АПЕЛ ЗА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ
Ние, българските граждани, виждаме, че най-острите недъзи на обществения и политически
живот у нас са:


Липсата на граждански контрол върху политиците и властта;



Ширещата се корупция и престъпност, ненаказаните посегателства срещу гражданите и
държавата, липсата на справедливост;



Унизителните за граждани на европейска държава условия на живот.

Всеки от нас разбра, че какво е „добро” и какво е „справедливо”, се определя от силните на
деня. Семейството, църквата и училището, които винаги са били традиционните носители на
морал, са в тежка криза. Пред нас, българите, няма обединяващи каузи, зад които да застанем
с отговорност, воля и ясно чувство за принадлежност към една нация.
Убедихме се, че властта се изроди в затворен, високомерен и престъпен политически елит.
Ние, които избираме, и онези, които сме избрали, говорим на различни езици и живеем в
различни светове. В резултат гражданското общество е изолирано да осъществява основните
си функции:


Да получава информация от държавната администрация и политическите сили, която
да осигурява адекватно участие на гражданското общество при взимането на
управленски решения и равен достъп до проекти и програми;



Да отстоява правата на хората чрез гражданско представителство и ефективно
партньорство с управляващите при разработване на законопроекти и взимане на
управленски решения;



Да упражнява граждански контрол върху действията на управляващите, държавната и
местна администрации, публично-частните партньорства, за спазване на законите,
европейските норми и правилата за прозрачност, отчетност и равнопоставеност на
всички субекти във взаимоотношенията им с държавните институции.

Ние не усещаме, че имаме адекватно политическо представителство, а като общество
пропуснахме възможността да изградим фундамента на демокрацията – действащо
гражданско общество.
Ние, българските граждани, научихме най-важния си урок – че всеки от нас носи отговорност за
това, в какво общество и в каква държава живеем. Затова заявяваме своята готовност за
създаването на силно, обединено и жизнеспособно гражданско общество, опиращо се на
традиционните български ценности и морал.

