
 

 1 

Persbericht FRA 

Wenen, 24 juni 2020 

 

Veel Europeanen zijn ervan overtuigd dat mensenrechten de 

samenleving rechtvaardiger kunnen maken, maar er zijn nog 

uitdagingen 

Uit een enquête van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) 

blijkt dat de meeste mensen geloven dat mensenrechten kunnen zorgen voor een 

rechtvaardiger samenleving. Mensen die moeite hebben om rond te komen, jong 

of kwetsbaar zijn, hebben echter vaak het gevoel dat mensenrechten niet voor 

hen bedoeld zijn. Uit de Mensenrechtenenquête van FRA blijkt dat er grote 

verschillen zijn binnen de samenleving in Europa. Het onderzoek maakt duidelijk 

dat overheden moeten zorgen dat Europese burgers weer meer besef krijgen van 

hun mensenrechten en weten  dat zij iedereen ten goede komen. 

“Het is verontrustend hoeveel jonge Europeanen en mensen die moeite hebben om rond 

te komen, het gevoel hebben dat zij hun mensenrechten niet kunnen doen gelden. 

Mensenrechten zijn voor iedereen en niemand moet zich achtergesteld voelen,” zegt 

Michael O’Flaherty, directeur van FRA. “Dat zoveel mensen teleurgesteld zijn door corruptie 

en hoe onze democratische samenleving werkt, moet voor EU-landen reden zijn tot actie. 

Wij moeten er allemaal voor zorgen dat mensenrechten ten goede komen aan iedereen.” 

Uit het verslag “Wat betekenen grondrechten voor mensen in de EU” blijkt dat 88 % van 

de mensen in de EU ervan overtuigd is dat mensenrechten bijdragen tot een  

rechtvaardiger samenleving. Er is echter weinig reden tot zelfgenoegzaamheid. De 

bevindingen van de enquête brengen ook belangrijke kwesties aan het licht die moeten 

worden aangepakt. Hierbij gaat het om: 

 Baten: 44 % van de mensen met financiële problemen gelooft dat alleen mensen die 

dit niet verdienen, zoals criminelen en terroristen, baat hebben bij mensenrechten. De 

resultaten laten zie dat mensen met financiële beperkingen en lagere opleidingsniveaus 

minder vertrouwen hebben in gelijke behandeling en mensenrechten. Dit zou 

overheden en mensenrechtenorganisaties moeten aanzetten tot brede inspanningen 

om ervoor te zorgen dat grondrechten voor iedereen reële voordelen opleveren. 

 Vertrouwen in en betrokkenheid bij de politiek: De meerderheid van de Europese 

burgers (60 %) is van mening dat de reguliere partijen en politici zich niet om hen 

bekommeren. Bij mensen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen, is dit 

zelfs 73 %. Ter vergelijking: slechts 45 % van degenen die makkelijk rondkomen deelt 

deze mening. De EU en de lidstaten moeten nieuwe manieren vinden om diegenen die 

zich in de steek gelaten voelen te bereiken, waaronder met name jongeren, door hen 

bij besluitvorming te betrekken en rekening te houden met hun behoeften. 

 De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht: 27 % van de ondervraagden 

gelooft dat de overheid rechters beïnvloedt. Overheden moeten het vertrouwen van 

het publiek in de rechterlijke macht vergroten door de onafhankelijkheid van rechters 

te bewaken. Aangezien er grote verschillen per land zijn, kunnen landen van elkaar 

leren om de situatie te verbeteren. 

 Corruptie: In sommige landen geeft meer dan 60 % aan dat het gebruikelijk is dat 

gunsten worden aangeboden in ruil voor snellere toegang tot gezondheidszorg. 

Overheden moeten een zero tolerance beleid voeren met betrekking tot corruptie, 

aangezien corruptie het vertrouwen van de burgers ondermijnt. Hiertoe behoren 
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eenvoudig toegankelijke communicatiekanalen via welke corruptie vrijelijk kan worden 

gemeld en het intrekken van EU-subsidies bij het vermoeden van corruptie. 

De bevindingen zijn gebaseerd op de antwoorden op de Mensenrechtenenquête van FRA 

die is gehouden onder 35 000 mensen uit alle EU-lidstaten, Noord-Macedonië en het 

Verenigd Koninkrijk. De enquête werd afgenomen van januari tot en met oktober 2019. 

FRA zal het verslag presenteren tijdens de online conferentie “Mensenrechten in het nieuwe 

normaal” op 24 en 25 juni. 

Het verslag is onderdeel van een reeks thematische rapporten waarin wordt gekeken 

naar de meningen en ervaringen van mensen met betrekking tot de grondrechten. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu  / Tel.: +43 1 580 

30 653 
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