
 

POZIV K SODELOVANJU 
CIVIC PRIDE 

 
Po celem svetu na milijone civilnodružbenih 

organizacij in gibanj igra ključno vlogo v naši družbi: 

izboljšujejo življenje naših skupnosti in spodbujajo 

sodelovanje državljanov. Opravljajo zagovorništvo, 

izvajajo kampanje in zagotavljajo učinkovit dostop 

do temeljnih človekovih pravic za vse. 

Obramba družbeno-ekonomskih, kulturnih, 

državljanskih, političnih in okoljskih pravic milijonov 

moških, žensk in otrok, pa tudi obramba narave in 

skupnih dobrin, je vse bolj učinkovita prav zaradi 

vsakodnevne predanosti civilnodružbenih 

organizacij. 

Neodvisne civilnodružbene organizacij so bistvenega 

pomena za demokracijo. To jim priznavajo OZN in 

mednarodno pravo, zakonodaja Evropske unije in vsi 

demokratični nacionalni ustavni zakoni. 

Kljub temu morajo zaradi svoje državljanske 

angažiranosti številni aktivisti in zagovorniki pravic 

po celem svetu žrtvovati svojo svobodo in celo 

življenja. Naše vsakdanje delo postaja vse težje. 

 

Tudi v Evropi se srečujemo z naraščajočimi ovirami 

pri zagovarjanju boljših politik ali zagotavljanju 

potrebnih storitev za boljši dostop do pravic, ki 

zagotavljajo, da nihče ni zapostavljen.  

Države na področju zagotavljanja pravic svojim 

državljanom, pa tudi tujim prebivalcem, migrantom 

in beguncem, vse bolj odpovedujejo. Da, ponosni 

smo, da se kljub številnim različnim oviram 

zavzemamo za pravice vseh ljudi!  

Namesto da bi bila civilna družba stalni partner vlad 

in podlaga za njihovo legitimnost, je naša 

angažiranost za številne vlade postala ovira. Da – 

smo aktivni državljani in smo ponosni na to, da 

organiziramo in sodelujemo v kolektivnih akcijah 

državljanov, ki predstavljajo resnično bistvo 

demokracije. 

Danes naše delo v številnih evropskih državah vse 

bolj napadajo s kampanjskim blatenjem in 

pravniškim nadlegovanjem. Solidarnost je 

kriminalizirana, svoboda združevanja in izražanja je 

vse bolj omejena in celo zatirana. Da – ponosni smo, 

da se upiramo, saj s svojo vlogo branimo interese 

ljudi in demokracijo kot celoto. 

 

 

Od 5. decembra naprej po vsej Evropi praznujemo CIVIC PRIDE DAYS: 

V vsej svoji raznolikosti se bomo zbrali v različnih nacionalnih in lokalnih okoljih in glasno povedali: 

Ponosni smo na svoje delo, ki izboljšuje naš svet in družbo! 

Roke proč od človekovih pravic, demokracije, državljanske udeležbe in prostora za delovanje NVO! 

NE kriminalizaciji državljanskega aktivizma in družbene solidarnosti! 

DA svobodi združevanja, izražanja in zbiranja! 

 

Državljane bomo spodbudili k izražanju 

podpore pravicam in demokraciji za vse 

in k solidarnosti do našega delovanja. 

Institucije bomo pozvali, da v celoti prepoznajo in podpirajo naše delo. 


