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По пътя към основано на правата на човека възстановяване от
COVID-19
Пандемията от COVID-19 разкри пропуски в зачитането на основните права на
здравеопазване, образование, заетост и социална закрила в обществото. Доклада
на FRA относно основните права от 2021 г. очертава широкообхватното
въздействие на пандемията върху правата и предлага начини как най-добре да се
справим с нарастващите неравенства и заплахи за социалното сближаване.
„COVID-19 тества решителността на системите за защита на основните права в целия ЕС“,
казва директорът на FRA Michael O’Flaherty. „Необходимо е правителствата да създадат
трайни структури за борба с неравенството, расизма и изключването. Само един основан
на правата подход позволява на правителствата да изграждат приобщаващи общества.“
В Доклада на FRA относно основните права от 2021 г. се разглеждат развитията и
недостатъците в областта на защитата на правата на човека в ЕС през изминалата година. В
главата, посветена на коронавируса, се прави преглед на това как въздействието на
пандемията върху основните права се отразява върху ежедневието на хората, особено върху
уязвими групи като възрастните хора, хората с увреждания, ромите и мигрантите.
По пътя напред правителствата следва да се консултират с националните органи по правата
на човека, за да преценят как техните действия в областта на общественото здраве засягат
основните права. Те следва също така:
•
•
•
•

да повишат устойчивостта на услугите в областта на образованието, здравеопазването и
социалното подпомагане, за да се отговори на нуждите на всички хора;
да усвоят цифрови решения, да преодоляват цифровото разделение и да се борят с
дезинформацията;
да обърнат внимание на високорисковите групи като лицата, настанени в домове,
задържаните или бездомните лица;
да гарантират справедлив и равен достъп до ваксини.

Други важни проблеми през 2020 г. са:
•

•

•

Расизмът — пандемията подхрани дискриминация, престъпления от омраза и
изказвания, подбуждащи към омраза към малцинствата, особено към хората с
имигрантски произход и ромите. Същевременно движението Black Lives Matter („Животът
на чернокожите има значение“) и първият по рода си План за действие на ЕС за борба с
расизма мобилизираха усилия за борба с расизма в Европа. Държавите от ЕС следва да
увеличат усилията си за борба с расизма чрез изготвяне на национални планове за
действие, санкции на престъпленията от омраза, подкрепа на жертвите и борба с
дискриминационното етническо профилиране в полицейската дейност.
Миграцията — зачитането на основните права по границите продължи да бъде
предизвикателство в ЕС. Мигранти загубиха живота си в морето, ставаха жертви на
насилие, и срещаха съпротивление на сухопътните граници и пренаселени приемни
центрове. В съответствие с предложения пакт на ЕС за миграцията и убежището
държавите от ЕС следва да извършват ефективно и независимо наблюдение, за да
противодействат на нарушенията на правата по границите. Те следва също така да
осигурят подходящи съоръжения в приемните центрове.
Правата на децата — по време на пандемията пострадаха много деца, особено тези от
семейства в неравностойно икономическо или социално положение. Дистанционното
образование беше трудно без достъп до интернет или компютър. Също така по време на
ограничителните мерки и карантината малтретирането на деца нарасна. В рамките на
бъдещата Европейска гаранция за децата, ЕС следва да подкрепя инициативи насочени
към областите и групите, които са най-силно засегнати от пандемията. Държавите от ЕС

следва да гарантират, че всички деца имат равен достъп до образование и са защитени
от малтретиране.
В доклада се обобщават и анализират основните развития във връзка с правата на човека в
ЕС през 2020 г. В доклада се съдържат предложения за действия, които обхващат Хартата
на основните права на Европейския съюз и използването ѝ от държавите членки,
равенството и недискриминацията, расизма и свързаната с него нетърпимост, интегрирането
и равенството на ромите, предоставянето на убежище, границите и миграцията,
информационното общество, правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на
личните данни, правата на детето, достъпа до правосъдие и прилагането на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ).
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