
 
 

 
 

Abordarea multilaterală pentru reconstrucția Ucrainei: ALDA, CORLEAP și 
președinția cehă  

 
Participarea la panelul privind "Reconstrucția Ucrainei" 

Localizarea și cooperarea descentralizată reprezintă un punct de cotitură cheie și o abordare pozitivă în 
cadrul procesului democratic din țările Parteneriatului Estic (EaP). Cu toate acestea, având în vedere invazia 
în curs a Ucrainei; presiunea cu care se confruntă Moldova în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, 
sau războiul cu care a trebuit să se confrunte Armenia – pentru a menționa doar câteva – cum ar fi posibil 
să depășească aceste provocări? 

Demararea unui proces de reconstrucție, bazat pe reziliența autorităților locale, municipalităților și 
cetățenilor este nu numai o condiție necesară, ci și calea de urmat atunci când se confruntă cu o criză. Prin 
urmare, luarea în considerare a rolului fiecărui actor implicat în procesul de reconstrucție în primul rând, și 
în cel democratic în al doilea rând, este esențială pentru a înțelege situația actuală din regiunea 
Parteneriatului estic.  

Chiar a doua zi după cea de-a 11-a reuniune anuală a CORLEAP, „Uniunea Orașelor și Municipiilor din 
Republica Cehă” a organizat o conferință internațională menită să construiască poduri și să conecteze 
municipalitățile din UE cu cele din țările Parteneriatului Estic. După cum a menționat Petr Gandalovič, 
director al Departamentului de Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe și moderator 
al Panelului II „Reconstrucția Ucrainei”, „au fost reprezentate cele patru niveluri ale reconstrucției: cel 
internațional; cea națională; cea a municipiilor locale și cea a cetățenilor”. 

 

Reconstrucția va avea loc la nivel local, necesitând o abordare multilaterală și pe mai multe niveluri 

 
 
Dintr-o perspectivă generală, războiul extraordinar și condițiile inumane cu care se confruntă Ucraina acum 
trebuie înțeles într-un context mai larg: „acesta nu este doar un război regional” – a explicat Jaroslav 
Kurfürst, ministru adjunct al afacerilor externe pentru chestiuni europene. Prin urmare, ceea ce se întâmplă 
acum are un efect de propagare, implicând diferiți actori, de la Parteneriatul Estic, până la Uniunea 
Europeană și întregul sistem global. 

În plus, astfel cum a reamintit Georg Ziegler, DG NEAR a Comisiei Europene, trebuie să se țină seama de 
statutul de candidat, precum și de stabilitatea financiară: Ucraina are nevoie de sprijin pentru a evita 
inflația și orice amenințare reprezentată de o situație financiară instabilă. 

Dacă atât la nivel internațional, cât și la nivel național, autoritățile și guvernele fac un pas înainte, nivelul 
local trebuie luat în considerare în mod egal. "Ucraina a făcut alegerea", a declarat Anatoliy Fedoruk, 



primarul orașului Bucha, care împreună cu Yana Litvinova, primarul orașului Starobilsk din regiunea 
Luhansk, au reprezentat două municipalități din Ucraina. Exact din voința oamenilor și din rolul pe care îl 
joacă cu municipalitățile pe care trebuie să înceapă procesul de reconstrucție. "Cred în victoria noastră 
comună și subliniez victoria comună", a concluzionat dl Fedoruk, subliniind implicarea și sprijinul strâns al 
UE în această situație. 

*** 
Panelul a avut loc în orașul Liberec, Republica Cehă, la 4 noiembrie 2022. Consultați agenda completă aici 

 

https://www.smocr.cz/shared/clanky/12185/AJ_CONFERENCE_Program_4_11_22_Liberec.pdf
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