
 
 

 

 
În Ventotene cu Mișcarea Federalistă Europeană pentru Europa viitorului 

 

În zilele de 1 și 2 septembrie, ALDA a participat la cel de-al 41-lea Seminar Național de la 
Ventotene, un eveniment de 5 zile care a avut loc, în perioada 28 august - 2 septembrie 2022, în 
Centro Polivalente „Terracini”, situat pe insula Ventotene.  

Intitulat „Federalismul în Europa și în lume: de la Uniunea Monetară la Statele Unite ale 
Europei”, Seminarul Național a fost organizat de Institutul de Studii Federaliste „Altiero Spinelli” în 
colaborare cu Municipiul Ventotene și cu contribuția Regiunea Lazio. S-a desfășurat concomitent 
cu cel de-al 38-lea Seminar Internațional de la Ventotene, care a avut loc în aceeași locație. 

ALDA a participat la sesiunea concludentă a Seminarului Național, care sa concentrat în principal 
pe Conferința despre Viitorul Europei (CoFoE) care tocmai s-a încheiat și pe următorii pași ai 
acesteia. Alături de Stefano Castagnoli, Președintele Mișcării Federaliste Europene, Alessandro 
Capriccioli, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene și al Consiliului Regional din regiunea 
Lazio și alți câțiva vorbitori, Giulia Albertoni, Manager Cofinanțare la ALDA, a prezentat 
participanților Asociația și rolul său în cadrul CoFoE și în Convenția Societății Civile privind Viitorul 
Europei (CSOCoFoE). 

ALDA, împreună cu Mișcarea Federalistă Europeană, a fost la Ventotene pentru a 
construi Europa viitorului 

“Trebuie să reducem decalajul dintre cetățeni și instituții, deoarece participarea cetățenilor este în 
scădere. Nu putem vorbi despre cetățenii europeni fără a-i implica, trebuie să dezvoltăm o 
abordare de jos în sus pentru a crește participarea acestora. Acesta este despre ce a fost 
experimentul revoluționar al CoFoE și acesta este ceea ce ALDA crede cu tărie”.  

Cu aceste cuvinte, Giulia Albertoni a prezentat participanților multiplele activități pe care ALDA le-
a implementat în cadrul CoFoE și rolul important pe care și l-a asumat Asociația în cadrul 
CSOCoFoE, unde secretarul general ALDA, doamna Antonella Valmordida, a coordonat clusterul 
democrației. 

Sfârșitul seminarului a fost caracterizat printr-o reflecție asupra următorilor pași de urmat și 
asupra creării unei „democrații europene participative”, așa cum este definită de Stefano 
Castagnoli.  

Cu lozinca „Noi nu suntem visători” imprimată pe spatele cămășilor lor, peste 90 de tineri 
aparținând Tinerilor Federaliști Europeni (JEF), veniți din toată Italia, au participat activ la seminar 
și au ascultat aceste discursuri emoționale și cuvinte inspiraționale despre construirea unui drum 
liber, europa unită și federalistă, într-un loc în care, în urmă cu peste 80 de ani, a fost discutat un 
document revoluționar despre o Europă Liberă și Unită. 
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