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Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 24 юни 2020 г. 

 

Много европейци вярват, че правата на човека могат да 

изградят едно по-справедливо общество, но все още 

съществуват предизвикателства 

Според резултатите от проучване на Агенцията на Европейския съюз за 

основните права (FRA), повечето хора разчитат на правата на човека за 

създаването на по-справедливо общество. Ако обаче имате проблем да 

свържете двата края, ако сте млади или уязвими, често може да смятате, че 

правата на човека не са за Вас. Проучването на FRA за основните права 

разкрива сериозно разделение в европейското общество по този въпрос. В 

проучването се изтъква необходимостта правителствата да свържат отново 

европейците с техните права на човека, за да се гарантира, че всеки може да 

се възползва в еднаква степен от тях. 

„Тревожен е фактът колко много млади европейци или онези, които имат проблем да 

свържат двата края, се чувстват изоставени от правата на човека. Правата на човека 

се отнасят за всеки един човек и никой не трябва да се чувства изоставен“, каза 

директорът на FRA Майкъл О’Флеърти. „Броят на хората, които са разочаровани от 

корупцията и начина на действие на нашето демократично общество, трябва да 

подтикне държавите от ЕС да действат. Всички ние сме длъжни да гарантираме, че 

правата на човека носят осезаеми ползи на всеки един от нас, независимо от това 

какъв е“. 

Докладът „Какво означават основните права за хората в ЕС?“ разкрива, че 88 % от 

хората в ЕС вярват, че правата на човека помагат за създаването на по-справедливо 

общество. Все пак, причините за задоволство са малко. Резултатите от проучването 

повдигат и важни въпроси, които трябва очакват своя отговор. Те включват: 

 Ползите: 44 % от хората, които изпитват финансови затруднения, вярват, че 

правата на човека носят полза само на тези, които не ги заслужават, например 

престъпници и терористи. Резултатите разкриват как бедността и по-ниското ниво 

на образование намаляват доверието на хората в равенството и правата на човека. 

Това трябва да подтикне правителствата и органите за правата на човека да 

положат сериозни усилия, за да гарантират, че основните права носят реални 

ползи на всеки един човек. 

 Доверие и ангажираност с политиката: Болшинството европейци (60 %) 

смятат, че основните партии и политици не ги е грижа за тях. Този процент 

нараства до зашеметяващите 73 % за хората, които имат проблем да свързват 

двата края. За сравнение, едва 45 % от тези, които нямат проблем да свързват 

двата края, споделят тази гледна точка. ЕС и държавите членки трябва да намерят 

нови начини, за да достигнат до тези, които се чувстват „изоставени“, в това число 

особено до младите хора, за да ги включат във вземането на решения и за да 

вземат предвид техните нужди. 

 Независимост на съдебната власт: 27 % от респондентите вярват, че съдиите 

са подложени на влияние от страна на правителството. Правителствата трябва да 

подобрят общественото доверие в съдебната система, като гарантират 

независимостта на съдиите. Тъй като съществуват големи национални разлики, 

държавите може да се учат една от друга, за да подобрят ситуацията. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-trust
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 Корупция: В някои държави над 60 % от хората считат, че е обичайно да се 

предлагат услуги, за да се ускори достъпът до здравни грижи. Правителствата 

трябва да демонстрират нулева толерантност по отношение на корупцията, тъй 

като тя подронва общественото доверие. Това включва и отворени канали за 

свободно подаване на сигнали за корупция и задържане на средства от 

европейските фондове при съмнения за корупция. 

Резултатите включват отговори на Проучване на FRA относно основните права от 

35 000 души от всички държави членки на ЕС, Северна Македония и Обединеното 

кралство. Проучването се проведе от януари до октомври 2019 г. 

FRA ще представи доклада по време на „ онлайн конференцията „Правата на човека в 

новото нормално положение“ на 24 и 25 юни. 

Докладът е част от поредицата тематични доклади, в които се разглеждат мненията 

и опитът на хората по отношение на правата на човека. 

За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu  / Тел.: +43 1 

580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey
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