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Občanská společnost je nezbytná pro posílení právního státu
Občanská společnost je klíčovým prvkem architektury základních práv v Evropě.
Při prosazování lidských práv hraje občanská společnost zásadní roli, a to od
podpory lidí postižených pandemií až po pomoc lidem prchajícím před válkou na
Ukrajině. Přispívá tím ke zdravé kultuře právního státu. Nejnovější zpráva
Agentury EU pro základní práva (FRA) o občanském prostoru uvádí, že navzdory
pozitivnímu vývoji se občanská společnost i nadále potýká s četnými problémy –
od obtěžování až po omezující zákony. Zpráva zdůrazňuje, že Evropa potřebuje
pro občanskou společnost zajistit příznivější pracovní prostředí.
„Organizace občanské společnosti významně přispívají do systému brzd a protivah, který
je základem právního státu,“ říká ředitel agentury FRA Michael O’Flaherty. „Z tohoto
důvodu jsem pevně přesvědčen, že EU a její členské státy musí udělat více pro to, aby
vytvořily příznivé prostředí, které občanské společnosti umožní chránit lidská práva v celé
EU.“
Zpráva agentury FRA „Evropská občanská společnost: stále pod tlakem – aktualizace 2022“
se zaměřuje na klíčovou úlohu, kterou občanská společnost hraje při podpoře kultury
právního státu. Přináší příklady osvědčených postupů z celé EU.
Patří mezi ně snaha organizací občanské společnosti v oblasti tvorby právních předpisů a
politik, podpora lidskoprávních organizací, zlepšení přístupu ke spravedlnosti,
odpovědnosti a zákonnosti. Uvádí rovněž příklady toho, jak se tyto organizace zapojují do
boje proti dezinformacím a korupci a do zvyšování mediální gramotnosti a zvyšování
povědomí o otázkách právního státu a roli, kterou občanská společnost hraje.
Zpráva poukazuje na nejnovější vnitrostátní, mezinárodní i unijní nástroje a pokyny na
podporu organizací občanské společnosti.
Rovněž obsahuje příklady toho, jak občanská společnost stojí v čele úsilí o podporu lidí
prchajících před válkou na Ukrajině. Organizace poskytují praktickou pomoc, informace o
právech a službách, ale i právní poradenství.
Zpráva aktualizuje zjištění agentury FRA předložená v letech 2021 a 2018 týkající se
problémů, s nimiž se i nadále potýká občanská společnost v celé EU.
Agentura FRA ve svých zjištěních vychází z výzkumů provedených ve všech členských
státech a z odpovědi získaných v rámci on-line konzultací od téměř 450 organizací
občanské společnosti působících v oblasti lidských práv.
Další informace získáte prostřednictvím: media@fra.europa.eu / tel. +43 1 580 30
653.
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