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Den europeiske lokaldemokratiuka (ELDW) 
er et paneuropeisk initiativ som sikter mot 
mer dialog mellom lokale myndigheter og 
innbyggere for å styrke lokaldemokratiet og 
involvere medborgerne.

Lokale og regionale myndigheter fra Europarådets 47 
medlemsstater oppfordres til å arrangere offentlige 
tilstelninger hvor målet er å: 

 ►  Involvere innbyggerne mer i beslutninger som tas 
på lokalt nivå
 ► Styrke dialogen mellom innbyggerne og deres 
folkevalgte representanter (ordførere, medlemmer 
av by- og kommunestyrer, …)
 ► Introdusere mekanismer for involvering i våre 
demokratiske systemer

Hva er den  
europeiske  
lokaldemokratiuka?

Deltakerne står fritt til å planlegge sin 
egen europeiske lokaldemokratiuke og 
gjennomføre hensiktsmessige arrangementer 
hele året igjennom. Det kan legges opp til et 
flaggskiparrangement rundt den 15. oktober 
som en hyllest til det europeiske charteret om 
lokalt selvstyre, som ble lagt ut for signering denne 
datoen i 1985. 
Myndighetene inviteres til å nominere en person 
med lokal innflytelse som “talsperson for ELDW” 
som skal fremme initiativet i kraft av sin rolle som 
goodwill-ambassadør. 
Kongressen for lokale og regionale myndigheter 
og Europarådet har ansvar for å koordinere ELDW.



Hvordan melder 
vi oss på den 
europeiske 
lokaldemokratiuka?

All informasjon om registrering finnes på 
ELDWs nettside

www.coe.int/demoweek

ELDWs hjemmeside inneholder

 ►Generell informasjon, ideer inndelt etter tema, 
referansetekster, arrangementer fra tidligere år samt 
verktøykasse.
 ► Nedlastbare logoer, plakater og brosjyrer på flere språk.
 ►Oversikt over nasjonale koordinatorer, 
partnersammenslutninger og kontaktinformasjon 
til kongressens arbeidsgruppe for ELDW.

TRE STEG FOR Å DELTA I ELDW

      Fyll ut registreringsskjema på nettet:  
www.coe.int/demoweek-registration   
og opprett en egen ELDW-konto,

    Planlegg og gjennomfør aktiviteter knyttet til 
årets hovedtema og til aktuelle temaer i ditt 
lokalsamfunn, ved bruk av ELDWs visuelle 
identitet,

   Synliggjør aktivitetene på ELDWs hjemme-
side ved å laste opp detaljerte beskrivelser til 
kontoen din.



www.coe.int/congress/fr

Hvilke merverdier 
kan ELDW tilføre  
ditt lokalsamfunn?

Mer informasjon

 ► Fremme en kultur for deltakelse ved å få innbyggerne 
til å engasjere seg i nærmiljøet og lokalpolitikken.
 ► Øke kvaliteten og styrken på innbyggernes deltakelse i 
lokale saker og kjennskap til europeiske organisasjoner.
 ►Utvikle dialogen mellom innbyggerne og deres 
folkevalgte representanter og blant ulike grupper i 
lokalsamfunnet.
 ►Underbygge innbyggernes tillit til folkevalgte 
representanter og institusjoner gjennom deltakelse 
i mer åpne og gjennomsiktige beslutningsprosesser
 ► Styrke opplevelsen av felles ansvar mellom innbyggere, 
folkevalgte representanter og lokalsamfunn.
 ►Gi aktivitetene i ditt lokalsamfunn en europeisk 
dimensjon.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek/fr

Europarådet er den ledende 
menneskerettighetsorganisasjonen på det 
europeiske kontinentet. Rådet omfatter 47 
medlemsland, hvorav 27 er medlemmer av 
Den europeiske union. Kongressen av lokale og 
regionale myndigheter er en institusjon underlagt 
Europarådet. Kongressen representerer lokale og 
regionale myndigheter som styrker lokaldemokratiet 
i Europarådets 47 medlemsstater. Kongressen består 
av to kamre, Lokal- og Regionalkammeret, og er 
institusjonelt talerør for over 150 000 europeiske 
lokalmyndigheter og regioner.
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