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Tlačová správa FRA 

Viedeň 19. júl 2022 

Občianska spoločnosť je nevyhnutná na posilnenie zásad právneho 

štátu 

Občianska spoločnosť je kľúčovým prvkom architektúry základných práv 

v Európe. Občianska spoločnosť zohráva zásadnú úlohu v oblasti presadzovania 

ľudských práv, či už ide o podporu ľudí postihnutých pandémiou alebo o tých, 

ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Prispieva tak k zdravej kultúre právneho 

štátu. Podľa najnovšej správy Agentúry Európskej únie pre ľudské práva (FRA) 

o priestore občianskej spoločnosti však napriek pozitívnemu vývoju občianska 

spoločnosť naďalej čelí mnohým výzvam, od obťažovania až po reštriktívne 

zákony. Zdôrazňuje sa v nej, že je potrebné, aby Európa zabezpečila priaznivejšie 

pracovné prostredie pre občiansku spoločnosť. 

„Organizácie občianskej spoločnosti rozhodujúcim spôsobom prispievajú do systému bŕzd 

a protiváh, ktoré sú základom právneho štátu,“ hovorí riaditeľ agentúry FRA Michael 

O’Flaherty. „Som preto pevne presvedčený, že EÚ a jej členské štáty musia urobiť viac, 

aby vyčlenili priestor, ktorý občianskej spoločnosti umožňuje chrániť ľudské práva v celej 

EÚ.“ 

Správa agentúry FRA s názvom Európska občianska spoločnosť: stále pod tlakom – 

vydanie 2022 sa zameriava na kľúčovú úlohu, ktorú občianska spoločnosť zohráva v oblasti 

posilňovania kultúry právneho štátu. Prináša príklady osvedčených postupov z celej EÚ. 

Patria medzi ne snahy organizácií občianskej spoločnosti v oblasti tvorby zákonov a politík, 

podpory orgánov pre ľudské práva, zlepšovania prístupu k spravodlivosti, zodpovednosti 

a zákonnosti. Takisto obsahuje aj príklady, ako sa tieto organizácie zapájajú do boja proti 

dezinformáciám a korupcii a do zlepšovania úrovne mediálnej gramotnosti, ako aj 

zlepšovania informovanosti o otázkach právneho štátu a úlohe, ktorú občianska spoločnosť 

zohráva. 

V správe sa poukazuje na najnovšie vnútroštátne, medzinárodné a európske nástroje 

a usmernenia na podporu organizácií občianskej spoločnosti. 

Príkladmi je ilustrované vedúce postavenie občianskej spoločnosti v úsilí o podporu ľudí 

utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Organizácie zabezpečujú osobnú praktickú pomoc, 

informácie o právach a službách, ako aj právne poradenstvo. 

Správou sa aktualizujú zistenia agentúry FRA predložené v roku 2021 a 2018 týkajúce sa 

problémov, ktorým občianska spoločnosť naďalej vystavená v celej EÚ. 

FRA sa vo svojich zisteniach opiera o výskum, ktorý sa uskutočnil v každom členskom 

štáte, a z odpovedí na online konzultácie takmer od 450 organizácií občianskej spoločnosti 

pôsobiacich v oblasti ľudských práv. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na: media@fra.europa.eu/tel.: +43 

1 580 30 653 
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