
 
 

 

 
ALDA на "Міжнародному дні демократії 2022" організований Комітетом 

регіонів у Брюсселі 
 

15 вересня 2022 року ALDA взяла участь у Міжнародному дні демократії , 
організований Комітетом Регіонів у Брюсселі.  

День був поділений на різні сесії з широким колом спікерів високого рівня, прихильників 
міжнародної демократії та активістів як з Атлантики, так і з Глобального Півдня, які 
розглядали виклики нового світового порядку для демократії. У центрі уваги були механізми 
захисту та підтримки демократії в усьому світі. 

Ранкову сесію організував Міжнародний Інститут демократії та сприяння виборам, 
обговоривши питання демократії в епоху геополітики. Сесія відкрила Рана Айюб, індійська 
журналістка, яка працює у Washington Post, яка у своїй промові звернула увагу на ситуацію в 
Індії, акцентуючи увагу на порушення прав людини в країні з найбільшою демократією у світі. 

Потім обговорення продовжилося обміном з Єжи Помяновським, виконавчим директором 

Європейського Фонду за демократію, та Крістіною Коккінакіс, заступником керуючого 
директора з глобальних питань та директором із цінностей і багатосторонніх відносин 
Європейської служби зовнішніх дій (EEAS). 

Друга панель була зосереджена на Президентстві в ЄС і Порядку денному зовнішньої 
демократії ЄС, з вагомим внеском Сесілії Рутстрьом-Руїн, посла Швеції з прав людини, 
демократії та верховенства права, про те, що демократії не воюють одна проти одної, а 
також зобов’язання Швеції захищати демократію. 
 
Міжнародний день демократії 2022: ALDA на Комітеті Регіонів, щоб поділитися досвідом з 

ОГС та іншими установами 

 
День завершився дискусією на Європейському партнерстві заради демократії (EPD), мережі, 
активним членом якої є ALDA на тему участі молоді в політичному житті, з виступами 
різних спікерів, серед яких К’яра Адамо, в.о. Директора з розвитку людського потенціалу, 
міграції, управління та миру в Європейській Комісії.  
 

Таким чином, демократичний вимір є основою роботи Асоціації, і такі заходи, як той, що 
відбувся в Брюсселі, є гарним прикладом того, як взаємодіяти з іншими та обмінюватися 
думками щодо статусу демократії в усьому світі, оскільки 2021 рік був роком демократичного 
регресу у багатьох країнах світу. Таким чином, принципи ALDA спираються на віру в те, що 
глобальний демократичний світ може спиратися лише на демократичні місцеві 

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/International-Democracy-Day.aspx
https://www.democracyendowment.eu/en
https://www.eeas.europa.eu/_en
https://epd.eu/
https://www.alda-europe.eu/local-democracy-in-the-world/


громади  про що також свідчать організовані заходи та ініціативи, серед яких Генеральна 
Асамблея 2022. 

Нарешті, команда ALDA взяла активну участь і мала можливість обмінятися думками щодо 
теми демократії, її викликів і способів залучення людей до політичних процесів. 
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