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APEL 

PE 10 DECEMBRIE 2018 

Organizațiile societății civile se organizează pentru 

”NO DAY WITHOUT US” 

 

Pe 10 decembrie 1948 a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului 

În această zi, liderii tuturor statelor au consfințit ideea că drepturile omului sunt universale și 
indivizibile, că libertatea de expresie, de asociere, dreptul de a demonstra, de a migra, de a 
trăi în pace... și accesul la educație, servicii de sănătate, o locuință, muncă, dreptul de a-ți 
părăsi țara etc... sunt drepturi pentru toți.  

De atunci, în întreaga lume, o mare varietate de apărători ai drepturilor omului, mișcări 
civice și sociale, asociații, ONG-uri, filantropi... muncesc, susțin, oferă asistență și îngrijire 
sau servicii pentru milioane de oameni, transformând promisiunea Declarației Universale a 
Drepturilor Omului într-o realitate cotidiană. 

În același timp, în acești 70 de ani, în multe țări și regiuni ale lumii, apărătorii drepturilor 
omului au avut și încă au de suferit de pe urma opresiunii și a persecuțiilor. Mulți dintre ei 
și-au sacrificat și încă își sacrifică libertatea pentru angajamentul pe care și l-au luat. 

 

După 70 de ani, în UE, apărătorii drepturilor omului și activiștii civici sunt amenințați 

Observăm astăzi în Europa cum accesul la drepturi este îngreunat din ce în ce mai mult în 
numele austerității, împiedicând actorii civici să își joace pe deplin rolul. Politicile actuale 
limitează sprijinul public doar la persoanele cele mai nevoiașe. Astfel, mulți oameni sunt 
privați de accesul la drepturi de bază de ordin economic, social, cultural sau de mediu. 

În unele țări, organizațiile și mișcările civice care monitorizează sau cer socoteală 
autorităților, diseminând informații despre neajunsurile politicilor publice sau interese 
obscure, se confruntă cu campanii de denigrare prin care sunt acuzați că sunt agenți 
străini, o amenințare la adresa securității naționale... Vedem tendințe îngrijorătoare de a 
incrimina solidaritatea și sprijinul umanitar oferit solicitanților de azil. Organizațiile și activiștii 
sunt intimidați prin procese, folosindu-se drept pretext încălcărea secretului de afaceri. 
Restrângerea spațiului civic poate lua diferite forme, din ce în ce mai inventive, folosite de 
guvernele autoritare (sau așa-zise liberale).  

Este șocant să vedem cum toate drepturile (economice, sociale, politice și civice) sunt 
amenințate în Europa de astăzi. Amintiți-vă că drepturile fie progresează indivizibil, fie sunt 
atacate! 
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Pe 10 decembrie 2018, 

haideți să arătăm valoarea pe care organizațiile și mișcările noastre civice o aduc 
societății!  

În fiecare zi, organizațiile noastre contribuie decisiv, în termeni concreți, la sporirea 
democrației, egalității și solidarității pentru toți. 

Facem asta deși ne confruntăm cu resurse și un spațiu de operare tot mai restrâns, cu 
creșterea competiției sociale și intergeneraționale menite să stârnească adversități între 
oameni pentru acces la drepturi, asistând la tensiunile împotriva migranților și la diviziuni 
create între păturile sociale. 

Atât prin activitățile noastre directe, cât și prin cele de advocacy, contribuim la menținerea 
unei societăți inclusive și, deci, mai democratice.  

Atunci când rolul nostru critic este ignorat, negat sau amenințat, întreg spațiul democratic 
se micșorează. 

Societățile noastre nu pot respecta promisiunea asumată prin Declarația Universală a 
Drepturilor Omului și tratatele UE fără o societate civilă vibrantă și recunoscută, organizată 
activ la toate nivelurile, capabilă să acționeze și să acopere toate nevoile. 

Acesta este mesajul pe care dorim să-l exprimăm în mod vizibil pe 10 decembrie. 

 

Apel pentru 10 decembrie 2018: 

”NO DAY WITHOUT US” 

Solicităm tuturor actorilor civici, organizațiilor și mișcărilor civice, tuturor cetățenilor 
care susțin lupta pentru drepturi și justiție, egalitate și solidaritate, libertăți și democrație, 
care vor ca planeta noastră să fie un loc mai bun pentru generațiile prezente și viitoare, să 
ni se alăture într-o acțiune simbolică dar vizibilă – „no day without us” – în întreaga 
Europă. 

În orașe mari sau în comunități mici, la locul de muncă sau adunați în spații publice, în 
grupuri mari sau mici, în fața instituțiilor sau vorbind cu presa, în online și offline... 

Prin purtarea unei banderole, prin afișe și bannere, prin distribuirea de pliante 
persoanelor pe care le întâlnim sau beneficiarilor noștri, făcând poze și clipuri video și 
împărtășindu-le cu comunitatea MEGA. 

Nu ne suspendăm activitatea, ci îi subliniem valoarea! 

 

Cum te poți alătura? 

Această acțiune este organizată în cadrul campaniei MEGA – Make Europe Great for All. 

Pentru a te alătura acțiunilor din această zi, completează acest formular care oferă diferite 
tipuri de implicare și este deschis sugestiilor noi despre cum putem acționa. 

Echipa de coordonare va fi în contact cu tine pentru planificarea acțiunilor și îți va pune la 
dispoziție materiale vizuale și alte informații relevante.  

https://megacampaign.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyox7ctmflbjNEzhD87_QZaHz8DNr2e8KPbxoouNNSkDJ20w/viewform
mailto:ahardy@civic-forum.eu
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Primii semnatari: 

1. Jean-Marc Roirant, President, European Civic Forum  
2. Francesca Chiavacci, President, ARCI (Italy)  
3. Malik Salemkour, President, Ligue of Human Rights (France)  
4. Oonagh Aitken, President, Volonteurope (UK)  
5. Cristian Pirvulescu, Honorary President, Association Pro Democratia (Romania)  
6. Loes Rutten, President, AEGEE-Europe – European Students’ Forum (Europe)  
7. Karolina Dreszer, President, OFOP – National federation of Polish NGOs (Poland)  
8. Dominique Guibert, President, Association Européenne pour la Défense des Droits de 

l’Homme (Europe)  
9. Viera Zuborova, Bratislava Policy Institute (Slovakia)  
10. Victorino Mayoral, President, Fondation CIVES (Spain)  
11. Daniela Vancic, Democracy International (Germany)  
12. Lilla Üveges, Civilizáció (Hungary)  
13. Miklos Barabás, Director, European House/Europa Haz (Hungary)  
14. Roger Casale, Founder & Secretary General, New Europeans (UK)  
15. Kristine Zonberga, Director, Civic Alliance (Latvia)  
16. Maarten De Groot, Campaign Officer, The ECI campaign (Belgium)  
17. Miodrag Nedeljkovic, Executive Director, Initiative for Development and Cooperation 

(Serbia)  
18. Sreten Koceski, Executive Director, Community Development Institute (Macedonia)  
19. Denis Stokkink, Director, Pour la Solidarité (Belgium)  
20. Dr. Jens Baganz, Co-Chair, We are Europe! (Germany)  
21. Julie Rosenkilde, Secretary-General, Nyt Europa (Denmark)  
22. Franz Neunteufl, Executive Director, Interessenvertretung Gemeinnütziger 

Organisationen (Austria)  
23. Jolana Turnerova, Executive Director, SPIRALIS (Czech Republic)  
24. Joao Labrincha, Secretary General, Citizenship Academy – Academia Cidada 

(Portugal)  
25. Eric Favey, President, & David Lopez, International Affairs coordinator, La Ligue de 

l’Enseignement (France)  
26. Lubov Panayotova, Director, European Institute Foundation (Bulgaria)  
27. Imants Breidaks, CEO, Organisation ManaBalss.lv (Latvia)  
28. Goran Forbici, Director, CNVOS Center of NGOs (Slovenia)  
29. Deirdre Garvey, Chief Executive Officer, The Wheel (Ireland)  
30. Ionut Sibian, Executive Director, Civil Society Development Foundation (Romania)  
31. Gaja Brecelj, Director, Umanotera (Slovenia)  
32. Jelena Berkovic, Executive Director, GONG (Croatia)  
33. Ansgar Klein, Managing Director, National Network for Civil Society - BBE (Germany)  
34. Kevin Blowe, Coordinator, Network for Police Monitoring (United Kingdom)  

 


