
Refacerea legăturilor cu membrii și partenerii din Ucraina: Universitatea de Stat din Bucha
și Mariupol sunt pregătite să devină membri ALDA

Accent pe inițiativa emblematică: consolidarea Agențiilor de Democrație Locală din
Ucraina #westandwithukraine

Nimeni nu ar trebui să fie lăsat în urmă, mai ales în condiții de război. Rolul societății civile
și al autorităților locale în instaurarea păcii, în reconstrucție și în contrabalansarea
atrocităților cauzate de invazia rusă este fundamental. În același timp, instituțiile ar trebui,
de asemenea, să lucreze în cooperare reciprocă și împreună cu reprezentanții
comunităților locale pentru a fi reziliente în acest război.

ALDA lucrează exact pentru a atinge acest obiectiv: să conecteze instituțiile și OSC-urile
pentru a crea o rețea de părți interesate care va reconstrui Ucraina, zi de zi. Beneficiind de
cunoașterea profundă a societății ucrainene și de inițiativele deja implementate atât cu
ADL Dnipro, cât și cu ADL Mariupol, în timpul ultimei misiuni în Ucraina. Doamna
Valmorbida - Secretarul General ALDA; și domnul Coica - Coordonatorul Parteneriatului
Estic și domnul Ostrowski, responsabil cu dezvoltarea ADL-urilor în Ucraina, s-au întâlnit
cu diferite părți interesate cu care să co-creeze în continuare o cale pentru reconstrucție și
reziliență în Ucraina.

“Am vizitat orașul Bucha, iar primarul orașului, domnul Fedoruk, și-a exprimat interesul de
a deveni membru ALDA” a declarat doamna Valmorbida.

“Orașul Bucha este gata să devină nu doar membru al Asociației, ci și să deschidă o
ADL în oraș” - Dl Anatoliy Fedoruk Primarul orașului Bucha.

În plus, misiunea a permis delegației ALDA să se reîntâlnească cu doamna Lomakina -
reprezentantul ADL Mariupol, precum și cu alte părți interesate, cum ar fi Programul
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Acesta din urmă s-a numărat printre principalii
promotori ai cursurilor de formare, dezvoltate în cadrul programului "Platforma pentru buna
guvernare și protecția mediului"* și livrate de dna Valmorbida, încă din 2021.

Legătura cu orașul Mariupol este profundă, de lungă durată și atât de îmbucurătoare, încât
Universitatea de Stat din Mariupol a început și ea procesul de a deveni membru
ALDA. Vizitată în timpul Misiunii din februarie, Universitatea, care acum se află în mod
clar la Kiev din cauza războiului, nu numai că oferă sprijin studenților, dar găzduiește și
ADL însăși. Asociația nu poate fi mai entuziasmată de cooperarea sa cu autoritățile locale
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și universitățile ucrainene. De asemenea, echipa a avut ocazia să se întâlnească din nou
cu primarul din Mariupol, Vadim Boichenko.

În plus, delegația ALDA s-a întâlnit și cu dl Serghei Chernov, Președintele Asociației
Ucrainene a Consiliilor Districtuale și Regionale, cu care a discutat:

● activitățile ALDA în Ucraina și stabilirea priorităților în ceea ce privește furnizarea de
asistență pentru administrația locală ucraineană;

● Foaia de parcurs a cooperării în ceea ce privește implicarea administrațiilor locale
din țările UE pentru a sprijini Ucraina;

● Posibilitățile de a deschide în continuare birouri de reprezentare ALDA în Harkov și
în alte regiuni ale Ucrainei

În cele din urmă, au avut loc întâlniri cruciale la ambasadele Poloniei, Italiei și Franței,
pentru a face auzite vocile persoanelor care trăiesc în Ucraina, contribuind, în același timp,
la cooperarea cu instituțiile guvernamentale.

"Suntem o alianță globală a autorităților locale și a societății civile pentru a sprijini buna
guvernare locală și suntem alături de Ucraina", a concluzionat Secretarul General al
ALDA, mărturisind angajamentul nesfârșit al Asociației pentru Ucraina, pentru pace și
democrație.

Săptămâna aceasta, angajamentul continuă cu organizarea reuniunii partenerilor LDA
Mariupol la Gdansk (Polonia), în data de 24 februarie 2022. ALDA face apel la mai mulți
parteneri să se alăture inițiativei:

● Apel pentru ADL-uri în Ucraina
● Inițiativele ALDA în Ucraina

___________________
* Program finanțat de PNUD în Ucraina
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