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Civilsamhället avgörande för stärkt rättsstatsprincip
Civilsamhället är en central komponent i Europas struktur för grundläggande
rättigheter. Det kan handla om allt från stöd av människor som drabbats av
pandemin till hjälpinsatser för dem som flyr från kriget i Ukraina – civilsamhället
har en avgörande roll när det gäller att värna om människors rättigheter. Det
bidrar på så sätt till en sund rättsstatskultur. Men trots framstegen fortsätter
civilsamhället att ställas inför olika utmaningar, såsom trakasserier och
restriktiva lagar. Detta är en av slutsatserna i den senaste rapporten om
medborgerligt utrymme från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). I
den betonas att Europa måste skapa en gynnsammare arbetsmiljö för
civilsamhället.
”Organisationerna i det civila samhället är av avgörande betydelse genom att de bidrar till
de kontroller och motvikter som underbygger rättsstatsprincipen”, säger FRA:s direktör
Michael O’Flaherty. ”Därför är jag övertygad om att EU och dess medlemsstater behöver
göra mer för att säkra det utrymme där civilsamhället kan skydda mänskliga rättigheter
inom EU.”
FRA:s rapport ”Europe's civil society: still under pressure – Update 2022” (Europas
civilsamhälle ännu under press – uppdatering 2022) lyfter fram civilsamhällets centrala roll
i främjandet av en rättsstatskultur. Exempel på god praxis från hela EU tas upp.
I dessa ingår ansträngningar från det civila samhällets organisationer för att ta fram lagar
och politik, stödja människorättsorgan, förbättra tillgången till rättslig prövning,
ansvarighet och laglighet. Rapporten ger också exempel på hur dessa organisationer
bekämpar desinformation och korruption, främjar mediekompetens och ökar
medvetenheten om rättsstatsfrågor och civilsamhällets roll.
Rapporten lyfter fram det senaste inom verktyg och riktlinjer på nationell, internationell
och EU-nivå till stöd för organisationerna i det civila samhället.
I den beskrivs även fall där civilsamhället går i spetsen för arbetet med att stödja
människor som flyr undan kriget i Ukraina. Organisationerna ger både direkt och praktisk
hjälp, information om rättigheter och tjänster samt juridisk rådgivning.
I rapporten uppdateras de fynd som FRA presenterade 2021 och 2018 om de utmaningar
som civilsamhället fortsätter att ställas inför i hela EU.
FRA:s rapport bygger på forskning från de enskilda medlemsstaterna och på svaren från
nästan 450 människorättsinriktade organisationer i det civila samhället som erhölls under
ett samråd på nätet.
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