ALDA-ն հանուն քաղաքացիների մասնակցության. աճող
ներգրավվածություն
Պարգևատրվելով Եվրոպական Միության Քաղաքացիների, Հավասարության,
Իրավունքների և Արժեքների Ծրագրի (CERV) գործառնական դրամաշնորհով՝
ALDA-ն խթանում է քաղաքացիների և տեղական համայնքների մասնակցությունը
Միության արժեքներին։ Ծրագրի առաջնահերթություններին և նպատակներին
համահունչ՝ ALDA-ի բազմաթիվ ծրագրեր և նախաձեռնություններ ոգեշնչված են
CERV-ի չորս սյուներից և իրականացվում են անդամների և գործընկերների մեծ
ցանցի հետ՝ համագործակցելով ամբողջ Եվրոպայում և նրա հարևանությամբ:
Ավելի կոնկրետ, չորս սյուներն են.
1. Հավասարություն, իրավունքներ և գենդերային հավասարություն
2. Քաղաքացիների ներգրավվածությունը և մասնակցությունը
3. Պայքար բոլոր տեսակի բռնությունների դեմ
4. Պաշտպանել և խթանել Միության արժեքները
Ավելի կոնկրետ, «Քաղաքացիների ներգրավվածություն և մասնակցություն»
սյունի շրջանակներում ALDA-ն միացավ Եվրոպական ֆեդերալիստական
շարժման
(EFM)
«Եկեք
դառնալ
եվրոպացի
քաղաքացիներ»
մրցանակաբաշխությանը, որը տեղի ունեցավ 2022 թվականի հունիսի 30-ին
Վերոնայում, Իտալիա:
Մրցույթը, որը խրախուսվում է EFM-ի կողմից, ներառում էր մի շարք ուսանողներ
Վենետոյի տարածաշրջանից և նպատակ ուներ խթանել երիտասարդների
մոտեցումը Եվրոպական միության քաղաքականության և խնդիրների նկատմամբ:
Նման նախաձեռնությունների միջոցով ALDA-ն կարող է լուծել այս խնդիրները
ներքևից վեր մոտեցմամբ՝ հենվելով նույն արժեքները կիսող հովանավորների և
գործընկերների աջակցության վրա:
Օգտվելով 20 տարվա փորձից, երբ խոսքը վերաբերում է քաղաքացիների
ներգրավվածությանը և մոբիլիզացմանը, ALDA-ն խորապես հավատում և
աջակցում է երիտասարդների ակտիվ մասնակցությանը եվրոպական
գործընթացներին՝ այդպիսով բարձրացնելով երիտասարդ տարիքից եվրոպական
քաղաքացիության առավելությունների մասին իրազեկությունը:

ALDA-ն խորապես հավատում և աջակցում է երիտասարդների ակտիվ
մասնակցությանը եվրոպական գործընթացներին
«DESIRE» ծրագիրը, օրինակ, նպատակ ունի խթանել երիտասարդների
քննադատական միտքը և բարձրացնել գիտակցությունը ԵՄ-ի և նրա հիմնական
արժեքների և առավելությունների վերաբերյալ: Սա հատկապես ազդեցիկ է
պատմական պահին, երբ Միությունը պայքարում է եվրոսկեպտիկիզմի և ներքին
պառակտումների դեմ: Սկսելով երիտասարդ սերունդներից ավելի բարձր
նպատակին հասնելու համար՝ ALDA-ն կարող է խթանել ժողովրդավարական
իրողությունների աճն ու զարգացումը, որում ապրում են քաղաքացիները՝
քաղաքացիական հասարակության անմիջական մասնակցությամբ, որպեսզի
խթանի ակտիվ մասնակցությունը եվրոպական գործընթացին:
Սրանք ընդամենը երկուսն են այն բազմաթիվ ծրագրերից, որոնցում ներգրավված
է ALDA-ն։ Գործառնական դրամաշնորհի ծրագրով աջակցվող գործողությունները
բազմազան են և ներառում են տարբեր գործընկերներ:
Ընդհանուր
առմամբ,
ALDA-ի
գործողությունները
Եվրոպայում
ժողովրդավարության և քաղաքացիների մասնակցության խթանման համար
արդյունավետ են և նպաստում են ինչպես Կայուն զարգացման նպատակներին և
2030-ի օրակարգին, այնպես էլ CERV ծրագրի նպատակներին և սկզբունքներին
ակտիվորեն աջակցելուն:

