Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани
да ни се придружат во заложбите за
зелени вредности, социјална правда и
антинационализам.
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.
Државата и општеството мораат да се
определат за зелените вредности, според
кои ќе се обезбеди долгорочна и одржлива
иднина за сите.
Илибералните тенденции, 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.

ЗЕЛЕНИТЕ ДОАЃААТ
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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 нè 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!

ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ
СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
АНТИНАЦИОНАЛИЗАМ
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ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ

Ние можеме да ги промениме 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 природните ресурси.
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 хибридните закани против
демократијата.

негување на разновидноста
на природниот свет

ЗЕЛЕН ЦИВИЛ е организациска единица (огранок) на
ЦИВИЛ - Центар за слобода, која ги промовира зелените
вредности и стратегии како единствено одржлива опција
за општеството и државата.
Опстанокот на демократијата е можeн единствено со
решително дејствување против национализмот, корупцијата
и хибридните закани. Тоа подразбира граѓанско учество во
процесите на одлучувањето и изградбата на слободно и
демократско општество во кое владее правото и се
почитуваат човековите права и слободи.
ЗЕЛЕН ЦИВИЛ ги повикува сите граѓанки и граѓани кои
ги почитуваат и поддржуваат овие вредности во целост,
да станат дел од ЗЕЛЕНИТЕ - Граѓанска платформа
за демократија, антинационализам и зелени политички,
општествени и економски алтернативи.
Суштински заложби на ЗЕЛЕНИТЕ се 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 и грижа за разновидноста на природниот свет.
ЗЕЛЕНИТЕ ги застапуваат, бранат и промовираат зелените
вредности во општеството и државата.
ЗЕЛЕНИТЕ бараат решителна и трајна акција против сите
облици на национализмот и сите негови милитантни и
насилнички деривати.
ЗЕЛЕНИТЕ бараат од институциите да направат решителни
чекори за спречување и санкционирање на хибридните
закани против демократијата и бескомпромисна акција
против на сите облици на дискриминацијата по која било
основа и на кое било ниво.
ЗЕЛЕНИТЕ повикуваат на пресметка со корупцијата на
сите нивоа во општеството и државата.
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ЗЕЛЕНИ ВРЕДНОСТИ
СОЦИЈАЛНА ПРАВДА
АНТИНАЦИОНАЛИЗАМ
Оваа иницијатива е граѓанска и непартиска. Активностите во оваа
иницијатива се дел од долгогодишните заложби на ЗЕЛЕН ЦИВИЛ
за поддршка на демократските реформи, граѓанското учество,
зелените иницијативи и европските вредности.
Проектот Зелените доаѓаат го спроведува ЦИВИЛ во партнерство
со Фондацијата Хајнрих Бел. Ставовите и акциите на ЦИВИЛ и на
учесниците во иницијативата за формирање на ЗЕЛЕНИТЕ се
одговорност исклучиво на иницијаторите и имплементаторите на
проектот и не нужно се совпаѓаат со оние на Фондацијата.

