
Конференція у Вроцлаві про роль органів місцевого
самоврядування та громадянського суспільства у підтримці

України

25 листопада, Регіональний Представник Європейської Комісії у Вроцлаві та Коледж Східної
Європи організовують Конференцію у Вроцлаві (Польща) під назвою “Допомога розвитку
демократії: роль місцевих органів влади та громадянського суспільства” у партнерстві з ALDA,
регіоном Нижня Сілезія та муніципалітетом Вроцлава. 

Уже на початку року член ALDA «Місто Вроцлав» був у першій лінії допомоги мирним жителям і
людям в Україні: яскравим прикладом цього стала “надзвичайна кампанія”. Як і Вроцлав, ALDA
підтримала велику кількість заходів та ініціатив, спрямованих на полегшення та пом’якшення
наслідків страшної війни.

Таким чином, з моменту російського вторгнення на карту поставлені демократія та безпека в
Україні та сусідніх країнах; і не дивно, що для подолання цієї гуманітарної кризи потрібна
нескінченна прихильність різних зацікавлених сторін, щоб закінчити війну.

У Вроцлаві розроблюється багатосторонній підхід для підтримки України

Після заходу, який відбувся в середині червня в Брюсселі на підтримку Агенцій місцевої
демократії у Маріуполі та Дніпрі, аналогічне значення має вибір проведення конференції у
Вроцлаві. Місце є актуальним саме по собі, оскільки Польща знаходиться на передовій,
представляючи критичне місце для обговорення української справи.

Серед активних учасників конференції будуть представники інституцій, організацій
громадянського суспільства та зацікавлені сторони. Останнє також стане нагодою підкреслити
роль Агенцій місцевої демократії як успішного прикладу децентралізованої співпраці та
ключового фактора в процесі розвитку демократії.

Крім того, цей захід стане ідеальним місцем для презентації та спільного осмислення
«Заключної декларації» про важливість підходу багатьох зацікавлених сторін для підтримки
демократії. Базуючись на перевіреному досвіді ALDA, її членів і партнерів, настав час
додатково конкретизувати зобов’язання за допомогою конкретного офіційного документа.

Загалом, як вчить історія, зміни можуть відбутися лише шляхом залучення громадянського
суспільства до тісного діалогу з місцевою владою та установами. Необхідно завжди
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підтримувати підхід «знизу вгору», надаючи тривалу допомогу та діючи узгоджено з будь-яким
відповідним гравцем.


