
 

DEKLARATA E ADRIATIKUT 

apo Përgjigjia në Deklaratën e 27 vendeve anëtare të Këshillit të Evropës,  

Parlamentit Evropian dhe Komisionit Evropian të Romes 2017. 

E publikuar me rastin e ditës së fitores mbi fashizmin dhe ditës së Evropës 9 maj 2017 

 

Ne qytetarët e lirë  të vendeve të regjionit të Adriatikut, të një mendimi dhe shpirti, të 

bashkuar në kuadër të Këshillit të Adriatikut, të vetëdijshëm që vetëm së bashku mund të 

arrijm shumë. 

Besojm që Evropa është e plotësuar vetëm nëse të gjithë popujt e Evropës  janë të bashkuar 

nën një kapele – Bashkimin Evropian (BE). 

Duke ndërtuar frymën e lirisë që është krijuar në themelet e antifashizmit dhe arritjet e 

luftës për kombe dhe qytetarë  të barabartë, të lirë dhe të arsimuar. 

Të vendosur që rrugën tonë ta ndërtojm duke përdorur njohurit, mundësitë dhe vizion të 

përbashkët. 

Duke luftuar ndarjen në klasa, grupe e parti. 

Duke parë në BE, si kuadër i vetëm i ekzistencës sonë dhe luftës së përbashkët për krijimin 
e një rajoni të begatë, progresiv dhe paqësor. 

 

Duke punuar për pajtimin dhe përmirësimin e marrëdhënieve tona, sidomos duke pasur 

parasysh ruajtjen e demokracisë dhe vlerave demokratike. 

Ne kërkojmë që së bashku me "qytetarët dhe institucionet e tjera të të gjitha vendeve të 

Europës, të punojm në" krijimin e Bashkimit Evropian si: një vend të sigurtë, me mirëqenie 

të sigurtë, të begatë dhe konkurruese, të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm shoqërore dhe 

të gatshëm dhe në gjendje të luajnë një rol të madh në botë dhe formësimin e globalizimit 

" të së njëjtes Evropa që duan,udhëheqësit mbledhur në Deklaratën e Romës. 

Ne kërkojmë, që liderët e BE-së të pranojnë që së bashku të ndajm përgjegjësin  për 
ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Adriatikut. 
 
Ne ju paralajmërojmë, se vlerat për të cilat u vranë miliona në luftërat e mëdha, luftërat 
për liri dhe bashkim, duke hedhur  poshtë "muret e  tyre të Berlinit" në mënyrë që të 
bashkohen dhe të rivendosin dinjitetin e njerëzve të denjë sot janë të kërcënuara dhe të 
sfiduar si vlera të përgjithshme. Miliona qytetarë të turpëruar në rajon, Evropa dhe bota, 
kokë ulur  thrrasin  për një jetë më të mirë, të lirisë dhe barazisë. Vlerat demokratike janë 
duke u keqpërdorur me qëllim të arritjes së përfitimeve personale. Demagogjia dhe 
popullizmi bëhen rregull dhe burim i të gjitha të drejtave. Despotizmi, intervencionizmi 
dhe totalitarizmi janë kthyer në skenën politike dhe "res publica" është interpretuar si 
arritjen më të madhe të demokracisë. 
 Frika nga migrimi, terrorizmi dhe njerëz me ngjyrë dhe fe të ndryshme ka depërtuar në 
miliona qytetarë. Forcat e krahut të djathtë janë duke u foruar,  po formohen alternative 
populliste e fashiste. Regjioni sikurse “ kthehet në të ardhmen”. Vlerat të cilat përhapen nuk 



 

janë vlera për të cilat ja vlenë të rritesh. Të rinjët po largohen e ne për ata sikur e kem prerë 
vargun e ndihmës që do t’ikthente. Në vend që të sigurojmë transferim të dijes, ne më 
shumë e sigurojmë një një drejtim atë. Trashëgimia kulturore ndodhet në depo e jo në 
galeri. Gjuha të cilën e flasim nuk është e njejta, megjithatë kuptohemi.Në kërkim të 
identitetit humbasim të gjitha tjerat. 
 
A është kjo Evropa që e duam dhe për të cilën ëndërrojmë? Kjo duhet të ndaloj! 

Koha është gjithçka që kemi e nuk e kemi! 

Prandaj, ne kërkojmë që përmes proceseve të inicuara politike dhe iniciativave, BE-

ja dhe udhëheqësit e saj të krijojë një proces të vazhdueshëm të pajtimit dhe rritjes 

së pandërprerë ekonomike për të gjitha vendet në rajonin e Adriatikut që kanë 

zgjedhur rrugën e tyre, dhe që të çon vetëm në BE. 

Së bashku, vendet e BE-së, udhëheqësit e Evropës, shtetet dhe liderët rajonale, 
OJQ-të dhe lëvizjet e shkolluar politike, duhet të sigurojnë të ardhmen  qytetarëve 
dhe  vendeve të rajonit."Është e nevojshme që ne të punojmë së bashku  dhe në ritmin 
dhe intensitetin më të lartë, në të njëjtin drejtim, siç kemi bërë në të kaluarën dhe të" 
siguruar se dera të mbetet përherë e hapur deri atëhere kur qytetari i fundit i rajonit të kaloj 
nëpërmjet tyre. "Evropa është e ardhmja jonë e përbashkët"!  Të bashkuar  mund të 
sigurojm që kjo deklaratë të jetë  baza për "një epokë të re për rajonin e Adriatikut". 
 
Prandaj, kërkojmë nga udhëheqësit e të gjitha vendeve të rajonit që të largohen nga 
interesi vetjak dhe të energjisë që ata përdorin për grindje, duke u fokusuar në 
formimin e një bashkësie të vendeve të forta, të qëndrueshme dhe të begatë, të 
qytetarëve dhe vlerave, duke përdorur dallimin nëidentitete si një fuqi e dallimin 
në opinione si urtësi, për të ndihmuar njëri- të tjerët për të kapërcyer të metat e 
sistemit të saj dhe problemet që dalin në procesin e trashëgimisë.Vetëm si të tillë 
mund të jemi dhe mbesim në mënyrë të barabartë  dhe të fuqishme pjesë integrale 
e "Bashkimit të ri Evropian". 
Kthehemi të gjithë së bashku tek fjalët e Winston Churchillit: „Sot dua të ju flas për 

tragjedinë e evropës. (...)Ekziston një medikament që do të  funksiononte, nëse do të ishte 
miratuar në nivel global dhe në mënyrë spontane nga shumica e njerëzve në shumë vende, të 
tilla si mrekulli të ndryshojë tërësisht situatën dhe të gjithë Evropën, ose shumica e tyre, në 
mënyrë të lirë dhe të lumtur si Zvicra është sot. Çfarë është ky medikament i besueshëm? Kjo 
është një përtëritje e familjes evropiane, ose një pjesë të saj  se sa ne mund të rindërtojmë, dhe 
duke siguruar një strukturë që do të lejojë atë për të jetuar në paqe, siguri dhe liri. Kjo është 
një ripërtëritje e familjes evropiane, apo si një pjesë e tillë e madhe e saj mund të restaurohet, 
dhe duke siguruar një strukturë që do të lejojë atë për të jetuar në paqe, siguri dhe liri. 
 Ne duhet të ndërtojmë një lloj të Shteteve të Bahskuara të Evropës…“ – nga fjalimi i Winston 

Churchill në Cyrih  19 Shtator 1946. 
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