Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası

Avrupa Konseyi
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

Avrupa Yerel
Demokrasi Haftası
nedir?

“Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” (AYDH)
yerel demokrasi ve vatandaş katılımını artırmak için yerel yönetimler ile vatandaşları bir
araya getiren ve her yıl Ekim ayında Avrupa
çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir.
Avrupa Konseyi’nin 47 üye ülkesinden yerel ve bölgesel
yönetimler aşağıdaki amaçlarla halka açık etkinlikler
düzenlemeye davet edilir:
► Yerel

düzeyde karar alma sürecine vatandaşların
katılımını artırmak;

► Vatandaşlar

ve seçilmiş kişiler arasındaki diyaloğu
geliştirmek (Belediye başkanları, belediye meclis
üyeleri...);

► Katılımcılık mekanizmasını demokratik sistemlerimize

dahil etmek.
Katılımcılar Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerini, yıl boyunca kendilerine uygun zamana göre
planlayabilirler. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı’nın 1985 yılında imzaya açıldığı tarih olan
15 Ekimde bir Ana Etkinlik gerçekleştirebilirler.
Katılımcı kuruluşlar “AYDH’nin Sesi” olarak iyi niyet
elçisi görevini üstlenirler.
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, AYDH koordinatörlüğünü üstlenmektedir.

Avrupa Yerel
Demokrasi
Haftasına nasıl
katılınır?

3 ADIMDA AYDH’YE KATILIM
AYDH hesabınızı oluşturmak için
www.coe.int/demoweek-registration
adresini ziyaret edin ve formu doldurun.
	
AYDH’nin görsel kimliğini kullanarak ilgili yılın teması ve toplumunuzdaki güncel
konularla ilgili etkinlikler düzenleyin.
	Etkinliklerinizi hesabınıza yükleyin, AYDH
web sitesini kullanarak etkinliklerinize görünürlük kazandırın.

Kayıtla ilgili tüm detaylar AYDH web sitesinde yer almaktadır:
www.coe.int/demoweek
AYDH web sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:
► Genel

bilgi, tematik fikirler, başvuru metinleri, daha
önceki yıllardan etkinlikler;
► Pek çok dilde hazırlanmış logolar, posterler ve broşürler;
► Ulusal koordinatörler, ortak kuruluşlar ve AYDH
koordinatorlugunun iletişim bilgileri;
► Katılımcılar arasında doğrudan iletişim, etkileşim ve
deneyim paylaşımını amaçlayan çevrimiçi platform.

AYDH’nin toplumunuz
için yarattığı artı
değer nedir?

► Vatandaşları

toplum hayatına ve yerel siyasete dahil
ederek katılımcılık kültürünü yaygınlaştırmak;

► Vatandaşların

yerel katılımını sağlamak, yerel özerklik
ve Avrupa kuruluşları ilgili bilgilerini arttırmak;

► Vatandaşlar, secilmis temsilciler ve topluluk arasındaki

diyaloğu geliştirmek;

► Vatandaşların

daha şeffaf bir karar alma sürecine
katılmalarını sağlamak ve böylece seçilmiş temsilcilere
ve kurumlara olan güveni artırmak;

► Vatandaşlar,

seçilmiş kişiler ve toplulukları arasındaki
karşılıklı sorumluluk duygusunu güçlendirmek;

İletişim
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek

www.coe.int/congress

Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasının önde gelen
insan hakları kuruluşudur. Bütün Avrupa
Birliği ülkeleri dahil olmak üzere 47 ülkeden
oluşmaktadır. Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongresi, Avrupa Konseyinin 47 üye ülkesinde
yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmekten
sorumludur. İki meclisten -- Yerel Yönetimler
Meclisi ve Bölgesel Yönetimler Meclisi – ve üç
komiteden oluşan Kongre, 150.000’i aşkın yerel
ve bölgesel yönetimi temsil eden 648 seçilmiş
görevliyi bir araya getirir.
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► Toplulukların faaliyetlerine Avrupa boyutu kazandırmak.

