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Форум за състоянието на гражданското общество и 
пространството за гражданска активност в Европа  

Талин, 16-17 ноември, 2017 
 

Ограничаването на пространството за гражданска активност/ за свобода не е проблем 
само за отделни държави, а засяга Европейския съюз -  тенденция, която не може да бъде 
пренебрегната или на която да се противодейства случай по случай, когато проблемите се 
увеличават. Ценностите, които са на дневен ред в ЕС в момента, не са тези, които 
създадоха ЕС: разпространението на анти-европейски и крайно националистки мнения; 
демотивацията на гражданите, демонстрирана през ниската избирателна активност на 
Европейските избори; все повече крайно десни популисти са част от управлението и 
вземането на решения; налице са алтернативни интерпретации на същността на 
демокрацията, които застрашават гражданското участие и развитието на 
гражданското общество.  
 
Силното гражданско общество може да е отговорът на все по-разпространяващите се 
популистки мнения и пропаганда насочена срещу гражданското общество. Ако гражданите 
протестират, тези движения не са срещу правителствата, а за запазване на 
европейските ценности. Не можем да си позволим да загубим битката за тези права и 
свободи. Наблюдаваме тези тенденции във всички държави от ЕС. Нужни са по-ефективни 
механизми за предотвратяване на ефекта на доминото.  
 
Европа се нуждае от мрежи, които включват и представят гласа на гражданите, от 
съседи, които заедно помагат в общностите си; от инициативи и активизъм, които се 
развиват, заемат позиция и я отстояват. Мисията на гражданското общество, особено в 
момента, е да работи за защита на правата на човека, срещу корупцията, за отстояване 
на върховенството на правото и включването на различните. Активизмът и 
активистите не трябва да бъдат невидими или да се чувстват безсилни, или застрашени. 
Гражданското общество и пространството за изявата му са нужни навсякъде за 
насърчаване на граждански инициативи в общностите, регионите, отделните държави и 
на европейско ниво.  

 
Гражданските организации, активистки групи и техните действия имат нужда от подкрепа 
чрез следните мерки:  

 Стартиране на Европейския фонд за демокрация като финансов механизъм за 
подкрепа на демокрацията в самия ЕС. Финансовите средства са необходими за 
подкрепа на гражданските организации за информиране на гражданите и да се 
работи за подкрепа на правата, демокрацията и върховенството на правото, както и 
за съдебни дела от страна на гражданските организации. 

 
 Съгласие относно статут на „Европейска асоциация” – нова правна форма на ниво 

ЕС, която гражданските организации да могат да използват за регистрация. В 
случай, че организациите са обект на административни пречки от страна на 
националните правителства, които се опитват да ограничат свободите им, те да 
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могат да се регистрират под тази алтернативна правна форма на ниво ЕС, която 
няма да им създава затдуднения за международни проекти и сътрудничество. 

 
 Създаване на орган или позиция на ниво ЕС с отговорности за връзки с 

гражданското общество – да събира информация относно тенденциите и 
случаите на атаки към граждански организации, да заема позиции и да оказва 
дипломатически натиск; да подпомага дейността на организации, мрежи и 
граждански активисти, ако националните правителства не следват съгласуваните 
правила на ниво ЕС. 

 
 Отделен бюджет за „публични събития“, които да са посветени на състоянието 

на гражданското общесто и пространството за гражданска активност – да се 
възстанови като част от бюджета на ЕС с цел да се подкрепят граждански 
организации в държавите членки да предприемат по-координирани действия с по-
голям обхват по важни въпроси.   

 
Същевременно е необходимо да се насочи вниманието към изграждането на 
подкрепящи механизми на национално ниво за пространството за гражданска активност, 
включващи: 

1. Адекватни процедури за консултации при правенето на политики за 
утвърждаването на легитимен процес на вземане на решения. Правно-
обвързващи споразумения за консултации и сътрудничество, които гарантират, че 
мненията на гражданите са взети предвид.  

2. Финансови механизми и оценка на техните цели и ефективност – за създаване 
на пространство за гражданска активност и подкрепа на гражданските 
организации за осъществяване на тяхната мисия във всяка от държавите – членки.  

3. Оценка на административните и правни мерки, регламентиращи 
гражданското участие и техните изменения с цел надопускане нарушаване  на 
правата и свободите на гражданите и организациите и тяхното право на 
сдружаване.  

4. Кампании, насочени срещу гражданското участие и гражданското общество 
(т.нар. черен ПР) не са част от културата на управление на ЕС и не трябва да се 
толерират, както и физически нападения над активисти и/или офиси на 
граждански организации. Ролята на гражданските организации и активизъм не 
може да бъде поставяна под въпрос.  

 

Ние, като представители на гражданското общество, е необходимо да работим 
относно състоянието на гражданското общество и да се съгласим за по-добра 
координация с конкретни планове за действие за:   

 Включване и подкрепа за мрежите на гражданското общество на национално ниво; 
 Подобряване на координацията на гражданското общество и сътрудничеството 

между мрежите за защита на пространството за гражданската активност  
 Привличане на вниманието към темата за гражданското общество като важен 

въпрос за бъдещето на Европа  
 
Съвместните и по-силни послания от гражданското общество подкрепят гражданите да 
споделят своето мнение и да изискват отчетност от правителствата. Споделянето на 
добри практики и препоръки дава подходящи инструменти за успешно застъпничество.  


