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FRA paziņojums presei 

Vīnē, 2022. gada 19. jūlijā 

Pilsoniskas sabiedrības vitālā nozīme tiesiskuma stiprināšanā 

Pilsoniskā sabiedrība ir viens no galvenajiem Eiropas pamattiesību arhitektūras 

elementiem. Pilsoniskajai sabiedrībai ir izšķiroša nozīme iedzīvotāju tiesību 

aizsardzībā, sākot ar atbalstu pandēmijas skartajiem cilvēkiem un beidzot ar 

palīdzību tiem, kuri bēg no kara Ukrainā. Tādējādi tā veicina veselīgu tiesiskuma 

kultūru. Tomēr, lai gan sasniegumi ir vērtējami pozitīvi, pilsoniskā sabiedrība 

joprojām saskaras ar daudzām problēmām, sākot ar aizskarošu izturēšanos un 

beidzot ar ierobežojošiem tiesību aktiem, kā konstatēts jaunākajā ES 

Pamattiesību aģentūras (FRA) ziņojumā par pilsonisko telpu. Tajā ir uzsvērts, ka 

Eiropai ir jānodrošina pilsoniskajai sabiedrībai veicinošāka darba vide. 

“Pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir būtiski svarīgas tiesiskuma pamatā esošo pārbaužu 

un līdzsvara nostiprināšanā,” saka FRA direktors Michael O’Flaherty. “Tāpēc es esmu cieši 

pārliecināts, ka ES un tās dalībvalstīm ir jādara vairāk, lai norobežotu veicinošu telpu, kas 

ļauj pilsoniskajai sabiedrībai aizsargāt cilvēktiesības visā ES.” 

FRA ziņojuma “Eiropas pilsoniskā sabiedrība – joprojām pakļauta spiedienam – 2022. gada 

atjauninājums” uzmanība ir pievērsta pilsoniskās sabiedrības būtiskajai nozīmei tiesiskuma 

kultūras veicināšanā. Tajā ir citēti labas prakses piemēri visā ES. 

Šajos piemēros ir ietverti pilsoniskās sabiedrības organizāciju centieni izstrādāt tiesību 

aktus un politikas nostādnes, atbalstīt cilvēktiesību iestādes, uzlabot tiesu iestāžu 

pieejamību, pārskatatbildību un likumību. Tajā ir arī sniegti piemēri, kā tās iesaistās 

dezinformācijas un korupcijas apkarošanā un medijpratības uzlabošanā, kā arī izpratnes 

veicināšanā par tiesiskuma jautājumiem un pilsoniskās sabiedrības funkciju. 

Ziņojumā ir norādīti jaunākie valstu, starptautiskie un ES instrumenti un pamatnostādnes 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbalstam. 

Ziņojumā ir arī sniegti piemēri, kā pilsoniskā sabiedrība ir avangardā centieniem atbalstīt 

cilvēkus, kuri bēg no kara Ukrainā. Organizācijas sniedz praktisku palīdzību, informāciju 

par tiesībām un pakalpojumiem, kā arī juridiskas konsultācijas. 

Ziņojumā ir atjaunināti konstatējumi, ko 2021. gadā un 2018. gadā FRA sniedza par 

problēmām, ar kādām pilsoniskā sabiedrība joprojām saskaras visā ES. 

FRA ir apkopojusi konstatējumus no pētījumiem katrā dalībvalstī, kā arī no atbildēm, ko 

tiešsaistes konsultācijā sniedza gandrīz 450 cilvēktiesību pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju. 

Plašākai informācijai lūdzam sazināties ar: media@fra.europa.eu / tālr.: 

+43 1 580 30 653 
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