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Πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν
να οικοδομήσουν μια δικαιότερη κοινωνία, αλλά εξακολουθούν να
υπάρχουν προκλήσεις
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της ΕΕ (FRA) οι περισσότεροι πολίτες εμπιστεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα για
τη δημιουργία δικαιότερων κοινωνιών. Ωστόσο, οι πολίτες που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσχέρειες, οι νέοι ή οι ευάλωτοι πολίτες συχνά πιστεύουν ότι τα
ανθρώπινα δικαιώματα δεν τους αφορούν. Η έρευνα του FRA για τα θεμελιώδη
δικαιώματα αποκαλύπτει ένα βαθύ κοινωνικό χάσμα στην Ευρώπη. Επισημαίνει την
ανάγκη οι κυβερνήσεις να επανασυνδέσουν τους Ευρωπαίους με τα ανθρώπινα
δικαιώματά τους, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι επωφελούνται εξίσου από αυτά.
«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι πολλοί νέοι Ευρωπαίοι ή όσοι αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσχέρειες αισθάνονται ότι στερούνται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα είναι για όλους και κανείς δεν πρέπει να νιώθει παραμελημένος»,
δηλώνει ο διευθυντής του FRA Michael O’Flaherty. «Ο αριθμός των πολιτών που αισθάνονται
απογοητευμένοι από τη διαφθορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατική
κοινωνία μας θα πρέπει να ωθήσει τις χώρες της ΕΕ να αναλάβουν δράση. Έχουμε όλοι
καθήκον να διασφαλίσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποφέρουν απτά οφέλη για
τον καθένα και την καθεμία από μας, ανεξαρτήτως του ποιοι είμαστε».
Η έκθεση Τι σημαίνουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ δείχνει ότι το 88 %
των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα συμβάλλουν στην οικοδόμηση
δικαιότερων κοινωνιών. Αυτό δεν αφήνει, πάντως, περιθώρια εφησυχασμού. Τα πορίσματα
της έρευνας αναδεικνύουν επίσης σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν,
όπως:






Οφέλη: Το 44 % των πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες πιστεύουν
ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα ωφελούν μόνον όσους δεν τα αξίζουν, όπως εγκληματίες
και τρομοκράτες. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι οικονομικές δυσχέρειες και το
χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο μειώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ισότητα
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θα πρέπει να ωθήσει τις κυβερνήσεις και τις
οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να επιδοθούν σε ευρείας κλίμακας προσπάθειες
ώστε να διασφαλίσουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα αποφέρουν πραγματικά οφέλη
για όλους.
Εμπιστοσύνη και συμμετοχή στην πολιτική: Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (60 %)
πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κόμματα και οι πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτούς.
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται εντυπωσιακά σε 73 % μεταξύ των πολιτών που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες. Συγκριτικά, μόλις 45 % των πολιτών με
οικονομική ευχέρεια συμφωνούν με την άποψη αυτή. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να
βρουν νέους τρόπους να προσεγγίσουν όσους αισθάνονται «εγκαταλελειμμένοι», ιδίως
τους νέους, να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων και να λάβουν
υπόψη τις ανάγκες τους.
Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης: Το 27 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι δικαστές
δεν είναι απαλλαγμένοι από την κυβερνητική επιρροή. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να
βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, θωρακίζοντας την
ανεξαρτησία των δικαστών. Με δεδομένο ότι παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από
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χώρα σε χώρα, οι χώρες μπορούν να διδαχθούν η μία από την άλλη για να βελτιώσουν
την κατάσταση.
Διαφθορά: Πάνω από 60 % των πολιτών σε ορισμένες χώρες θεωρεί ότι είναι κοινή
πρακτική η δωροδοκία για την επιτάχυνση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη.
Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής ανοχής στη διαφθορά,
διότι διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό προϋποθέτει αφενός ανοικτούς
διαύλους για την ελεύθερη καταγγελία της διαφθοράς και αφετέρου παρακράτηση της
ενωσιακής χρηματοδότησης εφόσον υπάρχει υπόνοια διαφθοράς.

Τα ευρήματα βασίζονται σε απαντήσεις στην έρευνα του FRA για τα θεμελιώδη δικαιώματα
από 35.000 ερωτηθέντες στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, τη Βόρεια Μακεδονία και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έρευνα διεξήχθη από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2019.
Ο FRA θα παρουσιάσει την έκθεση στη διαδικτυακή διάσκεψη "Ανθρώπινα δικαιώματα στη
νέα κανονικότητα" στις 24 και 25 Ιουνίου.
Η έκθεση εντάσσεται σε μια σειρά θεματικών εκθέσεων που εξετάζουν τις απόψεις και τις
εμπειρίες των πολιτών όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
media@fra.europa.eu / Τηλ.: +43 1 580 30 653
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