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Comunicat de presă FRA 

Viena, 19 iulie 2022 

Societatea civilă este vitală pentru consolidarea statului de drept 

Societatea civilă este o componentă-cheie a arhitecturii europene a drepturilor 

fundamentale. De la sprijinirea persoanelor afectate de pandemie la acordarea 

de ajutor celor care fug din calea războiului din Ucraina, societatea civilă joacă 

un rol esențial în apărarea drepturilor omului. Astfel, aceasta contribuie la o 

cultură sănătoasă a statului de drept. Cel mai recent raport privind spațiul civic 

al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) constată că, în pofida 

evoluțiilor favorabile, societatea civilă se confruntă în continuare cu numeroase 

provocări, de la hărțuire la legi restrictive. Raportul subliniază necesitatea ca 

Europa să asigure un mediu de lucru mai favorabil pentru societatea civilă. 

„Organizațiile societății civile sunt esențiale pentru că-și aduc contribuția la echilibrul 

puterilor care stă la baza statului de drept”, afirmă directorul FRA, Michael O’Flaherty. „De 

aceea, cred cu tărie că UE și statele sale membre trebuie să depună mai multe eforturi 

pentru a asigura spațiul propice care să permită societății civile să protejeze drepturile 

omului în întreaga UE.” 

Raportul FRA intitulat „Societatea civilă europeană continuă să fie sub presiune – 

actualizarea din 2022” se axează pe rolul-cheie pe care societatea civilă îl joacă în 

promovarea unei culturi a statului de drept. Acesta prezintă exemple de bune practici din 

întreaga UE. 

Printre ele se numără eforturile organizațiilor societății civile de a elabora legi și politici, de 

a sprijini autoritățile din domeniul drepturilor omului, de a îmbunătăți accesul la justiție, 

responsabilitatea și legalitatea. De asemenea, raportul prezintă exemple de modalități în 

care acestea se implică în combaterea dezinformării și a corupției, în consolidarea educației 

în domeniul mass-mediei, precum și în sensibilizarea cu privire la aspectele legate de statul 

de drept și la rolul pe care îl joacă societatea civilă. 

Raportul menționează recentele instrumente și orientări naționale, internaționale și ale UE 

care sprijină organizațiile societății civile. 

Raportul conține, de asemenea, exemple de modalități în care societatea civilă se află în 

avangarda eforturilor de sprijinire a persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina. 

Organizațiile oferă asistență practică, informații privind drepturile și serviciile, precum și 

consiliere juridică. 

Raportul actualizează constatările FRA prezentate în 2021 și 2018 cu privire la provocările 

cu care societatea civilă continuă să se confrunte în întreaga UE. 

FRA și-a desprins concluziile din cercetările efectuate în fiecare stat membru și din 

răspunsurile la o consultare online primite din partea a aproape 450 de organizații ale 

societății civile din domeniul drepturilor omului. 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 653. 
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