
 
 

 

 
ALDA підписала Велику хартію на Глобальному форумі з сучасної прямої 

демократії 
 
Церемонія підписання Великої хартії Міжнародної ліги демократичних міст відбулася 24 
вересня 2022 року в місті Люцерні у Швейцарії на Глобальному Форумі з сучасної прямої 
демократії , у якому взяла участь Генеральний Секретар ALDA Антонелла Валморбіда. Як 
найбільше зібрання, присвячене прямій демократії в усьому світі, форум вітав учасників з 
академічної, політичної точки зору та громадянського суспільства. 
 
Із загальної точки зору, мета ініціативи полягає в тому, щоб об’єднати людей із різним 
досвідом і освітою, щоб надати активістам та організаціям можливість поділитися своїми 
ідеями та налагодити зв’язок з іншими, які працюють над тими ж проблемами. Таким чином, 
проведення форуму пов’язано з тим, що сьогодні демократія є викликом на всіх політичних 
рівнях, як у світі, так і в країні-господарці цьогорічного Глобального форуму, Швейцарії. 
 
Форум координував міжнародний консорціум під керівництвом «Швейцарський Фонд 
демократії» під головуванням Адріана Шміда, а також «Інтернаціонал демократії», де 
Керолайн Вернайлен, глобальний менеджер із «PR & Розбудова громади», об’єднує теми з 
усього світу. 
 
У рамках цього контексту, Генеральний Секретар ALDA взяла слово під час Заключної 
пленарної панелі про те, як врятувати Демократію, і представила свою доповідь на SwissInfo 
Channel. У центрі уваги цієї панелі були великі виклики та кризи, з якими стикається 
демократія у наш час, такі як авторитаризм, фейкові новини, пандемії та війни; особливу 
увагу приділено необхідності глибокого залучення, стійкості та справедливої демократії. 
 
Як і щорічний форум, GFMDD 22 також завершився підсумковою декларацією, складеною та 
прийнятою учасниками, узагальнюючи зміст конференції та визначаючи пропозиції щодо 
подальшої співпраці. 

 
Пані Валморбіда від імені ALDA підписала Велику Хартію на Глобальному Форумі з 

сучасної прямої демократії, по дорученню від Ради Правління 

 
 
Перший проект документа було розроблено та погоджено на Глобальному форумі з питань 
сучасної прямої демократії 2018 року в Римі за підтримки парламенту цього міста та 
представників міст у всьому світі. Відтоді це стало предметом широкого світового 
обговорення. У своїй поточній версії Велика Хартія визначає 20 різних вимірів демократії на 
місцевому рівні, щоб громадяни та міські інституції могли сформулювати уявлення про те, 
яку позицію мають їхні власні міста щодо розвитку демократії. 
В останній день Форуму відбулася церемонія підписання Великої Хартії Міжнародної ліги 
демократичних міст. Хартія зобов’язує підписантів впроваджувати політику залучення 
громадян на місцевому рівні. 
  
*** 

http://swissinfo.ch/
http://swissinfo.ch/
https://www.democracy.community/stories/magna-charta


Крім того, що ALDA підписала Велику Хартію, також приєдналися представники з 6 міст, а 
саме: Валонго (Португалія), Нансі (Франція), Лозанна (Швейцарія), Леон (Іспанія), Амстердам 
(Нідерланди), Бухарест (Румунія), а також від мережевих організацій і проектів, таких як 
Об’єднані міста та органи місцевого самоврядування (ОМОМС) та Європейська столиця 
демократії (ECД), на якій Пані Валморбіда виступає Головуючою експертного журі.  
 
 

 

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

