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Migranttragedierna är enligt FRA en av många
svårigheter som måste övervinnas på området
grundläggande rättigheter
Ett rekordstort antal migranter dog när de försökte ta sig över
Medelhavet till Europa under 2014. Medlemsstaterna bör därför
överväga mer lagliga möjligheter för dem som behöver internationellt
skydd för att komma in i EU, som ett hållbart alternativ till riskfyllda och
olagliga transporter. Detta var en av slutsatserna i årsrapporten för
2014 från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
(FRA) som tar upp utvecklingen i hela EU inom många områden under
2014.
– Flera svårigheter återstod fortfarande att lösa under 2014 när det gäller
respekten för grundläggande rättigheter, vilket FRA:s senaste årsrapport visade.
Men det har också skett framsteg. Rapportens bevis och slutsatser kan vägleda
beslutsfattare i hela EU i deras satsningar på att främja och skydda
grundläggande rättigheter. De kan fungera som språngbräda för att policyer och
lagar bättre ska kunna bidra till att alla omfattas av grundläggande rättigheter i
praktiken i EU, säger FRA:s tillförordnade direktör Constantinos Manolopoulos.
Precis som tidigare år belyser FRA i sin årsrapport för 2014 utmaningar och
resultat från hela EU på många områden när det gäller grundläggande
rättigheter. Några exempel:


Migranternas svåra situation förvärrades. Ett rekordstort antal
migranter dog på Medelhavet. Antalet räddade eller gripna på havet
fyrdubblades. Behandlingen av migranter vid gränsen till vissa
medlemsstater försämrades och den offentliga debatten kring integration
av migranter var en fortsatt utmaning. Under 2014 inrättades emellertid
en ny finansieringsmekanism inom EU för att hjälpa medlemsstaterna att
genomföra EU:s migrations- och asyllagstiftning, förbättra solidariteten
och bidra till att bekämpa gränsöverskridande brott. Den nuvarande
migrantsituationen i EU visar på behovet av en övergripande politik för
hela EU som tar upp samtliga aspekter av migrationen, från orsak till
verkan. Den nyligen framtagna europeiska agendan om migration är ett
viktigt steg i det sammanhanget.



De utmaningar som återstår gäller rapportering om och redovisning av
hatbrott. Resultatet av FRA:s omfattande undersökning om våld mot
kvinnor visade på omfattande övergrepp mot kvinnor i hemmet, på
arbetet, offentligt och på nätet i hela EU. I likhet med tidigare FRAundersökningar, exempelvis om antisemitism och om diskriminering av
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homosexuella, bisexuella och transpersoner, visade den också att det
fanns en generell rädsla och ett stort mörkertal bland offren. Vissa
medlemsstater har emellertid vidtagit åtgärder för att bättre skydda
brottsoffer genom att se över sin lagstiftning och sina policyer i
samband med att tidsfristen i november 2015 för att införliva dessa
närmar sig. I FRA:s årsrapport noteras att medlemsstaterna bör vidta
ytterligare åtgärder för att inrätta omfattande stöd till offer och ge dem
tillgång till dessa tjänster samt utbilda poliser och jurister i stöd till offer.


Skyddet av barn får fortfarande för lite resurser i många medlemsstater,
och det gör att satsningarna på att bättre skydda barns rättigheter
försämras. Data visar att barnfattigdomen och den sociala utslagningen
är fortsatt hög. Samtidigt förbättrar vissa medlemsstater rättsskyddet för
barn som är brottsoffer och för barn som saknar föräldrar. Såsom FRA:s
årsrapport visar bör medlemsstaterna emellertid förbättra samordningen
och utveckla kvalitetsstandarder, liksom effektiva inspektions- och
övervakningsmekanismer så att tjänsterna överensstämmer med
skyldigheten att respektera barns rättigheter.

Liksom tidigare år innehåller årsrapporten även ett särskilt fokusavsnitt. I år
tittar man närmare på indikatorer för grundläggande rättigheter, som ett
verktyg för att förbättra och bedöma EU:s och enskilda länders satsningar på att
skydda rättigheterna.
Läs rapporten: Fundamental rights: challenges and achievements in 2014.
För mer information, kontakta: media@fra.europa.eu / tfn +43 158030642
Meddelande till redaktörerna:
 FRA:s årsrapport för 2014 har ett nytt utseende och innehåller konkreta
och jämförande uppgifter om situationen i praktiken för de grundläggande
rättigheterna i de 28 EU-medlemsstaterna. I rapporten identifieras viktig
utveckling, lovande praxis och utmaningar när det gäller jämställdhet och
icke-diskriminering, rasism, främlingsfientlighet och tillhörande intolerans,
inkludering av romer, asyl, visum, migration, gränser och integration,
informationssamhället, dataskydd, barns rättigheter samt tillgång till
rättvisa inbegripet brottsoffers rättigheter. Varje kapitel är inriktat på tre
huvudfrågor förbundna med kapitlets ämne och avslutas med en
förteckning över FRA:s slutsatser. Vissa slutsatser och resultat återspeglas
också för första gången i Europeiska rådets slutsatser om tillämpningen av
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, som antogs den 23 juni.
 Rapporten innehåller också ett fokuskapitel om ”Mainstreaming
fundamental rights: turning words into action” och ett kapitel som ägnas
åt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och hur
medlemsstaterna använder den.
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FRA har i uppdrag att tillhandahålla evidensbaserad rådgivning till
beslutsfattare på EU-nivå och på nationell nivå, och därigenom bidra till
en mer informerad och bättre målinriktad debatt och politik om
grundläggande rättigheter.
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