sendes tilbage, undertiden voldsomt, over EU's ydre grænse, og om dårlig behandling 

fra politiets side. Dette understreger det presserende behov for, at medlemsstaterne handler 

nu for at sætte en stopper for den slags overgreb og for at sikre, at asyl- og 

tilbagesendelsesprocedurerne overholder EU's asylret samt menneskerettighederne. 

 Børnefattigdommen i EU steg en smule, og 1 ud af 4 børn er stadig udsat for 

fattigdomsrisiko. Det betyder, at der — i en af verdens rigeste regioner — er børn, der går 

sultne i seng og lever under dårlige forhold til skade for deres sundhed og 

uddannelsesmuligheder. For børn med udenlandske forældre gælder det 4 ud af 10 børn. Børn 

fra etniske minoriteter er stadig udsat for marginalisering. For eksempel oplever 15 % af alle 

romabørn segregation i skolerne. EU og medlemsstaterne bør derfor øremærke midler til 
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tiltag, der kan nedbringe børnefattigdom. De bør også øge indsatsen mod diskrimination af 

minoritetsbørn med henblik på at styrke social inklusion og børnenes integration. 

Rapporten sammenfatter og analyserer de vigtigste udviklinger på menneskerettighedsområdet i 

EU i 2018. Den fremsætter forslag til handlingsplaner, der dækker EU's charter om 

grundlæggende rettigheder og medlemsstaternes anvendelse heraf; ligebehandling og 

ikkeforskelsbehandling; racisme, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance; romaernes 

integration; asyl, grænseanliggender og migration; informationssamfundet, privatlivets fred og 

databeskyttelse; børns rettigheder; adgang til domstolsprøvelse; og gennemførelsen af FN's 

handicapkonvention. 

Få mere at vide ved at kontakte: media@fra.europa.eu /tlf.: +43 1 580 30 642 
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