
 
 
 

 

Генеральна Асамблея ALDA 2022: Інституції, місцеві органи влади, 
члени та делегати – усі об’єдналися заради миру, демократії та 

стійкості 
 
Сонячний Страсбург привітав членів Правління, делегатів Агентств місцевої демократії 
(LDA), членів та колег ALDA на найважливішу подію року – Генеральну Асамблею ALDA 2022 
та пов’язані з нею заходи. 
 
Дійсно, з 5 по 7 травня мережа ALDA зібралася разом вперше з 2019 року на 3-денній 
конференції з тренінгами та круглими столами, кульмінацією яких стала Генеральна 
асамблея ALDA 6 травня 2022 року під назвою  “Підтримуючи місцеву демократію, мир та 
стійкість”.  
Більше того, 3-денна конференція пройде в рамках Страсбурзького Саміту, підкреслюючи 
участь та прихильність ALDA до Конференції майбутнього Європи та її подальших заходів. 
 
Жодні слова не можуть пояснити хвилюючу та захоплену атмосферу моменту, усміхнені 
обличчя та щасливі розмови по всьому залу регіональної штаб-квартири Region Grand-Est 
Headquarters, головного місця проведення Асамблеї. Підсумки Конференції про майбутнє 
Європи та нинішню війну в Україні були не лише в центрі Асамблеї, а й серед тем 
обговорення колег, друзів та делегатів. 
 
Зібравшись у залі Hemicycle, пан Оріано Оточан, Президент ALDA, поставив запитання до 
всієї аудиторії: «Хто б сказав, що місто в Україні, де ALDA створила Агентство місцевої 
демократії, стане символом опору до терору?» Ніхто не міг відповісти. Ніхто не мав відповіді. 
Тим не менш, Президент Оточан нагадав, що «перші Агенції місцевої демократії були 
створені в колишній Югославії після періоду війни як підтримка Ради Європи для 
встановлення миру, толерантності та демократичного розвитку суспільства на місцевому 
рівні». Іншими словами, є мирна відповідь на воєнні часи, про що свідчить історія самої 
ALDA. 
 
Як нагадав Президент Оточан, мирна відповідь на воєнні часи існує, про що свідчить 

історія самої ALDA, на її шляху до демократії та стійкості 
 
Про необхідність миру та підтримки цивільного населення в Україні наголосив пан Крістіан 
Дебев, Регіональний радник і Президент Комісії з питань транскордонного зв'язку, 
Європи та міжнародних відносин, Region Grand Est; в той час як Жиль Пелайо, керівник 
підрозділу програми «Європа для громадянської освіти, аудіовізуальних засобів та 
культури» (EACEA), підкреслив, що «ALDA є стратегічним партнером у роботі з 
громадянським суспільством та її участі», особливо в ці важкі часи. 
 
Аналогічно, пані Мартін Дішбург-Нікельс, віце-президент Конгресу місцевих та 
регіональних влад Ради Європи, підкреслила, як прихильність та робота Конгресу та ALDA 
спрямовані на надання рішень та відповідей для подолання цього переломного періоду, «що 
характеризується численними кризами на європейському континенті та в усьому світі». 
Серед них, безперечно, вирішальне значення має і екологія. Таким чином, пан Тібо Гіньяр, 
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мер Плек-Л’Ермітажу, президент Leader France, назвав проект «Клімат змін» як позитивну 
ініціативу, також закликав до необхідності послідовних та спільних дій у цьому контексті. 
 
Теми щодо довкілля, демократії, прав людини обговорювалися у якості ініціатив, які ALDA 
розробила в рамках платформи Конференції з майбутнього Європи, залучаючи молодь і 
учасників до вправи за принципом «знизу догори”, надсилаючи чіткі повідомлення до 
інституцій. Завдяки цим зусиллям, а також ролі пані Антонелли Вальморбіди в Конвенції 
громадянського суспільства Конференції майбутнього Європи, ALDA протягом 2021 року 
завжди працювала для того, щоб почути голоси людей, закликаючи до Європи ближче до 
своїх громадян. 
 
Відповідно до своєї місії у просуванні демократії та захисту прав людини, беручи до уваги 
глибокі та міцні зв’язки, які ALDA має зі своїми АМД, та її зобов’язання щодо надання 
допомоги Україні, пані Тетяну Ломакіну, делегата АМД Маріуполь, було призначено 
Головою Асамблеї 2022 року. Ця подія відродила глибокі емоційні переживання у учасників 
Асамблеї. Бути ближче до людей, виявляти підтримку Україні можна зрозуміти і здійснити 
кількома способами. Призначення пані Ломакіної Головою безумовно підкреслило бажання 
Асоціації і надалі тісно співпрацювати з колегами з АМД та друзями в Україні – разом 
закликаючи до миру. 
 
Слухання надихаючих промов, вивчення досвіду та експертизи інших установ та місцевих 
органів влади стало приводом для присутніх та гостей отримати ширші знання про 
навколишні реалії, а також про можливі майбутні рішення. 
 
Як зазначалося раніше, Генеральна асамблея ALDA, як це прийнято, включає низку 
пов’язаних заходів. У цьому році захід зосередився на довкіллі в рамках проекту «Зміна 
клімату» та «Солідарність з Україною», разом з партнерами проекту EPIC, JEF Європа та в 
рамках Страсбурзького Саміту. 
 
*** 
Заходи Генеральної Асамблеї 

• Клімат Змін і роль молоді 
• Солідарність з Україною 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://www.alda-europe.eu/library/climate-change-role-youth/
https://www.alda-europe.eu/library/solidarity-ukraine-testimonies-of-war/

