 Re.Generation este, în primul rând, o organizaţie activistă care militează pentru o
societate echitabilă şi justă din punct de vedere social şi de mediu. De asemenea, este o
organizaţie de protecţia mediului şi acţionează pe următoarele direcţii specifice: dezvoltarea
activismului de mediu, minerit aurifer, suveranitate alimentară şi schimbări climatice.

Acţiunea directă
 este filosofia grupului nostru, şi anume de a acţiona atunci când există o problemă de mediu,
dar şi instrumentul prin care expunem autorităţile şi reprezentanţii lor atunci când nu îşi respectă
responsabilităţile asumate faţă de cetăţeni şi pentru protejarea mediului.

Direcţii de acţiune
Incă de la înfiinţare, prioritatea noastră a reprezentat-o Roşia Montană, o localitate din Munţii
Apuseni, ameninţată cu distrugerea de proiectul minier propus de compania Roşia Montană
Gold Corporation care propune cea mai mare exploatare auriferă de suprafaţă din Europa,
bazată pe utilizarea cianurilor. Re.Generation sprijină Campania Salvaţi Roşia Montană cu
acţiuni directe şi participă îndeaproape la activităţile acesteia.
De asemenea, Re.Generaion sprijină campania împotriva organismelor modificate genetic
prin activităţi de informare public asupra OMG-urilor şi pledează pentru suveranitate
alimentară şi drepturile ţăranilor.
Re.Generation militează şi pentru limitarea efectelor provocate de schimbările climatice şi
reducerea impactului activităţilor umane asupra climei şi a mediului înconjurător. Suntem
membri ai Coalitiei pentru Mediu şi a Retelei de Actiune pentru Clima Romania (RAC-RO).
O direcţie constantă de acţiune pentru Re.Generation o reprezintă dezvoltarea activismului de
mediu în România. In acest sens, ne propunem să venim în sprijinul comunităţilor ameninţate
de proiecte distructive şi al grupurilor şi iniţiativelor care lucrează pentru o lume justă şi
echitabilă pentru toţi care abordează probleme de drepturi ale mediului, animalelor şi omului.
Principiile pe care se bazează activitatea Re.Generation sunt: respect faţă de mediu şi om,
acţiune directă, solidaritate, grassroots (abordarea problemelor de la nevoile comunităţilor),
justiţie de mediu şi socială, contribuţie voluntară şi participare.
Activitatea Re. Generation este susţinută exclusiv din donaţii ale persoanelor private şi
granturi ale organizaţiilor şi fundaţiilor independente. Re.Generation nu acceptă bani de
la companii.
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Intern campanie Suveranitate alimentară
Context
Recent, Re.Generation a încorporat în acţiunile sale conceptul de suveranitate alimentară, ca
răspuns la interesul oamenilor pentru hrană sănătoasă, în relaţie cu practicile tot mai frecvente
şi injuste ale companiilor de a promova organismele modificate genetic şi de a pune presiune şi
manipula autorităţile pentru decizii în defavoarea consumatorilor şi ţăranilor, a agriculturii la
scară mică.
Suveranitatea alimentară este dreptul oamenilor, al ţărilor şi Statelor lumii de a crea propria
politică alimentară şi agricolă, fără practicile economice injuste care discrimineaza ţările din
lumea a treia.
In acest sens, Re.Generation îşi propune să clădească şi să dezvolte campania pentru
suveranitate alimentară în special în Bucureşti, cu accent pe colaborarea la nivel naţional şi
internaţional cu organizaţiile partenere. Această campanie se axează pe următoarele direcţii de
acţiune: organisme modificate genetic, seminţe tradiţionale, drepturi ale ţăranilor, land grabbing.
Responsabilităţi (2 ore/zi, flexibil)
- pregătirea, împreună cu campaigner-ul, a unei sesiuni de informare pe această temă;
- planificarea împreună cu voluntarii organizaţiei şi pregătirea logistică a acţiunilor stradale de
informare publică;
- traduceri engleza-română, franceză-română a materialelor de documentare;
- pregătirea de ştiri pentru site-ul şi contul de Facebook al organizaţiei
- mai pot apărea activităţi neprevăzute în funcţie de dinamica scenei naţionale şi internaţionale
pe această temă (manifestaţii, parteneriate cu organizaţii internaţionale, participare la publicaţii
etc.)
Aptitudini şi competenţe
- respect faţă de mediu şi om;
- responsabilitate şi angajament pentru perioada internship-ului;
- corectitudine şi energie constructivă;
- cunoaştere avansată a unei limbi străine (engleză, franceză);
- cunoştinţe de comunicare şi redactare corectă;
Ce oferă acest internship
- dezvoltare personală, posibilitatea de a învăţa lucruri noi (training-uri, acţiuni de stradă,
campaigning)
- networking cu organizaţii şi activişti din România şi din străinătate din domenii variate
- înţelegerea importanţei de a fi activ în comunitate.
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