Nyilatkozat

Május 11, 2021 - A “Frontline Voices in the Summit for Democracy” civil platform alapító
szervezetei üdvözlik Joe Biden Elnök Úr szándékát, hogy elindítson egy globális-szintű
közös gondolkodást és párbeszédet a demokráciáról, és ezáltal újabb utakat találjunk a
demokratikus gyakorlatok és társadalmak megerősítésére.
Üdvözöljük azt az elköteleződést, hogy ebbe a fontos folyamatba aktívan kapcsolódjunk
mi, civilek is, akik építjük, erősítjük és előmozdítjuk a demokratikus értékeket
közösségeinkben, országainkban és régióinkban.
Támogatjuk a “Summit for Democracy” globális csúcstalálkozó tervét és egyúttal
szervezeteink arra szólítják fel az Egyesült Államok kormányát, hogy biztosítsa a
terepen, közösségekben dolgozó civil aktivisták részvételét. Elengedhetetlennek tartjuk,
hogy tapasztalataink és törekvéseink érdemben megjelenjenek a globális
eszmecserében. Nemzeti és regionális emberi jogi szervezetek képviselőjeiként úgy
gondoljuk, ez a ritka esemény és lehetőség innovatív megközelítést és egyenlő
partnerséget igényel a kormányzati és a nem kormányzati szervezetek között.
Felkérjük a demokrácia gyakorlásáért küzdők közösségét, hogy csatlakozzanak a
felhívásunkhoz és azon erőfeszítésünkhöz, hogy a globális párbeszéd eredményei
hosszú távú hatást gyakoroljanak a demokratikus jogok védelmére és elterjesztésére.
Az elkövetkező napokban a „Frontline Voices in the Summit for Democracy” platform
szeretne minél szélesebb körben bevonni civil szervezeteket, hogy együtt megvitassuk
azokat a prioritásokat és stratégiákat, amelyek biztosítják a nemzeti szervezetek
érdembeli részvételét a csúcstalálkozón. Szándékaink szerint a későbbiekben

figyelemmel kísérjük és számon kérjük a csúcstalálkozón tett nemzeti
kötelezettségvállalásokat.
Meggyőződésünk, hogy a demokráciáról folytatott viták kiindulópontja az alapvető
emberi jogok kell, hogy legyenek. Nem megkerülhető a demokratikus és emberi jogok
korlátozásai és az azokat ért támadások megvitatása. A politikai stabilitás kiindulópontja
a jogokra alapozott társadalmi működés, ami nem feláldozható politikai haszonszerzés
érdekében.
Alapító szervezetek:
● Adawaa Rights
Algeria
● Al Hayat Center
Jordan
● December 24th Movement
Libya
● Foundation for Global Human Dignity
Malta
● Kosova Democratic Institute
Kosovo
● Lebanese Association for Democratic Elections
Lebanon
● Libyan Organisation for Development
Libya
● Madaniyat
Lebanon
● Madarat Center for Community Development
Palestine
● Mourakiboun
Tunisia
● Phiren Amenca International Network
Hungary
● Rosa Parks Foundation
Hungary
● Tammuz Organization for Social Development
Iraq
● Women’s Center for Guidance and Legal Awareness
Egypt

