PilietinEs visuomenEs manifestas

CIVIC PRIDE
Visame pasaulyje milijonai pilietinių organizacijų
ir judėjimų atlieka svarbų vaidmenį gerindami
mūsų bendruomenes ir kviesdami piliečius
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.
Advokacija, kampanijos ir kvietimas veikti yra jų
veiklos formos, kurios užtikrina prigimtinių
žmogaus teisių egzistavimą ir įtvirtinimą.
Kasdienis pilietinių organizacijų narių darbas ir
įsipareigojimas veikti saugo gamtą ir užtikrina,
kad milijonai vyrų, moterų ir vaikų visame
pasaulyje
galėtų
naudotis
socialinėmis,
ekonominėmis,
kultūrinėmis,
pilietinėmis,
politinėmis ir aplinkosauginėmis teisėmis.
Nepriklausomų pilietinių organizacijų svarbą
pripažįsta
Jungtinės
Tautos
remdamosi
tarptautine teise, gina Europos Sąjungos
įstatymai ir visų demokratinių valstybių
nacionalinės Konstitucijos, įvardindamos jų
egzistavimą esminiu demokratijos veiksniu.
Nepaisant to, dar ir šiandien visame pasaulyje
pilietinės visuomenės aktyvistai ir teisių gynėjai
aukoja savo laisvę ir kartais gyvybe gindami
pilietinio įsipareigojimo principus, kasdienis
pilietinių
aktyvistų
darbas
vis
labiau
apsunkinamas.

Net ir Europoje mes susiduriame su problemomis
norėdami apginti silpnesniųjų teises ir paremti
tvaresnę politiką.
Valstybės vis dažniau negali užtikrinti savo
piliečių teisių. Tai ypač svarbu užsieniečiams,
migrantams ir pabėgėliams, todėl mes
didžiuojamės kviesdami naikinti kliūtis ir ginti
visų žmonių teises.
Šiandien Pilietinė visuomenė ir aktyvus jos
dalyvavimas viešojoje veikloje tapo kliūtimi
daugeliui vyriausybių, kurios nepripažįsta šių
organizacijų kaip lygiaverčių partnerių, todėl mes
didžiuojamės organizuodami ir kviesdami visus
dalyvauti pilietinėse akcijose, nes tai yra
demokratijos pagrindas.
Daugelyje
Europos
valstybių
pilietinės
organizacijų veikla yra menkinama pasinaudojant
klaidinančiomis
kampanijomis
ir
teisiniu
priekabiavimu.
Solidarumas
viešai
kriminalizuojamas, o susirinkimo laisvė ribojama
ar netgi draudžiama. Šiandien daugelyje valstybių
vyrauja sumaištis todėl mes
didžiuojamės
nenustodami veikti ir ginti ne tik žmonių
interesus, bet ir demokratiją.

Nuo gruodžio 5-osios visoje Europoje vyks pilietinės visuomenės dienos “Civic Pride Days”
Būdami skirtingi savo kilme mes susiburiame, kad galėtume vieningai pasakyti:
Mes didžiuojamės, kad mūsų darbas daro pasaulį ir visuomenę geresniais!
Mes apginsime žmogaus teises, demokratiją ir pilietinę erdvę!
Neleisime kriminalizuoti pilietinio aktyvumo ir socialinio solidarumo!
Mes už asociacijų, susirinkimų ir saviraiškos laisvę!
Mes subursime piliečius, kad paremtume žmogaus teises ir demokratiją ir
užsitikrintume solidarumą savo veiklai!
Mes kviesime organizacijas ir institucijas pripažinti ir paremti mūsų veiklą!

