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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 8. april 2020 

MÅ FØRST FRIGIVES: den 8. april 2020 (12:00) CET 

Beskyt menneskerettighederne og folkesundheden i kampen mod 

covid-19 

De statslige tiltag mod covid-19 har dybtgående konsekvenser for borgernes 

grundlæggende rettigheder, herunder retten til liv og sundhed, som skitseret i en 

ny rapport fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA). De statslige 

bestræbelser på at stoppe virusspredningen har navnlig følger for rettighederne 

for allerede udsatte eller sårbare personer, såsom ældre, børn, handicappede, 

romaer eller flygtninge. Respekt for menneskerettighederne og beskyttelse af 

folkesundheden er i alles interesse —de skal følges ad. 

"Vi har som aldrig før brug for en kraftig folkesundhedsmæssig indsats for at beskytte liv 

under pandemien. Men vi kan både beskytte sundheden og respektere 

menneskerettighederne. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller," udtaler FRA's direktør 

Michael O'Flaherty. "Jo mere vi respekterer menneskerettighederne, desto bedre bliver 

vores folkesundhedsstrategier. Disse strategier må og skal også sikre, at enhver 

begrænsning af borgernes grundlæggende rettigheder kun varer så længe som absolut 

nødvendigt og tjener til at beskytte allerede sårbare samfundsgrupper, der kan være endnu 

mere udsatte for covid-19." 

I FRA's rapport "Coronavirus-pandemien i EU: konsekvenserne for de grundlæggende 

rettigheder" redegøres der for EU-medlemsstaternes strategier for bekæmpelse af 

pandemien med særlig fokus på tilgange, der er kendetegnet ved respekt for de 

grundlæggende rettigheder, og som andre medlemsstater kan tage ved lære af. 

Med afsæt i fire temaer tydeliggør den behovet for nøje og regelmæssigt at vurdere 

indvirkningen på borgernes grundlæggende rettigheder, sideløbende med at der på 

statsligt plan sættes ind mod den stadig omsiggribende pandemi: 

1. Hverdagen: De statslige indgreb har haft vidtrækkende følger for de grundlæggende 

rettigheder, såsom retten til fri bevægelighed og forsamlingsfriheden, samt for 

rettigheder vedrørende arbejde, sundhed og uddannelse. 

 Sociale og fysiske adskillelsesforanstaltninger — Selvom landene traf disse 

foranstaltninger på forskellige tidspunkter og med varierende intensitet, bør de ikke 

føre til social isolation. 

2. Højrisikogrupper: Nogle mennesker er mere sårbare end andre, f.eks. ældre og børn, 

personer med allerede eksisterende sygdomstilstande, romaer, flygtninge, hjemløse, 

indsatte og anbragte personer. 

 Bedre beskyttelse — EU-landene bør beskytte, men ikke isolere mennesker, der 

lever i institutioner såsom plejehjem, fængsler eller flygtningecentre. De bør udvikle 

målrettede foranstaltninger for at imødekomme andre sårbare gruppers specifikke 

behov, såsom krisecentre for ofre for vold i hjemmet og lettilgængelig 

sundhedsinformation for dem, der ellers er svære at nå ud til. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/covid19-rights-impact-april-1
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3. Racisme: Covid-19-pandemien udløste en stigning i antallet af racistiske og 

fremmedfjendske overfald, navnlig på personer med formodet asiatisk baggrund. 

 Rapportering — EU-landene bør nøje overvåge racistiske og fremmedfjendske 

hændelser og effektivt indberette, efterforske og retsforfølge sådanne forbrydelser. 

4. Desinformation og databeskyttelse: Næsten alle EU-landene står over for 

desinformation om pandemien. Mange indsamler data for at bidrage til at bremse 

spredningen af virussen. 

 Sikre databeskyttelse — EU-landene bør fortsat udvise årvågenhed og sikre, at 

alle databeskyttelsesregler overholdes i bestræbelserne på at beskytte sundheden. 

Dette er den første af tre månedlige rapporter om følgerne af coronavirussygdommen 

(covid-19) i de 27 EU-medlemsstater. Den ser på konsekvenserne for borgernes 

grundlæggende rettigheder af de statslige foranstaltninger, der blev truffet i februar og 

marts. 

Få mere at vide på: media@fra.europa.eu/Tlf.: +43 1 580 30 642 
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