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Bevordering van sociale rechten: een cruciaal aspect van het herstel 
van de EU na COVID-19 

De pandemie heeft geleid tot ongekende financiële steun van de EU om de sociale 
gevolgen van COVID-19 op te vangen. Veel mensen in de EU, met name kwetsbare 
personen, kregen te maken met verminderde toegang tot gezondheidszorg, 
kinderopvang, onderwijs en internet. Dit heeft oversterfte, werkloosheid en sociale 
uitsluiting in de hand gewerkt. Het Verslag over de grondrechten 2022 van het FRA 
schetst de verreikende gevolgen die de pandemie heeft gehad voor de sociale rechten. 
In het verslag worden ook voorstellen gedaan om de toenemende ongelijkheid en 
ondermijning van de maatschappelijke samenhang aan te pakken. 

“De reactie op de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne laat zien dat de Europese Unie 
eensgezind optreedt wanneer zij wordt geconfronteerd met crises,” zegt FRA-directeur Michael 
O’Flaherty. “EU-maatregelen en -financiering kunnen een aanzienlijk verschil maken, en doen dat 
ook, vooral wanneer zij gepaard gaan met de nodige wettelijke en politieke verplichtingen om de 
sociale rechten van mensen te waarborgen. Alleen met behulp van doeltreffend toezicht op het 
gebruik van de financiële middelen zullen regeringen een herstel van de pandemie kunnen 
garanderen dat in overeenstemming is met deze rechten. Ook helpt een dergelijk toezicht om de 
gefinancierde maatregelen af te stemmen op het aanpakken van de sociale kwetsbaarheden van 
mensen, in het bijzonder van degenen die het zwaarst zijn getroffen, namelijk kinderen en 
jongeren.” 

In het Verslag over de grondrechten 2022 van het FRA wordt ingegaan op de ontwikkeling van 
de bescherming van de mensenrechten in de EU in het afgelopen jaar en de tekortkomingen die 
op dat gebied zijn geconstateerd. Het themahoofdstuk behandelt de gevolgen van de pandemie 
voor de sociale rechten van mensen, onder meer met betrekking tot onderwijs, werkgelegenheid 
en gezondheidszorg. Er wordt gekeken naar de ervaringen van kinderen, jongeren, ouderen, 
mensen met een handicap en andere mensen in kwetsbare situaties. Ook wordt ingegaan op de 
wijze waarop de EU-landen de 724 miljard EUR aan EU-middelen die zijn uitgetrokken voor het 
herstel na de pandemie willen gebruiken om sociale rechten te bevorderen. 

In de toekomst moeten regeringen de nationale mensenrechten- of gelijkheidsorganen betrekken 
bij het toezicht op de naleving van de grondrechten bij de uitvoering van door de EU gefinancierde 
herstelmaatregelen. Deze moeten er met name voor zorgen dat: 

• de sociale rechten van de mensen die het meest door de pandemie zijn getroffen, 
worden geëerbiedigd; 

• de door de EU gefinancierde maatregelen worden beoordeeld en zo nodig worden 
aangepast om te waarborgen dat zij de sociale rechten eerbiedigen en bevorderen; 

• het gebruik van EU-herstelfondsen niet onverenigbaar is met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie of het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap (CRPD). 

Andere belangrijke kwesties op het gebied van de grondrechten in 2021 waren: 

• Rechten van het kind – de pandemie had ook in dit jaar een negatieve impact op het welzijn 
en het onderwijs van kinderen. Een groot aantal kinderen, met name uit kansarme milieus, 
liep hierdoor een groter risico op armoede en uitsluiting. De allereerste EU-strategie voor de 
rechten van het kind en de Europese kindergarantie waren belangrijke initiatieven om de 
inspanningen ter bevordering en bescherming van de rechten van alle kinderen kracht bij te 
zetten. De EU-landen moeten ervoor zorgen dat hun nationale actieplannen de doelstellingen 
van de strategie en de garantie verwezenlijken. 

• Migratie – aan de grenzen blijven er zich problemen voordoen in verband met de 
grondrechten. Migranten kregen te maken met geweld of werden geweigerd aan de 
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landgrenzen van de EU en meer dan 2 000 migranten stierven op zee. De EU-landen moeten 
toezien op een doeltreffende en onafhankelijke grensbewaking om rechtenschendingen tegen 
te gaan. Het aantal asielzoekende kinderen, waaronder niet-begeleide minderjarigen, is 
gestegen, een ontwikkeling die bijzondere aandacht van de nationale overheden vereist. 

• Racisme – de pandemie heeft discriminatie, haatmisdrijven en met name haatzaaiende 
uitlatingen op internet tegen migranten en etnische minderheden verder aangewakkerd. In 
lijn met het in 2020 gelanceerde EU-actieplan tegen racisme hebben de meeste EU-landen 
nationale actieplannen ter bestrijding van racisme en etnische discriminatie goedgekeurd of 
zijn zij bezig met de uitwerking ervan. Om hun inspanningen op te voeren moeten de EU-
landen haatmisdrijven bestraffen, het doen van aangifte aanmoedigen en slachtoffers beter 
ondersteunen. Dit houdt tevens in dat actieplannen en strategieën moeten worden uitgevoerd 
door middel van toezicht op basis van goede informatie. 

Het verslag geeft een samenvatting en een analyse van belangrijke ontwikkelingen op het vlak 
van de mensenrechten in de EU in 2021. 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 uitvoering van het 
CRPD. 
Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 
653 
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