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På vej mod en rettighedsbaseret genoprejsning efter covid-19 

Covid-19-pandemien afslørede mangler på tværs af samfundet i overholdelsen af de 
grundlæggende rettigheder på områderne for sundhed, uddannelse, beskæftigelse og 
social sikring. FRA's rapport for 2021 om grundlæggende rettigheder kortlægger 
pandemiens omfattende indvirkning på rettigheder og rummer forslag til, hvordan 

stigende uligheder og trusler mod samfundets sammenhængskraft bedst håndteres. 

"Covid-19 satte EU-landenes systemer til beskyttelse af grundlæggende rettigheder på prøve", 
udtaler FRA's direktør Michael O'Flaherty. "Der er behov for, at regeringer etablerer varige 
strukturer, der kan imødegå ulighed, racisme og eksklusion. Kun en rettighedsbaseret tilgang 
giver regeringer mulighed for at opbygge samfund med plads til alle." 

I FRA's rapport om grundlæggende rettigheder for 2021 reflekteres der over udviklingen og 

manglerne i beskyttelsen af menneskerettigheder i EU i det forløbne år. I rapportens kapitel om 
coronavirus gennemgås pandemiens indvirkning på menneskerettighederne ud fra et 
hverdagsperspektiv, navnlig når det gælder sårbare grupper som ældre, personer med 
funktionsnedsættelse, romaer og migranter. 

Fremadrettet bør regeringer rådføre sig med nationale menneskerettighedsorganer for at vurdere, 
hvordan deres indsatser på folkesundhedsområdet påvirker de grundlæggende rettigheder. De 

bør desuden: 

• styrke robustheden af tjenester på det uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale 
område med henblik på at dække alle behov 

• indføre digitale løsninger, bygge bro over den digitale kløft og imødegå desinformation 
• være opmærksom på højrisikogrupper som mennesker med plejebehov samt frihedsberøvede 

personer og hjemløse 
• sikre retfærdig og lige adgang til vacciner. 

Andre vigtige problemstillinger i 2020 var: 

• Racisme — Pandemien gav næring til forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde 
udtalelser over for minoriteter, navnlig personer med indvandrerbaggrund og romaer. 
Samtidig satte Black Lives Matter-bevægelsen og den første EU-handlingsplan mod racisme 
nogensinde gang i indsatsen for at imødegå racisme i Europa. EU-landene bør styrke 
bekæmpelsen af racisme gennem nationale handlingsplaner, straffe hadforbrydelser, støtte 
ofre og bekæmpe diskriminerende etnisk profilering i politiarbejde. 

• Migration — Overholdelse af grundlæggende rettigheder ved grænserne er fortsat en 
udfordring i EU. Migranter døde på havet eller blev mødt med vold og afvisning ved 
landegrænserne samt overbelægning i modtagelsescentre. EU-landene bør i 
overensstemmelse med den foreslåede EU-pagt om migration og asyl udføre effektiv og 
uafhængig overvågning for at forhindre, at menneskerettighederne krænkes ved grænserne. 
De bør også sikre et tilstrækkeligt antal pladser i landenes modtagelsescentre.  

• Børns rettigheder — Mange børn led under pandemien, navnlig børn fra økonomisk eller 
socialt ressourcesvage baggrunde. Fjernundervisning var vanskeligt uden internetadgang og 
computere. Omfanget af børnemishandling steg også i nedluknings- og karantæneperioder. 
EU bør understøtte initiativer under den fremtidige europæiske børnegaranti rettet mod 
områder og grupper, der er mest påvirket af pandemien. EU-landene bør sikre, at alle børn 
har lige adgang til uddannelse og beskyttes mod mishandling.  

Rapporten sammenfatter og analyserer udviklingen på menneskerettighedsområdet i EU i 2020. 
Den rummer forslag til tiltag, der omfatter EU's charter om grundlæggende rettigheder og 
medlemsstaternes anvendelse heraf, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, racisme og 
intolerance i forbindelse hermed, romaernes integration og ligestilling, asyl, grænseanliggender 
og migration, informationssamfundet, privatlivets fred og databeskyttelse, børns rettigheder, 
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adgang til domstolsprøvelse og gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap. 

Yderligere information fås på: media@fra.europa.eu / tlf.: +43 1 580 30 653 
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