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ZILE DE CIVIC PRIDE  

 
Peste tot în lume, milioane și milioane de 

organizații și mișcări civice joacă un rol esențial 

în societățile noastre, îmbunătățind viața 

comunităților și promovând participarea 

cetățenilor. Ele pledează și acționează pentru ca 

toată lumea să beneficieze cu adevărat de 

drepturile fundamentale ale omului.  

Datorită dedicării societății civile, drepturile 

socio-economice, culturale, civice, politice și de 

mediu ale milioane și milioane de femei, bărbați, 

copii, precum și apărarea patrimoniului natural 

devin din ce în ce mai des realitate.  

Rolul organizațiilor societății civile independente 

este recunoscut de ONU și de dreptul 

internațional, de către legislația UE și de toate 

constituțiile statelor democratice ca fiind unul 

esențial pentru democrație.  

Cu toate acestea, peste tot în lume, mulți activiști 

civici și apărători ai drepturilor omului și-au 

sacrificat și încă își sacrifică libertatea sau chiar 

viața pentru implicarea lor civică. Munca noastră 

zilnică devine din ce în ce mai dificilă. 

Chiar și în Europa ne confruntăm cu obstacole din 

ce în ce mai mari atunci când solicităm politici 

publice mai bune sau când lucrăm ca drepturile 

tuturor să fie respectate și ca niciun cetățean să 

nu fie lăsat în urmă.  

Statele eșuează din ce în ce mai des în a garanta 

drepturile cetățenilor lor, rezidenților străini sau 

migranților și refugiaților. Da, suntem mândri să 

apărăm drepturile tuturor acestor oameni, în 

ciuda multelor și variatelor obstacole ce ne sunt 

puse în cale! 

În loc să fie văzută drept partener constant și 

sursă de legitimitate, societatea civilă și 

implicarea ei au devenit un obstacol pentru un 

număr mare de guverne. Da, suntem cetățeni 

activi și mândri că organizăm și participăm la 

acțiuni civice, adică la esența democrației. 

Munca noastră este din ce în ce mai des atacată 

în multe țări europene prin campanii de 

defăimare și prin hărțuire legislativă. 

Solidaritatea este incriminată, libertatea de 

asociere și de expresie devin limitate și adesea 

reprimate. Da, suntem mândri că rezistăm, pentru 

că făcându-ne treaba, apărăm interesele 

oamenilor și democrația. 

 

Începând cu 5 Decembrie, Zilele Civic Pride sunt serbate în întreaga Europă   
Pornind de la diversitatea noastră, dincolo de toate contextele noastre naționale și locale,  

ne vom mobiliza să spunem: 

Suntem mândri de munca noastră care face lumea și societatea mai bune! 

Lăsați în pace drepturile omului, democrația, participarea civică și spațiul civic! 

Nu criminalizați activismul civic și solidaritatea socială! 

Da libertății de asociere, exprimare și întrunire! 
 

Vom mobiliza cetățenii să își exprime sprijinul pentru drepturi și democrație pentru toată 
lumea, precum și solidaritatea pe care o au cu acțiunile noastre. 

Le vom solicita instituțiilor să recunoască și să sprijine cu adevărat munca noastră. 


