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Sporočilo za javnost agencije FRA 

Dunaj, 19. julij 2022 

Civilna družba osrednjega pomena za krepitev pravne države 

Civilna družba je ključna sestavina evropske arhitekture temeljnih pravic in 

svoboščin. Ima ključno vlogo pri ohranjanju načela spoštovanja človekovih 

pravic, od izkazovanja podpore ljudem, ki jih je prizadela pandemija, do 

zagotavljanja pomoči vojnim beguncem iz Ukrajine. S tem prispeva k zdravi 

kulturi pravne države. Vendar se civilna družba kljub pozitivnemu razvoju še 

vedno sooča s številnimi izzivi, od problematike nadlegovanja do omejevalnih 

zakonov, opozarja najnovejše poročilo Agencije EU za temeljne pravice (FRA) o 

državljanskem prostoru. Ti izsledki poudarjajo potrebo po tem, da se v Evropi 

zagotovi ugodnejše delovno okolje za civilno družbo. 

„Organizacije civilne družbe so ključnega pomena za delovanje sistema zavor in ravnovesij, 

na katerem temelji pravna država,“ poudarja direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. 

„Zato sem trdno prepričan, da morajo EU in njene države članice storiti veliko več za 

zagotovitev prostora, ki civilni družbi omogoča varovanje človekovih pravic po vsej EU.“ 

Osrednja tematika poročila agencije FRA „Evropska civilna družba: še vedno pod pritiskom 

– posodobitev za leto 2022“ je ključna vloga civilne družbe pri spodbujanju kulture pravne 

države. V njem so predstavljeni primeri dobre prakse iz celotne EU. 

Ti vključujejo prizadevanja organizacij civilne družbe, da prispevajo k oblikovanju zakonov 

in politik, zagotovijo podporo organom za človekove pravice, izboljšajo dostop do pravnega 

varstva in okrepijo odgovornost in zakonitost. Razkriva tudi njihove načine boja proti 

dezinformacijam in korupciji, prizadevanja za izboljšanje medijske pismenosti ter 

ozaveščanje o vprašanjih pravne države in vlogi civilne družbe. 

Poročilo opozarja na nedavna nacionalna, mednarodna in evropska orodja in smernice, ki 

podpirajo organizacije civilne družbe. 

Vsebuje tudi primere, ki ponazarjajo vodilno vlogo civilne družbe pri prizadevanjih za 

zagotovitev pomoči vojnim beguncem iz Ukrajine. Tukaj igrajo glavno vlogo organizacije 

civilne družbe, ki zagotavljajo praktično pomoč, informacije o pravicah in storitvah ter 

pravno svetovanje. 

Poročilo dopolnjuje pretekle ugotovitve agencije, predstavljene v letih 2021 in 2018, o 

izzivih, s katerimi se civilna družba še vedno spopada po vsej EU. 

Agencija FRA je do svojih ugotovitev prišla na podlagi raziskav v vsaki državi članici in 

odzivov na spletno posvetovanje skoraj 450 organizacij civilne družbe na področju 

človekovih pravic. 
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