Persbericht FRA
Wenen, 10 juni 2021

Op weg naar een op rechten gebaseerd herstel van COVID-19
De COVID-19-pandemie heeft lacunes blootgelegd in de eerbiediging van de
grondrechten op gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en sociale bescherming in
de hele samenleving. In het Rapport over de grondrechten 2021 van het FRA wordt de
brede impact van de pandemie op de rechten in kaart gebracht en worden suggesties
gedaan over hoe de toenemende ongelijkheid en bedreigingen voor de
maatschappelijke cohesie het best kunnen worden aangepakt.
“COVID-19 heeft de robuustheid van de systemen voor de bescherming van de grondrechten in
de hele EU op de proef gesteld”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Overheden moeten
duurzame structuren opzetten om ongelijkheid, racisme en uitsluiting aan te pakken. Alleen met
een op rechten gebaseerde aanpak kunnen overheden inclusieve samenlevingen opbouwen.”
In het Verslag over de grondrechten 2021 van het FRA wordt ingegaan op de ontwikkelingen en
de tekortkomingen van de bescherming van de mensenrechten in de EU in het afgelopen jaar. In
het hoofdstuk over het coronavirus wordt ingegaan op de impact van de pandemie op de
grondrechten en de gevolgen ervan voor het dagelijks leven van mensen, met name dat van
kwetsbare groepen zoals ouderen, personen met een handicap, Roma en migranten.
Om vooruitgang te boeken moeten overheden overleggen met nationale organisaties voor
mensenrechten om na te gaan hoe hun maatregelen op het gebied van volksgezondheid van
invloed zijn op de grondrechten. Zij moeten ook:
•
•
•
•

de
veerkracht
van
onderwijs-,
gezondheidszorgen
maatschappelijkeondersteuningsdiensten vergroten om tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen;
digitale oplossingen invoeren, de digitale kloof dichten en desinformatie aanpakken;
aandacht besteden aan groepen met een hoog risico, zoals mensen in de zorg, gedetineerden
of daklozen;
zorgen voor eerlijke en gelijke toegang tot vaccins.

Andere belangrijke kwesties in 2020 waren:
•

•

•

Racisme — de pandemie heeft discriminatie, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen
tegen minderheden, met name mensen met een migratieachtergrond en Roma, in de hand
gewerkt. Tegelijkertijd zijn er met de “Black Lives Matter”-beweging en het allereerste EUactieplan tegen racisme ooit inspanningen geleverd om racisme in Europa aan te pakken. De
EU-landen moeten zich verder inzetten om racisme te bestrijden door middel van nationale
actieplannen, het bestraffen van haatmisdrijven, het ondersteunen van slachtoffers en het
aanpakken van discriminerende etnische profilering door de politie.
Migratie — eerbiediging van de grondrechten aan de grenzen bleef een uitdaging in de EU.
Migranten kwamen om op zee of hadden te maken met geweld en pushbacks bij landgrenzen,
en werden in veel te grote aantallen ondergebracht in opvangcentra. In overeenstemming
met het voorgestelde migratie- en asielpact van de EU moeten de EU-landen doeltreffend en
onafhankelijk toezicht houden om schendingen van rechten aan de grenzen tegen te gaan. Zij
moeten ook zorgen voor passende faciliteiten in opvangcentra.
Kinderrechten — veel kinderen hebben ernstig onder de pandemie geleden, met name
kinderen uit milieus met een economische of sociale achterstand. Onderwijs op afstand was
moeilijk zonder internettoegang of computers. Tijdens lockdowns en quarantaines kwam
kindermishandeling ook vaker voor. De EU moet initiatieven in het kader van de toekomstige
Europese kindergarantie steunen die gericht zijn op gebieden en groepen die het zwaarst door
de pandemie zijn getroffen. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat alle kinderen gelijke
toegang hebben tot onderwijs en worden beschermd tegen mishandeling.

Het verslag geeft een samenvatting en een analyse van belangrijke ontwikkelingen op het gebied
van de mensenrechten in de EU in 2020. Het bevat voorstellen voor maatregelen met betrekking
tot het Handvest van de grondrechten van de EU en de toepassing ervan door de lidstaten;

gelijkheid en non-discriminatie; racisme en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid;
integratie en gelijkheid van Roma; asiel, grenzen en migratie; de informatiemaatschappij, privacy
en gegevensbescherming; rechten van het kind; toegang tot de rechter; en de tenuitvoerlegging
van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap.
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