
Багатосторонній підхід з метою відбудови України: ALDA, CORLEAP
і Чеське Президентство

Приєднуйтесь до панелі “Розбудова України”

Локалізація та децентралізована співпраця представляють собою поворотний момент та
позитивний підхід в рамках демократичного процесу в країнах східного партнерства. До того ж,
враховуючи не тільки триваюче вторгнення на Україну, а також те, що Молдова стикається з
проблемою енергозабезпечення, або Арменія, якій довелося зіткнутися з війною, - це лише
згадано декілька проблем, і як можна подолати ці виклики?

Почати процес реконструкції, базуючись на стійкості місцевих органів влади,
муніципалітетів та громадян – це не тільки важлива умова, але і вірний шлях при зіткненні з
кризою. Таким чином, підкреслюючи роль кожного гравця, включеного перш за все у процес
відновлення та з іншого боку у демократичне відновлення, суттєво оцінити поточну ситуацію в
країнах східного партнерства.

Наступного дня після 11 щорічної зустрічі в рамках CORLEAP, «Союз міст і муніципалітетів
Чеської Республіки» організував міжнародну конференцію, мета якої побудувати мости та
поєднати муніципалітети ЄС з муніципалітетами країн східного партнерства. Як згадав Петр
Гандалович, Директор Департаменту сприяння розвитку, Міністр закордонних справ Чеської
Республіки, і модератор 2-ї панелі “Відбудова України”, “чотири рівні відбудови були
презентовані: 1-й міжнародний; 2-й національний; 3-й на рівні місцевих муніципалітетів і 4-й
на рівні громадян”.

Відбудова має відбуватися на місцевому рівні, вимагаючи багатосторонній і
багаторівневий підхід

З загальної точки зору, величезну війну та нелюдські умови, з якими зараз стикається Україна,
слід розуміти в ширшому контексті: «це не лише регіональна війна», – пояснив Ярослав
Курфюрст, заступник міністра закордонних справ з європейських питань. Отже, те, що зараз
відбувається, має побічний ефект, залучаючи різних акторів, від Східного партнерства до
Європейського Союзу та всієї глобальної спільноти.

Крім того, як нагадав Георг Ціглер, DG NEAR Європейської комісії, необхідно враховувати
статус кандидата, а також фінансову стабільність: Україні потрібна підтримка, щоб уникнути
інфляції та будь-якої загрози, яку створює нестабільна фінансова ситуація.

https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/11th-corleap-meeting.aspx#:~:text=Conference%20of%20the%20Regional%20and,Republic%2C%20on%203%20November%202022.
https://www.smocr.cz/en/activities/projects/resilient-municipality-and-public-administration-in-the-eastern-partnership-countries/a/online-stream-perspective-and-transfers-of-transformation-experience-in-relation-to-resilience-of-local-governments


Якщо як на міжнародному, так і на національному рівнях влада та уряди роблять крок вперед,
місцевий рівень має бути однаково взятий за увагу. «Україна зробила свій вибір», – зазначив
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, який разом із міським головою Старобільська
Луганської області Яною Літвіновою представляли два міста України. Саме з волі людей і
ролі, яку вони відіграють у муніципалітетах, процес відбудови має розпочатися. «Вірю в нашу
спільну, підкреслюю, спільну перемогу», – підсумував пан Федорук, наголосивши на тісній
участі та підтримці ЄС у цій ситуації.

Зрештою, це бачення також поділяла Антонелла Валморбіда, генеральний секретар ALDA,
яка, згадуючи про Майдан, наголосила на важливості громадян як «рушіїв історії». Більше
того, ґрунтуючись на успішних прикладах Агенцій місцевої Демократії, починаючи з тих, які
були створені відразу після закінчення війни на Балканах, пані Валморбіда виступала за те, що
«відбудова відбуватиметься на місцевому рівні, вимагаючи багатостороннього та
багаторівневого підходу, працюючи разом для спільних зусиль».

***

***
Панель відбулася в місті Ліберець у Чеській Республіці 4 листопада 2022 року. Дивіться повну
програму тут

https://www.alda-europe.eu/network/#ldas
https://www.smocr.cz/shared/clanky/12185/AJ_CONFERENCE_Program_4_11_22_Liberec.pdf
https://www.smocr.cz/shared/clanky/12185/AJ_CONFERENCE_Program_4_11_22_Liberec.pdf

