Formare pentru ONG-uri şi think-tank-uri în domeniul protecţiei
internaţionale a drepturilor omului
În perioada 8-11 decembrie 2014 Centrul de Resurse Juridice a organizat seminarul de
formare cu titlul „Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internaţionale” adresat
organizaţiilor neguvernamentale în domeniul anti-discriminării şi think-tank-urilor (17
organizaţii şi think-tank-uri). Scopul seminarului a fost acela de a transmite cunoştinţe şi
abilităţi relevante despre standarde, instrumente şi mecanisme internaţionale de protecţie a
drepturilor omului şi maniera în care organizaţiile neguvernamentale le pot folosi în interesul
grupurilor discriminate. Seminarul a fost susţinut de experţi CRJ şi internaţionali (o
reprezentantă a organizaţiei UPR-Info).
Subiectele abordate în formare au inclus:
-

Legislaţie şi mecanisme de protecţie antidiscriminare,
Rolul mecanismelor internaţionale de protecţie a drepturilor omului în procesul de
advocacy,
Identificarea unui obiectiv de advocacy,
Convenţii internaţionale relevante în domeniul drepturilor omului,
Mecanisme de monitorizare şi raportare cu privire la implementarea convenţiilor,
Tehnici şi instrumente pentru implementarea standardelor internaţionale de drepturile
omului la nivel naţional,
Mecanismul ONU de Evaluare Periodică Universală (UPR),
Participarea ONG-urilor în cadrul mecanismului UPR,
Drepturile omului şi activitatea diplomatică,
Cum se scrie un document de propunere de politici “policy paper” în cadrul procesului
de advocacy.

Formarea a inclus şi o activitate practică, prin participarea la o conferinţă desfăşurată la
Parlamentul României, în cadrul căreia CRJ a susţinut un panel. În cadrul panelului, CRJ a
propus un proiect de lege menit să introducă un mecanism independent de monitorizare a
respectării
drepturilor
persoanelor
cu
dizabilităţi
închise
în
instituţii
(http://www.crj.ro/*articleID_1524-articles). Propunerea de mecanism independent vine în
contextul eforturilor de advocacy ale CRJ pentru ca România să implementeze prevederile
Protocolului Optional la Convenţia ONU împotriva torturii şi a altor tratamente crude,
inumane sau degradante şi ale Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi,
ambele instrumente internaţionale ratificate de România prevăzând necesitatea monitorizării
independente a respectării drepturilor persoanelor aflate în locuri privatie de libertate,
respectiv ale persoanelor cu dizabilităţi.
Urmare a seminarului de formare, persoanele participante la formare vor redacta, cu
asistenţa-feed-back-ul CRJ, documente de poziţie sau propuneri de politici (policy papers)
legate de obiectivele organizaţiilor lor în domeniul antidiscriminării şi drepturilor omului.
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