Priopćenje za medije Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA)
Beč, 24. lipnja 2020.

Mnogi Europljani vjeruju da se ljudskim pravima može izgraditi
pravednije društvo, no još uvijek postoje izazovi
Prema rezultatima ankete Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA),
većina ljudi vjeruje u ljudska prava kako bi se izgradila pravednija društva.
Međutim, ako se mučite da biste spojili kraj s krajem, ako ste mladi ili pripadate
ranjivoj skupini, često smatrate da ljudska prava nisu namijenjena vama. Anketa
agencije FRA o ljudskim pravima pokazala je velike podjele u društvima u Europi.
Istaknuta je potreba da vlade ponovo povežu Europljane s njihovim ljudskim
pravima kako bi osigurale da ih svi mogu ostvariti na jednak način.
„Zabrinjavajuće je koliko se mladih Europljana ili osoba koje jedva spajaju kraj s krajem
osjeća napuštenima kad je riječ o ljudskim pravima. Ljudska su prava namijenjena svima
i nitko se ne bi smio osjećati zapostavljenim,” riječi su direktora Agencije Europske unije
za temeljna prava Michaela O’Flahertyja. „Broj ljudi koji su razočarani korupcijom i načinom
funkcioniranja našeg demokratskog društva trebao bi nagnati zemlje EU-a da poduzmu
potrebne mjere. Svi imamo dužnost osigurati da ljudska prava donose opipljive koristi
svakome od nas, bez obzira na to tko ste.”
Prema izvješću „Što temeljna prava znače ljudima u EU-u?” 88 % ljudi u EU-u vjeruje da
ljudska prava pridonose stvaranju pravednijih društava. Ipak, malo je razloga za
zadovoljstvo. Rezultati ankete pokazali su i važna pitanja koja moramo rješavati. To su:








Koristi: 44 % ljudi koji su u teškoj financijskoj situaciji vjeruje da koristi od ljudskih
prava imaju samo osobe koje ih ne zaslužuju, poput kriminalaca i terorista. Rezultati
su pokazali kako se povjerenje ljudi u jednakost i ljudska prava smanjuje što su njihove
financijske poteškoće veće, a obrazovne razine niže. To bi trebalo nagnati vlade i tijela
za zaštitu ljudskih prava da poduzmu velike napore kako bi se osiguralo da temeljna
prava omoguće stvarne koristi svima.
Povjerenje i angažman u politici: Većina Europljana (60 %) vjeruje da glavne
stranke i političare nije briga za njih. Taj je postotak još šokantniji (73 %) kod ljudi koji
teško spajaju kraj s krajem. Za usporedbu, samo 45 % osoba koje nemaju financijskih
poteškoća dijeli to mišljenje. EU i države članice trebaju pronaći nove načine
pristupanja onima koji se osjećaju „zapostavljenima”, među kojima je posebice mladež,
kako bi ih uključili u donošenje odluka i uzeli u obzir njihove potrebe.
Neovisnost pravosuđa: 27 % ispitanika vjeruje da su suci nisu oslobođeni utjecaja
vlade. Vlade bi trebale ojačati povjerenje javnosti u pravosuđe štiteći neovisnost
sudaca. Budući da postoje velike razlike na nacionalnoj razini, zemlje mogu učiti jedna
od druge kako bi poboljšale situaciju.
Korupcija: Više od 60 % ljudi u nekim državama smatra da je uobičajeno da ljudi nude
usluge kako bi ubrzali pristup zdravstvenoj skrbi. Vlade bi trebale imati nultu toleranciju
prema korupciji jer ona izjeda povjerenje javnosti. To obuhvaća i otvorene kanale za
slobodno prijavljivanje korupcije te uskraćivanje sredstava EU-a ondje gdje postoji
sumnja na korupciju.

Rezultati se temelje na odgovorima 35 000 osoba tijekom ankete agencije FRA o temeljnim
pravima koja je provedena u svim državama članicama EU-a, Sjevernoj Makedoniji i
Ujedinjenoj Kraljevini. Anketa se provodila od siječnja do listopada 2019.
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FRA će predstaviti izvješće na mrežnoj konferenciji „Ljudska prava u novom normalnom”
24. i 25. lipnja.
Riječ je o jednom iz serije tematskih izvješća u kojima se razmatraju stajališta i iskustva
ljudi u vezi s temeljnim pravima.
Za dodatne informacije obratite se na: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653
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