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În atenția domnului ministru Cristian Ghinea, Ministerul Fondurilor Europene

Stimate domnule ministru,Vă scriu în numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului - ACTEDO,inițiator al centrului de asistență juridică Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, pentrua vă aduce la cunoștință primul raport de activitate a acestui program și a vă solicita să luați înconsiderare implementarea unor măsuri care ar contribui semnificativ la asigurarea șidezvoltarea accesului la justiție în România, prin intermediul mecanismelor de finanțare aflate laîndemâna instituției pe care o reprezentați.Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistenţă juridică pro bonospecializat în domeniul drepturilor omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție algrupurilor vulnerabile din România. În primul an de activitate (2015) am primit peste 100 desolicitări de asistență juridică și am reușit să oferim sprijin juridic pentru aproximativ 100 debeneficiari (copii cu dizabilități, persoane afectate de violență domestică, persoane de etnie romă,persoane cu boli cronice, persoane LGBT etc.) datorită unei colaborări eficiente cu avocați pro
bono din mai multe regiuni ale țării. În urma acestui prim an de activitate, am constatat că există onevoie semnificativă de a asigura servicii juridice minime, în mod gratuit, pentru persoaneleaparținând grupurilor vulnerabile, dat fiind faptul că multe dintre acestea nu pot beneficia desistemul de ajutor public judiciar existent la ora actuală în România. Momentan, proiectul nostrupoate asigura doar o mică parte din cererea crescândă de servicii de asistență juridică pe care amobservat-o în urma activităților desfășurate.Dat fiind faptul că încălcarea drepturilor și a libertăților fundamentale menține un cerc vicios desărăcie și ținând cont de situația precară cu care se confruntă multiple grupuri vulnerabile dinRomânia, solicităm Ministerului Fondurilor Europene crearea unei linii distincte de
finanțare în domeniul drepturilor omului și al accesului la justiție, care să contribuie lamultiplicarea serviciilor de acest gen oferite persoanelor ale căror drepturi fundamentale suntîncălcate. Considerăm că este deosebit de îngrijorător faptul că domeniul drepturilor omului esteacoperit într-o foarte mică măsură de programele de finanțare nerambursabilă din România, înciuda nevoii grupurilor vulnerabile de a avea acces la justiție și de a fi capacitate spre a-și apăradrepturile fundamentale.De asemenea, dorim să vă atragem atenția asupra nevoii urgente de modernizare a
mecanismelor de finanțare pentru a susține dezvoltarea societății civile în România. În2015, aproximativ 80% din ONG-urile din România nu aplicaseră niciodată pentru o finanțarenerambursabilă, majoritatea motivând aceasta prin lipsa de resurse şi de cunoaştere cu privire lamodalităţile de solicitare a finanțărilor1. Situația financiară precară a societății civile din Româniași lipsa unei culturi a donațiilor sau a responsabilității sociale face aproape imposibilă suportareaunor costuri mari de contribuție proprie din partea ONG-urilor. Totodată, birocratizarea excesivăși regulile financiare complexe nu permit organizațiilor de tip grassroot să răspundă directnevoilor beneficiarilor. Nu în ultimul rând, timpul și resursele alocate pentru aceste activități
1 http://www.capital.ro/peste-80-dintre-ong-urile-din-romania-nu-au-aplicat-vreodata-pentru-finantare.html.
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administrative și procedurale sunt diproporționat de mari în comparatie cu timpul și resurselecare ar trebui dedicate beneficiarilor.Aceste recomandări, precum și alte informații utile cu privire la activitatea și rezultatele primuluian de activitate a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, sunt incluse în Raportul de
activitate anexat, pe care vă invităm să-l răsfoiți pentru a înțelege mai bine măsura în careaccesul la justiție are nevoie de sprijin instituțional și legislativ în România.Ne exprimăm încrederea în capacitatea instituției dvs. de a lua în considerare recomandărilevenite din partea societății civile și așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră cu privire laproblemele semnalate mai sus.
Cu deosebită considerație,Iulia Pascu
Membru fondatorCentrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului – ACTEDOCluj-Napoca, 19 mai 2016
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