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AANBEVELING VOOR EEN EERLIJK  

EN GELIJKWAARDIG EUROPA: HEROPBOUW  

VAN ONZE SAMENLEVINGEN NA COVID-19  



 

 

Equinet, het Europese netwerk van gelijkekanseninstellingen: 

Erkennend dat de door COVID-19 
veroorzaakte volksgezondheidscrisis en de 

maatregelen van de regeringen om deze aan te 
pakken, niet neutraal zijn; zij treffen sommigen in 
Europa meer dan anderen, met onevenredig 
negatieve gevolgen voor bepaalde groepen, die vaak 
al in een benadeelde sociaaleconomische positie 
verkeren en het risico lopen te worden 
gediscrimineerd;  

Erkennend dat er een duidelijk risico bestaat 
dat Europa de komende maanden en jaren 

getroffen wordt door een ernstige economische 
neergang en een sociale crisis; en dat dit vrijwel 
zeker zal leiden tot een toename van discriminatie 
en ongelijkheden zonder een krachtig beleid van 
gelijke behandeling, de mobilisatie van nodige 
middelen en maatregelen op Europees, 
internationaal, nationaal en lokaal niveau; 

Er nota van nemend dat de rampzalige 
gevolgen van de economische neergang van 

2008, met een toename van ongelijkheden, 
armoede, populisme, discriminatie en haatzaaiende 
taal, een absolute noodzaak zijn om beter te kunnen 
reageren op dergelijke crisissen en om het belang te 
onderstrepen van de opbouw van een rechtvaardig 
en gelijkwaardig Europa na de crisis; 

Verheugd over het engagement van de UE om 
ervoor te zorgen dat gelijkheid de kern van 

het herstel vormt; 

Erkennend dat het opbouwen van 

samenlevingen die gekenmerkt worden door 

gelijkheid en solidariteit ook de veerkracht van 

samenlevingen bij toekomstige crisissen zal 

vergroten;   

Eraan herinnerend dat gelijke behandeling en 

non-discriminatie de basis vormen van het 

universele mensenrechtensysteem en de 

grondbeginselen en -waarden van de Europese Unie 

en de nationale grondwetten; en dat deze crisis een 

cruciale test is voor de inzet voor deze waarden;  

Indachtig het feit dat het recht op gelijkheid 

en vrijwaring van discriminatie het enige 

recht is dat in alle negen fundamentele 

mensenrechtenverdragen van de VN is vastgelegd 

en dat het ook het onderwerp is van bindende 

wetgeving en goed ontwikkelde jurisprudentie op 

het niveau van de Raad van Europa, de Europese 

Unie en de lidstaten;  

Herinnerend aan het feit dat 
gelijkheidsorganen onafhankelijke 

staatsinstellingen zijn die in heel Europa zijn 
opgericht om gelijkheid te bevorderen, discriminatie 
en pesterijen tegen te gaan en die vaak de opdracht 
hebben om haatdragende taal te bestrijden; 

 

 

Equinet formuleert de volgende aanbevelingen: 

Een op gelijkheid gerichte reactie op de crisis 

Gelijke behandeling en non-discriminatie zijn 
gemeenschappelijke minimumnormen en 

moeten onder alle omstandigheden worden 
gerespecteerd, ook in tijden van crisis. Afwijkingen 
van deze minimumnormen kunnen alleen worden 
geaccepteerd als bewezen is dat ze strikt 
noodzakelijk en proportioneel zijn, zowel in de tijd als 
in het toepassingsgebied eng worden 
geïnterpreteerd en niet in strijd zijn met andere 
fundamentele grondrechten.  

Alle overheidsinstellingen en politici moeten 

duidelijk maken dat een crisis nooit mag 

worden gebruikt om het recht op gelijkheid en het 

recht op vrijwaring van discriminatie op te schorten. 

Hun woorden en daden moeten worden ingegeven 

door de zorg voor gelijkheid en de bescherming van 

iedereen in de samenleving zonder discriminatie.  

Er moet snel worden gereageerd op de crisis om de 

bescherming van de meest kwetsbare groepen te 

waarborgen en gelijke toegang tot essentiële 

openbare diensten voor iedereen te waarborgen. 

Overheidsinstellingen en de media moeten 

elke vorm van discriminatie en haatzaaiende 

uitlatingen tegen bepaalde groepen in de context van 

de crisis vermijden, evenals alle acties die dergelijke 

discriminatie en haatzaaiende uitlatingen kunnen 

aanwakkeren. Dit houdt in dat indirecte discriminatie 

moet worden vermeden door middel van algemene, 

ogenschijnlijk neutrale maatregelen die voor 

bepaalde groepen onevenredig negatieve gevolgen 

hebben.  
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-europe-moment-repair-prepare-next-generation.pdf


 

 

Naar een eerlijk en gelijkwaardig Europa dat uit de 

crisis groeit 

Europa moet het beter doen dan het herstel 
van de situatie van voor de crisis. De acties van 

de EU en de lidstaten moeten gericht zijn op het 
elimineren van systeemproblemen van ongelijkheid 
en het opbouwen van rechtvaardige en gelijke 
samenlevingen die gebaseerd zijn op solidariteit. Dit 
moet de bevordering van gelijkheid omvatten, ook in 
het onderwijs, als een gemeenschappelijke waarde 
en als een essentieel kenmerk dat ten grondslag ligt 
aan de reactie op de economische en sociale crisis en 
alle economische en sociale beleidscycli.  

Alle geplande EU- en nationale maatregelen en 
beleidsmaatregelen die op de economische en 

sociale crisis reageren, moeten worden 
onderworpen aan een rigoureuze en alomvattende 
beoordeling vooraf van de gevolgen voor de 
gelijkheid van mannen en vrouwen en ook een 
opvolging van de gevolgen nadien. Elke investering 
van de EU of van de lidstaten moet afhankelijk 
worden gesteld van de vermindering, in plaats van 
het behoud of de toename van de ongelijkheid. Met 
inachtneming van de regels inzake 
gegevensbescherming moeten de lidstaten hun 
inspanningen op het gebied van de verzameling van 
gegevens over gelijkheid opvoeren om ervoor te 
zorgen dat het beleid beter wordt gericht op de 
meest kwetsbare groepen en dat de 
doeltreffendheid van de beleidsmaatregelen 
periodiek wordt geëvalueerd. 

De EU en alle landen moeten gerichte 
maatregelen nemen en financieren, met 

inbegrip van maatregelen voor positieve actie, om de 
situatie en de ervaring van gemarginaliseerde 
groepen te verbeteren en de ongelijkheden te 
verminderen, zodat een eerlijk en gelijkwaardig 
Europa tot stand kan worden gebracht. Er moet een 
intersectorale aanpak worden gevolgd, waarbij 
bijzondere aandacht en middelen moeten worden 
toegewezen aan de meest kwetsbare groepen 
binnen alle gemarginaliseerde groepen (bijvoorbeeld 
Romavrouwen, moslimvrouwen, ouderen met een 
handicap). 

Alle landen moeten investeren in hun sociale 
infrastructuur en deze versterken. Dit 

omvat het versterken van het sociale 
beschermingsstelsel als instrument om 
structurele ongelijkheid te verminderen, 
het ontwikkelen van een zorginfrastructuur 
die gebaseerd is op het waarderen van 
zelfstandig wonen, en het voorzien in een 
sterk vangnet dat bescherming biedt tegen 
alle vormen van armoede en niemand aan 
de kant achterlaat.  

De EU en alle landen moeten hun wetgeving 
inzake gelijkheid versterken op een manier die 

bevestigt dat gelijkheid een centrale waarde is en die 
blijk geeft van de ambitie om volledige, inhoudelijke 
gelijkheid in de praktijk te bereiken. Dit houdt in dat 
de werkingssfeer van de wetgeving inzake gelijke 
behandeling moet worden uitgebreid tot 
discriminatie op alle gronden en op alle gebieden van 
het leven. De noodzaak van bescherming tegen 
discriminatie op grond van gezondheidstoestand en 
sociaaleconomische nadelen en het discriminerend 
potentieel van kunstmatige intelligentie wordt door 
de huidige crisis scherp onderstreept.  

De EU en alle landen moeten overwegen om 
meer gebruik te maken van wettelijke 

gelijkheidstaken voor werkgevers, dienstverleners, 
onderwijs- en gezondheidsinstellingen, sociale 
diensten en de publieke sector in het algemeen, 
waarbij zij verplicht worden om bij hun 
werkzaamheden rekening te houden met gelijkheid 
en deze te integreren in hun werk, met als doel om in 
de praktijk volledige gelijkheid in al hun handelingen 
te bereiken.  

De EU en alle landen moeten ervoor zorgen dat 
de wetgeving inzake gelijkheid daadwerkelijk 

wordt gehandhaafd, onder meer door de toegang tot 
de rechter voor slachtoffers van discriminatie te 
verbeteren en door de doeltreffendheid en het 
afschrikkingseffect van sancties in gevallen van 
discriminatie te evalueren en aan te passen. 

Alle landen moeten de nationale instanties 
voor gelijke behandeling versterken en hen in 

staat stellen hun potentieel te benutten bij het 
toezicht op en de handhaving van de 
gelijkheidswetgeving, de bevordering van gelijkheid 
in de samenleving en de beleidsvorming, de 
samenwerking met leidinggevenden om goede 
praktijken te ondersteunen en het verzamelen en 
analyseren van gegevens en bewijsmateriaal om 
deskundigheid te leveren. Dit moet inhouden dat het 
mandaat van de instanties voor gelijke kansen wordt 
uitgebreid tot alle gronden en gebieden van 
discriminatie, waarbij hun onafhankelijkheid, 
toegankelijkheid en een toereikend niveau van 
middelen moet worden gewaarborgd. De 
aanbeveling van de Europese Commissie inzake 

normen voor instanties voor gelijke 
behandeling en de algemene 
beleidsaanbeveling nr. 2 van de ECRI 
inzake instanties voor gelijke 
behandeling ter bestrijding van 
racisme en onverdraagzaamheid op 
nationaal niveau moeten als 
minimumnormen worden beschouwd 
en door alle landen volledig worden 
uitgevoerd. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2_en_act_part1_v4.pdf
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