
 
 

 

 

ALDA continuă să-și demonstreze solidaritatea și angajamentul față de Ucraina 

 
La mijlocul lunii iulie 2022, orașul Vinnytsia a fost supus unui un atac intens cu rachete care a ucis 
21 de persoane, inclusiv 3 copii. Acesta este încă un atac brutal la adresa unei națiuni care suferă 
fără încetare din februarie 2022. Este de la sine înțeles că ALDA și-a exprimat solidaritatea față de 
toți cei care trăiesc în Ucraina. Într-un tweet, Antonella Valmorbida, secretarul general al ALDA, a 
reiterat poziția organizației față de războiul împotriva Ucrainei, subliniind sprijinul continuu al ALDA 
față de populația ucraineană și reiterând disponibilitatea de a înființa o nouă Agenție de Democrație 
Locală în Vinnytsia. 
 
De la începutul crizei, ALDA a lucrat constant pentru a oferi ajutor concret Ucrainei și poporului 

său 
 
De la începutul crizei, ALDA lucrează constant pentru a oferi ajutor concret Ucrainei, acţionând 
împreună cu Agenţiile Ucrainene de Democraţie Locală din Dnipro şi Mariupol. În angajamentul său 
de a consolida agențiile de democrație locală, în iunie 2022, ALDA a invitat comunitatea 
autorităților locale și a organizațiilor societății civile la Conferința intitulată „Sprijinirea agențiilor 
de democrația locală din Ucraina”, care a avut loc la Bruxelles. Conferința a avut scopul de a reitera 
sprijinul față de Ucraina, precum și a activităților pe care ALDA le-a desfășurat și de a oferi sprijin 
civililor și persoanelor aflate în dificultate. Conferința a fost un mare succes și a subliniat voința 
pentru viitoare inițiative, cooperare și potențială inaugurare a Agențiilor de Democrație Locală din 
Odesa și Vinnytsia. 
 
De la începutul războiului, ALDA a arătat întotdeauna o legătură puternică cu Ucraina. După cum s-
a declarat în „Declarația sa privind excluderea Rusiei din Consiliul Europei” și în „Declarația sa privind 
Ucraina-Rusia”, ALDA condamnă ferm războiul împotriva Ucrainei și nu va înceta niciodată să 
sprijine țara și poporul său și să ceară autorităților Uniunii Europene să aibă un rol mai decisiv pentru 
a pune capăt invaziei militare și a începe un proces de pace. 
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