Eiropas Vietējās
solidaritātes dienu harta
Eiropas vietējās pašvaldības ir gatavas apliecināt pasaulei, ka globālās pārmaiņas aizsākas vietējās
aktivitātēs un tās vēlas tajās iesaistīt vietējos iedzīvotājus!

Preambula
Vietējām un reģionālajām pašvaldībām Eiropā
ir galvenā loma, lai veicinātu ilgtspējīgu vietējo
attīstību gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Apvienoto Nāciju pieņemtā rezolūcija „Mūsu
pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības
programma 2030. gadam”, kas nosaka 17
Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), tieši attiecas
uz vietējo un reģionālo pašvaldību pārziņā
esošajām politikas jomām.
Vietējām un reģionālajām pašvaldībām vajadzētu
informēt un mobilizēt to pilsoņus, lai veicinātu
aktīvāku un atbildīgāku pilsoniskumu, saprotot, ka
globālās attīstības sākotne ir mūsu ikdienas rīcībā.
2016. gadā Eiropas vietējo un reģionālo pašvaldību
un to nacionālo asociāciju kopa nolēma kopīgi
uzsākt ikgadēju divu nedēļu kampaņu, lai veicinātu
to iesaisti globālās solidaritātes un ilgtspējīgas
attīstības veicināšanai, kā arī lai atbalstītu Eiropas
demokrātiskās vērtības – dažādību un solidaritāti.
Un tā radās Eiropas Vietējās solidaritātes dienas!

3 mērķi
Atbalstīt Eiropas vietējās un reģionālās
pašvaldības kā aktīva pilsoniskuma vietējo virzītājspēku, informējot un mobilizējot iedzīvotājus, kas atbalsta globālo
solidaritāti.
Stiprināt sadarbību starp Eiropas vietējām un reģionālajām pašvaldībām, kas
aktīvi darbojas informētības veicināšanas un globālās solidaritātes jomā.
Veicināt sadarbību un zināšanu apmaiņu starp vietējām un reģionālajām
pašvaldībām pasaulē (decentralizēta
sadarbība) efektīvai ilgtspējīgai attīstībai visiem.

Mūsu vīzija

Mūsu vērtības un principi

Mēs, Eiropas vietējās pašvaldības, kas piedalās
Eiropas Vietējās solidaritātes dienās, ticam
spēcīgākai un vietējai Eiropai, kas iesaistījusies
globālajā solidaritātē!

• Eiropas vērtības: demokrātiju, brīvību, solidaritāti,
cilvēktiesības un vienlīdzīgas iespējas;

•M
 ēs aizstāvam demokrātiskāku, ietverošu un
spēcīgāku Eiropu, kas ir tuvāka tās iedzīvotājiem un
ir stingri apņēmusies sekmēt globālo solidaritāti.
•M
 ēs stingri atbalstām solidaritāti starp pasaules
vietējām pašvaldībām kā iespēju apmainīties
zināšanām, ko vada līdzatbildība, savstarpēja
cieņa, savstarpējība un, pretēji labdarībai, kopīga
dalība ar citiem partneriem.
•M
 ēs ticam, ka informēti un mobilizēti pilsoņi ir
galvenais, lai sasniegtu iltgtspējīgu attīstību visiem.

Pievienojies mums!
Vai tās būtu lielas vai mazas pašvaldības, lauku
apvidos vai pilsētās, senākas vai jaunākas – visas
pašvaldības, kuras vēlas iesaistīties globālās
solidaritātes aktivitātēs un dalīties ar citām
pašvaldībām Eiropā, aicinātas iesaistīties Eiropas
Vietējās solidaritātes dienās.
Eiropas Vietējās solidaritātes dienām tāpat aicināti
pievienoties iedzīvotāji un vietējie aktīvisti no
nevalstiskajām organizācijām, universitātēm vai
uzņēmumiem, kuri vēlas novērst nabadzību un
veicināt ilgtspējīgu attīstību, lai kopīgi ar savu
pašvaldību apvienotu spēkus un panāktu labāku
rezultātu!

• Partnerības principu starp publiskajām iestādēm,
akadēmisko aprindu pārstāvjiem, privāto sektoru,
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kultūras
kopienām u.c.;
• Vietējās pašpārvaldes principu, īstenojot demokrātisku, godīgu un efektīvu pieeju;
• Dažādības un iekļaušanas principu, ļaujot
izpausties visām pastāvošajām perspektīvām un
viedokļiem par attīstību un solidaritāti no visu
veidu vietējām un reģionālajām pašvaldībām
Eiropā;
• Pozitīvas un optimistiskas sarunas par globālo
solidaritāti, izvairoties no nožēlojamiem,
aizkustinošiem attēliem un koncentrējoties
uz veiksmīgiem, konstruktīviem un ilgstošiem
risinājumiem.
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