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Platform 112

� Xarxa informal i horitzontal d’OSC

� Fins a un total de 70 OSC

� Enorme influència en el procés negociador

� Xarxa de comunicació

� Coordinació d’activitats conjuntes

� Origen de noves xarxes i iniciatives ad hoc



� 2011 – 2 dictàmens conjunts sobre les OSC croates
� referents a la disposició de la República de Croàcia per al tancament de les 

negociacions sobre el

Capítol 23 – la Judicatura i els Drets fonamentals

� 2011 - Platform 112

� 112 exigències per al nou Govern de Croàcia basat en l’estat de dret

Exigències prèvies a les eleccions

� 2012 
� Avaluacions de Platform 112 sobre la implantació de les 112 exigències durant 

els 112 després de la presa de possessió del nou govern – Informe d’avaluació

� 2013 
Valoració del primer any del nou govern – Informe d’avaluació

� 2014
� Valoració de la capacitat de reformes del govern - Informe d’avaluació

� 2015 – Manifest preelectoral y exigències de les OSC



� Grau d’insatisfacció amb l’estat de dret i la protecció dels drets 

humans

� Absència de voluntat política

� Cumplimentació purament formalista dels documents de la 

UE

� Manca d’aplicació eficaç de les polítiques

� Secretisme durant tot el procés de negociacions

� Manca de transparència pública

� Oportunitat efecte bumerang («influència de la UE»)

� Una de les últimes oportunitats d’aprofitar el procés d’integració de la 

UE per pressionar el govern



Primera reunió formal

GONG, 27 de gener de 2011



� Fase de publicació:
� 16 de febrer de 2011: simultània a Croacia i la UE



Novi list, 22 de febrer de 2011. 



Mesa de diàleg: 

Prioritats i perspectives actuals durant el tancament de les negociacions sobre el 

capítol 23

Human Rights House, 6 d’abril de 2011 



Mesa de diàleg: 

Prioritats i perspectives actuals durant el tancament de les negociacions sobre el capítol 

23

Human Rights House, 6 d’abril de 2011 



� Fase de publicació:
� simultània a Croacia i la UE



Jutarnji list 

21 de maig de 2011.



Slobodna Dalmacija, 11 de maig de 2011



Candidats polítics responen davant les exigències de Platform 112

Debat públic a una sala de comunicació, 21 de novembre de 2011



Benvinguda als nous diputats

Pça. de San Marc a Zagreb, 22 de desembre de 2011



Resultats i consequències de
P112:

�Cooperació i confiança entre les OSC

�Units som més forts

�Ús eficient dels recursos

�Recaptació conjunta de fons

� Intercanvi d’informació (xarxa promoció)

�Major visibilitat

�Reunions periòdiques

�Nous grups i iniciatives ad hoc



Croàcia per a tothom

� Augment del discurs discriminatori, 
xenòfob, incendiari i de l’odi

� Ciríl·lic a Vukovar

� Membres:
�OSC contra la discriminació

�OSC que s’ocupen de crims de guerra 

�OSC sobre minories nacionals

�Associacions antifeixistes

�OSC sobre LGBT



Croàcia per a tothom



Croàcia per a tothom

Vídeo



Croàcia per a tothom



Vot ciudadà contra

� Referèndum sobre matrimoni equivalent a 
aquell entre persones de diferent sexe

� OSC sobre LGBT

� OSC contra la discriminació

� OSC antifeixistes i iniciatives

� OSC de vigilància democràtica

� Famosos



Vot ciudadà contra



Vot ciudadà contra



Vot ciudadà contra

Visualització Octopus Dei



No anem a lliurar…

� “No anem a lliurar les nostres autopistes”
�Campanya de referèndum per parar la 

privatització de les autopistes (OSC de 
vigilància democràtica, OSC ecologistes, 
OSC d’esquerra radical, sindicats)

� “No anem a lliurar el nostre sistema 
sanitari”
�Creació de nova iniciativa (inclourà OSC 

sobre drets dels pacients i sindicats)



«Iniciativa d’acolliment» i iniciativa
«Are you Syrious?»

� Recol·lecció i distribució de donacions 
humanitàries

� Coordinació de voluntaris en campaments de 
migrants en trànsit

� Advocacia a escala nacional i de la UE

� Sensibilitzación a Croàcia
https://www.youtube.com/watch?v=RgENs2j5bHk&list=PLVnAmHV3lGBwEIUnRlXz8mFoeU6x9kJY0&index=4

� Accions de desobediència civil (???):
transport de refugiats a la frontera, eliminació
de «concertines» en frontera eslovena



Llei de camps de golf
� La llei suposa un acte criminal:

�Governs municipals modifiquen planificació
urbanística, finançament d’infraestructures 
(carreteres, canalitzacions, esteses 
elèctriques…)

� Inversor construeix camp de golf i 
apartaments

�Venda privada d’apartaments

� Membres participants en iniciativa: 
�Participació local ciutadana

�Anticorrupció; organismes de vigilància



Llei d’inversions estratègiques

� Via ràpida per a grans inversors (menys 
permisos, menor control, menys 
documents planificació urbanística, 
discreció política, menor participació)

� Membres de la iniciativa:
�Ecologistes

�Anticorrupció; organismes de vigilància

� Iniciatives locals

�Col·legi d’arquitectes



Centre de formació de GONG

� Formació ciutadania

� Formació juvenil

� Aprenetatge i suport en iniciatives de la 
societat civil i organitzacions

� Sessions formació per a funcionaris



Centre de formació de GONG

� Educació en mitjans de comunicació

� Educació cívica

� Educació sobre temes de la UE

� Polítiques públiques

� Educació en estratègies de reivindicació i 
formació audiovisual



Trg bana Jelačića 15/4
10 000 Zagreb
T: +385 (0) 1 4825 444
F: +385 (0) 1 4825 445
E: gong@gong.hr
W: www.gong.hr
FB: www.facebook.com/gong.hr

Duje Prkut

GONG

Policy Research Center 

duje@gong.hr


