ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია (ALDA)
მოქალაქეთა მონაწილეობისთვის: მზარდი ჩართულობა

დაჯილდოვებული ევროკავშირის მოქალაქეთა თანასწორობის, უფლებებისა და
ღირებულებების პროგრამის გრანტით (CERV), ALDA ხელს უწყობს
მოქალაქეებისა
და
ადგილობრივი
თემების
მონაწილეობას
საერთო
ღირებულებებისთვის. პროგრამის პრიორიტეტებისა და ამოცანების შესაბამისად,
ALDA-ს მრავალი პროექტი და ინიციატივა დამყარებულია მოქალაქეთა
თანასწორობის, უფლებებისა და ღირებულებების პროგრამის (CERV) ოთხ
მიმართულებაზე და ხორციელდება ასოციაციის წევრებისა და პარტნიორების
დიდ ქსელთან თანამშრომლობით მთელ ევროპაში და მის სამეზობლოში. უფრო
კონკრეტულად, ეს ოთხი ძირითადი მიმართულებაა:
1. თანასწორობა, უფლებები და გენდერული თანასწორობა
2. მოქალაქეთა ჩართულობა და მონაწილეობა
3. ყველა სახის ძალადობის აღმოფხვრა
4. საერთო ღირებულებების დაცვა და ხელშეწყობა
„მოქალაქეების ჩართულობისა და მონაწილეობის“ ფარგლებში, ALDA შეუერთდა
ევროპის
ფედერალისტური
მოძრაობის
(EFM)
მიერ
ორგანიზებულ
დაჯილდოვების ცერემონიალს „მოდით, გავხდეთ ევროპის მოქალაქეები“,
რომელიც გაიმართა 2022 წლის 30 ივნისს ვერონაში, იტალიში. კონკურსში,
რომელიც განახორციელა ევროპის ფედერალისტურმა მოძრაობამ (EFM) და
რომელშიც ჩართული იყო ვენეტოს რეგიონის რამდენიმე სტუდენი, მიზნად
ისახავდა ახალგაზრდების მჭიდრო მიდგომის ხელშეწყობას ევროკავშირის
პოლიტიკისადმი. მსგავსი ინიციატივების მეშვეობით, ALDA-ს შეუძლია
მოაგვაროს მსგავსი საკითხები ,,ქვემოდან ზემოთ’’ მიდგომით, სპონსორებისა და
პარტნიორების მხარდაჭერით, რომლებიც იზიარებენ იმავე ღირებულებებს.
ALDA-ს
20 წლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით მოქალაქეთა
ჩართულობისა და მობილიზაციის საკითხებში, ასოციაციას მტკიცედ სჯერა და
მხარს უჭერს ახალგაზრდების აქტიურ მონაწილეობას ევროპულ პროცესებში და
ამით ამაღლებს ცნობიერებას ევროპული მოქალაქეობის უპირატესობების შესახებ
ადრეული ასაკიდან.
ALDA-ს მტკიცედ სჯერა და მხარს უჭერს ახალგაზრდების აქტიურ

მონაწილეობას ევროპულ პროცესებში

მაგალითად, პროექტი DESIRE მიზნად ისახავს ახალგაზრდების კრიტიკული
აზროვნების სტიმულირებას და ცნობიერების ამაღლებას ევროკავშირისა და მისი
ძირითადი ღირებულებებისა და უპირატესობების შესახებ. ეს განსაკუთრებით
ჩანს ისტორიულ მომენტში, როდესაც საერთო ღირებულებები
იბრძვის
ევროსკეპტიციზმისა და შიდა განხეთქილების წინააღმდეგ. უფრო მაღალი მიზნის
მისაღწევად, ახალგაზრდა თაობიდან დაწყებული ALDA-ს შეუძლია ხელი
შეუწყოს დემოკრატიის განვითარებას სამოქალაქო საზოგადოების უშუალო
მონაწილეობით, რათა მხარი დაუჭიროს აქტიურ მონაწილეობას ევროპულ
პროცესში. ეს მხოლოდ ორია იმ მრავალი პროექტიდან, რომელშიც ALDA არის
ჩართული: ევროკავშირის მიერ მიღებული გრანტით მხარდაჭერილი აქტივობები
მრავალფეროვანია და მოიცავს სხვადასხვა პარტნიორებს.
მთლიანობაში, ALDA-ს ქმედებები ევროპაში დემოკრატიისა და მოქალაქეთა
მონაწილეობის ხელშეწყობისთვის ეფექტურია, რომელიც ხელს უწყობს როგორც
მდგრადი განვითარების მიზნების და 2030 წლის დღის წესრიგით
გათვალისწინებული საკითხების განხორციელებას, ასევე CERV-ის პროგრამის
მიზნებისა და პრინციპების პროაქტიულ მხარდაჭერას.

