Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)
Beč, 8. travnja 2020.

ZABRANA OBJAVLJIVANJA DO: 8. travnja 2020. u 12:00 (SEV)
Zaštita ljudskih prava i javnog zdravlja u borbi protiv bolesti
COVID-19
Mjere koje vlade poduzimaju u borbi protiv bolesti COVID-19 imaju dalekosežne
posljedice na temeljna prava svih, uključujući pravo na život i zdravlje, kako se
ističe u novom izvješću Agencije Europske unije za ljudska prava (FRA). Odgovori
vlada s ciljem zaustavljanja širenja virusa naročito utječu na prava već ranjivih
ili ugroženih osoba, kao što su starije osobe, djeca, osobe s invaliditetom, Romi
ili izbjeglice. Poštovanje ljudskih prava i zaštita javnog zdravlja u najboljem su
interesu svih nas i stoga se moraju provoditi zajedno.
„Potpuno je jasno da su tijekom pandemije potrebne snažne javnozdravstvene mjere kako
bi se zaštitili životi ljudi. Međutim moguće je štititi zdravlje i istodobno poštovati ljudska
prava. Nije riječ o igri s nultom sumom,” smatra direktor Agencije Michael O’Flaherty.
„Što više poštujemo ljudska prava, to će bolje biti naše strategije u području javnog
zdravlja. Tim se strategijama mora, među ostalim, zajamčiti da sva ograničenja temeljnih
ljudskih prava traju samo onoliko dugo koliko je to nužno te da se njima štite postojeće
ranjive skupine koje mogu biti izložene većoj opasnosti od bolesti COVID-19.”
U FRA-inu izvješću Pandemija bolesti coronavirus u EU-u: utjecaj na temeljna prava
razmatraju se mjere koje države članice EU-a primjenjuju u suzbijanju pandemije i ističu
primjeri u kojima se to čini uz poštovanje ljudskih prava te koji mogu poslužiti kao uzor
drugim državama članicama.
U središtu zanimanja su četiri pitanja, pri čemu se naglašava potreba pažljive i redovite
procjene utjecaja mjera koje vlade poduzimaju protiv galopirajuće pandemije na temeljna
ljudska prava.
1. Svakodnevni život: Reakcije vlada utječu na niz temeljnih prava, kao što su pravo na
kretanje i okupljanje, pravo na rad, zdravlje i obrazovanje.

Mjere socijalnog i fizičkog distanciranja – Iako su države uvele te mjere u
različitim trenucima i s različitim intenzitetom, one ne bi smjele imati za posljedicu
socijalnu izolaciju.
2. Ranjive skupine: neke su osobe ranjivije od drugih, primjerice starije osobe i djeca,
kronični bolesnici, Romi, izbjeglice, beskućnici, zatvorenici, osobe u ustanovama za
skrb.

Bolja zaštita – države članice EU-a trebale bi štititi, ali ne izolirati osobe smještene
u ustanovama kao što su domovi za skrb, zatvori ili izbjeglički centri. Trebale bi
razraditi ciljane mjere kojima će zadovoljiti posebne potrebe ostalih ranjivih skupina.
Te mjere obuhvaćaju, primjerice, skloništa za žrtve nasilja u obitelji i pristup
zdravstvenim informacijama za osobe izvan dosega uobičajenih sredstava
obavješćivanja.
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3. Rasizam: Pandemija bolesti COVID-19 bila je okidač za porast broja rasističkih i
ksenofobnih napada, pogotovo protiv osoba za koje se pretpostavlja da su azijskog
podrijetla.

Prijavljivanje – države članice EU-a trebale bi pomno pratiti rasističke i ksenofobne
ispade i omogućiti učinkovito prijavljivanje, istragu i progon tih kaznenih djela.
4. Dezinformiranje i zaštita podataka: U gotovo svim državama članicama EU-a kruže
dezinformacije o pandemiji. Mnogi prikupljaju podatke kako bi pomogli u suzbijanju
širenja virusa.

Osigurati zaštitu podataka – države članice EU-a trebaju i dalje biti oprezne i
zajamčiti primjenu svih mjera zaštite podataka prilikom provedbe mjera za zaštitu
zdravlja.
Ovo je prvo od triju mjesečnih izvješća o utjecaju bolesti uzrokovane koronavirusom
(COVID-19) u svih 27 država članica EU-a. U njemu se razmatra utjecaj mjera koje su
vlade uvele u veljači i ožujku na temeljna ljudska prava.
Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 642
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