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[…] […] dëshira për paqe dhe mirëqenie 
është pjesë e natyrës njerëzore 
dhe proçesi i ndërtimit të paqes 
duhet të hedhë rrënjë në brendësi të kësaj nevoje të 
natyrshme.
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Qëllimet dhe përmbajtja

Deklarata e Qëllimeve e quajtur Pledge to Peace lind me 
synimin e nxitjes së veprimtarive dhe nismave për paqen 
në përmasën e saj universale, si parakusht i nevojshëm i 
mirëqenies, me në qendër dinjitetin e çdo individi.

Pledge to Peace frymëzohet nga parimet e lirisë, barazisë 
dhe solidaritetit të përlig jura në pjesën hyrëse të Kartës 
së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian.

Pledge to Peace nuk është vetëm një dokument i 
pashembullt brenda llojit të hapësirës institucionale 
evropiane, por, nëpërmjet anëtarësimit të një numri g jithnjë 
e në rritje subjektesh publike e private, përbën edhe një 
mjet me prirje hapjen një radhe veprimtarish, nismash dhe 
programesh që kanë si qëllim ndërtimin e një shoqërie ku 
bashkëjetesa midis njerëzve bazohet mbi idealet e dinjitetit, 
paqes, solidaritetit.
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Lindja e Pledge dhe nënyra e anëtarësit 

Pledge to Peace zë fill me rastin e konferencës “Paqe 
dhe lulëzim– Vlera Themeluese të Bashkimit Evropian”, 
që u mbajt më 28 nëntor 2011 në Parlamentin Evropian 
të Brukselit, falë nismës së Zv. Presidentit të Parë të 
Parlamentit Evropian Gianni Pitella, Presidentit të Merituar 
të Parlamentit Evropian Emilio Colombo dhe Shoqatës 
“Percorsi”, me përkrahjen e Senatit të Republikës Italiane, 
Parlamentit dhe Prem Ravat-it, ambasador i Pledge to 
Peace, i cili qe edhe nënshkruesi i parë.

Deklarata e Qëllimeve, e cila ka si anëtarë një numër 
g jithnjë e në rritje administratash, organizatash, shoqërish, 
subjektesh publike dhe private, lejon secilin firmëtar 
të jetë plotësisht i pavarur për sa u përket planifikimit 
dhe zhvillimit të projekteve mbi paqen, por, njëkohësisht, 
synon nxitjen e bashkëveprimeve dhe bashkëpunimeve 
midis anëtarëve, falë edhe funksionit bashkërenditës të 
shoqatës “Percorsi”, e cila gëzon  edhe rolin e sekretarisë.
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Marrja e çmimit Nobel për Paqen nga ana e Bashkimit 
Evropian vulos dhe forcon rëndësinë dhe aktualitetin e 
përmbajtjes dhe synimeve të Pledge to Peace. 

Dëshmitë

Pledge to Peace u paraqit zyrtarisht në Senatin e Republikës 
Italiane në Romë më 3 dhjetor 2012 dhe në Parlamentin 
anglez më 17 qershor 2014, rast ku  autoritetet më të 
larta njohën njëzëri rëndësinë e këtij mjeti për përhapjen e 
kulturës së paqes.
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.'Uroj që partitë dhe institucionet ta mbështesin 
Deklaratën e Brukselit Pledge to Peace. 

Ripërtërij sot  mbështetjen time personale dhe 
atë të Senatit kundrejt Shoqatës “Percorsi”.

“

”

Pietro Grasso, President i Senatit 
të Republikës, Romë,  6 mars 2012 në 

praninë e Presidentit të Republikës
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'Kur zbulova çfarë ishte në të vërtetë Pledge 
to Peace, kuptova sesa shumë ndryshonte nga 
deklarata të ngjashme rreth temës së paqes.

Ndryshimi qëndron në faktin se nuk kërkohet 
thjesht firmosja e një dokumenti, as ndalja 

tek ligjërimet apo te fjalët e bukura. Qëllimi i 
këtij angazhimi është veprimi praktik, krijimi 
i programeve të përshtatshme, puna konkrete 

drejt paqes'. 

“

”

Hazel Blears, anëtare e Qeverisë dhe e 
Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, 

17 qershor 2014, në Parlamentin e Mbretërisë  
së Bashkuar, Londër.
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'Sot, ndërsa flitet për paqen – sa herë ka tingëlluar 
kjo fjalë në këtë kohë të shkurtër që jemi bashkë – 

lind pyetja: a është e mundur paqja?

Është e mundur paqja? Apo ne thjeshtë shpenzojmë 
fjalë mbi këto tema, ndjekim një

utopi, sepse, edhe ndërsa flasim, nuk ka ende paqe 
në shumë vende të botës. 

Po cila  është përgjigja atëherë? Përgjigja [...] 
gjendet gjithashtu edhe tek kjo mënyrë e mbështetjes 

së nismës Pledge to Peace të ndërrmarrë nga 
Shoqata “Percorsi” dhe Parlamenti Evropian'

“

”

Senator Emilio Colombo, 
President i Merituar i Parlamentit Evropian 

Romë 3 dhjetor 2012, Palazzo Giustiniani
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'Sot firmoset një deklaratë qëllimesh që përfshin ne 
dhe ata që do të firmosin këtë deklaratë qëllimesh për 
paqen, për mirëkuptim dhe dinjitet. Kjo do të thotë 
që, siç edhe mendon Prem Ravat-i, secili prej nesh 

mban përgjegjësi për ndërtimin e paqes, për të treguar, 
pikërisht se ajo nuk është as pikëarritje, as objektiv, 
apo bast i burrave të mëdhenj, por është detyrim, 
detyrë që i besohet aftësive, pjesëmarrjes– të vogël, 
të mesme, të madhe – të secilit. Ky është kuptimi i 

deklaratës së Brukselit, që vuloset më 28 nëntor 2011 
dhe që personalisht uroj të shndërrohet në një çast të 

përhershëm'.

“

”

Deputeti  Gianni Pittella, Zv. President i Parë 
i Parlamentit Evropian në Bruksel, 

28 nëntor 2011 në Parlamentin Evropian
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‘Jam shumë i lumtur që pallati ku u firmos Kushtetuta 
jonë,  mirëpret edhe nismën Pledge to Peace.

Paqja dhe lulëzimi janë vlerat themeluese të 
Bashkimit Evropian dhe  gjithashtu, vazhdimësi e 

natyrshme e synimeve dhe udhëzimeve të Etërve tanë 
të Kushtetutës’.

“

”

Renato Schifani 
President i Senatit të Republikës 

Romë, 3 dhjetor 2012 
Palazzo Giustiniani
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'…falenderoj Shoqatën “Percorsi” për këtë zgjedhje që kujton përvjetorin e 
parë të deklaratës së Brukselit, Pledge to Peace.

Ju nuk keni ndenjur duarkryq dhe as s'jeni dorëzuar përballë kësaj çështjeje, 
por  keni vendosur të silleni ndryshe, pra, të hapni mundësi, të ndërrmerni 

nisma, të ndalni përhapjen e sulmeve, të kultit  të dhunës dhe të luftës.

Të dashur miq, mund të themi se paqja nuk është  për ne, por i përket 
pakicës, atyre pak shteteve të fuqishme, pak diplomatëve, pak qeveritarëve. 

Në të vërtetë sot, vetëm pakica mund të bëjë luftë dhe të përhapë dhunë. Kjo 
shihet edhe përmes terrorizmit.

Por unë dua të shtoj se janë të paktë ata që mund të sjellin paqe. Jo vetëm 
kaq, paqja fillon tek ne…

Deklarata e Brukselit është një ëndërr e madhe evropiane dhe përkon me 
vullnetin për të mos u dorëzuar.'

“

”

Andrea Riccardi, 
Ministër i Bashkëpunimit Ndërkombëtar 

në Senatin e Republikës 
Romë 3 dhjetor 2012
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Kush mund të marrë pjesë në Deklaratën e 
Brukselit Pledge to Peace

Pledge to Peace synon krijimin e një rrjeti subjektesh publike 
dhe private që kanë të  përbashkët shqyrtimin e idealeve të 
paqes, që përbëjnë parimet frymëzuese dhe, njëkohësisht, 
angazhohen për realizimin dhe nxitjen e projekteve dhe 
nismave që i përcjellin këto ideale, me veprime konkrete në 
çdo fushë të jetës shoqërore,  kulturore, arsimore dhe të 
punës të shoqërisë.
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Pledge to Peace përfshin si firmëtarë:

• Institucionet, për aftësinë e vendosjes së temës së 
paqes në qendër të jetës politike dhe administrative 
dhe për mundësinë e  afrimit në vëmendjen e shoqërisë 
civile.

• Institutet publike dhe private që merren me arsimim 
dhe formim, të cilët kanë mundësi të përfshijnë temën e 
paqes në mësimdhënie.

• Organizatat kulturore dhe humanitare, shoqatat dhe 
organizmat përfaqësuese, për rolin e grumbullimit dhe 
ndikimit në shoqeri. 

• Ndërmarrjet, veçanërisht ato që i kushtojnë vëmendje 
të madhe përg jeg jësisë shoqërore.

Pra, Pledge to Peace është një nismë e profilit të lartë, 
me prije shtytëse të fuqishme, ku nënshkruesit  përfshijnë 
idealet e paqes në zhvillimin e veprimtarive dhe shndërrohen 
në pjesë aktive për ndërtimin  e një shoqërie të themeluar 
mbi paqen dhe mirëqenien e individëve.
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Anëtarësimi 

Për t’u bërë pjesë e Pledge to Peace mjafton të plotësoni dhe 
të firmosni formularin e anëtarësimit në Deklaratën e Qëllimeve 
që ndodhet në ëebsite-in "http://www.associazionepercorsi.
com" www.associazionepercorsi.com dhe ta dërgoni në adresën 
e “Percorsi”-t, organizata që ka edhe  funksionin e sekretarisë.

Për shoqëritë dhe organizatat nevojitet që kush firmos të ketë 
fuqitë e garantuara nga lig ji, ndërsa për administratat publike, 
përfaqësuesi duhet të jetë i autorizuar për anëtarësim nëpërmjet 
një vendimi zyrtar nga organet përkatëse dhe  merr përsipër 
angazhimet e parashikuara nga Deklarata e Qëllimeve.  

Sekretaria, pas shqyrtimit të kërkesave për anëtarësim, miraton 
ato që parashtrojnë  nisma të ndërlidhura  me qëllimet e Pledge to 
Peace dhe i fton subjektet të firmosin një kontratë të mirëfilltë, 
duke i përfshirë kështu në listën e Nënshkruesëve.

Përveç se kryen funksionet e bshkërenditjes së lartpërmendur, 
sekretaria ndërrmer  edhe mbledhje, projekte dhe nisma që 
mbështesin veprimtaritë dhe programet e Nënshkruesëve të 
Pledge to Peace.





III

‘Personalisht, jam tejet i lumtur që jam pjesë e këtij 

ngazhimi dhe shpresoj të zërë rrënjë, sepse, në të vërtetë 
nuk kemi zgjedhje tjetër.

është koha ta shohim botën në një mënyrë të re. Duke 
filluar nga të gjithë ‘.

“

”

Prem Rawat, Ambasador 
i Deklaratës së Brukselit 

Pledge to Peace
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