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Pe drumul către o redresare bazată pe drepturi în urma COVID-19
Pandemia de COVID-19 a expus multe lacune în ceea ce privește respectarea drepturilor
fundamentale la sănătate, educație, ocuparea forței de muncă și protecție socială în
întreaga societate. Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2021 prezintă
impactul amplu al pandemiei asupra drepturilor și propune modalități optime de
abordare a inegalităților și amenințărilor în creștere la adresa coeziunii societății.
„Pandemia de COVID-19 a pus la încercare robustețea sistemelor de protecție a drepturilor
fundamentale pe întreg cuprinsul UE,” afirmă directorul FRA Michael O’Flaherty. Guvernele
trebuie să instituie structuri durabile pentru a combate inegalitățile, rasismul și excluziunea.
Doar o abordare bazată pe drepturi va putea permite guvernelor să construiască societăți
favorabile incluziunii.”
Raportul privind drepturile fundamentale 2021 prilejuiește o reflecție asupra evoluțiilor și a
deficiențelor în domeniul apărării drepturilor omului în UE pe parcursul ultimului an. Capitolul
dedicat pandemiei de coronavirus descrie impactul pandemiei sub aspectul drepturilor
fundamentale asupra vieții de zi cu zi a oamenilor, în special asupra categoriilor vulnerabile
precum persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, romii și migranții.
Pasul următor, guvernele ar trebui să se consulte cu organismele naționale pentru drepturile
omului pentru a evalua modul în care acțiunile în materie de sănătate publică afectează drepturile
fundamentale. De asemenea, ar trebui:
•
•
•
•

să mărească reziliența serviciilor educaționale, de asistență medicală și de asistență socială
pentru a satisface nevoile tuturor;
să adopte soluții digitale, să elimine decalajul digital și să combată dezinformarea;
să acorde atenție grupurilor de risc, cum ar fi persoanele aflate în îngrijire, persoanele reținute
sau persoanele fără adăpost;
să asigure accesul echitabil și egal la vaccinuri.

Raportul identifică și alte probleme majore, cum ar fi:
•

•

•

Rasismul – pandemia a alimentat discriminarea, infracțiunile motivate de ură și discursurile
motivate de ură față de minorități, în special față de persoanele care provin din familii de
migranți și romii. În același timp, mișcarea Black Lives Matter și primul Plan de acțiune al UE
de combatere a rasismului a mobilizat eforturile de combatere a rasismului în Europa. Țările
UE ar trebui să-și intensifice eforturile de combatere a rasismului prin planuri naționale de
acțiune, să sancționeze infracțiunile motivate de ură, să sprijine victimele și să abordeze
problema creării de profiluri etnice discriminatorii în cadrul anchetelor polițienești.
Migrația – respectarea drepturilor fundamentale la frontiere a rămas o provocare la nivelul
UE. Unii migranți au murit pe mare, alții s-au confruntat cu violențe și cu acțiuni de respingere
la frontierele terestre, precum și cu suprapopularea din centrele de primire. Conform Pactului
UE privind migrația și azilul, țările UE ar trebui să efectueze o monitorizare eficientă și
independentă pentru a combate încălcările drepturilor la frontiere. De asemenea, ar trebui să
asigure facilități adecvate în centrele de recepție.
Drepturile copilului – mulți copii au suferit în timpul pandemiei, în special cei din medii
defavorizate economic sau social. Învățământul la distanță a fost dificil fără acces la internet
sau la calculatoare. Abuzurile asupra copiilor au crescut, de asemenea, în timpul stărilor de
urgență și măsurilor de carantină. UE ar trebui să sprijine inițiativele în cadrul viitoarei Garanții
europene pentru copii care vizează zonele și grupurile cele mai afectate de pandemie. Țările
UE ar trebui să se asigure că toți copiii au acces egal la educație și sunt protejați împotriva
abuzurilor.

Raportul sintetizează și analizează evoluțiile majore înregistrate în UE în domeniul drepturilor
omului în 2020. De asemenea, conține propuneri de acțiuni care acoperă Carta drepturilor
fundamentale a UE și aplicarea acesteia în statele membre; egalitatea și nediscriminarea;

rasismul și intoleranța asociată acestuia; incluziunea romilor și egalitatea; azilul, frontierele și
migrația; societatea informațională, confidențialitatea și protecția datelor; drepturile copiilor;
accesul la justiție; și punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile
persoanelor cu handicap (CRPD).
Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: Tel.: +43 1 580 30 653
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