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Lefkoşa, 25 Nisan 2017 

 

Roma Antlaşması’nın 60. Yılı - Konser ve Resepsiyon Etkinliği 

  
Avrupa Komisyonu, Roma Antlaşması’nın imzalanışının 60’ıncı yıldönümünü kutlamak ve Avrupa’nın 

ortak geleceği ile ilgili paylaşımlarda bulunmak amacıyla 26 Nisan 2017, Çarşamba günü, saat 19:30’da, 

Bedesten’de Kıbrıs Oda Orkestrası Konseri ve resepsiyon gerçekleştirecektir.   

Altı kurucu Üye Devlet tarafından imzalanan Roma Antlaşmaları, bugün bildiğimiz Avrupa Birliği’nin 

yolunu açmıştır: dayanışma, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerleri üzerine inşa edilmiş, yeniden 

birleşmiş bir barış kıtası. Tek Pazar, 500 milyon yurttaş için seçim ve dolaşım serbestisi, ekonomik 

büyüme ve refahı garanti etmektedir. Dünyadaki en büyük ticaret bloğu olmakla birlikte, kalkınma ve 

insani yardım konularındaki en büyük destekçidir.  

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker verdiği demeçte; "Ebeveynlerimiz ve büyük anne ve 

büyük babalarımız bu Birliği ortak bir vizyonla kurmuştur: bir daha asla savaş olmaması.  Birbirimize 

karşı durmak yerine engelleri yıkıp birlikte çalışmanın bizi güçlü kılacağı düşüncesi en güçlü inançlarıydı. 

Tarih, onları haklı çıkarttı. 60 yıldır, bu Birliğin üzerinde inşa edildiği değerler değişmemiştir: barış, 

özgürlük, hoşgörü, dayanışma ve hukukun üstünlüğü bizleri bağlamakta ve birleştirmektedir. Bu değerleri 

hafife almamalıyız ve her gün bunlar için mücadele etmeliyiz. Demokrasimiz, çeşitliliğimiz ile özgür ve 

bağımsız basınımız, Avrupa’nın gücünü oluşturan sütunlardır – hiçbir birey veya kurum hukukun üstünde 

değildir. Avrupa Birliği, yaşamlarımızı daha iyiye doğru değiştirmiştir. Bizlerden sonra gelecekler için de 

bu şekilde devam edeceğini garanti altına almalıyız. Şimdilik, tüm yollar Roma’ya çıkar. Roma’dan sonra, 

her ne kadar döşenmiş olsa da, ileriye doğru tek bir yol vardır: Avrupa’nın bütünlüğü”, demiştir.   

Arka Plan: 

Roma Antlaşmaları ile insan, mal, hizmet ve sermayenin serbest bir biçimde dolaşabileceği ortak bir pazar kurulmuştur 

ve böylece Avrupa yurttaşlarının refah ve istikrarı için gerekli olan koşullar oluşturulmuştur. Bu temelde, demokrasi, 

hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ortak değerleri doğrultusunda, Birlik büyüyerek Berlin Duvarı’nın 

yıkılışından sonra kıtayı yeniden birleştirmiştir ve 500 milyon yurttaş için refah, sosyal ve ekonomik kalkınma ile 

sürdürülebilirliği sağlamıştır.  
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AB bugün, Avrupalıların eşsiz kültürel, fikir ve gelenek çeşitliliğinin tadını çıkartabilecekleri bir yerdir. Avrupalılar, 

birbirleriyle yaşam boyu sürecek bağlar kurmuştur ve ulusal sınırları aşarak seyahat edebilmekte, çalışmakta ve 

öğrenim görebilmektedirler. Avrupa; bugün her zamankinden daha yüksek olan kadın istihdamı ile toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda öncüdür. 6.5 milyon Avrupalı bugün başka bir AB ülkesinde çalışmaktadır.  

 

İlgilenen bireyler bu etkinlik hakkında daha fazla bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından f/abbilgi veya AB Bilgi Merkezi ile iletişime 
geçerek ulaşabilirler:  info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Street, Köşklüçiftlik Lefkoşa. 

Basın İrtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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