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ACCESS TO JUSTICE is a 

vital part of development. 

Without it, people who  

live in poverty can be left 

behind, without a voice.
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ACCESUL LA JUSTIŢIE  
este un principiu important 
de care poate beneficia 
orice persoană pentru a-şi 
apăra drepturile. Lipsiţi de 
asistenţă juridică oamenii 
care trăiesc în sărăcie sunt 
marginalizaţi, fără a fi  
auziţi.



That’s why the UN’s 2030 Agenda for Sustainable 
Development calls for equal access to justice for all.

Already, there’s a global movement to provide 
grassroots legal advice to communities that would 
otherwise be left out. 

Read what just some of the people involved in that 
movement have to say—about how access to justice 
can protect the well-being of a farmer in Malawi, or 
give a Roma child in the Balkans access to proper 
healthcare, or help indigenous communities in  the 
Philippines hold on to their traditional lands. 

These are positive, measurable development 
outcomes.

Made possible by access to justice. 
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De aceea, Programul 2030 a ONU pentru 
Dezvoltare Durabilă prevede accesul egal la 
justiţie pentru toţi.

Deja, există diferite activităţi la nivel mondial 
pentru a oferi asistenţă juridică primară 
comunităţilor neglijate care ar fi fost lăsate în 
afară.

Citeşte ce au a spune doar câteva dintre 
persoanele implicate în această mişcare - 
despre modul în care accesul la justiţie poate 
proteja bunăstarea unui agricultor în Malawi, 
sau să ofere unui copil rom din Balcani 
servicii medicale corespunzătoare, sau să ajute 
comunităţile indigene din Filipine să-şi păstreze 
pământurile istorice.



Access 
to 
Justice 
Means…

Accesul 
la justiţie 
semnifică



Access 
to 
Justice 
Means…•••



…being treated 
fairly by the 
police and courts.

4 5

… a fi tratat corect de 
poliţie şi instanţele de 
judecată.
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VINTENGA GALITZI
KANENGO, MALAWI 

At the age of 21, after a dispute at his market stall, Vintenga 
Galitzi spent almost three months in jail in Malawi, awaiting trial 
on a minor charge of disturbing the peace.

“The first day I entered the prison cell, it 
was so congested, they piled us up like 
sacks of anything. We had no chance to 
get water. We had no chance to get food. 
And then that night I didn’t sleep; I spent 
the whole night standing. This was a very 
difficult moment for me, because I thought  
I might die at any time.”

Vintenga’s wife had to spend six hours a day travelling to prison 
and back to bring him food; she sold their TV, their bicycle, 
a bed and other items to cover the costs. Then his file was 
discovered by a paralegal working with Malawi’s Paralegal 
Advisory Service Institute, who applied for bail with the local 
magistrate and secured his release: 

“My family had to sacrifice a lot for me.  
And for me to get out, it was because of 
these paralegal officers.”
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VINTENGA GALITZI
KANENGO, MALAWI

La vârsta de 21 de ani, ca urmare a unei dispute la taraba sa din piaţă, 
Vintenga Galitzi a petrecut aproape trei luni în închisoarea din Malawi, 
în aşteptarea procesului de judecată pentru încălcarea liniştii şi ordinii 
publice.

“În prima zi când am intrat în celula de închisoare, 
care era aglomerată peste măsură, nu aveam nici 
apă şi nici hrană. În acea noapte nu am dormit, 
am stat doar în picioare. Ei ne adunase ca pe nişte 
saci. Acesta a fost un moment foarte dificil pentru 
mine, deoarece credeam că aş putea muri în orice 
moment.”

Soţia lui Vintenga a trebuit să parcurgă şase ore pe zi, călătorind spre 
închisoare şi înapoi, pentru a-i duce mâncare. Ea a fost nevoită să vândă 
televizorul, bicicleta, patul şi alte lucruri pentru a acoperi cheltuielile. 
Apoi, dosarul tânărului a fost descoperit de un parajurist de la Institutul 
de Servicii de Consultanţă Parajuridice din Malawi, care a solicitat 
instanţei locale eliberarea pe cauţiune şi a asigurat punerea lui în 
libertate:

“Familia mea a trebuit să sacrifice foarte mult 
pentru mine. Iar faptul că am ieşit la libertate s-a 
datorat acestor ofiţeri parajurişti.” 



…securing the 
ownership of 
traditional lands. 
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... asigurarea dreptului 
de proprietate 
asupra terenurilor 
băştinaşilor. 
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NAPOLEON ‘YOYONG’ MERIDA JR.
MINDANAO, PHILIPPINES

Yoyong’s indigenous community in Sumilao staged a multi-year 
campaign to reclaim 144 hectares of community land that had 
been taken over for use by one of the Philippines most powerful 
business groups. After receiving instruction as a community 
paralegal, Yoyong now helps his neighbors understand the 
prevailing laws that affect and protect their daily lives.  

“I’m a farmer who is also a paralegal. I can’t 
say it’s a safe life. Some people see us as 
being disobedient. But we’re not. We are 
paralegals studying the law, because we 
want the law to be implemented.”
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NAPOLEON ‘YOYONG’ MERIDA JR.
MINDANAO, PHILIPPINES

Comunitatea nevoiașă a lui Yoyong din Sumilao a organizat o campanie 
de mai mulţi ani pentru a revendica un teren cu o suprafaţă de 144 de 
hectare, preluat de către unul din cele mai puternice grupuri de afaceri 
din Filipine. După ce a fost instruit ca parajurist comunitar, Yoyong ajută 
acum vecinii săi să înţeleagă legile în vigoare care le protejează viaţa de 
zi cu zi.

“Sunt fermier, dar, şi parajurist. Nu pot spune că 
este o activitate care oferă siguranţă. Unii oameni 
ne consideră impertinenţi. Suntem parajurişti care 
studiază legea, pentru că ne dorim ca ea să fie 
pusă în aplicare.“ 



…benefiting 
properly from 
government 
services.
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…a beneficia de 
servicii publice 
corespunzătoare. 
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VITA KALAMBET
VELYKA PAVLIVKA, UKRAINE

Vita Kalambet provides legal advice to rural communities in 
Ukraine. Her work focuses on using her knowledge of the law 
and regulations to help people negotiate the complex local 
bureaucracy—to claim child support payments, to adopt a child, 
or to secure pensions that are due to them. 

“When people don’t have much education, 
they don’t know the law. But they need  
to know the law so that they can know 
their rights so they can defend themselves, 
so that nobody does them any harm. For 
instance, there was a woman who wanted 
child support for her three children, from 
her divorced husband who was in jail. So 
we helped her prepare the documentation 
needed by the implementation division of 
the family court.”
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VITA KALAMBET
VELYKA PAVLIVKA, UCRAINA

Vita Kalambet oferă asistenţă juridică în comunităţile rurale din Ucraina. 
Activitatea ei se axează pe utilizarea legii şi a actelor normative în 
eforturile oamenilor  de a combate birocraţia locală complexă – de a 
revendica dreptul la indemnizaţiile pentru întreţinerea copiilor adoptaţi, 
sau pentru a asigura pensiile care li se cuvin acestora.

“Atunci când oamenii nu sunt informaţi, ei nu 
cunosc legea. Dar ei au nevoie să-şi cunoască 
drepturile, astfel încât să se poată apăra şi nimeni 
să nu le poată cauza vreun rău. Este şi exemplul 
unei femei care solicita pensia de întreținere 
pentru cei trei copii, de la fostul soţ care se 
afla în închisoare. Prin urmare, am ajutat-o să 
pregătească documentele necesare pentru 
instanţa de judecată”.



…protecting 
people who live 
on the margins. 
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…a proteja persoanele 
marginalizate.
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ARSENIY LEVINSON
MOSCOW, RUSSIA

Arseniy and his father run a Russian legal website,  
Hand-Help.ru, dedicated to providing publicly accessible,  
up-to-date data on current drug laws. The site helps drug 
users—one of the most marginalized groups in the country—
secure fair treatment by the police, social services and health 
care providers. It also helps law enforcement officials and 
lawyers stay informed on the state of current law. People write 
in questions—answers are provided from a network of trained 
lawyers supporting the system. 

“If you search the word ‘drugs’ on the 
Russian internet, our name is there among 
the first. Hand-Help.ru is the only website of 
its kind in Russia for legal issues associated 
with drugs. It could be questions not just 
connected with criminal law, but with civil 
law, such as taking away parental rights,  
or access to health services.”
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ARSENIY LEVINSON
MOSCOVA, RUSIA

Arsenii împreună cu tatăl său administrează un site juridic rusesc Hand-
Help.ru, care oferă date actuale şi accesibile publicului despre legislaţia 
în vigoare cu privire la droguri. Site-ul ajută utilizatorii de droguri, 
unul dintre cele mai marginalizate grupuri din ţară, să li se asigure un 
tratament echitabil din partea organelor de poliţie, serviciilor sociale şi 
prestatorilor de asistenţă medicală. De asemenea, îi ajută pe funcţionarii 
organelor de drept şi pe avocaţi cu noile modificări ale legislaţiei în 
vigoare. Oamenii adresează întrebări, răspunsurile sunt furnizate prin 
intermediul unei reţele de avocaţi instruiţi să acorde suport site-ului.

“În cazul în care căutaţi cuvântul “droguri” în 
Internetul rusesc, numele site-ului nostru apare 
printre primele. Hand-Help.ru este singurul site 
de acest gen din Rusia pentru probleme juridice 
asociate cu drogurile. Ar putea fi întrebări nu doar 
legate de dreptul penal, dar şi de dreptul civil, cum 
ar fi lipsirea de drepturile părinteşti, sau accesul la 
serviciile medicale.”



…protecting the 
property rights 
of women and 
children.
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…protecţia dreptului 
de proprietate ale 
femeilor şi copiilor.
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MERCY OWITI
NYERI, KENYA

Mercy Owiti works with a rural hospice located about 100 miles 
north of the Kenyan capital Nairobi. In addition to providing 
nursing care to terminally ill patients in poor communities in 
the vicinity, Mercy has been trained to dispense legal advice 
on issues such as succession planning. In a typical case, by 
drawing up a will and getting local community leaders involved, 
she helped a dying grandmother ensure that her property was 
handed on to her young grand-daughters, and not seized by 
other, more powerful family members. 

“Legal aid has really improved quality of life. 
Because when we give counseling about 
legal matters, when they are supported 
legally, they are able to divide their property. 
So when they are able to even transfer bank 
accounts to their spouse, to their children, 
they are happy, because they know, even 
when they are gone, life will still continue.”

12 13

13

MERCY OWITI
NYERI, KENYA

Mila Owiti lucreaza la un hospice rural situat la aproximativ o sută de 
mile la nord de capitala kenyană Nairobi. Pe lângă faptul că acordă 
îngrijire medicală pacienţilor, ce suferă de boli incurabile în stadii 
terminale  în comunităţile sărace din vecinătate, Mercy a fost instruită 
să acorde consultanţă juridică pe aşa probleme cum ar fi planificarea 
moştenirii. Într-un caz tipic, prin elaborarea unui testament şi implicarea 
liderilor comunităţii locale, ea a ajutat o bunică pe moarte să se asigure 
că proprietatea ei a fost înmânată nepoţelelor sale tinere, dar nu va fi 
confiscată de alţi membri ai familiei, mai puternici.

“Asistenţa juridică într-adevăr le-a îmbunătăţit 
calitatea vieţii. Pentru că atunci când acordăm 
consiliere pe probleme juridice, atunci când aceste 
persoane sunt susţinute în mod legal, ele sunt 
capabile să-şi împartă averea. Atunci când sunt 
în măsură să transfere chiar şi conturi bancare 
soţilor, copiilor, aceştia sunt fericiţi, pentru că ei 
ştiu că atunci când vor părăsi această lume, viaţa 
va continua pentru cei dragi.”



…preventing 
illegal police 
detentions.
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…prevenirea 
reţinerilor ilegale de 
către poliţie. 
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BAINDU KOROMA
BO, SIERRA LEONE

Baindu Koroma works as a paralegal with Timap for Justice,  
a group whose work includes providing free legal advice to 
people detained at local police stations. Sometimes that means 
getting people out of jail who just shouldn’t be there, people 
like Abu Morgan. He was arrested by the police because his 
son had been accused of stealing some money from a relative. 
Baindu heard his story and got the police to set him free the 
next day; then she worked with the man’s family to mediate the 
underlying family dispute.

“[Abu Morgan] has three wives and several 
children. And because he was detained 
for these two days, the children and the 
wives could not sleep, because he is the 
breadwinner. I discussed the case with  
the investigating officer, and I said that  
as far as the law is concerned, nobody 
should be held responsible for another 
person’s actions.”
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BAINDU KOROMA
BO, SIERRA LEONE

Baindu Koroma lucrează ca parajurist la Timap pentru Justiţie, un 
grup a cărui activitate include acordarea de asistenţă juridică gratuită 
persoanelor reţinute la secţiile locale de poliţie. Uneori, aceasta 
înseamnă eliberarea din închisoare a oamenilor, care pur şi simplu nu 
ar trebui să fie acolo, aşa oameni ca Abu Morgan. El a fost arestat de 
poliţie pentru că fiul său ar fi furat nişte bani de la o rudă. Baindu a auzit 
povestea acestuia şi a negociat cu poliţia ca Abu să fie eliberat a doua zi; 
apoi a lucrat cu familia lui pentru a media un litigiu de familie care a stat 
la baza acelei arestări.

“[Abu Morgan] are trei soţii şi mai mulţi copii. Şi, 
pentru că el a fost reţinut acele două zile, copiii şi 
soţiile nu puteau să doarmă. Am discutat cazul cu 
ofiţerul de urmărire penală şi am spus că, în baza 
legislaţiei în vigoare, nimeni nu ar trebui să fie tras 
la răspundere pentru acţiunile altei persoane.” 



…equal 
treatment for 
people living with 
HIV/AIDS.
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... tratament egal 
pentru persoanele 
care trăiesc  
cu HIV/SIDA. 
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WILLIAM MULINDWA
GAYAZA, UGANDA 

William Mulindwa is a teacher who is also part of Uganet, a legal 
services network in Uganda that works alongside the medical 
system to support people living with HIV/AIDS. With more than 
eight people out of 100 living with HIV/AIDS in the country, the 
program offers poor communities tools for navigating the extra 
challenges that come with the AIDS epidemic. This approach has 
been endorsed by the Joint UN Programme on HIV/AIDS, which 
now says that access to justice programs like this should be part 
of every national AIDS program.

“Because of the spread of HIV and AIDS 
there’s a lot of violence within families, 
there’s a lot of divorce, and there’s a lot 
of things that are abusive. Some of these 
issues may be about land, or domestic 
violence, or succession planning. As a 
paralegal who has the basics of law, we 
empower them so they can seek their 
rights. We are also part of the community, 
and we are the road that links the community 
with the voices that are going to help them 
have their problems answered.”
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WILLIAM MULINDWA
GAYAZA, UGANDA

William Mulindwa este un profesor care, de asemenea, face parte din 
Uganet, o reţea de servicii juridice în Uganda, care funcţionează în 
paralel cu sistemul medical, pentru a sprijini persoanele care trăiesc 
cu HIV/SIDA. Mai mult de opt persoane din o sută trăiesc cu HIV/SIDA. 
Programul oferă instrumente comunităţilor sărace pentru a înfrunta 
provocările suplimentare care vin odată cu epidemia de SIDA. Această 
abordare a fost aprobată de către Programul Comun ONU privind HIV/
SIDA şi acum actele juridice de acest tip ar trebui să fie parte a fiecărui 
program naţional SIDA.

“Drept rezultat al răspândirii virusului HIV şi SIDA 
există multă violenţă în familii, multe divorţuri şi 
există o mulţime de lucruri care devin abuzive. 
Unele dintre aceste probleme pot fi legate de 
terenuri, sau violenţa în familie, sau planificarea 
moştenirii. Ca parajurişti, suntem parte a 
comunităţii şi suntem veriga ce leagă comunitatea 
cu vocile care le vor ajuta să găsească răspunsuri 
la problemele lor.”



…securing 
legal identity 
documents  
for all. 
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…asigurarea cu acte 
legale de identitate 
pentru toţi
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LJUTVIA DEMEROVA
DELČEVO, MACEDONIA

Ljutvia Demerova is the mother of a large family that is part 
of the Roma community of Delčevo, Macedonia. Like many 
Roma families in the region, her children lacked proper birth 
certificates, which in turn made it harder for them to access 
health care and other public services. Then she attended a 
workshop run by KHAM, a local Roma group, providing free 
legal services.

“My eldest daughter was seven years old, 
and she still had no identity documents.  
I gave them her personal details but they 
wouldn’t issue a birth certificate; they told 
me to wait. For one, two, three years. But 
then legal services people helped a lot; we 
got the certificate in one day. Now I want to 
get a health record booklet for her and her 
brothers and sisters.” 
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LJUTVIA DEMEROVA
DELČEVO, MACEDONIA

Ljutvia Demerova este mama unei familii mari, care face parte 
din comunitatea romă din Delčevo, Macedonia. La fel ca multe 
familii de romi din regiune, copiii ei nu aveau certificate de naştere 
corespunzătoare, fără de care e mai greu pentru ei să acceseze serviciile 
medicale şi alte servicii publice. Apoi, ea a participat la un atelier condus 
de KHAM, un grup local de romi, ce prestează servicii juridice gratuite.

“Fiica mea cea mare avea vârstă de şapte ani şi 
încă nu avea un document de identitate.

Le-am dat datele ei personale, dar aceştia nu mi-
au eliberat oricum un certificat de naştere; mi-au 
spus să aştept. A trecut un an, doi, trei. Dar apoi, 
parajuriștii m-au ajutat cu adevărat; am primit 
certificatul într-o singură zi. Acum vreau să obţin 
cartea medicală pentru ea, fraţii şi surorile ei.”



…de a acorda ajutor 
minorităţilor să-şi 
asigure dreptul la servicii 
medicale gratuite
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ROMINA KAJTAZOVA
DELČEVO, MACEDONIA

În Macedonia,  se ştia că furnizorii de servicii medicale percepeau de la 
pacienţii romi plăţi ilegale pentru servicii, cum ar fi controlul medical 
periodic şi eliberarea certificatelor de vaccinare; unii chiar confiscau 
buletinele de identitate de la pacienţii romi, dacă aceştia nu aveau 
posibilitate să-şi achite facturile. O mare parte din aceste practici 
abuzive sunt acum contestate de către parajuriştii comunitari, precum 
Romina.

“Am realizat cât de greu este pentru oameni să 
îşi exercite drepturile de cetăţean şi că dreptul 
la asistenţă medicală este un domeniu foarte 
sensibil, care este esenţial pentru viaţa oamenilor. 
Când vizităm oamenii acasă, sau aceştia vin la 
atelierele noastre, învaţă pas cu pas cum să lupte 
singuri pentru drepturile lor.”



… consolidarea 
politicilor contra 
fabricilor poluante 
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MANISHA GOSWAMI
VAPI, INDIA

Vapi are renumele de a fi una din cele mai mari zone industriale din Asia 
şi unul din cele mai poluate locuri de pe planetă. Poluarea de la aproape 
500 de uzine chimice locale din zonă a otrăvit râul Kolak, distrugând 
mijloacele de existență pentru comunităţile autohtone de pescari. 
Manisha Goswami este mama unei fete a cărei afecţiune astmatică 
este atribuită nivelului înalt de poluare din localitate. Acum, utilizând 
cunoştinţele reglementărilor în domeniul mediului şi abilităţile sale în 
calitate de mediator şi organizator, ea foloseşte dreptul la informare 
pentru a ajuta comunităţile autohtone să se asigure că fabricile se 
conformează prevederilor legale în domeniul mediului.

“Cineva trebuie să monitorizeze aceste industrii. În 
cazul în care Guvernul nu poate face acest lucru, 
o pot face oamenii şi comunităţile locale vigilente 
şi autorităţile locale. Deoarece aceste industrii nu 
pot fi închise definitiv, cel puţin eu îmi doresc ca 
ele să respecte legile cu privire la poluare.”



…stoparea 
discriminării

24
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NAHID PARVIN
BANGLADESH

Nahid Parvin, tînăra de 20 de ani, face parte din puternica minoritate 
de 300 de mii de vorbitori Urdu din Bangladesh, o comunitate a cărei 
strămoşi sînt în afara Bangladeshului, dar se află în ţară încă înainte de 
divizarea Indiei şi a Pakistanului în 1947 şi Independenţa Bangladesh-
ului din 1971. În ciuda unei hotărâri a Înaltei Curţi din 2008 precum că 
vorbitorii Urdu sunt cetăţeni ai Bangladeshului, aceştia consideră că 
sînt discriminaţi de comunitatea majoritară bengaleză, care îi împiedică 
să primească paşapoarte, cărţi de identitate şi certificate de naştere. 
Înarmată cu cunoştinţe de bază a legislaţiei, Nahid acum ajută membrii 
comunităţii să obţină documentele oficiale de care aceştia au nevoie. În 
mai puţin de un an, o echipă de 10 parajurişti au ajutat aproape 1.400 
de persoane, asigurându-le drepturile de identitate, pentru prima dată.

“Acum, un an, de când lucrez ca parajurist,  am 
ajutat 290 de persoane să-şi obţină acte de 
identitate. Deşi eu sunt tânără, am câştigat 
respectul din partea comunităţii. Toata lumea 
se salută cu mine cu tradiţionalul “Salaam” şi mă 
numeşte “Doamnă.” Aceasta m-a inspirat să mă 
formez ca asistent social şi să mă implic şi mai 
mult în activitatea de dezvoltare.” 



We will spare no effort to promote democracy and 
strengthen the rule of law, as well as respect for 
all internationally recognized human rights and 
fundamental freedoms, including the right to 
development. 

— UN MILLENNIUM DECLARATION, SEPTEMBER 2000

In too many countries, the laws, institutions, and 
policies governing economic, social, and political 
affairs deny a large part of society the chance to 
participate on equal terms. The rules of the game  
are unfair. 

— REPORT OF COMMISSION ON LEGAL EMPOWERMENT  

OF THE POOR, JUNE 2008 

Poverty is not simply the lack of material goods and 
opportunities such as employment, ownership of 
productive assets and savings. It is also the lack of 
intangible assets and social goods, such as legal 
identity, good health, physical integrity, freedom 
from fear and violence, organizational capacity, the 
ability to exert political influence, and the ability to 
claim rights and live in respect and dignity. 

— BAN KI-MOON, UN SECRETARY GENERAL, JULY 2009

Noi vom depune toate eforturile pentru a promova 
democraţia şi de a consolida statul de drept, 
precum şi respectarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale recunoscute pe plan 
internaţional, inclusiv dreptul la dezvoltare.

– DECLARAŢIA MILENIULUI ONU, SEPTEMBRIE 2000

În prea multe ţări, legile, instituţiile şi politicile 
care guvernează afacerile economice, sociale şi 
politice refuză pentru o parte a societăţii şansa de 
a participa în condiţii de egalitate. Regulile de joc 
sunt abuzive.

– RAPORT AL COMISIEI PRIVIND CAPACITAREA JURIDICĂ A 

SĂRACILOR, IUNIE 2008

Sărăcia nu este pur şi simplu lipsa de bunuri 
materiale şi a oportunităţilor, cum ar fi angajarea 
în câmpul muncii, dreptul de proprietate asupra 
activelor de producţie şi a economiilor. Este, de 
asemenea, lipsa de active nemateriale şi bunuri 
sociale, cum ar fi identitatea juridică, sănătatea 
bună, integritatea fizică, libertatea de frică şi 
violenţă, capacitatea de organizare, capacitatea 
de a exercita o influenţă politică, precum şi 
capacitatea de a revendica drepturi şi de a trăi în 
respect şi demnitate. 

– BAN KI-MOON, SECRETAR GENERAL ONU, IULIE 2009



We will spare no effort to promote democracy and 
strengthen the rule of law, as well as respect for 
all internationally recognized human rights and 
fundamental freedoms, including the right to 
development. 

— UN MILLENNIUM DECLARATION, SEPTEMBER 2000

In too many countries, the laws, institutions, and 
policies governing economic, social, and political 
affairs deny a large part of society the chance to 
participate on equal terms. The rules of the game  
are unfair. 

— REPORT OF COMMISSION ON LEGAL EMPOWERMENT  

OF THE POOR, JUNE 2008 

Poverty is not simply the lack of material goods and 
opportunities such as employment, ownership of 
productive assets and savings. It is also the lack of 
intangible assets and social goods, such as legal 
identity, good health, physical integrity, freedom 
from fear and violence, organizational capacity, the 
ability to exert political influence, and the ability to 
claim rights and live in respect and dignity. 

— BAN KI-MOON, UN SECRETARY GENERAL, JULY 2009

Statul de drept la nivel naţional şi internaţional 
este esenţial pentru creşterea economică durabilă, 
dezvoltarea durabilă şi reducerea sărăciei extreme 
şi a foamei.

– REZOLUŢIA ADUNĂRII GENERALE A ONU,  

DECEMBRIE 2009

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă  
recunoaşte necesitatea de a construi societăţi 
paşnice, echitabile şi incluzive, care oferă 
un acces egal la justiţie şi care se bazează pe 
respectarea drepturilor omului (inclusiv dreptul la 
dezvoltare), cu privire la norme eficiente de drept 
şi buna guvernare la toate nivelele şi în instituţii 
transparente, eficiente şi responsabile.

– „TRANSFORMAREA LUMII ÎN CARE TRĂIM: AGENDA 2030 

PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ”
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Fundația pentru o Societate Deschisă lucrează pentru 

a construi democrații vibrante şi tolerante, ale căror 

guverne sunt responsabile față de oamenii lor. Activând 

cu comunitățile locale din mai mult de 70 de țări, 

Fundațiile pentru o Societate Deschisă susțin justiția şi 

drepturile omului, libertatea de exprimare şi accesul la 

sănătate publică şi educație. 
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„Promovarea statului de drept la nivel naţional şi 
internaţional şi asigurarea accesului la justiţie în 
mod egal pentru toţi”

– OBIECTIV GLOBAL ONU 16.3 PENTRU DEZVOLTARE 

DURABILA 


