Manifesto
Predstavujeme sieť ľudí z celej Európy. Ceníme si dôveru prítomnú medzi ľuďmi,
a konštruktívnu a otvorenú výmenu názorov založenú na vzájomnom uznaní,
rešpekte a solidarite. Veríme, že cestou k nenásilnému riešeniu konfliktov a
vyrovnávaniu sa s rozdielnosťami je dialóg, ktorý je zároveň efektívnym
nástrojom na dosiahnutie dohody. Usilujeme o demokraciu a mier. Ak ako
spoločnosť neplytváme zdrojmi na nenávisť a násilie, dokážeme pomocou
dialógu zvýšiť našu súdržnosť a kvalitu života.
Rastúci pesimizmus a obavy z budúcnosti využívajú tí, čo presadzujú
rozdeľovanie spoločnosti a netoleranciu. Preto nás znepokojujú čoraz väčšie
problémy ako polarizácia, fyzické a verbálne násilie, prejavy nenávisti, sociálna
izolácia marginalizovaných skupín, zlyhania v obhajobe ľudských práv a
radikalizácia viacerých skupín spoločnosti. Sme presvedčení, že súkromná aj
verejná sféra sa musia stať bezpečným miestom na dialóg.
Chceme podporiť občiansku participáciu a aktivity, ktoré ľudí s odlišnými
názormi skôr spájajú než rozdeľujú. Snažíme sa napomôcť vzájomnému
spoznávaniu podobne zmýšľajúcich iniciatív a podporovať medzi nimi nové
spôsoby spolupráce. Sieť je otvorená všetkým, ktorí tieto hodnoty zdieľajú, či už
sú to zabehnuté organizácie, nové projekty, neformálne skupiny, alebo
jednotlivci.
Prečítajte si viac a pripojte sa k nám na www.ennd.eu.

Cieľom siete je podporovať členov výmenou osvedčených metodík a prístupov,
obhajobou spoločných cieľov a vyjadrovaním solidarity s občianskymi aktérmi v
tiesni.








Podporujeme občiansku participáciu. Vytvárame zdroje a kampane s cieľom
zvýšiť účasť občanov na verejnom a politickom živote;
Napomáhame a zapájame sa do dialógu. Poskytujeme priestor a vytvárame
podmienky na konštruktívnu, otvorenú a pokojnú výmenu názorov;
Rozvíjame občianske zručnosti. Učíme schopnosti potrebné pre
informovaných a aktívnych občanov v dnešnom komplexnom globalizovanom
svete vrátane mediálnej gramotnosti a kritického a kreatívneho myslenia;
Poskytujeme podporu občianskym a politickým aktérom. Pripravujeme a
realizujeme školenia pre občianskych aktérov s cieľom posilniť ich kapacitu na
dialóg a nenásilné aktivity;
Presadzujeme zodpovednosť v médiách a online aj offline komunikácii.
Skúmame a vytvárame kampane a trváme na najvyšších štandardoch etiky.
Naša iniciatíva sa zrodila zo spolupráce občianskych aktérov znepokojených
polarizáciou v spoločnosti. Vo vzťahu k budúcnosti nás znepokojujú čoraz
častejšie nezhody medzi ľuďmi, rastúca nenávisť, neschopnosť porozumieť „tým
druhým“ a znižujúca sa kvalita verejného dialógu. Spoločne sa snažíme prispieť
k depolarizácii spoločnosti podporou iniciatív usilujúcich o nenásilnú
komunikáciu a spolužitie rôznych skupín.

