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Is-soċjetà ċivili vitali għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt
Is-soċjetà ċivili hija komponent ewlieni tal-arkitettura tad-drittijiet fundamentali
tal-Ewropa. Mill-appoġġ għall-persuni affettwati mill-pandemija sal-għajnuna lil
dawk li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna, is-soċjetà ċivili għandha rwol kruċjali
għaż-żamma tad-drittijiet tan-nies. B’dan il-mod, din tikkontribwixxi għal kultura
b’saħħitha tal-istat tad-dritt. L-aħħar rapport dwar l-ispazju ċiviku mill-Aġenzija
tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) isib li minkejja l-iżviluppi pożittivi, issoċjetà ċivili għadha qed tiffaċċja bosta sfidi li jvarjaw minn fastidju sa liġijiet
restrittivi. Dan jissottolinja l-ħtieġa li l-Ewropa tiżgura ambjent tax-xogħol aktar
favorevoli għas-soċjetà ċivili.
“L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma kruċjali biex jikkontribwixxu għallkontrokontrolli li jirfdu l-istat tad-dritt,” qal id-Direttur tal-FRA Michael O’Flaherty. “Huwa
għalhekk li nemmen bis-sħiħ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtieġ li jagħmlu aktar biex
jillimitaw l-ispazju awtorizzat li jippermetti lis-soċjetà ċivili tissalvagwardja d-drittijiet talbniedem fl-UE kollha.”
Ir-rapport tal-FRA “Europe's civil society: still under pressure – Update 2022” (“Is-soċjetà
ċivili tal-Ewropa: għadha taħt pressjoni - Aġġornament 2022”) jiffoka fuq ir-rwol ewlieni li
għandha s-soċjetà ċivili fit-trawwim ta’ kultura tal-istat tad-dritt. Dan isemmi eżempji ta’
prattika tajba mill-UE kollha.
Dawn jinkludu sforzi mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex ifasslu liġijiet u politiki,
jappoġġaw lill-awtoritajiet tad-drittijiet tal-bniedem, itejbu l-aċċess għall-ġustizzja, irresponsabbiltà u l-legalità. Dan jiżvela wkoll eżempji ta’ kif dawn jinvolvu ruħhom flindirizzar tad-diżinformazzjoni u l-korruzzjoni, u fit-tisħiħ tal-litteriżmu tal-midja kif ukoll
li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet relatati mal-istat tad-dritt u r-rwol li taqdi
s-soċjetà ċivili.
Ir-rapport jindika l-għodod u l-linji gwida nazzjonali, internazzjonali u tal-UE reċenti li
jappoġġaw lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili.
Ir-rapport fih ukoll eżempji ta’ kif is-soċjetà ċivili hija minn ta’ quddiem fl-isforzi biex jiġu
appoġġati n-nies li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna. L-organizzazzjonijiet jipprovdu
assistenza prattika fuq il-post, informazzjoni dwar id-drittijiet u s-servizzi kif ukoll pariri
legali.
Ir-rapport jaġġorna s-sejbiet li l-FRA ppreżentat fl-2021 u l-2018 dwar l-isfidi li s-soċjetà
ċivili qed tkompli tiffaċċja fl-UE kollha.
Il-FRA siltet is-sejbiet tagħha mir-riċerka f’kull Stat Membru, u mit-tweġibiet għal
konsultazzjoni online minn kważi 450 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili tad-drittijiet talbniedem.
Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkuntattja: media@fra.europa.eu / Tel.:
+43 1 580 30 653
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