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Tisková zpráva agentury FRA 

Ve Vídni dne 24. června 2020 

 

Mnozí Evropané věří, že lidská práva pomáhájí budovat 

spravedlivější společnost, ale problémy přetrvávají 

Podle průzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) má většina lidí 

za to, že uplatňováním lidských práv se vytváří spravedlivější společnost. Pokud 

však máte problém vyjít s penězi, jste mladí nebo se nacházíte v obtížné situaci, 

často si myslíte, že lidská práva nejsou pro vás. Výsledky průzkumu agentury FRA 

odhalují propastné rozdíly v evropské společnosti. Průzkum zdůrazňuje, že je 

potřeba, aby vlády obnovily propojení mezi Evropany a jejich lidskými právy 

a zajistily stejná lidská práva pro všechny. 

„Je znepokojivé, kolik mladých Evropanů nebo těch, kteří mají problém vyjít s penězi, má 

pocit, že jim lidská práva byla odepřena. Lidská práva jsou pro každého a nikdo by neměl 

mít pocit, že se na něj zapomnělo,“ říká ředitel FRA Michael O’Flaherty. „Počet lidí, kteří 

jsou rozčarovaní korupcí a tím, jak naše demokratická společnost funguje, by měl země 

EU podnítit k přijímání opatření. Všichni máme povinnost zajistit, aby lidská práva přinášela 

výhody každému z nás, bez ohledu na to, kým jste.“ 

Zpráva „Co základní práva znamenají pro lidi v EU?“ odhaluje, že 88 % osob v EU věří, že 

uplatňování lidských práv pomáhá vytvářet spravedlivější společnost. Příliš důvodů ke 

spokojenosti však nemáme. Zjištění průzkumu rovněž poukazují na důležité problémy, 

které je třeba řešit. Patří k nim: 

 Přínosy lidských práv: 44 % lidí s finančními problémy věří, že z lidských práv mají 

přínos pouze ti, kteří si je nezaslouží, tedy například zločinci a teroristé. Výsledky 

odhalují, jak finanční obtíže a nižší úroveň vzdělání snižují důvěru lidí v rovnost a lidská 

práva. To by mělo vlády a orgány pro lidská práva přimět k vyvinutí značného úsilí 

s cílem zajistit, aby základní práva byla skutečným přínosem pro každého. 

 Důvěra v politiku a politická angažovanost: Většina Evropanů (60 %) se domnívá, 

že tradičním politickým stranám a politikům na nich nezáleží. Tento poměr roste na 

ohromujících 73 % u lidí, kteří mají problém vyjít s penězi. Pro srovnání tento názor 

sdílí pouze 45 % osob, které se svými příjmy vycházejí bez potíží. Evropská unie 

a členské státy musí najít nové způsoby jak oslovit ty, kteří mají pocit, že byli 

„opomenuti“ a zapojit je do rozhodování a zohledňovat jejich potřeby. To se týká 

zejména mladých lidí. 

 Nezávislost soudnictví: 27 % respondentů se domnívá, že soudci jsou ovlivňováni 

vládami a orgány veřejné moci. Vlády by měly zvýšit důvěru veřejnosti v soudnictví 

zajištěním nezávislosti soudců. Vzhledem ke značným rozdílům mezi jednotlivými státy 

se země při zlepšování situace mohou učit od sebe navzájem. 

 Korupce: V některých zemích považuje více než 60 % respondentů za běžné, že lidé 

nabízejí úplatky a dárky za rychlejší přístup ke zdravotní péči. Vlády by měly uplatňovat 

nulovou toleranci korupce, protože korupce narušuje důvěru veřejnosti. Měly by být 

rovněž využívány nástroje umožňující svobodně oznamovat korupci a zadržovat 

finanční prostředky z EU při podezření z korupce. 

Uvedená zjištění vycházejí z odpovědí 35 000 osob ze všech členských států EU, Severní 

Makedonie a Spojeného království v rámci průzkumu agentury FRA o základních právech. 

Průzkum probíhal od ledna do října 2019. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-trust
https://fra.europa.eu/en/project/2015/fundamental-rights-survey
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Agentura FRA zprávu představí během on-line konference na téma „Human rights in the 

new normal“ (Lidská práva v nové normalitě) ve dnech 24. a 25. června. 

Jedná se o součást série tematických zpráv zkoumajících názory a zkušenosti lidí 

v oblasti základních práv. 

V případě zájmu o další informace se obraťte na: media@fra.europa.eu / 

Tel.: +43 1 580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/event/2020/human-rights-new-normal-peoples-views-and-experiences-eu-societies-affected-covid-19
https://fra.europa.eu/en/event/2020/human-rights-new-normal-peoples-views-and-experiences-eu-societies-affected-covid-19
mailto:media@fra.europa.eu

