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Civilsamfundet afgørende for et stærkt retsstatsprincip
Civilsamfundet er et centralt element i Europas arkitektur for grundlæggende
rettigheder. Fra støtte til mennesker, der er ramt af pandemien, til hjælp til
mennesker, der er på flugt fra krigen i Ukraine, spiller civilsamfundet en
afgørende rolle for at værne om menneskers rettigheder. Derved bidrager det til
en sund retsstatskultur. Trods fremskridt står civilsamfundet dog stadig over for
en lang række udfordringer, såsom chikane og restriktive love, fremgår det af
den seneste rapport om civilsamfundets udvikling fra EU's Agentur for
Grundlæggende Rettigheder (FRA). Det understreger behovet for, at Europa
sikrer civilsamfundet mere gunstige rammer at operere inden for.
"Civilsamfundsorganisationer spiller en meget vigtig rolle, idet de bidrager til de
kontrolforanstaltninger, der understøtter retsstatsprincippet,” siger FRA's direktør Michael
O’Flaherty. "Derfor er jeg overbevist om, at EU og medlemsstaterne er nødt til at gøre
mere for at sikre, at civilsamfundet har gunstige rammer for arbejdet med at beskytte
menneskerettighederne i hele EU."
FRA's rapport "Europe's civil society: still under pressure – Update 2022" har fokus på den
centrale rolle, civilsamfundet spiller med hensyn til at fremme en retsstatskultur. Den
nævner eksempler på god praksis fra hele EU.
Heri indgår civilsamfundsorganisationers bestræbelser på at præge love og politik, støtte
menneskerettighedsorganer og forbedre adgangen til domstolsprøvelse og fremme
ansvarlighed
og
lovlighed.
Den
giver
også
eksempler
på,
hvordan
civilsamfundsorganisationer arbejder med at bekæmpe desinformation og korruption,
forbedre mediekendskabet og øge bevidstheden om retsstatsspørgsmål, og den rolle,
civilsamfundet spiller.
Rapporten peger på de seneste nationale, internationale og europæiske værktøjer og
retningslinjer, der støtter civilsamfundsorganisationer.
Rapporten indeholder også eksempler på, hvordan civilsamfundet går forrest i
bestræbelserne på at støtte mennesker, der flygter fra krigen i Ukraine. Organisationerne
giver både praktisk og direkte hjælp, information om rettigheder og tjenester, såvel som
juridisk rådgivning.
Rapporten ajourfører FRA's resultater fra 2021 og 2018 om de udfordringer, som
civilsamfundet fortsat står over for i hele EU.
FRA's resultater er baseret på forskning i de enkelte medlemsstater samt på svar fra en
online høring fra næsten 450 civilsamfundsorganisationer på menneskerettighedsområdet.
Yderligere information fås ved henvendelse til: media@fra.europa.eu/ Tlf.: +43 1
580 30 653
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