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“NEVIENA DIENA BEZ MUMS”
1948. gada 10. decembrī tika pieņemta Vispārējā cilvēktiesību deklarācija
Minētajā dienā visu valstu vadītāji atzina, ka cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas, tas ir
vārda, pulcēšanās, vārda brīvības, demonstrēšanas, migrācijas, mierīgas dzīves ... un piekļuves
tiesības izglītībai, veselības aprūpei, mājoklim, darbam, tiesībām uz atstāt savu valsti utt. ... tās
bija tiesības visiem.
Kopš tā laika visā pasaulē ir plaša spektra cilvēktiesību aizstāvji, pilsoniskās un sociālās
kustības, asociācijas, nevalstiskās organizācijas, filantropi ... strādā, aizstāv, sniedz palīdzību
un aprūpi vai pakalpojumus miljoniem cilvēku, veidojot Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju
solījumu par ikdienas realitāti.
Tajā pašā laikā daudzās pasaules valstīs un reģionos 70 gadu laikā cilvēktiesību aizstāvji cieta
no apspiešanas un vajāšanas. Daudzi no viņiem upurēja un vēl aizvien upurē savu brīvību un
dzīvību savu apņemšanās dēļ.

Pēc 70 gadiem ES, uz cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskajiem aktīvistiem
tiek radīts spiediens
Šobrīd Eiropā mēs varam novērot, kā pieejamība tiesībām ir pakļauta spiedienam saistībā ar
taupības aspektu, kas tādējādi liedz pilsoniskajiem dalībniekiem pilnībā pildīt viņu lomu.
Pašreizējā politika ierobežo sabiedrības atbalstu, sniedzot to tikai tiem, kam tā ir visvairāk
nepieciešama. Tādējādi daudziem cilvēkiem ir liegta pieeja pamata ekonomiskajām,
sociālajām, kultūras un vides tiesībām.
Dažās valstīs pilsoniskās organizācijas un kustības, kuras ņem vērā varas iestādes, izplatot
informāciju par valsts politikas vai privāto interešu trūkumiem, saskaras ar nomelnošanas
kampaņām, kurās tiek apsūdzētas par ārvalstu aģentiem, drošības draudiem ... Šobrīd tiek
novērotas satraucošas tendences saistībā ar solidaritātes kriminalizēšanu un patvēruma
meklētāju humānu aprūpi. Organizācijas un aktīvisti saskaras ar iebiedēšanu, izmantojot tiesas
prāvas, nosakot komercnoslēpumu. Pilsoniskās telpas ierobežojumi autoritāras (vai arī
liberālas) valdības formās kļūst arvien atklātākas.
Ir pārsteidzoši redzēt, kā mūsdienu Eiropā tiek apdraudētas visas tiesības (ekonomiskās,
sociālās, politiskās un pilsoniskās tiesības). Tas atsaucas uz to, ka tiesības nedalāmi progresē
vai uzbrūk!

2018. gada 10. decembrī, parādīsim, cik daudz mūsu sabiedriskās
organizācijas un kustības dod sabiedrībai vērtību!
Katru dienu mūsu organizācijas sniedz izšķirošu ieguldījumu, lai panāktu lielāku demokrātiju,
vienlīdzību un solidaritāti visiem.
Tas tiek īstenots saskaroties ar telpas un resursu samazināšanos, sociālo un starppaaudžu
konkurences paaugstināšanu, kuras mērķis ir iebilst pret cilvēku piekļuvi viņu tiesībām,
spriedzi pret migrantiem, kā arī ar izraisīto šķelšanos starp nabadzīgajiem un nedrošajiem.
Gan mūsu uz rīcību orientētajā, gan uz aizstāvību orientētajā kapacitātē mēs veicinām, lai
mūsu sabiedrība būtu iekļauta un tādējādi arī demokrātiskāka.
Kad mūsu kritisko lomu ignorē, noliedz vai apdraud, visa demokrātijas telpa samazinās.
Mūsu sabiedrība nevar izpildīt Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un ES līgumos ietvertos
solījumus bez dinamiskas un atzītas pilsoniskās sabiedrības, kas aktīvi tiek organizēta visos
līmeņos un spēj rīkoties, risinot visas vajadzības.
Tas ir vēstījums, kuru mēs gribam redzēt 10. decembrī.

Aicinājums rīkoties 2018. gada 10. decembrī: “Neviena diena bez mums”
Mēs aicinām visus pilsoņus, organizācijas un kustības, visus pilsoņus, kas atbalsta cīņu par
tiesībām un taisnīgumu, vienlīdzību un solidaritāti, brīvībām un demokrātiju, kas vēlas, lai
mūsu planēta kļūst par labāku vietu mūsdienu un nākamajām paaudzēm, pievienoties mums
simboliskā, bet redzamā “Neviena diena bez mums” visā Eiropā.
Lielajās pilsētās vai nelielās kopienās, tavā ierastajā darba vietā vai sapulcējušies sabiedriskās
vietās, lielās vai mazās grupās, iestāžu priekšā vai sarunās ar plašsaziņas līdzekļiem, tiešsaistē
un bezsaistē ...
Izmantojot rokas aproci, vicinot plakātus un reklāmkarogus, izsniedzot brošūras cilvēkiem,
kurus mēs satiekam vai palīdzam, uzņemot attēlus un videoklipus un daloties ar MEGA
kopienu.
Nepārtraucam darbu, ko mēs veicam, bet demonstrējam tā vērtību!

Kā pievienoties?
Šī pasākuma diena ir organizēta MEGA kampaņā “Padarīt Eiropu lielisku visiem”, kuru
ierosināja un koordinēja Eiropas pilsoniskais forums.
Lai pievienotos šai kopīgas darbības dienai, lūdzu, aizpildiet veidlapu, kurā ir ietverti dažādi
iesaistīšanās līmeņi un kas ir atvērta jūsu ieteikumiem par to, kā rīkoties šajā dienā.
Koordinācijas grupa ar jums sazināsies par rīcības plānošanu, nodrošinot vizuālos materiālus
un citu atbilstošu informāciju.
http://nodaywithoutus.megacampaign.eu/

