
 
 

 

 
У Вентотене з Рухом Європейських Федералістів за Європу майбутнього 

 

1 і 2 вересня ALDA прийняла участь у 41му Національному Семінарі у Вентотене. Це 5-денний 
захід, який пройшов з 28 серпня по 2 вересня 2022 року у Центрі Поліваленте  “Terracini”, 
розташованого на острові Вентотене.  

Національний семінар під назвою «Федералізм в Європі та світі: від валютного союзу до 
Сполучених Штатів Європи» був організований Інститутом федералістських досліджень 
“Altiero Spinelli” у партнерстві з Муніципалітетом Вентотене та регіоном Лаціо. Одночасно з 
семінаром проходив 38й Міжнародний Семінар Вентотене, який пройшов на тій самій 
локації.  

ALDA взяла участь у підсумковій сесії Національного семінару, яка в основному була 
зосереджена на щойно завершеній Конференції з майбутнього Європи (CoFoE) та її 
наступних кроках. Разом зі Стефано Кастаньолі, Президентом Європейського 
федералістського руху, Алессандро Капріччолі, президентом Комісії з європейських справ та 
регіональної ради регіону Лаціо та кількома іншими доповідачами, Джулія Альбертоні, 
менеджер із співфінансування ALDA, представила учасникам Асоціацію та його роль у Раді 
Європи та Конвенції громадянського суспільства про майбутнє Європи (CSOCoFoE). 

ALDA разом з Європейським рухом федералістів будували Європу майбутнього у 
Вентотене 

 «Нам потрібно зменшити розрив між громадянами та інституціями, тому що участь 
громадян падає. Ми не можемо говорити про європейських громадян, не залучаючи їх, нам 
потрібно розробити підхід «знизу вгору», щоб збільшити їхню участь. Це те, про що 
революційний експеримент CoFoE, і це те, у що ALDA твердо вірить». 

Цими словами, Джулія Альбертоні презентувала учасникам численні заходи, які ALDA 
реалізувала в рамках CoFoE та важливу роль Асоціації на Конвенції (CSOCoFoE), де 
Генеральний секретар ALDA пані Антонелла Валморбіда, координувала демократичний 
кластер.  

Кінець семінару характеризувався обговоренням наступних кроків і створенням 
«європейської демократії участі», за визначенням Стефано Кастаньолі. 

З реченням «Ми не мрійники», надрукованим на спині своїх сорочок, понад 90 молодих 
людей, які належать до Молодіжної європейської федералістської організації (JEF), прибули з 
усієї Італії, взяли активну участь у семінарі та слухали ці емоційні промови та надихались 
словами про побудову вільної, об’єднаної та федералістської Європи, у місці, де понад 80 
років тому обговорювався революційний документ про Вільну та Об’єднану Європу. 
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