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Societate civilă = ansamblul formelor de organizare independente de guvern care exprimă interesele și voința cetățenilor
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VALORI
cod filosofic profund
internalizat care servește drept ghid pentru
stabilirea obiectivelor,
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflictelor si modul de comportament

Termenul de societate civilă este

În esenţă, societatea civilă constă

unul foarte des utilizat în ziua de azi. Cu

atât din totalitatea organizațiilor și in-

toate acestea, multor oameni le este neclar

stituțiilor non-guvernamentale care ex-

care este definiţia acestuia. Unii au o idee

primă interesele și voința cetățenilor, cât şi

vagă că ar fi ceva legat de organizaţiile

din indivizii și organizațiile din societate

nonguvernamentale, alţii se gândesc la

independente de guvern. Exemple de astfel

opinia publică sau la opusul domeniului

de instituţii şi organizaţii includ organizații

militar. Aceste false concepţii duc la nu-

nonguvernamentale (ONG-uri), organizații

meroase confuzii atunci când vine vorba

comunitare, asociații profesionale, sindi-

despre societatea civilă.

cate, organizații politice, cluburi civice,

În lucrarea sa "Dicţionar politic.

PRINCIPII
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onorarea fiecărei valori

CULTURĂ DE
ORGANIZAȚIE
ansamblu de valori,
principii, filosofie, practici și cutume care definesc o instituție

Instituţiile democraţiei şi cultura civică" (Editura Academiei Române, 1993),
Sergiu Tamaş afirmă că "formarea so-

organizații filantropice, cluburi sociale și
sportive, instituții culturale, organizații
religioase, mișcări ecologiste şi mass- media.

cietăţii civile este rezultatul unei mişcări

Organizaţiile ce compun socie-

spontane şi creatoare a cetăţenilor care

tatea civilă intervin pe lângă instituțiile

instituie în mod benevol diverse forme de

statului de drept pentru a le influența în

asociere politică, economică, culturală. În

favoarea apărării drepturilor și intereselor

cadrul societăţii civile, cetăţenii intră într-o

grupurilor de cetățeni pe care îi reprezintă,

ţesătură de raporturi sociale, participând

cum ar fi de exemplu în timpul alegerilor

benevol la activitatea unei multiplicităţi de

electorale,

asociaţii, organizaţii, cluburi, în vederea

cetăţenilor şi trimite observatori la secţiile

promovării unei diversităţi de obiective şi

de vocale.

interese.”

când
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