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25 РОКІВ ДОСВІДУ ПЛІЧ-О-ПЛІЧ З КОНГРЕСОМ
Для мене велика честь представитися всім членам Конгресу з 25-річним досвідом підтримки
місцевої демократії в Європі та за її межами. Я добре знаю Конгрес, оскільки пліч-о-пліч з ним
розвивалась моя кар’єра. Я щиро вірю в нашу колективну справу, бо демократія, розвиток та
справедливі суспільства беруть свій початок на місцевому і регіональному рівнях, і це основа, на
яку спирається вся решта управління. Я присвятила своє життя цьому, спостерігала за чудовими
результатами і зустрічала неймовірних лідерів. За цієї причини, і ґрунтуючись на досягнутому
досвіді у якості Генерального секретаря, який покидає свою посаду, я хочу, щоб мій досвід і
навички сприяли розвитку, релевантності і стратегічності Конгресу. І я маю намір зробити свій
внесок разом з членами Конгресу, політичним керівництвом і персоналом.
Конгрес – це УНІКАЛЬНЕ місце знань, діалогу та політичної орієнтації, що є важливим у Раді
Європи, серед наших держав-членів і громадян. Конгрес охороняє демократію, але і рішуче
сприяє змінам задля забезпечення демократії, прав людини і верховенства закону, а також
заради миру і сталості на нашій планеті.
Я можу безпосередньо спілкуватися (з великим задоволенням) з вами.
Я володію французькою і італійською мовою. На високому рівні володію англійською та
російською мовами.
Можу працювати з німецькою, іспанською і сербською мовами. Я почала курси з вивчення
арабської мови. (НА ВІДЕО)
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МИ МОЖЕМО ЗРОБИТИ ЦЕ РАЗОМ (програма)
• Сильніший
Сильніший Конгрес може розширити методи функціонування та зв'язок з іншими
інституціями на рівні Ради Європи, на національному рівні та рівні інших європейських
інституцій. Добре відомі труднощі в бюджеті та фінансуванні (з обмеженими ресурсами на
персонал та діяльність), що впливають на можливості Конгресу, слід вирішити за допомогою
інноваційних пропозицій шляхом узгодження стратегічного партнерства та надання
важливої ролі Конгресу та його результатам. Буде переоцінена та продовжена робота над
спеціальним планом, який розглядатиме внутрішні ресурси Ради Європи, зовнішнє фінансування,
а також стратегічні партнерства.
Конгрес має почати процес
подальшої
модернізації,
дотримуючись правил і процедур.
А також, мати можливість негайно
реагувати та діяти.
Питання мов є складним. З цією
проблемою я зіштовхуюся все
життя. Ми повинні досліджувати
методи, які пропонують сучасні
технології. З пандемією ми
Малюнок 1 Відкриття Агентства місцевої демократії у Маріуполі, грудень
навчилися
користуватися
2017, Екс-мер Гданська Павло Адамович і Мер міста Маріуполь, Україна,
Вадим Бойченко
Інтернетом. Тож, давайте візьмемо
з цього найкраще.
Сильніший Конгрес – це добре позиціонована інституція в Раді Європи, Європейському Союзі
та міжнародному співтоваристві. Ми повинні орієнтуватися на мережах та суттєво
посилювати свою присутність та роль. Сильніший Конгрес – це Асамблея з широким колом
відвідувачів і високою кваліфікацією. Зустрічі мають бути ефективними: інноваційні
методи збору та роботи більш інтерактивні, з чітким визначенням подальших дій. Діалог
між національними асоціаціями та іншими тематичними мережами буде розширено. Сила
Конгресу буде збільшена завдяки більш впевненій та ефективній комунікації. Сьогодні це
надзвичайно складне завдання, але цьому буде приділено особливу увагу, щоб удосконалити
вже розпочатий шлях цифрових інновацій за допомогою гнучкого спілкування більшою
кількістю мов із ключовими партнерствами та співпрацею.

• Більш актуальний
Місцева демократія є основою демократії, а не її периферією! Конгрес – це не менша «палата»
політичних інституцій Ради Європи, а її будівельний блок!
Нам потрібно визначити та оцінити потужну додаткову цінність як унікальної місцевої
демократичної асамблеї, що представляє велику Європу. Моє зобов’язання полягає в тому,
щоб знайти шляхи та засоби для досягнення кращих стандартів, миру та соціально-економічного
розвитку. Ми повинні прискоритися, щоб мати 100% моніторинг Хартії у всіх державахчленах, завершивши на сьогоднішній день цей основний документ. Моніторинг Хартії та
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спостереження за виборами мають бути основними напрямками діяльності Конгресу. Я
пропоную покращити якість цього компонента, ширше охоплюючи весь спектр аналізів і
зосередившись також на передових практиках, якими необхідно поділитися. Важливо, щоб
усі країни були однаково залучені до місій доповідачів, щоб мати спільний підхід до цієї
важливої роботи Конгресу.
Пост моніторинг та післявиборчий період має
супроводжуватися
потужною
подальшою
діяльністю і синергією з іншими зацікавленими
сторонами та стратегічними партнерами. Будь-яка
декларація і кроки на політичному рівні повинні
бути зваженими і жодних запитань не повинно бути
задано просто так. Складні питання заслуговують на
відповіді і їх не слід відкладати в забуті шухляди.
Вибір наших тем для обговорення та розробки
політик, запропонованих політичними органами, має
бути амбітним, враховуючи реальність і динаміку
змін у місцевому та регіональному врядуванні.
У Стратегії Конгресу до 2026 року йдеться про
Малюнок 2 Команда ALDA біля Ради Європи,
необхідність подолання кризи COVID 19. Зараз
березень 2022
існують більш глобальні кризи, включаючи війну в
Україні і нашу відповідь на зміну глобальних сценаріїв. Міграція та
екологічні виклики призводять нас до постійного кризового виміру, де
місцеві та регіональні органи влади знаходяться на передовій. Наші
стратегії необхідно щорічно оцінювати та адаптувати належним чином.
У мінливий час важливі гнучкість і реакція. Першим кроком буде
проміжний мандат Конгресу в 2023 році. З огляду на цю перспективу, у
нинішній час, у нашому порядку денному необхідно звернути особливу
увагу на труднощі представницької демократії та участі громадян,
зменшення нерівності в Європі, економічні труднощі, екологічні проблеми, й
розробки, рішення та виклики цифровізації.

• Більш стратегічний
Нам потрібно створити перспективні можливості партнерства та альянсів у межах Ради
Європи, а також на рівні Європейського Союзу і на глобальному рівні, а також зосередитися на
партнерстві з асоціаціями місцевих органів влади та іншими зацікавленими сторонами.
Діяти поодинці – це не варіант. Нам потрібні амбіції, бачення та лідерство. Союзниками, які
працюють у тому самому напрямку, є установи, групи громадян, міжнародні організації та навіть
приватний сектор. На даний момент, ми не можемо дозволити собі працювати «як звичайний
бізнес», і нам потрібно знайти нові форми співпраці між собою та іншими партнерами.
Наші плани дій, засновані на чітких вказівках, підготовлених Бюро, повинні дозволити нам не
проґавити наші цілі.

ВИ МОЖЕТЕ НА МЕНЕ РОЗРАХОВУВАТИ: ДИВІТЬСЯ МОЇ КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ!
(КЛЮЧОВІ ДОСЯГНЕННЯ НА ВЕБ-САЙТІ І ФОТО ГАЛЕРЕЯ)
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КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРО ТЕ, ХТО Я
Я
сприяла
відкриттю
ALDA
Європейської
асоціації
місцевої
демократії, проекту, створеного Радою
Європи і Конгресом у 1999 році. З того
часу,
я
працюю
Генеральним
секретарем АЛДА. До цього, я
працювала 4 роки разом з Конгресом в
Агенції місцевої демократії у місті
Сісак в Хорватії. Я маю значний досвід
у просуванні місцевої демократії,
Figure 3 Congress session 2017, supporting civil society in Belarus
зміцненні та залученні громадянського
суспільства на місцевому рівні, а також у
впровадженні належного місцевого врядування в Європі та всьому світі. Я є старшим
європейським консультантом з питань місцевого управління, зокрема, з впровадження
процесів участі та децентралізації на підтримку місцевої влади.
Я очолюю ALDA, асоціацію, яка включає 300 членів – місцевих органів влади та асоціацій
місцевих обраних посадовців, у партнерстві з європейськими інституціями (ЄС) та Радою Європи.
Я координую мережу з 15 Агентств місцевої демократії, відкритої за підтримки Конгресу, із
залученням сотень місцевих органів влади з усієї Європи, 50 співробітників і 4,5 мільйонів євро –
стабільним та диверсифікованим фінансуванням від плеяди партнерів, сильною підтримкою від
Європейської комісії. Я маю багаторічний досвід роботи з Конгресом, а також Генеральним
директоратом з питань демократії. Я маю значний досвід управління європейськими
проектами з місцевого самоврядування та розширення повноважень місцевих органів влади,
роботи з мережами та фінансуванням Європейської комісії. Я беру участь і знайома з діяльністю
таких зацікавлених сторін у всьому світі, як ПРООН та ООН-Хабітат.
Я є головою "Європейського партнерства заради демократії (EPD)" і членом Керівного
комітету Конвенції громадянського суспільства про майбутнє Європи. Я була координатором
підгрупи з питань реформи місцевого самоврядування та державного управління Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства. У 2012-2013 роках я працювала членом
правління CIVICUS – Глобального альянсу за участь громадян. 22 липня мене призначили
головою журі Європейської столиці демократії. Я маю академічну кар’єру в Падуанському
Університеті в Італії. Опублікувала три книги про децентралізовану співпрацю і залучення
громадян на місцевому рівні задля розвитку демократії, а також опублікувала різні статті та
документи з цього питання.
Я – італійка, народилася в Швейцарії в 1968 році, з 1993 року заміжня на Фабіо і у нас троє
(тепер усі дорослі ☺ ) дітей. Ми живемо у місті Віченца, Італія.
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