ALDA la "Ziua Internațională a democrației 2022", găzduită de Comitetul
Regiunilor din Bruxelles
ALDA a participat la Ziua Internațională a democrației în 15 septembrie 2022, eveniment găzduit
de Comitetul Regiunilor din Bruxelles.
Ziua a fost împărțită în sesiuni diferite, cu o gamă largă de vorbitori la nivel înalt, avocați ai
democrației internaționale și activiști de ambele părți ale Atlanticului și Sudul Global, care au
abordat provocările noii ordini mondiale pentru democrație. Accentul a fost pus pe mecanismele
de protecție și susținere a democrației în întreaga lume.
Sesiunea de dimineață a abordat democrația în era geopoliticii și a fost găzduită de International
IDEA. S-a deschis cu discursul cheie al lui Rana Ayyub, un jurnalist indian care lucrează pentru
Washington Post, care a subliniat situația din India, cu referire în special la încălcările drepturilor
omului în cea mai mare democrație din lume.
Discuția a continuat apoi cu schimburi de idei cu Jerzy Pomianowski, Director Executiv al
European Endowment for Democracy, și Christina Kokkinakis, Director General Adjunct Global și
Director pentru Valori și Relații Multilaterale la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).
Al doilea panel s-a concentrat pe Președințiile UE și pe Agenda democrației externe a UE, cu o
contribuție interesantă a Cecilia Ruthström-Ruin, ambasadorul Suediei pentru drepturile omului,
democrație și statul de drept, cu privire la modul în care democrațiile nu se războiesc unele
împotriva altora și angajamentul Suediei în ceea ce privește apărarea democrației.
Ziua Internațională a Democrației 2022: ALDA prezentă la Comitetul Regiunilor pentru a
împărtăși experiența cu alte OSC și instituții
Ziua s-a încheiat cu un panel al Parteneriatului European pentru Democrație (EPD), rețea în cadrul
căreia ALDA este membru activ, privind participarea politică a tinerilor, cu intervenții ale diferiților
vorbitori, printre care Chiara Adamo, director interimar pentru dezvoltare umană, migrație,
guvernare și pace la Comisia Europeană.
Astfel, dimensiunea democratică se află în centrul activității Asociației, iar evenimentele precum
cel de la Bruxelles sunt un bun exemplu al modului de a se angaja cu ceilalți și de a face schimb de
idei cu privire la statutul democrației în întreaga lume. 2021 a fost un an de regres democratic în
multe țări din întreaga lume. Prin urmare, principiile ALDA se bazează pe convingerea că o lume
democratică globală poate să se bazeze numai pe comunitățile locale democratice, așa cum au
demonstrat evenimentele și inițiativele organizate; printre acestea, Adunarea Generală 2022.

În cele din urmă, echipa ALDA a participat activ și a avut șansa de a face schimb de opinii cu privire
la tema democrației, provocările acesteia și modul de implicare a oamenilor în procesele politice.

