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Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

Βιέννη, 19 Ιουλίου 2022 

Η κοινωνία των πολιτών είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την 

ενίσχυση του κράτους δικαίου 

Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής 

αρχιτεκτονικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Με δράσεις που περιλαμβάνουν από 

τη στήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από την πανδημία έως την παροχή 

βοήθειας σε εκείνους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προάσπιση των 

δικαιωμάτων των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην εδραίωση μιας 

υγιούς νοοτροπίας κράτους δικαίου. Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις, η πλέον 

πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) για τον 

χώρο της κοινωνίας των πολιτών διαπιστώνει ότι η κοινωνία των πολιτών 

εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις, οι οποίες αφορούν ευρύ 

φάσμα θεμάτων, από την παρενόχληση μέχρι την ύπαρξη περιοριστικών νόμων. Η 

έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη η Ευρώπη να εξασφαλίσει ένα πιο ευνοϊκό 

περιβάλλον εργασίας για την κοινωνία των πολιτών. 

«Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας όσον 

αφορά τη συμβολή τους στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών που στηρίζει το κράτος 

δικαίου», δηλώνει ο διευθυντής του FRA, Michael O’Flaherty. «Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να καταβάλουν 

περισσότερες προσπάθειες και να οριοθετήσουν τον χώρο που δίνει στην κοινωνία των 

πολιτών τη δυνατότητα να διαφυλάσσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρη την ΕΕ». 

Η Έκθεση του FRA με τίτλο «Europe's civil society: still under pressure – Update 2022 (Η 

κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης: ακόμη υπό πίεση — Επικαιροποίηση 2022)» δίνει 

έμφαση στον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην προαγωγή μιας 

νοοτροπίας κράτους δικαίου. Στην έκθεση παρατίθενται παραδείγματα ορθών πρακτικών 

από ολόκληρη την ΕΕ. 

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι προσπάθειες των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για 

τη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών, τη στήριξη των αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη νομιμότητα. 

Παρουσιάζονται επίσης παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι οργανώσεις συμμετέχουν 

στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της διαφθοράς, στην ενίσχυση του 

γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με 

ζητήματα κράτους δικαίου και τον ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών. 

Η έκθεση παραθέτει τα πρόσφατα εθνικά, διεθνή και ενωσιακά εργαλεία και κατευθυντήριες 

γραμμές τα οποία είναι διαθέσιμα για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των 

πολιτών. 

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία των 

πολιτών πρωτοστατεί στις προσπάθειες στήριξης των ανθρώπων που προσπαθούν να 

ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι οργανώσεις παρέχουν άμεση και έμπρακτη 
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συνδρομή, πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και υπηρεσίες, καθώς και νομικές 

συμβουλές. 

Η έκθεση επικαιροποιεί τα πορίσματα του FRA που παρουσιάστηκαν το 2021 και το 2018 

σχετικά με τις προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κοινωνία των πολιτών σε 

ολόκληρη την ΕΕ. 

Ο FRA άντλησε τα πορίσματά του από έρευνες που διεξήγαγε ξεχωριστά σε κάθε κράτος 

μέλος, καθώς και από απαντήσεις που συνέλεξε μετά από διαδικτυακή διαβούλευση με 

σχεδόν 450 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 653 
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