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Daugelis europiečių mano, kad ginant žmogaus teises galima
sukurti teisingesnę visuomenę, bet išlieka sunkumų
Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros (FRA) atlikto tyrimo duomenimis,
dauguma žmonių tiki, kad gindami žmogaus teises kuriame teisingesnę
visuomenę. Vis dėlto, jeigu žmogus sunkiai verčiasi, yra jaunas arba
pažeidžiamas, neretai jam atrodo, kad jo žmogaus teisės niekam nerūpi – FRA
atliktas tyrimas apie pagrindinių teisių padėtį atskleidžia aiškius Europos
visuomenės skirtumus. Ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad vyriausybės
turėtų priminti europiečiams apie jų žmogaus teises, kad kiekvienas iš jų galėtų
vienodai jomis naudotis.
„Labai didelį susirūpinimą kelia tai, kiek daug jaunų europiečių arba sunkiai besiverčiančių
žmonių mano, jog jų žmogaus teisės niekam nerūpi. Visų žmonių žmogaus teisės yra
svarbios ir nė vienas neturėtų jaustis pamirštas,– sako FRA direktorius Michaelas
O’Flaherty. – Atsižvelgdamos į tai, kiek daug žmonių jaučiasi nusivylę dėl korupcijos ir dėl
to, kaip funkcionuoja mūsų demokratinė visuomenė, ES valstybės turėtų imtis atitinkamų
veiksmų. Visi mes privalome stengtis, kad žmogaus teisės duotų apčiuopiamos naudos
visiems ir kiekvienam iš mūsų, kad ir kas tu bebūtum.“
Ataskaitoje „Ką pagrindinės teisės reiškia ES žmonėms?“ atskleidžiama, kad 88 proc. ES
gyventojų mano, jog žmogaus teisės padeda kurti teisingesnę visuomenę. Deja, nėra daug
priežasčių džiaugtis. Tyrimo rezultatai taip pat išryškino svarbias problemas, kurias būtina
spręsti. Jos gali būti siejamos su šiomis sritimis:








Žmogaus teisių nauda. 44 proc. finansinius sunkumus patiriančių žmonių mano, kad
žmogaus teisės naudingos tik tiems, kurie jų nenusipelno, pvz., nusikaltėliams ir
teroristams. Rezultatai atskleidžia, kokią neigiamą įtaką finansiniai apribojimai ir
žemesnis išsilavinimas turi žmonių tikėjimui lygybe ir žmogaus teisėmis. Tai turėtų
paskatinti vyriausybes ir už žmogaus teisės atsakingas institucijas imtis visaapimančių
pastangų užtikrinti, kad pagrindinės teisės teiktų realios naudos visiems visuomenės
nariams.
Pasitikėjimas politikais ir dalyvavimas politikoje. Dauguma (60 proc.) europiečių
mano, kad pagrindinėms partijoms ir politikams jie nerūpi. Tarp sunkiai besiverčiančių
žmonių tokios nuomonės laikosi net 73 proc. O tarp finansinių sunkumų nepatiriančių
asmenų šiai nuomonei pritaria tik 45 proc. Europos Sąjungai ir valstybėms narėms
reikia rasti naujų būdų padėti tiems, kurie jaučiasi pamiršti, įskaitant visų pirma jaunus
žmones, kad jie būtų įtraukti į sprendimų priėmimo procesą ir būtų atsižvelgiama į jų
poreikius.
Teismų nepriklausomumas. 27 proc. respondentų mano, kad vyriausybė daro tam
tikrą įtaką teisėjams. Vyriausybės turėtų stiprinti visuomenės pasitikėjimą teisminėmis
institucijomis užtikrindamos teisėjų nepriklausomumą. Kadangi šiuo klausimu valstybės
labai skiriasi viena nuo kitos, siekdamos gerinti padėtį, jos galėtų pasinaudoti viena
kitos patirtimi.
Korupcija. Daugiau kaip 60 proc. kai kurių valstybių gyventojų mano, kad nieko blogo
duoti kyšį siekiant greičiau gauti vieną ar kitą sveikatos priežiūros paslaugą. Korupcijos
atžvilgiu vyriausybės turėtų pradėti vadovautis nulinės tolerancijos politika, nes ji
griauna visuomenės pasitikėjimą. Tuo tikslu, be kita ko, turėtų būti sukurtos sąlygos
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nevaržomai pranešti apie korupcijos atvejus, o įtarus korupciją – neleisti pasinaudoti
ES lėšomis.
Tyrimo išvados parengtos remiantis atsakymais, kuriuos pateikė 35 000 FRA pagrindinių
teisių padėties tyrime dalyvavusių žmonių iš visų ES valstybių narių, Šiaurės Makedonijos
ir Jungtinės Karalystės. Tyrimas buvo atliekamas 2019 m. sausio–spalio mėn.
Tyrimo ataskaitą FRA pristatys per birželio 24–25 d. vyksiančią internetinę konferenciją
„Žmogaus teisės naujoje realybėje“.
Tai yra viena iš kelių susijusių teminių ataskaitų, kuriose aptariamos žmonių nuomonės ir
patirtys žmogaus teisių klausimais.
Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės adresu media@fra.europa.eu arba
tel. +43 1 580 30 653.
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