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Co sultare pu li ă
Stru tura şi

a datul Co siliului Diasporei

(proiect-pilot 29.11.2014-28.11.2015)
Co tri uţiile la a eastă o sultare pu li ă su t pri ite la adresa
rosa@diasporaprogresista.eu pâ ă la
oie rie

Consiliul Diasporei este un organism decizional i depe de t şi de si e stătător, avâ d î o po e ță
repreze ta ți ai diverselor aso iații, orga izații şi fu dații o -profit ro â ești di străi ătate, ai
partidelor politice de toate culorile, ai mass-media, ligilor stude țești şi o pa iilor private. Co siliul
Diasporei are a o ie tiv luarea de iziilor de i teres o u şi oordo area u or a tivităţi o u e, î
e efi iul o u ităţii ro â eşti di străi ătate şi di Ro â ia.

1. Rationale
A. A â d î edere u ărul se ifi ativ al etățe ilor români e igrați şi u ărul i porta t de aso iații
legal constituite în tarile gazdă, doritoare să răspu dă e oilor o u ității ro â ești
B. Având în vedere gradul înalt de fragmentare a o u ității ro â ești di străi ătate, atât la nivel
i ter aţio al ât şi la i elul a eleiași țări gazdă, eea e ge erează risipa u or resurse i porta te şi
blocaje la nivel operațio al, în interesul etățe ilor
C. A â d î edere e oia de o u i are o ti uă, de oordo are a a ti ităţilor şi resurselor, de luare a
u or de izii respo sa ile şi u ara ter ge eral, astfel î ât etățe ii ro â i să e efi ieze pe depli de
preze ţa aso iațiilor non-profit şi de preze ţa altor expo e ți ai so ietăţii i ile şi di do e iul pri at,
care pot oferi resurse ori servicii relevante etățe ilor, î ţările gazdă, î ooperare u autorităţile lo ale
D. Având în vedere nevoia de identitate, repreze tati itate şi legiti itate a so ietăţii i ile ro â ești din
străi ătate, pe termen lung, î raport u autorităţile ro â e, ale altor state şi de la i el UE, indiferent de
i e se află la gu er are şi pre e i d pierderea u or resurse şi proie te i porta te, la fie are i i a i,
odată u s hi area gu er elor

Propunem constituirea Consiliului Diasporei, instrument civil independent, cu
ur ătoarele ara teristi i, pe are le supu e dez aterii pu li e:

Consiliul Diasporei va fi lansat pe 29 noiembrie 2014, la Bruxelles.
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. Co po e ţa
A. Consiliul Diasporei este constituit din minimum 12, maximum 99 membri cu drept de vot. Membrii
Co siliului su t etăţe i ro â i, au vârsta de minimum 18 ani, sunt preşedi ţi sau repreze ta ţi ai
aso iaţiilor o -profit din străi ătate, repreze ta ți ai partidelor politice de orice culoare, ai presei,
stude ţilor şi ediului pri at, u rezide ță per a e tă sau te porară î alt stat de ât Ro â ia.
B. Aso iaţiile din România sau cele formate din etățeni non-ro â i pot parti ipa la lu rările Co siliului,
di rol o sultati , fără drept de ot, pe su ie te rele a te.
C. Secretariatul Consiliului Diasporei (aparatul tehnic, non-de izio al se află la Bruxelles
D. Consiliul Diasporei este reevaluat şi, la nevoie, reconstituit cu o frecvenţă anuală, în cadrul unei
o feri ţe a uale orga izate oriu de î Europa
E. Fie are e ru al Co siliului Diasporei plăteşte o otizaţie de 25 Euro pe a , pe tru a o tri ui la
chletuielile legate de consumurile platformei de comunicare şi la cheltuielile legate de î hirierea spaţiilor
pe tru o feri ţele a uale

. A tivităţile Consiliului Diasporei
A. Co siliul Diasporei se î tâl eşte fizic el puţi o dată pe a , î adrul u ei o feri ţe a uale, oriunde în
Europa. În cadrul conferinţei anuale, este a eptată preze ţa irtuală a membrilor (telefon, skype, videoconferinţă et .) pentru a vota.
B. Stabilirea unui calendar comun al evenimentelor organizate în diverse locaţii şi operaţionalizarea
ola orărilor la nivel intern, lo al şi i ter aţio al, prin încurajarea dialogului cu autorităţile locale, din
statul-gazdă şi u so ietatea i ilă lo ală şi europea ă
C. Co sultare fre e tă şi luarea de iziilor de interes comun, prin vot simplu
D. E iterea pu li ă a u or poziţii o u e u pri ire la di erse situaţii di Ro â ia şi di UE, pri
interviuri, o u i ate de presă, campanii de sensibilizare, publicaţii, evenimente publice şi rapoarte de
activitate anuale
E. Ne sletter lu ar o u , pri are pu li ul este i for at despre a ti ităţile, proiectele şi iniţiativele
tuturor structurilor din spatele reprezentanţilor in Consiliu
F. La sarea de o sultări pu li e şi diverse hestio are î o u itate, pe tru a păstra per a e t
legătura u e oile, opi iile şi propu erile etăţe ilor ro â i di străi ătate
G. Dez oltarea e a is ului de atragere a fi a ţărilor pe tru di erse proie te de i teres o u
DPRRP şi di alte surse)
Consiliul Diasporei va fi lansat pe 29 noiembrie 2014, la Bruxelles.
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. Co diţii de lu ru
Consiliul Diasporei este guvernat de u ă-credinţă, tra spare ţă, u si ţ, respe t re ipro şi o lu rare
ar o ioasă, î i teresul o u ităţii ro â eşti di străi ătate, i difere t de aparte e ţa politi ă,
orientarea sexuală sau religioasă, rasă, et ie, statut e o o i sau profesio al. Ca regulă ge erală,
Co siliul Diasporei pro o ează echilibrul de gen. Nu se tolerează i iu a, ata urile la persoa ă,
rasis ul, xe ofo ia, isogi is ul, ho ofo ia, şo i is ul sau alte for e de extremism care ar putea
dău a bunei ooperări i ter e sau a imaginii i ter aţio ale. Membrii Co siliului au dreptul să se retragă
î ori e o e t, fără a fi e oie de justifi ări şi fără a-şi re upera otizaţia plătită pe a ul respe ti .

Consiliul Diasporei este o iniţiati ă a DP-ROSA,
pro o ată şi dez oltată î preu ă u Identitatea Ro â eas ă

Consiliul Diasporei va fi lansat pe 29 noiembrie 2014, la Bruxelles.

