Plasarea cetățenilor în centrul tranziției verzi și echitabile pentru a obține un acord real (REAL
DEAL) atât pentru oameni, cât și pentru planetă
REAL DEAL este un proiect de cercetare lansat recent, finanțat de programul de cercetare și
inovare Orizont 2020, care are ca scop remodelarea participării active a cetățenilor și a părților
interesate în jurul Pactului Verde European (European Green Deal – EGD).
Pe baza experiențelor recente ale proceselor de deliberare paneuropene, cum ar fi Conferința
privind viitorul Europei, principalul obiectiv de cercetare al proiectului REAL DEAL este de a
analiza, testa și valida instrumentele, formatele și procesele inovatoare de participare și deliberare
a cetățenilor în contextul tranziție verde și echitabile.
Partenerii de cercetare au început să pună bazele conceptuale pentru un viitor protocol pentru
luarea deciziilor deliberative la nivel european și de țară, în contextul Pactului Verde European
(EGD). Aceasta va fi urmată de o testare și validare a formatelor și instrumentelor deliberative
inovatoare în 13 țări la nivelul UE, inclusiv evenimente și procese digitale, hibride și fizice.
Înregistrați-vă aici și alăturați-vă comunității #RealDealEu!
În paralel, partenerii proiectului REAL DEAL au început să identifice și să mobilizeze o rețea
paneuropeană de părți interesate, cu peste 500 de organizații care lucrează în domeniile
democrației deliberative și acțiunii climatice în întreaga Europă. Prima întâlnire a acestei rețele de
părți interesate a avut loc în cadrul „Forumul Societății Civile pentru Sustenabilitate: Modelarea
Pactului Verde European”, care a început pe 9 iunie la Bruxelles (Belgia).
Proiectul are o abordare transdisciplinară dedicată, un co-lead în coordonarea proiectului și o cocreare a întregii lucrări de la început și pe tot parcursul: de la propunere la perfecționarea
întrebărilor de cercetare, munca în pachetele de lucru și sarcina până la revizuirea internă, totul se
realizează în colaborare între cercetători și organizațiile societății civile. Dintr-o perspectivă de
sensibilizare a cetățenilor, REAL DEAL este setat să implice cetăţeni și alte părți interesate prin
construirea unei comunități de europeni care promovează participarea și deliberarea în tranziția
verde și echitabilă. Hub-ul digital în care cetățenii se pot implica și acționa este: www.realdeal.eu
Pentru a îndeplini obiectivele ambițioase ale activităților sale de cercetare și de sensibilizare a
cetățenilor, REAL DEAL reunește 16 (șaisprezece) parteneri, inclusiv cercetători ai democrației
deliberative și cele mai mari organizații ale societății civile (OSC) din Europa.
Proiectul este coordonat în comun de Institutul pentru Studii Avansate de Sustenabilitate (IASS), o
organizație de cercetare și Biroul European de Mediu (EEB), o organizație a societății civile.
Proiectul de cercetare REAL DEAL presupune:

•

•

Cercetători și practicieni ai democrației deliberative dintr-o gamă largă de domenii, inclusiv
studii de durabilitate, democrație participativă, drepturile mediului și legea participării publice,
etică și inovare responsabilă, studii de gen și ecofeminism, psihologie, geografie, urbanism.
Cele mai mari rețele ale societății civile din Europa care pledează pentru mediu, climă,
dezvoltare durabilă, drepturile femeilor, democrația locală și europeană și organizația de mediu
pentru tineret
ALDA tinde să implementeze acest proiect, promovând în același timp participarea activă spre
tranziția verde!

