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FRA – Priopćenje za medije 

Beč, 19. srpnja 2022. 

Civilno društvo neophodno je za jačanje vladavine prava 

Civilno društvo ključan je element zaštite temeljnih prava u Europi. Od pružanja 

potpore osobama pogođenima pandemijom do pomoći onima koji bježe od rata u 

Ukrajini, civilno društvo ima važnu ulogu u poštovanju ljudskih prava. Na taj 

način pridonosi zdravoj kulturi vladavine prava. Međutim, unatoč pozitivnim 

pomacima, civilno društvo i dalje se suočava s brojnim izazovima, od 

uznemiravanja do restriktivnih zakona, kako se navodi u najnovijem izvješću o 

prostoru za građansko djelovanje, koje je sastavila Agencija EU-a za temeljna 

prava (FRA). U njemu se naglašava potreba stvaranja povoljnijeg okruženja za 

djelovanje civilnog društva u Europi. 

„Organizacije civilnog društva daju odlučujući doprinos sustavu provjere i ravnoteže, na 

kojem se temelji vladavina prava”, ističe ravnatelj FRA-e Michael O’Flaherty. „Stoga čvrsto 

vjerujem da EU i države članice trebaju učiniti više kako bi se osigurao potreban prostor 

koji će civilnom društvu omogućiti djelovanje u području zaštite ljudskih prava u 

cijelom EU-u.” 

U FRA-inu izvješću Civilno društvo u Europi još uvijek je pod pritiskom – najnoviji podatci 

za 2022. naglasak je na ključnoj ulozi civilnog društva u poticanju kulture vladavine prava. 

Navode se primjeri dobre prakse iz cijelog EU-a. 

Ti primjeri obuhvaćaju aktivnosti organizacija civilnog društva u oblikovanju zakona i 

politika, potpori tijelima nadležnim za zaštitu ljudskih prava, poboljšanju pristupa 

pravosuđu, kao i jačanju odgovornosti i zakonitosti. Opisuju se i primjeri njihova 

sudjelovanja u borbi protiv dezinformacija i korupcije, u poboljšanju medijske pismenosti, 

kao i u podizanju svijesti o pitanjima vladavine prava i ulozi civilnog društva. 

U izvješću se upućuje na nove nacionalne i međunarodne alate i smjernice, kao i one na 

razini EU-a, kojima se podupiru organizacije civilnog društva. 

Izvješće sadržava i primjere predvodničke uloge civilnog društva u naporima da se 

pomogne ljudima koji bježe od rata u Ukrajini. U tom pogledu, organizacije pružaju 

praktičnu pomoć, informacije o pravima i uslugama te pravne savjete. 

U izvješću su ažurirane informacije koje je FRA objavila 2021. i 2018. o izazovima s kojima 

se civilno društvo i dalje suočava u cijelom EU-u. 

FRA temelji svoje rezultate na istraživanjima u svakoj državi članici i odgovorima 

prikupljenima u okviru internetskog savjetovanja s gotovo 450 organizacija civilnog 

društva za ljudska prava. 

Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653 
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