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Az emberi jogok sok európai szerint igazságosabbá tehetik a
társadalmat, de vannak még problémák
Az emberek többsége bízik abban, hogy az emberi jogok igazságosabb
társadalmat hozhatnak létre, állapította meg az EU Alapjogi Ügynökségének
(FRA) felmérése. Akiknek azonban anyagi gondjai vannak, továbbá a fiatalok
vagy a kiszolgáltatott helyzetűek, ők gyakran úgy érzik, hogy az emberi jogok
rájuk nem vonatkoznak. A FRA alapjogi felmérése szerint az európai
társadalmakban éles választóvonalak húzódnak. A felmérés nyomatékosítja,
hogy a kormányoknak újra össze kell forrasztaniuk az európaiakat az emberi
jogaikkal, hogy ezekből mindenki garantáltan egyformán részesülhessen.
„Riasztó, hogy az európai fiatalok és az anyagi nehézségekkel küzdő emberek közül milyen
sokan érzik úgy, hogy nem számíthatnak az emberi jogok védelmére. Az emberi jogok
mindenkit megilletnek, és senkinek nem lenne szabad úgy éreznie, hogy őt kihagyták –
állítja a FRA igazgatója, Michael O’Flaherty. A korrupció és a demokratikus társadalom
jelenlegi működésmódja miatt kiábrándult emberek számának cselekvésre kellene
ösztönöznie az uniós országokat. Mindnyájunknak kötelessége gondoskodni arról, hogy az
emberi jogok kézzelfogható előnyökkel járjanak mindenki számára, akárkiről is legyen
szó.”
A „What do fundamental rights mean for people in the EU?” (Mit jelentenek az emberi
jogok az EU-ban élő emberek számára?) című jelentésből kitűnik, hogy az EU-ban a
lakosság 88%-a úgy gondolja, hogy az emberi jogok hozzásegítenek az igazságosabb
társadalom megteremtéséhez. Elégedettségre azonban egyelőre nincs okunk. A felmérés
megállapításai fontos kérdéseket vetnek fel, amelyekkel foglalkozni kell. Idetartoznak a
következők:








Előnyök: Az anyagi gondokkal küzdő emberek 44%-a gondolja úgy, hogy az emberi
jogok csak azoknak kedveznek, akik meg sem érdemlik, például a bűnözőknek és
terroristáknak. A kutatási eredményekből kiderül, hogy a pénzügyi nehézségek és az
alacsonyabb iskolai végzettség hogyan csökkentik az emberek egyenlőségbe és emberi
jogokba vetett hitét. Ennek széles körű erőfeszítésekre kellene késztetnie a
kormányokat és az emberi jogi szerveket annak érdekében, hogy az emberi jogok
mindenki számára valódi előnyökkel járjanak.
A politika iránti bizalom és részvétel: Az európaiak többsége (60%) úgy gondolja,
hogy a vezető pártok és politikusok nem törődnek velük. Ez az arány megdöbbentően
magas, 73% azoknak a körében, akik anyagi gondokkal küzdenek. Velük szemben
ezzel a véleménnyel csak 45% ért egyet azok közül, akiknek nincsenek megélhetési
problémáik. Az EU-nak és tagállamainak új módszereket kell találniuk azok
megszólítására, akik érzésük szerint „lemaradtak”, ide értve különösen a fiatalokat,
hogy bevonják őket a döntéshozatalba és figyelembe vegyék az igényeiket.
Az igazságszolgáltatás függetlensége: A válaszadók 27%-a gondolja úgy, hogy a
bírói kar nem mentes kormányzati befolyástól. A kormányoknak a bírák
függetlenségének megóvásával javítaniuk kellene a lakosságnak az igazságszolgáltatás
ba vetett bizalmát. Mivel országonként nagyok a különbségek, az országok
tanulhatnának egymástól, hogy javuljon a helyzet.
Korrupció: Néhány országban 60%-nál is többen gondolják gyakorinak azt a
jelenséget, hogy az egészségügyi ellátáshoz való gyorsabb hozzáférés érdekében az
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érintettek előnyöket kínálnak fel. A kormányoknak zéró toleranciát kellene hirdetniük
a korrupcióval szemben, mivel ez tönkreteszi a közbizalmat. Ez együtt kell, hogy járjon
a korrupció bejelentésére szolgáló csatornák biztosításával és korrupció gyanúja esetén
az uniós támogatások visszatartásával.
A kutatási eredmények a FRA alapjogi felmérésére adott válaszokra támaszkodnak,
amelyben az uniós tagállamokból, Észak-Macedóniából és az Egyesült Királyságból
összesen 35 ezer ember vett részt. A felmérés 2019. januártól 2019. októberig tartott.
A FRA a jelentést az „Emberi jogok és az ’új normalitás’” című online konferencián fogja
ismertetni, 2020. június 24–25-én.
A jelentés egy tematikus jelentéssorozat része, amely azt vizsgálja, hogy az emberek
hogyan vélekednek az alapvető jogaikról, és mit tapasztalnak ezekből.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 653
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