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SPAŢIUL SOCIETĂŢII CIVILE  ȘI SISTEMUL ONU 
DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI

1. Despre ghid

Libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, precum și 
dreptul de a participa la viaţa publică sunt oportunităţi ce permit oame-
nilor să împărtășească idei, să-și formeze idei noi și să se alăture altor 
persoane ca să î și revendice drepturile. Prin exercitarea acestor libertăţi 
publice luăm decizii informate cu privire la dezvoltarea economică și so-
cială. Prin aceste drepturi putem participa la activitatea civică și putem 
construi societăţi democratice. Restricţionarea acestora subminează pro-
gresul colectiv în societăţile noastre.

Acesta este cel de-al șaselea ghid din seria ghidurilor practice ale OICDO 
privind drepturile omului pentru societatea civilă și ar trebui să fie luat 
în considerare în contextul „Extinderii spaţiului democratic”, una dintre 
priorităţile tematice curente ale OICDO.
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Prezentul ghid pune în evidenţă aspecte legate de activitatea actorilor 
societăţii civile (ASC). Ghidul începe cu o definiţie de lucru a termeni-
lor „societate civilă” și „spaţiul societăţii civile”. Apoi oferă o privire de 
ansamblu asupra condiţiilor și mediului necesar pentru o societate civilă 
liberă și independentă, inclusiv asupra standardelor internaţionale privind 
drepturile omului, relevante pentru libertatea de exprimare, de asociere și 
de întrunire pașnică, și dreptul de a participa la viaţa publică. 

Ghidul cuprinde câteva exemple privind activitatea comună a autorită-
ţilor guvernamentale și ASC în vederea dezvoltării spaţiului pentru ca 
societatea civilă să-și realizeze activitatea astfel încât orice persoană să 
poată beneficia de toate drepturile omului (civile, culturale, economice, 
politice și sociale). Sunt identificate obstacolele și constrângerile ce apar 
în desfășurarea activităţii societăţii civile, inclusiv orice tip de hărţuire, inti-
midare și represalii împotriva ASC. Ghidul invită ASC să utilizeze sistemul 
ONU de protecţie a drepturilor omului pentru a promova și proteja spaţiul 
societăţii civile la nivel local. În partea finală a Ghidului sunt furnizate 
resursele necesare și date de contact. 

Ghidul își propune, în primul rând, să ofere asistenţă ASC care nu sunt 
încă familiarizaţi cu sistemul ONU de protecţie a drepturilor omului. Ela-
borarea acestuia a fost îmbogăţită din start prin intervenţia și sfaturile 
primite de la diverși ASC.

2. Actorii socie tăţii civile și spaţiul societăţii 
civile
„Dacă liderii nu ascultă poporul, atunci acesta se va face auzit 
pe străzi, pieţe sau, după cum o vedem prea des, pe câmpul de 
luptă. Există o cale mai bună. Mai multă participare. Mai multă 
democraţie. Mai mult angajament și deschidere. Aceasta înseam-
nă spaţiu maxim pentru societatea civilă.”

Observaţii din discursul Secretarului General al ONU,  
Ban Ki-moon, în cadrul evenimentului de înalt nivel  

privind sprijinul societăţii civile, 

23 septembrie 2013

Ghidul definește ASC drept indivizi și grupuri care se angajează să parti-
cipe în mod voluntar în activităţi și viaţa publică axate pe interese, scopuri 
sau valori comune, compatibile cu obiectivele ONU: menţinerea păcii și 
a securităţii, dezvoltarea, promovarea și respectarea drepturilor omului. 

Activitatea ONU ce vizează îmbunătăţirea vieţii noastre are la bază res-
pectarea drepturilor omului. Și fie explicit sau implicit, prin conţinutul sau 
natura activităţii lor, ASC, așa cum sunt definiţi mai sus, tind să promoveze 
și să protejeze drepturile omului. 

ASC promovează conștientizarea drepturilor omului, ajută comunităţile 
în identificarea preocupărilor, elaborează strategii, influenţează politici 
și legi și insistă asupra responsabilităţii. ASC colectează și canalizează 
opiniile comunităţilor, astfel încât activitatea decizională privind politicile 
publice să se bazeze din plin pe informaţii. ASC oferă, de asemenea, 
servicii pentru cei care se află în situaţii de risc și sunt vulnerabili din mai 
multe puncte de vedere.

„Orice persoană are dreptul, individual sau în asociere cu alte per-
soane, de a promova și de a depune eforturi pentru apărarea și 
realizarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale la nivel 
naţional și internaţional”. (articolul 1, subliniere adăugată). 

Declaraţia cu privire la drepturile și responsabilitatea indivizilor, grupurilor 
și organelor societăţii de a promova și apăra  drepturile omului și libertăţile 
fundamentale universal recunoscute, (Rezoluţia Adunării Generale 53/144), 
denumită și Declaraţia privind apărătorii drepturilor omului.

Actorii societăţii civile includ, de exemplu:1 
1  Raport al Raportorului Special privind situaţia apărătorilor drepturilor omului. Ele-

mente legate de un mediu sigur și favorabil pentru apărătorii drepturilor omului, A/
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	Apărători ai drepturilor omului, inclusiv activiști on-line;

	Organizaţii pentru drepturile omului (ONG-uri, asociaţii, grupuri 
de sprijin al victimelor);

	Coaliţii și reţele (de exemplu, cu privire la drepturile femeilor, 
drepturile copilului sau probleme de mediu, drepturile funciare, 
LGBT etc.);

	Persoane cu dizabilităţi și organizaţiile reprezentative ale aces-
tora;

	Grupuri bazate pe comunitate (popoare indigene, minorităţi, co-
munităţi rurale);

	Grupuri bazate pe credinţă (biserici, grupuri religioase);

	Sindicate (sindicate, precum și asociaţii profesionale, cum ar fi 
asociaţii ale jurnaliștilor, ale judecătorilor și avocaţilor și barouri, 
asociaţii ale magistraţilor, organizaţii studenţești);

	Mișcări sociale (mișcări pentru pace, mișcări studenţești, mișcări 
pro-democratice);

	Profesioniști care contribuie direct la exercitarea drepturilor omu-
lui (de exemplu, lucrători umanitari, avocaţi, medici și lucrători 
medicali);

	Rude și asociaţii ale victimelor încălcării drepturilor omului; și

	Instituţii publice ce desfășoară activităţi menite să promoveze 
drepturile omului (școli, universităţi, instituţii de cercetare).

Actorii societăţii civile desfășoară o activitate intensă în încercarea de a 
rezolva probleme și de a aborda aspecte importante pentru societate, 
cum ar fi: 

�� combaterea sărăciei, corupţiei și a inegalităţii economice; 

�� reacţia la crizele umanitare, inclusiv conflictele armate; 

�� promovarea statului de drept și a responsabilităţii;

�� promovarea libertăţilor publice; 

�� pledoarie în favoarea transparenţei bugetelor de stat; 

�� protecţia mediului;

�� realizarea dreptul la dezvoltare; 

HRC/25/55.

�� împuternicirea persoanelor din rândul minorităţilor și al altor gru-
puri expuse riscului; 

�� combaterea oricărei forme de discriminare; 

�� sprijin vizând prevenirea criminalităţii; 

�� promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor; 

�� combaterea traficului de fiinţe umane;

�� abilitarea femeilor;

�� combaterea discursului de incitare la ură;

�� abilitarea tineretului;

�� promovarea justiţiei sociale și a protecţiei consumatorilor; 

�� furnizarea serviciilor sociale.

ASC activează la toate nivelurile: local, naţional, regional și internaţional. 

Spaţiul societăţii civile este locul pe care îl ocupă actorii societăţii civile 
în cadrul societăţii; mediul și cadrul în care activează societatea civilă; 
relaţiile dintre actorii societăţii civile, stat, sectorul privat și publicul larg.

2.1 Sistemul Naţiunilor Unite de protecţie a drepturi-
lor omului – Scurtă prezentare

Pe lângă asigurarea păcii și securităţii, a activităţii în vederea dezvoltării 
în întreaga lume, promovarea și apărarea drepturilor omului pentru toţi 
constituie unul din cei trei piloni ai ONU. Acest fapt este stabilit în Carta 
ONU și legislaţia internaţională cu privire la drepturile omului. 

Naţiunile Unite continuă să promoveze și să protejeze drepturile omului 
în trei moduri de bază:

1. Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (OICDO) este principala organizaţie din cadrul ONU ce 
activează în vederea promovării și apărării drepturilor omului. 
Ea lucrează în strânsă colaborare cu fondurile, programele și 
agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite (precum Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii, Agenţia ONU pentru Refugiaţi, UNICEF, 
Organizaţia Internaţională a Muncii, UNESCO etc.) pentru a ma-
ximiza impactul activităţii vizând drepturile omului.

2. Tratatele (pactele și convenţiile) internaţionale privind drepturile 
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omului stabilesc grupuri de experţi independenţi sau organisme, 
ce vor monitoriza periodic, în mod regulat, implementarea obliga-
ţiilor privind drepturile omului.

3. Organismele sau adunările inter-guvernamentale, formate din sta-
tele-membre ale ONU, au menirea de a discuta probleme și situ-
aţii legate de drepturile omului. Organismul inter-guvernamental 
principal în acest scop este Consiliul pentru Drepturile Omului, 
susţinut în activitatea sa de către experţi independenţi, prin așa-zi-
sele proceduri speciale, precum și mecanismul numit Revizuirea 
Periodică Universală, printre altele.

Cele trei elemente sunt independente, dar complementare.

Explicaţii detaliate privind împuternicirile și mecanismele acestora pot fi 
găsite în Lucru cu Programul Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului: 
Manual pentru societatea civilă (a se vedea Secţiunea 6. Resurse). Ma-
nualul este disponibil în cele șase limbi oficiale ale ONU, în Sistemul de 
informaţii accesibile digital (DAISY) în format CD Rom în limba franceză 
și engleză pentru persoanele cu deficienţe de vedere și cele cu dificultăţi 
de citire.

Activitatea mecanismului Naţiunilor Unite pentru drepturile omului este 
susţinută de participarea ASC. La nivel internaţional, societatea civilă 
contribuie la expertizarea, sensibilizarea, precum și la monitorizarea și 
raportarea problemelor și a încălcărilor legate de drepturile omului. ASC 
ajută la dezvoltarea de noi standarde, mecanisme și instituţii în materie 
de drepturi ale omului, precum și la mobilizarea resurselor și a sprijinului 
public pentru problemele legate de drepturile omului.

Iniţiativele Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu privire la 
societatea civilă 

Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat mai multe rezo-
luţii de o importanţă deosebită pentru societatea civilă, precum li-
bertatea de exprimare, libertatea de asociere și întrunire pașnică, 
respingerea oricăror forme de intimidare și represalii, instituirea 
apărătorilor drepturilor omului. În 2013 și 2014, CDO a adoptat 
rezoluţiile 27/31 și 24/21 privind spaţiul societăţii civile, recunos-
când „importanţa crucială a implicării active a societăţii civile, la 
toate nivelurile, în procesele de guvernare și în promovarea bunei 
guvernări, inclusiv prin transparenţă și responsabilitate, la toate 
nivelurile, care este indispensabilă pentru construirea unor socie-
tăţi pașnice, prospere și democratice.”

3. Condiţii de lucru libere și independente 
pentru societatea civilă

„O societate civilă liberă și independentă constituie fundamentul 
pentru o guvernare sănătoasă, receptivă la nivel local, naţional și 
global.”

Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon,  
mesaj video pentru cea de-a douăzeci și cincea  
ședinţă a Consiliului pentru Drepturile Omului,  

martie 2014

Obligaţiile juridice internaţionale ce le revin statelor implică crearea de 
către acestea a condiţiilor – economice, politice, sociale, culturale, juridi-
ce – care să sprijine în mod activ competenţa și capacitatea persoanelor 
de a se angaja, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, în 
activităţi civice.

Principiile drepturilor omului ce stau la baza relaţiei dintre autorităţile 
publice și actorii societăţii civile sunt:

	Participarea – Se recunoaște rolul societăţii civile în societate, iar 
actorii societăţii civile sunt liberi să acţioneze independent și să 
susţină poziţii diferite de cele ale autorităţilor publice.

	Non-discriminarea – Toţi actorii societăţii civile sunt invitaţi și abi-
litaţi să participe la viaţa publică, fără niciun fel de discriminare.

	Demnitatea – Autorităţile publice și actorii societăţii civile urmăresc 
scopul comun de a îmbunătăţi viaţa, jucând în același timp diferite 
roluri. Respectul reciproc este crucial în această relaţie.

	Transparenţa și responsabilitatea – A acţiona în interesul public 
înseamnă deschidere, responsabilitate, claritate, transparenţă și 
răspundere din partea funcţionarilor publici. Este vorba, de aseme-
nea, de transparenţă și responsabilizare reciprocă a ASC și faţă de 
publicul larg.

Condiţiile esenţiale ce stau la baza bunei practici:2 

2 Raport al Raportorului Special privind situaţia apărătorilor drepturilor omului. Elemente 
legate de un mediu sigur și favorabil pentru apărătorii drepturilor omului, A/HRC/25/55.
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3.1 Mediu politic și public favorabil – Mediu politic și public ce 
pune în valoare și încurajează contribuţia civică. În practică, instituţiile și 
funcţionarii publici răspund actorilor societăţii civile în interacţiunea lor 
obișnuită.

Tunisia - Societatea civilă a jucat un rol fundamental în construirea 
noii Tunisii prin participarea la dezvoltarea noilor legi și politici, 
esenţiale pentru exercitarea drepturilor omului și a democraţiei. 
În timpul tranziţiei democratice, organizaţiile societăţii civile au 
fost consultate în privinţa primelor iniţiative, cum ar fi decretul 
cu privire la amnistia generală pentru prizonierii de conștiinţă și 
legile privind aderarea la patru tratate internaţionale (Convenţia 
internaţională privind protecţia tuturor persoanelor contra dispa-
riţiilor forţate, Protocolul opţional la Pactul internaţional cu privi-
re la drepturile civile și politice, Protocolul opţional la Convenţia 
împotriva torturii și a altor pedepse sau tratamente crude, inuma-
ne sau degradante și Statutul de la Roma al Curţii Iternaţionale 
Penale). Organizaţiile societăţii civile au participat la înfiinţarea 
unor instituţii democratice esenţiale, ce au promulgat un nou cod 
electoral și au adoptat o nouă lege cu privire la libertatea de 
asociere, ce include o prevedere referitor la finanţarea de către 
stat a organizaţiilor non-guvernamentale, precum și finanţarea din 
străinătate. Câteva mii de asociaţii au apărut de la adoptarea le-
gii, în septembrie 2011. Rolul societăţii civile în alegerile din 2011, 
primele alegeri democratice și transparente în Tunisia, a fost unul 
fundamental. Pentru prima dată au fost mobilizaţi mai mult de 10 
000 de activiști ai societăţii civile pentru a monitoriza alegerile 
în Adunarea Constituantă, cu asistenţa comunităţii internaţionale. 
Societatea civilă, în special organizaţiile de femei, a pledat pentru 
includerea egalităţii depline între femei și bărbaţi în textul noului 
proiect de Constituţie, adoptat cu  majoritatea covârșitoare a Adu-
nării Constituante în ianuarie 2014.

Rezumat al discuţiei Consiliului pentru Drepturile Omului cu privire la importan-
ţa promovării și protejării spaţiului societăţii civile, A/HRC/27/33.

3.2 Mediu de reglementare stimulant – Legislaţia, regulile și 
practicile administrative sunt conforme standardelor internaţionale și ac-
tivităţilor de protecţie a societăţii civile. În acest cadru sunt integrate atât 
accesul la justiţie al actorilor societăţii civile, instituţiilor naţionale inde-
pendente și eficiente în domeniul drepturilor omului, cât și accesul la me-
canismele internaţionale privind drepturile omului. Existenţa unor legi și 

politici rezonabile este vitală, însă acestea vor rămâne ineficiente dacă 
nu sunt implementate în mod corespunzător.

În Slovenia dreptul la libertatea de asociere protejează toate aso-
ciaţiile, inclusiv și pe cele ce nu sunt înregistrate, și prevede că 
persoanele implicate în asociaţii neînregistrate pot desfășura liber 
orice activităţi, inclusiv să organizeze și să participe la adunări 
pașnice. 

Raport prezentat de Raportorul Special al ONU privind dreptul la 
libertatea de întrunire pașnică și de asociere, A/HRC/20/27. 

În Liban și Maroc, legislaţia nu prevede aprobare din partea auto-
rităţilor pentru ca organizaţiile societăţii civile să primească finan-
ţare din interiorul sau exteriorul ţării. 

3.3 Libera circulaţie a informaţiei – Accesul gratuit la idei, date, 
rapoarte, iniţiative și decizii pentru a permite ASC să conștientizeze și să 
se informeze despre problemele în domeniu, să determine preocupările, 
să se angajeze în mod constructiv și să contribuie la soluţionarea acestora.

3.4 Sprijin și resurse pe termen lung – Măsuri pentru crearea  
capacităţilor persoanelor  marginalizate și asigurarea accesului tuturor 
ASC la resurse, la locurile de reuniune și la tehnologii.

În Croaţia, Guvernul a adoptat un Cod de Bune Practici, Standar-
de și Criterii în vederea acordării granturilor pentru programele 
și proiectele asociaţiilor (2007), care stabileşte pentru autorităţile 
publice de la toate nivelurile de guvernare, reguli și proceduri 
fundamentale transparente în distribuţia subvenţiilor publice. 

Centrul European pentru Legislaţie Non-profit (ECNL), Finanţare publică pen-
tru organizaţiile societăţii civile: Bune practici în Uniunea Europeană și Balca-
nii de Vest, 2011.

3.5 Spaţii comune pentru dialog și colaborare – A asigura un 
local destinat societăţii civile în procesul decizional.

În Maldive, în 2014, Guvernul a susţinut împreună cu ONG-uri 
regionale și organizaţii internaţionale un forum de cinci zile al 
apărătorilor drepturilor femeilor pentru a împărtăși și discuta ex-
perienţele regionale cu privire la realizarea egalităţii de gen în-
tr-un cadru islamic.
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În Mexic, Legea din 2012 cu privire la protecţia jurnaliștilor și apă-
rătorilor drepturilor omului prevede un mecanism naţional pentru a 
aborda ameninţările ce intervin contra jurnaliștilor și a apărătorilor 
drepturilor omului. Legea a fost elaborată cu participarea actorilor 
societăţii civile și a Congresului, și a fost susţinută de ONG-uri,,orga-
nizaţii internaţionale și OICDO-Mexic.

În Nepal, în 2010 a fost elaborată Legea cu privire la discriminarea 
pe bază de castă și practicile de proscriere, cu implicarea societăţii 
civile, a Comisiei naţionale pentru drepturile daliţilor și a Biroului pe 
ţara ICDO. Legea a fost adoptată în mai 2011.

În Noua Zeelandă, în 2011 a fost elaborat, cu participarea Asociaţiei 
persoanelor cu dizabilităţi, Proiectul de lege cu privire la persoanele 
cu dizabilităţi..

Raport prezentat de Raportorul Special al ONU cu privire la drepturile 
la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, A/HRC/20/27.

În Vanuatu, în 2013 Guvernul a înfiinţat o Comisie UPR, vice-preșe-
dintele căreia era reprezentat de Asociaţia Organizaţiilor non-gu-
vernamentale din Vanuatu. În plus, societatea civilă este reprezen-
tată în Comisia naţională pentru drepturile omului (NHRC), orga-
nism mandatat în Vanuatu să coordoneze obligaţiile de raportare a 
drepturile omului, precum și să înfinţeze o Instituţie Naţională pentru 
Drepturile Omului. În 2013, organizaţiile ce lucrează cu persoanele 
cu dizabilităţi au fost consultate  pe larg în procesul de elaborare 
a raportului Comisiei pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Standardele juridice internaţionale cu privire la activitatea societă-
ţii civile
Un mediu sigur și propice pentru activitatea societăţii civile trebuie sprijinit 
de un cadru juridic naţional solid, având la bază legislaţia internaţională 
privind drepturile omului. 

Libertatea de exprimare, de asociere, de întrunire pașnică și dreptul de 
a participa la viaţa publică sunt drepturi ce le permit oamenilor să se 
mobilizeze pentru schimbări pozitive. Orice persoană, în mod individual 
sau în asociere cu alte persoane, ar trebui să se bucure de aceste drepturi 
esenţiale pentru activitatea civică. 

Cele mai multe instrumente internaţionale de bază privind drepturile omu-
lui includ dispoziţii ce ţin direct de protecţia libertăţilor publice și se referă 
toate la principiul nediscriminării: 

	Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (articolele 19, 20, 21);
	Pactul internaţional cu privire la drepturile civile și politice prevede 

dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, de întrunire pașni-
că și asociere, precum și participarea la viaţa publică (articolele 
19, 21, 22, 25);

	Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale și 
culturale prevede dreptul de a forma sau de a face parte dintr-un 
sindicat și de a participa la viaţa culturală (articolele 8, 15);

	Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor prevede dreptul femeilor de a participa la viaţa 
politică, economică și culturală (articolul 3);

	Convenţia internaţională privind eliminarea discriminării rasiale 
interzice discriminarea în ceea ce privește modul de exprimare, 
întrunire și asociere, și în conducerea vieţii publice (articolul 5);

	Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede libertatea de 
exprimare, de asociere și de întrunire pașnică (articolele 13, 15);

	Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi garantea-
ză dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, precum și acce-
sul la informaţie, participarea la viaţa politică și publică, precum și 
la viaţa culturală (articolele 21, 29, 30);

	Convenţia internaţională pentru protecţia tuturor persoanelor con-
tra dispariţiilor forţate prevede dreptul de a forma și participa 
liber în organizaţiile și asociaţiile, ce caută să stabilească circum-
stanţele dispariţiilor forţate și soarta persoanelor dispărute, și să 
acorde asistenţă victimelor dispariţiilor forţate (articolul 24); 

	Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucră-
torilor migranţi și a membrilor familiilor acestora prevede dreptul 
de asociere (articolul 26).

Libertăţile de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică și dreptul de 
a participa la viaţa publică servesc ca mijloc de exercitare a multor altor 
drepturi civile, culturale, economice, politice și sociale. Acestea abilitează 
femeile, bărbaţii și copiii să se angajeze în activităţi ce vizează schimbări 
pozitive în sânul societăţii.

Libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare include dreptul de a 
căuta, primi și răspândi informaţii și idei de orice gen. Este vorba de in-
formaţii și idei din discursuri politice și religioase, ce ţin de viaţa publică, 
de drepturile omului, precum și de viaţa culturală și artistică. Domeniul de 
aplicare cuprinde exprimarea unor idei ce pot fi considerate ca profund 
ofensatoare, sub rezerva unor limitări (de ex., a se vedea Planul de ac-
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ţiune de la Rabat privind interzicerea instigării la ură naţională, rasială 
sau religioasă, ce constituie o incitare la discriminare, ostilitate sau vio-
lenţă, 05 octombrie 2012). Orice formă de exprimare și mijloacele de 
diseminare a informaţiilor astfel exprimate sunt protejate: limbajul vorbit, 
scris și cel al semnelor, precum și exprimarea non-verbala prin imagini 
și obiecte de artă. Exprimarea ideilor și informaţiilor este posibilă prin 
cărţi, ziare, broșuri, postere, desene animate, bannere, haine și fapte de 
drept. Aceasta include orice mijloc de exprimare audio-vizual, precum și 
electronic și bazat pe internet. 
Libertatea de asociere. Aceasta se referă la orice grup de persoane sau 
entităţi care, în mod colectiv, acţionează, exprimă, promovează, urmă-
resc sau apără interese comune. Exemple de libertate de asociere includ 
aderarea și participarea – sau alegerea de a nu participa – în cadrul 
unor organizaţii ale societăţii civile, cluburi, cooperative, ONG-uri, aso-
ciaţii religioase, partide politice, sindicate, fundaţii sau asociaţii on-line. 
„Capacitatea de a căuta, securiza și utiliza resurse este esenţială pentru 
existenţa și funcţionarea eficientă a oricărei asociaţii, indiferent de dimen-
siunea acesteia. Dreptul la libertatea de asociere include dreptul de a 
căuta, primi și folosi resurse – umane, materiale și financiare – din surse 
interne, externe și internaţionale” (A/HRC/23/39, alin. 8).
Libertatea de întrunire pașnică. O întrunire pașnică este o adunare tem-
porară, non-violentă într-un spaţiu privat sau public într-un anumit scop. 
Aceasta include demonstraţii, greve, procesiuni, mitinguri sau greve cu 
ocupare de local.
Dreptul de a participa la viaţa publică. Gestionarea vieţii publice este 
un concept larg ce se referă la exercitarea puterii politice, în special la 
exercitarea puterii legislative, executive și administrative. Acesta acoperă 
toate aspectele legate de administraţia publică și formularea și implemen-
tarea politicii la nivel internaţional, naţional, regional și local. Participa-
rea poate avea loc prin intermediul unor reprezentanţi liber aleși sau di-
rect, prin aprobarea sau modificarea constituţiei, elaborarea legislaţiei și 
dezvoltarea unor politici, printr-un proces decizional asupra unor aspecte 
publice în cadrul unui referendum, participarea la adunări a poporului cu 
factori de decizie cu privire la anumite probleme de nivel local. Dreptul 
la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui și adera la orga-
nizaţii și asociaţii implicate în viaţa politică și publică, este esenţial pentru 
exercitarea dreptului de a participa la viaţa publică.
Non-discriminare. Toate drepturile de mai sus sunt garantate pentru toate 
persoanele, fără a face vreo deosebire de orice gen, cum ar fi rasa, cu-
loarea, sexul, limba, religia, opiniile politice sau de altfel, identitatea de 

gen, originea socială sau naţională, bunurile materiale, statutul la naștere 
sau orice alt statut.. Aceste drepturi se aplică femeilor, copiilor, popoa-
relor indigene, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor aparţinând gru-
purilor minoritare sau grupurilor cu risc de marginalizare sau excludere, 
inclusiv victimelor discriminării pe motiv de orientare sexuală a acestora 
și identitate de gen; apatrizilor, refugiaţilor sau migranţilor, precum și 
asociaţiilor, inclusiv grupurilor neînregistrate.
Aceste standarde internaţionale se aplică în toate ramurile statului: exe-
cutivă, legislativă și judecătorească; altor autorităţi publice sau guverna-
mentale, la orice nivel – naţional, regional sau local. Statul, de asemenea, 
trebuie să protejeze persoanele de acte comise de persoane private sau 
entităţi ce ar submina dreptul la aceste libertăţi. Statul  are responsabili-
tatea primordială de a promova și proteja exercitarea acestor drepturi.
Libertaţile de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică cuprind sar-
cini și responsabilităţi speciale, prin urmare, exercitarea acestora  poate 
fi subiect al anumitor limitări. Orice restricţii trebuie să fie prevăzute de 
lege și trebuie să fie inerente pentru respectarea drepturilor sau a reputa-
ţiei altor persoane, sau pentru protecţia securităţii naţionale sau a ordinii 
publice, sau a sănătăţii publice, sau a moravurilor. Aceste motive nu pot fi 
invocate ca justificare pentru subminarea oricărei susţineri a democraţiei 
bazate pe pluripartidism,  principii democratice și a drepturilor omului.
Comitetul pentru drepturile omului, Comentariul General nr. 34, articolul 19: 
Libertatea opiniei și libertatea de exprimare, CCPR/C/GC/34; și Comen-
tariul General nr. 25, articolul 25: Dreptul de a participa la viaţa publică, 
CCPR/C/21/Rev.1 Add.7. Rapoarte prezentate de Raportorul Special al 
ONU privind dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de asociere, A/HR-
C/20/27;și A/HRC/23/39.

„Nici unul dintre noi, în parte, nici guvernele nu deţin toate faptele, cele 
mai bune idei sau nu cunosc toate motivele, ce stau la baza problemelor, pe 
care încercăm să le rezolvăm. Putem doar beneficia de înţelepciunea colec-
tivă. Prin urmare, este important să auzim toate părţile, mai ales persoane-
le marginalizate, înainte de a lua o decizie. De exemplu, Comitetul pentru 
Drepturile Omului adună informaţii dintr-o gamă largă de surse: Guvernele 
propriu-zise, Organizaţia Naţiunilor Unite, societatea civilă. Aceasta con-
tribuie la elaborarea observaţiilor și recomandărilor noastre finale, care 
conturează măsurile practice, pe care urmează să le întreprindă guvernele 
pentru  armonizarea legislaţiei și practicilor cu obligaţiile lor prevăzute de 
tratatele privind drepturile omului pe care le-au ratificat”.

Profesorul Sir Nigel Rodley, Președinte, 
Comitetul ONU pentru Drepturile Omului, octombrie 2014
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limitări privind libertatea 
și independenţa judiciare

extra-judiciare

represalii 

hărţuire 

intimidare

4.1 Legislaţia sau măsuri bazate pe reguli ce împiedică activi-
tatea societăţii civile

Legislaţia și reglementările pot limita libertatea și independenţa actorilor 
societăţii civile, de exemplu, prin: 

	Solicitarea unei înregistrări, fără beneficii pozitive (de ex., avan-
taje fiscale), 

	Limitarea tipurilor de activităţi ce pot fi desfășurate, 

	Sancţiuni penale pentru activităţi neînregistrate,

	Restricţii privind înregistrarea anumitor asociaţii, inclusiv a 
ONG-urilor internaţionale sau a asociaţiilor cu finanţare străină 
sau a grupurilor ce activează în domeniul drepturilor omului,

	Stabilirea unor criterii referitor la cine/ce poate iniţia sau limita 
aceste activităţi,

	Restricţionarea surselor de finanţare (de ex., surse externe) și

	Legislaţia ce reglementează libertatea de întrunire pașnică, de 
asociere și de exprimare conţine dispoziţii discriminatorii sau cu 
impact negativ disproporţionat asupra anumitor grupuri.

În plus, procedurile administrative greoaie și măsurile discreţionare pot 
inhiba sau împiedica desfășurarea activităţilor de către ASC. 

În cazul în care dreptul la libertatea de informare este limitat, ASC nu dis-
pun de suficiente capacităţi pentru a interveni eficient în procesul decizio-
nal. Modalităţile de participare, restrânse pe nedrept sau stricte (de ex., 
„statut de observator” acordat ASC sau drepturi limitate de exprimare) în 
procesul de luare a deciziilor constituie, de asemenea, niște bariere în ca-
lea angajamentului acestora. Standardele ce ţin de libertatea de asociere 
se aplică atât la nivel internaţional, cât și la nivel naţional și local.3 

4.2 Măsuri arbitrare

Atunci când societatea civilă critică sau se opune poziţiilor, politicilor și 

3  Raport prezentat de Raportorului Special al ONU cu privire la drepturile la libertatea de 
întrunire pașnică și de asociere în exercitarea întrunirii și asocierii pașnice în contextul 
instituţiilor multilaterale, A/69/365.

4. Provocările cu care se confruntă actorii  
societăţii civile

Pe plan local, naţional, regional sau global, actorii societăţii civile se pot 
confrunta cu obstacole ce vizează să prevină, să minimizeze, să stopeze 
sau să inverseze impactul activităţilor lor legitime, deoarece acestea sunt 
critice sau contravin poziţiilor, politicilor sau acţiunilor guvernamentale. 

Acestea pot include restricţii privind libertatea și independenţa, sau hărţu-
ire, intimidare și represalii (de ex., pedepse sau represalii) împotriva ASC.
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acţiunilor guvernamentale, pot fi aplicate în mod arbitrar dispoziţii vagi 
din legislaţie sub masca legalităţii și legitimităţii (de ex., anti-spălare de 
bani, anti-terorism, securitate naţională, morală publică, defăimare, pro-
tecţia suveranităţii naţionale), care vor conduce la: 

	Control arbitrar al managementului și conducerii interne, 

	Ameninţări de sau chiar radiere, 

	Închideri forţate a birourilor,

	Percheziţii și sechestrarea proprietăţii, 

	Amenzi exorbitante, 

	Urmăriri penale nefondate, 

	Arestări și detenţie arbitrare,

	Interdicţie de călătorie,

	Privarea de naţionalitate și 

	Limitări arbitrare sau anulări a protestelor sau întrunirilor. 

Rezoluţia 24/21 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului cu 
privire la crearea și menţinerea, în drept și în practică, a unui 
mediu sigur și propice pentru societatea civilă, indică, „[În] unele 
cazuri, prin dispoziţii legale și administrative interne ... s-a căutat 
să sau acestea au fost utilizate în mod abuziv pentru a împiedica 
activitatea și pune în pericol siguranţa societăţii civile într-un mod 
contrar dreptului internaţional”.

4.3 Hărţuire, intimidare și represalii extra-judiciare

În afară de restricţiile impuse prin legislaţie și legile aplicate în mod ar-
bitrar, ce pot restricţiona spaţiul pentru societatea civilă, există și alte 
ameninţări sau forme de presiune psihologică sau atacuri fizice orientate 
spre ASC sau familiile lor, ce pot împiedica desfășurarea liberă a activi-
tăţii acestora. 

Exemplele includ: 

	Mesaje telefonice ameninţătoare, 

	Supraveghere, 

	Agresiune fizică sau sexuală, 

	Distrugerea proprietăţii, 

	Privarea de locul de muncă sau de venituri, 

	Campanii de discreditare, prin care actorii societăţii civisunt eti-
chetaţi ca „dușmani ai statului”, „trădători” sau „aserviţi unor 
interese străine”, 

	Dispariţii, 

	Tortură și 

	Omoruri.

„Oamenii și grupurile societăţii civile își riscă deseori viaţa pentru 
a îmbunătăţi vieţile altora. Ei vorbesc în glas tare chiar și atunci 
când știu că ar putea fi reduși la tăcere pentru totdeauna. Ei scot 
în evidenţă problemele pe care alţii le ignoră sau nici măcar nu 
bănuiesc de existenţa lor. Ei ne protejează drepturile. Ei își merită 
drepturile”.

Observaţii din discursul Secretarului General al ONU,  
Ban Ki-moon, în cadrul evenimentului de înalt nivel  

privind sprijinul societăţii civile, 23 septembrie 2013

„Actele de hărţuire, intimidare și represalii împiedică activiștii pen-
tru drepturile omului să se implice în activităţile respective și să 
lucreze cu Organizaţia Naţiunilor Unite sau cu alţi actori interna-
ţionali. În același timp, aceste acte servesc pentru a insufla frica 
în rândul publicului larg și creează un mediu opresiv, sufocând 
libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică, ce 
sunt esenţiale pentru o societate democratică.”

Ambasadorul Laura Dupuy Lasserre,  
Reprezentant permanent al Uruguay-ului  

în cadrul Oficiului Naţiunilor Unite la Geneva  
și Președinte al Consiliului pentru Drepturile Omului (2011-2012).

Femei apărători ai drepturilor omului
Femeile care apără drepturile omului (FADO) sunt supuse acelorași tipuri 
de riscuri ca și omologii lor de sex masculin, însă în calitate de femei 
sunt, de asemenea, vizate sau expuse la ameninţări specifice și violenţă 
legată de gen. Adesea, activitatea FADO este percepută ca o provocare 
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a noţiunilor tradiţionale și a rolurilor de gen în familie şi societate, ceea ce 
poate conduce la ostilitate din partea populaţiei și a autorităţilor. FADO 
sunt supuse stigmatizării și ostracizării de către liderii comunităţii, grupuri-
le religioase, familiile și comunităţile, care consideră activitatea acestora 
drept un pericol pentru religie, onoare sau cultură. 

În plus, activitatea în sine sau ceea ce tind să atingă (de ex., realizarea 
drepturilor femeilor sau a oricăror drepturi legate de gen) le face și pe ele 
să devină ţinte pentru atac. Familiile lor devin și ele ţinte pentru ameninţări 
și violenţe, ce au ca scop să izoleze FADO și să le descurajeze pentru a 
nu-și mai continua activitatea. Faţă de colegii lor de sex masculin, FADO 
sunt mai expuse riscului anumitor forme de violenţă și încălcări, prejudicii, 
excludere și repudiere. Aceste provocări specifice trebuie să fie recunos-
cute cu scopul de a consolida mecanismele de protecţie și alte măsuri de 
răspuns atât la nivel local, cât și internaţional. Trebuie întreprinsă o in-
vestigaţie promptă și completă a cazurilor de intimidare, a ameninţărilor, 
violenţei și a altor abuzuri împotriva femeilor care apără drepturile omului, 
fie că acestea sunt comise de stat sau de actori nestatali.

În 2013, Adunarea Generală a ONU a adoptat prima sa rezoluţie – Rezo-
luţia 68/181 cu privire la femeile apărători ai drepturilor omului, în care s-a 
exprimat o preocupare deosebită faţă de discriminarea sistemică și structu-
rală și violenţa cu care se confruntă FADO de toate vârstele și s-a lansat un 
apel către state ca acestea să ia măsurile necesare pentru a asigura protec-
ţia FADO și pentru a integra perspectiva gender în eforturile lor de a crea 
un mediu sigur și favorabil pentru apărarea drepturilor omului.

În Coasta de Fildeș, Legea privind promovarea și protecţia apără-
torilor drepturilor omului din 2014 cuprinde multe dintre drepturi-
le recunoscute în Declaraţia privind apărătorii drepturilor omului, 
inclusiv dreptul la libertatea de exprimare, dreptul de a forma 
asociaţii și organizaţii non-guvernamentale, dreptul de acces la 
resurse, dreptul de a prezenta informaţii organismelor internaţio-
nale, precum și dreptul de a fi protejaţi de represalii. Legea inclu-
de obligaţia de a proteja apărătorii drepturilor omului, familiile 
acestora și locuinţele lor de atacuri, precum și de a investiga şi 
a pedepsi autorii acestor atacuri în cazul în care se produc. Le-
gea recunoaște ameninţările specifice cu care se confruntă femeile 
apărători ai drepturilor omului și necesitatea de protecţie a.aces-
tora. Legea din Coasta de Fildeș a fost salutată de organizaţiile 
societăţii civile, inclusiv Coaliţia Apărătorilor Drepturilor Omului 
din Coasta de Fildeș și Reţeaua Apărătorilor Drepturilor Omului 
din Africa de Vest.

Intimidare și represalii împotriva indivizilor și grupurilor  
ce cooperează cu ONU

„Societatea civilă joacă un rol esenţial pentru avansarea activi-
tăţilor înscrise în agenda Naţiunilor Unite și nu doar în domeniul 
drepturilor omului, ci și pentru pace și securitate, precum și pentru 
dezvoltare. Societatea civilă n-a fost niciodată mai importantă și 
necesară ca acum. Represaliile și intimidarea persoanelor care co-
operează cu Naţiunile Unite sunt inacceptabile și nu doar pentru 
că ne ajută să facem activităţile și împuternicirile conform Cartei 
ONU și Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ci și pentru 
că vizează să-i descurajeze și pe alţii să mai lucreze cu noi. Tre-
buie să luăm măsuri la toate nivelurile pentru a consolida vocea 
democraţiei.”

Observaţii din discursul Secretarului General al ONU, 
Ban Ki-moon, în cadrul evenimentului de înalt nivel  

privind sprijinul societăţii civile, 23 septembrie 2013

„Naţiunile Unite nu ar putea să-și îndeplinească munca de nepre-
ţuit în materie de drepturi ale omului fără cei care cooperează cu 
noi. Atunci când aceste persoane sunt intimidate și constituie ţinta 
unor represalii, ele devin victime, dar şi noi toţi nu ne simţim în 
siguranţă. Când cooperarea cu aceste persoane este dată peste 
cap, munca noastră în domeniul drepturilor omului este compro-
misă.”

Secretarul General al ONU Ban Ki-moon, 
Declaraţie din cadrul discuţiilor la nivel înalt  

privind panelul ce ţine de represalii, 
New York, 2011

Sunt șocante mai ales acele acte de intimidare și represaliile împotriva 
persoanelor sau a grupurilor ce cooperează cu ONU în domeniul drep-
turilor omului. În ciuda recunoașterii universale a necesităţii și a dreptului 
persoanelor și a grupurilor de a participa la activitatea Sistemului Naţiuni-
lor Unite pentru Drepturile Omului, aceste acte continuă să fie raportate.

Din cauza angajamentului lor cu mecanismele sau funcţionari ai ONU (de 
ex., declaraţii, observaţii, întâlniri etc.), ASC individuali se pot confrunta 
cu intimidări sau represalii, cum ar fi ameninţări sau hărţuire din partea 
autorităţilor guvernamentale, inclusiv prin declaraţii publice de nivel înalt 
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efectuate de autorităţi; aceștia pot fi împiedicaţi să călătorească pentru a 
participa la reuniuni; și ASC pot constata că activităţile lor sunt monitori-
zate sau restricţionate. Campaniile de defăimare în reţele de socializare, 
în presă sau la televiziune sunt la fel de frecvente. Ameninţările se pot 
face prin apeluri telefonice, mesaje sms sau prin contact direct. ASC pot 
fi arestaţi, bătuţi, torturaţi sau chiar omorâţi.

Consiliul pentru Drepturile Omului a adoptat mai multe rezoluţii în aceas-
tă privinţă, inclusiv rezoluţia 24/24 și rezoluţia 12/2. Secretarul Gene-
ral raportează anual presupuse cazuri de represalii pentru cooperare 
cu ONU în domeniul drepturilor omului. Atât Secretarul General, cât și 
Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului au afirmat în repetate rânduri că 
astfel de represalii sunt inacceptabile și că se impune o reacţie unificată și 
coordonată din partea ONU în cazul unor astfel de acţiuni. Alte mecanis-
me privind drepturile omului au adoptat, de asemenea, o poziţie publică 
puternică împotriva represaliilor.

Dispoziţiile Tratatului privind Drepturile Omului în privinţa 
represaliilor
Protocolul opţional la Pactul internaţional privind drepturile economice, 
sociale și culturale – 

articolul 13

Statul Parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că per-
soanele de sub jurisdicţia sa nu sunt supuse nici unei forme de maltratare 
sau intimidare ca o consecinţă a comunicării cu Comitetul, în conformitate 
cu prezentul protocol.

Protocolul opţional la Convenţia privind Drepturile Copilului cu referinţă la 
procedura de comunicare – articolul 4

Statul Parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că per-
soanele de sub jurisdicţia sa nu sunt supuse niciunei încălcări a drepturilor 
omului, niciunor tratamente violente sau intimidării ca urmare a comunică-
rii sau cooperării cu Comitetul, în temeiul prezentului protocol.

Protocolul opţional la Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor – articolul 11

Statul Parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că persoa-
nele de sub jurisdicţia sa nu sunt supuse unui tratament necorespunzător 
sau intimidării ca urmare a comunicării cu Comitetul, în conformitate cu 
prezentul protocol.

În Austria, punctul 18 din Legea privind Consiliul Ombudsmanului 
din 1982 prevede: „Nicio persoană nu trebuie să fie penalizată 
sau altfel dezavantajată din cauza că furnizează informaţii Sub-
comisiei pentru prevenirea torturii, Consiliului Ombudsmanului sau 
comisiilor înfiinţate de acesta.” 

În Muntenegru, articolul 56 din Constituţia din 2007, prevede: 
„Oricine ar trebui să dispună de dreptul de a recurge la instituţii 
internaţionale pentru protecţia drepturilor și a libertăţilor garan-
tate de Constituţie”. 

Constrângerile legale și administrative, de rând  cu hărţuirea, intimidarea 
și represaliile reduc rolul constructiv și complementar pe care ar trebui 
să-l joace societatea civilă în parteneriatul cu Guvernele,. Acestea au 
drept scop prevenirea, minimizarea, discreditarea, stoparea sau inversa-
rea efectelor activităţii desfășurate de societatea civilă. Imposibilitatea de 
a promova și proteja acest spaţiu și de a garanta un mediu sigur și propice 
contravine obligaţiilor statelor conform legislaţiei internaţionale privind 
drepturile omului.

Statele au responsabilitatea primordială de a proteja ASC, însă atunci 
când spaţiul societăţii civile sau ASC, ei înșiși, se confruntă cu anumite 
riscuri din cauza activităţii lor de promovare a drepturilor omului, comuni-
tatea internaţională are interesul comun și responsabilitatea de a-i susţine 
și proteja.
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5. Ce pot face? Referiţi-vă la ONU

Legislaţia internaţională a drepturilor omului oferă o platformă internaţi-
onală unică, la care pot face referinţă ASC pentru sprijin și îndrumare. 
Această platformă include Oficiul Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului (OICDO), organismele prevăzute în tratatele 
privind drepturile omului, precum și Consiliul pentru Drepturile Omului și 
mecanismele acestuia (procedurile speciale, revizuirea periodică univer-
sală etc.).

„Standardele internaţionale în materie de drepturi ale omului 
oferă un cadru global ce permite organizaţiilor civice să pledeze 
pentru realizarea normelor acceptate la nivel internaţional. Aces-
te standarde nu doar legitimează activităţile organizaţiilor civice, 
dar și oferă o platformă utilă pentru monitorizarea independentă 
și raportarea privind obligaţiile guvernelor în privinţa drepturilor 
omului. Mecanismele internaţionale privind drepturile omului con-
stituie o platformă esenţială ce permite de a pleda pentru un me-
diu favorabil societăţii civile. În contexte deosebit de restrictive, or-
ganismele ONU pentru drepturile omului oferă un punct de intrare 
crucial pentru grupurile naţionale ale societăţii civile în vederea 
sensibilizării și a dialogului cu privire la aspecte sensibile.” 

Dr. Danny Sriskandarajah, Secretar General,  
CIVICUS: Alianţa Mondială pentru Participare Cetăţenească, 

octombrie 2014

Există două căi prin care mecanismele ONU pentru drepturile omului pot 
proteja spaţiul societăţii civile:4 

Documentaţia privind obstacolele, ameninţările faţă de spaţiul societăţii 
civile și bunele practici. Documentaţia despre situaţia drepturilor omului 
se află la baza intervenţiilor mecanismelor ONU pentru drepturile omului. 
Informaţiile bine documentate și verificate de ASC constituie o bază soli-
dă pentru acţiune, sunt mai credibile și convingătoare, greu de combătut 
și reprezintă un sistem eficient de promovare și apărare a drepturilor omu-

4  Cititorii, care încă nu sunt familiarizaţi cu principalele caracteristici ale acestor meca-
nisme, sunt invitaţi să consulte Manualul OICDO pentru societatea civilă - Lucru cu 
Programul Naţiunilor Unite pentru drepturile omului. Seria de Ghiduri practice pentru 
societatea civilă, inclusiv Cum să urmăm recomandările Naţiunilor Unite în materie de 
drepturi ale omulu,i oferă în continuare îndrumări și consiliere.

lui. ASC sunt invitaţi să difuzeze documente (de ex., informaţii concrete 
și exacte, analize atente și recomandări concrete) despre obstacolele, 
ameninţările la adresa actorilor societăţii civile și a spaţiului de activitate 
a acestora, precum și să transmită bune practici către mecanismele ONU 
pentru drepturile omului. 

Utilizarea spaţiului disponibil. ASC sunt invitaţi să folosească oportunită-
ţile de a participa la conferinţe și întruniri internaţionale sau vizite ale ex-
perţilor. Astfel de oportunităţi sunt disponibile prin solicitări, organizarea 
de briefinguri și crearea unor reţele între participanţi pentru a sensibiliza 
populaţia despre problemele ce ţin de spaţiul societăţii civile, precum și 
pentru a împărtăși recomandări și strategii de succes.

Lucrul cu mecanismele ONU pentru drepturile omului privind problemele 
spaţiului societăţii civile oferă ASC posibilitatea de a folosi rezultatele lor 
(de ex., constatările și recomandările internaţionale adresate guvernelor 
cu privire la măsurile juridice, administrative și altele) în activitatea lor 
de apărare a spaţiului societăţii civile și de abilitare a ASC la nivel local.

Exemple de rezultate ale mandatelor și mecanismele ONU pentru Drep-
turile Omului: 

	Observaţii finale ale organelor prevăzute în tratate, precum și 
Opinii și Recomandări privind cazuri individuale; 

	Evaluări, recomandări și concluzii conţinute în rapoartele cu pri-
vire la vizitele pe ţară, rapoartele tematice și comunicările cu 
privire la cazuri individuale pe proceduri speciale (experţi inde-
pendenţi) ale Consiliul pentru drepturile omului; 

	Recomandări din cadrul Revizuirii periodice universale; 

	Rezoluţii și decizii ale Consiliului pentru drepturile omului și ale 
Adunării Generale; 

	Rapoarte ale comisiilor de anchetă, ale misiunilor de informare și 
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ale altor mecanisme de investigare ad-hoc cu privire la drepturile 
omului stabilite de Consiliul pentru drepturile omului;

	Declaraţii ale Secretarului General al ONU;

	Declaraţii, rapoarte și studii ale Înaltului Comisar ONU pentru 
drepturile omului (de ex. rapoarte cu privire la activităţile pe 
teren; rapoarte și studii pe ţară și situaţii tematice împuternicite 
de Consiliul pentru drepturile omului sau Adunarea Generală a 
ONU);

	Rapoarte anuale ale Secretarului General, privind cazurile de in-
timidare sau represalii împotriva persoanelor sau grupurilor care 
cooperează cu ONU în domeniul drepturilor omului; și 

	Apeluri lansate către ţări din partea Secretarului General, Înaltu-
lui Comisar pentru drepturile omului sau de către experţi în dome-
niul drepturilor omului în declaraţii publice.

Aceste constatări și recomandări pot constitui, de asemenea, instrumente 
puternice de susţinere, de protecţie și de îndrumare pentru a sprijini și 
forma activităţile locale. De exemplu, ASC au posibilitatea: 

	Să lucreze cu autorităţile centrale și locale în vederea implemen-
tării recomandărilor din partea sistemului ONU cu privire la drep-
turile omului;

	Să sensibilizeze comunităţile locale în privinţa analizelor interna-
ţionale și a așteptărilor de la practicile implementate în ţară în 
materie de drepturi ale omului;

	Să monitorizeze și să evalueze răspunsurile și măsurile luate de 
autorităţi la nivel central și local;

	Să consolideze materialele de susţinere existente printr-un limbaj 
de autoritate, obiectiv, prin strategii eficiente și soluţii de bune 
practici;

	Să mobilizeze opinia în cadrul/între organizaţiile societăţii civile, 
precum și a publicului general;

	Să construiască parteneriate;

	Să amelioreze calitatea dialogului cu funcţionarii publici;

	Să contribuie la elaborarea politicilor;

	Să încadreze acţiuni în justiţie/litigii;

	Să contribuie la procedurile de monitorizare a mecanismelor pri-
vind drepturile omului;

	Să evalueze și să ofere consultanţă tehnică pentru persoanele 
care doresc să depună o plângere individuală către mecanismele 
ONU în domeniul drepturilor omului.

Constatările ONU cu privire la alte ţări constituie, de asemenea, o sursă 
bogată de informaţii despre strategiile referitoare la experienţe similare.

Cum funcţionează mecanismele ONU pentru drepturile omului 
În general, mecanismele ONU pentru drepturile omului urmează procese 
similare în încercarea de a aborda probleme legate de drepturile omului. 
Informaţiile sunt colectate sau primite dintr-o mare varietate de surse, in-
clusiv actorii societăţii civile. Acestea sunt analizate, verificate în privinţa 
consistenţei, credibilităţii și a acurateţei. Mecanismul lansează un dialog 
în scris sau direct cu statul pentru a clarifica conţinutul informaţiilor. Se 
pot face recomandări statului cu privire la modul de a rezolva problema și 
se poate oferi asistenţă pentru a-l ajuta să implementeze recomandările. 
Apoi sunt colectate informaţii suplimentare pentru a evalua progresele 
legate de recomandări.
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În aprilie 2011, membrii Comitetului reprezentanţilor persoanelor cu 
dizabilităţi din Spania (CERMI) au participat la a cincea sesiune a 
Comitetului pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CRPD) și 
au contribuit la pregătirea Listei de probleme. Comitetul a prezentat 
un raport, a informat Comitetul ONU și apoi a urmărit implementa-
rea recomandărilor adresate Spaniei. CERMI a lansat o campanie 
amplă de restabilire a dreptului de vot pentru persoanele cărora li 
s-a retras dreptul la vot din cauza dizabilităţilor, situaţie ce a afec-
tat aproximativ 80 000 de persoane la acel moment. Comitetul a 
recomandat ca „legislaţia relevantă să fie revizuită pentru a asigura 
tuturor persoanelor cu dizabilităţi, indiferent de handicap, statut ju-
ridic sau loc de reședinţă, dreptul de a vota” (CRPD/C/ESP/CO/1, 
punctul 48). CERMI a lansat mai multe iniţiative pentru modificarea 
legislaţiei, inclusiv un ghid intitulat „Aveţi dreptul la vot, nimeni nu 
vi-l poate lua”, în care s-au prezentat detaliat măsurile practice pen-
tru a solicita și exercita dreptul de vot. Ca rezultat al acţiunii CERMI, 
procurorul Curţii Supreme a cerut procurorilor regionali să apere 
dreptul la vot al persoanelor cu dizabilităţi. CERMI a îndemnat, de 
asemenea, Guvernul și Congresul să modifice legislaţia în concor-
danţă cu observaţiile finale ale CDPD. S-a propus un amendament 
ce a fost trimis diferitor membri ai Congresului și ai Guvernului. 

ASC pot folosi vocea comunităţii internaţionale pentru a sprijini strategii 
naţionale, pentru a mobiliza oamenii la nivel local și pentru a încuraja 
funcţionarii publici să promoveze și să protejeze spaţiul societăţii civile.

Ce pot face eu?
	Fii informat despre și împărtășește documentaţia ONU despre 

drepturile omului cu privire la ţara ta:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.
aspx

	Contactează cel mai apropiat birou ICDO sau Echipa de ţară 
ONU și împărtășește-ţi experienţele cu privire la spaţiul societăţii 
civile cu reprezentanţii Secţiunii Societate Civilă a ICDO: civilso-
ciety@ohchr.org

	Află cum poţi contribui și participa la activităţile organismelor cre-
ate în cadrul tratatelor privind drepturile omului:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/
ngohandbook4.pdf

	Depune o plângere în temeiul unui tratat privind drepturile omu-

lui, inclusiv, dacă este cazul, cereri pentru a fi întreprinse măsuri 
provizorii sau acţiuni urgente:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactShee -
t7Rev.2.pdf

	Depune o plângere către Experţii în proceduri speciale ai Consi-
liului pentru Drepturile Omului:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communicati-
ons.aspx

	Depune o plângere în cadrul Procedurii de contestare pe lângă 
Consiliul pentru drepturile omului:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/
Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx

	Fă schimb de informaţii și de experienţă referitor la spaţiul socie-
tăţii civile în cadrul sesiunilor Consiliului pentru drepturile omului:
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Practical-
GuideNGO_en.pdf

	Fă schimb de informaţii și de experienţă privind spaţiul societăţii 
civile în cadrul Revizuirii periodice universale a Consiliului pentru 
Drepturile Omului pentru ţara ta:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/Practical-
GuideCivilSociety.pdf

	Furnizează informaţii detaliate și atestate despre presupuse ca-
zuri de hărţuire, intimidare sau represalii împotriva oricărei per-
soane sau grup, ca rezultat al cooperării acestora cu Organi-
zaţia Naţiunilor Unite, reprezentanţii și mecanismele acesteia în 
domeniul drepturilor omului, contribuind la Raportul anual privind 
represaliile al Secretarului General: reprisals@ohchr.org

	Furnizează informaţii pentru rapoartele tematice ale Secretaru-
lui General al ONU sau ale Înaltului Comisar pentru Drepturile 
Omului.

	Furnizează informaţii pentru rapoartele tematice și rapoartele de 
ţară în cadrul Procedurilor speciale:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/NgoHandbook/
ngohandbook6.pdf

	Abonează-te la lista de e-mail a Secţiunii Societatea Civilă pentru 
a fi mereu informat/ă cu privire la activităţile mecanismelor ONU 
pentru drepturile omului:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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Gestionarea așteptărilor
Statele au responsabilitatea primară de a promova și apăra libertatea 
de exprimare, de asociere, de întrunire pașnică și dreptul de a participa 
la viaţa publică. ASC, împreună cu reprezentanţii sistemului ONU pentru 
drepturile omului și alţi actori, pot ajuta statele să-și îndeplinească aceste 
obligaţii.
Abordarea obstacolelor ce stau în calea spaţiului societăţii civile bazate 
pe reguli sau legislaţie necesită, de obicei, o perioadă de timp mai lungă 
în vederea efectuării schimbărilor necesare, pe când acţiuni precum hărţu-
irea, intimidarea și represaliile împotriva ASC necesită o atenţie imediată. 
Este important de a aplica mandatul ONU sau mecanismul relevant pentru 
situaţia în cauză.
Capacitatea de a influenţa și de a obţine un rezultat pozitiv în oricare 
situaţie are la bază efortul colectiv. Aceasta, de regulă, este determinată 
de mobilizarea mai multor actori ai societăţii: autorităţile publice locale, 
alţi actori ai societăţii civile (la nivel local și internaţional), instituţiile naţio-
nale pentru drepturile omului, mass-media, funcţionarii publici, politicienii, 
alte ţări, comunităţi regionale și internaţionale.
Implicarea ASC în activităţile sistemului ONU pentru drepturile omului 
este o modalitate de a multiplica și amplifica schimbările spre bine; este 
un element al unei eficiente strategii globale de susţinere pentru a promo-
va și proteja spaţiul societăţii civile.

6. Resurse documentare

Sursele Naţiunilor Unite
Lucru cu Programul pentru drepturile omului al Naţiunilor Unite: Manual 
pentru societatea civilă –

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Hand-
book_en.pdf

Cum să urmăm recomandările privind drepturile omului ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite - Ghid practic pentru Societatea Civilă –

http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/Howto-
FollowUNHRRecommendations.pdf

Plan de management al OICDO (2014-2017), Strategia tematică privind 
extinderea spaţiului democrat (p. 72-83.) –

http://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2014_2017/OMP_
Web_version/media/pdf/10_Democratic_space.pdf

Declaraţia privind apărătorii drepturilor omului –

http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declarati-
on.aspx

Rezumat al discuţiei Consiliului pentru drepturile omului cu privire la pa-
nelul legat de importanţa de a promova și proteja spaţiul societăţii civile, 
A/HRC/27/33.

Comitetul Drepturilor Omului, Comentariu general nr. 34, articolul 19: 
Libertatea de opinie și de exprimare, CCPR/C/GC/34.

Evaluare a legislaţiei privind libertatea de asociere, Raport prezentat de 
Raportorul special cu privire la situaţia apărătorilor drepturilor omului, 
A/64/226.

Studiu privind femeile apărători ai drepturilor omului, Raport prezentat 
de Raportorul special cu privire la situaţia apărătorilor drepturilor omului, 
A/HRC/16/44.

Elemente ale unui mediu sigur și favorabil pentru apărătorii drepturilor 
omului, Raport al Raportorului special cu privire la situaţia apărătorilor 
drepturilor omului, A/HRC/25/55.

Capacitatea asociaţiilor de a accesa resurse financiare, Raport al Rapor-
torului special cu privire la dreptul la libertatea de întrunire pașnică și de 
asociere, A/HRC/23/39.
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Rapoarte ale Secretarului General cu privire la cooperarea cu Organiza-
ţia Naţiunilor Unite, reprezentanţii și mecanismele acesteia în domeniul 
drepturilor omului (A/HRC/27/38, A/HRC/24/29, A/HRC/21/18, A/
HRC/18/19, A/HRC/14/19) 

Capitolul 16, Angajamentul și parteneriatele cu societatea civilă, Manua-
lul OICDO pentru monitorizarea drepturilor omului – 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter16-MHRM.
pdf 

Surse selectate pentru societatea civilă și altele 
Lista de verificare a principiilor și elementelor legislaţiilor naţionale (Cen-
trul internaţional pentru legislaţia privind activităţile nonprofit) – 

http://www.icnl.org/research/library/files/Transnational/checklisten.
pdf

Codul de bune practici pentru modalităţile de participare a societăţii civile 
la procesul de luare a deciziilor, Consiliul Europei – 

http://www.coe.int/t/ngo/code_good_prac_en.asp 
Manual privind represaliile (Serviciul Internaţional pentru Drepturile 
Omului) –

http://www.ishr.ch/news/reprisals-handbook 

Raportul Index 2013 (CIVICUS) – 

http://www.civicus.org/downloads/2013EEI%20REPORT.pdf

7. Contactaţi-ne

Secţiunea Societate Civilă a OICDO poate fi contactată la adresa urmă-
toare: 

civilsociety@ohchr.org 

Telefon: +41 (0) 22 917 9656 

Sistemul de difuzare e-mail al Societăţii Civile oferă actualizări și îndru-
mări cu privire la toate mandatele și mecanismele legate de drepturile 
omului, precum și informaţii și termene de aplicare pentru fonduri, sub-
venţii și burse. 

Pentru a vă abona, vizitaţi pagina web a societăţii civile 

http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx
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Ghid practic pentru societatea civilă SPAŢIUL SOCIETĂŢII CIVILE  ȘI SISTEMUL ONU 
DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI

GHID PRACTIC PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ 

SPAŢIUL SOCIETĂŢII CIVILE ȘI SISTEMUL NAŢIUNILOR UNITE DE PROTECŢIE 
A DREPTURILOR OMULUI

Oficiul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului

Palais des Nations,

CH 1211, Geneva 10 – Elveţia.

Telefon: +41 (0) 22 917 90 00

Fax : +41 (0) 22 917 90 08

www.ohchr.org


