cele 10 porunci ale observatorilor
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SUNTEM IMPARȚIALI

Observatorii îşi vor desfăşura activitatea cu strictă
imparţialitate, fără a exprima sau manifesta public
nicio preferinţă pentru părțile implicate în
referendum; nu se vor implica în campania pentru
referendum şi nu vor aﬁşa însemne sau sloganuri
legate de aceasta

MONITORIZĂM TOT

Observatorii vor urmări toate aspectele
referendumului şi vor monitoriza toate etapele
celor două zile de vot, de la ora 6 până se
ﬁnalizează numărarea voturilor.

NO COMMENT

Observatorii nu vor comenta procesul electoral în faţa
reprezentanţilor mass media în numele proiectului FiecareVot
sau în numele organizaţiilor care i-au acreditat. În cazul în care
vi se solicită un comentariu, trebuie să le recomandaţi
reprezentanţilor mass media să se adreseze echipei de
coordonare FiecareVot.

RESPECTĂM LEGEA

Observatorii vor respecta drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, legislaţia naţională şi
autoritatea membrilor administraţiei electorale.

AVEM CU NOI DOCUMENTE

Observatorii vor purta asupra lor documentele de identitate şi
ecusonul (acreditarea) şi se vor legitima în faţa membrilor
administraţiei electorale sau a altor reprezentanţi ai autorităţilor
implicate în organizarea referendumului, la cererea acestora.
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NE ȘTIM FIȘA POSTULUI

Observatorii îşi vor îndeplini îndatoririle într-o manieră
discretă şi nu vor interveni în procesul pentru
referendum. Observatorii pot adresa întrebări
reprezentanţilor administraţiei electorale şi altor
autorităţi şi pot semnala eventualele nereguli, însă nu le
este permis să dea instrucţiuni, să modiﬁce deciziile
birourilor electorale sau să împiedice buna desfăşurare a
referendumului.

SUNTEM FACTUALI

Observatorii îşi vor baza toate concluziile pe observaţii
personale, directe sau pe fapte sau dovezi clare şi
convingătoare şi vor transmite în timp util organizaţiilor
care i-au acreditat informaţii clare şi corecte.

ȚINEM LA SIGURANȚĂ

Observatorii nu îşi vor asuma riscuri inutile. Siguranţa
personală a ﬁecărui observator este mai importantă
decât orice alte consideraţii.
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NE PURTĂM FRUMOS

Observatorii vor da întotdeauna dovadă de cel mai înalt
nivel de discreţie, comportament profesional şi respect faţă
de toţi participanţii la procesul electoral, fără discriminare.

VOM FI ORGANIZAȚI

Observatorii vor participa la instructajul organizat
de echipa FiecareVot şi vor respecta planul de
repartizare în teritoriu şi instrucţiunile primite.

BSERVATORIADA DE TOAMNĂ

Pe 6 - 7 octombrie jucăm un sport extrem de civic. Înscrie-te și tu să observi alegerile: www.ﬁecarevot.ro

