
 
 

 

Վենտոտենեում Եվրոպական ֆեդերալիստական շարժման հետ՝ հանուն 

ապագայի Եվրոպայի 

 

Սեպտեմբերի 1-ին և 2-ին ALDA-ն մասնակցեց Վենտոտենեի 41-րդ ազգային սեմինարին, 

որն ընդգրկված էր 5-օրյա միջոցառումների օրակարգում՝ 2022 թվականի օգոստոսի 28-ից 

մինչև սեպտեմբերի 2-ը, Վենտոտենե կղզում գտնվող Centro Polivalente «Terracini»-ում: 

«Ֆեդերալիզմը Եվրոպայում և աշխարհում. Արժույթի միությունից մինչև Եվրոպայի 

Միացյալ Նահանգներ» խորագրով Ազգային սեմինարը կազմակերպվել է «Ալտիերո 

Սպինելի» Ֆեդերալիստական հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից՝ 

համագործակցելով Վենտոտենեի քաղաքապետարանի հետ և Լացիո մարզի 

աջակցությամբ: Այն իրականացվել է Վենտոտենեի 38-րդ միջազգային սեմինարին 

զուգահեռ, որը տեղի է ունեցել նույն վայրում: 
 

ALDA-ն մասնակցեց Ազգային սեմինարի ամփոփիչ նիստին, որը հիմնականում 

կենտրոնացած էր հենց նոր ավարտված Եվրոպայի ապագայի կոնֆերանսի (CoFoE) և դրա 

հետագա քայլերի վրա: Եվրոպական ֆեդերալիստական շարժման նախագահ Ստեֆանո 

Կաստանյոլիի, Եվրոպական հարցերի հանձնաժողովի և Լացիո շրջանի 

տարածաշրջանային խորհրդի նախագահ Ալեսանդրո Կապրիչիոլիի և մի քանի այլ 

բանախոսների հետ ALDA-ի համաֆինանսավորման մենեջեր Ջուլիա Ալբերտոնին 

մասնակիցներին ներկայացրեց ասոցիացիան և նրա դերը CoFoE-ում և Եվրոպայի 

ապագայի մասին քաղաքացիական հասարակության կոնվենցիայում (CSOCoFoE): 
 

ALDA-ն Եվրոպական ֆեդերալիստական շարժման հետ միասին Վենտոտենեում էր՝ 

կառուցելու ապագայի Եվրոպան 

 

«Մենք պետք է կրճատենք քաղաքացիների և ինստիտուտների միջև եղած անջրպետը, 

քանի որ քաղաքացիների մասնակցությունը նվազում է։ Մենք չենք կարող խոսել 
եվրոպացի քաղաքացիների մասին՝ առանց նրանց ներգրավելու, մենք պետք է ներքևից 

վեր մոտեցում մշակենք՝ մեծացնելու նրանց մասնակցությունը։ Ահա թե ինչի մասին էր 

CoFoE-ի հեղափոխական փորձը, և սա այն է, ինչին խորապես հավատում է ALDA-ն»: 
 

Այս խոսքերով Ջուլիա Ալբերթոնին մասնակիցներին ներկայացրեց CoFoE-ի 

շրջանակներում ALDA-ի իրականացրած բազմաթիվ գործողությունները և այն կարևոր 

դերը, որը ստանձնել է Ասոցիացիան CSOCoFoE-ում, որտեղ ALDA-ի գլխավոր քարտուղար 

Անտոնելլա Վալմորդիդան համակարգում էր ժողովրդավարության կլաստերը: 
 

Սեմինարի ավարտը բնութագրվում էր Ստեֆանո Կաստանյոլիի սահմանած 

«մասնակցային եվրոպական ժողովրդավարության» վերաբերյալ հետևյալ քայլերի 

խորհրդածությամբ: 

https://www.istitutospinelli.it/41-seminario-di-ventotene/
https://www.istitutospinelli.it/41-seminario-di-ventotene/
https://www.istitutospinelli.it/41-seminario-di-ventotene/
https://www.istitutospinelli.it/en/41-seminar-of-ventotene/
https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-future-europe-what-next/
https://www.alda-europe.eu/library/conference-future-europe-what-next/


Իրենց վերնաշապիկների հետևի մասում տպված «Մենք երազողներ չենք» 

նախադասությամբ՝ 90-ից ավելի երիտասարդներ, որոնք պատկանում են 

Երիտասարդական եվրոպական ֆեդերալիստներին (JEF), ամբողջ Իտալիայից, 

ակտիվորեն մասնակցեցին սեմինարին և լսեցին այս հուզիչ ելույթներն ու ոգեշնչող 

խոսքերն ազատ, միացյալ և դաշնային Եվրոպայի կառուցման մասին, մի վայրում, որտեղ 

ավելի քան 80 տարի առաջ քննարկվում էր Ազատ և Միացյալ Եվրոպայի մասին 

հեղափոխական փաստաթուղթը 


