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Pressemeddelelse fra FRA 

Wien/Bruxelles, den 18. juni 2013 

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) præsenterer sin årsberetning 

I FRA's årsberetning for 2012 sættes der fokus på resultaterne og udfordringerne inden for 

grundlæggende rettigheder i hele EU. Der ses også nærmere på, hvad den nuværende krise 

betyder for retsstaten, og hvad medlemsstaterne gør for at sikre tilliden til deres retssystemer. 

"EU og dens medlemsstater har gennem årene opbygget en robust infrastruktur inden for 

grundlæggende rettigheder. Men på mange områder kan og skal EU og medlemsstaterne gøre det 

endnu bedre," siger FRA's direktør Morten Kjærum. "Vores seneste årsberetning viser, at den 

nuværende krise også sætter de grundlæggende rettigheder på prøve og har konsekvenser for den 

demokratiske legitimitet og retsstaten." 

Årsberetningen omfatter bl.a. følgende emner: 

 Et EU-direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til 

rettigheder, støtte og beskyttelse blev vedtaget. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 

at sikre, at ofre har adgang til fortrolige støttetjenester for ofre. 

 Følgerne af budgetnedskæringer for uddannelse, sundhedsydelser og sociale tjenester for 

sårbare grupper, f.eks. børn. 

 Romaer er stadig udsat for forskelsbehandling og social udstødelse og mange lever i dyb 

fattigdom uden adgang til sundhedsydelser og anstændige boligforhold. 

 EU fortsætter sin indsats for at reformere EU's databeskyttelsesramme, den mest vidtgående 

reform af EU's databeskyttelsesbestemmelser i 20 år. 

 EU fortsatte den øgede anvendelse af databaser og it-værktøjer til grænseforvaltning og 

visumbehandling og afsluttede forhandlinger om asylinstrumenter, som var taget op til 

fornyet vurdering, med et vellykket resultat. Efter gennemførelsen af 

tilbagesendelsesdirektivet har mange EU-medlemsstater indført alternativer til 

frihedsberøvelse i den nationale lovgivning. Tallene viser imidlertid, at alternativer kun 

anvendes effektivt i praksis i nogle lande. I andre lande er frihedsberøvelse fortsat den 

hyppigste foranstaltning, der træffes over for personer i forbindelse med 

tilbagesendelsesprocedurer. 

 Nogle medlemsstater traf yderligere foranstaltninger til at bekæmpe racisme og 

fremmedhad gennem strafferetlige sanktioner. Dette omfattede en sikring af, at straffeloven i 

højere grad anerkender kriminalitet motiveret af racisme, fremmedhad og lignende former for 

intolerance, eller indførelse af strengere sanktioner for kriminalitet motiveret af sådanne 

fordomme.  

 Da 2012 var året for aktiv aldring, havde EU også fokus på de udfordringer og hindringer, 

som ældre oplever, herunder ældre handicappede.  

FRA's årsberetning: Fundamental rights: challenges and achievements in 2012 (grundlæggende 

rettigheder: udfordringer og resultater i 2012) og Highlights - Fundamental rights: key legal and 

policy developments in 2012 (højdepunkter – grundlæggende rettigheder: den vigtigste udvikling 

inden for lovgivning og politik i 2012) 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:  

media@fra.europa.eu  

http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/crisis-time-boost-access-justice
http://fra.europa.eu/en/press-release/2012/widespread-roma-exclusion-persists-find-new-surveys
http://fra.europa.eu/en/opinion/2012/fra-opinion-proposed-eu-data-protection-reform-package
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal-and-policy-developments-2012
mailto:media@fra.europa.eu
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Tlf.: +43 1 580 30 858 

 

Bemærkninger til redaktørerne: 

 I årsberetningen belyses udviklingen med hensyn til grundlæggende rettigheder inden for 

asyl, indvandring og integration, grænsekontrol og visumpolitik, informationssamfundet og 

databeskyttelse, børns rettigheder og beskyttelse af børn, ligestilling og ikke-

forskelsbehandling, racisme og etnisk forskelsbehandling, EU-borgernes deltagelse i den 

demokratiske proces i EU, adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen samt rettigheder 

for ofre for kriminalitet. Et kapitel har særligt fokus på Den Europæiske Union som et 

værdifællesskab og: beskyttelse af grundlæggende rettigheder i krisetider. 

 Agenturets årsberetning for 2012 indeholder konkrete og komparative data om situationen i 

relation til de grundlæggende rettigheder i de 27 EU-medlemsstater og Kroatien. I 

beretningen identificeres "den vigtigste udvikling", "lovende praksis" og udfordringer i den 

nærmeste fremtid, og der sættes også fokus på agenturets seneste arbejde i denne henseende. 

 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har til opgave at yde 

evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere for således at bidrage til mere 

saglige og bedre målrettede debatter og politikker vedrørende grundlæggende rettigheder. 


