
 
 

 
 

La Wroclaw la Conferința privind rolul administrațiilor locale și al 
societății civile în sprijinul Ucrainei 

 
Pe 25 noiembrie, Reprezentanța regională a Comisiei Europene la Wroclaw și Colegiul Europei de Est, 
organizează o Conferință la Wroclaw (Polonia), intitulată „Ajutorul pentru dezvoltarea democrație: rolul 
guvernelor locale și a societății civile. Un instrument multipartit pentru a sprijini Ucraina”, în parteneriat cu 
ALDA, Regiunea Silezia inferioară și municipalitatea Wroclaw. 

Deja la începutul anului, membrul ALDA „Orașul Wroclaw” a fost în prima linie în acordarea de ajutor 
civililor și oamenilor din Ucraina: „campania de urgență” a marcat un exemplu clar în acest sens. Ca și 
Wroclaw, ALDA a sprijinit un număr mare de activități și inițiative pentru a ușura și a atenua efectele 
acestui război teribil. 

Astfel, de la invazia rusă, democrația și securitatea sunt în joc în Ucraina și țările vecine; și nu este 
surprinzător faptul că este necesar un angajament continuu din partea diverselor părți interesate pentru a 
depăși această criză umanitară și pune capăt războiului. 

 
 

La Wroclaw pentru a dezvolta o abordare cu mai multe părți interesate în sprijinul Ucrainei 

 
 
După evenimentul care a avut loc la mijlocul lunii iunie la Bruxelles pentru a sprijini Agențiile de Democrație 
locală din Mariupol și Dnipro; alegerea de a organiza conferința la Wroclaw are o semnificație similară. Prin 
urmare, locația este relevantă în sine, deoarece Polonia este în prim-plan, reprezentând un loc critic pentru 
a discuta cauza ucraineană. 

Reprezentanții instituțiilor, organizațiilor societății civile și părților interesate se vor număra printre actorii 
activi ai Conferinței. Acesta din urmă va reprezenta, de asemenea, ocazia de a sublinia rolul Agențiilor 
pentru Democrație Locală ca exemplu de succes de cooperare descentralizată și factor cheie în procesul 
de dezvoltare a democrației. 

În plus, acest eveniment va oferi cadrul perfect pentru a prezenta și reflecta împreună despre „Declarația 
finală” cu privire la importanța unei abordări cu mai multe părți interesate pentru sprijinirea democrației. 
Pe baza experienței dovedite de către ALDA, a membrilor și partenerilor săi, a venit momentul să 
concretizăm în continuare angajamentul printr-un document specific și formal. 

În general, așa cum a învățat istoria, schimbarea poate avea loc doar prin angajarea societății civile într-un 
dialog strâns cu autoritățile și instituțiile locale. Există necesitatea de a sprijini întotdeauna abordarea de 
jos în sus, oferind ajutor de lungă durată și acționând în comun cu orice jucător relevant. 
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