
 
 
 

 

Засідання керівної ради ALDA у Страсбурзі для майбутнього 
Європи та захисту свобод і прав людей 

 
У штаб-квартирі регіону Grand Est у Страсбурзі 5 травня 2022 року відбулося засідання Ради 
Керівників. Прямо перед початком Генеральної Асамблеї та Страсбурзького Саміту, усі 
члени Ради зібралися в Ельзасі, щоб обговорити кілька ключових аспектів, у яких бере 
участь ALDA. 
 
Безсумнівно, з огляду на місце розташування і поточний стан дій, Конференція з 
майбутнього Європи (CoFoE) та ситуація в Україні знаходяться у центрі уваги засідання 
Ради Керівників. 
Зокрема, стосовно CoFoE, члени Ради висловили свою позицію щодо Західних Балкан, тоді 
як Асоціація була повною мірою задіяна різними способами, такими, як: просування та 
поширення подій на багатомовній платформі, анімація робочих груп у своїй мережі і 
приєднання до Конвенції громадянського суспільства про CoFoE. Рада Керівників ще раз 
підтвердила роль ALDA як мосту між громадянським суспільством та інституціями, що 
працює на краще в Європі. 
 

Враховуючи як місце розташування, так і поточний стан дій, Конференція з 
майбутнього Європи (CoFoE) та ситуація в Україні знаходяться в центрі уваги 

засідання Ради Керівників. 
 
У наш час, бути залученим до європейської динаміки, віддано просувати принципи 
демократії та належного управління, також означає продовжувати підтримувати українських 
громадян у захисті їхньої демократії та свободи. Тому, як вже було висловлено на 
попередньому засіданні у Страсбурзі, Рада наголосила на своїй готовності надати конкретну 
підтримку українському народу, друзям та колегам. 
 
Дві Агенції місцевої демократії (АМД), частина мережі ALDA фактично базуються в Україні 
і зараз стикаються з жахливим і несправедливим болем. У світлі цього, Рада керівників 
разом із Генеральним секретарем та іншими делегатами від АМД вже почали об’єднувати 
зусилля для подальшої допомоги людям та колегам з Маріуполя та Дніпра. 
 
Загалом, Рада керівників у Страсбурзі була важливою для того, щоб підкреслити ключові 
кроки, які Асоціація буде робити, завжди на користь демократії та свободи людей. 
 
*** 
Корисні посилання: 

• Генеральна Асамблея ALDA 2022 
• ALDAforUkraine 
• Позиція ALDA на CoFoE та Західних Балканах 
• Страсбурзький Саміт 

 
 

https://www.alda-europe.eu/library/alda-general-assembly-2022/
https://www.alda-europe.eu/library/ukraine-needs-us/
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/04/ALDA-position-on-CoFoE-and-WB.pdf
https://www.strasbourgsummit.eu/

