Conferinţă de sprijinire a Agenţiilor pentru Democraţie Locală din Ucraina
Pe măsură ce războiul împotriva Ucrainei este încă în desfășurare și continuă să fie distruse visele
oamenilor, iar zilele curg, ALDA consideră că este responsabilitatea sa să atragă atenţia asupra celor care
luptă acum pentru asigurarea protejării drepturilor și libertăţilor.
În angajamentul său de a consolida Agenţiile de Democraţie Locală, Asociaţia invită autorităţile locale și
organizaţiile societăţii civile la conferinţa intitulată „Sprijinirea Agenţiilor de Democraţie Locală din
Ucraina”. Având ca scop actualizarea informaţiilor veridice ale situaţiei de pe teren din Ucraina, precum și a
activităţilor pe care ALDA le-a implementat pentru a oferi sprijin civililor și persoanelor aflate în dificultate,
astfel, conferinţa va servi drept ocazie de a se concentra asupra activităţilor în curs, dar și pe cât posibil pe
cele viitoare, care au nevoie de sprijin suplimentar.
Conferinţa va avea loc pe 22 iunie 2022, la ora 14.30, la Bruxelles, la Residence Palace
Astfel, ALDA va prezenta posibilităţile de consolidare în continuare a reţelei, explicând în același timp
sistemul de guvernanţă locală care este în vigoare în prezent. Trăind într-o perioadă de incertitudine,
Agenţiile de Democraţie Locală sunt un instrument puternic de sprijinire a comunităţilor afectate de crize
și de război.
Mai exact, conferinţa va avea loc pe 22 iunie 2022, între orele 14:30 – 17:30, la Bruxelles, Belgia, la
Residence Palace, Wetstraat 155, 1040.
Tim Peters, șeful oficiului Konrad Adenauer Stieftung din Ucraina (tbc) va ţine discursul de deschidere,
pregătind astfel scena pentru începutul conferinţei. Acesta din urmă va fi conceput în două paneluri, fiecare
dintre ele abordând diferitele aspecte ale subiectului aflat în centrul întâlnirii: Agenţiile pentru Democraţie
Locală (LDA).
Moderat de Antonella Valmorbida, secretar general ALDA, primul panel se va concentra nu numai pe
mărturiile LDA-urilor, ci și pe metodele întreprinse de acestea din urmă în ceea ce privește promovarea
democraţiei și implicarea oamenilor.
Printre vorbitorii principali ai acestei prime sesiuni:
• Tetjana Lomakina, consilier-reprezentant al președintelui Ucrainei pe problemele societăţii civile și
delegat al Agenţiei de Democraţie Locală Mariupol
• Aleksandra Dulkiewicz, primarul orașului Gdansk, președintele Grupului de lucru al CoR pentru
Ucraina, partenerul principal al LDA Mariupol
• Andreas Kiefer, secretar general și director, Congresul autorităţilor locale și regionale (tbc)
Trecând la al doilea panel, ultima parte a conferinţei va fi dedicată suporturilor și nevoilor specifice ale
agenţiilor. După formatul primei dezbateri, cea de-a doua va fi moderată de Alexandru Coica, Coordonator
Regional pentru Parteneriatul Estic ALDA, având printre vorbitorii principali:
• Inna Volkova, membră a Consiliului raional Odessa
• Anzhelika Pylypenko, delegată LDA Dnipro și reprezentant al municipalităţii
• Dzenana Dedic, delegat LDA Mostar
• Reprezentant din municipiul Vinnitza (Ucraina), potenţial nou gazdă LDA (tbc)

În general, ALDA știe că susţinătorii guvernării locale sunt, de asemenea, dispuși să se angajeze, prin a
spune Agenţiilor de Democraţie Locală ucrainene că curajul lor este o reamintire pentru a nu lua
democraţia, pacea și libertăţile, ca niște valori de la sine înţeles.

