
 
 
 

 

Adunarea Generală ALDA 2022: Instituții, Autorități Locale, membri și 
delegați toți uniți pentru pace, democrație și reziliență 

 
Un Strasbourg însorit a salutat membrii Consiliului de Administrație, delegații Agențiilor de 
Democrație Locală (LDA), membrii și colegii ALDA la cel mai important eveniment al Asociației din 
acest an – Adunarea Generală ALDA 2022, dar și evenimentele conexe. 
 
Într-adevăr, în perioada 5-7 mai, rețeaua ALDA s-a reunit în format offline, pentru prima dată din 
2019, pentru 3 zile de conferințe, training-uri și mese rotunde, culminând la 6 mai 2022 cu Adunarea 
Generală ALDA, intitulată “Sprijinirea democrației locale, sprijinirea păcii și rezilienței”.  
Mai mult, acest eveniment de 3 de zile a avut loc în cadrul Summit-ului de la Strasbourg, care a 
stat la baza implicării și angajamentului ALDA în Conferința privind viitorul Europei și în acțiunile 
sale ulterioare. 
 
Nici un cuvânt nu poate reda atmosfera palpitantă și entuziastă a momentului, fețele zâmbitoare și 
discuțiile fericite din întreaga sală a Sediului Central al Regiunii Grand-Est, locul principal al 
Adunării. Încheierea Conferinței privind Viitorul Europei și actualul război din Ucraina au fost 
nu doar tema centrală a Adunării, ci și printre subiectele de discuție ale colegilor, prietenilor și 
delegaților.  
 
Adunați cu toții în sala Hemiciclului, domnul Oriano Otočan, președintele ALDA, a adresat o 
întrebare întregii audiențe: “Cine ar fi spus că un oraș din Ucraina, unde ALDA a înființat Agenția 
pentru Democrație locală, va deveni un simbol al rezistenței la teroare?” Nimeni nu putea 
răspunde. Nimeni nu are un răspuns la asta. Cu toate acestea, președintele Otočan a amintit celor 
prezenți “primele agenții de democrație locală au fost înființate în fosta Iugoslavie după perioada 
războiului, ca sprijin al Consiliului Europei pentru instaurarea păcii, toleranței și dezvoltării 
democratice a societății la nivel local”. Există, cu alte cuvinte, un răspuns pașnic la vremurile de 
război, așa cum o demonstrează chiar istoria ALDA.  
 

După cum a reamintit președintele Otočan, există un răspuns pașnic  

la vremurile de război, așa cum o demonstrează însăși istoria ALDA,  

în drumul său către democrație și reziliență. 

 
Necesitatea instaurării păcii și a sprijinului pentru civilii din Ucraina a fost exprimată de domnul 
Christian Debève, consilier regional și președinte al Comisiei pentru Relații 
Transfrontaliere, Europa și Relații Internaționale, Regiunea Grand Est; în timp ce Gilles 
Pelayo, șeful de unitate al Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură a 
programului Europa pentru cetățeni (EACEA), a subliniat că „ALDA este un partener strategic 
în colaborarea cu societatea civilă și pentru participarea acesteia”, mai ales în aceste vremuri 
grele. 
 
În mod similar, doamna Martine Dieschburg-Nickels, vicepreședinte al Congresului 
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, a subliniat modul în care angajamentul 
și activitatea Congresului și a ALDA sunt direcționate atât pentru a oferi soluții și răspunsuri, cât și 
pentru a depăși această perioadă crucială „caracterizată de crize multiple pe continentul european 

https://www.alda-europe.eu/library/alda-general-assembly-2022/
https://www.strasbourgsummit.eu/
https://www.grandest.fr/en/


și în întreaga lume”. Printre acestea, este și problema mediului, care cu siguranță este una 
crucială. Astfel, domnul Thibaut Guignard, primarul orașului Ploeuc-l’Hermitage, 
președintele Leader France, menționând proiectul „Climate of Change” ca o inițiativă pozitivă, a 
mai apelat la necesitatea unor acțiuni coerente și unite în acest context. 
 
Mediul, democrația, drepturile omului s-au aflat în centrul inițiativelor pe care ALDA le-a dezvoltat 
în cadrul platformei Conferința privind viitorul Europei pentru a o anima, implicând tinerii și oamenii 
să se alăture acestui exercițiu de jos în sus, trimițând în același timp mesaje clare către instituţii. 
Datorită acestui efort, precum și rolului doamnei Antonella Valmorbida, în cadrul Convenției 
Societății Civile privind Conferința privind Viitorul Europei, ALDA pe parcursul anului 2021 a lucrat 
în permanență pentru a fi auzite vocile oamenilor, cerând o Europă mai apropiată față de cetățenii 
săi.  
 
În concordanță cu misiunea sa de promovare a democrației și protejarea drepturilor omului, având 
în vedere legătura profundă și puternică pe care ALDA o are cu Agențiile de Democrație Locală și 
ținând cont de angajamentul său de a oferi asistență Ucrainei, doamna Tetiana Lomakina, 
delegată de la LDA Mariupol, a fost aleasă în calitate de președinte al Adunării Generale ALDA 
2022. Această decizie a făcut ca publicul să se ridice în picioare, trăind momente de emoții 
profunde. A fi mai aproape de oameni, a arăta sprijinul Ucrainei, poate fi înțeles și realizat în mai 
multe moduri. Numirea doamnei Lomakina în funcția de președinte al Adunării a subliniat cu 
siguranță voința Asociației de a continua să lucreze îndeaproape și mână în mână cu colegii din 
Agențiile de Democrație Locală și prietenii din Ucraina: împreună chemând la pace. 
 
Ascultarea discursurilor inspirate, învățarea din experiența și cunoștințele altor instituții și autorități 
locale au permis audienței și invitaților să dobândească o cunoaștere mai largă a realităților 
înconjurătoare, precum și a soluțiilor posibile și potențiale. 
 
Așa cum am menționat anterior, Adunarea Generală ALDA, așa cum se obișnuiește, include și o 
serie de evenimente conexe, în acest an concentrându-se pe mediu, în cadrul proiectului Climate 
of Change, și pe solidaritatea cu Ucraina, împreună cu partenerii Proiectelor EPIC, JEF Europe și 
în cadrul Summit-ului de la Strasbourg. 
 
*** 
Evenimente conexe Adunării Generale 

• Modificările Climatice și rolul tinerilor 
• Solidaritatea cu Ucraina 
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