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Številni Evropejci so prepričani, da so človekove pravice temelj za
pravičnejšo družbo, a izzivi še ostajajo
Glede na izsledke raziskave, ki jo je opravila Agencija Evropske unije za temeljne
pravice (FRA), večina ljudi zaupa, da so človekove pravice temelj za pravičnejše
družbe. Vendar tisti, ki finančno težko shajajo čez mesec, so mladi ali ranljivi,
pogosto verjamejo, da se nanje z vidika človekovih pravic pozablja, je še razvidno
iz raziskave agencije FRA o temeljnih pravicah, ki je razkrila močan razkol v
evropski družbi. Poudarjeno je, da morajo vlade Evropejcem znova zagotoviti
spoštovanje njihovih človekovih pravic ter enakovredne koristi iz teh pravic.
„Skrb vzbuja podatek, kako veliko mladih Evropejcev ali tistih, ki finančno težko shajajo
čez mesec, meni, da se nanje z vidika človekovih pravic pozablja. Spoštovati je treba
človekove pravice vseh in nihče ne bi smel imeti občutka, da se nanj s tega vidika pozablja,“
pravi direktor agencije FRA Michael O’Flaherty. „Prav zaradi številčnosti ljudi, ki so
razočarani zaradi korupcije in tega, kako deluje naša demokratična družba, bi morale
države članice EU takoj ukrepati. Vsi smo dolžni zagotoviti, da človekove pravice prav
vsakomur omogočajo dejanske koristi, ne glede na to, kdo je zadevni posameznik.“
Poročilo What do fundamental rights mean for people in the EU? (Kaj temeljne pravice
pomenijo ljudem v EU?) razkriva, da 88 % ljudi v EU verjame, da človekove pravice
pripomorejo k pravičnejšim družbam. Vseeno pa ne smemo počivati na lovorikah, saj
izsledki raziskave razkrivajo tudi pomembna vprašanja, ki jih je treba obravnavati, in sicer:








koristi: 44 % ljudi, ki finančno težko shajajo, meni, da človekove pravice omogočajo
dejanske koristi le tistim, ki si tega sploh ne zaslužijo, na primer kriminalcem in
teroristom. Iz izsledkov je razvidno, da ljudje s finančnimi težavami in nižjimi ravnmi
izobrazbe čedalje manj zaupajo v enakost in človekove pravice. To bi moralo vlade in
organe za človekove pravice spodbuditi, da sprejmejo raznovrstne ukrepe, s katerimi
bi zagotovili, da temeljne pravice omogočajo dejanske koristi prav vsem;
zaupanje v politiko in udejstvovanje v politiki: večina Evropejcev (60 %) meni,
da vodilnim strankam in politikom sploh ni mar zanje. Med tistimi, ki finančno težko
shajajo čez mesec, pa je ta delež osupljivih 73 %. Za primerjavo, med tistimi, ki
finančno zlahka preživijo mesec, se jih s tem strinja le 45 %. EU in njene države članice
morajo poiskati nove načine, da koristi teh pravic omogočijo tudi tistim, ki menijo, da
se nanje s tega vidika pozablja, zlasti tudi mlade ter jih vključiti v odločanje in
upoštevati njihove potrebe;
neodvisnost sodstva: 27 % anketirancev meni, da vlada vpliva na odločitve
sodnikov. Vlade bi morale zaščititi neodvisnost sodnikov in tako okrepiti zaupanje
javnosti v sodstvo. Glede na to, da so med državami velike razlike, to državam
omogoča, da stanje izboljšajo z izmenjavo znanja in izkušenj;
korupcija: več kot 60 % ljudi v nekaterih državah meni, da je povsem običajno, da
ljudje ponudijo usluge v zameno za hitrejšo obravnavo v zdravstvu. Vlade bi morale
sprejeti ničelno toleranco do korupcije, saj ta močno zmanjšuje zaupanje javnosti. V ta
namen bi morale vzpostaviti odprte kanale za prosto poročanje o koruptivnih dejanjih
in zadržati sredstva EU, kadar obstaja sum korupcije.

Izsledki temeljijo na odgovorih v raziskavi agencije FRA o temeljnih pravicah, v kateri je
sodelovalo 35 000 ljudi iz vseh držav članic EU, Severne Makedonije in Združenega
kraljestva. Raziskava se je izvajala od januarja do oktobra 2019.
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Agencija FRA bo poročilo predstavila 24. in 25. junija na spletni konferenci Human rights
in the new normal (Človekove pravice po novem).
To poročilo spada v zbirko tematskih poročil, ki obravnavajo mnenja in izkušnje ljudi o
temeljnih pravicah.
Za več informacij se obrnite na: media@fra.europa.eu, tel. št.: +43 1 580 30 653.
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