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Statement in support of Ukrainian 

municipalities 

Since 2014, Ukraine has worked to strengthen local self-

government in the country through a comprehensive and 

ambitious decentralization reform. The reform has received 

support from Sweden and SALAR. 

 In the very serious situation created by the unprovoked Russian 

invasion, we see that the municipalities play a crucial role in the 

country's resilience and in securing the basic needs of its citizens. 

 - Today we turn to the municipalities of Ukraine and their elected 

leaders to express our solidarity and our hopes that you will succeed in 

contributing to unity, stability, protection and defense of your country 

and your population, says Anders Knape, chairman of SALAR and 

former chairman of the Congress for Local and Regional Authorities 

within the Council of Europe 

 SALAR has implemented and is implementing several major projects in 

Ukraine to support reforms, municipalities and the development of local 

democracy. 

 - We are currently reviewing the possibilities of continuing to support 

Ukraine within the framework of our projects, at the same time as we 

strongly urge the Swedish government and the EU to make massive 

efforts to help Ukraine, says Anders Knape. 
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Заява на підтримку українських 

муніципалітетів   

З 2014 року Україна працювала над зміцненням місцевого 

самоврядування, впроваджуючи амбітну й комплексну реформу 

децентралізації. Ця реформа одержувала підтримку від Швеції та 

Шведської асоціації.  

У надзвичайно серйозній ситуації, створеної неспровокованим нічим 

вторгненням Росії, ми розуміємо, що муніципалітети відіграють 

критично важливу роль у забезпеченні стійкості країни та базових 

потреб її громадян.  

- Сьогодні ми звертаємося до муніципалітетів України та обраних 

лідерів громад з висловленням нашої солідарності та сподівань на 

те, що вам вдасться сприяти єдності, стабільності, захисту та 

обороні вашої країни та ваших мешканців, - відзначив Андерс 

Кнапе, голова SALAR та колишній голова Конгресу місцевих і 

регіональних влад Ради Європи.   

SALAR впроваджувала та впроваджує низку масштабних проєктів в 

Україні на підтримку реформ, муніципалітетів та розвитку місцевої 

демократії.   

- Наразі ми розглядаємо можливості продовжувати надавати 

Україні підтримку в рамках наших проєктів і водночас 

наполегливо закликаємо Уряд Швеції та ЄС докласти максимум 

зусиль для допомоги Україні, - також зазначив Андерс Кнапе. 
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