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ОРГАНІЗАТОРИ

ПАРТНЕРИ

ПОНЕДІЛОК, 2.11.
18:00 – 20:00 (за київським часом) | STREAM I
18:00
ВІДКРИТТЯ
	
Штефані Шіффер, керівниця ГО Європейський обмін, Берлін
	
Сабіне Льойтгойзер-Шнарренберґер, в.о. голови правління Фонду Фрідріха
Науманна за Свободу, колишня депутатка Бундестага, федеральна міністерка
у відставці, Берлін
Олександр Сушко, Міжнародний фонд «Відродження», Київ
18:15

ВСТУПНА ПРОМОВА

	Чи Україна досі на демократичному шляху?
Правозахисний погляд
Олександра Матвійчук, Голова правління Центру громадянських свобод, Київ
18:30 – 20:00

ПАНЕЛЬ І

Спадок Майдану як внутрішній компас України —
7 років потому
	В осерді Революції Гідності 2014 року стояло творення інтегрованої в Європу
політичної нації, у якій відновлено базові громадянські права й рівність перед
законом. Вона була відповіддю на режим президента Януковича, який цілковито
знищив незалежне правосуддя і суттєво послабив державні інституції. Її цілями,
отже, і стали незалежне правосуддя, а точніше — судова система, і стійка
боротьба проти корупції, що мала покласти край безкарності нечесних політиків
та всесильності олігархів. Водночас Революція мала сприяти розбудові сильного
самоврядування в громадах, громадській участі та демократизації знизу. Що
лишилося від її духу сьогодні? Що означає дедалі сильніший уплив представників
режиму Януковича? Що допомагає олігархам сьогодні відновити свою силу?
Андрій Курков, письменник, Київ
	Олександр Корнієнко, депутат Верховної Ради, партія «Слуга народу», Київ (tbc)
Юлія Клименко, депутатка Верховної Ради, партія «Голос», Київ
	Рената Альт, депутатка Бундестагу, членкиня Вільної демократичної партії,
Берлін
	Модератор:
	
Вільфрід Їльґе, історик Східної Європи, Associate Fellow, Німецьке товариство
зовнішньої політики, Берлін
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ВІВТОРОК, 3.11.
11:30 – 13:15 (за київським часом) | STREAM II
11:30

ВІДКРИТТЯ ДРУГОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ростислав Огризко, радник-посланець Посольства України в Німеччині, Берлін

11:35
ВСТУПНЕ СЛОВО
	

	Після місцевих виборів: нові виклики на шляху до
децентралізації в Україні
	
Ґеорґ Мільбрадт, уповноважений представник німецького уряду з реформи
децентралізації, Дрезден
11:45 – 13:15

ПАНЕЛЬ ІІ

	Місцеві вибори: нове правове поле й новий
баланс влади
	25 жовтня в Україні відбулись місцеві вибори. Вони знаменують вагомі інновації
у виборчому законодавстві, адже позначають кінець реформи децентралізцації.
Як нове законодавство повпливає на баланс влади в українських регіонах і
хто отримає найбільше зиску від нової електоральної системи? Чи результати
виборів приведуть до зміни місцевих політичних еліт? Якими будуть шанси
дієвців громадянського суспільства на активну участь в місцевій політиці?
Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «ОПОРА», Київ
	Юлія Гвоздович, депутатка Львівської міської ради, Українська Галицька
Партія, Львів
Андрій Андрушків, виконавчий директор Центру Спільних Дій, Київ
	Ребекка Гармс, колишня депутатка Європарламенту (2014–2019), фракція
«Зелені / Європейський вільний альяс», Вендланд/Нижня Саксонія
Модераторка:
Штефані Шіффер, керівниця ГО Європейський обмін, Берлін
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ВІВТОРОК, 3.11.
14:30 – 16:00 (за київським часом) | STREAM III
14:30 – 16:00

ПАНЕЛЬ ІІІ
робоча мова англійська

	Громадянське суспільство та незалежні
медіа під тиском
	Свобода медій та критичне громадянське суспільство є основоположними рисами
демократичних спільнот. В Україні знову доходить до залякувань та фізичних
розправ з активістами та журналістами-розслідувачами. При цьому пояснення
цих подій нерідко запізніле й позбавлене сенсу. Як слід оцінювати цю ситуацію,
з огляду на поточний політичний баланс сил? Що мусить бути зроблено, аби її
суттєво покращити?
Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини ZMINA, Київ
	Марина Хромих, адвокаційниця Української Гельсінської спілки з прав
людини, Київ
Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України, Київ
Модераторка:
	
Беате Апельт, керівниця Представництва Фонду Фрідріха Науманна за
Свободу, Київ
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ВІВТОРОК, 3.11.
16:30 – 18:00 (за київським часом) | STREAM IV
16:30 – 18:00 ПАНЕЛЬ IV
	

	Якою є роль Європейського Союзу для своїх
безпосередніх сусідів: Україна та Білорусь у перше
десятиріччя політики Східного партнерства
	У країнах Європейського Союзу прогрес іде пліч-о-пліч з кризами та конфліктами.
Вільні вибори — спершу в Тбілісі, а згодом і в Києві — привели до влади політичні
сили, чия відданість правовій державі опинилася під питанням. У Вірменії почав
діяти уряд, спрямований на реформи, тоді як у Молдові — зазнав краху. У Білорусі
наразі відбувається її власна революція за громадянські права і свободу вибору.
Перед лицем загрози безпеці й стабільності ЄС стає дедалі видимішим aктором
на політичній сцені. Якою має бути Сусідська політика ЄС після 2020? Чого Україні
та Білорусі очікувати від Брюсселю та Берліну? Яка допомога є незамінною для
стійкого демократичного розвитку?
	
Ольга Стефанішина, Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції, Київ (tbc)
	Ольга Ковалькова, членкиня Білоруської координаційної ради, Варшава/Мінськ
	Міхаель Ґалер, член Європарламенту, Християнсько-демократична партія,
Брюссель/Стразбург
	Олександ Сушко, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження», Київ
	Модераторка:
	
Міріам Космель, експертка з питань Східної Європи та Європейської політики
сусідства, Фонд Бертельсмана, Берлін
	
	
Конференція організовується в рамках проєкту «Об’єднана мережа міст у
восьми регіонах України задля підтримки місцевих реформ», який реалізується
Київським Діалогом за підтримки Федерального міністерства закордонних
справ Німеччини.
Зільке Гюпер
Керівниця проекту
ГО «Європейський обмін»
Еркеленцдамм 59
10999 Берлін
Тел.: +49 30 616 71 464-0
Факс: +49 30 616 71 464-4
hueper@european-exchange.org

Тетяна Лопащук
Керівниця проекту
Міжнародний фонд «Відродження»
вул. Антоновича 10
01004 Київ
Тел.: +38 095 382 16 37
lopashchuk@irf.ua
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