
 
 

 
 

ALDA a semnat Magna Charta a Forumului Global privind Democrația Directă Modernă 
 
Semnând Magna Charta pentru o Ligă Internațională a Orașelor Democrației, la ceremonia din 
24 septembrie 2022, secretarul general ALDA, Antonella Valmorbida, a participat la Forumul 
Global pentru Democrația Directă Modernă, în orașul Lucerna, Elveția. Fiind cea mai mare 
adunare dedicată democrației directe din întreaga lume, forumul a primit participanți din 
diverse domenii: academice, politice și ale societății civile. 
 
Dintr-un punct de vedere general, scopul inițiativei este de a aduce împreună oameni cu 
experiențe și medii diferite, astfel încât să ofere activiștilor și organizațiilor oportunitatea de 
a-și împărtăși cunoștințele și de a se conecta cu alții care lucrează pe aceleași probleme. Astfel, 
acest forum se desfășoară în contextul când astăzi, democrația este contestată la toate 
nivelurile politice în lume, la fel de mult ca și în țara gazdă a Forumului Global de anul acesta, 
Elveția. 
 
Forumul a fost coordonat de un consorțiu internațional sub conducerea Fundației Elvețiene 
pentru Democrație, prezidat de Adrian Schmid și Democracy International, unde Caroline 
Vernaillen, Global Manager for PR & Community Building, reunește participanți din întreaga 
lume. 
 
În acest context, Secretarul General ALDA a luat cuvântul în cadrul Panelului Plenar de 
Concluzie despre cum să salvăm Democrația, prezentat de SwissInfo Channel. Accentul acestui 
panou a fost pus pe marile provocări și crize cu care se confruntă democrația în această eră, 
cum ar fi autoritarismul, știrile false, pandemiile și războiul; o importanță deosebită a fost 
acordată nevoii de incluziune profundă, reziliență și o democrație justă. 
 
Ca în fiecare an, Forumul GFMDD 22, s-a încheiat cu o declarație finală întocmită și adoptată 
de participanți, care rezumă conținutul conferinței și definește propuneri de cooperare 
ulterioară. 
 

 
Doamna Valmorbida a semnat Magna Charta a Forumului Global pentru Democrația 

Modernă Directă în numele ALDA, având mandatul Consiliului de Administrație 

 
 
Primul draft al documentului a fost elaborată și convenită la Forumul global 2018 pentru 
democrația directă modernă de la Roma, cu sprijinul puternic al parlamentului orașului 
respectiv și al reprezentanților orașelor de pe tot globul. De atunci, a fost subiectul unei ample 
discuții la nivel mondial. În versiunea sa actuală, Magna Charta identifică 20 de dimensiuni 
diferite ale democrației la nivel local, astfel încât cetățenii și instituțiile urbane să își poată 
formula o idee despre locul în care se situează propriile orașe în ceea ce privește dezvoltarea 
democrației. 

http://www.2022globalforum.com/
http://www.2022globalforum.com/
http://swissinfo.ch/


În ultima zi a Forumului a avut loc ceremonia de semnare a Magnei Charte pentru o Ligă 
Internațională a Orașelor Democrației. Carta îi obligă pe semnatari să implementeze politici 
privind implicarea cetățenilor la nivel local. 
  
*** 
În afară de semnarea Magnei Charta, ALDA s-au alăturat și reprezentanților din 6 orașe, și 
anume Valongo (PT), Nancy (F), Lausanne (CH), León (ES), Amsterdam (NL), București (RO) 
precum și rețele de organizații și proiecte precum Orașele și Guvernele Locale Unite (UCLG), 
dar și Capitala Europeană a Democrației (ECoD), unde doamna Valmorbida este președinta 
juriului experților. 
 

https://www.alda-europe.eu/library/europe-capital-democracy-citizens-jury/
https://www.alda-europe.eu/library/europe-capital-democracy-citizens-jury/

