ЈАДРАНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА
Или Одговор на Декларацијата на 27-те држави-членки на Европскиот совет,
Европскиот парламент и Европската комисија од Рим 2017 г.
Објавена, по повод денот на победата над фашизмот и денот на Европа
9 мај 2017 г.
Ние, слободните граѓани на земјите од Јадранскиот регион, со единство на мислите
и духот, собрани во рамките на Јадранскиот Совет, свесни дека само заедно можеме
да постигнеме многу.
Веруваме дека Европа е цела само доколку сите народи од Европа се соберат под
еден покрив – Европската Унија (ЕУ).
Градејќи го духот на слободата кој настана врз темелите на антифашизмот и
достигнувањата на борбата за просветлување, слободни и еднакви нации и граѓани.
Решени својот пат да го градиме со употреба на единство на знаењето, можностите
и визиите.
Борејќи се против сопствените поделби на групи и страни.
Гледајќи во ЕУ како на единствена рамка за нашето битисување и во насока на
заедничката борба за воспоставување на просперитетен, напреден и мирен регион.
Работејќи на помирувањето и унапредувањето на нашите односи, особено водејќи
сметка за зачувување на демократијата и демократските вредности.
Бараме заедно со останатите граѓани и институции од сите држави на Европа, да
работиме на „воспоставување на Европската унија во насока на градењето на: сигурни
и безбедни социјални држави, просперитетни и конкурентни, одржливи и
општествено одговорни, спремни и способни да ја одиграат главната улога во светот
и обликувањето на глобализацијата“, на истата онаа Европа која ја посакуваат и
лидерите потпишани на Декларацијата од Рим.
Бараме лидерите на ЕУ да прифатат заеднички да ја делиме одговорноста за
сочувување на мирот и стабилноста во Јадранскиот регион.
Предупредуваме, дека вредностите поради кои милиони луѓе погинаа во големите
војни, во борбите за слобода и обединување, рушејќи ги своите „берлински ѕидови“
за да се обединат и да го повратат достоинството вредно за луѓето, денеска се
загрозени и доведени во прашање како општи вредности. Милиони посрамени
граѓани во регионот, во Европа и во светот, со наведнати глави страдаат за подобар
живот, слобода и еднаквост. Се злоупотребуваат демократските вредности заради
стекнување на лична корист. Демагогијата и популизмот стануваат правило и извори
на сите права. Деспотизмот, интервенционизмот и тоталитаризмот се враќаат на

политичката сцена, а „res publica“ се толкува како најголемото достигнување на
демократијата. Миграциите, тероризмот и стравот од луѓето со различна боја на
кожата и различни верувања се вовлече меѓу милиони граѓани. Во сите земји од
регионот граѓаните се поделени, а на референдумите и изборите малите разлики се
земаат како апсолутни вредности. Десничарските сили зајакнуваат, а како резултат
настануваат популистичките и фашистичките алтернативи. Регионот како да се
„враќа во иднината“. Вредностите кои се пропагираат не се истите вредности со кои
вреди да се порасне. Младите заминуваат а ние зад нив како да ги пресекуваме сите
конци со чија помош тие би се вратиле. Наместо да обезбедуваме трансфер на
знаењата, ние обезбедуваме виза во еден правец. Културното наследство се наоѓа во
депоата, а не во галериите. Јазикот кој го говориме не е ист, а сепак се разбираме. Во
потрага по идентитетот, губиме сè останато.
Дали е тоа Европа која ја посакуваме и за која што сонуваме?
Ова мора да престане! Времето е сè што имаме, а го немаме!
Затоа бараме, преку отпочнатите политички процеси и иницијативи, ЕУ и
нејзините лидери да воспостават траен процес на помирување и непречен
индустриски раст, за сите земји во Јадранскиот регион кои го одбраа својот
пат, а кој води единствено кон ЕУ.
Заедно, државите на ЕУ, лидерите на Европа, државите и лидерите на
регионот, невладините организации и просветлените политички движења,
мора да ја осигураат иднината на граѓаните и државите од регионот.
„Потребно е да делуваме заедно и обединето и со најсилен ритам и најсилен
интензитет, во истиот правец, како што го правевме тоа и во минатото“, да осигураме
дека подотворените врати ќе останат трајно отворени сè додека и последните граѓани
од регионот не минат низ нив.
„Европа е нашата заедничка иднина!“ Само обединети можеме да бидеме сигурни
дека оваа декларација ќе биде основата за „нова ера за Јадранскиот регион“.
Затоа бараме од лидерите на сите земји од регионот да се ослободат од
личните интереси и енергијата која ја користат за препукувања, да ги насочат
кон формирање на силна и стабилна, просперитетна заеднца на земји, граѓани
и вредности, користејќи ги различностите на идентитетот како сила, а
разликите во мислењата како мудрост, за да си помогнат едни на други да ги
пребродат несовршеностите на своите системи и проблеми настанати во
процесот на наследување. Само такви можеме да бидеме и да станеме составни
и подеднакво моќни делови на „нова Европска унија“.
Да се потсетиме сите заедно на зборовите на Винстон Черчил: „Денеска сакам да ви
зборувам за европската трагедија. (...) Постои еден лек кој би можел, доколку би бил

усвоен глобално и спонтано од страна на поголемиот број луѓе во многуте држави,
на чудесен начин потполно да ја промени ситуацијата и цела Европа, или бар
нејзиниот поголем дел, да ја направи слободна и среќна како што е Швајцарија денес.
Коj е тоj сигурeн лек? Тоа е обновата на европското семејство, или оној нејзин дел кој
што можеме да го обновиме, и обезбедување на структура која би ѝ овозможила да
живее во мир, сигурност и слобода. Мораме да направиме некој вид на Соединети
Европски Држави...“ – Г. Винстон Черчил говорејќи во Цирих, 19 септември 1946.

Во Љубљана, Загреб, Белград, Сараево, Подгорица, Скопје и Приштина,
09.05.2017 г.
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