
 

  

Pressemeddelelse fra FRA 

Wien, den 11. juni 2020 

Covid-19 understreger betydningen af stærk beskyttelse af 

grundlæggende rettigheder 

Stigende intolerance og angreb på personers grundlæggende rettigheder fortsætter 

med at udhule de store fremskridt, der er gjort i årenes løb, konkluderes det i FRA's 

rapport om grundlæggende rettigheder 2020. Efterhånden som Europa begynder at 

komme sig efter pandemien, ser vi en forværring af eksisterende uligheder og trusler 

mod den sociale samhørighed. 

“Covid-19-pandemien har haft og vil fortsat have en stor indvirkning på alles grundlæggende 

rettigheder i EU. Vedvarende uligheder, chikane og fordomme vil sandsynligvis forværres,” 

udtaler FRA’s direktør, Michael O’Flaherty. “Regeringerne skal sikre, at planlægningen af det 

”nye normale” fører til et retfærdigt og rimeligt samfund, der respekterer alle menneskers 

værdighed og sikrer, at ingen lades i stikken.” 

FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder 2020 reflekterer over udviklingen og manglerne i 

beskyttelsen af menneskerettigheder i EU i det forløbne år. I fokusafsnittet fremhæves det, 

hvordan EU’s charter om grundlæggende rettigheder er blevet mere synligt og har udløst en ny 

kultur for grundlæggende rettigheder på EU-plan. Men nationalt er bevidstheden om og brugen 

af chartret fortsat begrænset, til trods for at det har været retligt bindende i 10 år. Den indsigt, 

der præsenteres, vil forhåbentlig tilskynde andre, herunder regeringerne, til at tage ejerskab over 

dette fremragende instrument — og give det styrke, så det virkelig kan hjælpe med at forvandle 

folks liv. 

Rapporten omhandler også andre vigtige problemstillinger: 

 Respekt for de grundlæggende rettigheder ved grænserne er fortsat en af de største 

udfordringer på menneskerettighedsområdet i EU. Migranter er døde til havs og er blevet 

mødt med vold og afvisning ved landegrænserne. Visse medlemsstater har truet de 

humanitære redningsbåde. I andre har migranterne fortsat oplevet overbelægning og 

hjemløshed. Tilbageholdelsen af børn er ligeledes øget, herunder uledsagede børn, der står 

uden værger til at hjælpe dem. 

 Medlemsstaterne skal snarest stoppe dette misbrug af de grundlæggende rettigheder og 

udvikle effektive foranstaltninger til at beskytte børns rettigheder, navnlig for 

uledsagede børn. 

 Børnefattigdommen i EU er en smule forbedret, men 1 ud af 4 børn er fortsat i risiko for 

fattigdom. Det betyder, at der stadig er børn, der går sultne i seng og lever under dårlige 

forhold til skade for deres sundhed og uddannelsesmuligheder. Børn med udenlandske 

forældre er ringere stillet med 4 ud af 10 børn i risikogruppen. For børn med en enlig 

forælder er det 1 ud af 3. 

 EU bør vedtage initiativet om børnegaranti med klare mål og tilstrækkelig finansiering til 

at nedbringe børnefattigdommen. 

 Regeringer og virksomheder tager hurtigt de mulige fordele ved kunstig intelligens til sig. 

De etiske overvejelser og overvejelserne vedrørende grundlæggende rettigheder begynder 

at tage form, efterhånden som Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union 

udarbejder retningslinjer og lovgivning. 

 EU og medlemsstaterne skal sikre, at fremtidige forordninger omfatter tilbundsgående 

og gennemsigtige konsekvensvurderinger af de grundlæggende rettigheder vedrørende 

brugen af kunstig intelligens, kombineret med uafhængige tilsynsorganer. 

I rapporten sammenfattes og analyseres den vigtigste udvikling på menneskerettighedsområdet 

i EU i 2019. Der fremsættes forslag til tiltag, der omfatter EU's charter om grundlæggende 

rettigheder og medlemsstaternes anvendelse heraf; ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; 
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racisme og intolerance i forbindelse hermed; integration af romaer; asyl, grænseanliggender og 

migration; informationssamfundet, privatlivets fred og databeskyttelse; børns rettigheder; 

adgang til domstolsprøvelse; og gennemførelsen af FN's handicapkonvention. 
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