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Háttér. A Kárpátok régió  Civil Társadalmi Platformja kezdeményezés az öt ország, Magyarország,
Lengyelország, Románia, Szlovákia és Ukrajna Kárpátok térségét lefedő határmenti régióiban dolgozó, a 
kezdeményezéshez csatlakozott  civil szervezetekkel folytatott intenzív párbeszéddel kezdődött két évvel
ezelőtt, melynek  fő célja egy határon átívelő civil szervezeti hálózat létrehozása.
 
A kezdeményezés olyan Európát érintő aktuális kihívásokra reflektál, mint a gyengülő európai szolidaritás és
kohéziós erők, valamint a demokratikus elvek eróziója több európai országban. Ezek a kihívások különösen
erősek Közép Európában, ahol az elmúlt három évtizedben a demokratikus átalakulásnak  komplex folyamata
zajlott le, de több tünet, mint a szűkülő civil tér, azt mutatja, hogy a részvételi demokrácia kultúrája még
mindig sérülékeny ezekben az országokban. A másik kihívás az országokon belüli növekvő társadalmi és
területi egyenlőtlenségek, ami konzerválja és tovább erősíti a határmenti perifériák kialakulását, különösen a
hegyvidéki területek határmenti régióiban. 
 
Konferencia Egerben - 2019. június 13-14. A konferencia a Kárpátokrégió  térségének civil platformjának 
második találkozója, aminek a célja, hogy összegezze a kétéves közös munka eredményeit, támogassa
közös határment programok és projektek létrehozását a civil szervezetek között és hogy a résztvevők
megvitassák a Kárpátok Régió  Civil Platformja  fenntarthatóságának távlatait.
 
Kárpátok térségének civil platformja és hálózata
 
Vízió. A Kárpátok térségének civil platformját az a közös vízió vezérli, hogy megerősítse az élettel teli,
sokszínű, és igazságosságon alapuló civil társadalmat a Kárpátok térségében.
 
Értékek. A Kárpátokban működő civil szervezetek közös értékei mint a társadalmi és regionális szolidaritás,
esélyegyenlőség biztosítása, társadalmi igazságosság, társadalmi befogadás, és a gazdag természeti,
kulturális és etnikai változatosság tisztelete – egyben a közös cselekvés alapja.
 
Az együttműködés eszköze. Az elképzelt Platform és Hálózat eszköz a vízió megvalósításához, mivel
keretet ad azon civil szervezetek együttműködésének, amelyek elsősorban helyi és sérülékeny közösségekkel
dolgoznak a Kárpátok hegyvidéki területein. Jellegénél fogva a Platform és Hálózat hozzájárulhat a nemzeti
és etnikai előítéletek eloszlatásához, és az együttműködésen keresztül megerősítheti a regionális identitást,
szolidaritást és kohéziót.
 
Hálózat. A Platform és Hálózat egy inter-regionális, terület-alapú hálózat, amely a Kárpátok földrajzi,
történelmi, kulturális és szociológiai értelemben vett egybefüggő, ám a határok által szabdalt területéhez
kapcsolódik és ez a kötődés valamint ebből helyzetből fakadó közös problémák képezik az együttműködés
alapját. Legfőbb célja, hogy koordinálja és szinergiába rendezze a civil szervezetek egyedi  és gyakran 
elszigetelt erőfeszítéseit; megsokszorozza  tevékenységeik hatását helyi, regionális és inter-regionális
szinten; innovatív megoldásokat generáljon és terjesszen el a közösségek szocio-gazdasági problémáinak
megoldására. 
 
A Platform és Hálózat összekötő szerepet tölthet be a Kárpátok térsége és más hasonló európai
kezdeményezések összekapcsolásában, és segíthet a civil szervezeteknek abban, hogy megismerhessenek
európai, különösen hegyvidéki és határmenti régiós tapasztalatokat és gyakorlatokat, továbbá lehetővé teszi
számukra, hogy csatlakozzanak európai hálózatokhoz, miközben európai szinten népszerűsíti a Kárpátok
térségét. 
 
Az innováció színtere. A Platform és Hálózat szándéka, hogy felszabadítsa a civil szervezetek újító
potenciálját és energiáit annak érdekében, hogy a társadalmi kihívásokra reagálva újragondolják és
újratervezzék tevékenységüket, ami által tovább erősíthetik a közjóhoz való hozzájárulásukat s amibe 
szükségszerűen bevonják a tágabb értelemben vett civil társadalmi szereplőket, úgymint a helyi és regionális
önkormányzatokat,  vállalkozásokat, a független médiát és a tudományos élet szereplőit.


