
 

 1 

Съобщение за медиите от FRA 

Виена, 19 юли 2022 г. 

Гражданското общество е важно за укрепване на 

върховенството на закона 

Гражданското общество е ключов компонент от архитектурата на основните 

права. От подкрепа за хората, засегнати от пандемията, до подпомагането на 

бежанците от войната в Украйна — гражданското общество играе решаваща 

роля в отстояването на правата на хората. По този начин то допринася за 

установяването на култура, при която върховенството на закона е водещо. Но 

въпреки положителното развитие гражданското общество продължава да е 

изправено пред много предизвикателства, вариращи от тормоз до 

ограничаващи правата закони, констатира последният доклад за 

гражданското пространство на Агенцията на ЕС за основните права (FRA). В 

него се подчертава необходимостта Европа да осигури по-благоприятна 

работна среда за гражданското общество. 

„Организациите на гражданското общество са от решаващо значение за принципите 

на взаимозависимост и взаимоограничаване, които са в основата на върховенството 

на закона, — смята директорът на FRA Майкъл О’Флеърти. —  Ето защо твърдо вярвам, 

че ЕС и неговите държави членки трябва да положат повече усилия, за да е в 

състояние гражданското общество да защитава човешките права в целия ЕС.“ 

Докладът на FRA „Гражданското общество в Европа: все още под натиск — 

Актуализация 2022“ се фокусира върху ключовата роля, която играе гражданското 

общество в установяването на култура на върховенство на закона. В него са посочени 

примери за добри практики от целия ЕС. 

Те включват усилията на организациите на гражданското общество за прокарване на 

закони и политики, подкрепа на органите в сферата на правата на човека, 

подобряване на достъпа до правосъдие, отчетност и законност. Посочени са и примери 

за това какви действия се предприемат за борба с дезинформацията и корупцията и 

за повишаване на медийната грамотност, както и за увеличаване на осведомеността 

относно проблемите на върховенството на закона и ролята, която играе гражданското 

общество. 

Докладът посочва актуалните национални, международни и европейски инструменти 

и насоки в подкрепа на организациите на гражданското общество. 

Докладът също така съдържа примери за това как гражданското общество е водещо 

при усилията за подкрепа на хората, бягащи от войната в Украйна. Организациите 

предоставят практическа помощ, информация за права и услуги, както и правни 

съвети. 

Докладът актуализира констатациите на FRA, представени през 2021 г. и 2018 г., 

относно предизвикателствата, пред които продължава да бъде изправено 

гражданското общество в ЕС. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/civic-space-2022-update
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/civic-space-2022-update
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/civic-space-challenges
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/civil-society-space-views-organisations
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FRA направи своите констатации на базата на проучвания във всяка държава членка 

и на отговорите на онлайн консултация с почти 450 организации на гражданското 

общество по темата за правата на човека. 

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

580 30 653 
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