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Evenimente 2021 

 

3 februarie 2021  

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, la webinarul cu tema „Adaptarea 
comunităților la schimbările climatice – o abordare bazată pe drepturile omului”, organizat de 
Human Right 2 Water. 

Cu această ocazie s-a discutat pe marginea Raportului Națiunilor Unite pentru anul 2020 privind 
dezvoltarea apei în lume, apă și schimbări climatice, în care se menționa, printre altele, că 
„schimbările climatice afectează ecosistemele, societățile umane și economiile într-o varietate de 
moduri, iar apa este mediul principal prin care se resimt aceste impacturi”. Un alt subiect abordat 
a vizat resimțirea mai acută a crizei climatice de către comunitățile vulnerabile. În sesiunea de 
recomandări și dezbateri reprezentanții Institutului Român pentru Drepturile Omului au reiterat 
concluzia studiului realizat de IRDO – „Schimbările climatice și impactul acestora asupra 
drepturilor omului”, și anume faptul că la nivel global există tendința de a se amâna politicile pe 
termen lung privind gestionarea și prevenirea schimbărilor climatice, deoarece criza climatică este 
adesea percepută drept un fenomen care se va petrece în viitorul îndepărtat. Dar, așa cum au 
demonstrat și experții în domeniu, aceasta are loc în prezent și afectează în mod direct sau indirect 
tot mai multe drepturi și libertăți fundamentale.  

 

8 februarie 2021 

În data de 8 februarie 2021, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la consultările 
inițiate de Grupul de redactare al Comitetului ONU pentru drepturile economice, sociale și 
culturale în vederea elaborării unui Comentariu general cu privire la dezvoltarea durabilă și Pactul 
internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Întâlnirea a făcut parte din 
etapa inițială de consultări regionale, documentul fiind în etapa pregătitoare. 

Discuțiile din cadrul consultărilor s-au axat pe patru teme principale: 

1. Impactul schimbărilor climatice și a degradării mediului/pierderii biodiversității asupra 
drepturilor economice, sociale și culturale în contextul dezvoltării durabile. 

2. Dezvoltarea durabilă și guvernanța resurselor naturale: rolul durabilității și guvernanței 
responsabile a resurselor naturale în realizarea drepturilor economice, sociale și culturale, 
precum și rolul mediului de afaceri și impactul acestuia. 

3. Dezvoltarea durabilă și drepturile economice, sociale și culturale 
4. Egalitate și nediscriminare: impactul dezvoltării durabile asupra egalității de gen și realizarea 

drepturilor economice, sociale și culturale în rândul grupurilor și persoanelor dezavantajate și 
marginalizate. 

 

 

 

 

http://humanright2water.org/blog/2021/01/07/a-human-rights-based-approach-for-community-adaptation-to-climate-change/
http://humanright2water.org/blog/2021/01/07/a-human-rights-based-approach-for-community-adaptation-to-climate-change/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en
http://irdo.ro/pdf/volume/Schimbarile_climatice_si_impactul_acestora_asupra_drepturilor_omului.pdf
http://irdo.ro/pdf/volume/Schimbarile_climatice_si_impactul_acestora_asupra_drepturilor_omului.pdf
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCR-GC-Sustainable-Development.aspx
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10 martie 2021  

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la evenimentul adiacent „Redresarea 
durabilă: realizarea drepturilor omului și a Agendei 2030 în Regiunea UNECE” desfășurat cu 
ocazia Forumului Regional privind Dezvoltarea Durabilă desfășurat în perioada 10-18 martie 2021 

Discuțiile s-au axat pe modalitățile în care drepturile omului și mecanismele de drepturile omului 
pot furniza orientări pentru redresarea durabilă în regiunea UNECE și pe găsirea de modalități în 
care nimeni să nu fie lăsat în urmă în cadrul planurilor de redresare la nivelul regiunii UNECE. 

 

6 mai 2021 

 Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) a lansat studiul 
privind Schimbările climatice și drepturile omului în contextul european. Lucrarea a fost elaborată 
la inițiativa instituțiilor pentru drepturile omului din Germania și Norvegia, bazându-se pe 
contribuții primite de la alte 12 instituții, printre care se numără și Institutul Român pentru 
Drepturile Omului 

 

31 mai 2021  

IRDO a promovat Concursul ONU pentru tineri privind „Impactul schimbărilor climatice asupra 
drepturilor omului la apă potabilă sigură și salubritate”, organizat de Raportorul Special al ONU 
privind drepturile omului la apă potabilă sigură și salubritate, Pedro Arrojo Agudo, în colaborare 
cu Raportorul Special al ONU privind drepturile omului și mediu, David Boyd. Participanții la 
concurs pot fi tineri vârsta între 16 și 24 de ani. Participarea constă în trimiterea unui material 
video cu o durată de 2-5 minute. Filmul realizat de fiecare concurent va prezenta perspectiva și 
opiniile tinerei generații în legătură cu impactul pe care schimbările climatice îl au asupra utilizării 
apei potabile, a apei din gospodării, precum și asupra instalațiilor de salubritate, inclusiv a rețelei 
de canalizare. 

 

13 iulie 2021 

În data de 13 iulie 2021, IRDO a participat la evenimentul adiacent „Asigurarea unei redresări 
durabile prin care se realizează drepturile omului și Agenda 2030”, organizat în cadrul Forumului 
Politic de Nivel Înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă.  

În cadrul dezbaterilor a fost subliniat impactul negativ al pandemiei COVID -19 asupra 
democrației și a exercitării drepturilor omului, remarcându-se o închidere a spațiului civic. În ceea 
ce privește obiectivele asumate în contextul Agendei 2030 s-a observat că un element esențial 
pentru a ajunge la categoriile vulnerabile este reprezentat de capacitatea fiscală a țării. Statele cu 
venit mic și mediu pot rămâne în urmă din cauza restricțiilor existente la nivelul capacității fiscale. 
De asemenea, s-a subliniat faptul că o redresare durabilă în urma pandemiei de Covid-19 necesită 
o abordare bazată pe drepturile omului și angajamentul societății civile. 

https://unece.org/geographical-scope
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/05/ENNHRI-Paper-Climate-Change-and-Human-Rights-in-the-European-Context_06.05.2020.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/4thHumanRightsYouthChallenge_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/4thHumanRightsYouthChallenge_EN.pdf
http://monitor.civicus.org/
http://odi.org/en/publications/leave-no-one-behind-indices-2020/
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În cadrul discuțiilor s-au făcut și referiri la Angajamentul de redresare durabilă: Construirea unui 
viitor mai bun pentru toți, cu respectarea drepturilor omului, document semnat și de România. 

 

1 noiembrie - 31 decembrie 2021  

Personalul IRDO a participat la cursul intitulat „Rolul Instituțiilor Naționale în implementarea 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă în regiunea UNECE”. Cursul a fost organizat în 
parteneriat de Institutul Danez pentru Drepturile Omului și rețeaua Europeană a Instituțiilor pentru 
Drepturile Omului (ENNHRI) și se adresează personalului din cadrul institutelor membre ale 
ENNHRI în vederea explorării posibilităților de implicare a INDO în promovarea și realizarea 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și pe platformele existente la nivel național, regional și 
internațional, pentru a promova rezultatele în domeniul drepturilor omului și activitatea instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului din regiune în conexiune cu ODD urile.  

 

8 decembrie 2021  

Webinar în cadrul cursului Institutului Danez pentru Drepturile Omului Activitatea privind 
Raporturile Naționale Voluntare cu privire la ODD-uri 

Raportul Voluntar Național oferă prilejul de a promova drepturile omului și de a progresa în 
atingerea țintelor pentru realizarea ODD-urilor. Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului le 
revine un rol important în procesul de elaborare a Raportului Voluntar, în conformitate cu 
competențele lor esențiale și cu mandatul lor. În scopul de a sprijini INDO să se implice în Raportul 
Voluntar Național privind Agenda 2030, Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile 
Omului și Institutul Danez pentru Drepturile Omului au lansat ghidul intitulat Implicarea în 
Raportul Voluntar Național privind progresul în domeniul promovării drepturilor omului sub 
egida Agendei 2030 – Ghid pentru INDO.  

Linkuri utile 

https://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/05/ENNHRI-Paper-Climate-Change-and-Human-
Rights-in-the-European-Context_06.05.2020.pdf 

 

15 decembrie 2021 

IRDO a participat în data de 15 decembrie 2021 la webinarul organizat de Rețeaua Europeană a 
Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) și Centrul pentru Dreptul Internațional 
al Mediului de la Geneva (CIEL) cu tema „Instituțiile naționale pentru drepturile omului și 
schimbările climatice: bune practici și viitoare oportunități de cooperare cu societatea civilă”. 

Experții pe probleme climatice au prezentat importanța educației pentru acțiuni climatice și rolul 
cheie al guvernelor, dar și al societății civile în gestionarea crizei climatice. În cadrul webinarului 
a fost prezentat manualul „Schimbările climatice și drepturile omului: Contribuțiile instituțiilor 
naționale pentru drepturile omului”. 

https://fngeneve.um.dk/en/human-rights/sustainable-recovery-pledge
https://fngeneve.um.dk/en/human-rights/sustainable-recovery-pledge
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/ENGuideNHRIEngagementWithVNRs_0.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Calling%20all%20NHRIs%20Learn%20how%20to%20engage%20with%20the%20VNR&utm_content=Calling%20all%20NHRIs%20Learn%20how%20to%20engage%20with%20the%20VNR+CID_826c49fd4219d7a3048a16fbb0080642&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=English%20version%20of%20the%20guide
https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/document/ENGuideNHRIEngagementWithVNRs_0.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Calling%20all%20NHRIs%20Learn%20how%20to%20engage%20with%20the%20VNR&utm_content=Calling%20all%20NHRIs%20Learn%20how%20to%20engage%20with%20the%20VNR+CID_826c49fd4219d7a3048a16fbb0080642&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=English%20version%20of%20the%20guide
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/05/ENNHRI-Paper-Climate-Change-and-Human-Rights-in-the-European-Context_06.05.2020.pdf
https://ennhri.org/wp-content/uploads/2021/05/ENNHRI-Paper-Climate-Change-and-Human-Rights-in-the-European-Context_06.05.2020.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf
https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2020/12/Climate-Change-and-Human-Rights_final.pdf

