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FRA sajtóközlemény 

Bécs, 2022. július 19. 

A jogállamiság csak a civil társadalom közreműködésével 

erősíthető meg 

A civil társadalom Európa alapjogi architektúrájának kulcsfontosságú eleme. A 

civil társadalom – a világjárvány által érintett emberek támogatásától az ukrajnai 

háború elől menekülők megsegítéséig – döntő szerepet játszik az emberek 

jogainak védelmében. Ezzel hozzájárul a jogállamiság egészséges kultúrájához. 

A pozitív fejlemények ellenére a civil társadalom továbbra is számos kihívással 

néz szembe, a zaklatástól a korlátozó törvényekig – írja az EU Alapjogi 

Ügynökségének (FRA) a civil társadalmi térrel kapcsolatos legfrissebb jelentése. 

A jelentés hangsúlyozza, hogy Európának kedvezőbb munkakörnyezetet kell 

biztosítania a civil társadalom számára. 

„A civil társadalmi szervezetek kritikus szerepet játszanak a jogállamiságot megalapozó 

fékek és ellensúlyok kialakításában” – mondja az FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. „Ezért 

szilárd meggyőződésem, hogy az EU-nak és tagállamainak többet kell tenniük annak 

érdekében, hogy megóvják azt a teret, amely lehetővé teszi a civil társadalom számára az 

emberi jogok Unió-szerte történő védelmét.” 

Az FRA „Europe's civil society: still under pressure – Update 2022” (Európa civil 

társadalma: továbbra is nyomás alatt – 2022. évi frissítés) című jelentése a civil 

társadalom által a jogállamiság kultúrájának előmozdításában játszott kulcsszerepre 

összpontosít. Az egész Unióból hoz példákat a bevált gyakorlatra. 

Ide tartoznak a civil társadalmi szervezetek által a törvények és szakpolitikák formálására, 

az emberi jogi hatóságok támogatására, továbbá az igazságszolgáltatáshoz való 

hozzáférés, az elszámoltathatóság és a törvényesség javítására tett erőfeszítések. A 

jelentésben arra vonatkozóan is szerepelnek példák, hogy az említett szervezetek miként 

vesznek részt a dezinformáció és a korrupció elleni küzdelemben, a médiaműveltség 

javításában, valamint a jogállamiság kérdéseivel és a civil társadalom szerepével 

kapcsolatos tudatosság növelésében. 

A jelentés felhívja a figyelmet a civil társadalmi szervezeteket támogató közelmúltbeli 

nemzeti, nemzetközi és uniós eszközökre és iránymutatásokra. 

Példákat említ arra vonatkozóan is, hogy a civil társadalom mennyire élen jár az ukrajnai 

háború elől menekülők támogatására irányuló erőfeszítésekben. A szervezetek gyakorlati 

segítséget, a jogokról és szolgáltatásokról szóló tájékoztatást, valamint jogi tanácsadást 

nyújtanak. 

A jelentés aktualizálja az FRA által 2021-ben és 2018-ban az uniós civil társadalmat még 

mindig sújtó kihívásokról benyújtott megállapításokat. 

Az FRA a megállapításait az egyes tagállamokban végzett kutatásokra, valamint közel 

450 emberi jogokkal foglalkozó civil társadalmi szervezet által egy online konzultációra 

adott válaszokra alapozza. 

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/2021/civic-space-challenges
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/civil-society-space-views-organisations
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