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Społeczeństwo obywatelskie niezbędne do wzmocnienia
praworządności
Społeczeństwo obywatelskie jest kluczowym elementem systemu praw
podstawowych w Europie. Od wspierania osób dotkniętych pandemią po pomoc
osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, społeczeństwo obywatelskie
odgrywa kluczową rolę w ochronie praw człowieka, tym samym przyczyniając się
do ożywionej kultury praworządności. Jednak pomimo pozytywnych zmian
społeczeństwo obywatelskie nadal musi radzić sobie z licznymi wyzwaniami,
począwszy od nękania po restrykcyjne przepisy, co stwierdzono w najnowszym
sprawozdaniu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczącym
przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego. Podkreśla się w nim, że Europa musi
zapewnić
bardziej
sprzyjające
środowisko
pracy
dla
społeczeństwa
obywatelskiego.
„Organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają zasadniczą rolę w mechanizmach
kontroli i równowagi, które leżą u podstaw praworządności” – mówi dyrektor FRA Michael
O’Flaherty. „Z tego powodu jestem głęboko przekonany, że UE i jej państwa członkowskie
muszą zrobić więcej, aby wyodrębnić przestrzeń sprzyjającą społeczeństwu
obywatelskiemu, która umożliwi ochronę praw człowieka w całej UE”.
Sprawozdanie FRA pt. „Europe's civil society: still under pressure – Update 2022”
(Społeczeństwo obywatelskie w Europie: wciąż pod presją – zaktualizowane w 2022 r.)
skupia się na kluczowej roli odgrywanej przez społeczeństwo obywatelskie we wzmacnianiu
kultury praworządności. Przytaczane są w nim przykłady dobrych praktyk z całej UE.
Obejmują one starania organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz kształtowania
prawa i polityki, wspierania organów ds. praw człowieka, poprawy dostępu do wymiaru
sprawiedliwości, rozliczalności i legalności. Przedstawiono w nim również przykłady ich
zaangażowania w walkę z dezinformacją i korupcją oraz w zwiększanie umiejętności
korzystania z mediów, a także w szczerzenie wiedzy na temat kwestii praworządności i roli,
jaką odgrywa społeczeństwo obywatelskie.
W sprawozdaniu zwrócono uwagę na najnowsze krajowe, międzynarodowe i unijne
narzędzia i wytyczne wspierające organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Sprawozdanie zawiera również przykłady tego, w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie
odgrywa wiodącą rolę w staraniach na rzecz wspierania osób uciekających przed wojną w
Ukrainie. Organizacje zapewniają praktyczną, konkretną pomoc, informacje na temat praw
i usług, a także porady prawne.
W sprawozdaniu zaktualizowano ustalenia FRA przedstawione w latach 2021 i 2018
dotyczące wyzwań, wobec których nadal stoi społeczeństwo obywatelskie w całej UE.
FRA opracowała swoje ustalenia na podstawie badań zrealizowanych w każdym państwie
członkowskim oraz odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji internetowych
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przeprowadzonych z prawie 450 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zajmującymi
się prawami człowieka.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skorzystać z poniższych danych
kontaktowych: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 158030653
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