
 
 
 

 

Programul de sprijinire a Agențiilor de Democrație Locală și sprijinirea 
Agențiilor de Democrație Locală din Ucraina 

 
Acționarea la nivel local, stabilirea de legături cu cetățenii, ascultarea nevoilor oamenilor a fost 
întotdeauna în centrul angajamentului ALDA de a implementa democrația, schimbarea și 
participarea. 
 
Trăind într-o perioadă de incertitudine, în care protecția Drepturilor Omului și a suveranității 
Statului sunt în joc, în timp ce sistemul internațional democratic este sub presiune, Asociația este 
pregătită să-și investească în continuare energia și să-și reitereze angajamentul pentru a asigura 
protecția drepturilor și libertăților. 
 
Actualul război din Ucraina îndeamnă instituțiile, OSC-urile și actorii internaționali să ia măsuri 
concrete: ALDA, la rândul său își aduce aportul. Prin urmare, în cadrul Adunării Generale, care a 
avut loc la Strasbourg la 6 mai 2022, Asociația a aprobat documentul intitulat „Agențiile de 
democrație locală: un instrument puternic pentru sprijinirea comunităților afectate de crize 
și de război”. 
 
Astfel, ALDA nu doar că crede cu tărie în puterea de a acționa la nivel local; dar se bazează şi pe 
relaţiile zilnice cu Agenţiile de Democraţie Locală. Acestea din urmă, în mod specific, au fost 
create, ca program, de către Congresul Autorităților Locale și Regionale ale Consiliului Europei, în 
1993 pentru a sprijini comunitățile din țările lor. 
 
Mai exact, pornind de la acest document, ALDA solicită întregii comunități să sprijine Agențiile de 
Democrație Locală ca instrument al democrației locale, păcii și rezilienței; în special cei din 
Mariupol și Dnipro, implicându-le în proiecte și activități, astfel încât, ca efect de propagare, să 
ajute și să sprijine oamenii din Țară. 
 
Care este pasul urmator? ALDA a organizat deja o conferință pentru a aduna sprijin pentru LDA-
urile noastre în 22 iunie pentru a se întâlni și pentru a transforma în continuare ceea ce a fost 
aprobat în fapte și pentru a sprijini oamenii, colegii și prietenii din Ucraina.  
 
#ALDAforUkraine 
 

 

https://www.alda-europe.eu/network/#ldas
https://www.coe.int/en/web/congress

