Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани
да ни се придружат во заложбите за
зелени вредности, социјална правда и
антинационализам.

Државата и општеството мораат да се
определат за зелените вредности, според
кои ќе се обезбеди долгорочна и одржлива
иднина за сите.
Неолиберализмот, експлоатацијата и
кршењето на работничките и социјалните
права на граѓанките и граѓаните мора да
престанат. Бараме општество во кое
владее социјалната правда.
ЦИВИЛ се залага за деконструкција на
националистичките наративи и решително
дејствување против екстремизмот,
преку владеење на правото, демократија и
почитување на човековите права и слободи.
ЦИВИЛ го спроведува проектот во
партнерство со Фондацијата Хајнрих Бел.

ВКЛУЧИ СЕ

БИДИ ДЕЛ ОД ИДНИНАТА СЕГА
Секој може да биде дел од акцијата и да даде
драгоцен придонес во заложбите за зелени
вредности, во барањата за социјална правда
и борбата против национализмот.
Информирајте нѐ за сите проблеми во вашата
општина, размислете за решение. Заеднички
и гласно ќе побараме одговор на прашањата и
решение на проблемите. Нема повеќе време,
ниту простор за изговори. Знаеме дека има
решенија, бараме да се спроведат!

ИСПРАТЕТЕ ВАШИ КОНТАКТИ, КРАТКИ БИОГРАФИИ
И ПРЕДЛОЗИ ЗА АКЦИЈА
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Сиромаштијата, насилството, корупцијата,
загадувањето, злоупотребите, екстремизмот,
лошите политики и практики одат заедно.
Ќе ги сопреме само со заедничка акција!
ЦИВИЛ ги промовира зелените вредности,
социјалната правда и антинационализмот
како единствена одржлива алтернатива
за општеството и државата.

зелени вредности
vlera të gjelbra
социјална правда
drejtësi sociale
антинационализам
antinacionalizëm
loading

ЕВРОПСКИ

ЗЕЛЕНИ
ВРЕДНОСТИ
ЦИВИЛИЗАЦИСКИ
почитување на човековото
достоинство и човековите права
слобода
демократија
еднаквост
владеење на правото
социјална и еколошка правда
трансформација на општеството
во корист на сите
економска, социјална и
еколошка благосостојба
негување на разновидноста
на природниот свет

ИМАМЕ ПРАВО

Ние можеме да ги промениме
промениме состојбите.
состојбите.
Имаме право да живееме во општество
во кое институциите еднакво се грижат за
сите граѓанки и граѓани, а не за интересите
на центрите на моќта.

Имаме право на слободно, праведно и здраво
општество. Имаме право да бараме и да
учествуваме во грижата за зачувување на
природниот свет и ресурсите.
Имаме право да бараме државата да се
ориентира кон обновливи извори на енергија
и создавање правни рамки за зелена
економија и здрава животна средина.
Имаме право да бараме заштита од погубните
последици од национализмот и екстремизмот.

I ftojmë të gjithë qytetaret dhe qytetarët të na
bashkëngjiten në angazhimet për vlera të gjelbra,
drejtësi sociale dhe kundër nacionalizmit.
Varfëria, dhuna, korrupsioni, ndotja, keqpërdorimi,
ekstremizmi, politikat dhe praktikat e zymta ecin
bashkë!
Do t'i ndalim vetëm me veprim të përbashkët!
Civili i promovon vlerat e gjelbra, drejtësinë
sociale dhe antinacionalizmin si alternativë të
vetme të qëndrueshme për shoqërinë dhe shtetin.
Shteti dhe shoqëria duhet të përcaktohen për
vlerat e gjelbra, sipas të cilave do të sigurohet
ardhmëri afatgjate dhe e qëndrueshme për të
gjithë.
Neoliberalizmi, eksploatimi dhe shkelja e të
drejtave sociale dhe të punëtorëve duhet të
ndalen. Kërkojmë shoqëri në të cilën sundon
drejtësia sociale.

KYÇU

BËHU PJESË E ARDHMËRISË TANI
Çdo kush mund të jetë pjesë e aksionit dhe të jep
kontributin e duhur në angazhimet për vlera të
gjelbra, në kërkimet për drejtësi sociale dhe luftën
kundër nacionalizmit.
Na informoni për të gjitha problemet në komunën
tuaj, mendoni për zgjidhje. Bashk[ dhe zëshëm do
të kërkojmë përgjigje për pyetjet dhe zgjidhje për
problemet. Nuk ka më kohë, as hapësirë për
arsyetime. E dimë se zgjidhje ka, kërkojmë të
zbatohen!

Civili angazhohet për dekonstruimin e narativave
nacionaliste dhe veprimit të vendosur kundër
ekstremizmit, përmes sundimit të drejtësisë,
demokracisë dhe respektimit të të drejtave
dhe lirive të njeriut.
DËRGONI KONTAKTET TUAJA, BIOGRAFITË E SHKURTA
DHE PROPOZIME PËR AKSION
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Civili e zbaton projektin në partneritet me
Fondacionin Hajnrih Bell.
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EVROPIANE

VLERACIVILIZUESE
TË GJELBRA
respektimi i dinjitetit njerëzor
dhe të drejtave të njeriut
liri
demokraci
barazi
sundimi I drejtësisë
drejtësi sociale dhe ekologjike
transformim i shoqërisë në
interesin e të gjithëve
mirëqenie ekonomike,
sociale dhe ekologjike
kultivimi i diversitetit
të botës natyrore

KEMI TË DREJTË

Ne mundemi ta ndryshojmë gjendjen.
Kemi të drejtë të jetojmë në shoqëri në të cilën
institucionet kujdesen në mënyrë të barabartë për
të gjithë qytetaret dhe qytetarët, dhe jo për interesat
e qendrave të fuqive.

Kemi të drejtë për shoqëri të lirë, të drejtë dhe të
shëndoshë. Kemi të drejtë të kërkojmë dhe të
marrim pjesë në kujdesin për ruajtjen e botës dhe
resurseve natyrore.
Kemi të drejtë të kërkojmë që shteti të orientohet
nga burimet ripërtëritëse të energjisë dhe krijimit
të kornizave ligjore për ekonomi të gjelbër dhe mjedis
jetësor të shëndoshë.
Kemi të drejtë të kërkojmë mbrojtje nga pasojat
shkatërruese nga nacionalizmi dhe ekstremizmi.

