O Prêmio de direitos humanos da República Francesa « Liberté-Égalité-Fraternité »
2013 está com suas inscrições abertas. Data limite : 9 de setembro de 2013.
Criado em 1988, ele premia ações individuais ou coletivas de campo, realizadas na França ou
no exterior, sem levar em consideração a nacionalidade ou as fronteiras, em um dos seguintes
temas :
1 – As organizações não governamentais, sem levar em consideração nacionalidade ou
fronteiras, deverão apresentar uma ação de campo ou um projeto realizado na França ou no
exterior, sobre um dos temas estabelecido, a escolher, do ano de 2013:
Tema 1 : Acompanhamento e apoio de pessoas deslocadas internas (IDP)
Tema 2 : A proteção dos direitos humanos em locais privados de liberdade
2 – Cinco premiados dividirão o prêmio de 70.000 euros atribuído pelo Primeiro Ministro.
Cinco outros premiados receberão uma « citação especial ». Os candidatos deverão seguir as
normas do Prêmio.
As normas do Prêmio e a apresentação detalhada dos temas de 2013 estão disponíveis no site :
www.cncdh.fr
3 – O dossiê de inscrição em francês deverá conter :
a) uma carta de inscrição apresentada e assinada pelo presidente ou responsável legal da
l’ONG ;
b) um dossiê apresentando, detalhadamente, o objetivo e a descrição da realização ou do
projeto apresentado. Apresentação de um orçamento preciso (com valores expressos em euros
de preferência);
c) uma apresentação da ONG (estatuto, realizações, etc.) ;
d) coordenadas postais e bancárias da ONG.
Os candidatos deverão enviar seus dossiês completos, imperativamente, antes da data limite
de entrega, ou seja, dia 9 de setembro de 2013, na Secretaria geral da Comissão (35, rue SaintDominique - 75007 Paris - France)
ou por E-mail : michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr E cncdh@cncdh.pm.gouv.fr
4 – Após a proclamação dos resultados pelo júri, o Prêmio 2013 será solenemente entregue
em Paris, pelo Primeiro Ministro, por volta do dia 10 de dezembro de 2013.
Pessoas a serem contatadas na Embaixada da França :
Antoine Barbe antoine.barbe@diplomatie.gouv.fr / (61) 3222 3882
Carmen Balduino carmen.balduino@diplomatie.gouv.fr / (61) 3222 3864

