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Persbericht FRA 

Wenen/Brussel, 25 juni 2015 

De tragedies met migranten vormen een van de vele 
uitdagingen op het gebied van de grondrechten die 

moeten worden aangepakt, aldus het FRA 
 
Recordaantallen migranten vonden in 2014 de dood toen zij de 

Middellandse Zee probeerden over te steken om Europa te bereiken. De 

lidstaten zouden daarom moeten overwegen personen die internationale 

bescherming behoeven, meer wettelijke mogelijkheden te bieden om de 

EU binnen te komen, als bruikbare alternatieven voor een riskante 

illegale binnenkomst. Dit is een van de conclusies in het jaarverslag van 

het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) van dit 

jaar. In dit verslag wordt gekeken naar de ontwikkelingen op allerlei 

gebieden in de hele EU in 2014. 

“Enkele uitdagingen met betrekking tot de eerbiediging van grondrechten 

duurden in 2014 voort, zoals naar voren komt uit het recente jaarverslag van 

het FRA. Maar er is ook vooruitgang geboekt”, zegt waarnemend directeur van 

het FRA Constantinos Manolopoulos. “Het bewijsmateriaal en de conclusies van 

het jaarverslag kunnen beleidsmakers in de EU helpen de grondrechten beter te 

bevorderen en te beschermen bij hun acties. Zij kunnen ertoe bijdragen dat 

beleid en wetgeving de grondrechten van iedereen in de EU in de praktijk beter 

kunnen garanderen.” 

Net als in voorgaande jaren wordt er in het jaarverslag 2014 van het FRA voor 

een groot aantal grondrechten aangegeven met welke uitdagingen we in de EU 

geconfronteerd worden en welke resultaten er behaald zijn. Bijvoorbeeld: 

 De toestand van migranten verslechterde verder. Een recordaantal 

migranten stierf in de Middellandse Zee; het aantal migranten dat op zee 

werd gered of aangehouden, verviervoudigde; de verwerking van 

migranten aan de grenzen van enkele lidstaten verslechterde; en de 

openbare discussie over de integratie van migranten bleef een uitdaging. 

In 2014 werden echter nieuwe Europese financieringsmechanismen 

vastgesteld om lidstaten te steunen bij de uitvoering van de Europese 

migratie- en asielwetgeving, de solidariteit tussen lidstaten te verbeteren 

en de grensoverschrijdende criminaliteit te helpen bestrijden. De huidige 

migratiesituatie in de EU vraagt in het algemeen om een overkoepelend 

Europees beleid dat alle aspecten van migratie aanpakt, van oorzaak tot 

gevolg. De recente Europese agenda voor migratie is in dit opzicht een 

belangrijke stap. 

 De uitdagingen met betrekking tot het melden en vastleggen van 

haatmisdrijven duurden voort. De resultaten van de uitvoerige enquête 
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van het FRA naar geweld tegen vrouwen duidden op een wijdverspreid 

geweld tegen vrouwen thuis, op het werk, op straat en online in de hele 

EU. Zoals bij eerdere enquêtes van het FRA, bijvoorbeeld naar 

antisemitisme en de discriminatie van lesbiennes, homoseksuelen, 

biseksuelen en transgenders, wees het onderzoek verder uit dat er onder 

slachtoffers over het algemeen angst heerst en dat er zelden aangifte 

wordt gedaan. Enkele lidstaten hebben echter maatregelen getroffen om 

slachtoffers van strafbare feiten beter te beschermen door hun 

wetgeving en beleid te herzien nu november 2015 als uiterste datum voor 

de omzetting van de slachtofferrichtlijn van de EU nadert. In het 

jaarverslag van het FRA wordt erop gewezen dat de lidstaten nadere 

maatregelen zouden moeten vaststellen om een omvattende 

slachtofferhulp op te richten, slachtoffers toegang te geven tot deze 

hulpdiensten en politiebeambten en rechtsbeoefenaars in slachtofferhulp 

op te leiden. 

 In een groot aantal lidstaten zijn er nog steeds onvoldoende middelen 

voor kinderbescherming, waardoor inspanningen voor een betere 

bescherming van de rechten van het kind in de praktijk gehinderd 

worden. De gegevens wijzen uit dat de cijfers voor armoede en sociale 

uitsluiting bij kinderen hoog blijven. Tegelijkertijd werken enkele lidstaten 

aan de verbetering van de wettelijke bescherming van minderjarige 

slachtoffers of kinderen zonder ouderlijke zorg. Zoals uit het jaarverslag 

van het FRA naar voren komt, zouden de lidstaten evenwel hun 

coördinatiemechanismen moeten verbeteren en kwaliteitsnormen en 

doeltreffende inspectie- en toezichtmechanismen moeten vaststellen om 

ervoor te zorgen dat diensten voldoen aan de verplichting om de rechten 

van kinderen te eerbiedigen. 

Evenals in voorgaande jaren, bevat het jaarverslag ook een onderdeel gewijd 

aan een speciaal aandachtspunt. Dit jaar wordt er nader gekeken naar 

grondrechtenindicatoren, als instrument om de inspanningen van de EU en de 

lidstaten op het gebied van de bescherming van rechten te meten en te 

verbeteren. 

Klik hier om het verslag te lezen: Fundamental rights: challenges and 
achievements in 2014 (Grondrechten: uitdagingen en verwezenlijkingen in 

2014). 
 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / tel.: 

+43 1 580 30 642 

 

 

 

Opmerkingen voor de redactie: 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/combating-antisemitism-more-targeted-measures-needed
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/press-release/2013/fear-isolation-and-discrimination-common-europes-lgbt-community
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-challenges-and-achievements-2014
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 Het jaarverslag 2014, dat in een nieuw jasje is gestoken, bevat concrete 

en vergelijkende gegevens over de situatie van de grondrechten in de 

28 lidstaten van de EU. In het verslag wordt een overzicht gegeven van 

belangrijke ontwikkelingen, veelbelovende praktijken en uitdagingen op 

het gebied van gelijkheid en non-discriminatie; racisme; 

vreemdelingenhaat en hiermee samenhangende intolerantie; inclusie van 

Roma; asiel, visa, migratie, grenzen en integratie; 

informatiemaatschappij, gegevensbescherming; rechten van het kind; en 

toegang tot het recht, waaronder de rechten van slachtoffers van 

misdrijven. Elk hoofdstuk behandelt drie belangrijke kwesties die verband 

houden met het onderwerp van het hoofdstuk en eindigt met een lijst van 

conclusies van het FRA. Enkele van de conclusies en bevindingen worden 

voor het eerst ook besproken in de conclusies van de Raad van de EU over 

de toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie die op 23 juni zijn aangenomen. 

 Het verslag heeft verder een speciaal hoofdstuk over ‘Mainstreaming 

fundamental rights: turning words into action’ (Mainstreaming van 

grondrechten: woorden in daden omzetten) en een hoofdstuk gewijd aan 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en hoe de 

lidstaten dit toepassen. 

 Het FRA heeft de opdracht Europese en nationale beleidsmakers 

wetenschappelijk onderbouwde adviezen te verstrekken en zo bij te 

dragen aan een beter geïnformeerd en doelgerichter debat en beleid over 

grondrechten. 


