Europeiska
lokala
demokrativeckan

Europarådets kongress för lokala
och regionala myndigheter

Vad är
European Local
Democracy
Week?

”Europeiska veckan för lokaldemokrati”
(ELDW) är ett europaomfattande initiativ för
att stärka dialogen mellan lokala myndigheter
och medborgare, samt för att stärka lokal
demokratin och främja medborgar
deltagandet.
Lokala och regionala myndigheter från Europarådets
47 medlemsstater uppmanas att organisera offentliga
evenemang, i syfte att:
 ka medborgarnas deltagande i beslutsfattande på
 Ö
lokal nivå.
 tveckla dialogen mellan medborgare och deras
  U
förtroendevalda (kommunchef, kommunfullmäktiges
medlemmar … ).
  Introducera mekanismer för deltagande i våra
demokratiska system.
Deltagarna kan välja att hålla sin vecka för lokal
demokrati och arrangera olika evenemang
när det passar dem vid valfri tid året. Ett
##högtidsevenemang kan läggas kring den
15 oktober som en hyllning till Europeiska
stadgan om lokalt självstyre, som öppnades
för underskrift den dagen 1985.Kommunerna
uppmanas att utse en person med lokalt
inflytande till ”Lokal
demokrati
veckans röst”.
Denna persons roll är att verka som goodwill
ambassadör för att främja initiativet.Europarådets
kommunalkongress ansvarar för att samordna
ELDW.

Hur deltar vi i
Europeiska lokala
demokrativeckan?

DELTA I ELDW MED TRE STEG
	
 Fyll i registreringsformuläret online på
www.coe.int/demoweek-registration
och skapa ett eget ELDW-konto.
	Planera och arrangera aktiviteter som knyter
an till årets huvudtema, samt till aktuella frå
gor i ert område, och använd ELDW:s grafiska
profil.
 isa upp era aktiviteter på ELDW:s webbplats
V
genom att ladda upp en detaljerad beskriv
ning till ert konto.

Information om hur ni registrerar er finns
på ELDW-webbplatsen:
www.coe.int/demoweek
På ELDW-webbplatsen finns
► Allmän

information, idéer om olika teman,
referenstexter, och evenemang från tidigare år, samt
en verktygslåda.
► Logotyper, affischer och informationsblad, på olika
språk som ni kan ladda ner.
► En
lista
över
nationella
samordnare,
samverkansorganisationer och kontaktuppgifter till
kongressens ELDW-grupp.

Vilket mervärde
ger ELDW för ert
område?

en deltagande kultur genom att engagera
invånarna i samhällslivet och den lokala politiken.
► Höjer kvaliteten och styrkan i medborgarnas deltagande
i lokala angelägenheter, samt deras förståelse för lokalt
självstyre och kunskap om europeiska organisationer.
► Förbättrar dialogen mellan medborgare och deras
förtroendevalda, samt mellan olika samhällsgrupper
► Ökar invånarnas förtroende för förtroendevalda och
institutioner genom deltagande i en mer öppen och
lättförståelig process för beslutsfattande.
► Stärker känslan av att ha ett gemensamt uppdrag
och ömsesidigt ansvar för det egna samhället bland
invånare och förtroendevalda.
► Skapar en europeisk dimension inom områdets
aktiviteter.

Kontakt
democracy.week@coe.int
www.coe.int/demoweek/fr

www.coe.int/congress

Europarådet är Europas ledande människorättsor
ganisation. Det består av 47 medlemsstater, där
ibland alla är medlemmar i Europeiska unionen.
Kongressen för lokala och regionala myndigheter
är ett organ inom Europarådet som ansvarar för att
stärka lokal och regional demokrati i de 47 med
lemsstaterna. Kongressen består av två kammare
– Lokala myndigheters kammare och Regionernas
kammare – och tre kommittéer. Den samlar 648
valda representanter från mer än 150 000 lokala och
regionala myndigheter.
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► Främjar

