CARE SUNT OBIECTIVELE SĂPTĂMÂNII EUROPENE A DEMOCRAŢIEI
LOCALE?
Implicarea cetăţenilor în afacerile locale, oferă informaţii importante despre vitalitatea
democraţei locale şi responsabilitatea aleşilor locali.
Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale (SEDL) este un eveniment anual creat
pentru a sensibiliza cetăţenii europeni cu privire la modul în care autorităţile locale
funcţionează şi oportunităţile disponibile în comunitatea lor pentru a participa la luarea
deciziilor.
În Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale, autorităţile locale sunt chemate să
reflecteze asupra responsabilităţilor lor în societăţile democratice.
În Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale publicul larg este informat cu privire la
Consiliul Europei, instituţia majoră de referinţă în Europa pentru valorile universale
precum democraţia şi drepturile omului şi este evidenţiat rolul pe care Congresul
Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) îl joacă în dezvoltarea şi consolidarea democraţiei
locale din toată Europa.
Sunt patru motive pentru organizarea Săptămânii Europeane a Democraţiei Locale:
• Pentru a evidenţia valoarea democraţiei locale ca un element esenţial în orice sistem
democratic;
• Pentru a implica cetăţenii în viaţa publică locală şi pentru a determina cât mai mulţi
cetăţeni să se implice activ în comunitatea lor;
• Pentru a stimula autorităţile locale să reflecteze la rolul pe care îl au, ca apărători ai
democraţiei locale:
• Pentru a consolida profilul Consiliului şi Congresului Europei, pentru a dezvolta
democraţia locala şi a creşte eficienţa şi transparenţa guvernării locale.
CONTACT:
Maria Baroni, ELDW Project Manager, maria.baroni@coe.int
Steluţa Purcaru, Coordonator Programe, steluta.purcaru@amr.ro
INFORMAŢII:
democracy.week@coe.int; www.coe/int/demoweek
Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale este o iniţiativă a Consiliului Europei şi a
Congresului său, lansată în octombrie 2007. Săptămâna care cuprinde data de 15
octombrie a fost aleasă pentru desfăşurarea acestui eveniment ca un tribut adus la Carta
Europeană a Autonomiei Locale, deschisă spre semnare în anul 1985.
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Congresul, ca adunare politică compusă din aleşi din partea autorităţilor locale şi
regionale, din cele 47 de State Membre ale Consiliului Europei este organismul
responsabil pentru coordonarea acestei iniţiative pan-europene.
"DREPTURILE OMULUI LA NIVEL LOCAL"
• Democraţia şi drepturile omului sunt interdependente. Democraţia nu poate exista fără
respectarea necondiţionată a drepturilor omului.
• Multe drepturi şi libertăţi nu intră doar în atribuţia guvernelor centrale, ci sunt
implementate la nivel local, cum este cazul multor drepturi civice şi sociale (acces egal la
serviciile publice, protecţia persoanelor defavorizate, bătrâni, minorităţi, etc)
• Libertăţile, drepturile, precum şi democraţia locală şi regională, reprezintă un bun
comun care trebuie acordat în orice ţară.
• Prin intermediul SEDL 2011 Congresul Puterilor Locale şi Regionale doreşte să
evidenţieze drepturile omului ca pe o componentă fundamentală a democraţiei locale şi să
dezvolte o cultură a respectului pentru drepturile omului în cadrul comunităţilor
europene.
• Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale a fost concepută pentru a creşte gradul de
conştientizare a drepturilor omului la nivel local, contribuind la promovarea unor oraşe
mai coezive prin prevenirea şi combaterea intoleranţei, discriminării şi a excluziunii
sociale.
Între 10 şi 16 octombrie 2011, oraşe din 47 de ţări membre ale Consiliului Europei sunt
invitate să se alăture SĂPTĂMÂNII EUROPENE A DEMOCRAŢIEI LOCALE!
ÎN COMUNITATEA TA
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A DEMOCRAŢIEI LOCALE 2011
VA CONTRIBUI LA:
• diseminarea informaţiilor cu privire la cultura drepturilor omului
• promovarea drepturilor sociale şi accesul la serviciile publice şi structurile sociale
de sprijin
• promovarea participării la viaţa publică pentru grupurile mai puţin reprezentate
• conştientizarea rolului birourilor de mediere a drepturilor omului în Statele
Membre ale Consiliului Europei
Mai multe informaţii despre "Oraşul de 12 Stele”
www.coe/int/demoweek/content
CUM POŢI TU CONTRIBUI LA SĂPTĂMÂNA LOCALĂ A DEMOCRAŢIEI
EUROPENE?
Comunităţile locale şi regionale din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei
precum şi asociaţiile lor naţionale, sunt invitate să organizeze evenimente şi întâlniri care
vor avea loc în Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale 2011.
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Cel puţin una dintre activităţile organizate de către municipalităţi ar trebui să fie inspirată
de tema "drepturile omului la nivel local".
Pe site-ul Congresului, www.coe.int/demoweek, autorităţile locale vor găsi un ghid
util pentru pregătirea evenimentului.
Acesta include:
• texte de referinţă pe tema drepturilor omului şi documente care stabilesc poziţia
Congresului cu privire la apărarea drepturilor cetăţenilor la nivel local şi regional;
• formularele de înregistrare care se pot completa cu uşurinţă în format electronic (pentru
organizarea evenimentului, cu sau fără statutul de "12 Stele");
• o descriere a diverselor domenii de interes şi sugestii pentru idei tematice;
• o listă de vorbitori din partea Consiliului Europei care ar putea fi invitaţi să participe la
principalele evenimente;
• materiale de informare pentru SEDL (logo, afişe şi pliante) în formate diferite, care pot
fi uşor descărcate şi tipărite.
CUM POTI DEVENI "ORAŞUL DE 12 STELE" AL SĂPTĂMÂNII?
Autorităţile locale care doresc să participe la eveniment au posibilitatea să se înregistreze
ca simpli parteneri, sau pot acorda o importanţă deosebită participând la categoria "Oraş
de 12 Stele".
Pentru a se înregistra ca "Oraş de 12 Stele" autorităţile locale trebuie să îndeplinească
cinci condiţii:
1. să aloce un buget specific pentru activităţile SEDL;
2. să lanseze o campanie de promovare folosind imaginile grafice oferite de Congresul
Consiliului Europei;
3. să organizeze o serie de activităţi specifice legate de tema principală a "drepturilor
omului";
4. să implice diferite grupuri de cetăţeni în iniţiative, în special tinerii, prin intermediul
consiliilor municipale de tineret, din şcoli şi licee;
5. să organizeze un eveniment cu o dimensiune europeană sau pan-europeană care să
evidenţieze rolul autorităţilor locale în construirea unei Europe democratice.
La principalul eveniment european "Oraş de 12 Stele", oraşele pot invita unul dintre
vorbitori din partea Congresului.
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