
 
 

 
 
 
 

1993 – 2023: 30 років місцевої демократії на Балканах  
 
 
2023 рік, безумовно, починається в атмосфері невизначеності через економічну та 

геополітичну ситуацію в Європі та світі. 

 

З іншого боку, 2023 рік відзначає важливу річницю для ALDA, Агенцій Місцевої 

Демократії (LDA) та всієї мережі. 

Це було рівно 30 років тому, коли все почалося, із заснування перших LDA на Балканах. 

 

Незважаючи на те, що ALDA мала свій початок наприкінці 90-х років, наша робота та 

зобов’язання розпочалися ще в 1993 році, коли перші LDA були створені за ініціативою 

Ради Європи з метою підтримки громадянського суспільства та мирного співіснування 

в державах колишньої Югославії після конфлікту. 

 
Найперша LDA була заснована в 1993 році в Суботиці, в Сербії, під назвою Посольство 
місцевої демократії* (LDE) в Суботиці, а невдовзі в тому ж році було засновано LDE 
Осієк, Хорватія. 
 
Через 30 років ситуація кардинально змінилася. Рік за роком Агенції місцевої демократії 
виявилися успішним інструментом і тепер є мережею з 16 Агентств, розкиданих у країнах 
Європейського сусідства, з 3 Операційними Партнерами (ОП) у Хорватії. 
 
Таким чином, разом з їхньою місією, також розширився географічне охоплення LDA. 
Сьогодні LDA працюють в інших країнах, окрім Балкан, але саме там ми зберегли у своїй 
повсякденній діяльності пам’ять і суть довгої подорожі, яку ми пройшли. 
 
2023 рік буде відзначений серією заходів, спрямованих на відзначення повсякденної 
діяльності АМД та їхніх делегатів, досягнень ALDA та LDA протягом багатьох років. 
 
Будуть організовані публічні заходи на Балканах, де починалася діяльність, таким чином 
нагадуючи про віхи розвитку нашої діяльності на Балканах і за їх межами. 
 
Буде випущено видання у вигляді збірки анекдотів, фотографій і свідчень, і нагадає 
історію перших 30 років. 



 
Буде створено документальний відеофільм, щоб оживити найважливіші моменти 
через зображення, місця і людей, які позначили нашу історію. 
 
Пізніше ювілей відбудеться під час Генеральної асамблеї ALDA, яка, ймовірно, 
відбудеться в червні 2023 року (більше інформації буде в наступні місяці!) разом із 
колегами, членами та делегатами, щоб відсвяткувати та подумати про майбутній 
розвиток мережі LDA. 
 
А потім, ми підійдемо до кінця року з вирішальним заходом у Страсбурзі, у жовтні 2023 
року, де ALDA та LDA, сподіваємось, будуть присутні в приміщенні Конгресу. 
 
Це лише віха насиченого подіями 2023 року з багатьма іншими ініціативами, які будуть 
оприлюднені в наступні тижні та місяці, спрямовані на святкування перших 30 років 
місцевої демократії на Балканах, звідки все почалося і до сьогоднішнього дня... і хто 
знає, скільки ще еволюцій попереду! 
 
Нехай почнеться Ювілей! 
 
_______ 
 
*Лише в 1998 році LDA почали називатися, як ми їх знаємо сьогодні, замінивши 
посольства місцевої демократії на Агентства Місцевої Демократії. 
 
Посилання на звіт про діяльність LDA за всі роки 


