CALL TO ACTION
DNI DUMY OBYWATELSKIEJ
Na całym świecie miliony organizacji i ruchów
obywatelskich odgrywają istotną rolę w naszych
społeczeństwach, dążąc do poprawy jakości życia i
promując
zaangażowanie
społeczne
w
poszczególnych wspólnotach lokalnych. Proponują
konkretne rozwiązania, prowadzą kampanie i
działają
w
celu
zapewnienia
wszystkim
skutecznego dostępu do podstawowych praw
człowieka.
Dzięki codziennemu zaangażowaniu członków i
członkiń organizacji społecznych, w odniesieniu do
coraz większej liczby mężczyzn, kobiet i dzieci ich
prawa
społeczno-ekonomiczne,
kulturalne,
obywatelskie, polityczne, jak i prawo do środowiska
są coraz pełniej realizowane, a działania w zakresie
ochrony przyrody i wspólnych dóbr przynoszą coraz
lepsze efekty.
Rolę niezależnych organizacji społecznych
stanowiących kluczowy element demokracji uznają
Organizacja Narodów Zjednoczonych, prawo
międzynarodowe, regulacje Unii Europejskiej oraz
prawa
konstytucyjne
wszystkich
państw
demokratycznych.
Niemniej jednak, na całym świecie wielu
aktywistów i wiele aktywistek oraz obrońców i
obrończyń praw poświęciło i nadal poświęca swoją
wolność, a nawet życie z powodu swojego
zaangażowania obywatelskiego. Także nasze
codzienne działania stają się coraz trudniejsze.

Dotyczy to również Europy, gdzie mierzymy się z
rosnącymi przeszkodami w walce o poprawę
polityk publicznych i zapewnienie świadczenia
usług
niezbędnych
do
zagwarantowania
rzeczywistego dostępu do praw w taki sposób, by
nikt nie został przy tym pominięty.
Państwa coraz częściej nie gwarantują realizacji
praw nawet swoim obywatelom i obywatelkom, a
tym
bardziej
obcokrajowcom,
migrantom,
migrantkom, uchodźcom i uchodźczyniom. Tak,
jesteśmy dumni z działania na rzecz zapewnienia
praw wszystkim ludziom, w obliczu licznych i
różnorodnych przeszkód jakie napotykamy na tej
drodze!
Społeczeństwo obywatelskie i jego zaangażowanie
stały się raczej przeszkodą dla znacznej liczby
rządów, niż stałym partnerem i podstawą do
legitymizacji ich działania. Tak, jesteśmy
aktywnymi obywatelami i obywatelkami, z dumą
organizujemy i uczestniczymy we wspólnych
inicjatywach obywatelskich, uznawanych przez nas
za istotę demokracji.
Nasza praca jest dziś coraz częściej celem ataku w
wielu krajach Europy za sprawą kampanii
oszczerstw i nękania niekorzystnymi zmianami
prawnymi. Solidarnośći z potrzebującymi jest
kryminalizowana, wolność słowa i prawo do
zrzeszania się są coraz bardziej ograniczane, a
nawet tłumione. Tak, z dumą podejmujemy walkę,
ponieważ poprzez nasze działania stajemy w
obronie interesów wszystkich ludzi, jak również
samej demokracji.

Od 5. Grudnia, Dni Dumy Obywatelskiej w całej Europie
Mając na uwadze naszą różnorodność oraz różne konteksty krajowe i lokalne, mówimy zdecydowanie:
Jesteśmy dumni z naszych działań, które zmieniają nasz świat i społeczeństwo na lepsze!
Ręce precz od praw człowieka, demokracji, inicjatyw obywatelskich
i przestrzeni obywatelskiej!
NIE dla karania za aktywność obywatelską i solidarność społeczną
TAK dla wolności słowa, zgromadzeń publicznych i prawa do zrzeszania się!
Mobilizujemy obywateli do okazania wsparcia w walce
o prawa i demokrację dla nas wszystkich
oraz do zjednoczenia się we wspólnym działaniu z nami.
Wzywamy instytucje do pełnego uznania i wsparcia naszych działań.

