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Przestrzeń obywatelska w cza-
sach całkowitego zamknięcia 
(lockdownu) 

Społeczeństwo obywatelskie uwalnia swój 
potencjał

Rok 2020 charakteryzował się nadzwyczajną 
sytuacją zdrowotną związaną z koronawirusem, 
która spowodowała bezprecedensowe skutki dla 
naszych społeczeństw, gospodarek i demokracji 
w czasach pokoju w Europie. Zmieniliśmy nasze 
życie, aby chronić siebie i innych. Oczekiwano 
od nas wszystkich, że będziemy działać w sposób 
odpowiedzialny jako jednostki i jako społeczność. 

Z jednej strony, potrzeba szybkiej i zdecydowanej 
reakcji w krótkim czasie, zwiększyła wykorzystanie 
przez rządy wyjątkowych uprawnień, kosztem 
demokratycznej kontroli i równowagi.  Niektóre 
rządy skorzystały z tej wyjątkowej sytuacji, aby 
uzasadnić próby koncentracji władzy w swoich 
rękach, choć i w krajach, w których rządy były 
chwalone za wyważone podejście, sytuacja 
wyjątkowa obnażyła poważne zagrożenia dla 
europejskich demokracji, pogłębiając tendencję do 
pogorszenia udokumentowanego w poprzednich 
latach.

Z drugiej strony, rok 2020 charakteryzował 
się przebudzeniem i inicjacją aktywnej postawy 
obywatelskiej w celu zapewnienia na jak najszerszą 
skalę, zagrożonego przez kryzys, skutecznego 
dostępu do praw podstawowych. Wiele ludzi 
znalazło kreatywne sposoby, by stać się użytecznymi 
dla swoich społeczności, by zaoferować narzędzia 
społeczne i kulturalne przeciwdziałające izolacji, 
rozkwitł wolontariat w celu zapewnienia wsparcia 
osobom słabszym i znajdującym się w trudnej 
sytuacji, tym, którzy często byli najbiedniejszymi 
członkami społeczności, wielu działało jako strażnicy 
wobec konsekwencji kryzysu demokratycznego i 
społecznego, proponując alternatywne rozwiązania 
społeczne. Wszędzie zorganizowane podmioty 
obywatelskie, jak również obywatele i osoby 
działające spontanicznie, były i nadal są na pierwszej 
linii frontu, aby być świadkami niepewnej sytuacji, 
w której znaźliśmy się, starając się reagować na 
potrzeby ludzkie, ostrzegać o ograniczeniach 
i negatywnych skutkach wdrażanej polityki 
publicznej, reagować na nadużycia władzy, a w reakcji 
na kryzys, stawiać solidarność wobec wszystkich w 
centrum uwagi. Przestrzeń obywatelska w czasach 

całkowitego zamknięcia (lockdownu) została 
zawężona, ale nawet w szkodliwych warunkach 
wykazała się dużą dynamiką. 

Europejskie Forum Obywatelskie (ECF), wraz ze 
swoimi członkami, przyczyniło się do krzewienia tej 
dynamiki i obserwowało te trendy za pośrednictwem 
Civic Space Watch (http://civicspacewatch.eu/
solidarity-amid-covid-19-crisis/), platformy 
gromadzącej źródła i dane, dotyczące zagrożeń dla 
praw podstawowych, a także pozytywnych inicjatyw, 
w tym inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie 
tym zagrożeniom. Sekretariat ECF przeprowadził 
monitoring mediów i codziennie kontaktował się 
z organizacjami pozarządowymi w terenie. Analiza 
opiera się na wynikach tego monitoringu, ponad 
350 zasobów zgromadzonych w okresie od stycznia 
do października 2020 r., a także na wynikach trzech 
spotkań konsultacyjnych z grupą roboczą ECF 
krajowych platform organizacji pozarządowych 
(3 i 23 kwietnia, 14 października 2020 r.), dwóch 
badaniach wpływu COVID-19 na prawa podstawowe 
oraz na dialog obywatelski i zrównoważony rozwój 
gospodarczy sektora, a także na pięciu wywiadach z 
lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Analiza pokazuje wyzwania, przed którymi 
stanęło społeczeństwo obywatelskie w ciągu całego 
roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem tego, jak 
środki publiczne uruchomione wskutek pandemii 
COVID-19 wpłynęły na przestrzeń obywatelską 
oraz jak zareagowały na nie podmioty obywatelskie. 
Pierwsza część analizy skupia się na wyzwaniach 
stojących przed społeczeństwem obywatelskim i 
obejmuje cztery elementy, które naszym zdaniem 
mają kluczowe znaczenie dla pełnego wykorzystania 
jego potencjału:

1. Sprzyjający krajobraz polityczny, kulturowy i 
społeczno-gospodarczy;

2. Poszanowanie swobód obywatelskich;

3. Wnikliwy i miarodajny dialog między 
społeczeństwem obywatelskim a organami 
zarządzającymi;

4. Ramy wspierające finansową żywotność 
i trwałość CSO [organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego]

Druga część poświęcona jest odpowiedziom 
społeczeństwa obywatelskiego. Uzupełnieniem 
analizy jest sześć analiz przypadków krajowych, 
napisanych przez krajowe organy nadzorcze 
(watchdog) oraz siedem wywiadów z nagrodzonymi 
za najpiękniejsze historie Civic Pride Awards 
[Nagrodami Dumy Obywatelskiej] w roku 2020.
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1.	 COVID-19	wstrząsa	
krajobrazem	społeczno-
gospodarczym,	politycznym	i	
kulturowym

Dziesięciolecia niewystarczających inwestycji 
publicznych w sektorze opieki zdrowotnej i 
socjalnej oraz prywatyzacja infrastruktury opieki 
zdrowotnej i zabezpieczeń społecznych, osłabiły 
zdolność Europy do skutecznego reagowania na 
kryzys zdrowotny. W konsekwencji, wiele państw 
ograniczyło swobodę przemieszczania się i dostęp 
do przestrzeni publicznej w celu zmniejszenia 
presji na system opieki zdrowotnej - walcząc 
o zaspokojenie potrzeb ludności i utrzymanie 
dostępności ograniczonych środków dla grup 
największego ryzyka.

Kryzys zdrowotny szybko przerodził się w 
kryzys społeczno-gospodarczy, w wyniku którego 
dziesiątki milionów ludzi straciło pracę, wiele z nich 
straciło źródła dochodu częściowo lub w całości, a 
w wielu przypadkach nie było w stanie zaspokoić 
podstawowych potrzeb swoich rodzin w zakresie 
wyżywienia, mieszkania i ochrony zdrowia. Szok 
gospodarczy wywołany konsekwencjami kryzysu 
zdrowotnego spowodował zwiększenie potrzeb 
społecznych i zaostrzył istniejące nierówności. 
Oprócz tych, którzy już byli najsłabszym ogniwem 
społecznego łańcucha, całe grupy społeczne 
zostały narażone na trudności społeczno-
gospodarcze. Państwa wdrożyły środki mające na 
celu zrekompensowanie, przynajmniej częściowo, 
skutków zaburzenia dla gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw, wykazując bezprecendensową 
gotowość do działania, jakiej nie zauważono w 
ostatnich dziesięcioleciach. Jednak te środki 
ekonomiczne były często niewystarczające i 
ograniczone.   

Wyzwaniem w kontekście kryzysu Covid-19 jest 
możność zagwarantowania życia demokratycznego 
w sytuacji kryzysowej. W całej Europie odnotowano 
ogólną tendencję do koncentracji władzy na szczeblu 
rządowym przy jednoczesnym ograniczeniu 
roli instytucji odpowiedzialnych za kontrolę i 
równowagę. W krajach, w których funkcjonowanie 
demokracji i praworządności było już nadwyrężone, 
władze wykorzystały tę sytuację do dalszej 
koncentracji swoich uprawnień i uchwalenia 
kontrowersyjnego ustawodawstwa niezwiązanego 
z sytuacją kryzysową COVID-19. W miarę jak 
zbliżamy się do normalizacji wirusa w naszym 
życiu, w dłuższej perspektywie niebezpieczeństwo 

polega na normalizacji pojawiających się praktyk 
kryzysowych i przymusowych.  

W tym kontekście, kiedy instytucjonalne 
mechanizmy podziału władzy i odpowiedzialności 
kurczą się, rola podmiotów obywatelskich w zakresie 
kontroli i równowagi staje się coraz bardziej istotna. 
Zostały one jednak krytycznie osłabione przy 
jednoczesnym zawężeniu przestrzeni obywatelskiej 
i ograniczeniu ich zdolności do działania ze 
względu na wpływ szoku gospodarczego na ich 
zasoby materialne. Niemniej jednak społeczności, 
stowarzyszenia i ruchy społeczne szybko i z 
powodzeniem zmobilizowały się, aby zapewnić 
skuteczny dostęp do zagrożonych przez kryzys 
praw podstawowych, aby monitorować i działać na 
rzecz sprawiedliwości dla wszystkich.  

Solidarna reakcja na kryzys, która pojawiła 
się na szczeblu oddolnym, otworzyła szansę na 
odbudowanie zaufania do podejścia i rozwiązań 
zbiorowych, które stopniały w ostatnim okresie, 
po dziesięcioleciach rosnącego indywidualizmu i 
wszechobecnej konkurencji. Jednak lekcje, których 
udziliła nam sytuacja pandemii COVID-19 są kwestią 
dyskusji, dalekiej od osiągnięcia konsensusu. 
Społeczna rozpacz spowodowana trudnościami 
społeczno-gospodarczymi i niepewnością co do 
najbliższej przyszłości grozi podsyceniem braku 
zaufania do instytucji. Ogólne poczucie połączenia 
sił we wspólnej walce i wysokie zaufanie do rządów, 
które charakteryzowało pierwszą fazę sytuacji 
kryzysowej, zostało szybko zastąpione kontestacją, 
również w formie protestów na ulicach. Regresywne 
partie i ruchy polityczne już teraz próbują 
wykorzystać te napięcia społeczne z różnym 
stopniem powodzenia, w zależności od kraju.  
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2.	Ciągłe	ograniczanie	zakresu	
swobód	obywatelskich	

Sprawozdanie na temat przestrzeni 
obywatelskiej w Unii Europejskiej w 2019 r. 
pokazało, jak ograniczenia (de iure i de facto) 
swobód obywatelskich wzrastają w całym regionie, 
podążając za wyraźnie zarysowanymi tendencjami i 
przyczyniając się do zawężenia przestrzeni działań 
podmiotów obywatelskich. W roku 2020 niektóre 
z wyzwań związanych z korzystaniem ze swobód 
obywatelskich wynikają z testu demokratycznego, 
którym okazała się dla nas pandemia COVID-19, 
gdyż odzwierciedliła i nisiliła ona niektóre z 
już ujawnionych tendencji. Inne pojawiają się 
równolegle z kryzysem zdrowotnym. Wszystkie one 
kumulują się z tendencjami udokumentowanymi 
w poprzednich latach i tworzą niezwykle 
trudne do sprawdzenia środowisko, w którym w 
2020 r. przyszło funkcjonować społeczeństwu 
obywatelskiemu. 

2.1	Ograniczanie	wolności	
zrzeszania	się	dzięki	przepisom	
dotyczących	przejrzystości	
prawodawstwa	

Po wprowadzeniu węgierskiej ustawy o 
przejrzystości organizacji wspieranych z zagranicy 
nazwanej «Lex NGO», która została uznana przez 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości za naruszenie 
prawa do zrzeszania się, w 2020 r. trzy kraje (PL, BG, 
EL) zaproponowały lub wprowadziły przepisy 
mające oficjalnie na celu poprawę przejrzystości, 
ale w rzeczywistości dyskryminująco obciążając 
i stygmatyzując ten sektor. Wykorzystanie 
przepisów dotyczących przejrzystości w celu 
ograniczenia wolności zrzeszania się jest tendencją, 
która pojawiła się już w sprawozdaniu z 2019 roku. 
Mimo, że wspomniane akty prawne różnią się między 
sobą, budzą one podobne obawy i potencjalne 
zagrożenia dla sektora swobód obywatelskich, 
w tym podwójne wymogi sprawozdawcze 
uszczuplające zasoby i środki organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; nieproporcjonalne 
sankcje w przypadku nieprzestrzegania przepisów; 
dyskryminacja organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wobec innych podmiotów (takich 
jak przedsiębiorstwa prywatne), które nie podlegają 
tym samym wymogom; oczernianie sektora w 
oczach społeczeństwa. Ten rodzaj prawodawstwa 
przyczynia się do negatywnego wpływu na zdolność 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego do 

skoncentrowania się na swojej misji w kontekście, 
w którym wolność zrzeszania się jest również 
kwestionowana przez oszczercze kampanie, trudny 
dialog z władzami publicznymi i ograniczone zasoby 
finansowe. 

2.2		Zamykanie	przestrzeni	
publicznej,	ograniczanie	wolności	
pokojowych	zgromadzeń

Ponieważ wirus COVID-19 rozprzestrzenił się w 
całym regionie, władze krajowe zaczęły ograniczać 
przestrzeń publiczną i ograniczać możliwość 
zgromadzeń. Podczas pierwszej fali pandemii w 
większości krajów UE wolność zgromadzeń została 
ograniczona jako produkt uboczny ograniczeń 
w przemieszczaniu się i zgromadzeniach, nie 
wspominając wyraźnie o prawie do pokojowych 
zgromadzeń i pozostawiając pewną dwuznaczność 
co do tego, jakie działania były dozwolone, a jakie 
ograniczone ze względu na «szerokie i niejasne» 
brzmienie. Często niejasność w odniesieniu do 
prawa do pokojowych zgromadzeń skutkowała 
pozostawieniem właściwym organom zbyt dużej 
swobody w podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu 
organizowania zgromadzeń. 

W ramach ogólnej tendencji w całej Europie 
wymóg powiadamiania organów o planowanych 
zgromadzeniach zaczął funkcjonować de iure 
lub de facto jako system zezwoleń, nawet w 
przypadku niewielkich zgromadzeń liczących 
kilka osób. W rezultacie, nawet w przypadku 
braku całkowitego zakazu, władze lokalne często 
ograniczały prawo do wolności zgromadzeń ze 
względu na obawy dotyczące zdrowia publicznego. 
W kilku przypadkach pokojowi demonstranci 
zostali rozproszeni, ukarani grzywną lub 
aresztowani z powodu niezgłoszenia lub 
nieotrzymania zezwolenia od właściwych 
organów. Ponadto władze publiczne często 
przenosiły na organizatorów odpowiedzialność za 
zagwarantowanie przestrzegania zasady zachowania 
bezpiecznej odległości podczas publicznych 
demonstracji, zamiast postrzegać ją jako wspólną 
odpowiedzialność.

W miarę stopniowego polepszania się sytuacji, 
spadku liczby hospitalizacji i zakażeń, rządy powoli 
znosiły ograniczenia związane z COVID-19, a 
niektóre państwa, które utrzymały ograniczenia 
dotyczące dużych zgromadzeń ludności, uczyniły 
wyjątek pozwalając na demonstracje. Jednak w 
niektórych krajach wolność zgromadzeń pozostała 
ograniczona nawet w miarę otwierania się innych 
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obszarów życia publicznego (np. RO). Dodatkowo, 
w kilku państwach, podczas gdy pozwolono na 
demonstracje, władze wprowadziły inne formy 
ograniczeń, oprócz przestrzegania zasad higieny 
(zdystansowanie społeczne i noszenie masek 
ochronnych), np. dotyczące formy zgromadzenia 
(statyczna zamiast marszu) i ograniczenia liczby 
uczestników. 

Należy zauważyć, że przez cały rok, przepisy i 
postawy władz wewnątrz państw członkowskich w 
kwestii prawa do pokojowych zgromadzeń zmieniały 
się tak szybko, że powodowały niepewność co do 
korzystania z tego prawa. Dodatkowo, w niektórych 
krajach, podczas gdy prawo to było chronione 
de iure, urzędnicy państwowi zniechęcali do 
wykorzystywania demonstracji publicznych jako 
formy udziału w życiu politycznym. Czasami debata 
publiczna doprowadzała także do zatarcia granic 
między ludźmi gromadzącymi się w celu wyrażenia 
protestu a tymi, którzy zbierali się w innych celach 
społecznych. 

2.3	Sekurytyzacja	przestrzeni	
publicznej,	sprzeciw	w	stosunku	do	
nadmiernego	nadzoru	

Pandemia COVID-19 została przedstawiona 
jako kwestia bezpieczeństwa publicznego. 
Zwłaszcza w pierwszej fazie pandemii, w debacie 
publicznej, wysiłki zmierzające do spowolnienia 
rozprzestrzeniania się wirusa opisywano jako 
«wojnę» z wirusem, przenosząc odpowiedzialność 
za «walkę» z pandemią na poszczególnych obywateli. 
W większości państw, agresywna narracja związana 
z bezpieczeństwem, szła w parze ze stosowaniem 
metod przymusu w celu egzekwowania ograniczeń 
związanych z COVID-19 i zamykaniem przestrzeni 
publicznej. W tym kontekście, obywatele stracili 
zaufanie do korzystania z przestrzeni publicznej 
w celu zaspokajania najbardziej podstawowych 
codziennych potrzeb, nie mówiąc już o zajmowaniu 
jej na potrzeby udziału społeczeństwa i protestów 
społecznych. Nawet gdy wykorzystanie aparatu 
bezpieczeństwa w celu egzekwowania ograniczeń 
i wzmacniania narracji bezpieczeństwa nie było 
bezpośrednio skierowane na okrojenie swobód 
obywatelskich, to jednak stworzyło ono klimat 
nieufności i terroru, który negatywnie wpłynął 
na zdolność ludzi do korzystania z przestrzeni 
publicznej i z ich podstawowych praw. W niektórych 
przypadkach samo gromadzenie się na ulicy i życie 
w przestrzeni publicznej stawało się aktem protestu 
i oporu.  

2.3.1 Uruchomienie aparatu przymusu w 
celu opanowania pandemii

W większości krajów, egzekwowaniem 
ograniczeń zajmowała się policja patrolująca 
ulice. W niektórych krajach, rządy wykorzystały 
również wojsko do egzekwowania ograniczeń 
swobody przemieszczania się. Niektóre państwa 
wprowadziły ostrzejsze sankcje i przyznały (lub 
próbowały przyznać) siłom policyjnym nowe 
uprawnienia do ich egzekwowania (np. IE, PL). 
Przykładowo, niektóre państwa członkowskie 
przyznały funkcjonariuszom policji uprawnienia 
do nakładania kar pieniężnych na miejscu (np. AT, 
LT, LV). W niektórych państwach, policja uzyskała 
dodatkowe uprawnienia do zarządzania lub karania 
treści  uznanych przez władze za fałszywe (np. 
HU, RO) lub dostęp do prywatnych danych w celu 
śledzenia rozprzestrzeniania się wirusa, co wiąże 
się z problemem nadzoru (np. BG, PL, SI, HR).

W wielu krajach, krytycznie oceniano 
nadużywanie uprawnień przez policę w zakresie 
nakładania grzywien (np. AT, RO, PL, ES), jak 
również za stosowanie siły wobec społeczeństwa 
(np. HR, RO, ES, BE, FR, EL). Grzywny i nadużycia 
ze strony policji w całej Europie dysproporcjonalnie 
dotknęły grupy rasowe, w tym czarnoskórych, 
Romów i ludzi zmieniających miejsce pobytu oraz 
migrantów, a także bezdomnych. W tym sensie, 
pandemia wzmocniła istniejącą już w wielu krajach 
tendencję do nadużyć policyjnych wobec tych grup.

2.3.2 Ostry nadzór nad wolnością 
zgromadzeń i protestów

W niektórych przypadkach, (tj. na przykład 
udokumentowanych w krajach: HU, PL, SI, 
FR) przeciwko osobom korzystającym z prawa 
do pokojowych zgromadzeń stosowano aparat 
przymusu w celu nadzorowania dokładnego 
przestrzegania przepisów COVID-19, przy czym 
pokojowi demonstranci byli poddawani sankcjom 
administracyjnym i karnym za łamanie obostrzeń 
kowidowych, co z kolei wzbudziło obawy, że 
prawdziwym zamiarem władz było zdławienie 
jakichkolwiek sprzeciwów. Odnotowano również 
szereg arbitralnych aresztowań pokojowych 
demonstrantów, niezwiązanych z ograniczeniami 
COVID-19, w niektórych przypadkach z użyciem 
przemocy (tj. w krajach takich jak FR, BG, PL, ES), 
w tym podczas demonstracji «Black Lives Matter» 
(np. FR, BE, DE, EL).
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2.3.3 Ostry nadzór nad wolnością słowa 
i zrzeszania się

Od czasu wybuchu światowej pandemii w 
całej Europie, kilka rządów ograniczyło dostęp 
do informacji, zablokowało media i wykazało 
ogólną nietolerancję wobec krytyki. Dowodem na 
to są również nagrania z oszczerczych kampanii 
przeciwko krajom społeczeństwa obywatelskiego 
(np. w CZ, EL, PL, SI, HU). W niektórych krajach 
(np. w HU, BG, RO, PL, FR) władze podjęły 
działania mające na celu kontrolę i sankcjonowanie 
krytycznie nastawionych do tych działań obywateli, 
działaczy i dziennikarzy. Waga działań znacznie się 
zmienia, jeśli chodzi o konsekwencje dla aktywistów, 
ale wszystkie one przyczyniają się do wywołania 
mrożącego krew w żyłach efektu dla obywateli i 
aktywistów, rozliczających instytucje publiczne 
z podjętych działań. W kilku krajach odnotowano 
przypadki ingerencji policji w pracę dziennikarzy 
i obywateli, którzy relacjonowali swoje działania 
(np. FR, BE, BG, HR). Ingerencje te obejmują 
aresztowania i ataki fizyczne. Sprawozdania (FR, 
EL) wskazują również na stosowanie środków 
przymusu wobec stowarzyszeń pracujących z 
migrantami.

2.4	Zmiany	legislacyjne	
ograniczające	wolność	zgromadzeń	
niezwiązane	z	COVID-19

W sprawozdaniu z 2019 r. udokumentowano, 
że w ostatnich latach wiele krajów zaostrzyło 
swoje podejście do demonstracji publicznych, 
ograniczając przestrzeń dostępną dla protestów i 
zaotrzając sankcje. W 2020 r. wprowadzono nowe 
przepisy dotyczące demonstracji publicznych w 
Grecji i przedyskutowano je we Francji i w Polsce, 
a we Włoszech i w Hiszpanii, rządy rozpoczęły 
zmianę ustawodawstwa w tym zakresie.

2.5	Gromadzenie	danych	i	nadzór

Ponieważ «tropienie wirusa» stało się mantrą 
w walce z kryzysem zdrowotnym, społeczeństwo 
obywatelskie i organizacje praw człowieka w 
całej Europie wyraziły obawy dotyczące rozwoju 
technologii nadzoru i prawa do prywatności. 
Ostrzeżenia te stały się szczególnie naglące w 
miarę zapewniania organom ścigania dodatkowych 
uprawnień do gromadzenia i wykorzystywania 
prywatnych danych, w tym danych dotyczących 
telefonów komórkowych, aplikacji do śledzenia 
przemieszczania się i innych technologii (np. BL, 

PL, SI, HR). Uprawnienia te są czasem niezwykle 
inwazyjne i nieproporcjonalne do potrzeb. Ponadto 
istnieje poważne ryzyko, że zebrane dane zostaną 
wykorzystane poza założonym celem śledzenia 
rozprzestrzeniania się wirusa, na przykład w 
postępowaniu karnym egzekwującym ograniczenia 
COVID-19 lub w innych celach.

Taki rozwój sytuacji może mieć poważne 
konsekwencje dla przestrzeni obywatelskiej. Na 
przykład, gdy dane są gromadzone w kontekście 
publicznych demonstracji (np. DE, ES). Prawo 
do ochrony prywatności jest ważnym warunkiem 
wstępnym korzystania z praw podstawowych, 
w tym z prawa do pokojowych zgromadzeń 
i do wypowiedzi. Identyfikacja w kontekście 
demonstracji publicznych może mieć odstraszający 
wpływ na udział społeczeństwa w przestrzeni 
publicznej, szczególnie w przypadku społeczności 
najbardziej zagrożonych marginalizacją. Obawy 
te potęguje coraz szersze stosowanie sztucznej 
inteligencji do monitorowania przestrzegania 
zasad COVID-19, jak również – jak ma to miejsce 
w wielu miastach Europy- zapewnienia fałszywego 
poczucia bezpieczeństwa po niedawnych atakach 
terrorystycznych, w kontekście próżni prawnej i 
braku nadzoru publicznego. Udokumentowano 
również przykłady wykorzystania technologii 
nadzoru i mediów społecznościowych do śledzenia 
demonstrantów i sankcjonowania ich (np. SI, FR). 
Jednocześnie rosną obawy, że zgromadzone dane 
mogą być wykorzystywane do celów innych niż 
zdrowotne.
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3.	Dialog	między	organizacjami	
obywatelskimi	a	organami	
zarządzającymi	zagrożony	w	
czasie	kryzysu	

Organizacje obywatelskie i społeczne znajdują 
się na uprzywilejowanej pozycji, aby zrozumieć 
wpływ polityk lub ich braku tak na szerszą populację 
jak i na poszczególne grupy społeczne. Dlatego też 
mogą one stać się ważnymi sojusznikami władz, 
których celem jest stawienie czoła słabościom 
społecznym i problemom środowiskowym, jako,że 
mogą przekazywać zebrane dane i przedstawiać 
z propozycje. Jednakże wyjątkowe okoliczności 
wywołane przez kryzys zdrowotny COVID-19 
stworzyły ogromne przeszkody dla właściwego 
funkcjonowania dialogu obywatelskiego. 
Instytucje musiały działać szybko i skutecznie, 
aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i 
zmniejszyć poważne skutki, jakie wprowadzone 
obostrzenia przyniosły dla gospodarki i ludności. 
Zwiększone obciążenie pracą, w połączeniu z 
dystansem społecznym i telepracą, w dużym stopniu 
zmniejszyło zdolność instytucji do reagowania na 
zwiększoną liczbę wniosków o dialog i konsultacje. 

Ogólnie w całej Europie, procedury kryzysowe 
ograniczyły możliwości konsultacji i wywierania 
wpływu, poprzez przesunięcie władzy z 
organu ustawodawczego do wykonawczego. 
Ponadto zamknięcie przestrzeni publicznej 
wraz z przytłaczającą obecnością w mediach 
wiadomości o koronawirusie, utrudniło dotarcie 
do innych przekazów i stworzyło nowe wyzwania 
dla społeczeństwa obywatelskiego w zakresie 
wywierania presji na rządy, podczas gdy ramy 
dialogu instytucjonalnego były nieprzestrzegane, 
niedostępne lub ograniczone.

Niemniej jednak, przy niemałych wyzwaniach i 
ograniczeniach, w wielu krajach europejskich (np. 
IR, ES, IT, RO, FR, AU, LV) krajowe platformy 
organizacji pozarządowych wyraziły uznanie 
dla próby wysłuchania zaleceń społeczeństwa 
obywatelskiego, zwłaszcza w odniesieniu do 
finansowania sektora ze śroków publicznych. W 
Irlandii i na Łotwie zapowiedziano pozytywne 
działania na rzecz wzmocnienia dialogu 
obywatelskiego. Jednocześnie, nawet w krajach 
o stosunkowo otwartym dialogu między 
społeczeństwem obywatelskim a rządami, jakość 
i wpływ wymiany zależały od ministerstw, jak 
również od wcześniejszych stosunków między 
poszczególnymi organizacjami obywatelskimi a 

władzami. Większe sieci organizacji obywatelskich 
były w lepszej sytuacji co do uwzględnienia ich 
opinii, podczas gdy mniejsze lub odnoszące się 
bardziej krytycznie organizacje, miały dodatkowe 
trudności z wywieraniem wpływu na kształtowanie 
polityki. Dodatkowo, procesy konsultacji na 
poziomie krajowym nie zawsze prowadziły do 
konkretnego wpływu na politykę, a niekiedy 
organizacje obywatelskie miały poczucie, że 
dialog obywatelski ograniczał się do zadania 
typu ‘zaznacz odpowiednie pole’. Co więcej, jak 
wynika z ogólnych tendencji, dialog obywatelski 
jest szczególnie rzadki w sprawach europejskich. 
Tak było również w czasie pandemii. 

W niektórych krajach społeczeństwo 
obywatelskie informowało, że czas przeznaczony 
na konsultacje został skrócony (np. BG, EE, LV) 
lub że zostały one zawieszone (np. RO, HU), 
z pominięciem instytucjonalnych ram dialogu 
obywatelskiego dotyczącego niektórych przyjętych 
polityk. Brak konstruktywnego dialogu z sektorem 
uważa się za istotny czynnik braku reakcji rządu na 
wiele kryzysowych sytuacji społecznych (np. DE, 
EL). 

W niektórych krajach, władze nie tylko 
lekceważyły społeczeństwo obywatelskie, ale 
także podejmowały działania, które moga 
umniejszyć jakość udziału społeczeństwa w 
przyszłości (HR, SI, BG).

Wśród kwestii, które sprawiły, że dialog 
obywatelski i rzecznictwo interesów społeczeństwa 
obywatelskiego stały się trudniejsze w czasach 
kryzysu, znalazł się dostęp do informacji, zwłaszcza 
dotyczących przyspieszonych procedur i stale 
zmieniających się przepisów. W niektórych krajach, 
rządy wstrzymały stosowanie zasad przejrzystości 
ustawodawstwa w całości lub przynajmniej w części. 
(np. HU, IT, ES, BG).  
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4.	Trudności	gospodarcze	
sektora	gwałtownie	wzrastają	w	
czasie	kryzysu	

W poprzednim sprawozdaniu rocznym z 2019 r. 
pisaliśmy, że «Kwestie związane z finansowaniem» 
były drugą co do częstotliwości kategorią w Civic 
Space Watch, dotyczącą wydarzeń negatywnie 
wpływających na wolność zrzeszania się. W tym 
kontekście, uwzględniwszy, że finansowanie 
sektora zostało już wcześniej dotknięte kryzysem 
finansowym, a ograniczenia w finansowaniu, 
zwłaszcza dotyczące organizacji obywatelskich 
pełniących funkcje strażnika i rzecznika interesów 
zostały udokumentowane w kilku krajach UE, kryzys 
COVID-19 wywarł dodatkowo ogromny wpływ 
dospodarczy i finansowy na wiele aspektów 
sektora obywatelskiego. Taki stan rzeczy może 
w bardzo krótkim terminie spowodać, że wiele 
organizacji będzie zmuszonych do zaprzestania 
lub zmniejszenia skali swojej działalności. Kryzys 
ma również długofalowe konsekwencje: krajobraz 
organizacji obywatelskich ulega szybkim i głębokim 
zmianom, ponieważ wiele z nich przestanie istnieć 
lub całkowicie zmieni character swojej działalności, 
przy braku znaczącego wsparcia ze strony instytucji 
publicznych.

Wsparcie publiczne dla sektora pojawiało się 
często dość późno, a wiele rządów na pierwszym 
miejscu stawiało finansowanie przedsiębiorstw. 
Tylko niewielka część krajów europejskich stworzyła 
specjalne fundusze dla sektora, dostosowane do 
jego specyfiki (np. AT, IE, IT, LT, PL). Wiele innych 
krajów włączyło organizacje pozarządowe do 
niektórych środków wspierających pracodawców i 
przedsiębiorstwa (np. BE, BG, FR, DE, EE, RO, SI, 
ES). Jednak w większości przypadków tylko część 
organizacji obywatelskich faktycznie kwalifikowała 
się do tego wsparcia, a finansowanie to nie było 
dostosowane do konkretnych potrzeb sektora.  

W niektórych krajach, trudności gospodarcze 
spowodowane lockdownem wprowadzonym w 
większości krajów UE, pogłębiły się z powodu 
decyzji władz publicznych o przesunięciu 
priorytetów finansowania krajowego i unijnego 
organizacji pozarządowych w celu zaradzenia 
kryzysowi zdrowotnemu. W niektórych 
przypadkach, posunięcia te wzbudziły podejrzenia, 
że ich prawdziwym celem było postawienie w 
niekorzystnej sytuacji konkretnego podsektora 
organizacji pozarządowych, nastawionych 
krytycznie wobec władz (np. HU, SI, HR, CZ).

5.	Społeczeństwo	obywatelskie	
uwalnia	swój	potencjał	

Organizacje i ruchy społeczeństwa 
obywatelskiego odgrywają zasadniczą rolę we 
wspieraniu społeczności. W poszczególnych 
krajach, podmioty społeczeństwa obywatelskiego 
mają różny status i sposób działania. Różnią się 
także zadania i funkcje, które spełniają. Jednak 
wszędzie tam, gdzie znajdują się one na pierwszej 
linii frontu, są świadkami niepewnej sytuacji, 
starając się odpowiedzieć na potrzeby ludzi w 
zakresie skutecznego dostępu do praw i ostrzegając 
o ograniczeniach i negatywnych skutkach polityki 
publicznej. Od samego początku, kryzys pokazał, 
jak różnorodne i fundamentalne są role podmiotów 
obywatelskich. 

Wsparcie	wspólnotowe	i	
solidarność	

W obliczu wyjątkowych okoliczności 
wywołanych pandemią COVID-19, obywatele i 
stowarzyszenia organizują się, aby odpowiedzieć 
na pilne potrzeby społeczne wynikające ze stanu 
zagrożenia zdrowia i izolacji. W czasach kryzysu, 
wielu obywateli doświadczało solidarności i 
praktykowało ją codziennie dzięki wzajemnemu 
wsparciu w swoich gminach i społecznościach jak 
i poza nimi. Szczególnie w pierwszej fazie kryzysu 
nastąpił gwałtowny wzrost liczby wolontariuszy 
spontanicznie inicjujących działania, przy czym 
dla wielu z nich był to pierwszy raz w życiu. W 
działaniach tych mogli oni często korzystać z 
infrastruktury stowarzyszeniowej. 

Kluczowym obszarem działania było zwiększenie 
potencjału publicznych instytucji opieki zdrowotnej 
poprzez wspieranie pracowników opieki medycznej, 
pozyskiwanie funduszy dla szpitali, prowadzenie 
kampanii informacyjnych na temat pandemii oraz 
produkcja i dystrybucja materiałów medycznych. 
W całej Europie, wiele organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wykorzystywało swoje platformy, aby 
przyczynić się do rozpowszechniania wiarygodnych 
informacji na temat wirusa i środków rządowych. 
Wysiłki te miały szczególnie istotne znaczenie 
dla dotarcia do najbardziej zmarginalizowanych 
społeczności. Stowarzyszenia udzielały również 
porad, aby zrozumieć, w jaki sposób środki rządowe 
były kierowane do konkretnych grup i szerszej 
populacji, w celu wsparcia i ułatwienia dostępu do 
pomocy rządowej.
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Podmioty społeczeństwa obywatelskiego 
aktywnie wspierały społeczności, by lepiej 
radziły sobie z pandemią, zapewniając również 
usługi socjalne wszystkim potrzebującym, w tym 
osobom starszym, pacjentom, osobom objętym 
kwarantanną, mniejszościom odsuniętym 
na boczny tor, migrantom i uchodźcom oraz 
społecznościom zmarginalizowanym i wiejskim. 
W wielu przypadkach te samoorganizujące się 
doświadczenia solidarnościowe sformalizowały 
współpracę z instytucjami lokalnymi w celu 
wyartykułowania swych działań i realizacji polityk 
publicznych. Tego rodzaju działania można było 
zaobserwować na przykład we Włoszech, gdzie 
wiele grup wzajemnej pomocy rozprowadzało 
bony i paczki z Gmin, aby uzupełnić brak usług 
publicznych w ich społecznościach.

Innym istotnym aspektem zorganizowanej 
solidarności było niesienie pomocy ofiarom 
psychicznych i społecznych traum, spowodowanych 
izolacją i samotnością. Stowarzyszenia wykorzystały 
swoją wiedzę specjalistyczną, aby zapewnić 
wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego na 
platformach internetowych i telefonicznych, a 
także wspólne przestrzenie internetowe w celu 
stworzenia poczucia przynależności i zapewnienia 
rozrywki. Zajęcia kulturalne online rozkwitły w 
czasie kryzysu, w okresie, w którym wiele osób czuło 
się wrażliwych: spotkania wirtualne, transmisje, 
kino, teatr, dyskusje... były organizowane w celu 
zapewnienia ludziom możliwości przebywania 
razem, utrzymania kontaktów społecznych, 
pozostawania aktywnym psychicznie. Wiele 
wydarzeń kulturalnych organizowanych w 
internecie przez podmioty społeczne wykorzystano 
również jako okazję do zebrania funduszy na 
wsparcie personelu medycznego i grup najbardziej 
dotkniętych kryzysem.

Informowanie	o	polityce	
publicznej	i	pociąganie	instytucji	do	
odpowiedzialności

Będąc w bliskim kontakcie z grupami 
znajdującymi się w trudnej sytuacji i z całą 
społecznością, organizacje obywatelskie i ruchy 
społeczne wykazują głębokie zrozumienie wyzwań 
społecznych i tego, jak polityka publiczna (lub 
jej brak) wpływa na ich funkcjonowanie. Na 
szczeblu krajowym i europejskim, organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego ściśle monitorowały 
ustawodawstwo wprowadzone w celu stawienia 
czoła kryzysowi zdrowotnemu, jego wpływowi na 

demokrację, prawa człowieka i prawa obywatelskie, 
a także ścisłe nadzorowanie wprowadzanych 
środków. W całej Europie pojawiły się działania 
obywatelskie pokazujące, w jak dysproporcjonalny 
sposób, środki te wpłynęły na migrantów, Romów, 
bezdomnych, osoby przebywające w aresztach i 
więzieniach, osoby LGBTI, nienależące do rasy 
białej lub grupy o niskich dochodach.

Rządy i instytucje na wszystkich szczeblach 
znalazły cennych, aczkolwiek wymagających 
partnerów w podmiotach obywatelskich, 
ostrzegających o warunkach życia ludności 
i dostarczających informacji i propozycji 
politycznych.  Gdy władze nie uwzględniały 
ostrzeżeń podmiotów obywatelskich, sector 
organizował ruchy kontestacyjne i mobilizował 
społeczeństwo. Przestrzeń internetowa miała 
kluczowe znaczenie dla zachęcania do poparcia 
dla propozycji rzecznictwa interesów i protestów. 
Ponadto, stowarzyszenia i ruchy społeczne znalazły 
kreatywne sposoby na przeprowadzenie mobilizacji 
na ulicach przy jednoczesnym zachowaniu środków 
bezpieczeństwa. 

Po zabójstwie George’a Floyda w Stanach 
Zjednoczonych na początku czerwca, w miastach 
całej Europy wybuchły protesty. Ta fala demonstracji 
uwypukliła problem dyskryminacji instytucjonalnej 
i przemocy policyjnej, które istnieją również od 
wielu dziesięcioleci w Europie, o czym regularnie 
donoszono podczas lockdownu. Stwierdzenie tego 
faktu zmusza Europę do stawienia czoła obecnemu 
dziedzictwu jej kolonialnej przeszłości. Inne grupy, 
które szczególnie ucierpiały w czasie pandemii, 
również zorganizowały się same lub zmobilizowały 
do protetu.  

Umieszczenie	solidarności	
w	centrum	programu	naprawy	
gospodarczej,	proponując	
alternatywne	rozwiązania

Podczas gdy wybuch pandemii wywołał 
wiele zamieszania i niepokoju, stworzył on 
również okazję do wezwania do zasadniczych i 
kompleksowych reform w celu zmiany sposobu 
funkcjonowania społeczeństw, gospodarek i 
instytucji. Wiele organizacji obywatelskich i 
ruchów społecznych od lat łączyło siły i wzywało 
do stworzenia sprawiedliwego i uczciwego 
społeczeństwa. Kwitły wspólne inicjatywy 
wzywające do rozpoczęcia refleksji o pożądanej 
przyszłości «dzień po» kryzysie zdrowotnym, do 
wspólnej burzy mózgów na temat zmian, które 
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kryzys powinien uczynić nieuniknionymi. Ta 
mobilizacja na rzecz alternatywnych rozwiązań była 
nie tylko ukierunkowana na konkretne sektory, ale 
także pozwoliła na stworzenie szerszych koalicji 
międzysektorowych i zaspokojenie potrzeb. U 
podstaw wszystkich żądań i mobilizacji, które 
obejmują szerokie podejście, leży koncepcja, że aby 
wyjść z traumy zbiorowej, której doświadczamy, 
solidarność ze strony wszystkich i ze wszystkimi 
musi znaleźć się w centrum agendy politycznej na 
szczeblu krajowym i europejskim.  

Przestrzeń	społeczności	LGBTI	
pod	presją	

Kryzys COVID-19 nałożył na organizacje LGBTI 
nadzwyczajne obciążenia. Podobnie jak w innych 
dziedzinach, wielu członków społeczności LGBTI 
nie było w stanie zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb. W związku z tym, organizacje 
obywatelskie działające na rzecz praw osób LGBTI 
stanęły w obliczu zwiększonej liczby wniosków 
o świadczenie usług w obliczu zmniejszonych 
zasobów wewnętrznych. Próby wypełnienia luk 
humanitarnych pozostawionych przez państwa 
w reakcji na sytuację kryzysową pozbawiły je 
zdolności do wykonywania zwykłej pracy, w 
tym orędownictwa, pracy politycznej i ustalania 
standardów poprzez strategiczne postępowania 
sądowe. Ponadto organizacje napotkały nowe 
przeszkody w dostępie do przestrzeni publicznej 
w celu obrony i rzecznictwa interesów, niezbędnej 
dla przekazu informacji w polityce rządowej. W 
dłuższej perspektywie, utrata funduszy, wraz z 
prawdopodobieństwem, że środki te nie zostaną 
niczym zastąpione, może spowodować istotne 
problemy związane ze zrównoważonym rozwojem 
dla wielu organizacji. Wszystko to dzieje się w 
kontekście wstrzymania postępów w zakresie praw 
osób LGBTI, a nawet ich ogólnego pogorszenia.  
Niemniej jednak w całej Europie pojawiły się udane 
inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, mające 
na celu utrzymanie więzi między osobami LGBTI i 
ducha Dumy [the spirit of the Pride alive], pomimo 
ograniczeń.

Czechy

Organizacje pozarządowe pomogły czeskiej 
demokracji rozwijać się w okresie transformacji 
postkomunistycznej, choć podobnie jak w innych 
krajach Europy Wschodniej, nadal borykają się 
one z niskim zaufaniem społeczeństwa, słabym 
uznaniem rządu i niewystarczającą uwagą mediów. 
W ostatnich latach, a zwłaszcza od czasu wyborów w 
2017 roku, postrzeganie organizacji pozarządowych 
przez opinię publiczną charakteryzuje się stałym 
spadkiem, odzwierciedlającym podobny stan w 
całej Europie Środkowej i Wschodniej. Nieufność 
ta odzwierciedla społeczne obawy i podejrzenia, 
które oportunistyczne siły polityczne wykorzystują 
czasami do ograniczania demokracji. Wielokrotnie 
atakowały one głosy krytyczne wobec swoich 
działań, nazywając je «politycznymi», grożąc 
cięciem funduszy państwowych i odmawiając 
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im udziału w kształtowaniu polityki. Niemniej 
jednak, te niepokojące wydarzenia nie wpływają 
na ogólną stabilność i odporność czeskich CSO. 
W tym kontekście, kryzys COVID-19 spotęgował 
te tendencje: z jednej strony, głosy demokratyczne 
były wymierzone w oszczerczą kampanię polityków; 
z drugiej strony, na pierwszej linii frontu znaleźli 
się działacze społeczeństwa obywatelskiego, 
którzy reagowali na społeczno-gospodarcze i 
demokratyczne wyzwania związane z pandemią.

Niemcy

Ramy prawne, podatkowe i administracyjne 
społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech są 
raczej dobre. Społeczeństwo obywatelskie obejmuje 
ważny podsektor «modelu korporacyjnego «, 
który ściśle współpracuje z państwem i jest w 
przeważającej mierze przez nie finansowany oraz 
odgrywa istotną rolę w systemie opieki społecznej, 
jak również podsektor, który angażuje się w 
obronę praw, działania nadzoru społecznego i idei 
demokracji deliberatywnej. W ostatnich latach 
pojawiła się tendencja do ograniczania przestrzeni 
społeczeństwa obywatelskiego zajmującego się 
kwestiami «politycznymi». Stowarzyszeniom 
pożytku publicznego, które regularnie wypowiadają 
się na tematy polityczne, grozi utrata statusu 
organizacji pożytku publicznego, a więc i zachęt 
podatkowych. Gwałtowny wzrost ruchów skrajnie 
prawicowych wywołał również obawy wśród 
demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego. 
Podczas gdy środki COVID-19 spotkały się w dużej 
mierze z aprobatą obywateli, ograniczyły one 
możliwości udziału społeczeństwa obywatelskiego 
w kształtowaniu polityki, stwarzając poczucie 
zaniedbania.

Grecja

Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie 
w Grecji było historycznie słabe, zwłaszcza w 
porównaniu z innymi krajami europejskimi. 
Niemniej jednak pauperyzacja ludności 
spowodowana ostrą polityką oszczędnościową w 
trakcie i po zakończeniu okresu ratunkowego - w 2017 
roku ponad jedna trzecia ludności była zagrożona 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a stopa 
bezrobocia była najwyższa w Unii Europejskiej - a 
kryzys migracyjny, który rozpoczął się w 2016 roku, 
doprowadził do pojawienia się wielu nieformalnych 
inicjatyw, nieujętych w danych infograficznych. 
Gorycz wobec środków narzuconych przez UE, 
a także oburzenie z powodu postrzeganego 

zaniedbania UE w kwestiach migracji, tłumaczą 
zwycięstwo wyborcze partii walczącej o «prawo i 
porządek». Od czasu dojścia do władzy latem 2019 
r. , prawicowy rząd Nowej Demokracji ograniczył 
przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, 
zwłaszcza dla grup działających na rzecz praw 
migrantów, w kontekście, który już wcześniej 
stanowił wyzwanie dla grup obywatelskich.  
Wybuch koronaawirusa w 2020 r. stał się trzecim 
poważnym kryzysem w kraju w ciągu ostatnich 12 
lat, dostarczając rządowi greckiemu dodatkowego 
uzasadnienia do brutalnego rozprawienia się ze 
społeczeństwem obywatelskim.

Irlandia

Społeczeństwo obywatelskie w Irlandii jest bardzo 
zróżnicowane, od nieformalnych grup lokalnych 
po oficjalnie zarejestrowane krajowe organizacje 
charytatywne lub instytucje parapubliczne, takie jak 
uniwersytety i szpitale. Społeczeństwo to zostało w 
znacznym stopniu dotknięte w dekadzie kryzysu 
społecznego i gospodarczego, po 2008 r. Ze względu 
na politykę oszczędnościową, wsparcie publiczne 
dla tego sektora spadło o 41 % w latach 2008-2014. 
Państwo pozostaje głównym fundatorem dla wielu 
organizacji. O ile podmioty społeczne są aktywnew 
życiu politycznym kraju, o tyle finansowanie przez 
państwo przedkłada (a czasem nawet ogranicza 
się do niego) świadczenie usług nad działania 
wspierające.  W tym kontekście, podobnie jak 
w innych miejscach w Europie, irlandzki sektor 
dobroczynny został w dużym stopniu dotknięty 
kryzysem COVID-19, przy czym spadek dochodów 
wyniósł 445 mln euro. Mimo, że rząd irlandzki jako 
jeden z nielicznych w Europie stworzył specjalny 
fundusz dla organizacji charytatywnych, sytuacja 
wielu z nich pozostaje wciąż niepewna. Pomimo 
trudności, podmioty obywatelskie nadal odgrywają 
istotną rolę, czy to w zakresie świadczenia usług 
na rzecz ludności, czy w zakresie wspierania lub 
rozliczania rządu. Obecny kryzys otwiera również 
możliwości wzmocnienia partnerstwa między tym 
sektorem a władzami. 

Słowenia

Słoweńskie społeczeństwo obywatelskie 
obejmuje zróżnicowany zakres działań, przy 
stosunkowo wysokim poziomie wolontariatu. 
Jednakże organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego od dawna borykają się tam z 
problemami ograniczonych zasobów finansowych 
i ludzkich, zwłaszcza w zakresie promocji swych 
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działań. O ile podmioty obywatelskie, zwłaszcza 
te, działające na rzecz środowiska i migrantów, 
były niekiedy oczernianie przez polityków, o 
tyle otoczenie prawne uległo znacznej poprawie 
wiosną 2018 roku, kiedy to -między innymi- ustawa 
o organizacjach pozarządowych zdefiniowała 
termin «organizacji  pozarządowej», pozwalając na 
utworzenie funduszu ad hoc w celu wzmocnienia 
sektora, w tym zwiększenia stopy zatrudnienia w 
dłuższej perspektywie. Niemniej jednak, rok 2020 
charakteryzował się znacznym pogorszeniem 
przestrzeni obywatelskiej i praworządności, 
zwłaszcza po utworzeniu nowego prawicowego 
rządu, co zbiegło się w czasie z ogłoszeniem pandemii 
w kraju. Od połowy marca, rząd wielokrotnie 
próbował -i często udawało mu się - zmienić 
zasady demokracji i ograniczyć dialog z sektorem. 
Posunięcia te spotkały się ze sprzeciwem ze strony 
społeczeństwa obywatelskiego i obywateli, którzy 
protestowali, prowadząc do odnowy słoweńskiej 
mobilizacji obywatelskiej.




