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Toenemende ongelijkheid en intimidatie door haperende bescherming
van de grondrechten
Velen in de EU dreigen achterop te raken doordat toenemende onverdraagzaamheid en
aanvallen op de grondrechten de aanzienlijke vooruitgang die tot dusver is geboekt,
steeds verder uithollen. Dit is een van de bevindingen in het FRA-verslag over de
grondrechten 2019.
"De seinen staan op rood voor de grondrechten in de EU, met toenemende ongelijkheid,
intimidatie en vooroordelen", aldus Michael O’Flaherty, directeur van FRA. "We hebben een
krachtig antwoord nodig waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe de rechten ons allemaal ten goede
komen en een remedie bieden tegen de ongelijkheid die ons afhoudt van een billijke en
rechtvaardige samenleving waarin iedereen kan gedijen."
In het Verslag over de grondrechten 2019 wordt ingegaan op de ontwikkelingen en de
tekortkomingen van de bescherming van de grondrechten in de EU in het afgelopen jaar. De
ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een
handicap door alle EU-lidstaten in 2018 en het voorlopige akkoord van de EU over de voorgestelde
Europese toegankelijkheidswet waren duidelijk belangrijke mijlpalen. Op mondiaal niveau zien we
dat de Agenda 2030 en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling een blauwdruk geven
voor een betere wereld met gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede. Maar willen we daarin slagen,
dan moeten we de mensenrechten een plaats hierin geven, zoals wordt uiteengezet in het
focushoofdstuk van het verslag.
Andere belangrijke kwesties die aan bod komen:






Rassendiscriminatie en intimidatie komen in heel de Europese Unie nog steeds veel voor. De
EU-instellingen erkennen dit en hebben maatregelen vastgesteld om antisemitisme te
bestrijden en racisme jegens Afro-Europeanen aan te pakken. Uit enquêtes van FRA blijkt
dat personen, op grond van hun huidskleur, religieuze overtuiging of etnische afkomst, nog
steeds worden geconfronteerd met wijdverbreide intimidatie, discriminatie,
diepgewortelde vooroordelen en discriminerende etnische profilering in heel de EU. Zo
hebben een op de vijf zwarte mensen en nagenoeg drie op de tien joden te maken met
intimidatie. Alle EU-lidstaten moeten daarom nationale actieplannen opstellen om racisme
en rassendiscriminatie te bestrijden. Zij zouden ook harder moeten optreden tegen
haatmisdrijven en haatpropaganda door vermeende incidenten op doeltreffende wijze te
registreren, te onderzoeken, te vervolgen en te berechten.
Op het gebied van de integratie van vluchtelingen is vooruitgang geboekt, ondanks diverse
obstakels. Bijna vier op de tien Europeanen zien migratie als een probleem en bijna de
helft overschat de omvang van irreguliere migratie. Ook blijft er sprake van migranten
(onder wie kinderen) die vermoedelijk over de buitengrens van de EU worden teruggeduwd,
soms met geweld, en van mishandeling door de politie. Hierdoor is het duidelijk dat nu
gehandeld dient te worden door de lidstaten om een dergelijk misbruik een halt toe te
roepen en ervoor te zorgen dat het asielrecht van de EU en de mensenrechten in acht
worden genomen in asiel- en terugkeerprocedures.
Het armoedecijfer onder kinderen in de EU is enigszins verbeterd; toch loopt nog steeds een
op de vier kinderen het risico om in armoede te vervallen. Dit betekent dat in een van
de rijkste regio's van de wereld er kinderen zijn die hongerig naar bed gaan en in slechte
omstandigheden leven, met negatieve gevolgen voor hun gezondheid en onderwijs. Voor

kinderen met buitenlandse ouders is dit cijfer zelfs vier op de tien. Kinderen van etnische
minderheden worden nog steeds gemarginaliseerd. Zo krijgt 15 % van de Romakinderen
gesegregeerd onderwijs. De EU en de lidstaten moeten daarom financiering uittrekken voor
maatregelen om de armoede onder kinderen terug te dringen. Verder moeten zij de
inspanningen opvoeren om discriminatie van kinderen van minderheden aan te pakken en
de sociale inclusie en hun integratie te bevorderen.
Het verslag geeft een samenvatting en een analyse van belangrijke ontwikkelingen op het vlak
van de mensenrechten in de EU in 2018. Het bevat voorstellen voor maatregelen met betrekking
tot het Handvest van de grondrechten van de EU en de toepassing 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 de
tenuitvoerlegging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met
een handicap.
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