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CUVÂNT ÎNAINTE

Manualul Democrația participativă și cetățenia activă. Tineri pentru 
democrație a fost elaborat în cadrul proiectului "O oră pentru Democrație". 
Proiectul se adresează nevoii de programe educaționale coerente pentru 
tinerii din România în domeniul democrației participative și a cetățeniei 
active. 
StudiiStudii la nivel european și românesc arată că nivelul relativ scăzut de par-
ticipare a tinerilor la viața democratică nu este din cauza refuzului lor de a 
se implica în viața politică și socială, dar mai ales datorită adaptarea 
insuficientă a sistemelor politice la nevoile și așteptările acestora. 
La baza participării active stă educația politică, cu accent pe activități prac-
tice implementate în procesul de învățare despre democrație. Într-o țară 
post-comunistă, ca România, educația democratică este în etapele sale in-
cipiente și nevoia de inițiative în acest domeniu este foarte mare. 
Manualul cuprinde informații relevante și actualizate cu privire la tematica 
democrației 
participative. Conținutul manualului a fost stabilit pe baza unei serii de inter-
viuri cu experți din domeniul democrației din România și Elveția, con-
ducând astfel la elaborarea de studii de caz actuale cu privire la cadrul de 
organizare și funcționare a democrației participative din ambele țări.
Proiectul propune utilizarea de metode şi instrumente de educație 
non-formală, prin exerciții aplicative și dezbaterea unor studii de caz, 
având ca referință bunele practici din Elveția.  Manualul face trimitere la 
ghidul profesorului, care cuprinde exercițiile aplicative. Temele și studiile 
de caz din manual vor fi mai bine înțelese prin parcurgerea acestor 
exerciții.
ProiectulProiectul este realizat de asociaţia Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă 
Europeană, în parteneriat cu Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin si 
Integrare, Colegiul Național Pedagogic "Ștefan Odobleja", Colegiul Na-
tional "Gheorghe Tițeica" și Colegiul Tehnic "Decebal". 

                                                                                                                Autorii 

Democraţia e un mod de viaţă 

Mi-am petrecut copilăria în Schela – Cladovei, un 
cartier din Drobeta – Turnu Severin printre case de 
chirpici şi blocuri ascunse de şansă şi modernitate. 
Am trăit printre oamenii care lucrau la Şantierul 
Naval şi care au devenit în timp şomeri fără 
oportunităţi de angajare şi cu prea multe griji 
pentru ziua de mâine.

Am descoperit pasiunea pentru literatură devreme Am descoperit pasiunea pentru literatură devreme 
şi am început să citesc aproape fără încetare orice carte pe care o puteam împrumuta de 
la profesori sau de la biblioteca din cartier. Erau zile obişnuite când aduceam acasă, cu 
plasa de rafie, cărţi de toate felurile și culorile.

Cărțile citite mi-au format caracterul și mi-au dat posibilitatea să constat că totul e posibil 
atât timp cât nu renunți și muncești zi de zi pentru îndeplinirea visului tău.  

Am plecat din Severin la facultate în 2002, decis să ma implic în societatea din care fac 
parte. Și am făcut tot ce se putea de la voluntariat la proteste de stradă, de la participarea 
la luarea deciziilor în instituții  publice până la campanii de informare pe teme de interes 
comunitar.

ÎnființareaÎnființarea asociației Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană în anul 2012 a fost 
modalitatea prin care am pus în valoare experiența dobândită. În centrul activității 
asociației se află educația, deoarece știm  că tinerii care beneficiază de un nivel ridicat de 
educație sunt cei care vor construi un viitor mai bun pentru ei, pentru familie și comuni-
tatea din care fac parte. 

În acest context, programul  pilot  „O oră pentru democrație”, adresat tinerilor din Drobe-
ta-Turnu Severin, este un instrument educativ de responsabilizare, conștientizare și abor-
dare a vieții sociale, al cărui spațiu de exercițiu îl reprezintă comunitatea. 

Manualul  „Democraţia participativă şi cetăţenia activă. Tinerii cetăţeni europeni” are rolul 
de a încuraja implicarea tinerilor severineni la viaţa comunităţii şi adoptarea unui mod de 
viaţă democratic prin experienţe şi initiative proprii. Fiecare tânăr cetăţean poate să contri-
buie la apărarea valorilor și principiilor libertății, a drepturilor omului și a statului de drept 
prin implicare şi practicare a democraţiei zi de zi şi nu doar o dată la 4 ani.

– Ion-Constantin Șolga, Manager Proiect 



Considerații introductive

Despre România de azi  
SocietateaSocietatea civilă din România dă semne pozitive de trezire, ceea ce ar putea 
duce la implicarea tot mai multor cetățeni în comunitățile lor. Creșterea 
numărului cetățenilor implicați în rezolvarea problemelor comunităților poate de-
pinde de tinerii care doresc să accepte rolul principal pe care îl joacă în această 
evoluție.
Pe măsură ce participarea la proiecte civice și de voluntariat va crește, se va 
forma o cultură a implicării în societate, cu un mesaj simplu și eficient: „nouă ne 
pasă”. Astfel de schimbări de mentalitate necesită timp și răbdare, dar sunt de 
importanță vitală. 
ÎnÎn cazul în care tinerii de azi nu își asumă rolul de cetățeni activi, democrația 
românească de mâine poate fi în mare pericol. Cu atât mai mult cu cât ne 
lipsește încă o înțelegere profundă a evenimentelor petrecute în timpul și după 
Revoluția din anul 1989. 
Darul democrației de azi, așa imperfectă cum este, se poate pierde lesne din 
cauza unui electorat nepăsător și neinformat. 
PePe termen lung, cel mai important proiect pentru democrația românească este 
reprezentat de cultivarea valorilor democratice și a spiritului civic în școli și licee, 
dar și prin activități extra-curriculare. 
Autoritățile publice din România trebuie să conștientizeze importanța educației 
pentru democrația participativă și să reflecteze asupra unor întrebări precum:
De ce educația este primordială în buna funcționare a democrației? De ce este 
educația principala modalitate de a stimula tinerii să devină cetățeni activi? 
Răspunsul este simplu: Totul pornește de la educație. Răspunsul este simplu: Totul pornește de la educație. 
România are nevoie de o regândire profundă a modului în care copiii sunt 
formați ca cetățeni informați, responsabili și implicați în toate aspectele care 
influențează bunul mers al comunităților lor. 
Astfel,Astfel, programa școlară trebuie adaptată realităților de azi, pornind de la con-
ceptele de bază (ce înseamnă o democrație, care sunt principalele elemente ale 
unui stat democratic, care este rolul cetățenilor etc.) și încurajând, dincolo de 
teorie, implicarea practică în societate prin proiecte civice și de voluntariat. 
Dacă motivația implicării în societate este cea corectă – ca răspuns la nevoia de 
a „da ceva înapoi” și ca manifestare a conștientizării unei responsabilități sociale 
față de comunitate – atunci oportunitățile de implicare sunt tot mai accesibile. 
Există nenumărate organizații neguvernamentale la nivel local și national, cu 
proiecte frumoase (multe dintre ele finantate de UE și de alți parteneri externi) și 
mereu doritoare de noi voluntari. 

Care ar putea fi principalele bariere în calea democrației din România de azi?
ExistăExistă cel puțin trei bariere majore în calea democrației participative în România de 
azi. În primul rând, legislația este foarte dificilă și axată pe bifarea cerințelor formale, 
nu pe rezultat. Altfel spus, ne luptăm cu aceeași problemă a formelor fără fond, 
parcă mereu actuală în spațiul românesc. Un exemplu este inițiativa legislativă 
cetățenească, prevăzută de Constituția României (Art. 74), prin care s-ar putea in-
troduce legi în Parlament direct de către cetățeni. Instrumentul este  însă supus 
unor criterii atât de greu de îndeplinit prin Legea 189/1999 privind exercitarea 
inițiativeiinițiativei legislative de către cetățeni, încât nici un astfel de demers nu a avut 
succes în România postcomunistă.
În al doilea rând, administrația publică locală și centrală nu crează condițiile nece-
sare pentru procese decizionale bazate pe consultări și pe implicarea activă a 
cetățenilor. Evoluția tehnologiilor permite colectarea de date în timp real de la o 
număr semnificativ de membri ai fiecărei comunități, așa cum se întâmplă în țări 
precum SUA, dar și Estonia, Brazilia și chiar Republica Moldova. Este însă nevoie, 
dincolo de astfel de instrumente, de un nivel mai mare de deschidere din partea 
autorităților publice. Primul pas ar trebui să fie transparența completă a informațiilor 
dede interes pentru comunitate, de la bugetul unei primării până la strategia de dez-
voltare, deciziile consiliului local, stadiul proiectelor finanțate din bani publici etc. 
În al treilea rând, mai presus de orice și dincolo de constrângerile altor factori 
(birocrație, rezistența elitelor politice etc.), democrația participativă autentică 
pornește de la fiecare cetățean. Altfel spus, cele mai importante bariere în calea 
implicării în societatea sunt de multe ori în noi înșine: pasivitatea, scepticismul, 
blazarea, resemnarea sub deviza „oricum nu se schimbă nimic”. Oricât de idealiste 
ar părea aceste argumente, istoria oferă nenumărate exemple de implicare civică, 
în cele mai potrivnice condiții. Ne putem gândi, de exemplu, la mișcarea pentru 
drepturiledrepturile civile ale populației de culoare din Statele Unite. Dar ne putem gândi și la 
exemple din contextul românesc, inclusiv mișcarea pentru protejarea patrimoniului 
de la Roșia Montană.

România de azi trebuie să reprezinte o preocupare pentru toți cetățenii, fie în cali-
tatea acestora de reprezentanți ai autorităților publice, fie în calitatea de actori 
privați, fie în calitatea de reprezentanți ai societății civile, fie pur și simplu cetățeni.
Buna organizare și funcționare a democrației poate însemna progresul României, 
iar progresul trebuie să pornească de la relațiile de colaborare și încredere  între 
categoriile de actori implicați. 



Despre manual

Democrația și cetățenia activă au nevoie mai mult decât o participare la vot și 
alegeri libere, deși acesta este elementul cel mai important pentru ca 
democrațiile să fie funcționale. 
EsteEste nevoie de educație în democrația participativă. Tinerii trebuie să fie educați 
și motivați să devină cetățeni activi, mai ales într-o societate în curs de dez-
voltare. 
De ce educația? Aceasta este o întrebare fundamentală care apare în mod natu-
ral în vremuri de reflecție necesară și continuă, mai ales că și astăzi, în ciuda tu-
turor cooperărilor internaționale , regimurile autocratice persistă și oamenii mor în 
căutarea unei vieți mai bune.
Paulo Freire  (profesor și filosof brazilian, 1921-1997) , cu activitatea sa extinsă 
în educație, democrație și transformarea lumii , a transmis un mesaj care încă 
inspiră și încă este valabil:
“Educație fie funcționează ca un instrument care este utilizat pentru a facilita inte-
grarea tinerei generații în logica sistemului actual, fie devine practica libertății, 
prin care oamenii se ocupă critic și creativ de realitatea în care trăiesc și 
descoperă cum pot să participe la transformarea lumii lor.”
Inițiative politice la nivel internațional asigură cadrul necesar pentru intervenții 
strategice în modul de furnizare a educației în statele membre. Cooperarea furni-
zorilor de educație din diferite țări permite transferul de bune practici, schimbul de 
cunoștințe și de învățare unii de la alții, făcând astfel posibil ca tinerii să se bucure 
de o calitate superioară a educației și de oportunități mai multe. 

Manualul își propune 1) a oferi elevilor suport în înțelegerea democrației partici-
pative, în exprimarea ideilor proprii asupra problemelor publice și în a deveni 
cetățeni activi în comunitățile de care aparțin, 2) a facilita integrarea tinerei 
generații în sistemul democrației participative la nivel global și 3) a evidenția cele 
mai importante tematici ale democrației participative.
Manualul este structurat astfel:
Partea I Democrația este pentru fiecare dintre noi are ca obiective:
• prezentarea conceptului de democrație, prin raportarea la definiții, prevederi 
constituționale și modele de referință - Capitolul 1 Ce înseamnă democrația 
pentru noi?
• prezentarea originilor democrației și înțelegerea contextului actual al 
democrației participative – Capitolul 2 Atenienii și democrația în prezent 
• înțelegerea respectării drepturilor și obligațiilor cetățenilor și apărarea în justiție 
a drepturilor omului – Capitolul 3 Care ne sunt drepturile și obligațiile?

Partea a II a Participarea la buna funcționare a democrației are ca obiective:
• înțelegerea responsabilităților autorităților publice și ale cetățenilor – Capi-
tolul 4 Cum să colaborăm cu autoritățile publice?
• prezentarea factorilor de succes în funcționarea democrației participative – 
Capitolul 5 Cum putem fi cetățeni activi?
• identificarea pârghiilor de motivare a tinerilor – Capitolul 6 Cum să motivăm 
tinerii ca cetățeni activi?

Partea a III a Modernizarea democrației participative are ca obiective:
• explicarea conceptului de inovație în democrație și identificarea instrumente-
lor inovative pentru democrația participativă – Capitolul 7 Instrumente inova-
tive de participare cetățenească
• prezentarea conceptului e-democracy și influența asupra modernizării 
democrației participative – Capitolul 8 E-democray: era digitală și democrația 
participativă
• identificarea problemelor cu care se confruntă democrația participativă în 
prezent - Capitolul 9 Bariere în calea democrației participative și a cetățeniei 
active.

DemocrațiaDemocrația nu se învață dintr-un manual sau prin parcurgerea unor cursuri. 
Democrația trebuie înțeleasă din propriile experiențe și din experiențele celor 
care s-au confruntat cu anumite probleme ale democrației. Exemplele de bune 
practici ne ajută să ne orientăm în evaluarea unor situații particulare și la identi-
ficarea propriei soluții.
În acest sens, temele de discuții și exercițiile practice propuse de <Ora de 
democrație> vor sprijini tinerii din România să înțeleagă care este misiunea lor 
în dezvoltarea societății și în buna funcționare a democrației. Studiile de caz 
ilustrează argumente pro și contra la adresa sistemului de democrație din 
Elveția, argumente care trebuie luate în considerare în evaluarea sistemului 
de democrație din România.
ParticipareaParticiparea cetățenilor și în special a tinerilor reprezintă  un punct de pornire 
important în organizarea și funcționarea sistemului de democrație din Româ-
nia. 
Foarte mulți tineri aleg să contribuie la dezvoltarea societății românești dincolo 
de granițe, dar cei mai mulți aleg să se implice și să participe la buna 
funcționare a democrației din interiorul României. 
În speranța că acest manual poate ghida tinerii către buna funcționare a 
democrației din România, vă îndemnăm SĂ NE EDUCĂM ÎMPREUNĂ! SĂ 
PARTICIPĂM ÎMPREUNĂ!
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cercetare și predare sunt economia socială și întreprinderile sociale, managementul 
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Capitolul 1
Ce înseamnă democrația pentru noi?
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Ce este democrația? O întrebare fundamentală la care trebuie 
să răspundă orice cetățean, orice instituție a statului, orice actor al 
societății civile.

Democrația poate fi văzută ca o formă de perfecțiune morală. Ea 
dimensionează atât organizarea și funcționarea puterii, pentru a o 
umaniza, cât și modul de viață al cetățenilor, pentru a-l modela. Din 
cele mai vechi timpuri, oamenii și-au imaginat un sistem politic ai 
cărui membri se consideră egali din punct de vedere politic, 
guvernează împreună și sunt înzestrați cu toate calitățile, resursele 
și instituțiile necesare pentru a se autoguverna. 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) este primul 
gânditor din epoca modernă care ne oferă o 
teorie a democrației. Acesta spune despre 
democrație:

“Democrație: egalitate de drepturi politice, egalitate în fața legii; 
eforturi ale societății pentru a furniza săracilor instituțiile care le-ar 
permite să se pună ei înșiși în starea de a se ridica; mare 
independență lăsată individului (cea mai mare posibilă), toată liber-
tatea, toată responsabilitatea, toată facilitatea. Democrația 
înseamnă libertatea combinată cu egalitatea”.

• “guvernarea poporului”: puterea vine de la 
popor, poporul este puterea suverană care își 
exercită puterea sau mandatează puterea și in-
diferent de autoritate, aceasta este responsabilă 
în fața poporului ;

Președintele american Abraham Lincoln (1809-
1865) spune ca democrația este “guvernarea 
poporului, de către popor, pentru popor”, mai 
exact:

• “de către”: puterea este exercitată prin reprezentanți aleși sau de 
direct de către cetățeni;
• “pentru”: puterea este exercitată pentru a servi interesele poporu-
lui care reprezintă atfel binele comun.

Democrația mai poate fi definită ca:

“Entitate politică sau socială guvernată în ultimă instanță de toți 
membrii acesteia” (Joseph Langer, 2006)
 “Formă de guvernare, prin care Constituția garantează drepturile 
fundamentale și politice, alegeri corecte și libere” (Democracy 
Building, 2004)

Democrația reprezintă cea mai provocatoare formă de guvernare. 
Aceasta doarece atât statele, ca entități politice, cât și indivizii, în calitate 
de cetățeni, trebuie să înțeleagă faptul că democrația nu reprezintă doar 
libertatea de exprimare și libertatea de acțiune.
Democrația înseamnă crearea, aplicabilitatea și respectarea legilor 
pentru toți în mod egal și transparent, sub supravegherea cetățenilor 
statului.
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“Nimeni nu este mai presus de lege”
          (Constituția României)

Principiile care stabilesc cadrul de funcționare a democrației în siste-
mele de guvernare sunt:

• Participarea cetățenilor  - posibilitatea cetățenilor de a se implica în 
procesul de luare a deciziilor la nivel central și la nivel local;                                 
• Egalitate – egalitate între cetățeni, indiferent de sex, etnie, cult reli-
gios, orientare sexuală, dizabilități, etc.;



• Responsabilitate – responsabilitatea cetățenilor de a se implica în procesul 
de luare a deciziilor și responsabilitatea autorităților publice de a-și asuma 
rezolvarea problemelor cetățenilor;
• Transparență – din partea autorităților publice în procesul de luare a deci-
ziilor;
• Libertate economică – posibilitatea agenților economici naționali sau 
internaționali de a activa pe piața bunurilor și serviciilor fără constrângeri leg-
islative;
• Reglementarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor – formularea preve-
derilor legislative care să cuprindă drepturi și obligații egale pentru toți 
cetățenii;
• Statul de drept – nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de funcția 
pe care o ocupă în stat;
• Controlul abuzului de putere – existența unor organe de specialitate care 
să vegheze la aplicarea corectă a legii;
• Pluralitatea partidelor politice – existența mai multor partide politice, care 
să permită concurența în câștigarea puterii de guvernare a statului, prin 
alegeri libere, periodice și corecte;
•• Alegeri libere, periodice și corecte – dreptul legal al tuturor cetățenilor în 
limitele legii, de a-și alege partidul politic și înalte funcții de demnitate publică, 
responsabilitatea autorităților de a organiza conform Constituției alegerile la 
nivel național și local, în mod corect și transparent;
• Acceptarea rezultatelor alegerilor – rezultatul alegerilor exprimă dorința 
majorității cetățenilor cu drept de vot, iar această dorință majoritară trebuie 
respectată.
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Respectarea acestor principii asigură buna funcționare a democrației, 
ca formă de guvernare a statelor, ca unic sistem ce garantează respec-
tarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor și ale autorităților statului.

Practica internațională a demonstrat că modelul de referință contem-
poran al democrației este reprezentat de Elveția.

Forma pe care democrația o adoptă în statul elvețian este democrația 
directă – sistem care conferă cetățenilor o putere extraordinară în pro-
cesul legislativ și un maxim de putere politică.
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Avocatul Poporului este responsabil de investigarea și 
condamnarea infracțiunilor penale care afectează 
substanțial interesele Confederației, cum ar fi: spionaj, 
crime cu explozibil sau substanțe radioactive sau abuz în 
serviciu de angajații federali. 

Federalismul reprezintă un mod de organizare a statului prin împărțirea put-
erii politice între centru și regiuni. Un Stat federal este o alianță de state 
federale. Mai multe state au ales sistemul federal: Elveția, Germania, Aus-
tria, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Mexic, India, Pakistan și 
Malaysia.  Elveția este un stat federal alcătuit din 26 de cantoane federale. 

Pe lângă tratatele bilaterale și multilaterale pe care Elveția le semnează cu 
alte state sau grupuri de state, alte resurse îi consolidează politica externă. 
Acestea sunt: misiunile diplomatice și consulare, ajutorul umanitar; 
organizațiile internaționale, precum: EFTA, Consiliul Europei, OSCE, 
OCDE, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și Organizația 
Mondială a Comerțului.

“Elveția a devenit un model al democrației la nivel mondial 
prin două caracteristici principale: federalismul și democrația 
directă, prin cele două instrumente, referendumul și inițiativa 
populară.”

Prof.  Beatrice Ziegler

Elveția este o federație ai cărei cetățeni respectă două categorii de legi: 
legi federale și legi cantonale. Fiecare canton are propriile sale instituții 
politice: un parlament, un guvern și tribunale sau curți de justiție. Această 
proximitate între autoritățile politice și cetățeni este percepută ca un avan-
taj și este apropiată de modelul inițial de democrație, cel atenian. Fiecare 
canton poate să răspundă nevoilor particulare specifice pe care le are. 
Minoritățile sunt, în acest fel, mai bine protejate.  Unitatea federației este 
menținută,menținută, întrucât toate cantoanele sunt sub autoritatea Constituției 
Federale.
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La nivel federal, fiecare canton are două locuri de reprezentare în Con-
siliul Statelor, iar fostele cantoane partajate au un loc. Reprezentanții can-
toanelor împart puterea legislativă cu Consiliul Național, care reprezintă 
poporul. Cantoanele își exprimă, de asemenea, părerea pe durata proce-
durii de consultare. Cantoanele au dreptul să organizeze un referendum. 
Dacă minim 8 cantoane sprijină adoptarea unei legi federale, devine 
astfel subiectul unui vot popular.

Statele federale pot fi cunoscute sub denumiri diferite. De exemplu, în 
Germania și Austria sunt denumite drept landuri, în S.U.A. state, iar în 
Canada, provincii. 
La data de 1 ianuarie 2014, Elveția a avut un număr de 2352 de comune. 
Cea mai mică dintre acestea era Corippo din cantonul Ticino, un sat cu 12 
locuitori. Cea mai mare era Zurich, cu o populație de aproximativ 380.000 
de locuitori.

Să răspundem împreună 

1. Ce înseamnă democrația directă?
2. Ce înseamnă stat federal?
3. Care sunt motivele pentru care Elveția a devenit un model 
al democrației?
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Curiozități

• Crucea Roșie a apărut ca o inițiativă elvețiană în anul 1863. A 
reprezentat debutul implicării Elveției la nivel internațional; astăzi, 
multe organizații internaționale își au sediile în Elveția, în special în 
Geneva. Datorită lui Henry Dunant, care a fondat Crucea Roșie, 
Elveția are unele dintre cele mai importante și active implicări la nivel 
mondial, mai ales în ceea ce privește dezastrele globale, ajutoarele 
de dezvoltare. 

•• În anul 1992, Consiliul Federal a elaborat un document prin care a 
propus intrarea Elveției în Uniunea Europeană. La data de 6 decem-
brie, această propunere a fost respinsă de 50.3% dintre alegători și 
de către cantoane (raportul a fost de 16 la 7). Acest fapt a dus la o 
dezbatere publică intensă și la separarea dintre vorbitorii de limbă 
franceză din Elveția (majoritatea pro-europeni) și vorbitorii de limbă 
germană (majoritatea oponenți ai intrării în Uniunea Europeană). De 
asemenea,asemenea, a existat o opoziție puternică între mediile urban și rural. 
Izolată, Elveția nu a avut încotro și a fost forțată să negocieze acor-
duri bilaterale cu Uniunea Europeană privind libera circulație a per-
soanelor, recunoașterea reciprocă a diplomelor, liberalizarea traficu-
lui greu). Aceasta a fost singura cale prin care Elveția a putut obține 
anumite avantaje fără să adere la Uniunea Europeană. Acordurile au 
intrat în vigoare în anii 2002/2004.

• Confederația Elvețiană reprezintă un model de neutralitate armată, 
nu a mai fost în stare de război din anul 1815.
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Capitolul 2

“Democrația” este un cuvânt pe care îl auzim tot mai des, dar pe care cu 
greu îl înțelegem.
Politicienii, justiția, mass media aduc în fața noastră democrația ca unică 
modalitate de a crea o societate a cetățenilor, bazată pe transparență, liber-
tatea de exprimare, libertatea de a alege și egalitateă între cetățeni. 

Se cunoaște faptul că democrația a fost creată în cetatea antică Atena. Însă 
de-a lungul istoriei, democrația a fost înțeleasă diferit, de fiecare societate 
evolutivă, de fiecare sistem de guvernare, de fiecare individ în parte.
De aceea, este important a cunoaște câteva aspecte importante ale 
democrației ateniene, de la origini până la practicile curente.

Atenienii și democrația în prezent

Am convingerea fermă că este necesar ca tinerii să participe 
activ în funcționarea democrației, pentru a influența 
schimbările în sistemul politic vechi și corupt al Greciei. De 
aceea, oricând am oportunitatea, pledez în favoarea 
participării efective a tinerilor la toate nivelurile democrației 
participative, de la nivelul comunității academice, până la nive-
lul proceselor electorale.”

Prof. Vasilis Grammatikas

Rolul democrației antice ateniene : 
Democrația ateniană a devenit un model mondial nu numai în perioada 
Antichității, ci și pentru prezent. Aceasta deoarece pentru prima dată în is-
torie a fost instituit un sistem de guvernare reprezentiv, nu doar ca o 
tendință filozofică, ci ca un adevărat sistem politic aplicat.
În general, cele mai multe dintre caracteristicile democrației ateniene 
antice sunt prezente în democrațiile moderne din prezent din întreaga 
lume. 



w
w

w
.m

aieuropean.ro

Democrația ateniană în prezent :

Democrația modernă din Grecia a început în anul 1975, când a fost 
creată Constituția Greciei. Această Constituție funcționează în con-
tinuare, până în prezent, și a fost schimbată de 3 ori, în anii 1986, 
2001 și 2008.

Democrația din Grecia este ca o “Carte a democrației”, care a inspi-
rat multe modele de guvernare în întreaga lume.
Din perspectiva statului de drept, Grecia este un exemplu recunos-
cut de separare a puterilor în stat – legislativă, executivă și 
judecătorească. 

Din perspectiva valorilor democratice, Grecia este considerată în 
general a fi un stat în care instituțiile democratice funcționează la cel 
mai înalt nivel. În conformitate cu standardele asupra procedurilor 
electorale ale Organizației de Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE), Grecia respectă toate procedurile electorale democratice. 
Acesta este motivul pentru care OSCE nu consideră necesar a tri-
mite misiuni de observare în cadrul alegerilor, ci doar o echipă de 
bazăbază care să monitorizeze aspectele fundamentale ale organizării 
corecte și transparente a alegerilor. 

Cu toate acestea, alegerile nu reprezintă singura caracteristică a 
democrației. În implementarea valorilor democratice și ale statului 
de drept cu privire la organizarea și funcționarea statului trebuie 
luate în considerare probleme semnificative ale corupției 
funcționarilor publici.
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Din această perspectivă, sistemul de guvernare din Grecia se confruntă 
cu o serie de probleme care afectează semnificativ funcționarea 
democrației și a societății civile. Printre acestea regăsim:

• îmbinarea neconvențională dintre misiunea actorilor politici și adminis-
trativi și interesele economice ale unor mari companii private;

• influența marilor companii private asupra deciziei politice;

• creșterea excesivă a nivelului corupției.

În anul 2004, Grecia a organizat Jocurile Olimpice. Se 
consideră că declinul democrației și al instituțiilor demo-
cratice a început din aceea perioadă. Motivele care au stat 
la baza declinului sunt:

• creșterea investițiilor și alocarea unor sume de bani importante în deru-
larea acestor investitiții (de exemplu infrastructura rutieră);

• creșterea continuă a gradului de corupție și a influenței companiilor pri-
vate asupra actorilor politici;

• delimitarea aproape inexistentă dintre deciziile politice și cele eco-
nomice.

Atena 2004 Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice
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Studiul de caz nr. 2 

Puterea legislativă :
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n În Elveția, puterea legislativă aparține 
Adunării Federale (Parlamentul). Adu-
narea Federală este autoritatea 
supremă a Confederației. Are două 
camere: Consiliul Național și Consiliul 
Statelor, care au puteri egale

Consiliul Național reprezintă poporul. Are 200 membri, în calitate de 
consilieri naționali. Este ales o dată la fiecare 4 ani prin reprezentare 
proporțională. Numărul consilierilor naționali depinde de populația 
fiecărui canton. De exemplu, cantonul Zurich are 34 de consilieri 
naționali. Cantoanele Obwalden, Nidwalden, Uri și Glarus au doar 
unul.

Consiliul Statelor reprezintă cantoanele. Este format din 46 de consil-
ieri de stat. Este ales o dată la fiecare 4 ani prin sistemul de vot majori-
tar, cu excepția cantonului Jura, unde se votează prin sistemul de 
reprezentare proporțională. Fiecare canton are 2 consilieri de stat 
(fostele cantoane partajate au câte unul). De exemplu, un consilier de 
stat din Zurich reprezintă 630.000 de locuitori, iar un consilier de stat 
din Appenzell  Innerhoden reprezintă 15.000 de locuitori. 

Cele două camere au aceleași atribuții. În cazul unui dezacord, se 
formează un comitet de arbitraj care trebuie să identifice soluția 
de compromis.

Separarea puterilor în stat reprezintă un subiect de mare importanță 
pentru statul elveția. Aceasta deoarece autoritățile trebuie să asig-
ure egalitatea și echitatea în reprezentarea cetățenilor și a intere-
selor  naționale. 

Acest studiu de caz descrie modalitatea de organizare și 
funcționare a instituțiilor decizionale, având în vedere specificul 
organizării statului elvețian, la nivel cantonal și federal.
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Potrivit Constituției, cele două camere au atribuții legislative, financiare, 
internaționale, de supervizare și electorale. Votează legile, votează 
bugetul de stat, împuternicesc Consiliul Federal să semneze tratate 
internaționale, verifică activitatea Consiliului Federal și a Administrației să 
fie în conformitate cu criteriile legale, de timp și eficiență. 

Adunarea Federală reunește cele două camere în ședințe comune. 
Aceasta se întâmplă atunci când:

• are loc alegerea Consiliului Federal, o dată la 4 ani sau când un loc 
devine vacant;

• are loc alegerea președintelui Confederației la sfârșitul fiecărui an calen-
daristic;

• are loc alegerea judecătorilor federali;

• are loc alegerea generalului Armatei elvețiene în caz de război;

• se acordă grațieri.

Procedurile legislative de lucru sunt: inițiativa parlamentară, moțiunea, in-
terpelarea, adresarea de întrebări, legi federale, decrete federale, 
ordonanțe.

În Elveția, adoptarea unei legi poate dura mulți ani sau chiar decenii. De 
exemplu, în anul 1945, poporul a aprobat prin vot adoptarea unui articol în 
constituție care garanta asigurarea de maternitate. Acesta a intrat în vi-
goare în 2005, 60 de ani mai târziu.
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Puterea executivă

Bern - Elveția Palatul Federal 1857

Puterea executivă   este reprezentată 
de Consiliul Federal. Consiliul Federal 
este format din 7 consilieri federali.

Consiliul Federal este autoritatea supremă executivă a Confederației . 
Alegerea Consiliului Federaln este indirectă. Nu cetățenii sunt cei care aleg 
Consiliul Federal, ci Adunarea Federală. Alegerile au loc o dată la 4 ani, în 
cazul în care unul din consilieri nu își depune demisia în timpul mandatului. 
În general, consilierii federali sunt realeși. Au fost doar patru excepții: în 
1854, 1872, 2003 și 2007. Așa a apărut formula magică nescrisă, care 
înseamnă balanța de putere, prin reprezentarea partidelor politice: 2 
membri FDP, 2 membri SP, 1 membru SVP și 2 membri CDP. membri FDP, 2 membri SP, 1 membru SVP și 2 membri CDP. 

Fiecare consilier federal este responsabil pentru un departament guverna-
mental. Acest guvern executiv funcționează pe principiul colegialității: toți 
consilierii federali apără doar deciziile comune. Dacă aceștia nu sunt de 
acord unul cu celălalt, este interzisă informarea publicului. Întâlnirile 
săptămânale ale Consiliului Federal nu sunt publice, spre deosebire de 
cele ale Camerelor. 

Atribuțiile Consiliului Federal:
• Să planifice și să coordoneze activitățile statului (Art.180);
• Să prezinte propuneri legislative către Parlamentul Federal (Art.181);
• Să aplice legislația (Art.182);
• Să asigure managementul financiar (Art.183);
• Să semneze trate (internaționale) și să le ratifice (Art.184);
•• Să ia măsuri ce țin de asigurarea securității pe plan extern, independența 
și neutralitatea Elveției (Art.185).

Președintele Confederației prezidează sesiunile Consiliului Federal. Este 
ales de către Adunarea Federală în fiecare an. Este reprezentantul Consili-
ului Federal în Elveția și în străinătate. Președintele Confederației are un rol 
mai degrabă onorific.

Din cei 115 consilieri federali de până în prezent, doar 7 au fost femei. În 
contrast, membrii Consiliului au avut reprezentativitate geografică diversă. 
35 din cei 115 consilieri au fost din cantoanele vorbitoare de limba 
franceză: 14 din Vaud, 9 din Neuchatel, 5 din Geneva, 4 din Fribourg, 3 
din Valais, dar totuși niciunul din Cantonul Jura sau din partea vorbitoare 
de franceză a cantonului Berna.

Puterea juridică: curțile de justiție
Puterea juridică se împarte între jurisdicțiile cantonale și cele federale. 
Curțile federale au o autoritate supremă și decizia finală în cazul în care 
decizia nu se poate lua la nivel cantonal. 
La nivel cantonal și federal, puterea juridică este organizată după trei linii 
directoare principale:
-- Legea civilă se aplică în cazul unei dispute între companii și/sau per-
soane implicate într-o relație comercială.
- Legea penală se aplică în cazul unor infracțiuni, crime sau încălcarea 
legii. 
- Legea administrativă se aplică în disputa dintre servicii diferite ale statu-
lui sau dintre stat și cetățeni. 
Cantoanele sunt responsabile de implementarea legilor. Justiția se 
manifestă prima dată la nivel cantonal. Sistemul federal juridic intervine 
doar în cazuri specifice și speciale.
CurteaCurtea Supremă Federală este autoritatea juridică supremă . Sediul aces-
teia este în Lausanne și este formată din 38 de judecători permanenți aleși 
de Adunarea Federală, cu un mandat de 6 ani. Principalul rol este să 
acționeze în recursurile adresate deciziilor curților cantonale. Are 7 curți 
distincte, 5 în Lausanne și 2 în Lucerna. 

Tribunalele supreme de primă instanță
Tribunalul Penal are sediul în Bellinzona, a fost înființat în anul 2004 și 
este format din 15 judecători permanenți aleși de Adunarea Federală 
pentru un mandat de 6 ani. Gestionează, în primul rând, cazuri de 
corupție, crime comise cu explozibili, evaziune fiscală sau crimă 
organizată care depășește granițele cantonale.
TribunalulTribunalul Federal Administrativ are sediul în St.Gallen și a fost înființat în 
anul 2002. Este format din 75 de judecători cu un mandat de 6 ani. Este 
responsabil de recursurile care se fac la deciziile Administrației Federale. 
Este cel mai mare tribunal din Confederație.
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Statul și societatea

Rolul autoriăților publice este limitat, intervenția statului fiind minimală. 
Statul este responsabil doar de securitatea acestuia. 

StatulStatul minimal are nevoie de resurse puține pentru a funcționa. Nivelul la 
care statul intervine în societate este o tematică des dezbătută, care divide 
puternic stânga de dreapta în Elveția. Pe scurt, dreapta promovează prin-
cipiul limitării atribuțiilor statului, în timp ce stânga susține dezvoltarea 
statului bunăstării printr-un sector public puternic.

În 1848, Elveția a fost un stat minimal. În afară de activitățile poliției și ar-
matei, atribuțiile sale au inclus controlul monetar, servicii poștale și 
vamale. Statul elvețian s-a dezvoltat ca urmare a industrializării și a reușit 
să creeze rapid o infrastructură prin care să se dezvolte economic. La 
sfârșitul secolului al XIX-lea, statul a intervenit în sectorul privat, prin intro-
ducerea pentru prima dată a legii interzicerii muncii copiilor în fabrici și a 
legii privind un program limitat de ore de lucru. În anul 1902, industria de 
stat a înregistrat un mare succes prin crearea rețelei naționale de căi 
ferate.

În secolul XX, rolul statului în societate a fost vizibil prin: formarea sistemu-
lui de asigurări sociale (prima  a fost asigurarea de sănătate, apoi cea în 
caz de accident); în 1948, au apărut pentru prima dată conceptele de 
vârstă de pensionare și pensii de invaliditate; statul a introdus vacanțele 
plătite și beneficiile de șomaj obligatorii, precum și asigurarea de materni-
tate. 
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Să răspundem împreună 

1. Ce înseamnă principiul separării puterilor în stat?
2. Sub ce denumire găsim Parlamentul din Elveția și care este 
rolul acestuia?
3. Care este semnificația statului minimal?

Implicarea tinerilor greci în funcționarea democrației

Tinerii din Grecia se implică din ce în ce mai puțin în procesul democratic, 
în schimbările democratice. Aceasta deoarece ultimele două generații de 
tineri au fost afectate negativ de schimbările politice, care au scăzut 
gradul de încredere în funcționarea instituțiilor democratice. 

Situația a fost destul de clară în ziua referendumului organizat în data de 
5 iulie 2015 pe tema acceptării condițiilor impuse de creditorii săi 
internaționali, când foarte puțini tineri greci au venit să își exercite dreptul 
la vot. 

Însă pentru cei care au fost prezenți la vot, s-a observat dorința de schim-
bare pe care aceștia o au în contextul politic național și european. Majori-
tatea tinerilor greci au votat împotriva măsurilor de austeritate propuse de 
liderii Uniunii Europene și împotriva a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 5 ani 
în Grecia.
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Acest fapt se datorează efectelor crizei economice asupra locurilor de 
muncă pentru tineri; aceștia sunt de părere că atât viața activă, cât și 
educația le-au fost afectate.

“Am votat nu deoarece cred că a avea propria monedă ne oferă posi-
bilitatea de a gestiona mai bine economia statului (...) Am fost admis 
la facultate, însă pentru că doar tatăl meu avea un loc de muncă, am 
rămas în orașul natal” (George Flamouris interviu pentru cotidianul 
britanic „The Guardian”).

“Cu cât sistemul politic este mai problematic și corupt, 
cu atât mai puțini tineri sunt interesați de activismul poli-
tic.” 

Prof. Vasilis Grammatikas

Doar unii tineri greci sunt implicați în acțiuni politice și doresc a influența 
voința politică. Însă aceste acțiuni se desfășoară în afara procesului de 
democrație.

Procesele democrației sunt mai bine înțelese de tinerii care aspiră la o Procesele democrației sunt mai bine înțelese de tinerii care aspiră la o 
educație mai bună, cei care obțin o diplomă de studii. Aceștia pot 
deveni mai “politizați”, iar acest fapt poate însemna drumul spre o 
formă de participare în funcționarea democrației din Grecia – impli-
carea tinerilor în politică.

Gradul de implicăre a tinerilor în funcționarea democrației din Grecia 
este influențat de:

• Factori negativi – criza economică, criza politică etc.

• Factori pozitivi – creșterea accesului la educație, creșterea șanselor 
de integrare pe piața forței de muncă etc.

Studiul de caz nr. 3 
Referedumul din Grecia asupra condițiilor 
de salvare a situației de criză 
Democrația înseamnă <puterea poporului>, iar această putere 
ar trebui să însemne puterea de a decide asupra posibilelor 
soluții de rezolvare a problemelor statului.

Grecia reprezintă locul unde a luat naștere democrația. 

În data de 5 iulie 2015, cetățenii 
greci au fost chemați la referen-
dum pentru a răspunde la între-
barea: “Ar trebui acceptată pro-
punerea formulată de către Eu-
rogrup din data de 25 iunie, de 
Comisia Europeană, de Banca 
Centrală Europeană și de 
Fondul Monetar Internațional?”. 

Condițiile de salvare vizau re-
forma pensiilor, modificarea 
legislației muncii și reducerea 
deficitului bugetar, respectiv un 
set de măsuri de austeritate 
pentru cetățenii greci. 
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2015-

2012-

- George Papandreou

- Costas Karamalis

2008-

2009-

2010-

2011- - Lucas Papademos

- Panagiotis Pikrammenos

2013- - Antonis Samaras

- Antonis Samaras2014-

- Alexis Tsipras

Cabinetele Greciei pe perioada crizei

Acest studiu de caz ilustrează situația în care guvernul transferă 
responsabilitatea luării deciziei către popor, prin referendum. 



w
w

w
.m

aieuropean.ro

O întrebare ambiguă, cu două variante de răspuns și o singură soluție: 
alegerea sărăciei (mass media internațională a numit cele două variante 
– alegerea dintre austeritate și faliment).

Reacțiile cetățenilor înainte de ziua referendumului au variat de la o zi la 
alta. Însă un lucru este cert – anunțarea referendumului a condus la pro-
teste în fața Parlamentului. Pe de o parte majoritatea cetățenilor 
cunoșteau posibilele consecințe ale votului “nu”, chiar aceea de a ieși din 
zona euro. Pe de altă parte, puterea politică încearca să manipuleze 
cetățenii pentru a vota împotriva condițiilor de salvare.

Această situație a condus la crearea a două tabere în opoziție: tabăra DA 
(cei care credeau în Uniunea Europeană și în măsurile impuse pentru a 
salva țara) și tabăra NU (cei care erau împotriva Uniunii Europene și a 
măsurilor impuse, considerând că Uniunea Europeană urmărește fali-
mentului Greciei).

Mesaje din timpul protestelor în   
tabăra DA

“Grecia este locul meu de 
naștere, Europa este pământul 
în care locuiesc”
“DA cred că aparțin Europei”
“Rămânem lângă Europa

Mesaje din timpul protestelor în 
tabăra NU

“Eliberează Grecia din închisoar-
ea europeană”
“Nu șantajului, nu austerității”
“Închisoare pentru bancheri eu-
ropeni, NU datorie”

Referendumul din data de 5 iulie 2015 a fost primul referendum organizat 
de la crearea Constituției Greciei, primul referendum în Grecia modernă 
(în anul 1974 s-a organizat referendum pentru menținerea republicii ca 
formă de guvernământ)

Prima căsuță pe buletinul de referendum a fost “nu” (“oxi”), iar a doua 
“da”(„nai”). 

Grupurile politice, mass media, cetățenii europeni și alte grupuri formale 
și informale, dar mai ales cetățenii greci sunt de părere că referendumul 
a fost un eșec. În urma rezultatului, guvernul elen a trebuit să propună 
unele măsuri care să se încadreze atât dorințelor cetățenilor, cât și princi-
piilor democrației și bunăstării populației. Noile măsuri propuse de guver-
nul elen au fost măsuri de austeritate mult mai dure decât cele inițiale
De aceea, cetățenii încă se întreabă ...“care a fost scopul referendumului?”  
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Campaniile politice derulate până în ziua referendumului și traducerea în 
limba greacă nu în totalitate corectă a textului de condiții de salvare a 
situației de criză (conform Bloomberg Business) au influențat decisiv 
opinia publică. Cetățenii greci au votat NU pentru a-și exprima dorința de 
a nu mai suferi de măsuri severe de austeritate. Rezultatul referendumu-
lui a fost 61,31% NU și 38,69% DA.

PREZENȚĂ

NU

DA

Se consideră faptul că acest referendum a fost organizat pentru a acoperi 
faptul că voința politică era de a spune “nu” condițiilor de salvare și pentru 
a utiliza cetățenii drept scut de apărare împotriva reacției Eurogrupului. 

Să răspundem împreună 

1. Care a fost motivul organizării referendumului din Grecia din luna 
iulie 2015?
2. Care au fost argumentele pro și contra pentru a vota DA sau NU 
în ziua referendumului?
3. Ce părere aveți despre organizarea și rezultatul referendumului?
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Rolul educației în stimularea tinerilor în democrația participativă
Universitățile au calitatea de “purtători de noi idei” și “leagăne pentru liber-
tatea de exprimare”. Acestea pot juca un rol important în educarea tinerilor, 
nu doar prin educație formală, ci și prin inspirarea către valori democratice 
și participare la procedurile democratice. 

Actorii cheie în procesul de educație și stimulare a tinerilor în democrația 
participativă sunt profesorii. Succesul stimulării tinerilor cu privire la valorile 
democratice și procedurile democratice este determinat de propriile 
convingeri ale profesorilor și dorința acestora de a promova democrația în 
rândul tinerilor. 

Democrația participativă nu trebuie văzută ca un curs în programa școlară, 
nu există un ghid ca o rețetă unică despre cum să îndrumi tinerii spre 
democrație. 

Democrația participativă trebuie să fie percepută de tineri ca un mod de 
viață și deprinsă din practicile zilnice. 

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Studiul de caz nr. 4 

Cum să înțelegem democrația. Exemplul Consiliului 
Europei
Cetățenia democratică și educația civică reprezintă subiecte de interes 
pentru multe organizații internaționale. Posibilitatea de a putea elabora 
un cadru de învățare a democrației trebuie să depășească limitele 
formalului către metode educaționale attractive.

Acest studiu de caz descrie unul dintre cele mai importante in-
strumente legale în domeniu Carta privind educația pentru 
cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului, 
elaborată de Consiliul Europei, pentru a permite profesorilor, 
trainerilor și formatorilor și oricui interesat să învețe și/sau să 
predea despre cetățenia democratică și educația drepturilor 
omului.

Carta privind educația pentru cetățenie democratică și educația 
pentru drepturile omului

În urma celui de-al Doilea război mondial, a fost fondat Consiliul Euro-
pei. La data de 5 mai 1949, 10 state au semnat statutul.  În momentul 
de față, există 47 de state semnatare, printre care și Elveția din anul 
1963. Scopul principal al Consiliului Europei este garantarea 
democrației, statul de drept, respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale

O mare parte a activității Consiliului Europei 
este dedicată promovării și predării 
democrației. Predarea este utilizată pentru a 
acoperi experimentarea și înțelegerea 
democrației în practică. Prin urmare, 
resursele intelectuale existente și activitățile 
educaționale dezvoltate de către departa-
mentelementele Consiliului Europei privesc și 
abordează democrația prin învățare practică 
și mai puțin prin memorarea de fapte și date 
istorice sau cunoștințe teoretice.

www.coe.int



Profesorii se zbat, de cele mai multe ori, pentru a identifica 
resurse de predare adecvate pentru educația privind cetățenia 
și drepturile omului. Cele care sunt în prezent disponibile 
variază foarte mult în calitate și acoperirea subiectelor este 
neuniformă. Șase manuale elaborate de Consiliul Europei  
numite "Living Democracy" oferă profesorilor materiale de pre-
dare de înaltă calitate, care au fost testate de către educatori și 
profesori în mai multe țări și sunt suficient de flexibile pentru a profesori în mai multe țări și sunt suficient de flexibile pentru a 
permite cadrelor didactice - cu experiență sau stagiari -  să 
introducă educația privind cetățenia și drepturile omului în 
școlile lor într-un mod inovativ și distractiv. Acestea cuprind 
experți din mai multe părți ale Europei și acoperă o întreagă arie 
de predare de la învățământul primar până la cel gimnazial și 
liceal.
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Comitetul de Miniștri, care a avut loc la 11 mai 2010, a adoptat Recoman-
darea CM/REC (2010)  referitoare la Carta privind educația pentru 
cetățenie democratică și educația pentru drepturile omului, cu convingerea 
că educația și formarea joacă un rol central în continuarea acestei misiuni 
de promovare a drepturilor omului, democrației și statului de drept. Carta 
este un text legal care prezintă misiunea și obiectivele principale ale aces-
teia. Normele metodologice create pentru a permite profesorilor, trainerilor 
și formatorilor și oricui interesat să învețe și/sau să predea despre cetățenia 
democratică și educația drepturilor omului sunt, pe scurt, următoarele:

 a) EDC/HRE Pack (Education for Democratic Citizenship and 
Human Rights Pack)- Pachetul de Măsuri pentru Cetățenie 
Democratică și Drepturile Omului. 

Este un set de instrumente pentru promovarea democrației și 
drepturilor omului prin educație bazată pe experiența statelor 
membre ale Consiliului Europei și expertiza lor în acest domeniu. 
Pachetul de măsuri include publicații adresate în mod specific 
decidenților politici, formatorilor, directorilor de școli, inspectorilor 
școlari, universităților și organizațiilor societății civile. Aceste in-
strumente vor fi, de asemenea, de interes pentru toți cei 
preocupați de bunăstarea societăților și rolul educației în acest preocupați de bunăstarea societăților și rolul educației în acest 
sens.

b) Manualele “Living Democracy” Manuale pentru profesori
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c) Compendiumul de bune practici

Compendiumul educațional "Educația pentru drepturile omului în sis-
temele școlare din Europa, Asia Centrală și America de Nord: un 
compendiu de bune practici" colectează 101 practici exemplare ale 
educației în drepturile omului, educației pentru cetățenie democratică 
și educației pentru respect și înțelegere reciprocă. Compendiumul a 
fost publicat de diverse organizații internaționale, inclusiv de către 
Consiliul Europei.

d) Compass - un manual de educație pentru drepturile 
omului prin tineri
"Compass" a fost actualizat în jurul anilor 2002 și 2012 și a prezentat 
modul în care educația pentru drepturile omului este predată tinerilor 
și învățată de aceștia pe continent (există inclusiv o traducere 
japoneză).  Acest manual nu doar că explorează istoria drepturilor 
omului într-un mod ușor de citit și înțeles, dar și prezintă în detaliu 
abordările educaționale pe care puterea acestor metode de învățare 
experimentală o are pentru fiecare grup de tineri și în circumstanțe 
diferite.diferite.

Să răspundem împreună

1. Ce este Consiliul Europei și cum se diferențiază de Consiliului 
Uniunii Europene și Consiliul European?
2. În ce an a devenit Elveția membră a Consiliului Europei?
3. Cum se numește documentul elaborat de Consiliul Europei pentru 
a atinge misiunea de promovare a drepturilor omului, democrației și 
statului de drept prin educație?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................



Capitolul 3
În istoria fiecărui stat, reglementarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor a 
reprezentat un subiect de dispute politice naționale și internaționale. Acest 
fapt este datorat schimbărilor de ordin politic (de ex. schimbarea regimului 
de guvernare sau schimbarea guvernului), social (de ex. creșterea sau 
scăderea natalității, îmbătrânirea populației) și economic (de ex. criza 
economică) care afectează fiecare stat în mod inevitabil.
Drepturile și obligațiile cetățenilor sunt prevăzute în legea fundamentală a Drepturile și obligațiile cetățenilor sunt prevăzute în legea fundamentală a 
unui stat, Constituția. 
Constituția unui stat prezintă cea mai mare stabilitate legislativă, datorită 
prevederilor legale conform cărora revizuirea Constituției se poate realiza 
doar prin acordul Parlamentului și al unui anumite număr de cetățeni cu 
drept de vot. 
Din acest punct de vedere, drepturile și obligațiile cetățenilor sunt stabilite Din acest punct de vedere, drepturile și obligațiile cetățenilor sunt stabilite 
într-un cadru bine organizat și stabil.

Studiul de caz nr. 5 

Constituția Federală a Confederației Elvețiene 
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stabilește forma de guvernământ și de organizare statală, precum și drep-
turile și obligațiile fundamentale ale cetățenilor.

În majoritatea statelor democratice, constituția prevede în mare parte 
aceleași drepturi și obligații ale cetățenilor.

Acest studiu de caz evidențiază însemnătatea unui constituții vechi, 
stabile și moderne în același timp – Constituția Federală a 
Confederației Elvețiene.
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Actuala Constituție Federală a 
Confederației Elvețiene datează din 
anul 1848, având ca inspirație modelul 
american și Revoluția Franceză. Princi-
piile de bază adoptate au fost:

; Declarația drepturilor fundamentale individuale;

; Existența unui Parlament bicameral format din “Nationalrat” (Consiliul 
Național) și “Ständerat” (Consiliul Statelor);
; Existența unui Guvern Federal “Bundesrat”;
; Existența unei Curți Federale de Justiție.

Cele mai importante momente de revizuire a Constituției Federale 
au fost:

; 1874 – introducerea referendumului la nivel federal;
; 1891 – introducerea dreptului la inițiativă a cetățenilor cu drept de vot, 
denumită “inițiativa federal populară”(amendare unui articol din 
Constituție sau introducerea unui nou articol);
; 1990 (aprobată în 1999) – introducerea a 9 drepturi fundamentale.
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Articolul 2 din Constituția Federală menționează obiectivele princi-
pale astfel: 

”���Confederația Elvețiană protejează libertățile și drepturile oame-
nilor și asigură independența și securitatea țării”

” “Promovează bunăstarea comună, dezvoltarea sustenabilă, 
coeziunea internă și diversitatea culturală în țară”

” “Asigură pe cât posibil egalitatea de șanse între cetățeni”

” “Își ia angajamentul pe termen lung de a conserva resursele 
naturale și de a menține ordinea internațională în mod corect și 
pașnic”.

“Titlul 2 al Constituției Federale “Drepturi fundamentale, 
cetățenie și obiecte sociale” cuprinde 3 capitole cu privire la 
drepturile și lbertățile cetățenilor. Dintre cele mai importante, 
regăsim:

” Capitolul 1 Drepturile fundamentale: demnitatea umană, 
egalitatea în fața legii, dreptul la viață și la libertatea persoanei, 
protecția copiilor și a tinerilor, dreptul la asistență în caz de 
nevoie, dreptul la intimitate, libertatea religiei și a conștiinței, 
libertatea de exprimare și accesul la informație, libertatea 
presei, libertatea de a folosi orice limbaj, dreptul la educație de 
bază, libertatea acedemică, libertatea expresiei artistice, liber-
tatea economică, garantarea accesului la justitiție, dreptul la tatea economică, garantarea accesului la justitiție, dreptul la 
petiție, drepturi politice etc.

Este important a înțelege că drepturile și libertățile unei persoane 
sunt și drepturile și libertățile altor persoane. De aceea, libertatea 
conferită cetățenilor de legea fundamentală de a se bucura de 
drepturi și libertăți se manifestă în limita bunăstării tuturor 
cetățenilor.
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În fapt, fiecărui drept sau libertate îi corespunde o obligație, în mod 
logic cele două sunt inseparabile. 

De exemplu:

• Dreptul la apărare în fața 
justiției 

• Libertatea de exprimare a 
gândurilor, opiniilor sau a 
credințelor

•• Dreptul de a fi respectat in-
diferent de origine, sex, religie 
etc. 

• Obligația de a spune adevărul în 
fața justiției și de a permite organ-
elor de justiție să analize cazul în 
mod corect, transparent și cu re-
spectarea normelor legale aplica-
bile. 

• Obligația de a respecta gândurile, 
opiniile sau credințele altor cetățeni 

• Obligația de a respecta pe cei din 
jur, indiferent de origine, sex, religie 
etc.

Să răspundem împreună
1. În ce an a fost adoptată Constituția Confederației Elveției?
2. Care au fost modelele care au inspirat elaborarea Constituției 
Confederației Elveției?
3. Ce înseamnă corespondența dintre respectarea unui drept/unei libertăți 
și respectarea unei obligații?
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Apărarea în justiție a drepturilor și libertăților fundamentale 
ale cetățenilor
Încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor de către autoritățile publice 
atrage răspunderea acestora din urmă în fața Avocatului Poporului.

Astfel, Avocatul Poporului este o autoritate publică autonomă și 
independentă față de orice altă autoritate publică și are drept scop apărarea 
drepturilor și libertăților persoanelor fizice în relația cu autoritățile publice.

În cazul în care drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor sau ale 
întreprinderilor, asociațiilor sau alte organisme cu sediul social în Uniunea 
Europeană sunt încălcate de instituțiile Uniunii, instituția de reprezentare 
este Ombudsmanul European (Strasburg, Franța).

O instituție importantă în apărarea drepturilor civile și politice ale per-
soanelor sau statelor prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului este Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Strasburg, Franța). 
Curtea monitorizează respectarea drepturilor a peste 800 milioane de 
oameni din 47 state membre ale Convenției. Acestea vizează în principal 
dreptul la viață, dreptul la corecta informare, dreptul la viața privată și de 
familie, libertatea de exprimare, libertatea de gândire, conștiință sau religie, 
dreptul la protecția proprietății. dreptul la protecția proprietății. 

Convenția interzice în mod particular tortura și tratamentul inuman sau de-
gradant ori pedeapsa, sclavia și munca forțată, discriminarea de orice tip. 
Drepturile, libertățile și obligațiile fundamentale prevăzute la nivel unui stat 
democratic sunt general valabile la nivel internațional. 
Drepturile, libertățile și obligațiile fundamentale sunt apărate de multiple 
instituții ale statului democratic sau de instituții europene. Iar calitatea de a 
fi cetățean sau cetățean al unui stat membru al unei entități europene sau 
internaționale asigură posibilitatea de a fi reprezentat în fața justiției de o 
instituție imparțială, corectă și transparentă
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Studiul de caz nr. 6 

Cauza Mouvement Raëlien Suisse împotriva Elveției 
Unul dintre principiile democrației este libertatea de exprimare și liber-
tatea de opinie. Însă fiecare libertate corespunde unei limite legale.

Acest studiu de caz descrie o situție în care o organizație 
guvernamentală a considerat că dreptul la libera exprimare a fost 
încălcat de către statul elvețian, prezentând situația Curții Euro-
pene a Drepturilor Omului.
Asociația Mouvement Raëlien Suisse este o asociație non-profit cu 
sediul în cantonul Vuad, Elveția. Asociaţia este branşa elveţiană a 
Mişcării raëliene, o organizaţie cu sediul în Geneva, fondată în 1976 
de Claude Vorilhon, cunoscut ca “Raël”. Potrivit statutului său, scopul 
asociației este stabilirea primelor contacte și crearea unor bune relații 
cu extratereştrii.

Doctrina Mișcării raëliene promovează următoarele idei:

: Raël ar fi avut contact cu niște extratereștri cu “tehnologii avansate”, 
“Elohim”, care se presupune că ar fi creat viața pe pământ și mai 
multe religii ale lumii, printre care Creștinismul, Iudaismul și Islamul;

: Mișcarea raëliană s-a pronunțat în favoarea clonării umane;

:: Promovează un sistem de conducere numit “geniocrație”, o doctrină 
potrivit căreia puterea ar trebui conferită doar indivizilor cu cel mai înalt 
coeficient de inteligență.



Afișe asemănătoare in-
dicând, în același mod, 
adresa paginii web a 
Mișcării raëliene și un 
număr de telefon 
conținând, însă, un alt text 
și anume:

“Adevărata față a lui Dumnezeu” - au fost autorizate în decembrie 1999 
într-o serie de orașe elvețiene, cum ar fi Zurich și Lausanne.
Din anul 2001 până în anul 2012 cazul a fost trimis și analizat la toate 
instanțele de judecată naționale și la Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. Motivul principal pentru care se respingea publicarea afișului fiind 
trimiterea către web-siteul asociației, iar accesarea website-ului de către 
copii ar putea avea efecte negative asupra acestora.

Ce spun Constituția Federală și Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului?

w
w

w
.m

aieuropean.ro

La 7 martie 2001 asociația a cerut administrației poliției din Neuchâtel 
(“administrația poliției”) autorizație pentru a desfășura o campanie de afișaj 
între 2 și 13 aprilie 2001. Afișul conținea următoarea inscripție plasată în 
partea de sus și scrisă cu litere mari de culoare galbenă pe un fundal albastru 
întunecat: “Mesaj din partea extratereștrilor”; în partea de jos a afișului, cu 
caractere de aceeași mărime, dar mai grase, era indicată adresa paginii 
web a Mișcării raëliene, împreună cu un număr de telefon din Franța; în 
parteapartea cea mai de jos era scrisă fraza: “În sfârșit știința înlocuiește religia”. 
Partea centrală a afișului înfățișa extratereștri, o piramidă, o farfurie 
zburătoare și pământul.
Pe 29 martie 2001, administrația poliției a respins cererea de acordare a 
autorizației, făcând trimitere la două cazuri asemănătoare care au fost res-
pinse, pe motivul că Mișcarea raëliană practica activități contrare ordinii 
publice (ordre public) și moralei. 

Pe de o parte, Constituția Federală din anul 1999 prevede faptul că “ființele 
umane trebuie protejate împotriva abuzurilor în materie de procreare medi-
cal asistată și a ingineriei genetice”.

Pe de altă parte, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede 
faptul că: 
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„Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include 
libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori 
idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere.
ExercitareaExercitarea acestor libertăţi ce comportă îndatoriri şi responsabilităţi poate 
fi supusă unor formalităţi, condiţii, restrângeri sau sancţiuni prevăzute de 
lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru 
securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranţa publică, 
apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia sănătăţii, a moralei, a 
reputaţiei sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea 
informaţiilor confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti.”imparţialitatea puterii judecătoreşti.”

Ce a considerat asociația?

Asociația consideră că nu există o nevoie de a interzice afișul, doar pe 
motiv că acesta a menționat adresa unei pagini web, subliniind că art. 10 
din Convenție protejează și forma în care ideile sunt transmise.

Ce a considerat Curtea Europeană a Drepturilor Omului?

Principala întrebare este dacă decizia autorităților naționale a fost 
necesară într-o societate democratică.

AvândAvând în vedere faptul că libertatea de exprimare constituie unul dintre 
fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice și una dintre 
condiţiile primordiale ale evoluţiei sale şi ale dezvoltării fiecărei persoane. 
Aceasta este dorinţa pluralismului, toleranţei şi mentalităţii deschise, fără 
de care nu există societate democratică, dar în același timp și faptul că 
statele cu anumite excepţii de o anumită marjă de apreciere pentru a 
hotărî cu privire restricțiile pe care le pot impune, Curtea ajunge la con-
cluziacluzia că autoritățile naționale nu au depășit marja largă de apreciere 
de care beneficiau în cauza de față, iar motivele ce au stat la baza de-
ciziei lor erau “relevante și suficiente” și răspundeau unei “nevoi so-
ciale imperioase” și că art. 10 al Convenției nu a fost încălcat.
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1. În opinia asociației, ce principiu fundamental a fost încălcat?
2. Care au fost motivele care au stat la baza respingerii acordării 
autorizației de publicare din partea autorităților publice?
3. Care a fost rolul Curții Europene a Drepturilor Omului în acest 
caz?

Să răspundem împreună 

Curiozități

• Pe lista cazurilor de la CEDO, Elveția este parte reclamată în 
591 de procese de încălcare a drepturilor omului, în timp ce 
România este parte în 2999 procese. 
• Doctrina reprezintă totalitatea principiilor unui sistem politic, 
științific, religios.

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Capitolul 4
Cum putem colabora cu autoritățile publice?

“Funcționarea democrației are la bază două componente 
esențiale: 1) o relație bună între administrația publică – 
politicieni – cetățeni, 2) o bună organizare a alegerilor prin 
corectitudine și prin menținerea relației dintre cetățean și 
candidatul ales.”

Ambasadorul Jean Hubert Lebet 

În viziunea Ambasadorului Confederației Elvețiene la București, 
cele două componente menționate în buna funcționare a 
democrației pot fi concretizate prin acțiuni comune ale cetățenilor și 
autorităților administrației publice. 

Încrederea este un “ingredient” fără de care o relație de colabo-
rare nu poate funcționa și care ar trebui să reprezinte o preocupare 
pentru toții actorii implicați în organizarea și funcționarea 
democrației. 

Însă încrederea și colaborarea nu se pot dezvolta pe perioade 
scurte de timp. De aceea acțiunile autorităților administrației publice 
și ale actorilor politici trebuie să aibă în vedere următoarele:
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• Elaborarea de strategii pe termen lung, clare și continue. Instabili-
tatea politică și schimbările legislative reprezintă un declin pentru 
buna funcționare a democrației. De aceea, autoritățile administrației 
publice și actorii politici trebuie să aibă în vedere modele de referință 
ale democrației din alte state, dar care trebuie adaptate la realitatea 
contextului național și al identității și culturii naționale;
• Acordarea unei atenții deosebite celor mai importante servicii pentru 
cetățeni – educația și sănătatea. Doar o societatea educată și 
sănătoasă poate fi activă și se poate implica pe termen lung în dez-
voltarea individuală și colectivă și în funcționarea democrației;
• Responsabilizarea cetățenilor și construirea unei societăți respon-
sabile față de generațiile viitoare. Motivarea și atragerea tuturor cat-
egoriilor de cetățeni în organizarea alegerilor locale și naționale, în 
proiecte de promovarea a identității și culturii naționale, în proiecte de 
dezvoltare sustenabilă a comunităților locale, în dezvoltarea mediului 
de afaceri etc;
• Motivarea tinerilor de a deveni cetățeni activi, prin educație civică și 
experiențe practice de democrație participativă.

Prin autoritățile administrației publice înțelegem acele entități care au 
ca misiune asigurarea bunăstării publice prin asigurarea bunurilor, 
facilităților și serviciilor publice către cetățeni (servicii de sănătate, 
educație, cultură, apă potabilă etc.).
Pentru ca autoritățile administrației publice - guvernul, ministerele, Pentru ca autoritățile administrației publice - guvernul, ministerele, 
prefecturile, consiliile județene și consiliile locale, primăriile să poată 
îndeplini misiunea clară în raport cu cetățenii trebuie să respecte anu-
mite principii esențiale . 

Totodată, respectarea acestor principii este esențială pentru a putea 
crea legături bazate pe încredere și colaborare între autorități și 
cetățeni. 
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• Legalitate și previzibilitate – aplicarea și respectarea legilor în mod 
corect față de toți cetățenii, fără a proteja vreo persoană fizică sau 
juridică în afara cadrului legal și posibilitatea de a putea prevede anu-
mite situații cu privire la (ne)legalitatea acțiunii anumitor autorități. De 
asemenea, sunt importante respectarea termenelor limită și profesion-
alismul și integritatea profesională a funcționarilor publici;
• Deschidere și transparență – asigurarea accesului cetățenilor la 
informații și derularea acțiunilor autorităților administrației publice în 
mod transparent și asigurarea accesului controlului;
• Responsabilitatea – capacitatea de asumare a erorilor administra-
tive în fața cetățenilor și a organelor competente de soluționare a 
situației;
• Eficiența și eficacitatea – performanța autorităților administrației 
publice și menținerea unei bune raționări între resursele utilizate și re-
zultatele obținute (eficiența) și asigurarea faptului că politicile publice 
sunt corect implementate și că performanțele autorităților se îndreaptă 
către scopul propus (eficacitatea).

“Încrederea și colaborarea între autorități și cetățeni 
pornește de la adoptarea și aplicarea unei strategii inte-
grate în elaborarea și evaluarea politicilor publice. O 
strategie integrată trebuie să cuprindă tehnici manage-
riale, parteneriatul public-privat, cooperare 
inter-instituțională, rețele formale și informale, îmbinarea 
celor mai bune practici din administrația publică.”

Prof. Marco Meneguzzo
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Studiul de caz nr. 7 

Sistemul de educație din Elveția și responsabilitatea 
Guvernului 

Autoritățile publice trebuie să conștientizeze necesitatea unui sistem 
educațional sănătos pentru un sistem democratic sănătos. Continuitatea 
și stabilitatea reprezintă elemente cheie pentru un sistem educațional 
funcțional. Reformele succesive pot produce efecte negative asupra tiner-
ilor, cum ar fi confuzie, slaba înțelegere a disciplinelor de studiu, rezultate 
nu foarte bune în urma evaluării, etc. 

Acest studiu de caz prezintă poziția pe care Guvernul elvețian a 
adoptat-o pentru succesul sistemului educațional.

În Elveția, educația reprezintă una dintre cele mai im-
portante “resurse” naționale. Acest fapt a condus la 
dezvoltarea sistemului de educație național și la 
reputația la nivel internațional, ca un centru de 
excelență în educație. 

Particularitatea sistemului educațional provine din 
implicarea și responsabilitatea Guvernului și 
autorităților de la nivel de canton, de la educația ob-
ligatorie până la educația din universități și formare 
profesională. 

Cea mai mare parte a responsabilității funcționării 
sistemului de educație revine celor 26 de cantoane, 
ceea ce a condus la 26 de sisteme educaționale 
diferite în Elveția – organizarea școlilor în mod diferit, 
programe școlare diferite, manuale diferite. 
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Aproximativ 90% din resursele financiare alocate provin de la 
nivel de canton, iar majoritatea copiilor merg la școlile publice, 
cele private fiind privite ca “locul celor care nu au reușit într-o 
școală publică”.

“Consolidarea relației dintre autoritățile publice și so-
cietatea civilă din Elveția se realizează prin școlile 
publice  solide și gratuite, accesibile și obligatorii 
pentru toți copiii. Elevii și studenții sunt invitați să 
participe la procesul de învățare prin implicare și re-
flexie.”

Învățământul obligatoriu cuprinde diferite nivele de educație. 
În majoritatea cantoanelor, învățământul obligatoriu este 
reprezentat de învățământul primar (4-6 ani) și învățământul se-
cundar, pe diferite trepte (3-5 ani, pregătirea pentru liceu).

Învățământul post-obligatoriu cuprinde nivelele secundar 
superior (școli profesionale care asigură obținerea unei 
calificări și a unui bacalaureat profesional federal, dar și posi-
bilitatea de a continua studiile universitare) și terțiar (universități 
de științe aplicate și de pregătire a cadrelor didactice și colegii 
de educație și formare profesională).

Limbile de predare sunt limbile oficiale, și anume limba 
germană, limba franceză, limba italiană și limba retoromană, în 
funcție de regiune. În timpul învățământului obligatoriu, elevii 
studiază o a doua limba oficială a Elveției și limba engleză. 
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Indexul Competitivității Globale 2014-2015 arată evoluția performanței 
sistemelor de sănătate și educație din Elveția, în perioada 2006-2014 :

5.4-

5.6-

2006

Astfel, pe o scală de la 1 la 7 (7 cea mai înaltă valoare), sistemele de 
sănătate și educație din Elveția au atins în anul 2014 nivelul 6.52 (în 
România, se observă în anul 2014 nivelul 5.51).

În ceea ce privește învățământul superior, Indexul Competivității 
Globale 2014-2015 raportează un nivel mai scăzut, la 5.98 (în 
România, raportează nivelul 4.63).

Switzerland - 4th pillar : healthy and primary education, 1-7 best
Romania - 4th pillar : healthy and primary education, 1-7 best
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Să răspundem împreună 

1. Ce înseamnă educația pentru cetățenii elvețieni?
2. Cine are principala responsabilitate a organizării sistemului de 
educație din Elveția?
3. Care sunt limbile oficiale de predare în școli?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Curiozități  

• Limba retoromană este este una dintre cele patru limbi 
naționale ale Elveției, începând cu 20 februarie 1938. Totuși, nu 
are statut de limbă oficială deplină  ca germana, franceza și 
italiana. Din punct de vedere lingvistic, retoromana este un grup 
de dialecte. Este una din cele 3 limbi romanice retice sau 
„rețiane”,din regiunea Reția din Alpii de Est, din perioada 
romană.
•• Dintre statele OCDE, Elveția are cel ai ridicat grad de încre-
dere a cetățenilor în Guvern (3 din 4 cetățeni și-au exprimat în-
crederea în Guvern în anul 2012).
94% dintre cetățenii elvețieni sunt satisfăcuți de sistemul de 
sănătate, atingând astfel cel mai înalt nivel dintre statele OCDE 
în anul 2012. 
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Capitolul 5 Cum putem fi cetățeni activi?

Modelul elvețian de democrație ilustrează importanța modalității în 
care guvernul și autoritățile locale reușesc a crea cadrul adecvat al 
democrației participative. Astfel, organizarea cadrului bunei 
funcționări a democrației participative revine autorităților publice. 
Succesul este reprezentat de participarea efectivă a cetățenilor în 
procesul decizional și participarea la alegerile locale și centrale. 

Participarea cetățenilor în procesul decizional reprezintă un proces 
continuu de implicare în rezolvarea problemelor societății și în elabo-
rarea politicilor publice. 

Participarea cetățenilor la rezolvarea problemelor și satisfacerea ne-
voilor societății este determinată de gradul de implicare al cetățenilor, 
de calitatea acestora de a fi cetățeni activi.

Procesul decizional presupune parcurgerea unor etape, de la inițiere 
până la evaluare și formularea deciziilor publice (decizia face referire 
la adoptarea unei proiect legislativ, pe baza inițierii din partea unui 
organ legislativ competent sau pe baza inițiativei cetățenilor), astfel :
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1) Inițierea deciziei – declanșarea acțiunii are la bază o inițiativă, care 
poate aparține unei autorități publice sau unor organizații ale cetățenilor.
OrganizareaOrganizarea cetățenilor în anumite grupări se realizează pe baza unor in-
terese comune, acestea purtând denumirea de grupuri de interes. Aces-
tea urmăresc satisfacerea intereselor comune și crearea de avantaje 
pentru cauza proprie. Exemple de grupuri de interese pot fi o rețea de 
companii private, organizații de caritate, grupuri pentru drepturile 
cetățenești, asociații de locatari etc. 
Inițierea deciziei este fundamentată pe baza unei nevoi sociale, care 
poate fi satisfăcută prin puterea de decizie a autorităților publice. 

2) Definirea obiectivului/obiectivelor deciziei și mijloacele de realizare – 
trebuie să se evidențieze clar care obiectivul propunerii, pornind de la o 
nevoie a societății. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere care este 
gradul de urgență al satisfacerii nevoii și implicit al adoptării deciziei.

3) Documentarea și selectarea datelor în vederea formulării deciziei – 
este necesar a se realiza o documentare cât mai amănunțită și realistă a 
situației de fapt, prin expunerea de date, informații complete, științifice, 
tehnice și prin utilizarea noilor tehnologii. Datele colectate vor fi selectate 
pe baza eficienței sporite, pentru a obține maxim de rezultate cu minim de 
cheltuieli. Documentarea se poate realiza pe baza literaturii de speciali-
tate, consultării cu experți sau consultării populației cu privire la problema 
expusă (de exemplu prin sondaj de opinie sau consultare publică online).expusă (de exemplu prin sondaj de opinie sau consultare publică online).

4) Conturarea și analiza alternativelor decizionale – etapa de documen-
tare și selectare a datelor relevante permite formularea unor soluții, vari-
ante decizionale îndreptate spre atingerea obiectivului propus. Fiecare 
variantă decizională va fi prezentată cu un plan detaliat al costurilor, 
resurselor necesare implementării și evaluarea impactului. Variantele de-
cizionale se pot elabora pe baza organizării unor focus grupuri sau sesi-
uni de brainstorming cu reprezentanți ai diferitelor categorii de grupuri de 
interes. 
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5) Adoptarea deciziei – etapa finală a procesului decizional reprezintă 
momentul în care se realizează analiza variantelor prezentate și adop-
tarea variantei optime/preferate. Adoptarea deciziei poate cuprinde trei 
faze: 
• Dezbaterea – confruntarea de idei pentru a evidenția avantajele și 
dezavantajele soluțiilor propuse. Poate lua forma unei adunări generale 
sau sesiuni cu mai mulți participanți reprezentanți ai unor grupuri de in-
terese diferite.
• Deliberarea – sistematizarea dezbaterii, pe baza evaluării compara-
tive a variantelor propuse în funcție de factori, indicatori de performanță, 
aprecierea cadrului legal, etc. Eficiența deliberării este reprezentată de 
anumite norme, precum precizarea exactă a ordinii de zi, selecționarea 
rațională a participanților, formularea clară și sintetică a problemei anali-
zate, stimularea emiterii de părei, consemnarea exactă a celor expuse.
• Votarea – manifestarea alegerii variantei preferate de către per-
soanele cu drept de vot. 
Trebuie evidențiat faptul că adoptarea deciziei revine organului legislativ 
competent (Parlamentul), pe baza consultărilor și dezbaterilor cu diferite 
grupuri ale societății. Referendumul este un instrument de consultare a 
populației cu privire la posibilitatea adoptării deciziei. Decidenții politici 
trebuie să țină seama de rezultatul referendumului, însă în practică nu se 
întâmplă întotdeauna (vezi studiul de caz nr. 3 Referendumul din Grecia 
și studiul de caz nr. 8 Referendumul din Elveția).

6) Urmărirea aplicării corecte a deciziei adoptate – se realizează de 
către organe speciale de supraveghere a respectării legislației sau de 
către organizații de cetățeni cu anumite interese asupra aplicării corecte 
a deciziei adoptate. 

“Cetățenii, prin calitatea lor de alegători, au obligația morală 
de a urmări activitatea candidatului ales - dacă acesta își 
îndeplinește promisiunile din campania electorală, dacă nu, 
să întreprindă acțiuni împotriva sa, cum ar fi trasmiterea de 
scrisori de nemulțumire, mediatizarea încălcării promisi-
unilor etc. ”

Ambasadorul Jean Hubert Lebet
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Astfel, participarea cetățenilor în procesul decizional se poate realiza 
în trei etape majore:

Formularea deciziei publice 

Inițiative cetățenești, participa-
rea la consultări publice, partici-
parea la dezbateri publice, par-
ticiparea la focus grupuri și sesi-
uni de brainstorming

Adoptarea deciziei publice 

Influențarea deciziei pub-
lice prin participarea la ref-
erendumuri sau organiza-
rea de manifestări publice 
pro/contra, prezentarea la 
vot în ziua alegerilor electo-
rale

Implementarea deciziei 
publice

Monitorizarea implementării 
deciziei adoptate, monitoriza-
rea activității candidatului 
ales, organizarea de proteste 
și manifestări publice 
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Studiul de caz nr. 8 
Inițiativa populară “STOP Imigrației în masă”

Problema imigranților este una dintre cele mai mari probleme cu 
care se confruntă statele din Europa de Vest. Însă când vine vorba 
despre parteneriatul cu Uniunea Europeană, Elveția trebuie să re-
specte libera circulație a persoanelor în spațiului Uniunii Europene. 
Cetățenii statelor membre nu au statut de imigranți. Cu toate aces-
tea, există acțiuni de respingere a cetățenilor statelor care au aderat 
în ultimii ani la U.E.
Acest studiu de caz prezintă o inițiativă populară împotriva 
migrației în masă, inițiativă argumentată de susținători prin 
efectele de ordin economic și social.

Procedura inițiativei populare este următoarea:

: Un Comitet de Inițiativă propune o revizuire a Constituției 
Federale. Aceasta poate fi adăugarea, eliminarea sau un amenda-
ment la un articol din cadrul Constituției.;
: Comitetul depune inițiativa către Cancelaria Federală și are o 
perioadă de 18 luni în care să adune 100.000 de semnături. 
Administrația studiază inițiativa și decide dacă este acceptată sau 
nu. Dacă nu respectă prevederile unui tratat internațional, este 
respinsă. De exemplu, o inițiativă care încurajează discriminarea 
rasială nu va fi acceptată deoarece încalcă Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului.

• creșterea prețurilor pentru locuințe și chirii, ceea ce determină pe 
cetățenii elvețieni să se transfere în zone mai accesibile, supraglomer-
area străzilor și mijloacelor de transport în comun, întârzierea mijloacelor 
de transport în comun
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 Dacă inițiativa este acceptată, Consiliul Federal trebuie să organizeze 

un vot popular. Parlamentul poate face o contrapropunere. Cetățenii pot 
să accepte sau nu inițiativa. În varianta unei contrapropuneri, ei votează 
independent în fiecare din cele două întrebări  și apoi la o întrebare 
subsidiară în cazul în care atât inițiativa, cât și contrapropunerea sunt ac-
ceptate de către popor. Pentru a fi adoptată, inițiativa trebuie să fie votată 
de o majoritate a poporului și de o majoritate a cantoanelor. Această 
procedură electorală este cunoscută ca fiind majoritatea dublă. procedură electorală este cunoscută ca fiind majoritatea dublă. 

Cantoanele au, de asemenea, dreptul să inițieze propuneri 
(constituționale și/sau legislative). Numărul de semnături necesare pentru 
succesul unei inițiative este fixat prin constituțiile cantonale, astfel Fri-
bourg: 6.000, Geneva: 10.000, Jura: 2000, Valais: 4.000, Vaud: 12.000, 
Berna: 15.000.

Inițiativa populară “STOP Imigrației în masă”  a avut la bază numărul cres-
cut de imigranți pe terioriul Elveției (aproximativ 1 milion), ceea ce a deter-
minat creșterea populației și posibilitatea apariției multor probleme în soci-
etate. Astfel, inițiativa populară a fost argumentată prin umătoarele :



Ca urmare a succesului referendumului, inițiativa populară a intrat în proce-
sul legislativ, având la dispoziție un termen de 3 ani pentru a putea fi 
adoptată. 
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• costuri enorme de asigurare și asistență socială, imgranții reprezentând 
jumătate dintre persoanele fără un loc de muncă
• presiune asupra salariilor, având în vedere numărul crescut de oferte 
de muncă, în special din partea imigranților în domeniile de curățenie și 
bucătărie
succesulsuccesul inițiativei populare a fost văzut în posibilitatea Consiliului Federal 
de a reîncepe negocierile cu UE privind libera circulație a persoanelor, po-
sibilitatea de a nu anula libertatea de circulație a persoanelor, posibilitatea 
Elveției de a face UE să nu pună capăt acordurilor din proprie inițiativă, dat 
fiind faptul că Elveția este un important partener econonic, în special 
pentru rutele de tranzit, posibilitatea de a putea controla din nou și de a  
gestiona în mod autonom imigrația și de a pune capăt exceselor

Inițiativa a fost publicată în data de 12 iulie 2011. În doar 7 luni, în data de 
14 februarie 2012, Partidul Poporului Elvețian (cel care a susținut cel mai 
mult inițiativa) a transmis 135 557 semnături în sprijinul inițiativei. 

Inițial, Consiliul Federal Elvețian a considerat inițiativa populară ca 
îndeplinind cerințele formale. În cele din urmă, a emis recomandări de resp-
ingere, nevalidând argumentele pentru care inițiativa a fost lansată, și 
anume impactul negativ al imigrației asupra infrastructurii, mediului, econo-
miei și sistemului social. 

Pentru a modifica Constituția, inițiativa populară trebuia să obțină în urma 
referendumului o dublă majoritate: majoritatea populației și majoritatea can-
toanelor. Inițiativa populară a trecut de referendum cu 50.34% din totalul 
populației și cu votul a 7 cantoane. 

De asemenea, în septembrie 2013, Adunarea Federală a emis 
recomandări de respingere a inițiativei, iar ca urmare Consiliul Federal a 
stabilit data pentru referendum (o dată care trebuia să fie nu mai târziu de 
10 luni de la data emiterii recomadării Adunării Federale). 
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Însă problema este că Elveția se 
află într-o situație dificilă - dacă 
să adopte sau nu amendamen-
tele Constituției, dacă să urmeze 
dorința cetățenilor sau să nu 
compromită relațiile cu UE

Din cauza întârzierilor de a lua o decizie cu privire la adoptarea amendamen-
telor Constituției și sub presiunea termenului de 3 ani, cetățenii elvețieni deja 
pregătesc un plan B. Este vorba de inițiativa „RASA Raus aus der Sack-
gasse!”, în traducere din limba germană “Să ieșim din impas!”, care se află 
în stadiul colectării semnăturilor.

Să răspundem împreună 

1. Ce înseamnă “inițiativă populară” și care este rolul acesteia în or-
ganizarea și funcționarea democrației participative?
2. Sub ce condiții o inițiativă populară poate modifica Constituția?
3. Ce vizează inițiativa populară “STOP Imigrației în masă?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................



Studiul de caz nr. 9 

FORAUS – SWISS FORUM ON FOREIGN POLICY- 
exemplu de bună practică din sfera comunităților locale 
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Organizațiile nonguvernamentale au o misiune clară, aceea de a 
susține dezvoltarea societății civile, prin diferite programe naționale și 
internaționale. Sunt foarte multe organizații care au ca misiune 
influențarea politicilor interne sau externe ale statului, prin acțiuni de ad-
vocacy.

Acest studiu de caz prezintă misiunea unei astfel de organizații din 
Elveția și o campanie de avertizare a posibilelor efecte ale unei 
inițiative populare împotriva criminalilor străini.

Foraus este o organizație locală 
elvețiană care elaborează 
recomandări independente de 
înaltă calitate pentru deciziile referi-
toare la politica externă elvețiană și 
creează o punte de legătură între 
mediul academic și cel politic. 

Membrii FORAUS lucrează ca voluntari și sunt tineri absolvenți și 
profesioniști, pasionați de politica externă. 

Ceea ce și-a propus FORAUS?

• să influențeze politica externă elvețienă  oferind o bază solidă pentru 
luarea deciziilor;
• să stabilească un dialog informat cu privire la toate aspectele legate 
de politica externă elvețiană, pe baza cercetărilor științifice;
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• să militeze pentru o politică externă elvețiană deschisă și constructivă;
• să ofere membrilor FORAUS acces la dezbaterea politicii externe 
elvețiene în afara cadrului tradițional și deseori constructiv al politicii și 
mediului academic.

Cum își îndeplinește obiectivele?

• prin publicarea de documente detaliate 
de dezbatere cu privire la toate aspectele 
legate de politica externă elvețiană, de ex-
emplu, pace și securitate, pentru dez-
voltare și migrație, relațiile bilaterale cu 
UE;
• prin organizarea în mod regulat de 
prelegeri și evenimente de politică 
externă, cu personalități din lumea 
academică și practica internațională 
• prin menținerea unei rețele active de tineri experți în domeniul politicii 
externe, pe tematici diferite, cum ar fi: drepturile omului, dreptul 
internațional, finanțe și economie, organizații internaționale;
• prin asigurarea unui cadru constructiv deschis și democratic, în care 
experții își aleg liber subiectele de cercetare/dezbatere;
 • Comunicare extinsă și menținută cu mass-media și autoritățile publice, 
prin prezentarea rezultatele lor către publicul larg.

Inițiativa pentru deportarea criminalilor străini

FORAUS și-a arătat opoziția față de o inițiativă populară denumită 
„Pentru deportarea criminalilor străini”. Inițiativa prezintă străinii ca 
influențând negativ situația țării,  că aceștia se subscriu tacit, prin 
simpla lor prezență, la un fel de contract social cu Elveția și cetățenii 
săi. În cazul în care acest „contract” este încălcat (printr-o crimă, de ex-
emplu) de către străin, acesta va trebui să suporte consecințele și să fie 
deportat în mod automat.

FORAUS consideră că drepturile recunoscute de statul de drept 
elvețian, în special în ceea ce privește garanțiile procedurale, sunt igno-
rate. 
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Motivele care au determinat FORAUS să ia atitudine în acest 
caz sunt:
• inițiativa poate avea un impact puternic asupra politicii externe a 
Elveției, care este parte a numeroase tratate internaționale, inclusiv cu 
Uniunea Europeană. Inițiativa deportării se află în contradicție cu acor-
durile de liberă circulație a persoanelor și ca urmare ridică probleme se-
rioase pentru statul elvețian. Dacă acest acord ar fi reziliat, consecințele 
economice ar fi dezastruoase.
• inițiativa violează și principii fundamentale ale dreptului juridic 
internațional. Principiul non-refoulment este parte a dreptului internațional 
și fixează anumite limite care trebuie respectate, inclusiv de Elveția.
Astfel, au fost create următoarele propuneri și argumente:
• Inițiativa „Pentru deportarea criminalilor străini” să fie refuzată

Inițiativa populară „Pentru deportarea criminalilor străini” nu se află în 
concordanță cu ordinea de drept a statului elvețian și cu obligațiile 
internaționale ale acestuia. Caracterul automat al deportării așa cum 
este prezentat în cadrul inițiativei se află în contradicție directă cu prin-
cipiul proporționalității. Acceptarea acestei inițiative poate duce la 
încălcarea obligațiilor internaționale ale statului elvețian și ar face 
imposibilă respectarea tratatelor internaționale de primă importanță 
(cum ar fi acordul de liberă-circulație cu Uniunea Europeană).(cum ar fi acordul de liberă-circulație cu Uniunea Europeană).

• Ar afecta un număr nesemnificativ de străini...

CetățeniiCetățenii s-au înșelat cu privire la problemele supuse votului. Inițiatorii 
promit repatrierea tuturor criminalilor străini. De fapt, această inițiativă 
s-ar aplica doar pentru o treime din străinii care locuiesc în Elveția. Cei 
care provin din zona UE-27 și din zona Asociației Europene a Liberului 
Schimb beneficiază de acordul de liberă circulație a persoanelor. În 
plus, inițiativa ar putea fi aplicată străinilor ce ar putea fi deportați în țări 
care practică tortura și tratamentele inumane. Acești oameni și-ar 
pierdepierde dreptul de rezidență, dar nu pot fi expulzați fără a fi încălcat prin-
cipiul non-refoulement. Nici persoanele „fără documente”, cu 
naționalitate incertă, nu pot fi expulzate.
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Să răspundem împreună 

• Principiul non-refoulment (nereturnării) este un principiu de drept 
internațional, care stipulează că persoanele care au fost victime ale 
persecuției unui stat, să nu fie returnate statului respectiv. Mai exact, 
dacă o persoană riscă să fie torturată în țara sa, deoarece s-a de-
clarat împotriva regimului politic sau a religiei, să nu fie deportată în 
țara de origine, chiar dacă se cere repatrierea.  
• „Clauza ghilotina” se referă la adoptarea unui pachet de 
tratate/acorduri individuale, dacă un tratat/acord nu este acceptat de 
una dintre părți sau este anulat mai târziu, atunci toate 
tratatele/acordurile nu vor fi acceptate.

1. Care este misiunea FORAUS și care sunt principalele activități?
2. Care au fost motivele pentru care FORAUS se împotrivește 
inițiativei populare „Pentru deportarea criminalilor străini”?
3. Care ar putea fi consecințele adoptării unor măsuri de deportare a 
străinilor?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Curiozități
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Ce înseamnă să fii cetățean activ și de ce să fii 
cetățean activ? 

Fiecare individ are propriile aspirații și dorințe, care se pot regăsi și în 
aspirațiile și dorințele altor indivizi. 

În calitate de cetățeni, indivizii pot formaliza aspirațiile și dorințele 
comune. Astfel, pornind de la o nevoie comună, cetățenii se pot or-
ganiza în grupări precum organizații de voluntariat, asociații, între-
prinderi sociale, mișcări de advocacy, rețele și coaliții etc. 

“Cetățenia activă poate fi definită prin capacitatea cetățenilor de a se 
auto-organiza în mod autonom prin modalități diferite, cu scopul de a-și 
apăra drepturile, de a-și exercita puterilor și responsabilităților în cadrul 
politicilor publice, pentru apărarea bunurilor comune”. 

“Nivelul de participare al cetățenilor din România în proce-
sul decizional este diferit de la o localitate la alta. Acolo 
unde autoritățile publice locale – primarul și consiliul local 
și-au înțeles rolul de agent al schimbării și au promovat 
forme de participare publică, putem vorbi de un nivel 
decent (uneori chiar mai mult de atât) al participării 
cetățenilor la procesul decizional. Însă în majoritatea ca-
zurilor, participarea este nesemnificativă.”  

Prof. Dragoș Dincă

A fi cetățean activ înseamnă să te implici în identificarea și aplicarea 
unor soluții de satisfacere a nevoilor societății, precum:

• Protejarea și promovarea drepturilor și libertăților unor categorii de per-
soane vulnerabile, cum sunt minoritățile, persoane cu dizabilități, persoane 
dependente de alcool sau droguri, foști condamnați, copii abandonați sau 
orfani etc.;
• Interzicerea construirii excesive de clădiri și emiterii de autorizații de 
construcții ilegale;
• Lupta împotriva corupției;
• Promovarea drepturilor la viață sănătoasă și acces liber la educație.
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Acțiunile organizațiilor de cetățeni pot lua forma:

• Furnizării de bunuri și servicii, în domeniile în care autoritățile publice nu 
satisfac complet cererea de bunuri și servicii publice;
•• Advocacy – acțiuni publice de influențare a deciziilor politice, eco-
nomice sau sociale, prin campanii media, discurs public, elaborarea și 
publicarea de studii de cercetare. Una dintre formele advocacy este acti-
vitatea de lobby, care reprezintă interacțiunea directă cu decidenții politici 
și încercarea de a-i influența în adoptarea deciziei. 

Cetățenia activă se regăsește și sub denumirea de “activism civic”.

Studiul de caz nr. 10 

Campania de promovare a inițiativei populare “Pentru 
demnitatea animalelor care aduc venituri în agricultură” 
(Inițiativa “Vaci cu coarne”) 

Elveția este recunoscută și pentru cultura vacilor din 
munții Alpi, care permite fermerilor să păstreze tradiția în 
producția de brânză. 

Acest studiu de caz descrie o inițiativă populară a unor fermieri, ce 
vizează situația dificilă în care se află atât fermierii, dar mai ales vacile. 
Mai exact, tăierea coarnelor vacilor poate afecta calitatea vieții ani-
malelor și calitatea produselor lactate. 
În anul 2014, un grup de 16 fermieri din Elveția  a lansat o inițiativă populară 
de promovare a demnității animalelor cu coarne producătoare de venituri în 
agricultură – vaci, tauri, capre. 

Inițiativa solicită 1) interzicerea tăierii coarnelor, 2) sprijin financiar pentru cei 
care dețin animale cu coarne și suferă anumite pierderi financiare ca urmare 
a nevoilor speciale ale animalelor. Din motive de securitate, 9/10 vaci trec 
prin procesul de tăiere a coarnelor, sub anestezie, în prima lună din viață. 
Efectele mutilării sunt vizibile asupra calității vieții animalului și asupra ran-
damentului în producția de lapte.
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Colectarea semnăturilor se realizează în perioada 23.09.2014 – 23.03.2016.

Astfel, în perioada de colectare a semnăturilor, se derulează campania de 
promovare a inițiativei pentru a fi susținută de cât mai mulți cetățeni. 

Campania de promovare cuprinde următoarele etape :

• Identificarea partenerilor și sponsorilor campaniei 

• Crearea unui website al inițiativei populare în cele patru limbi 
oficiale

• Prezentarea inițiativei populare și mesajul către cetățeni de a 
susține inițiativa

“Colectăm acum cât mai multe semnături. 
Descarcă aici listele de semnături în: germană, fraceză, 
italiană, retoromană. 
Important! Indică codul poștal și numele comunei în care do-
miciliezi. Pe aceeași listă pot semna doar cetățenii elvețieni 
din aceeași comună.
Mulțumim! ”

• Crearea afișului și mesajele de campanie 

• Lansarea concursului  “Cornul Muntelui. Cornul contează!” 

“Dorim să redăm coarnele și demnitatea vacilor și caprelor.
Doriți același lucru?
Semnează pentru inițiativa Vaci cu coarne!”

Întrebările concursului  1) Câți munți din Elveția au în denu-
mirea lor cuvântul “corn”? (un număr estimat),  2) Câte vâr-
furi au fost amenajate pentru a preveni riscurile de acciden-
tare? (mai mult de 75%, mai puțin de 50%, nici unul).

• Alegerea canalelor de comunicare media 

Televiziune și radio – reportaje în cadrul emisiunilor de știri 
Ziare locale și naționale 
Internet – reportaje online
Newsletter lunar 
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Premiul 1 – două nopți de cazare pentru două per-
soane la un hotel de 5 stele, cu piscină exterioară, 
cea mai înaltă din Europa (în perioada 12.12.2015 – 
19.12.2015)
Premiul 2 – patru nopți de caazare într-un aparta-
ment de vacanță în valoare de 650 CHF
Premiul 3 – două nopți de cazare într-un apartament 
de vacanță în valoare de 300 CHF.

Să răspundem împreună 

1. Ce solicită autorităților inițiativa populară “Pentru demnitatea ani-
malelor care aduc venituri în agricultură” (Inițiativa “Vaci cu coarne”)? 
2. Care sunt elementele cheie ale campaniei de promovare a inițiativei 
populare?
3. Considerați că mesajelor transmise pe timpul campaniei pot influența 
opinia publică? 

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................



w
w

w
.m

aieuropean.ro

Prezentarea cetățenilor la vot  în ziua alegerilor electorale sau în ziua 
referendumului poate fi influențată de anumiți factori:

• Succesul/insuccesul campaniei electorale/campaniei de prom-
ovare a referendumului 
• Poziția mass media față de anumiți candidați/față de tematica ref-
erendumului (publicitate pozitivă/negativă)
• Încrederea cetățenilor în organizarea corectă a alegerilor 
electorale/referendumului
• Incidența unor calamități/dezastre naturale în apropierea datei sau 
în ziua alegerilor/referendumului etc.

Reprezentarea intereselor anumitor categorii vulnerabile în societate 
reprezintă o altă componentă a obținerii succesului democrației participa-
tive. 
Categoriile vulnerabile sunt definite ca acele grupuri de persoane care se 
află în anumite situații de dificultate sau în risc de excluziune socială, cum 
ar fi: copiii și bătrânii, orfanii și tinerii care părăsesc orfelinatele la împlini-
rea vârstei de 18 ani, femeile, imigranții, persoanele cu dizabilități, 
minoritățile naționale, foști condamnați etc. 

Aceste grupuri vulnerabile fac parte din societatea oricărui stat, iar guver-
nul trebuie să se asigure că drepturile și libertățile acestor persoane sunt 
respectate. 

Mai mult decât atât, activismul civic este mult mai dezvoltat în organizațiile 
care luptă pentru respectarea drepturilor și libertăților persoanelor vul-
nerabile. 

Respectarea egalității între cetățeni, fără discriminare și pe bază de egali-
tate, dar și asigurarea protecției generale a cetățenilor străini sunt 
prevăzute în Constituția oricărui stat democratic. 

În prezent, imigrația reprezintă una dintre cele mai mari problematici și 
provocări din spațiul european, chiar și pentru cele mai dezvoltate sisteme 
democratice, cum este Elveția. Principiul liberei circulații pe teritoriul UE și 
al statele Spațiului Economic European pune în dificultate statele dezvol-
tate prin numărul mare de cetățeni din statele din centrul și estul Europei, 
în căutarea unui loc de muncă. 

Identificarea celor mai bune soluții pentru această problematică este pe de-
parte de a fi realizată. 
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Studiul de caz nr. 11 

Integrarea cetățenilor străini și prevenirea 
discriminării în cantonul Ticino

Egalitatea de șanse și non-discriminarea reprezintă un alt principiu al 
democrației. După cum au ilustrat și alte studii de caz, cetățenii străini 
din Elveția întâmpină anumite dificultăți de integrare în societate.

Acest studiu de caz descrie cantonul Ticino și povestea unei tinere 
din Italia, care a dezvoltat o carieră profesională de succes în 
Elveția.

În cantonul Ticino, cetățenii străini reprezintă mai mult de 26% din 
populația rezidentă. Având în vedere valorile fundamentale ale 
Constituției Federale – înțelegere reciprocă, toleranță și respect între 
culturi, integrarea cetățenilor străini reprezintă un subiect important 
pentru agenda publică. Cu atât mai mult cu cât articolul 261 din Codul 
Penal Elvețian reprezintă un important instrument de luptă împotriva ra-
sismului.

Cea mai mare parte a cetățenilor străini sunt cetățeni italieni (16% din 
populația rezidentă), iar zilnic câteva mii de italieni tranzitează regiunea 
pentru a merge la locul de muncă, din Elveția

Cantonul Ticino se confruntă cu problema 
îmbătrânirii populației. Fără imigranți, economia 
regiunii ar fi amenințată, iar multe servicii și afaceri 
nu ar putea funcționa fără aceștia. 
Însă integrarea în muncă nu ar trebui să fie sin-
gura forma de integrare a imigranților. Este impor-
tant a permite imigranților să participe la viața 
economică, socială și culturală. 

În acest sens, colaborarea dintre autoritățile publice și societatea civilă 
reprezintă cheia integrării și prevenirii discriminării cetățenilor străini.
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“În anul 2007, am decis să mă mut în Elveția, pentru a putea 
atinge performanțe academice prin înscrirea la un program de 
masterat cu durată de doi ani, la Universitatea Elveției Italiene, 
Lugano, Cantonul Ticino. În anul 2010, am continuat activitatea în 
universitate, ca asistent și doctorand. La aceea vreme, ca 
cetățean străin, a trebuit să urmez un traseu foarte clar pentru a 
obține permisul de muncă de tipul B. În Elveția se face distincția 
între două categorii de cetățeni străini pentru obținerea permisului între două categorii de cetățeni străini pentru obținerea permisului 
de muncă: cei care provin din statele UE/Asociația Europeană a 
Liberului Schimb (AELS) și cei care provin din statele de catego-
ria a treia. Ca cetățean italian, am primit toate beneficiile primei 
categorii, în conformitate cu acordul bilateral Elveția – UE/AELS. 
Situația se poate schimba în urma referendumului pentru inițiativa 
populară <STOP migrației în masă>, cetățenii din UE/AELS nu 
vor mai beneficia de toate drepturile de până acum.
În prezent, doar 5 dintre cele 26 cantoane oferă oportunitatea 
cetățenilor străini de a participa în politică prin votarea inițiativelor 
și alegerea  candidaților (dacă au locuit în Elveția și/sau în canton 
pentru un anumit număr de ani).
În cazul Ticino, cetățenii străini nu au drept de vot.” 

(interviu Manuela Barreca)

Să răspundem împreună 

1. Care este procentul populației cetățenilor străini în cantonul Ticino și ce 
naționalitate au cei mai mulți dintre aceștia?
2. Care este principala problemă cu care se confruntă cantonul Ticino?
3. Care sunt beneficiile integrării cetățenilor străini în cantonul Ticino?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Acest studiu de caz prezintă poveștile de succes ale unor tinere imi-
grante din Elveția, care au luptat pentru a câștiga dreptul la vot.
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Studiul de caz nr. 12 

Votul cetățenilor străini – noile tendințe din Elveția.   
Povești din interior  
Cu siguranță a lupta împotriva unor politici anti-migrație este o misiune 
dificilă. Statul poate elabora diferite politici de integrare a cetățenilor străini, 
însă integrarea depinde în mare măsura de fiecare cetățean străin în parte.

Cristina Anliker-Mansour s-a mutat în 
capitala Berna din Peru la numai 21 ani. 
A conștientizat rapid necesitatea 
promovării drepturilor cetățenilor străini 
de a se implica în viața politică din orașul 
Berna. Din anul 2007 este membru al 
Consiliului Local.

Cristina a propus moțiunea de participare a 33.000 de cetățeni străini din 
capitala Berna, care le poate permite să moțiuni către municipalitate (dacă 
pot colecta cel puțin 200 semnături ale cetățenilor străini care locuiesc în 
Berna). Moțiunea a primit votul favorabil din partea locuitorilor capitalei.

“Cetățenii străini plătesc taxe, contribuie la îmbunătățirea 
economiei țării și comunității. Cu toate acestea, unii dintre 
aceștia care s-au născut în Elveția, nu beneficiază de drep-
turi politice pentru că nu deține cetățenia elvețiană. Sunt 
excluși din participarea politică, care este de fapt un element 
al integrării”.
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Olga Baranova a devenit la vârsta de 23 ani cel mai tânăr membru al Con-
siliului Local din Geneva. S-a născut în Rusia și a crescut în Germania, apoi 
s-a mutat în Elveția.

“Am devenit cetățean elvețian exact cu o săptămână înainte 
de a-mi depune candidatura pentru Consiliul Local din 
Geneva. Până în ultimul moment, nu am știut dacă o să can-
didez sau nu. Eram deja înscrisă în organizația de tineret a 
Partidului Socialist Elvețian. Situația era frustrantă, deoarece 
puteam să colectez semnături pentru referendumuri și 
inițiative, însă nu puteam să îmi acord propriul vot. De aceea, 
pentrupentru mine a fost clar că imediat cum voi putea să devin 
cetățean elvețian, mă voi îndrepta rapid pentru a-mi ridica 
pașaportul.”

Carmel Fröhlicher-Stines a venit în Elveția din Haiti în anul 1971, iar după 
câțiva ani a devenit cetățean elvețian prin căsătorie. Carmel s-a implicat 
activ în promovarea și protejarea unor cauze sociale – lupta împotriva rasis-
mului și protejarea imigranților. 

Comisia pentru migrația din care face parte desfășoară activități de cer-
cetare, publicarea de lucrări de specialitate, recomandări pentru Guvern. 
Carmel consideră că a avea dreptul la vot este un drept esențial.

Să răspundem împreună 

“Dacă nu poți vota, nu poți conta. Dacă cetățenii străini ar 
avea dreptul la vot, chiar dacă este la nivel local, dintr-o dată 
aceștia ar conta pentru politicieni. Vocea lor ar putea fi auzită”.

1. Ce  au în comun și prin ce se diferențiază cele 3 
cazuri prezentate

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Promovarea și protejarea drepturilor femeilor

Asigurarea participării femeilor 
în viața publică și politică 
reprezintă de asemenea o pro-
vocare în obținerea succesului 
democrației participative în 
unele state europene.

În prezent, principalele probleme cu care se confruntă femeile sunt:

• Discriminare la locul de muncă și aplicarea grilei de salarizare în mod 
diferențiat
• Violența fizică și verbală, în familie și pe stradă
• Misoginismul decidenților politici
•• Lipsa unor politici de re-integrare la locul de muncă, la revenirea din 
concediul de maternitate etc. 

Pentru a putea combate aceste probleme, organizațiile de promovarea 
și protejare a drepturilor și libertăților femeilor desfășoară activități de:

„Senzația este că suntem egali (după cum prevede 
Constituția, Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse 
între femei și bărbați etc.).
Însă practica este diferită, în profunzime se observă 
diferențe, decalaje între bărbați și femei.
RomâniaRomânia este pe ultimul loc din UE cu privire la egalitatea 
de gen pe diferite domenii (politică, salarizare, sănătate, 
reconciliere în muncă și viața privată).
Este clar că suntem departe de idealul de egalitate de gen.
Tinerii pot reprezenta o soluție în rezolvarea unor probleme 
ale societății. 
CuCu cât sunt mai tineri cu atât sunt mai deschiși la noi idei și 
să învețe, când încă își formează părerile.”

Andreea Braga
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• Advocacy – interacțiune cu decidenții politici pentru schimbarea 
legislației specifice indemnizațiilor de creșterea copiilor sau în domeniul 
violenței
• Activism – în stradă prin acțiuni de protestare, sensibilizarea 
cetățenilor, etc.
• Networking și parteneriate – coaliții în domeniul luptei împotriva 
discriminării femeilor
•• Voluntariat – atragerea unui număr cât mai mare de susținători, care 
să dorească să se implice activ în campanii de promovare a drepturilor 
femeilor. 

Studiul de caz nr. 13 

“Egalitate de șanse între femei și bărbați pentru o 
reprezentare politică echitabilă!”  Centrul FILIA, România

Egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost dintotdeauna un subiect 
sensibil pentru societatea românească. Cu atât mai mult când vine vorba 
despre domeniul politicii.

Acest studiu de caz prezintă importanța egalității de șanse între 
femei și bărbați în domeniul politicii din România, printr-o campania 
desfășurată de Centrul FILIA.

Cu ocazia zilei de 8 mai – Ziua Națională a egalității 
de șanse între femei și bărbați, Centrul Filia a organi-
zat campania Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați pentru o reprezentare politică echitabilă.  

Campania a dorit să evidențieze diferențele dintre România și alte state 
europene, precum Suedia, Danemarca, Finlanda în ceea ce privește pro-
movarea și protejarea drepturilor femeilor și egalității de șanse între bărbați 
și femei.
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Starea de fapt din România cu privire la problematica egalității de șanse 
dintre bărbați și femei în domeniul politicului este caracterizată de 
următoarele date:

• Din 388 deputați, 52 sunt femei și 336 bărbați (13.40% vs. 86.6%);
• Din 168 senatori, 13 sunt femei și 155 bărbați (8.39% vs. 91.61%);
• Pentru funcția de președinte al consiliului județean, în anul 2012 au can-
didat 19 femei și 349 bărbați, nicio femeie nu a fost aleasă;
• Pentru funcția de consilier județean, au candidat doar 22.62% femei din 
totalul de candidați și doar 14.22% dintre candidații aleși au fost femei;
• În funcția de primar, sunt doar 1.87% femei primar de municipiu, 2.29% 
primar de oraș și 3.82% primar de comună.

Care este motivul pentru care nu sunt mai multe femei în funcții de 
conducere la nivel politic?

• 39% dintre respondenți nu ar vota o femeie pentru funcția de primar, 42% 
nu ar vota o femeie pentru funcția de consilier local;
• 46% nu ar vota o femeie pentru funcția de senator sau deputat și 44% nu 
ar vota o femeie pentru funcția de europarlamentar;
• 54% dintre respondenți nu ar vota o femeie pentru funcția de președinte 
al României; 

De ce ar trebui România să aibă mai multe femei în funcții de condu-
cere la nivel politic?

• Participarea politică a femeilor reprezintă un principiu al guvernării demo-
cratice;
• Femeile reprezintă 51% din populația României
• Probleme ale femeilor precum violența sau discriminarea de gen ar 
ajunge subiecte prioritare pe agenda politică;
• Femeile reprezintă 60% din totalul de absolvenți de studii superiore.

1. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă femeile din Româ-
nia în viața politică?
2. Care ar putea fi avantajele și dezavantajele pentru o femeie-președinte 
de stat?

Să răspundem împreună 
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Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Curiozități

• Cetățenia elvețiană se obține prin trei modalități: prin naștere, prin 
căsătorie (la 3 ani după căsătorie și 5 ani de domiciliu stabil în 
Elveția), prin naturalizare (după 10 ani de domiciliu stabil în Elveția).
•• Semnificația zile de 8 martie pornește de la diferitele acțiuni și pro-
teste ale femeilor din întreaga lume pentru drepturi egale, cât și îm-
potriva războiului. În 1908 au mărșăluit 15.000 de femei în New York 
cerând micșorarea programului de muncă, salarii mai bune și dreptul 
la vot. În 1977, ONU a invitat statele membre să proclame “Ziua 
Națiunilor Unite pentru Drepturile Femeilor și Pace Internațională”. 
Mesajul ONU pentru anul 2015 este: Capacitarea femeilor - Capaci
tarea umanității: Imaginați-vă!
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Capitolul 6 Cum să motivăm tinerii 
ca cetățeni activi?
Tinerii reprezintă o categorie aparte a societății. De cele mai multe ori se 
consideră că “tinerii sunt speranța”, “tinerii sunt forța”, “tinerii sunt ambiția”. 
Însă de cele mai multe ori, se uită faptul că tinerii au nevoie de un suport de 
dezvoltare, de motivare, de încredere în reprezentanții lor. 

O mare problemă a relației tineri – autorități publice este chiar lipsa de în-
credere din partea tinerilor. Cei mai mulți mărturisesc că aleg a nu se 
prezenta la vot, deoarece nu au încredere în niciun candidat, în niciun 
partid politic, în nicio instituție publică. 

Însă trebuie să avem în vedere posibilitățile de a participa la dezvoltarea 
societății pe care le au tinerii. De cele mai multe ori, acestea se rezumă la 
implicarea prin organizații de tineret de tipul organizațiilor nonguvernamen-
tale. 

Una dintre aceste posibilități este reprezentată de voluntariat.  În anul 2014, 
a fost emisă în România legea voluntariatului, care definește clar voluntar-
iatul ca experiență profesională. Motivul care a stat la baza acestei legi a 
fost necesitatea de a crea o punte între finalizarea studiilor, pregătirea 
profesională și dezvoltarea carierei profesionale.  

Însă pentru a se implica în activitățile de voluntariat, tinerii au nevoie să fie 
motivați prin programe de educație civică. De cele mai multe ori, această 
componentă a educației este ignorată sau prea puțin dezvoltată. 

Școala și profesorii trebuie să se comporte ca agenți ai motivării tinerilor de 
a deveni cetățeni responsabili și activi. 
Lipsa unor programe educaționale și de formare profesională organizate la 
nivelul autorităților publice conduce la înlăturarea tinerilor de activismul 
civic și implicarea la nivel politic. 
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Foarte multe organizații de tineret ale partidelor politice și-au pierdut mem-
brii, deoarece nu oferau stabilitate în strategiile pe termen mediu și lung și 
nici stabilitatea ocupării unui loc de muncă.

Se consideră faptul că familia și educația familiei reprezintă un factor de 
influență în dezvoltarea personală a tinerilor. Pe de o parte, tinerii care 
provin din familii cu un nivel de trai sau de educația mai ridicat au mai 
multe cunoștințe despre democrația participativă . 

Pe de altă parte, tinerii care provin din familii defavorizate nu au de cele 
mai multe ori aceleași șanse de cunoaștere și implicare. Lipsa accesul la 
informații actualizate (slaba pregătire a personalului didactic sau lipsa mi-
jloacelor moderne de comunicare și informare în anumite regiuni defa-
vorizate) pot influența decisiv parcursului unui tânăr.

Cum pot fi acești tineri motivați să fie cetățeni activi, să se implice în 
rezolvarea problemelor comunităților locale din care provin? Cum poate fi 
menținut entuziasmul lor de a contribui la dezvoltarea societății? 

Eforturile pentru a atinge obiective comune în motivarea tinerilor trebuie să 
fie eforturi comune, astfel:
• Autoritățile publice  să ofere posibilitatea tinerilor de a realiza stagii de 
practică sau vizite de studiu în interiorul instituțiilor publice, să creeze un 
cadru de finanțare a inițiativelor de dezvoltare personală și profesională a 
tinerilor defavorizați, să organizeze evenimente/campanii de 
conștientizare a rolului tinerilor în dezvoltarea societății, să interacționeze 
cu tinerii în instituțiile de învățământ pentru a identifica nevoile acestora, 
etc. 

• Cetățenii prin formarea de grupuri de interes și organizații nonguverna-
mentale de promovare și protejare a drepturilor și libertăților tinerilor să or-
ganizeze acțiuni/proiecte de dezvoltare personală și profesională a tiner-
ilor defavorizați, să interacționeze cu tinerii în instituțiile de învățământ 
pentru a identifica nevoile acestora, să participe la dezbateri și consultări 
publice pe tematici specifice tinerilor defavorizați, să identifice linii de 
finanțare pentru programe dedicate tinerilor defavorizați, să identifice 
posibilitățile de integrare pe piața forței de muncă a tinerilor absolvenți și 
să organizeze târguri educaționale și de locuri de muncă, să inițieze cam-
panii de advocacy pentru influențarea deciziei publice, etc.

• Tinerii să aibă încredere în propriile forțe și să aibă încredere în 
ceea ce își doresc cu adevărat, să aibă încredere în autoritățile pub-
lice și în sistemul de învățământ, să aibă încredere în familie și colegi, 
să participe la evenimente ce vizează dezvoltarea personală și 
profesională, să interacționeze cu autoritățile publice și cu partidele 
politice, să demonstreze interes față de problemele cu care se 
confruntă comunitatea lor, să identifice posibilități de a se implica în 
rezolvarearezolvarea problemelor comunității lor, să aibă încredere că ne putem 
EDUCA ÎMPREUNĂ, că putem PARTICIPA ÎMPREUNĂ! 
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• Profesorii să demonstreze încredere în capacitatea tinerilor 
defavorizați de a-și depăși propriile limite impuse de o situație 
nefavorabilă (probleme medicale, probleme financiare, probleme fa-
miliale, depărtarea de instituția de învățământ, etc.), să ofere șanse 
egale pentru toți tinerii pe parcursul procesului educațional și în 
activități extrașcolare, să ofere calitate în procesul educațional, indife-
rent de condițiile nefavorabile cu care se confruntă în timpul orelor de 
curs, să inițieze programe de dezvoltare personală și profesională 
pentru tinerii defavorizați, să comunice părinților eventuale probleme 
de comportament pe care tinerii le prezintă, să organizeze eveni-
mente culturale pentru tineri și părinții acestora, etc.

• Familia să demonstreze încredere și susținere pentru copii, să se 
implice în dezvoltarea personală și profesională a copiilor, prin comu-
nicare deschisă și sfaturi, să participe la evenimente educaționale și 
de formare profesională organizate pentru tineri, etc.

În viziunea acestui manual, tinerii reprezintă entuziasmul. Tinerii sunt 
cei care au mari dorințe de a schimba societatea, de a se implica în 
rezolvarea problemelor comunității, de a se face cunoscuți și admirați 
prin faptele lor, de a concura în idei și acțiuni pentru a deveni mai buni.  

„Prin educație, prin tineri se poate ajunge la o transformare 
structurală în societatea din România.”

Andreea Braga
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Studiul de caz nr. 14 
Programe educaționale pentru democrația participativă în 
Elveția
După cum manualul a menționat în diferite secțiuni, democrația 
participativă nu se învață, ci se trăiește. Însă este nevoie a crea direcții 
strategice oentru tineri în domeniul educației democrației participative, 
pentru a-i face să înțeleagă cât de importanți sunt ei în buna funcționare 
a democrației.
Acest studiu de caz prezintă câteva exemple din Elveția de pro-
grame educaționale pentru democrația participativă.

NCCR Democracy derulează un proiect de educație civică și democrație, 
cu scopul de a sprijini tinerii să înțeleagă procesele politice. 
Este necesar a crea instrumentele de învățare pentru a putea păstra tinerii 
alături de mediul politic și social. 

Astfel, proiectul de educație civică pentru tineri este implementat în două 
faze:

• Faza 1 – dezvoltarea instrumentului de învățare online Politikzyklus. Este 
un instrument care ilustrează și explică ciclul politicilor, pentru a arată mo-
dalitatea de rezolvare a problemelor politice și pentru a crește interesul tin-
erilor în politică;

• Faza 2 – dezvoltarea website-ului www.politiklernen.ch, pe baza rezulta-
telor cercetării NCCR Democracy. Website-ul pune la dispoziție instru-
mente de e-learning și manual pentru profesori. 

Proiectul se află în faza de dezvoltare și utilizează instrumente de e-learn-
ing existente, cum ar fi Baromentrul Democrației (Democracy Barometer
http://www.democracybarometer.org/)
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Programul Doctoral Studii ale democrației

Programul doctoral Studii ale democrației are o abordare multi-disciplinară 
de formare în teoria și cercetarea domeniului democrației. 
Programul examinează globalizarea și mediatizarea, ca provocări cheie în 
domeniul democrației, având în vedere efectele celor două fenomene 
asupra funcționării democrației în statele democratice și asupra 
oportunităților demcrației în statele în tranziție. 

Programul a fost înființat în urmă cu 10 ani, cu 
scopul de a furniza excelență academică în con-
formitate cu indenpendența științifică, vizibilitate 
internațională, networking intelectual. 

Organizare și desfășurarea cursurilor și activităților de cercetare se 
realizează în parteneriat cu Universitatea din Zurich. 

Școala de Democrație Directă FOKUS  
(Freie demokratische schule) cantonul 
Basel-Land

Conceptul educațional al școlii FOKUS este bazat pe modelul Sudbury de 
învățare auto-dirijată în comunitate într-o școală organizată democratic. 
Modul de organizare al școlii este o formă de manifestare a democrației di-
recte. Acest model datează din momentul fondării Valley School Sudbury, 
din Framingham (Massachusetts) în anul 1968. Există acum peste 35 de 
școli Sudbury și numeroase școli democratice gratuite în toată lumea.

Activitatea școlii se bazează pe următoarele principii:



Filosofia principală a acestei școli este credința că, în mod natural, copiii 
sunt curioși și învață cel mai bine atunci când își pot crea o oază de di-
vertisment. Aici, de asemenea, experiența practică a zonelor de învățare 
este importantă. Nu există nici un plan de învățare, nici note. Prin faptul 
că vârsta e atât de variată (de la 4 până la 16 ani), elevii mai mari trebuie 
să învețe de la cei mai mici și viceversa. Școala de democrație directă 
este o alternativă la sistemul educațional de stat. 
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•  Libertate: Elevii învață prin proprie inițiativă, în funcție de preferințele 
și interesele lor individuale;
•  Democrație: Comitetul de conducere a școlii este format din elevi, 
studenți și angajați. Toți au drept egal de vot; 
• Responsabilitate: Elevii sunt responsabili pentru ei înșiși, își 
organizează modul de învățare și implicare în comunitatea școlară din 
care fac parte.

Viața școlară are ca actori principali copii de la 4 ani până la tineri de 16 
ani.

Să răspundem împreună

1. De ce este necesar a elabora programe educaționale pentru 
democrația participativă?
2. Care sunt principiile care stau la baza activității școlii Fokus?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Capitolul 7 
Ce înseamnă inovația în democrația 
participativă? 

În prezent, democrația este 
caracterizată de diverse forme de 
manifestare, de la democrația 
directă, democrația reprezentativă, 
democrația deliberativă, până la 
democrația participativă. 

Însăși democrația participativă reprezintă o formă evolutivă a democrației, 
participarea permanentă a cetățenilor la procesul decizional, 
îmbunătățirea calității vieții lor. 

Inovația în democrația participativă are semnificația dinamismului și des-
chiderii către noi idei, care pot conduce la creșterea gradului de implicare 
a cetățenilor în rezolvarea problemelor societății. 

Expresia inovație în democrație exprimă angajamentul de participare a 
cetățenilor față de valorile democratice și egalitatea politică și identificarea 
unor noi soluții pentru a rezolva problemele democrației .

Când ne referim la inovație în democrația participativă, trebuie să luăm în 
considerare progrese semnificative din:

• tehnologia comunicării, în care social media are un important rol în a uni 
cetățenii de toate categoriile sociale și de vârstă, iar noile tehnologii tre-
buie acceptate și implementate de actorii guvernamentali, într-o manieră 
prin care vocea cetățenilor să fie auzită și ascultată 
• mass media, ca o “piatră de temelie” a democrației moderne; mass 
media trebuie să reprezinte interesul cetățenilor, acela de a fi informați 
corect și în timp real. Însă, există foarte multe situații în care mass media 
prezintă diverse fațete ale democrației, în funcție de apropierea sau 
depărtarea de anumite grupuri de interes. 
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Studiul de caz nr. 15 

Mass media pentru monitorizarea democrației, NCCR 
Elveția 

Creșterea gradului de încredere al cetățenilor în mass media depinde în 
mare măsură de poziția de neutralitate față de actorii politici sau economici. 

Mass media are o mare putere de influență asupra cetățenilor. Aceasta 
deoarece, mass media veghează și raportează acțiunile din domeniul eco-
nomic, politic, social. 

Acest studiu de caz prezintă un proiect al Centrul Național de 
Competență în Cercetarea Provocărilor Democrației secolului XXI, 
prin care mass media poate monitoriza democrația din Elveția.

În anul 2007, NCCR Elveția a inițiat un proiect de modernizare a 
democrației, denumit “Mass media pentru monitorizarea democrației”. 
Ideea acestui proiect a pornit de la semnificația pe care mass media o are în 
funcționarea democrației, prin contribuții și eșecuri. 
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Proiectul a evidențiaa următoarele funcții ale mass media în funcționarea și 
modernizarea democrației: 

• creează legătura dintre cei care guvernează și cei care sunt 
guvernați
• informează corect cetățenii cu privire la politicile guvernamentale și 
consecințele acestora; în caz contrar, opțiunile democratice ale cetățenilor 
sunt limitate
•• pretinde că singura de formă de guvernare în care se respectă liber-
tatea de exprimare și libertatea discursului, accesul la informații și 
independența mass media este democrația.

Însă într-o societate modernă, există provocări foarte mari pentru mass 
media, cum ar fi riscul de a fi cenzurată într-un mod subtil, dar eficient, de 
cei care dețin puterea politică și economică sau riscul de a uita care este 
rolul său, acela de a informa cetățenii. 

Pentru a combate aceste riscuri, 
proiectul a) a elaborat o serie de 
indicatori comparabili internațional 
pentru a descrie relația dintre 
mass media și democrație și 
pentru a evalua performanța 
democratică a mass mediei, b) a 
colectatcolectat informațiile necesare 
pentru a înființa prima ediție a 
“Mass media pentru monitorizarea 
democrației”, cu scopul de a pune 
la dispoziția statelor participante o 
serie de dezbateri publice pe 
tematica democrației. 

Instrumentele inovative ale democrației participative diferă de la un stat la 
altul. Fiecare stat are libertatea de a alege intrumentele pe care să le pună 
la dispoziție cetățenilor pentru funcționarea democrației participative.

Apariția unor noi instrumente ale democrației participative a fost 
determinată de comportamentul și ignoranța alegătorilor, care a forțat 
regândirea cadrului de organizare a democrației și de luare a deciziei. In-
strumentele noi sau revizuite înseamnă mai multă informație, deliberare și 
libertatea de asociere.  



Exemple de instrumente inovative ale democrației participative pot fi:

1) Întâlnirile de lucru ale cetățenilor (workshopuri) (Franța, Regiunea 
Rhones-Alpes) – sunt alcătuite din cetățeni reprezentanți ai anumitor gru-
puri de interes, aleși în mod aleatoriu. Au rolul de a elabora o notificare 
juridică și documentată asupra unui subiect, pentru a clarifica cele prezen-
tate de aleșii locali 
2) Dezbaterile publice (Franța) – organizate periodic la nivel local pentru 
a permite cetățenilor să se exprime asupra problemelor comunității 
3) Audierile publice (Spania) – discuții directe cu reprezentanți ai 
cetățenilor, grupați în avocați ai cetățenilor, grupuri de lucru ale cetățenilor, 
sondaje de opinie 
4) Referendumul (Elveția) – este utilizat în Elveția ca un instrument al 
democrației, diferit de alte state. Referendumul în Elveția este organizat 
periodic (la fiecare 3/6 luni), reprezintă un stil de viață al cetățenilor și re-
spect al autorităților în puterea de decizie a popurului 
5) Protestele și mișcările sociale (China) – protestul reprezintă în general 
o formă de manifestare împotriva a ceva, o încercare de a împiedica 
implementarea anumitor politici publice. De cele mai multe ori, protestele 
sunt precepute ca evenimente negative organizate de anumite grupuri de 
interes, însă acestea pot echilibra balanța între “dreptul de a protesta” și 
“legea și ordinea publică” . Mișcările sociale  sunt acțiuni ale unor grupuri 
de interes, care își exprimă opiniile cu privire la un anumit fenomen social, 
în mod public și colectiv. Sunt organizate sub forma de campanii în sprijiîn mod public și colectiv. Sunt organizate sub forma de campanii în spriji-
nul unor scopuri sociale.
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De foarte multe ori acțiunile autorităților publice pot crea nemulțumiri în 
rândul cetățenilor. Nemulțumirile pot lua forma protestelor sau mișcărilor 
sociale, cu scopul de a forța autoritățile să schimbe direcția adoptată într-un 
anumit domeniu.

Acest studiu de caz prezintă protestul unor organizații nonguverna-
mentale din Elveția împotriva deciziei autorităților de a achiziționa 
drone de război.
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În luna mai 2015, un grup de activiști din diferite organizații (Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA) – Grupul pentru o Elveție fără Armată), Boycott, 
Divest and Sanctions against Israel (BDS), Collective Urgence Palestine 
(CUP) și activiști independenți) au protestat împotriva achiziționării de către 
autoritățile elvețiene a 900 drone de război de la o companie din Israel. 

Activiștii au blocat intrarea unei baze militare, unde urmau să aibă loc 
prezentări ale dronelor.

În ciuda protestelor și manifestărilor din social media (Twitter și Facebook) 
din ultimii 2 ani, Consiliul Național al Parlamentului elvețian a decis cu majori-
tate de voturi achiziționarea celor 900 drone de război, pentru suma de 250 
milioane franci elvețieni.

Activiștii acuză decizia de a cumpăra drone de la o campanie care 
promovează testarea în teren a acestor aparate, testare care omoară pales-
tinieni, inclusiv copii. 
Prin acceptarea acestui acord, Elveția se face responsabilă de încălcarea 
obligațiilor de drept internațional (Cea de a 4 a Convenție de la Geneva) și 
ale Declarației Universale ale Drepturilor Omului, adoptată de Organizația 
Națiunilor Unite.

Grupările de activiști au declarat că vor lupta în continuare împotriva dorința 
autorităților elvețiene, până la decizia finală care va avea loc în toamna 
anului 2015. 

Să răspundem împreună

1. Care este rolul mass mediei în buna funcționare a democrației?
2. În opinia voastră, care sunt cele mai eficiente canale de comunicare?
3. Credeți că a protesta poate schimba planul de acțiune al actorilor politici?



• Termenul activist desemnează un membru al unei organizații de 
partid sau de masă, care se consacră exclusiv muncii în acea 
organizație, pentru misiunea organizației.
• În anul 2014, în Hong Kong au avut loc o serie de manifestări pro-
democratice. Așa-numita “Revoluția umbrelă” a strâns mii de oameni 
de toate vârstele, provocând cea mai gravă criză politică din ultimii 20 
ani.  
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Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Curiozități

                                  Capitolul 8
E-democracy: era digitală și democrația participativă

E-democracy sau democrația digitală reprezintă combinația de cuvinte 
electronic/digital și democrație, mai exact progresul tehnologiei și 
comunicațiilor în domeniul democrației.
Internetul a contribuit semnificativ la modernizarea democrației și 
democrației participative în ultimii ani. Aceasta deoarece cetățenii au avut 
acces liber și rapid la informații de interes general și, astfel, au șansa de 
a-și exprima liber opiniile în scris și către un public mult mai larg.
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Libertatea de exprimare față-în-față poate 
reprezenta o piedică pentru mulți cetățeni 
care au anumite rețineri sau temeri de 
confruntări directe. Acesta poate fi un motiv 
pentru care formele democrația participative 
online atrag mai mulți suporteri decât cele 
fizice. De exemplu, o persoană poate alege 
săsă ia parte la o campanie online de promova-
rea și protejarea drepturilor femeilor și să 
aducă comentarii/opinii online, decât să parti-
cipe fizic la un protest sau o mișcare socială. 

Era digitală reprezintă contextul de modernizare a democrației participative, 
prin apariția unor noi forme de manifestare a preferințelor politice sau de 
susținere a inițiativelor cetățenești. 

Importanța democrației digitale a fost evidențiată și de Consiliului Europei 
și OCDE; astfel, recomandările către state care adoptă instrumente elec-
tronice în organizarea și funcționarea democrației sunt următoarele :

• să utilizeze democrația digitală pentru a susține și dezvolta democrația, 
instituțiile și procesele democratice și să facă conexiunea cu implicarea și 
re-implicarea cetățenilor în democrație
• să elaboreze împreună cu parteneri internaționali, naționali, regionali și 
locali concept și standard pentru democrația digitală, care să susțină drep-
turile omulul democrația și statul de drept. 

Cele mai importante instrumente ale democrației participative online, prin in-
termediul internetului (de exemplu website, portaluri de știri online etc.) și 
social media (Facebook, Twitter, Youtube etc.) sunt :

• petiții online (e-petition) – reprezintă modalitatea electronică de a trans-
mite un o nemulțumire sau o recomandare către o instituție democratică: 
cetățenii semnează petiția online și își pot exprima opiniile pe website-ul 
petiției
• votul online (e-voting) – reprezintă alegerea opțiunii preferate în mediul 
online. Alegerile pot fi monitorizate mult mai eficient și facilitează participa-
rea la vot a cetățenilor aflați la distanță sau a celor cu dizabilități
• referendumul online (e-referendum) – reprezintă o formă a votului online
• inițiative online (e-initiative) – premite cetățenilor să elaboreze și să 
transmită o propunere pentru agenda politică prin mediul online 
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• consultare publică online (e-consultation) – reprezintă o modalitate de 
colectare a opiniilor prin intermediului unui website
• campanii electorale (e-campaigning)
• sondaje de opinie (e-survey, e-polling) – oferă șanse mai mari de colec-
tare a sondajelor decât cele față-în-față, deoarece sondajul poate fi trans-
mis unui număr mai mare de persoane în același timp
• sugestii/reclamații online la adresa instituțiilor publice, etc. – facilitează 
comunicarea dintre cetățeni și instituțiile publice și reduce timpul alocat 
depunerii unei sugestii/reclamații.

Studiul de caz nr. 17 
E-democracy în Elveția 

Era digitală nu se află într-un stadiu incipient, ci intr-un stadiu avansare 
rapidă în toate domeniile.

Domeniul democrației nu a “scăpat” evoluțiilor și revoluțiilor tehnologice, 
mai ales în statele dezvoltate: votul electronic, sondaje de opinie elec-
tronice, consultări electronice, etc.
Acest studiu de caz descrie e-democracy în Elveția ca un model de 
referință al democrației digitale, prin diferite instrumente dezvoltate.

E-democracy reprezintă în Elveția un important subiect de cercetare și 
dezvoltare. 

Centrul pentru democrație Aarau al Universității din Zurich găzduiește 
Centrul E-Democracy, unul dintre primele centre de cercetare dedicate 
studiilor e-democracy. Misiunea centrului este de a realiza cercetări 
asupra modalității de funcționare și interacțiune dintre noile tehnologii ale 
informațiilor și comunicațiilor și instituțiile democratice.

Cele mai importante publicații ale centrului sunt “Globalizarea, noile 
tehnologii TIC și dezvoltare: o perspectivă globală”, “Participarea digitală la 
adoptarea bugetului: e-democracy de la teorie la succes?”, “Experimen-
tarea democrației digitale în Europa: cazul votului online”, etc.
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Centrul pentru democrație Aarau a creat o aplicație electronică pentru tele-
fonul mobil, denumită Aushändeln – jocul democrației. 
Cetățenii care descarcă aplicația pot simula luarea de poziție a unui partid 
politic, pot iniția și adopta legi, pot organiza un referendum și pot desfășura 
campanii pentru a obține voturi. 

Screen-shot-uri ale aplicației

Cine are cea mai mare putere după cinci alegeri parlamentare, câștigă jocul. 
La o masă vor sta 3-5 participanți barbați și femei, care se vor lansa în 
discuții. Jocul se bazează pe negocierile față-în-față între participanți. Cine 
candidează împotriva cui? Care sunt partidele care se unesc pentru 
alegerile naționale? 

“Dacă deții un dispozitiv compatibil, poți descărca aplicația Aushändeln – 
das Demokratiespiel gratuit. Aplicația este disponibilă în limba engleză și are 
o capacitate de 18.2 MB. Ultima versiune a aplicației a fost publicată la data 
de 16 mai 2015. Mai multe informații despre aplicație găsești pe website ul 
oficial al Centrului pentru Democrație Aarau prin platforma de educație 
civică http://www.politischebildung.ch”.

“Toate acestea îți vor crește puterea!”

Sistemul de e-voting în Elveția, cunoscut sub denumirea de vot elec-
tronic, permite cetățenilor cu drept de vot să participe la alegerile electorale 
și la referendumuri prin intermediul internetului, fără a merge la o secție de 
votare. 
Sistemul se află în continuă dezvoltare încă din anul 2000, deoarece tre-
buie să îndeplinească toate condițiile de Securitate. 
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Cine poate vota online? Cetățenii elvețieni aflați în străinătate au priori-
tate de a putea vota online. Aceasta deoarece s-a dovedit că este inefi-
cient a trimite votul prin corespondență, care de cele mai multe ori ajunge 
după închiderea secțiilor de votare. 

În prezent, sunt doar 2 cantoane care pun la dispozție cetățenilor 
elvețieni posibilitatea de a vota online, și anume Geneva și Neuchâtel. 
Celelalte cantoane derulează proiecte pilot de e-voting cu cetățenii 
elvețieni din străinătate. 

Cum se poate vota? Doar Zurich, Geneva și Neuchâtel au propriile sis-
teme de e-voting. Celalalte cantoane utilizează sisteme demo.

Etapele E-voting :

Domiciliul votantului

Administrația cantonală

Home server

e-urne

Registru
Bază de date

Funcționar

Documentația
sistemului de vot

Rezultate

flux intangibil de informații
cu privire la vot 
controlul cetățeanului
imposibil

secret
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Să răspundem împreună

1. Care este misiunea Centrului E-democracy din Elveția?
2. Ați prefera să votați online sau să vă prezentați la secțiile de 
votare?
3. Cât de important este pentru voi internetul?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Capitolul 9 
Bariere în calea democrației participative și cetățeniei active
Încălcarea principiilor care stabilesc cadrul de organizare și funcționare a 
democrației reprezintă bariere în calea democrației participative și a 
cetățeniei active. 

• Îngrădirea accesului cetățenilor de a participa în procesul de luare a de-
ciziei de către autoritățile publice;
• Discriminarea anumitor categorii de cetățeni, în funcție de sex, etnie, cult 
religios, orientare sexuală, dizabilități etc.;
• Lipsa de responsabilitate a cetățenilor de a se implica în procesul de 
luare a deciziilor și responsabilitatea autorităților publice de a-și asuma 
rezolvarea problemelor cetățenilor;
• Lipsa de transparență și corupția excesivă din partea autorităților publice 
în procesul de luare a deciziilor;
• Încălcarea libertății economice pentru agenții economici naționali sau 
internaționali de a activa pe piața bunurilor și serviciilor fără constrângeri 
legislative;
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• Lipsa unor prevederi legale specifice anumitor categorii de cetățeni 
sau grupuri de interes;
• Nerespectarea principiului “nu este mai presus de lege” și aplicarea 
unor sancțiuni diferite sau lipsa aplicării de sancțiuni;
• Lipsa controlului abuzului de putere, anumite autorități publice fiind 
lăsate să acționeze înafara cadrului legal;
•• Puterea și controlul exclusiv al unui partid politic, fără a ține seama 
pe existența altor partide politice, care să nu permită concurența în 
câștigarea puterii de guvernare a statului, prin alegeri libere, periodice 
și corecte;
• Fraudarea alegerilor și a referendumurilor, îngrădirea accesului la 
vot a cetățenilor.

Studiul de caz nr. 18 
Modelul democrației din Elveția nu înseamnă doar organizare și buna 
funcționare a democrației. Mai mult decât atât, înseamnă evaluarea și 
monitorizarea democrației, pentru a putea identifica principalele bari-
ere cu care se confruntă democrația din Elveția.

Pentru a putea identifica diferențele de aplicare și respectare ale 
democrației între state, Fundația Națională de Știință din Elveția a 
finanțat proiectul “Barometrul Democrației”, un proiect realizat de Uni-
versitatea din Zurich - NCCR Democracy și Centrul de Cercetare în 
Științe Sociale Berlin.
Proiectul a elaborat un instrument de evaluare a calității democrației, 
prin care se explică diferite calități ale democrației și analizează 
influența politicului și a diferențelor impactului social asupra calității 
democrației.

Acest studiu de caz prezintă Barometrul Democrației, un instrument 
elaborat de cercetători din domeniu, pentru a putea îmbunătăți siste-
mul democrației din Elveția.
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Barometrul democrației analizează 3 principii fundamentale ale calității 
democrației, astfel:

CALITATEA DEMOCRAȚIEI

LIBERTATE CONTROL EGALITATE

Libertăți  Competiție Transparență 

Participare Constrângeri Statul de drept

Spațiul public Capacitate guvern Reprezentare 

Cazul Elveției
După cum au ilustrat unele studii de caz, democrația din Elveția se 
confruntă cu anumite bariere, cum ar fi:

• Nerespectarea libertății de exprimare a opiniilor și credințelor 
(Cauza Mouvement Raëlien Suisse împotriva Elveției);
• Nerespectarea drepturilor imigranților și nerespectarea acordurilor 
internaționale de libertatea a circulației ( Inițiativa populară “STOP 
Imigrației în masă”, Integrarea cetățenilor străini și prevenirea 
discriminării în cantonul Ticino, Votul cetățenilor străini – noile 
tendințe din Elveția. Povești din interior);
•• Nerespectarea dreptului la o viață de calitate a animalelor 
(Campania de promovare a inițiativei populare “Pentru demnitatea 
animalelor care aduc venituri în agricultură”);
• Nerespectarea acordurilor internaționale cu privire la protejarea 
drepturile omului (Protestul de la Thun).
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Elveția are probleme cu transparența (de exemplu finanțarea 
partidelor politice și a campaniilor electorale) și cu lipsa unei 
Curți Constituționale, care să vegheze la aplicarea corectă a 
prevederilor Constituției.”

Prof.  Beatrice Ziegler

Barometrul Democrației (2012) evidențiază problemele majore ale 
democrației din Elveția, și anume transparența și participarea. 

Cazul României 

Principalele bariere cu care se confruntă democrația din România sunt:
• Lipsa unui management performant în sectorul public;
• Corupția în toate sectoarele de activitate a devenit un mod de lucru;
• Existența unui formalism excesiv, administrația publică nu își 
îndeplinește în totalitate funcțiile și are un mecanism foarte complicat;
•• Cetățenii nu atacă erorile adminstrației publice;
• Educația și sănătatea încă sunt în stadiul de dezvoltare.
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O prima barieră în calea democrației din România este ati-
tudinea generală a societății față de implicare, participare. 
O a doua problemă ține de dorința celor două părți – 
autorități și cetățeni - de a construi punți de comunicare. 
Participarea presupune parcurgerea a două etape- comu-
nicare și consultare. Cele două părți trebuie să dezvolte și 
să aplice instrumente eficiente de comunicare.

Prof. Dragoș Dincă

Barometrul Democrației (2012) evidențiază slaba calitate a democrației 
din România, sub media a 70 state analizate, cu excepția domeniului 
competiției.    

Prin comparație între cele două state, se observă faptul că în inter-
valul de timp 2010-2012 calitatea democrației a fost constantă în 
Elveția, spre deosebire de România, unde începând cu anul 2011 a 
început să scadă.  
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România
Elveția

Să răspundem împreună

1. Ce instrument de evaluare a calității democrației a fost elaborat de 
către NCCR Democracy, Elveția?
2. Care sunt cele trei principii fundamentale ale calității democrației?
3. Care sunt principalele bariere cu care se confruntă democrația din 
Elveția și România?

Notițe elev :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

• Acest manual poate oferi direcții de consolidare a capacității de dez-
voltare a programelor educaționale pentru tinerii din România în dome-
niul democrației participative și cetățeniei active și a unor programme 
de democrație participativă pentru imigranții români din Elveția.  
• Responsabilitatea dezvoltării și implementării unor astfel de pro-
grame revine reprezentanților sistemelor publice de educație, 
decidenților publici de la nivel local și central în colaborare cu organizații 
publice și private, dar mai ales cu organizații ale societății civile. 
• Crearea legăturilor dintre autoritățile administrației publice, 
organizațiile private, organizațiile societății civile și cetățeni trebuie să 
pornească de la dorința de a colabora și de la încrederea reciprocă.
• Buna funcționare a democrației participative depinde în cea mai mare 
măsură de dorința și acțiunea de participare a cetățenilor în procesul 
decizional la nivel local și central, de participarea la alegerile electorale 
și referendumuri, de inițiativele legislative pe care cetățenii le înaintează 
reprezentanților politici și de respectarea și promovarea drepturilor tu-
turor categoriilor de persoane vulnerabile.
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Recomandări pentru România din partea 
Ambasadei Elveției la București
• Adoptarea la nivelul clasei politice a unei strategii stabile de dez-
voltare a României și de respectare a cadrului democrației;
• Crearea unor instrumente care să asigure continuitatea strategiilor 
adoptate, pas cu pas, printr-o abordare sistematică;
• Elaborarea și implementarea unei strategii anti-corupție (care să 
includă și mărirea salariilor pentru a scădea nivelul corupției);
•  Creșterea gradului de participare a cetățenilor, prin asumarea 
responsabilității societății civile de a introduce măsuri corective asupra 
acțiunilor administrației publice și ale politicienilor;
• Creșterea gradului de încredere de sine printre cetățenii români, în 
special printre tineri;
•• Creșterea gradului de participare a tinerilor, prin acțiuni comune și ati-
tudine pozitivă, prin aprecierea și respectarea resurselor și potențialului 
țării, prin participarea activă pe scena politică.

Să reținem!



w
w

w
.m

aieuropean.ro

• Ca orice proces în continuă dezvoltare, democrația participativă s-a 
adaptat progreselor înregistrate în domeniul tehnologiei informațiilor și 
comunicațiilor. În prezent, cetățenii au acces permanent la informații ac-
tuale și pot comunica mult mai rapid în rezolvarea problemelor 
comunității. Un simplu “click” poate transmite un mesaj către un număr 
nelimitat de grupuri de interes.
• Există modele de referință ale democrației, după cum au evidențiat 
bunele practici din Elveția. Însă, vocile din interior dezvăluie faptul că 
sistemul de democrație elvețiană se confruntă cu anumite probleme, 
cum ar fi lipsa de transparență în anumite sectoare sau ritmul lent de 
adoptare a unui sistem general de e-voting.
•• Democrația participativă din Elveția se află în dificultate când se pune 
problema imigranților. Posibile soluții sunt dezbătute atât la nivelul 
autorităților publice, cât și la nivelul societății civile. 
• Astfel, se poate observa faptul că diferențele culturale dintre cetățenii 
elvețieni și cetățenii străini, dar și dintre cetățenii elvețieni din cantoane 
diferite, pot influența cadrul de organizare și funcționare a democrației 
participative. 
•• Ceea ce trebuie să conștientizăm este importanța tinerilor în dezvoltar-
ea societății. Tinerii reprezintă entuziasmul și forța de a iniția proiecte de 
dezvoltare locală și de a schimba societatea. 
• Identificarea modalităților de a motiva tinerii reprezintă în continuare o 
provocare pentru societățile mai mult sau mai puțin dezvoltate. Se știe 
cu siguranță, una dintre aceste modalități este EDUCAȚIA. 
• SĂ NE EDUCĂM ÎMPREUNĂ! SĂ PARTICIPĂM ÎMPREUNĂ!



Nr. crt Organizație și
 locație

Acronim Anul
înființării

Misiune/obiective Website

Dorește să reinstau-
reze principiul funda-
mental al egalității în 
muncă, drepturi 
civile, buna guver-
nare etc.

http://www.de
mocracyforus.
org/6 Inițiativa Democrației 

(Democracy Initiave) - 2013

7

Institutul 
Internațional pentru 
Democrație și 
Asistență 
Electorală 
(International Insti-
tute for Democracy 
and Electoral Asand Electoral As-
sistance)  Suedia

Interna-
tional IDEA 1995

Sprijină schim-
barea democratică 
durabilă, prin 
furnizarea de 
cunoștințe com-
parative, asistă 
refoma 
democratică și 
elaborarea de 
politici

ttp://www.idea.
int/

8
Institutul Național 
D e m o c r a t i c 
(National Demo-
cratic Institute) SUA

NDI 1983

Sprijină instituțiile 
democratice din 
lume prin participare 
cetățenească, des-
chidere și respon-
sabilitate în guver-
nare

https://www.ndi.org/

9

Ombudsmanul 
European 
(European Om-
budsman) Franța

- 1992

Investighează 
plângerile privind 
administrarea 
defectuoasă în 
instituțiile și organi-
smele Uniunii Euro-
pene

http://www.ombu
dsman.europa.e
u/

10

Organizația de Se-
curitate și Coop-
erare în Europa 
(Organization for 
Security and Co-
operation in 
Europe) Finlanda

OSCE 1975

Intervine în contro-
lul armele și prom-
ovarea drepturilor 
omului, libertatea 
presei și alegeri 
corecte

www.osce.org

Anexa 1 Cele mai importante organizații internaționale ce 
veghează la respectarea democrației

Nr. crt Organizație și
 locație

Acronim Anul
înființării

Misiune/obiective Website

Promovează 
democrația și 
libertățile prin 
activități de cer-
cetare asupra 
calității, durabilității 
și eficienței 
democrației în democrației în 
Marea Britanie

http://www.de
mocraticaudit.
com/

1 Audit Democratic 
(Democratic Audit) 
Marea Britanie 

- 1991

4

Curtea Penală 
Internațională 
(The International 
Criminal Court) 
Olanda

ICC 1998

Urmărește per-
soanele pentru 
crimele 
internaționale de 
genocide, crime 
împotriva 
umanității și crime 
de războide război

2

Consiliul Europei 
(The Council of 
Europe) Franța

CoE 1949
Promovează drep-
turile omului, 
democrația și 
statul de drept în 
47 state membre

www.coe.int

3
Curtea Europeană 
a Drepturilor 
Omului (The Euro-
pean Court of 
Human Rights) 

CEDO/
ECtHR 1959

Se pronunță cu pri-
vire la cererile indi-
viduale sau ale 
unui stat cu privire 
la încălcarea drep-
turilor civile și poli-
tice prevăzute de 
Convenția 
Europeană a Drep-
turilor Omului.

http://echr.coe.int/

www.icc-cpi.int

5 Greenpeace Olanda 1969

Apără natura și 
promovează pacea 
prin investigarea, expu-
nerea și confruntarea 
abuzurilor față de 
mediu, precum și pro-
movarea unor soluții 
responsabile față de 
mediu 



Linkuri utile 
• http://cjicl.org.uk/2014/02/26/swiss-accept-initiative-stop-
mass-immigration-legal-implications-part/
• http://people2power.info/insight/the-dynamics-of-modern-
direct-democracy-in-switzerland/
•http://www.academia.edu/9380752/Mapping_the_Swiss_Public_Administrati
on_Challenges_and_First_Research_Steps
• http://www.democracybarometer.org
• http://www.edemocracycentre.ch
• http://www.immigrazione-di-massa.ch/content/collaborare/manifestazioni/
• http://www.nccr-democracy.uzh.ch
• http://www.parlament.ch
•• https://www.admin.ch
• https://www.ch.ch/en/online-voting
• https://www.ch.ch/en/pending-initiatives-referendums/

Nr. crt Organizație și
 locație

Acronim Anul
înființării

Misiune/obiective Website

Poate lua măsuri cu 
privire la problemele 
cu care se confruntă 
omenirea în prezent, 
cum ar fi pacea și 
securitatea, 
schimbările cli-
matice, dezvoltarea matice, dezvoltarea 
durabilă, drepturile 
omului, dezarmare, 
terorism, urgențe 
umanitare și de 
sănătate, egalitatea 
de gen, guvernare, 
producția de aliproducția de ali-
mente etc.  

http://www.un.
org/

11 
Organizația 
Națiunilor Unite 
(United Nations Or-
ganization) SUA

ONU/UN 1945

12

Organizația 
Națiunilor Unite 
pentru educație, 
Cultură și Știință 
(United Nations 
Educational, Scien-
tific and Cultural 
Organization) Organization) 
Franța

UNESCO 1945

Contribuie la pacea 
și securitatea lumii 
prin colaborarea 
între națiuni în 
educație, știință, 
cultură, și 
comunicații pentru a 
se reuși stabilirea se reuși stabilirea 
unui respect față de 
justiție universală, 
pentru corectitudi-
nea justiției și pentru 
drepturile și funda-
mentele omului liber, 
indiferent de rasă, 
sex, limbă sau reli-
gie, după Carta 
Națiunilor Unite.

https://www.ndi.org/

13

Organizația pentru 
Cooperare si Dez-
voltare Economică 
(Organization for 
Economic Co-
operation and De-
velopment) Franța

OCDE/
OECD 1961

Promovează politici 
de îmbunătățire 
economică și 
socială pentru 
bunăstarea oame-
nilor din întreaga 
lume.

www.oecd.org/
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Fiecare tânăr cetăţean poate să contribuie la apărarea valorilor 
și principiilor libertății, a drepturilor omului și a statului de drept 
prin implicare şi practicarea democraţiei zi de zi şi nu doar o dată 
la patru ani.

Ion-Constantin Șolga, Manager Proiect


