Libertatea
de exprimare
Libertatea de exprimare garantează dreptul
oricărei persoane de a spune ce gândește și de a-și
exprima opinia. Acest principiu fundamental al
democrației înseamnă că trebuie să respectăm
opiniile altor persoane, chiar dacă sunt diferite de
ale noastre. Ea garantează dezbaterile și
diversitatea de opinie în cadrul societății. Cu toate
acestea, o societate democratică poate considera
necesară pedepsirea tuturor formelor de expresie
care propagă ori justifică ura bazată pe intoleranță.

Alegeri libere
ŞI drept de vot
Democrația se bazează pe dreptul de vot și pe
alegerile libere. Într-o democrație, puterea este în
mâinile poporului, care-și alege reprezentanți
pentru a-și exprima opiniile. Din păcate, în multe
țări, alegerile nu sunt libere încă. Uneori, șeful
statului ia hotărâri de unul singur, într-o manieră
autoritară. Alteori, alegerile sunt trucate, pentru a
se asigura victoria unui anumit partid politic.
DIFERITE TIPURI DE ALEGERI:
> Alegeri legislative: cetățenii votează pentru
membrii parlamentului țării.
> Alegeri locale: cetățenii votează pentru
reprezentantul unui oraș sau unei regiuni.
> Alegeri prezidențiale: cetățenii votează pentru
alegerea președintelui țării. Alegerile mai pot avea
loc și în alte situații: în clasele unei școli, în consilii
de tineret, asociații, întreprinderi…

Un sistem de
justiŢie
echitabil
Un sistem de justiție echitabil
garantează tuturor persoanelor
dreptul de a se apăra înaintea unui
tribunal, care aplică legile într-o
manieră corectă și justă. Justiția este
un principiu bazat pe respectarea
legilor țării. Toți oamenii sunt egali în
fața legii. Tribunalele decid dacă o
persoană a respectat sau nu legea.
Sistemul judiciar trebuie să fie
independent de cei care dețin puterea
politică și să acționeze independent și
imparțial; altfel el este corupt.

Egalitate
între genuri
Deși femeile au drepturi egale cu
bărbații și sunt egale din punct de
vedere al demnității, ele nu au
întotdeauna aceleași șanse în
societate. Ca orice alte drepturi,
egalitatea între genuri trebuie
întotdeauna protejată (de exemplu,
salarii egale, o reprezentare mai
echilibrată în politică și la conducerea
întreprinderilor).

EuropA CONTEAZĂ
O CHESTIUNE DE VALORI
DIVERSITATE
ŞI NEDISCRIMINARE
Discriminare este atunci când o
persoană sau un grup de persoane
sunt respinse din cauza originii,
culorii pielii, genului, limbii, religiei
sau opiniilor politice… și sunt
deposedate de drepturile lor.
Discriminarea, care este adesea
bazată pe ignoranță, prejudecățiși
stereotipuri, are loc când ne este
teamă de ceva care nu ne este
familiar sau cunoscut și când teama
noastră ne face suspicioși ori agresivi
față de alții.

Abolirea
pedepsei cu
moartea
Pedeapsa cu moartea, sau pedeapsa
capitală, cum mai e cunoscută, este
o hotărâre luată de un tribunal
pentru condamnarea la moarte a
celor găsiți vinovați de infracțiunile
cele mai grave. Cele 47 de state
membre ale Consiliului Europei nu
mai aplică pedeapsa cu moartea,
deoarece ea reprezintă o violare a
dreptului la viață și prin urmare o
încălcare a drepturilor omului.
Totuși, ea este încă în vigoare în
multe țări (Statele Unite, China,
Japonia…).
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