
 

opfordring til handling  

CIVIL STOLTHED 
 

Over hele verdenen spiller millioner af 

civilsamfundsorganisationer-og borgerbevægelser 

en essentiel rolle i vores samfund, ved at fremme 

fællesskaber og sikre borgernes demokratiske 

deltagelse. De sætter fokus på, fører kampagne for 

og handler for at skabe adgang til fundamentale 

rettigheder for os alle.  

Socioøkonomiske, kulturelle, civile, politiske og 

miljømæssige rettigheder for millioner af mænd, 

kvinder og børn samt bevarelse af natur og det 

fælles gode bliver sikret af det daglige engagement 

fra civilsamfundsorganisationers medlemmer.  

Uafhængige civilsamfundsorganisationers rolle er 

anerkendt af FN og af international lov, af den 

Europæiske Unions love og af alle demokratiske 

nationale forfatningsmæssige love som et 

essentielt element i demokratiet.  

Men alligevel, over hele verden, har mange 

borgeraktivister og rettighedsforsvarer ofret, og 

ofrer fortsat, deres frihed og endda deres liv på 

grund af deres civile engagement. Derudover bliver 

vores arbejde stadig tungere.  

Også i Europa står vi overfor stigende problemer 

med at gøre vores arbejde med at arbejde for bedre 

policys og levering af de nødvendige servicer, som 

gør adgang til rettigheder en realitet og sikrer, at 

ingen bliver efterladt.  

Stater mislykkes i stigende grad med at garantere 

rettigheder for deres borgere. Dette gør sig i endnu 

højere grad gældende for udlændinge, migranter 

og flygtninge. Ja, vi er stolte af at kæmpe for 

rettigheder alle, mod de talrige hindringer vi møder 

på vores vej! 

Civilsamfundet og dennes involvering er i stedet 

for en demokratisk partner og en del af grundlaget 

for deres legitimitet blevet set som at udgøre et 

problem alene for et stort antal af regeringer i 

Europa. Ja, vi er aktive borgere, og vi er stolte af at 

organisere og deltage i borgernes kollektive 

aktiviteter, der er demokratiets virkelige essens. 

Vores arbejde er i stigende grad under angreb i 

mange europæiske lande i dag gennem tilsvining 

og lovligningsmæssig chikane. Solidaritet er 

kriminaliseret, forenings- og ytringsfrihed bliver 

mere begrænset og endda undertrykt. Ja, vi er 

stolte af at stå imod, da vi ved at spille vores rolle 

forsvarer folkets interesser og demokratiet som 

helhed. 

 

Fra den 5. december afholdes dage for civil stolthed over hele Europa. 
Med vores mangfoldighed af forskellige nationale og lokale sammenslutninger vil vi mobilisere for gøre klart: 

Vi er stolte af vores arbejde, som gør vores verden og samfund bedre! 

Hænderne væk fra menneskerettigheder, demokratiet, borgerinddragelse og det offentlige rum! 

Nej, til kriminalisering af aktivisme og social solidaritet! 

Ja, til forenings-, ytrings- og forsamlingsfrihed! 
 

Vi vil mobilisere borgere til at udtrykke deres støtte  

til værdien af rettigheder og demokrati for alle  

og deres solidaritet med vores arbejde. 

Vi vil opmuntre institutioner til fuldt at anerkende og støtte vores arbejde. 


