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Wien, den 8. juni 2022 

Fremme af sociale rettigheder – nøglen til EU's genopretning efter 

covid-19 

Pandemien medførte en hidtil uset økonomisk støtte fra EU for at modvirke de sociale 
konsekvenser af covid-19. Mange i EU, især sårbare personer, havde begrænset adgang 
til sundhedsydelser, børnepasning, uddannelse og internet. Dette har ført til 
overdødelighed, fattigdom, arbejdsløshed og social udstødelse. FRA's rapport om 
grundlæggende rettigheder for 2022 beskriver pandemiens vidtrækkende følger for de 
sociale rettigheder. Rapporten indeholder også forslag til, hvordan man kan tackle de 
stigende uligheder og trusler mod samhørigheden i samfundet. 

"Reaktionen på covid-19-pandemien og krigen i Ukraine viser, hvordan Den Europæiske Union 
styrkes under kriser,” siger FRA's direktør Michael O’Flaherty. "EU's indsats og finansiering kan 
gøre en stor forskel, og gør det allerede, navnlig når indsatsen knyttes til relevante retlige 
forpligtelser og politiske tilsagn om at beskytte borgernes sociale rettigheder. Kun gennem en 
effektiv overvågning af midlerne kan vi hjælpe regeringerne med at sikre en genopretning efter 
pandemien, der er i overensstemmelse med rettighederne. På den måde hjælper vi også med at 
tilpasse de finansierede tiltag, så de i tilstrækkelig grad tager hånd om social sårbarhed, navnlig 
hos dem, der er hårdest ramt, nemlig børn og unge." 

I FRA's rapport om grundlæggende rettigheder for 2022 reflekteres der over udviklingen og 

manglerne i beskyttelsen af menneskerettigheder i EU i det forløbne år. I fokuskapitlet 
gennemgås pandemiens følger for de sociale rettigheder, navnlig hvad angår uddannelse, 
beskæftigelse og sundhedsydelser. Vi ser på erfaringerne hos børn, unge, ældre, personer med 
handicap og andre personer i sårbare situationer. Vi ser også på, hvordan EU-landene 
planlægger at anvende de 724 mia. EUR i EU-midler, der er øremærket genopretning efter 
pandemien, til at fremme sociale rettigheder. 

Fremover bør regeringerne inddrage nationale menneskerettigheds- eller ligestillingsorganer i 
overvågningen for at sikre, at EU-finansierede genopretningstiltag respekterer de grundlæggende 
rettigheder. Disse tiltag bør navnlig sigte mod at: 

• opfylde de sociale rettigheder for dem, der er hårdest ramt af pandemien 
• vurdere og om nødvendigt tilpasse EU-finansierede tiltag for at sikre, at de respekterer 

og fremmer sociale rettigheder 
• sikre, at anvendelsen af EU's genopretningsmidler ikke er uforenelig med hverken EU's 

charter om grundlæggende rettigheder eller FN's konvention om rettigheder for 
personer med handicap (CRPD). 

Blandt andre vigtige spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i 2021 kan nævnes: 

• Børns rettigheder – pandemien havde fortsat en negativ indvirkning på børns trivsel og 
uddannelse. Mange blev ramt, især dårligt stillede grupper, hvorved risikoen for fattigdom og 
udstødelse blev større. Den første EU-strategi for børns rettigheder tillige med den europæiske 
børnegaranti var vigtige milepæle, der havde til formål at styrke indsatsen for at fremme og 
beskytte alle børns rettigheder. EU-landene bør sikre, at deres nationale handlingsplaner 
opfylder strategiens og garantiens mål. 

• Migration – udfordringerne i forhold til de grundlæggende rettigheder ved grænsen fortsatte. 
Migranter blev udsat for vold eller afvist ved EU's landgrænser, og over 2 000 migranter døde 

på havet. EU-landene bør foretage en effektiv og uafhængig grænseovervågning for at 
bekæmpe krænkelser af rettigheder. Antallet af asylsøgende børn steg, herunder antallet af 
uledsagede børn, hvilket kræver særlig opmærksomhed fra de nationale myndigheders side. 

• Racisme – pandemien gav yderligere næring til forskelsbehandling, hadforbrydelser og 
navnlig hadefuld tale på internettet rettet mod migranter og etniske minoriteter. Med 
udgangspunkt i EU-handlingsplanen mod racisme i 2020 har de fleste EU-lande vedtaget eller 
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er i færd med at vedtage nationale handlingsplaner for at bekæmpe racisme og 
forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. For at øge deres indsats bør EU-landene 
straffe hadforbrydelser, tilskynde til anmeldelse og yde bedre støtte til ofrene. Dette omfatter 
også gennemførelse af handlingsplaner og strategier gennem velfunderet overvågning. 

Rapporten sammenfatter og analyserer udviklingen på menneskerettighedsområdet i EU i 2021. 
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, 
adgang til domstolsprøvelse og gennemførelsen af FN's konvention om rettigheder for personer 
med handicap. 
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