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Persbericht FRA 

Wenen, 19 juli 2022 

Maatschappelijk middenveld cruciaal voor versterking rechtsstaat 

Het maatschappelijk middenveld vormt een belangrijk element van de structuur 

met betrekking tot de grondrechten in Europa. Het maatschappelijk middenveld 

speelt een cruciale rol in het beschermen van de rechten van mensen, of het nu 

gaat om ondersteuning voor mensen die getroffen zijn door de pandemie of hulp 

aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Hiermee draagt het bij aan een gezonde 

rechtsstaatcultuur. Maar ondanks positieve ontwikkelingen ziet het 

maatschappelijk middenveld zich nog altijd geplaatst voor talrijke uitdagingen, 

van intimidatie tot restrictieve wetgeving, zo blijkt uit het meest recente verslag 

over de ruimte voor het maatschappelijk middenveld van het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten (FRA). In het verslag wordt de noodzaak 

onderstreept dat Europa een gunstiger klimaat moet creëren waarin het 

maatschappelijk middenveld naar behoren kan functioneren. 

“Maatschappelijke organisaties leveren een cruciale bijdrage aan het controlemechanisme 

dat ten grondslag ligt aan de rechtsstaat,” aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Daarom 

ben ik ervan overtuigd dat de EU en haar lidstaten meer moeten doen om de faciliterende 

ruimte af te schermen waarin het maatschappelijk middenveld de mensenrechten in de EU 

kan beschermen.” 

In zijn verslag “Europe’s civil society: still under pressure – Update 2022” gaat het FRA in 

op de sleutelrol die het maatschappelijk middenveld speelt bij het bevorderen van een 

rechtsstaatcultuur en geeft het voorbeelden van goede praktijken uit de hele EU. 

Het gaat hierbij onder meer om inspanningen van maatschappelijke organisaties om 

wetgeving en beleid vorm te geven, mensenrechtenautoriteiten te ondersteunen en de 

toegang tot de rechter, verantwoording en wettigheid te verbeteren. Ook worden 

voorbeelden gegeven van hoe zij desinformatie en corruptie aanpakken, werken aan 

verbetering van de mediageletterdheid en proberen het bewustzijn van 

rechtsstaatkwesties en de rol die het maatschappelijk middenveld hierbij speelt te 

vergroten. 

In het verslag wordt gewezen op recente nationale, internationale en EU-instrumenten en 

-richtsnoeren ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties. 

Bovendien bevat het verslag voorbeelden van hoe het maatschappelijk middenveld 

vooroploopt als het gaat om hulp aan mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. 

Organisaties verlenen praktische hulp, geven informatie over rechten en diensten en 

verstrekken juridisch advies. 

In het verslag worden de bevindingen van het FRA van 2021 en 2018 over uitdagingen 

waar het maatschappelijk middenveld in Europa nog altijd mee kampt, bijgewerkt. 

De bevindingen van het FRA zijn gebaseerd op onderzoek in elke lidstaat en op antwoorden 

op een onlineraadpleging onder bijna 450 maatschappelijke mensenrechtenorganisaties. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/civic-space-2022-update
https://fra.europa.eu/en/publication/2021/civic-space-challenges
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/civil-society-space-views-organisations
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Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 653 

mailto:media@fra.europa.eu

