Pressemeddelelse fra FRA
Wien/Luxembourg, den 6. juni

Sådan styrkes beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i Europa:
FRA foreslår nye veje
Samtidig med at EU's ministres mødtes for at diskutere EU's politikker for frihed, sikkerhed og
retfærdighed fremadrettet, fremsatte EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i sin
årsberetning forslag til, hvordan EU-borgernes rettigheder kan sikres bedre beskyttelse. Den
kortlægger ligeledes de udfordringer, som grundliggende rettigheder har stået over for i 2013,
samt de opnåede resultater.
"FRA’s årsberetning peger på de mange udfordringer, som de grundlæggende rettigheder står over
for i Europa i dag. Men beretningen er samtidig også et vidnesbyrd om de betydelige resultater, der
er opnået i 2013," siger FRA's direktør Morten Kjærum. "De konkrete forslag, som vi har stillet,
burde være med til at sikre, at beskyttelse af rettigheder i EU gør yderligere fremskridt. De valg, som
EU træffer nu, vil være med til at forme de grundlæggende rettigheder i de næste mange år fremover.
Vi bliver nødt til at arbejde sammen for at sikre, at den lovgivning, vi har i dag, også sikrer alle EUborgeres grundlæggende rettigheder i praksis."
Som i tidligere år stiller FRA's årsberetning for 2013 skarpt på udfordringer og resultater inden for
mange områder af grundlæggende rettigheder fra hele EU. Det omfatter f.eks.:
 Alle FRA's undersøgelser af vold og forskelsbehandling mod lesbiske, bøsser, biseksuelle og
transkønnede (LGBT), af vold mod kvinder og af antisemitisme afslørede de generelle
følelser af frygt og den høje grad af underrapportering blandt ofre, især ofre for
hadkriminalitet. Det vil være nødvendigt med en større indsats for at styrke støtten til og
beskyttelsen af ofre i henhold til EU's offerdirektiv fra 2012.
 De tragiske begivenheder, der fandt sted ud for den italienske kyst ved Lampedusa, satte en
tyk streg under det presserende behov for handling på EU-plan med det formål at beskytte
migranters liv og rettigheder. Europa-Kommissionens initiativ om at nedbringe antallet af
omkomne til søs fastlægger indsatser, der skal løse mange af problemerne gennem et
stærkere europæisk samarbejde.
 Afsløringerne af omfattende dataovervågning pegede på åbenlyse svagheder hos de
myndigheder, der er ansvarlige for databeskyttelse på europæisk og nationalt niveau. De
væsentlige reformer af EU's databeskyttelsesregler, som fulgte i kølvandet på disse
afsløringer, formodes at bidrage til at styrke databeskyttelsen overalt i EU.
Sideløbende med Rådets diskussioner af de prioriterede målsætninger for retlige og indre anliggender
for de kommende fem år understreges det i FRA’s årsberetning, at der i EU og i dets medlemsstater er
behov for at bekræfte og styrke deres fælles ansvar for at beskytte og fremme grundlæggende
rettigheder. Den foreslår oprettelsen af en intern strategi for grundlæggende rettigheder og en årlig
politisk proces, der skal kunne holde bedre trit med og løbende vurdere indsatsen på EU-niveau og
nationalt niveau med hensyn til grundlæggende rettigheder. Dette ville afspejle de eksterne rammer
for grundlæggende rettigheder og cementere EU's rolle som foregangsområde inden for
grundlæggende rettigheder i hele verden.
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Rapporten kan læses på: Grundlæggende rettigheder: udfordringer og resultater i 2013
For yderligere oplysninger henvises der til: media@fra.europa.eu / Tlf.: +43 1 580 30 642
Noter til redaktører:
 FRA's årsberetning for 2013 giver konkrete og sammenlignelige data om situationen inden for
grundlæggende rettigheder i de 28 EU-medlemsstater. Rapporten identificerer "centrale
udviklingstendenser", "lovende praksisser" og udfordringer på asyl-, immigrations- og
integrationsområdet, grænsekontrol og visumpolitik, informationssamfundet og
databeskyttelse, børns rettigheder og beskyttelse af børn, lighed og ikke-forskelsbehandling,
racisme og etnisk forskelsbehandling, adgang til effektiv og uafhængig domstolsprøvelse
samt rettigheder for ofre for kriminalitet. Der er ligeledes et kapitel, der har fokus på "En
intern EU-strategisk ramme for grundlæggende rettigheder: forenet indsats for at opnå bedre
resultater".
 EU’s nuværende ramme for retlige og indre anliggender, Stockholmprogrammet, omfatter
perioden 2010-2014. Efter rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 5.- 6. juni vil Det
Europæiske Råd af juni 2014 vedtage de kommende strategiske retningslinjer for
lovgivningsmæssig og operationel planlægning inden for frihed, sikkerhed og retfærdighed.
 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har beføjelse til at
yde evidensbaseret rådgivning til EU og nationale beslutningstagere for derved at bidrage til
mere velorienterede og velfunderede drøftelser og politikker om grundlæggende rettigheder.
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