
Städtepartnerschaft: DEMO 
Demokratie in der Krise - Populismus und Radikalismus als Herausforderung 
für die Demokratie 
Orașele de twinning: DEMO 
Democrația în criză - Populismul și radicalismul ca provocări pentru democrație 
 
Scurta descriere a proiectului: 
 
Pe de o parte, DEMO ar trebui să promoveze valorile democratice (împotriva populismului și 
totalitarismului) și, pe de altă parte, să promoveze democratizarea în continuare a Europei. Prin 
urmare, în mod deosebit, cetățenii critici din UE ar trebui să fie implicați în a face sugestii și critici. 
Valorile democrației (libertate, toleranță, demnitate umană și justiție) trebuie înțelese și apreciate din 
dezvoltarea istoriei în fiecare oraș gemene. 
Cu metode și activități inovatoare, cetățenii DEMO se vor angaja în dialog între generații, etapele 
istorice ale Europei pentru Premiul Nobel pentru Pace vor fi evidențiate și demonstrate în mod clar 
prin intermediul martorilor contemporani. În fiecare oraș partener, se înființează un grup de lucru pe 
tema "Educație pentru democrație", în care toți cetățenii interesați pot participa și pot contribui. Prin 
ateliere și activități de însoțire, aceste grupuri de lucru se vor pregăti și vor însoți în mod decisiv cele 
patru conferințe internaționale din fiecare oraș gemene 

 
Cele patru conferințe sunt dedicate temelor care sunt deosebit de relevante pentru dezvoltarea și 
provocarea democrației în fiecare oraș sau țară partenere. Euroscepticismul și provocările 
populismului și ale rasismului, inclusiv radicalizarea, sunt discutate. Reprezentanții din politică și 
educație sunt invitați la masa de discuții. Dezbaterile și documentul de impuls vor oferi semnale 
importante pentru promovarea democrației în orașe și în țările lor. Internul. Conferințele vor oferi 
fiecărui cetățean posibilitatea de a se exprima, de a-și împărtăși viziunile și dorințele și de a-și dezvolta 
astfel identitatea europeană. În regimurile totalitare, democrația, libertatea și societatea civilă nu au 
avut nicio valoare. Cu atât mai important este schimbul de evenimente din Europa de Est. DEMO va 
realiza un sentiment de apartenență la UE în toate activitățile sale. 
Localitai de desfasurare a activitatilor: 
1. Evenimentul de lansare internațională se va desfășura în aprilie 2018 Lüneburg Glockenhaus. 
Evenimentul va fi însoțit de evenimente prin radio și pe străzi. Ateliere de lucru în fiecare oraș partener 
pentru a se pregăti evenimentul de lansare în Lüneburg vor avea loc. 
2. În Timișoara / România, orașul în care la 16 decembrie a început primele proteste de stradă 
împotriva regimului comunist și în cele din urmă la 22 decembrie au condus la căderea regimului 
totalitar va fi al doilea eveniment major pe 15/09/2018 (Intern. Ziua democrației), cu o conferință 
internațională pe tema „schimbare democratică în Europa - să înțelegerea euro-scepticismului – 
,,inlaturarea obstacolelor“ va avea loc loc. Această întâlnire internațională este însoțită și de activități 
radio și de stradă. 
3. În Plevna, al doilea oraș partener din Europa de Est, va fi a treia reuniune internațională în aprilie 
2019. Prin istoria Bulgariei problema coexistenței diferitelor culturi este foarte provocator. Opresiunea 
turcilor și eliberarea sunt vizibile în multe monumente. Libertatea și o societate tolerantă și pluralistă 
fără prejudecăți și integrare reușită vor fi tema de baza. Conferința internațională va fi însoțită și de 
activități radio și de stradă. 
 
4. Atena - leagănul democrației - înseamnă în prezent eurocepticismul grec. Prin adevărurile post-
factuale, cetățenii sunt neliniștiți. Conferința internațională finală va avea loc in leaganul democratiei 
la Atena în locații analogice (15.09.2019 - Ziua internațională a democrației). Cu ateliere, acest lucru 
este pregătit de toți partenerii și realizat de EDU. Această conferință va fi din nou însoțită de activități 
radio și de stradă. În toate orașele partenere vor fi grupuri de lucru care însoțesc proiectul "Educația 
pentru democrație". Rezultatele lor vor fi incluse în conferințe. În cadrul acestor grupuri de lucru, 



rezultatele conferințelor respective sunt schimbate, contribuțiile de diseminare fiind pregătite și 
pentru pagina de pornire a proiectului și compilate pentru documentul de impuls. 

 
Sacopul activitatilor si al programului 
Obiectivele activităților și programului: La șaizeci de ani de la Tratatul de la Roma, trăim  
într-o societate tolerantă și pluralistă. Acest lucru este diferit în țările membre in parte. Populismul, 
xenofobia, prejudecățile și rasismul parțial deschis sunt din păcate toate prezente. Vederea globală 
arată, de asemenea, că lumea este tolerantă. Ordinul de bază liber democrat este una dintre valorile 
forțate din Europa. Este pus la îndoială și subminat prin încurajarea temerilor, fundamentalismului și 
curentelor populiste. La aceasta se adauga si faptul ca la 60 de ani de UE exista multe intrebari fara 
raspuns.in interiorul sistemului Parlamentul este un parlament ce nu poate lua decizii in toate 
domeniile.,respective politica externa,Securitate sau politica comerciala.UE: De asemenea, în ceea ce 
privește legitimitatea democratică a Consiliului.Europei exista retineri. Dreptul la vot nu este stability 
functie de numarul populatiei. Prin asemenea neclaritati pentru cetteni la care se adauga ,,Aparatul,, 
netransparent al UE  a determinat cresterea scpticismului legat de idea fundamental a UE. 
 
De aceea, este important ca această înfrățire să privească mai întâi diferitele istorii din cadrul UE și să 
vorbească despre aceasta. Înțelegerea mai buna a istoriei reprezintă o bază pentru modelarea 
viitorului. Pe de altă parte, discuția din fiecare oraș are provocări proprii cu care democrația se 
confruntă. În Timișoara / România, de ex. corupția este considerată o provocare majoră. În Grecia / 
Atena, euroscepticismul a crescut din cauza luptei pentru sprijin financiar. Pleven / Bulgaria este un 
primar în primărie, care are o mare trecere în revistă a istoriei și valoarea realizărilor din Europa. 
Acestea ar trebui apreciate și discutate cu cetățenii. Este foarte important pentru toți partenerii că 
cetățenii înșiși sa isi spuna  cuvântul lor cu ideile și criticile lor. Ca apar devieri de la partidele 
democratice prin aparitia grupurilor populiste de dreapta (cum ar fi PEGIDA) este evident: În primul 
rând, există un mare interes din partea cetățenilor să contribuie cu vocea lor; pe de altă parte, se pare 
că nu există posibilități de a face acest lucru în structurile existente. 
 
Prin evenimentele și activitățile sale, DEMO dorește să fie discutată participarea democratica a 
cetatenilor; Structurile existente sunt examinate și participarea cetățenilor este, de asemenea, 
consolidată la nivelul UE. Procesele de luare a deciziilor în cadrul UE ar trebui prezentate în mod 
transparent și ușor de înțeles. Cu DEMO, reprezentanții din patru țări europene vor să învețe unii de la 
alții, să facă schimb de idei unul cu celălalt, să evidențieze și să discute împreună valorile Europei. 
Euroscepticismul este ușor de înțeles cu DEMO, iar dezbaterea privind viitorul Europei este împărtășită 
cu cetățenii. În cadrul evenimentelor și al consorțiului, se va elabora un document de poziție pe 
parcursul proiectului, care va acționa ca un catalizator pentru parlamente.Cetățenilor li se va cere 
opinia, ei sunt întrebați despre nevoile și nemulțumirile lor. Discuțiile vor fi purtate cu reprezentanții 
din politică, societate și educație. Reprezentanții ministerelor de învățământ (ministerele educației din 
toate țările) vor primi, de asemenea, impulsuri pentru programele lor curriculare prin intermediul 
DEMO. 
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 Atena este una dintre primele democrații cunoscute Secolul al V-lea î.Hr.

 Cuvântul „democrație” provine din limba greacă

 demos înseamnă popor (oameni de rând, liberi, bărbați, cetățeni ai cetății),

 kratos – putere. Prin democrație se înțelege puterea poporului,

 conducerea poporului, de către popor.

 Instituțiile democratice ale cetății asigurau drepturi egale pentru cetățenii de

drept, singurele cuvinte din limba lor ce le slujesc la caracterizarea regimului

republican sunt isonomia, egalitatea în fața legii, și isegoria, dreptul egal de a

vorbi în adunări.

 Conceptul modern de democrație se bazează pe o definiție care presupune

suveranitatea populară drept principiu fundamental

 Suveranitatea populară se află în stransă legătură cu opinia publică, cele

două completându-se reciproc.

 Daca opinia publică nu stă la originea oricărei autorități atunci democrației

îi lipsește substanța.



 Deși teoretic libertatea de informație este un stindard al

democrației, sunt evidente manipulările asociate transmiterii

de informații de către media în dorința lor de a susține un

sistem, sau altul

 Presa trebuie să fie în serviciul guvernaților și nu în cel al

guvernanților.

 Puterea guvernului de a cenzura presa a fost abolită pentru ca

presa să fie liberă de a cenzura guvernul. Doar o presă cu

adevărat liberă poate să denunțe eficient un abuz al

guvernului.

 Printre responsabilitățile unei prese libere cea mai importantă

este de a împiedica guvernul să mintă cetățenii, prin

transmiterea de informații documentate, reale și nepartinice.



 Astăzi prin intermediul Internetului, care a cunoscut în ultimii

10 ani o dezvoltare impresionantă, procesul de dezinformare,

manipulare și camuflare în defavoarea omului de rând a

crescut într-un mod alarmant.

 În interiorul panoramei informative globale o multitudine de

site-uri care se declară a fi pro sau contra unei cauze, unei

idei, nu sunt altceva decât emanații ale acelorași aparate de

“intelligence” care “lucrează” pentru a apăra sistemul

Democratic sau nu.



OBIECTIVE
 Contribuție la schimbarea democratică în Europa - și

înțelegerea euro-scepticismului – înlăturarea obstacolelor

 În Timișoara / România, de ex. corupția este considerată o

provocare majoră

 Prin evenimentele și activitățile sale, DEMO dorește să fie

discutată participarea democratica a cetățenilor

 Libertatea și o societate tolerantă și pluralistă fără

prejudecăți și integrare reușită in marea familie Europeană

 Dezbaterile și documentul de impuls la finalul proiectului

vor oferi semnale importante pentru promovarea

democrației în orașele și în țările partenere



PARTENERI

 Aplicant: Miteinander in Europa EV Lüneburg Germania

 Parteneri :

Lernwerkstatt Europa e.V. – Plevna, BULGARIA

EDUCOMMART – ATENA ,GRECIA

FRG Timișoara, ROMANIA
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