
Розміщення місцевих ініціатив і децентралізації в центрі
демократичного процесу Східного партнерства

Шість країн - Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Молдова та Україна – забралися разом у
2009 році, щоб заснувати фундацію країн Східного Партнерства (EaP). Останній, таким чином,
спрямований на зміцнення відносин як у політичній, так і в соціально-економічній сферах з
Європейським Союзом (ЄС).

Але як розкрити ці теми та посилити зв’язок між ними? Стратегій може бути тисяча, але,
безумовно, достатньо, як це також наголошується в останньому звіті CORLEAP доповідач К.
Кохокар; децентралізація або, краще кажучи, «децентралізація влади від центральних урядів
до народу, включаючи децентралізацію від централізованих урядів до парламенту та судових
інституцій», може являти собою ключовий поворотний момент у демократичному процесі.

У цьому контексті роль ALDA, особливо та, яку виконують обидва, я офіс ALDA в Кишиневі
(Молдова), так і Агенції місцевої демократії (LDA)в Чимишлії, Кутаїсі, Ґюмрі, Маріуполі та Дніпрі,
набуває унікального та стратегічного значення. Таким чином, LDA є успішним прикладом
децентралізованої співпраці та потужним інструментом для подальшого сприяння
спроможності суспільства взяти на себе зобов’язання щодо демократії. Подібним чином,
співпрацюючи також з місцевими органами влади, агентства можуть стимулювати процес
реформ і коригування політики на інституційному рівні.

LDA є успішним прикладом децентралізованої співпраці у Східному партнерстві

Крім того, нещодавні кризи та війни, з якими стикається населення всього світу, певною мірою
підкреслюють ще більш важливу роль місцевих органів влади та акторів у полегшенні, якщо не
у вирішенні, викликів, які стоять перед людьми. Проект “EU4Accountability” представляє одну з
останніх ініціатив, започаткованих у Молдові серед країн Східного партнерства ALDA у
партнерстві з EPD та People in Need. Крім того, враховуючи глибокі зв’язки, які Асоціація має з
Україною, 4 листопада 2022 року Генеральний секретар ALDA Антонелла Валморбіда візьме
участь як основний доповідач в рамках 11-ї щорічної зустрічі CORLEAP у панелі під назвою
“Відбудова України”, на якій будуть присутні Віталій Кличко, міський голова Києва, Ярослав
Курфюрст, заступник міністра закордонних справ з європейських питань та Анатолій Федорук,
міський голова міста Буча.

Ця серія ініціатив і нескінченна відданість чітко демонструють позицію ALDA як зацікавленої
сторони в регіоні Східного партнерства та в CORLEAP.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/11th-corleap-meeting.aspx
https://www.alda-europe.eu/where-we-work/
https://www.alda-europe.eu/where-we-work/
https://www.alda-europe.eu/progetto/eu4accountability/
https://www.alda-europe.eu/events/reconstruction-of-ukraine-liberec-cz/



