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Le të eksplorojmë Evropën!

Tungjatjeta! Mirësevini në Evropë!

Ne jemi nga vende të ndryshme dhe flasim gjuhë të 
ndryshme, por ky kontinent është shtëpia që e ndajmë.

Eja me ne dhe le të eksplorojmë Evropën së bashku! Do të 
jetë një udhëtim avanturesk nëpër kohë dhe hapësirë, ku 
do të gjeni shumë gjëra interesante.

Përgjatë rrugës, testoni veten tuaj për të parë se sa keni 
mësuar. Shkoni në faqen tonë të internetit europa.eu/
europago/explore dhe provoni kuizin për çdo kapitull.

Eksploroni më tej në shkollë! Pyeteni mësuesin tuaj t’u 
tregojë më shumë për secilën nga temat në këtë libër. 
Pastaj hulumtoni më shumë në bibliotekën e shkollës ose 
në Internet. Madje, mund të shkruani broshurën tuaj në 
lidhje me atë që keni zbuluar. 

Jeni gati? Atëherë le të fillojmë!
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Mali Elbrus, mali më i lartë në 
Evropë.

Ligjeni i Gjenevës, te Alpet.

Liqeni Saima në Finlandë.

Evropa është një nga shtatë kontinentet e botës. Kontinentet e tjera janë 
Afrika, Amerika Veriore dhe Jugore, Antarktiku, Azia dhe Australia/Oqeania.

Evropa shtrihet nga Arktiku në veri e deri në Detin Mesdhe në jug, dhe nga 
Oqeani Atlantik në perëndim e deri në malet e Uralit (në Rusi) në lindje. Ka 
shumë lumenj, liqene dhe vargmale. Harta në faqen 4 përmban emrat e më 
të rëndësishëmve nga ata.

Mali më i lartë në Evropë është mali Elbrus, në malet e Kaukazit, në kufirin 
midis Rusisë dhe Gjeorgjisë. Pika më e lartë e tij është 5 642 metra mbi 
nivelin detar.

Mali më i lartë në Evropën Perëndimore është Mont Blan, te Alpet, në kufi 
mes Francës dhe Italisë. Pika më e lartë e tij është 4 800 metra mbi nivelin e 
detit.

Në Alpe është edhe Liqeni i Gjenevës – liqeni më i madh i ujërave të ëmbla 
në Evropën Perëndimore. Ky liqe shtrihet në mes të Francës dhe Zvicrës, 
kurse thellësia e tij arrin 310 metra me 89 trilionë litra ujë.

Liqeni më i madh në Evropën Qendrore është Balatoni, në Hungari. Ky 
liqe është 77 kilometra (km) i gjatë dhe përfshin një sipërfaqe prej rreth 
600 kilometra katrorë (km2). Evropa Veriore ka liqene edhe më të mëdha, 
duke përfshirë këtu edhe Saimaa në Finlandë (1 147 km2) dhe Vänern në 
Suedi (më se 5 500 km2). Liqeni më i madh në gjithë Evropën është Liqeni 
Ladogai në Rusinë veri-perëndimore dhe është liqeni i 14-të më i madh në 
botë. Sipërfaqja e tij është 17 700 km2.

Një kontinent që 
duhet zbuluar
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Delta e 
Danubit, në 

Rumani. 

Lugina 
Luar është e 

famshme për
 kështjellat

e veta.

Një lundër kargo 
lundron nëpër 

lumin Rajnë. 

Një nga lumenjtë më të gjatë të Evropës është 
Danubi. Ai buron në rajonin e Pyllit të Zi të 
Gjermanisë dhe rrjedh drejt lindjes nëpërmjet 
Austrisë, Sllovakisë, Hungarisë, Kroacisë, Serbisë, 
Bullgarisë, Moldovës, Ukrainës dhe Rumanisë, ku 
formon një deltë në bregun e Detit të Zi. Gjithsej, 
përfshin një distancë prej rreth 2 850 km.

Lumenjtë e tjerë të mëdhenj janë Rajna (rreth 
1 320 km i gjatë), Elba (rreth 1 170 km) dhe Luar 
(më se 1 000 km). A mund t’i gjeni në hartë?

Lumenjtë e mëdhenj janë të dobishëm për 
transportimin e gjërave. Të gjitha llojet e 
mallërave ngarkohen nëpër anije që i bartin ato 
nëpër lumenj, midis porteve detare të Evropës 
dhe qyteteve në periferi.
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Folkstoun

Kalé

Folkstoun

Kalé

“Raketa” e Stivensonit.

Trenat Eurostar në stacionin 
Shën Pankras (Londër).

Transporti dhe lidhja

A e dini se hekurudhat janë shpikur në Evropë? Në Angli, Xhorxh Stivenson 
prezantoi trenin e parë të pasagjerëve, në vitin 1825. Lokomotiva e tij më e 
famshme quhej ‘Raketa’ dhe arrinte shpejtësinë prej më shumë se 40 kilometra 
në orë (km/h) - shpejtësi jashtëzakonisht e madhe për atë kohë.

Sot, trenat me shpejtësi të madhe të Evropës janë shumë më ndryshe nga 
makinat e para me avull. Ata janë shumë të rehatshëm dhe udhëtojnë me 
shpejtësi deri në 330 km/h në binarë të posaçëm. Binarët ndërtohen pa ndalur, 
për t’u mundësuar njerëzve të udhëtojnë më shpejt në mes të qyteteve të 
mëdha të Evropës.

Rrugët dhe hekurudhat ndonjëherë duhet të kalojnë vargje malore, lumenj të 
gjerë apo edhe në det. Prandaj, inxhinierët kanë ndërtuar disa ura dhe tunele 
shumë të gjata. Tuneli më i gjatë rrugor në Evropë është tuneli Laerdal në 
Norvegji, midis qyteteve Bergen dhe Oslo. Ky tunel është i gjatë 24 km dhe u 
hap në vitin 2000.

Tuneli më i gjatë hekurudhor në Evropë është Tuneli i Kanalit. Trenat e shpejtë 
Eurostar kalojnë nën det, midis vendit të quajtur Kalé në Francë dhe Folkstoun 
në Angli. Pra ky tunel lidh dy shtete dhe është i gjatë më shumë se 50 km.
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Ura më e lartë në botë – 
Viadukti Millau në Francë.

Aeroplani më i madh për 
pasagjerë – Airbus 380. 

Aeroplani më i shpejtë për pasagjerë
 i të gjitha kohërave, Konkordi.

Ura më e lartë në botë (245 metra e lartë) është Viadukti Millau në Francë, i cili u hap në vitin 
2004.

Dy nga urat më të gjata në Evropë janë ura rrugore dhe hekurudhore Oresund (16 km të gjata) 
në mes të Danimarkës dhe Suedisë dhe ura rrugore Vasko da Gama (më se 17 km e gjatë) nëpër 
lumin Tagus në Portugali. Ura Vasko da Gama është emëruar sipas një eksploruesi të famshëm, 
për të cilin mund të lexoni në kapitullin ‘Një udhëtim nëpër kohë’.

Njerëzit gjithashtu udhëtojnë nëpër Evropë me aeroplan, për shkak se komunikacioni ajror është 
më i shpejtë. Disa nga aeroplanat më të mirë botërorë janë ndërtuar në Evropë - për shembull, 
‘Airbus’. Shtete të ndryshme evropiane prodhojnë pjesë të ndryshme të Airbus-it, dhe më pas një 
ekip inxhinierësh montojnë aeroplanin. 

Aeroplani më i shpejtë i pasagjerëve, Konkordi, u projektua nga një ekip inxhinierësh nga Franca 
dhe Britania. Konkordi mund të fluturonte 2 160 km/h - dyfishi i shpejtësisë së zërit - dhe mund të 
kalonte Atlantikun për më pak se tre orë! (Zakonisht aeroplanët e kalojnë këtë largësi për tetë orë.) 
Konkordi kishte fluturimin e vet të fundit në vitin 2003.

Më të shpejtë se aeroplanët janë raketat, si për shembull Ariane - një projekt i përbashkët 
midis disa vendeve të Evropës. Me raketën Ariane nuk udhëtojnë njerëz: ajo përdoret për të 

nisur satelitët, të cilët nevojiten për rrjetet e televizioneve dhe telefonave mobilë, për 
hulumtime shkencore dhe kështu me radhë. Shumica e satelitëve në botë tani nisen 

duke përdorur këto raketa evropiane.

Suksesi i Konkord-it, Airbus-it dhe Ariane-s tregojnë se çfarë mund të arrihet kur 
shtetet evropiane punojnë së bashku.
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Njerëzit në Evropë flasin gjuhë të ndryshme. Numri më i madh i këtyre 
gjuhëve bëjnë pjesë në tre grupe të mëdha ose ‘familje’: gjermanike, sllave 
dhe latine. 

Gjuhët në çdo grup kanë ngjashmëri familjare pasi rrjedhin nga paraardhësit 
e njëjtë. Për shembull, gjuhët latine vijnë nga latinishtja - gjuha që e flisnin 
Romakët.

Ja si thuhet ‘Mirëmëngjes’ ose ‘Tungjatjeta’ vetëm 
në disa nga këto gjuhë.

Gjuhët në Evropë

Gjermanike

Danisht God morgen
Hollandisht Goedemorgen
Anglisht Good morning
Gjermanisht Guten Morgen
Suedisht God morgon

Latine

Frengjisht Bonjour
Italisht Buongiorno
Portugalisht Bom dia
Rumanisht Bună dimineaţa
Spanjollisht Buenos días

Sllave

Bullgare Dobró útro
Çeke Dobré ráno
Polake Dzień dobry
Sllovake Dobré ráno
Sllovene Dobro jutro

Brood
Pain
Brot

ψωμί

Bread

Pain

Pão

Kruh

Brood

Brød

Pane

Pain
Brot

ψωμί
Ekmek

хляб

Maize
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Nuk është vështirë të shihet ngjashmëria 
në këta shembuj. Mirëpo, ka gjuhë të tjera 
evropiane që janë më pak të ngjashme, 
ose aspak, me njëra tjetrën.

Ja si thuhet ‘Mirëmëngjes’ ose ‘Tungjatjeta’ 
në disa nga këto gjuhë.

Në gjuhën e romëve, të cilët jetojnë 
në shumë pjesë të Evropës, për 
‘Mirëmëngjes’ thuhet Lasho dyes.

Mësimi i gjuhëve mund të jetë interesant 
- dhe është shumë i rëndësishëm për 
kontinentin tonë. Shumë njerëzve u 
pëlqen të shkojnë në pushime nëpër 
vende të ndryshme të Evropës, dhe të 
njihen me njerëzit e këtyre vendeve. Kjo 
është një mundësi e shkëlqyer për të 
praktikuar frazat që i dimë në gjuhë të 
ndryshme.

Të gjithë flamujt e shteteve të BE-së mund 
t’i gjeni në faqen 38.

Baske Egun on

Bretone Demat

Katalane Bon dia

Estone Tere hommikust

Finlandeze Hyvää huomenta

Gaelike (Skoceze) Madainn mhath

Greke Kalimera

Hungareze Jó reggelt

Irlandeze Dia dhuit

Letoneze Labrīt

Lituaneze Labas rytas

Malteze L-Għodwa t-Tajba

Gjuha e Uelsit Bore da

Chleb

Leib

Kenyér

Il-ħobża
Bread

Chléb

Pâine

Brot

Brot

Duona

Bröd

Leipä
Bröd

Pan

Chlieb

Arán baile
 Bread
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Ariu bojë kafe jeton në mal, ku e 
kalon dimrin në gjumë. 

Dhelpra Polare dhe kukuvajka e 
bardhë janë të maskuara mirë.

Pjesa më e madhe e Evropës ka një klimë të ‘butë’ - as shumë të 
nxehtë e as shumë të ftohtë. Vendet më të ftohta janë larg në veri 
dhe në malet e larta. Vendet më të ngrohta janë larg në jug dhe në 
juglindje. 

Moti është i ngrohtë dhe i thatë në verë (prej qershorit deri në 
shtator) dhe i ftohtë në dimër (prej dhjetori deri në mars). 

Vera më e nxehtë në Evropë ishte në vitin 2003 dhe 2006. A është 
kjo një shenjë se klima po ndryshon? Ndryshimi i klimës është 
problem në mbarë botën dhe mund të zgjidhet vetëm nëse të 
gjitha vendet punojnë së bashku. 

Përballimi i dimrit

Kafshët e egra në rajonet e ftohta zakonisht kanë gëzof të trashë 
apo pupla për t’i mbajtur ata ngrohtë, dhe ndonjëherë gëzofet 
mund të jenë të bardha për t’i maskuar ata në dëborë. Disa e 
kalojnë dimrin në gjumë për të kursyer energji. Kjo quhet letargji.

Klima 
dhe natyra
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Madje edhe flamingot vijnë në 
Evropë në pranverë. 

Vera është e mirë në kullotat 
malore.

Shumë lloje të shpendëve ushqehen me insekte, krijesa të vogla 
uji dhe ushqime të tjera që nuk mund të gjinden lehtë gjatë 
muajve të ftohtë të dimrit. Prandaj, ato fluturojnë në jug gjatë 
muajve të vjeshtës dhe nuk kthehen deri në pranverë. Disa 
udhëtojnë mijëra kilometra, përtej Detit Mesdhe dhe shkretirës 
Sahara, për të kaluar dimrin në Afrikë. Ky udhëtim sezonal 
quhet shtegëtim.

Shijimi i pranverës dhe verës

Kur vjen pranvera në Evropë (prej muajit mars deri në maj), moti 
bëhet më i ngrohtë. Dëbora dhe akulli shkrihen. Peshqit e vegjël 
dhe larvat e insekteve gëlojnë nëpër lumenj dhe pellgje. Zogjtë 
shtegëtarë kthehen për të ngritur foletë dhe për të krijuar 
familjet e tyre. Lulet çelin, dhe bletët bartin polenin nga një 
bimë në bimën tjetër.

Pemët çelin gjethe të reja të cilët marrin rrezet e diellit dhe 
shfrytëzojnë energjinë e tij për të ndihmuar rritjen e pemës. Në 
rajonet malore, bujqit i shpien lopët e tyre në livadhet më të 
larta, ku bari është tani më i freskët.
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Edhe grenzat i duan pemët! 

Hardhucat e duan të nxehtin.

Ketrat grumbullojnë 
arrat për në dimër.

Vjeshta mbulon pyjet me 
ngjyra të ndryshme.

Kafshët gjakftohta si zvarranikët, kanë nevojë për 
energjinë e diellit. Në verë, sidomos në Evropën 
jugore, shpesh do të shihni hardhucat e shtrira në diell 
dhe mund të dëgjoni angullimën e karkalecave dhe 
gjinkallave.

Vjeshta: koha e ndryshimit

Në fund të verës dhe të vjeshtës, ditët janë më të shkurta dhe netët më të 
ftohta. Në këtë periudhë piqen shumë fruta të shijshme dhe bujqit janë të 
zënë me vjeljen e tyre. Edhe arrat piqen në vjeshtë, kurse ketrat grumbullojnë 
dhe ruajnë sasi më të mëdha për në dimër.

 
Drunjve u bien gjethet, pasi nuk ka diell të mjaftueshëm që gjethet të jenë të dobishme. Ato 
gradualisht ndryshojnë nga ngjyra e gjelbër, në nuansa të ngjyrës së verdhë, të kuqe, të artë 
dhe kafe. Pastaj bien dhe mbulojnë tokën me ngjyra të ndryshme. Gjethet e rëna kalben, 
kësisoj pasurojnë tokën dhe sigurojnë ushqimin për gjeneratat e ardhshme të jetës bimore.

Ky cikël vjetor i stinëve dhe ndryshimet që sjell ai, bëjnë që fshatrat e Evropës të jenë shumë të 
bukura dhe shumë të ndryshme.
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Ky rrush do të bëhet 
verë e kuqe.

Drithërat në rajonet e thata 
kanë nevojë për ujitje.

Maleve të larta dhe në pjesën veriore të Evropës, është 
e pamundur të zhvillohet bujqësia, për shkak se është 
shumë ftohtë për kultivimin e bimëve. Por drunjtë 
gjethembajtës si pishat dhe bredhat mund të mbijetojnë 
dimrin e ftohtë. Prandaj, vendet më të ftohta të Evropës 
janë përplot me pyje gjethembajtëse. Drunjtë e këtyre 
pyjeve përdorin për të bërë shumë gjëra - duke filluar 
nga shtëpitë dhe mobiljet e deri te letrat dhe ambalazhet 
e kartonit. 

Më tej në jug, pjesa më e madhe e tokës është e përshtatshme për bujqësi. Ajo prodhon lloje të 
ndryshme të të lashtave, duke përfshirë grurë, misër, panxhar sheqeri, patate dhe të gjitha llojet e 
pemëve dhe perimeve.

Në kohën kur ka mot me diell dhe pothuajse pa acar (për shembull, në afërsi 
të Mesdheut), bujqit mund të kultivojnë portokalla dhe limona, rrush dhe 
ullinj. Ullinjtë përmbajnë vaj, i cili mund të shtrydhet dhe të përdoret në 
përgatitjen e ushqimit. Rrushi shtrydhet për të fituar lëngun, i cili mund të 
bëhet verë. Evropa është e njohur për verërat e saj shumë të mira, të cilat 
shiten në mbarë botën.

Bujqit e Mesdheut kultivojnë edhe pemë dhe perime të tjera. Domatet, 
për shembull, piqen shumë mirë në diellin e jugut. Por, perimet kanë 
nevojë për shumë ujë, kështu që bujqit në rajonet e nxehta dhe të thata 
s’duhet shpesh t’i vadisin shpesh prodhimet e tyre. Kjo nënkupton që të ujisin 
ato nga lumenjtë ose nga nëntoka.

Bujqësia
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Derrat mund të mbahen në 
ambient të mbyllur.

Delet duke kullotur në lëndina.

Pulat japin vezë, të cilat përm-
bajnë shumë proteine dhe 
na ndihmojnë të mbetemi të 
shëndoshë.

Në fshat mund të
kënaqen të gjithë.

Mozaik i fushave në Evropë.

Bari rritet shumë më lehtë kur ka shi të 
mjaftueshëm, edhe në qoftë se toka është e cekët 
apo jo shumë pjellore. Shumë bujq në Evropë 
ruajnë kafshë që hanë bar - siç janë lopët, delet 
osë dhitë. Ato prodhojnë qumësht, mish dhe 
produkte të tjera të dobishme si lesh dhe lëkurë.

Shumë bujq mbajnë edhe derra apo pula. Këto 
kafshë mund të rriten pothuajse kudo, sepse ato 
mund të mbahen në ambiente të mbyllura dhe 
ushqehen me ushqim të posaçëm. Pulat japin 
mish dhe vezë, madje disa ferma prodhojnë me 
mijëra vezë në ditë.

Fermat në Evropë janë të madhësive të ndryshme, 
nga më të mëdhatë deri te shumë të voglat. Disa 
kanë fusha të mëdha - që lehtëson korrjen e të 
lashtave me makina të mëdha. Fermat e tjera, 
për shembull në zonat kodrinore, mund të kenë 
fusha të vogla. Muret apo gardhet e gjelbra midis 
fushave ndalojnë erën dhe ndihmojnë që shiu të 
mos e rrëshqasë, madje këto gardhe të gjelbra 
mund të jenë të mira edhe për kafshët e egra.

Shumë njerëz që jetojnë në qytete kanë dëshirë të 
kalojnë fundjavat dhe festat në fshatrat e Evropës, 
dhe të shijojnë peisazhet, paqen, qetësinë dhe 
ajrin e pastër. Ne duhet të bëjmë atë që duhet, 
në mënyrë që të kujdesemi për fshatrat dhe të 
ruajmë bukurinë e tyre.
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Deti u dha 
formë këtyre 
shkëmbinjve të 
bardhë.

Akullnaja ka 
gdhendur këtë 
gji deti. 

Zogu i detit ngren folenë 
në shkëmbinj dhe zhytet 
për të zënë peshq.

Duna e rërës Pyla 
– më e larta në 
Evropë.

Turma lejlekësh gjejnë ushqim 
në gotullat e lumenjve.

Një nga kafshët më të rralla të 
Evropës – foka murg – jeton 
në Mesdhe.

Evropa ka mijëra e mijëra kilometra bregdet, të 
cilat natyra i ka formësuar në mënyra të ndryshme. 
Ka vende përplot me shkëmbinj dhe plazhe me 
rërë ose me gurë, të cilat janë formuar nga deti për 
shekuj me radhë, nga përplasja e ujit në shkëmbinj.

Në Norvegji, akullnajat kanë gdhendur bregdetin 
në lugina të pjerrta të quajtura fjorde ose gjire të 
ngushta detare. Në disa vende të tjera, deti dhe 
era shtresojnë rërën në duna. Duna më e lartë në 
Evropë (117 metra e gjatë) është Duna du Pyla, 
pranë vendit Arkashon në Francë.

Shumë lloje të peshkut dhe kafshëve të tjera jetojnë 
në det rreth brigjeve të Evropës. Ato janë ushqim 
për zogjtë e detit dhe për gjitarët detarë si fokat. 
Aty ku lumenjtë derdhen në det, turmat e lejlekëve 
vijnë të ushqehen në baticat e ulëta, me krijesa që 
jetojnë në baltë. 

Deti
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Anijet 
kontejnerë 
transportojnë 
mallin prej dhe 
deri në Evropë. 

Një nga anijet më të mëdha për pasagjerë – Queen Mary 2.

Njerëzit dhe deti
Deti është i rëndësishëm edhe për njerëzit. Mesdheu ishte 
aq i rëndësishëm për Romakët, sa që ata e quajtën atë 
Mare nostrum: ‘deti ynë’. Gjatë shekujve, evropianët kanë 
përshkuar oqeanet e botës, kanë zbuluar kontinente të tjera, 
i kanë hulumtuar ato, kanë bërë tregti dhe i kanë ndërtuar 
shtëpitë e tyre nëpër ato vende. Në kapitullin ‘Një udhëtim 
nëpër kohë’ mund të gjeni më shumë mbi këto udhëtime të 
jashtëzakonshme të zbulimit.

Anijet e mallërave nga e gjithë bota sjellin të gjitha llojet e 
mallërave (shpesh të paketuara nëpër kontejnerë) në portet 
e frekuentuara të Evropës. Këtu, mallërat shkarkohen nëpër 
trena, kamionë dhe maune. Pastaj anijet ngarkohen me mallëra 
që janë prodhuar në këto vende, dhe të cilat do të shiten në 
kontinente të tjera. 

Disa nga anijet më të mira botërore janë ndërtuar në 
Evropë. Këtu përfshihen Queen Mary 2 (Mbretëresha Meri 
2) - një nga linjat më të mëdha botërore për pasagjerë. Kjo 
anije bëri udhëtimin e vet të parë transatlantik në janar të 
vitit 2004.
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Еvropianët hanë shumë 
lloje peshku. Tuna është 
një nga më të mëdhatë!

Një barkë peshkimi e sjellur 
në dokun Skye, në Skoci.

Salmoni i kultivuar. 

Nuk ju duhet 
gjithnjë anije 

për të shkuar në 
peshkim!

Zhytja në Mesdhe.

Vendet turistike bregdetare të Evropës janë vende 
shumë të bukura për pushim. Mund të shijoni të 
gjitha llojet e sporteve në ujë, duke filluar nga 
surfimi dhe shëtitjet me varkë e deri te skijimi në ujë 
dhe zhytja. 

Ose thjesht vetëm mund të pushoni - të rreziteni në 
plazh dhe të freskoheni në det.

Peshkimi
Рeshkimi gjithnjë ka qënë i rëndësishëm për njerëzit në Evropë. 
Qytete të tëra janë ngritur rreth porteve të peshkimit, dhe mijëra 
njerëz fitojnë nga peshkimi apo shitja e peshqve, ose duke u marrë me 
aktivitete për peshkatarët dhe familjet e tyre. 

Anijet moderne të peshkimit, siç janë barkat e mëdha, mund të kapin 
sasi të mëdha të peshkut. Për t’u siguruar se në det kanë mbetur sasi 
të mjaftueshme, shtetet e Evropës kanë rënë dakord për rregullat që 
caktojnë sasinë e peshkut që mund të peshkohet dhe përdorimin e 
rrjetave, të cilat mundësojnë ikjen e peshqve të vegjël.

Mënyrë tjetër për t’u siguruar se kemi sasi të mjaftueshme të peshkut 
është kultivimi i tyre. Në brigjet e Evropës veriore, salmoni rritet në 
kafaze të mëdha në det. Frutat e detit, të tilla si midhjet dhe llojet 
e ndryshme të guacave të detit mund të kultivohen në mënyrën e 
njëjtë.
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Mbrojtja e brigjeve të Evropës
Brigjet e Evropës dhe deti kanë rëndësi të madhe për kafshët e egra dhe për 
njerëzit. Prandaj duhet të kujdesemi për ato. Duhet të parandalojmë ndotjen e tyre 
prej mbeturinave që dalin nga fabrikat dhe qytetet. Cisternat e naftës ndonjëherë 
pësojnë aksidente dhe derdhin sasi të mëdha të naftës në det. Këto fatkeqësi 
mund t’i bëjnë plazhet e zeza dhe të vrasin mijëra zogj të detit.

Vendet e Evropës janë duke punuar së bashku për të parandaluar këto gjëra dhe 
për të garantuar se bregdeti ynë do të mbetet i bukur, në mënyrë që ta gëzojnë 
gjeneratat e ardhshme.
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Piktura parahistorike në 
shpellën Lasko, në Francë. 

Mjet prej stralli nga 

Epoka e gurit. 

Sëpatë bronzi.

Një udhëtim nëpër kohë
Gjatë mijëra viteve, Evropa ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë.
Kjo është një histori interesante! Mirëpo është histori e gjatë, prandaj këtu theksojmë disa 
nga pikat kryesore.

Epoka e gurit
Evropianët më të hershëm ishin gjuetarë dhe grumbullues. Në 
muret e disa shpellave ata kanë bërë piktura të mrekullueshme 
të skenave të gjuetisë. Më në fund, ata mësuan bujqësinë dhe 
blektorinë, kultivimin e të korrave dhe filluan të jetojnë nëpër 
fshatra.

Ata i bënin armët dhe mjetet e tyre prej guri – për shembull me 
mprehjen e strallit.

Epoka e bronzit dhe hekurit 
- mësimi i përdorimit të 
metalit
Disa mijëra vjet para erës sonë (BC – para lindjes së Krishtit), 
njerëzit zbuluan se si të fitojnë metale të ndryshme me nxemjen 
e llojeve të ndryshme të shkëmbijve në zjarr shumë të nxehtë. 
Bronzi - një përzierje e bakrit dhe kallajit - ishte mjaft i fortë për 
bërjen e mjeteve dhe armëve. Ari dhe argjendi ishin të butë, por 
shumë të bukur dhe mund të shndërroheshin në stoli.

Më vonë u zbulua një metal akoma më i fortë: hekuri. Lloji më 
i mirë i metalit ishte hekuri, i cili ishte i fortë, nuk prishej lehtë 
dhe bënte shpata të mira. Mirëpo bërja e çelikut ishte shumë e 
ndërlikuar, kështu që shpatat e mira ishin të rralla dhe të vlefshme!
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Kjo vazë greke me vizatime 
me ngjyrë të kuqe daton qysh 

prej vitit 530 BC. 

Platoni, një nga 
mendimtarët më të 
mëdhenj të botës. 

Greqia Antike 
rreth 2000 deri në 200 BC - BC do të thotë para 
lindjes së Krishtit

Rreth 4 000 vjet më parë, në Greqi njerëzit 
filluan të ndërtojnë qytete. Në fillim këto qytete 
sundoheshin nga mbretër. Më vonë, rreth 500 
vjet para erës sonë (BC), qyteti i Athinës prezantoi 
‘demokracinë’ - që do të thotë ‘qeverisja nga 
populli’. (Në vend të mbretit, njerëzit e Athinës 
merrnin vendime me votim.) Demokracia është 
një shpikje e rëndësishme evropiane që është 
përhapur në mbarë botën.

Disa nga gjërat e tjera që na dhanë grekët e lashtë, janë:

> tregime të mrekullueshme për perënditë dhe heronjtë, luftërat dhe aventurat;
> tempuj elegantë, statuja të mermerta dhe qeramikë të bukur;
> Lojërat Olimpike;
> teatrot e projektuara mirë dhe shkrimtarët e mëdhenj, dramat e të cilëve janë aktuale edhe sot;
> mësuesit si Sokrati dhe Platoni, të cilët i mësuan njerëzit si të mendojnë në mënyrë logjike;
> matematikanët si Euklidi dhe Pitagora, të cilët i zbuluan modelet dhe rregullat në matematikë;
> shkencëtarët si Aristoteli (që studioi bimët dhe kafshët) dhe Eratosteni 
 (i cili dëshmoi se Toka është sferë dhe zbuloi se sa është e madhe).
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Mozaiqet bëhen duke shfrytëzuar copëza 
të vogla të gurit, smaltit, qelqit ose 

qeramikës dhe përdoren për të dekoruar 
ndërtesat. 

Akuadukti romak, i cili ka 
mbijetuar deri më sot: Pont du 

Gard në Francë. 

Perandoria Romake 
rreth 500 BC deri në 500 AD - AD do të thotë pas lindjes së Krishtit

Roma ishte në fillim vetëm një fshat në Itali. Mirëpo, Romakët ishin shumë mirë të organizuar, 
ushtria e tyre luftonte shumë mirë dhe ata gradualisht pushtuan të gjitha tokat përreth 
Mesdheut. Më në fund, perandoria romake shtrihej nga Anglia veriore deri në shkretëtirën 
Sahara dhe nga Atlantiku deri në Azi.

Më poshtë janë disa nga gjërat që na lanë romakët:

> rrugë të mira dhe të drejta që lidhin të gjitha pjesët e perandorisë;
> shtëpi të bukura me oborre dhe me dysheme të shtruara me pllaka mozaiku;
> ura dhe akuadukte të forta (për kalimin e distancave të gjata mbi ujë);
> harqe - të cilat i bënin godinat e tyre më të forta dhe më afatgjata;
> materiale të reja të ndërtimit, të tilla si çimentoja dhe betoni;
> armët e reja si katapultat;
> shkrimtarët e mëdhenj si Ciceroni dhe Virgjili;
> sistemin ligjor romak, të cilin edhe sot e përdorin shumë vende evropiane.



22

Vikingët ishin shumë lundrues 
të mirë të cilët arritën deri në 
Amerikë (por nuk i treguan 
askujt!) 

Mesjeta 
rreth 500 - 1500 AD

Pas shembjes së perandorisë romake, pjesë të ndryshme të 
Evropës u përvetësuan nga popuj të ndryshëm. 
Për shembull…

Popujt gjermanikë

Nuk u vendosën të gjithë në Gjermani:

> Anglët dhe Saksonët u vendosën në Angli dhe 
qeverisën deri në vitin 1066.

> Frankët pushtuan një pjesë të madhe të Evropës, 
përfshirë Francën, rreth viteve 500 dhe 800 AD. Mbreti i 
tyre më i njohur ishte Sharlemanjë.

> Gotët (Visigotët dhe Ostrogotët) ngritën mbretëritë e 
veta në Spanjë dhe në Itali.

> Vikingët jetonin në Skandinavi. Në vitet 800 dhe 900 
lundruan në vende të tjera,duke vjedhur pasuri, duke 
bërë tregti dhe duke u stabilizuar në vende me tokë 
pjellore.

Normanët

ose ‘Njerëzit e veriut’, ishin Vikingët të cilët u vendosën në 
Francë (në rajonin që ne e quajmë Normandi) dhe pastaj 
pushtuan Anglinë, në vitin 1066. Në një tapiseri të njohur 
normane shihen skena nga ky pushtim. Kjo tapiseri është 
ruajtur në një muze në qytetin Bajo.

Keltët

Para periudhës romake, keltët jetonin në shumë pjesë 
të Evropës. Pasardhësit e tyre sot jetojnë kryesisht në 
rajonin e quajtur Britani në (Francë), Kornuoll (Angli), 
Galicia (Spanjë), Irlandë, Skoci dhe Uells. Në këto pjesë të 
Evropës, gjuhët dhe kultura kelte janë akoma të gjalla.
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Kështjellat e mesjetës u 
ndërtuan për t’u mbrojtur 
nga armiqtë.

Arkitektura “gotike” ishte zbulim i 
jashtëzakonshëm në Mesjetë. Kjo është 
një “kokë ulluku” në Katedralen e Milanos.

Pamje e xhamisë së madhe mesjetare 
në Kordoba (Spanjë).

Sllavët u vendosën në shumë pjesë të Evropës Lindore dhe janë paraardhësit e 
popujve sllavo-folës, përfshirë këtu edhe bjellorusët, bullgarët, çekët, polakët, 
rusët, sllovakët, sllovenët, ukrainasit dhe popujt e tjerë sllavo-folës në Ballkanin 
Perëndimor.

Hungarezët u vendosën në pellgun e Kaprateve në shekujt e 9-të dhe 10-të dhe 
menjëherë themeluan Mbretërinë e Hungarisë në vitin 1000. Pasardhësit e tyre sot 
jetojnë në Hungari dhe në vende të tjera fqinje.

Gjatë Mesjetës, mbretërit dhe fisnikët në Evropë shpesh kishin mosmarrëveshje 
dhe prandaj kishte shumë luftëra. (Kjo ishte koha kur kalorësit me parzmore 
luftonin mbi kalë). Për të mbrojtur veten nga sulmet, mbretërit dhe fisnikët shpesh 
jetonin në kështjella të forta, me mure të trasha guri. Disa kështjella ishin aq të 
forta sa që kanë zgjatur deri më sot.

Krishterimi u bë feja kryesore në Evropë gjatë mesjetës dhe kishat ndërtoheshin 
pothuajse kudo. Disa prej tyre janë shumë mbresëlënëse – veçanërisht katedralet 
e mëdha, me kullat e tyre të gjata dhe dritaret me qelqet shumëngjyrëshe.

Murgjit merreshin me bujqësi dhe ndihmuan zhvillimin e bujqësisë në mbarë 
Evropën. Ata gjithashtu themeluan shkolla dhe shruanin libra. Në manastiret 
e tyre shpesh kishte biblioteka, ku ata ruanin libra të rëndësishëm nga kohët e 
lashta.

Në jug të Spanjës, ku Islamizmi ishte feja kryesore, pushtuesit ndërtuan xhami dhe 
minare të bukura. Ato më të njohurat që kanë mbetur edhe sot janë xhamia në 
Kordoba dhe minarja Xhiralda në Seviljë.
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Një nga statujat më të 
njohura në botë: 

Davidi i Mikelanxhelos. 

Leonardo da Vinç dizejnoi 
këtë “helikopter” para 500 
vjetësh!

Një nga pikturat e famshme të 
Rilindjes: Venus nga Botiçeli.

Gjatë Mesjetës, shumica e njerëzve nuk mund të lexonin ose të 
shkruanin dhe dinin vetëm atë që e kishin mësuar në kishë. Librat 
që i kishin shkruar grekët antikë dhe romakët ndodheshin vetëm 
nëpër manastire dhe nëpër universitete. Por në vitet 1300 dhe 1400, 
studentët filluan të zbulojnë sërish librat e lashtë. Ata u habitën me 
idetë dhe njohurinë që e gjetën atje dhe lajmet filluan të përhapen.

Njerëzit e pasur dhe të arsimuar, për shembull në Firencë (Itali), 
filluan të interesohen shumë. Ata mund të blenin libra - sidomos 
pas shpikjes së shtypit në Evropë (1445) - dhe ata u dashuruan me 
Greqinë antike dhe Romën. Ata i ndërtonin shtëpitë sipas modelit 
të pallateve romake, dhe pagonin artistë dhe skulptorë të talentuar 
të dekorojnë ato me skena nga tregimet greke dhe romake, dhe me 
statujat e perëndive, heronjve dhe perandorëve.

Rilindja
rreth 1300 deri në 1600 AD

 

Sikur një botë e humbur e bukurisë dhe urtësisë ishte lindur sërish. Kjo është arsyeja që 
këtë periudhë e quajmë ‘Renesansë’ (që nënkupton ‘rilindje’). 

Atë që rilindja i dha botës janë:

> piktorë dhe skulptorë të mëdhenj si Mikelanxhelo dhe Botiçeli;
> arkitektë të talentuar si Bruneleshi;

> shpikësin e shquar dhe artistin Leonardo da Vinçi;
> mendimtarët e mëdhenj si Tomas Mur, Erasmus dhe Montanjë;

> shkencëtarët si Koperniku dhe Galileu (të cilët zbuluan se Toka dhe 
planetet e tjera lëvizin rreth diellit);
> ndërtime të bukura si kështjella në luginën Luar;

> interesim të ri në atë se çfarë mund të arrijnë qeniet njerëzore.
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Henri Besemer – zbuluesi 
i prodhimit modern të 
hekurit.

Rreth 250 vjet më parë, në Evropë filloi një lloj i ndryshëm i ‘revolucionit’- në 
botën e ‘industrisë’. E gjithë kjo filloi me një krizë energjetike. Mijëra vjet me 
radhë, njerëzit përdornin dru dhe qymyr druri. Mirëpo tani, shumë pjesë 
të Evropës kanë mbetur pa pyje! Çfarë mund të përdorim tjetër si lëndë 
djegëse?

Përgjigja ishte thëngjilli. Evropa ishte e pasur me thëngjill dhe minatorët 
filluan të gërmojnë për ta gjetur. Thëngjilli vinte në lëvizje makinat e 
shpikura me avull. Thëngjilli mund të piqej dhe të shndërrohej në ‘koks’, i cili 
është karburant më i pastër - ideal për të bërë hekurin dhe çelikun.

Para 150 vjetësh, një anglez i quajtur Henry Besemer shpiku ‘furrën e 
shkrirjes’, e cila mund të prodhonte sasi të mëdha të çelikut me çmim mjaft 
të ulët. Së shpejti, Evropa filloi të prodhonte sasi të mëdha të çelikut dhe 
kështu ndryshoi botën! Çeliku i lirë bëri të mundur ndërtimin e rrokaqiejve, 
urave të mëdha, anijeve me linjë oqeanike, makinave, frigoriferëve… edhe 
prodhimin e armëve të fuqishme dhe bombave, gjithashtu.

Revolucioni Industrial 
rreth 1750 - 1880 AD
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Kopje të anijeve të 
Kristofer Kolombos. 

Vasko da Gama – njeriu i parë që 

lundroi nga Evropa në Indi.

Volteri, një nga shkrimtarët 
më të mëdhenj të Iluminizmit. 

Dodo, zog jofluturues, 
jetonte në një ishull në 
Oqeanin Indian. Kjo specie 
u zhduk nga kolonistët 
evropianë.

Zbulimet e mëdha dhe idetë e reja 
rreth 1500 - 1900 AD

Në kohën e Rilindjes, tregtia me vende të largëta bëhej gjithnjë e më e 
rëndësishme për tregtarët evropianë. Për shembull, ata shitnin mallëra në 
Indi dhe sillnin prej atje erëza të vlefshme dhe gurë të çmuar. Por udhëtimi 
me rrugë tokësore ishte i vështirë dhe zgjaste shumë, prandaj tregtarët 
deshin të arrijnë në Indi përmes detit. Problemi qëndronte aty se Afrika ju 
qëndronte në rrugë – dhe Afrika është shumë e madhe!

Megjithatë, nëse bota vërtetë ishte e rrumbullakët (siç kishin filluar të 
besojnë njerëzit), anijet evropiane do të mund të shkonin në Indi duke 
lundruar në perëndim. Kështu, në vitin 1492, Kristofer Kolomboja dhe 
marinarët e tij u nisën nga Spanja dhe kaluan Atlantikun. Mirëpo, në vend 
se të arrinin në Indi ata i zbuluan Bahamat (ishujt në Detin e Karaibeve, në 
afërsi të bregdetit të Amerikës).

Pasuan edhe eksplorues të tjerë. Në vitin 1497–98, Vasko da Gama – një 
oficer i marinës portugeze – ishte evropiani i parë që arriti në Indi duke 
lundruar rreth Afrikës. Në vitin 1519, një tjetër eksplorues nga Portugalia 
– Ferdinand Magellan, i cili punonte për Mbretin e Spanjës – drejtonte 
ekspeditën e parë evropiane të lundrojnë rreth botës!

Shumë shpejt pas kësaj, evropianët filluan të eksploronin ishujt e 
Karaibeve dhe Amerikën (të cilën e quajtën ‘Bota e Re’) dhe filluan të 
krijojnë kolonitë e veta në këto vende. Me fjalë të tjera, ata përvetësuan 
tokën, duke pretenduar se tani kjo tokë i takonte shtetit të tyre amë në 
Evropë. Ata i sollën besimet e veta, zakonet dhe gjuhët - dhe kështu 
anglishtja dhe frengjishtja u bënë gjuhët kryesore që fliten në Amerikën 

e Veriut, kurse gjuha spanjolle dhe portugjeze në Amerikën 
Qendrore dhe Jugore.

Me kaimin e kohës, evropianët lundruan edhe 
më tej - në Kinë, Japoni, Azi Juglindore, Australi 
dhe në Oqeani. Detarët që ktheheshin nga këto 
vende të largëta tregonin se kishin parë krijesa 
të çuditshme, shumë të ndryshme nga ato në 
Evropë. Kjo joshi shkencëtarët e etur për të 
eksploruar, të shkonin në këto vende dhe të 
sillnin kafshët dhe bimët e këtyre vendeve 
për muzetë e Evropës. Në vitet 1800, 
hulumtuesit e Evropës shkuan thellë në 
Afrikë dhe në vitin 1910, popujt e Evropës 
kishin kolonizuar pothuajse të gjithë 
kontinentin e Afrikës.
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Çarls Darvini publikoi teorinë e tij të evolucionit në vitin 1859.

Telefoni i parë – zbulim i 
skocezit Aleksandër Graham 
Bell. Sot, Evropa prodhon 
telefonat e fundit mobilë.

1886  Motori me benzinë 
1901  Radio mesazhet e para
1909 Bakelite, plastika e parë 

1912 Drita e neonit
1920 Televizioni dhe autostradat
1935 Radari dhe stilo lapsat

1937 Neskafe  
1939  Aeroplani i parë reaktiv
1940 Kompjuteri i parë

Ndërsa në Evropë, shkencëtarët po zbulonin gjithnjë e më tepër fakte për 
mënyrën se si funksionon universi. Gjeologët, të cilët studionin gurët dhe 
fosilet, filluan të pyeten se si ishte formuar Toka dhe sa është e vjetër. Dy 
shkencëtarë të mëdhenj, Zhan-Baptist Lamark (në Francë) dhe Çarls Darvin (në 
Angli), përfundimisht konkluduan se kafshët dhe bimët kishin ‘evoluar’ - duke 
u ndryshuar nga një specie në një tjetër me miliona vjet.

Në vitet 1700, njerëzit parashtronin pyetje të tjera me rëndësi - si duhet të 
qeverisen shtetet, dhe cilat duhet të jenë liritë dhe të drejtat e njerëzve. 
Shkrimtari Zhan-Zhak Ruso tha se të gjithë duhet të jenë të barabaratë. Një 
shkrimtar tjetër, Volteri, that se bota do të ishte më e mirë nëse arsyeja dhe 
dituria do të zëvendësonin injorancën dhe bestytninë.

Kjo epokë e ideve të reja, e quajtur ‘Iluminizëm’, solli ndryshime në disa vende 
– për shembull Revolucionin Francez në vitin 1789, kur njerëzit vendosën se 
nuk do të lejonin të sundohen nga mbretër dhe mbretëresha. Një nga parullat 
e tyre revolucionare ishte ‘liria, barazia dhe vëllazëria’ - e cila përfundimisht u 
bë motoja kombëtare franceze.

Bota moderne 
rreth 1880 deri më sot.

Shpikjet e tjera evropiane nga shekujt 19 dhe 20 
ndihmuan në krijimin e botës si e njohim sot. Për shembull:

 

 

Sot, rreth një e katërta e njerëzve që punojnë në Evropë prodhojnë gjëra 
të nevojshme për botën moderne: ushqim dhe pije; telefona celularë 
dhe kompjuterë; rroba dhe orendi; makina larëse dhe televizorë; makina, 
autobusë dhe kamionë dhe shumë më tepër.

Rreth 7 nga çdo i 10-ti punëtor evropian ka punë në ‘shërbim’. Me fjalë 
të tjera, ata punojnë në dyqane dhe zyra postare, banka dhe kompani 
të sigurimit, hotele dhe restorante, spitale dhe shkolla, etj. - qoftë duke 
shitur gjëra apo duke ofruar shërbime, për të cilat njerëzit kanë nevojë.
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Mësimet nga e kaluara

Fatkeqësisht, historia e Evropës nuk është e gjitha lidhur 
me arritjet me të cilat mund të krenohemi. Ka edhe shumë 
gjëra nga të cilat duhet të turpërohemi. Gjatë shekujve, 
popujt evropianë luftuan kundër njëri tjetrit në lufta të 
tmerrshme. Arsyeja e këtyre luftërave zakonisht ishte 
pushteti dhe pasuria, ose feja.

Kolonistët e Evropës vranë miliona njerëz në kontinente 
të tjera - me luftëra ose duke i keqtrajtuar ata, ose duke 
përhapur pa vetëdije sëmundje evropiane midis tyre. 
Evropianët gjithashtu morën miliona afrikanë të punojnë 
si skllevër.

Mësimi duhej të merret nga këto gabime të tmerrshme. 
Tregtia e skllevërve u hoq në vitet 1800. Kolonitë fituan 
lirinë e tyre në vitet 1900. Dhe më në fund, në Evropë 
erdhi paqeja.

Për të mësuar më shumë, lexoni kapitullin me titull 
‘Bashkimi i familjes: historia e Bashkimit Evropian’.

Lufta…
Për fat të keq, ka pasur shumë grindje në familjen 
evropiane. Shpesh ato kishin të bëjnë me atë se kush 
duhet të qeverisë një vend, ose cili vend ishte pronar i 
cilës pjesë të tokës. Ndonjëherë një pushtues deshte të 
fitojë më shumë pushtet duke pushtuar fqinjët e vet, ose 
të vërtetonte që populli i tij është më i fuqishëm dhe më i 
mirë se popujt e tjerë.

Si do që të jetë, në Evropë kishte luftëra të tmerrshme për 
qindra vjet me radhë. Në shekullin 20, dy luftëra të mëdha 
filluan në këtë kontinent, por u përhapën dhe përfshinë 
vendet në mbarë botën. Prandaj edhe u quajtën luftëra 
botërore. Gjatë këtyre luftërave u vranë miliona njerëz dhe 
e lanë Evropën të dobësuar dhe në gërmadha.

A mund të bëhej diçka për të ndaluar që këto të 
mos ndodhnin përsëri? A do të mësojnë evropianët 
ndonëjherë të ulen së bashku të diskutojnë në vend se të 
luftojnë? 

Përgjigja është ‘po’. 

Ky është tregimi i kapitullit tonë të ardhshëm:  
historia e Bashkimit Evropian. 
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Ne evropianët u përkasim vendeve të ndryshme, 
gjuhës, traditave, zakoneve dhe besimeve të 
ndryshme. Megjithatë, ne duhet të jemi bashkë, si një 
familje e madhe, për arsye të ndryshme.

Këtu janë disa prej tyre.

> Këtë kontinent e kemi ndarë me mijëra vjet.

> Gjuhët tona shpesh janë të lidhura me njëra tjetrën.

> Shumë popuj në çdo vend kanë prejardhje nga 
popuj të vendeve të tjera.

> Traditat, zakonet dhe festivalet tona kanë origjinë të 
njejtë.

> Ndajmë dhe shijojmë artin dhe muzikën e bukur, si 
dhe shumë drama dhe tregime që na i kanë dhënë 
njerëzit e Evropës gjatë shekujve.

> Pothuajse të gjithë njerëzit në Evropë besojnë në 
lojë të ndershme, fqinjësi, lirinë e opinionit personal, 
respektin për njëri-tjetrin dhe përkujdesin për 
njerëzit që kanë nevojë.

> Kështu, ne gëzojmë gjërat që janë të ndryshme 
dhe të veçanta të vendeve dhe rajoneve tona, 
por gjithashtu gëzojmë edhe atë që e kemi të 
përbashkët si evropianë.

…dhe paqeja
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Lufta e Dytë Botërore mbaroi në vitin 1945. Ishte një kohë e shkatërrimit dhe vrasjeve të 
tmerrshme, dhe kishte filluar në Evropë. Si të ndalonin liderët e vendeve evropiane që këto 
gjëra të mos përsëriteshin më asnjëherë? Atyre u duhej një plan i mirë që nuk ishte provuar 
më parë.

Një ide krejtësisht e re

Francezi i quajtur Zhan Mone mendoi shumë për këtë. Ai kuptoi se një vend duhej të kishte 
dy gjëra para se të bënte luftë: hekur për prodhimin e çelikut (për të bërë tanke, armë, bomba 
e kështu me radhë) dhe thëngjill për të siguruar energjinë për fabrikat dhe hekurudhat. 
Evropa kishte mjaft thëngjill dhe çelik: prandaj vendet evropiane lehtësisht bënin armë dhe 
fillonin luftëra. 

Prandaj Zhan Mone doli me një ide shumë të guximshme. Ideja e tij ishte që qeveritë e 
Francës dhe Gjermanisë - dhe ndoshta edhe të vendeve të tjera evropiane - nuk duhet të 
udhëhiqnin industritë e tyre të thëngjillit dhe çelikut. Në vend të kësaj, këto industri duhet të 
organizohen nga njerëzit e të gjitha vendeve të përfshira, të cilët do të ulen, do të diskutojnë 
dhe do të vendosin së bashku. Në këtë mënyrë, lufta në mes tyre do të ishte e pamundur!

Zhan Mone besonte se plani i tij do të kishte sukses vetëm nëse liderët e vendeve evropiane 
ishin të gatshëm ta provonin. Ai bisedoi për këtë me mikun e tij Robert Shumanin, i cili ishte 
ministër në qeverinë e Francës. Robert Shumani e konsideroi si ide të shkëlqyer dhe e shpalli 
atë gjatë një fjalimi të rëndësishëm më 9 maj 1950.

Ky fjalim jo vetëm që i bindi liderët e Francës dhe Gjermanisë por edhe liderët e Belgjikës, 
Italisë, Luksemburgut dhe Hollandës. Ata të gjithë vendosën të bashkojnë industritë e veta të 
thëngjillit dhe çelikut dhe të formojnë klubin që e quajtën Komuniteti Evropian për Thëngjill 
dhe Çelik (ECSC). Ky komunitet do të punonte me synime paqesore dhe do të ndihmonte 
rindërtimin e Evropës nga shkatërrimet e luftës. ECSC-ja u themelua në vitin 1951.

Historia e 
Bashkimit Evropian
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Të bezdisur në kufi…
Radhët e këtilla ishin pjesë 
e jetës normale në Evropë. 

Makinat e këtilla 
përdoren për të korrur 
grurin dhe drithërat e 
tjera. 

Tregu i përbashkët

Gjashtë vendet bashkëpunonin aq mirë së bashku sa që vendosën të themelojnë një 
klub tjetër të quajtur Komuniteti Ekonomik Evropian (EEC). Ky klub u themelua në vitin 
1957.

‘Ekonomik’ do të thotë ‘që ka të bëjë me ekonominë’ - me fjalë të tjera, që ka të bëjë me 
para, biznes, vende të punës dhe tregti.

Një nga idetë kryesore ishte që vendet pjesëmarrëse në EEC do të ndanin ‘tregun e 
përbashkët’, për ta lehtësuar tregtinë midis njëri tjetrit. Deri atëherë, kamionët, trenat 
dhe anijet që transportonin mallëra nga një vend në një tjetër gjithmonë duhej të 
ndalen në kufi, duhej të kontrollohen dokumentet dhe duhej të pagohen paratë e 
quajtura ‘detyrime doganore’. Kjo shkaktonte pengesa dhe mallërat nga jashtë ishin më 
të shtrenjta.

Qëllimi i tregut të përbashkët ishte heqja e kontrolleve kufitare dhe shmangia e 
vonesave dhe detyrimeve doganore, si dhe lejimi i tregtisë së lirë midis vendeve, sikur 
të ishin një shtet i vetëm.

Ushqimi dhe bujqësia

Lufta e Dytë Botërore ia vështirësoi Evropës prodhimin e ushqimit ose importin e tij 
nga kontinentet e tjera. Evropës i mungonte ushqimi, madje edhe në fillim të viteve 
1950-ta. Prandaj, EEC-ja arriti një marrëveshje që t’u pagojë bujqve për të prodhuar më 
tepër ushqim, dhe për të siguruar që ata mund të siguronin një jetë të mirë me fitimet 
nga bujqësia.

Kjo marrëveshje u quajt ‘politika e përbashkët bujqësore’ (ose CAP) dhe funksionoi 
mirë. Aq mirë në fakt, sa që bujqit filluan të prodhojnë shumë ushqim dhe marrëveshja 
duhej ndryshuar! Sot, CAP-i i paguan bujqit të kujdesen për fshatërat.
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Anëtarësimi në klub. Në këtë fotografi, 
Greqia nënshkruan anëtarësimin.

Mbrojtja e ambientit jetësor 
përfshin redukimin e ndotjes 
së ajrit – për shembull, 
shfrytëzimin e energjisë 
së erës për prodhimin e 
energjisë elektrike. 

Një polic me qenin e tij 
kontrollojnë valixhet për të 
zbuluar drogë. 

Tregu i përbashkët filloi të lehtësojë jetën e njerëzve në Komunitetin 
Ekonomik Evropian. 

Ata filluan të kenë më shumë para për të shpenzuar, më tepër 
ushqim dhe më tepër zgjedhje në dyqanet e veta. Shtete të tjera 
fqinje e panë këtë dhe në vitet 1960-ta, disa nga këto filluan të 
kërkojnë të bashkohen në klub. 

Pas shumë vite diskutimi, Britania e Madhe, Danimarka dhe Irlanda u 
bashkuan në vitin 1973. Radha e Greqisë ishte në vitin 1981; pasuan 
Portugalia dhe Spanja në vitin 1986, dhe Austria, Finlanda dhe Suedia 
në vitin 1995. 

Atëherë klubi kishte 15 anëtarë.

Gjatë kohës, klubi po ndryshonte. Në fund të vitit 1992, kishte 
përfunduar ndërtimin e ‘tregut unik’ (ashtu u bë i njohur më vonë), 

dhe përveç kësaj, bënte edhe shumë më tepër. Për shembull, 
vendet e EEC-së (Komunitetit Ekonomik Evropian) punonin 

së bashku të mbrojnë ambientin jetësor dhe për të ndërtuar 
rrugët dhe hekurudhat më të mira në tërë Evropën. Vendet 
më të pasura u ndihmonin atyre më të varfëra në ndërtimin e 
rrugëve dhe projekteve të tjera me rëndësi.

Për të lehtësuar jetën e udhëtarëve, shumica e vendeve 
të EEC-së hoqën kontrollet e pasaportave në kufijtë midis 
tyre. Një person që jetonte në një vend anëtar ishte i lirë 
për të jetuar dhe punuar në një vend tjetër anëtar. Qeveritë 
diskutonin edhe ide të tjera - për shembull, se si policët e 
vendeve të ndryshme mund të ndihmojnë njëri tjetrin për të 
kapur kriminelët, kontrabandistët e drogës dhe terroristët.

Me pak fjalë, klubi ishte shumë më ndryshe se më parë dhe 
shumë më i unifikuar, kështu që në vitin 1992, vendosi të 
ndryshonte emrin e saj në ‘Bashkimi Evropian’ (EU).

Nga Komuniteti Ekonomik Evropian në 
Bashkim Evropian
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1989: 
rrënimi i 

Murit të Berlinit.

Flamujt e 27 
anëtarëve të BE-së. 

Përtej kufijve të BE-së po ndodhnin gjëra emocionuese. Për shumë vite, pjesët lindore dhe perëndimore të 
Evropës ishin të ndara. Ato nuk ishin në luftë, por liderët e tyre nuk pajtoheshin assesi. Pushtetarët e pjesës 
lindore besonin në një sistem të qeverisjes të quajtur ‘Komunizëm’, i cili nuk u jepte njerëzve shumë liri. Për 
shkak të mënyrës se si qeveriseshin, këto shtete ishin të varfëra në krahasim me Evropën Perëndimore.

Ndarja midis lindjes dhe perëndimit ishte aq e fuqishme, sa që shpesh quhej ‘perde e hekurt’. Në shumë 
vende, kufiri ishte i ndarë me gardhe ose mure të larta, si ai në mes të qytetit të Berlinit, i cili e ndante 
Gjermaninë në dy pjesë. Ishte shumë vështirë për të marrë leje për kalimin e këtij kufiri.

Së fundi, në vitin 1989, ndarja dhe mosmarrëveshja përfundoi. Muri i Berlinit u rrëxua dhe ‘perdja e hekurt’ 
pushoi së ekzistuari. Së shpejti, Gjermania u ribashkua. Popujt e pjesëve qendrore dhe lindore të Evropës i 
zgjodhën vetë qeveritë e tyre të reja, të cilat shpëtuan nga sistemi i vjetër i rreptë komunist. 

Më në fund, ishin të lirë! Ishte kohë e duhur për kremtim.

Vendet që kishin fituar lirinë filluan të pyesnin nëse mund të bashkohen me Bashkimin Evropian, dhe së 
shpejti u formua një radhë e gjatë e vendeve ‘kandidate’, të cilat prisnin anëtarësimin në BE.

Para anëtarësimit në BE, vendi duhet të ketë ekonomi të zhvilluar mirë dhe funksionale. Ky vend duhet 
të jetë edhe demokratik - me fjalë të tjera, populli i këtij vendi duhet të jetë i lirë të zgjedhë se kush do ta 
qeverisë atë. Duhet të respektojë të drejtat e njeriut. Të drejtat e njeriut përfshijnë të drejtën e të shprehurit 
e asaj që e mendoni, të drejtën të mos arrestoheni pa gjykim të drejtë, të drejtën për të mos qënë i torturuar, 
si dhe shumë të drejta të tjera.

Vendet ish komuniste u përpoqën dhe punuan shumë në këto fusha dhe pas disa vitesh, 
tetë nga këto shtete ishin të gatshme: Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, 

Lituania, Polonia, Sllovakia dhe Sllovenia.

Ato u anëtarësuan në BE, më 1 maj 2004, së bashku me dy ishuj të Mesdheut 
- Qipron dhe Maltën. Më 1 janar 2007, edhe dy shtete të tjera ish komuniste – 
Bullgaria dhe Rumania ishin të gatshme të bashkohen me grupin. 

Asnjëherë më parë, në BE nuk u anëtarësuan kaq shumë vende për një kohë 
aq të shkurtër. Ky është një ‘bashkim familjar’ i vërtetë, i cili sjell së bashku 
pjesët lindore, qendrore dhe perëndimore të Evropës.

Bashkimi i familjes
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Ndotja kalon kufijtë, 
prandaj vendet e Evropës 
punojnë së bashku për 
mbrojtjen e ambientit 
jetësor.

Euron e shfrytëzojnë 
shumë vende të BE-së.

Studentët nga shtete të 
ndryshme mësojnë së 
bashku, me ndihmë nga 
BE-ja. 

Ndryshimi i klimës dhe 
ambientit jetësor

Ambienti jetësor është i të gjithëve, prandaj shtetet duhet të 
punojnë së bashku për ta mbrojtur. BE-ja ka rregulla për të ndaluar 
ndotjen dhe për mbrojtjen e (për shembull) zogjve të egër. Këto 
rregulla vlejnë në të gjitha vendet e BE-së dhe qeveritë e këtyre 
vendeve duhet të garantojnë respektimin e tyre. Ndryshimi i klimës 
- gjithashtu i njohur si ngrohja globale - është edhe një problem, 
të cilin vendet nuk mund ta trajtojnë vetëm. Shtetet e BE-së janë 
pajtuar të punojnë së bashku për të zvogëluar sasinë e lëshimit të 
gazrave që dëmtojnë atmosferën dhe shkaktojnë ngrohjen globale. 
BE-ja gjithashtu mundohet të ndikojë në vendet e tjera ta bëjnë të 
njëjtën. 

Euroja

Gjatë viteve të kaluara, çdo vend në Evropë kishte llojin e vet të 
parave, ose ‘valutën’ e vet. Tani ka vetëm një valutë - euro, të cilën 
mund ta kenë të gjitha vendet e BE-së, nëse dëshirojnë. Valuta e 
vetme lehtëson tregtinë, udhëtimin dhe blerjen në mbarë BE-në, pa 
pasur nevojë të këmbehen valutat nga njëra në tjetrën.

Për futjen e euros në përdorim duheshin nëntë vjet punë e 
palodhshme dhe planifikim i kujdesshëm. Banknotat dhe 
monedhat hyjnë në përdorim në vitin 2002. Sot, më se dy të tretat 
e qytetarëve të BE-së shfrytëzojnë euron në vend të valutave të 
vjetra. Nëse krahasoni monedhat euro, do të shihni se në njërën 
anë ka një dizejn që përfaqëson shtetin në të cilin është shtypur. 
Ana tjetër është e njëjtë për të gjitha vendet.

Çfarë bën BE-ja

Liria!

Njerëzit në BE janë të lirë të jetojnë, të punojnë ose të mësojnë në 
cilindo shtet të BE-së që duan, dhe BE-ja është duke bërë çmos 
për të thjeshtësuar lëvizjen nga një shtet në shtet tjetër. Për të 
kaluar kufijtë midis shteteve të BE-së, tani më nuk keni nevojë për 
pasaportë. BE-ja inkurajon studentët dhe të rinjtë të kalojnë një 
kohë për studime ose trajnime në ndonjë vend tjetër të Evropës.

BE-ja mundohet të përmirësojë jetën në të gjitha mënyrat. 
Ja ku janë disa nga këto.
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Trajnimi i njerëzve 
për vende të reja të 
punës është shumë 
i rëndësishëm.

BE-ja ndihmon për 
të paguar rrugët 
e reja.

BE-ja jep ushqime 
për njerëzit që kanë 
nevojë.

Vendet e punës

Është me rëndësi që të gjithë njerëzit të kenë vende të punës 
që ata gëzojnë dhe tregojnë sukses. Një pjesë e parave që ata 
fitojnë ndahet për spitale dhe shkolla, dhe për kujdesin e njerëzve 
të moshuar. Prandaj, BE-ja është duke bërë gjithçka që është 
e mundur për të krijuar vende të reja dhe më të mira të punës 
për të gjithë që mund të punojnë. BE-ja u ndihmon njerëzve të 
themelojnë biznese të reja, dhe ofron para, për të trajnuar njerëzit 
të aftësohen për lloje të ndryshme të punëve.

Ndihma për rajonet në vështirësi

Jeta nuk është e lehtë për të gjithë dhe kudo në Evropë. Në disa 
vende nuk ka vende të mjaftueshme të punës për njerëzit, sepse 
minierat dhe fabrikat janë mbyllur. Në disa vende, bujqësia është e 
vështirë për shkak të klimës, kurse tregtia është e vështirë për shkak 
se nuk ka rrugë dhe hekurudha të mjaftueshme.

BE-ja trajton këto probleme duke grumbulluar para nga të gjitha 
vendet e veta anëtare dhe duke ndihmuar rajonet që ndodhen në 
vështirësi. Për shembull, ndihmon pagesën e rrugëve dhe linjave të 
reja hekurudhore, dhe u ndihmon bizneseve të mundësojnë vende 
të reja të punës.

Ndihma për vendet e varfëra

Në shumë vende të botës, njerëzit vdesin ose jetojnë në kushte 
jashtëzakonisht të vështira për shkak të luftërave, sëmundjeve dhe 
katastrofave natyrore, siç janë thatësia ose vërshimet. Këto shtete 
shpesh nuk kanë para për të ndërtuar shkolla dhe spitale, rrugë dhe 
shtëpi për nevojat e banorëve të tyre.

BE-ja u jep para këtyre vendeve, dhe dërgon mësues, mjekë, 
inxhinierë dhe ekpertë të tjerë të punojnë në këto vende. BE-ja 
gjithashtu blen shumë artikuj që prodhohen në këto vende, pa 
tatimet doganore. Në këtë mënyrë, shtetet e varfëra mund të 
fitojnë më shumë para.
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Flamuri i Evropës.

Bashkimi Evropian ka bashkuar shumë vende Evropiane. Natyrisht, këto vende nuk 
pajtohen gjithnjë për gjithçka, mirëpo, në vend se të luftojnë. Liderët e tyre ulen në 
tavolinë dhe mundohen të zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre.

Kështu ëndrra e Zhan Monesë dhe Robert Shumanit u bënë realitet.

Bashkimi Evropian ka sjellë paqe në mes të shteteve të veta anëtare. Ai punon 
edhe për paqe afatgjatë midis shteteve fqinje dhe më gjerë në botë. Për shembull, 
ushtarët dhe policët e BE-së ndihmojnë në ruajtjen e paqes në ish Jugosllavi, ku 
para disa viteve kishte luftëra të rrepta.

Këto janë vetëm disa nga gjërat që i bën BE-ja, por ka edhe shumë të tjera. Në fakt, 
duke qënë në Bashkimin Evropian mund të themi se paraqet dallim për çdo aspekt 
të jetës sonë. Çfarë duhet të bëjë ose të mos bëjë BE-ja? Këtë duhet ta vendosin 
njerëzit në BE. Si mund të luajmë rolin tonë? Gjeni këtë në kapitullin në vijim. 

Evropa ka flamurin dhe himnin e vet - Oda e Gëzimit nga simfonia e nëntë e 
Betovenit. Fjalët origjinale janë në gjuhën gjermane, mirëpo kur përdoret si himn, 
atëherë është pa fjalë – dëgjohet vetëm melodia. Këtë melodi mund ta dëgjoni në 
Internet:

europa.eu/abc/symbols/anthem/index_en.htm

Paqeja
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BE-ja dhe 
fqinjët e vet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Sofje
Bruksel
 Pragë
 Kopenhagë
 Berlin
 Talin
 Dablin
 Athinë
 Madrid
 Paris
 Romë
 Nikozi
 Riga
 Vilnius
Luksemburg
 Budapest
 Valeta
 Amsterdam
 Vienë
 Varshavë
 Lisbonë
 Bukuresht
 Lublanë
 Bratisllavë
 Helsinki 
 Stokholm
 Londër

Çelësi: 
Vendet e ngjyrosura janë anëtare të Bashkimit Evropian (BE).

Vendet e shënuara me shirita planifikojnë të bashkohen me 
BE-në.

Vendet e tjera, të shënuara me pika të kuqe, janë fqinjë të 
BE-së.

Rrathët e mëdhenj tregojnë kryeqytetet e BE-së.

Qyteti i Vatikanit është në Romë.

Disa ishuj dhe pjesë të tjera të tokës që i përkasin Frances, 
Portugalisë dhe Spanjës, janë pjesë e BE-së. Mirëpo janë 
shumë larg nga kontinenti Evropë, prandaj i kemi vënë 
në kuti (lart djathtas).

Përputhni 
kryeqytetet me 
shtetet e tyre?
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Flamuri Shteti Kryeqyteti Popullata

Belgjikë Bruksel 10.7 milionë
(Belgique / België) (Brussel / Bruxelles)

Bullgari Sofje 7.6 milionë
(България / Bulgaria) (София / Sofija)

Republika Çeke Pragë 10.5 milionë
(Česká republika) (Praha)

Danimarkë Kopenhagë 5.5 milionë
(Danmark) (København)

Gjermani Berlin 82 milionë 
(Deutschland) (Berlin)

Estoni Talin 1.3 milionë
(Eesti) (Tallinn)

Irlandë Dablin 4.5 milionë
(Éire / Ireland) (Baile Atha Cliath / Dublin)

Greqi Athinë 11.2 milionë
(Ελλάδα / Elláda) (Αθήνα / Athinai)

Spanjë Madrid 45.8 milionë
(España) (Madrid)

Francë Paris 64.3 milionë
(France) (Paris)

Itali Romë 60 milionë
(Italia) (Roma)

Qipro Nikozi 0.8 milionë
(Κύπρος / Kypros) (Λευκωσία / Lefkosia)
(Kibris) (Lefkosa)

Letoni Riga 2.3 milionë
(Latvija) (Riga)

Lituania Vilnius 3.3 milionë
(Lietuva) (Vilnius)

Luksemburg Luksemburg 0.5 milionë
(Luxemburg) (Luxemburg) 

Hungari Budapest 10 milionë 
(Magyarország) (Budapest)

Maltë Valeta  0.4 milionë
(Malta) (Valletta)

Hollandë Amsterdam  16.4 milionë
(Nederland) (Amsterdam)

Austri Vienë 8.3 milionë
(Österreich) (Wien)

Poloni Varshavë  38.1 milionë 
(Polska) (Warszawa)

Portugali Lisbonë 10.6 milionë
(Portugal) (Lisboa)

Rumani Bukuresht 21.5 milionë
(România) (Bucureşti)

Slloveni Lublanë 2 milionë
(Slovenija) (Ljubljana)

Sllovaki Bratisllavë 5.4 milionë
(Slovensko) (Bratislava)

Finlandë Helsinki 5.3 milionë
(Suomi / Finland) (Helsinki / Helsingfors)

Suedi Stokholm 9.2 milionë
(Sverige) (Stockholm)

Britania e Madhe  (*) Londër 61.7 milionë 
(United Kingdom) (London)

Shtetet janë në radhitje alfabetike 
sipas asaj se thirret ky shtet në 

gjuhën ose gjuhët e veta (siç 
është shënuar në kllapa).

Shtetet e 
Bashkimit 

Evropian

(*) Emri i plotë i këtij shteti është ‘Mbretëria 

e Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe 

Irlandës Veriore’, mirëpo shkurtimisht 

shumica e njerëzve e quajnë Britani, 

Mbretëria e Bashkuar ose UK.

Shifrat e popullatës janë për vitin 2009. 

Burimi: Eurostat
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Le të eksplorojmë Evropën! Kuiz

Sa kontinente ka në botë? 
Cili material, i cili shfrytëzohet 
për makinat me avull, e bëri 
të mundur Revolucionin 
Industrial? 

Cilat dy qytete i lidh Tuneli i 
Kanalit? 

Cila ngjarje historike ndodhi në 
vitin 1789?

Në cilën dekadë u zbulua 
kompjuteri? 

Ku e ka selinë Gjykata Evropiane 
e Drejtësisë?

Në sa vjet mbahen zgjedhjet 
evropiane?

Sa shtete janë pjesë e Bashkimit 
Evropian?

Si quhet dukuria kur zogjtë 
fluturojnë drejt jugut në 
vjeshtë dhe kalojnë dimrin në 
rajonet më të ngrohta? 

Si thuhet kur bujqit ujisin 
fushat me ujë nga toka ose nga 
lumenjtë? 

Emëroni një lloj të kafshës 
detare që mund të kultivohet. 

Çfarë do të thotë ‘demokracia’? 

1.

?

? ?

? ?

? ?

? ?

? ?

7.

2.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

Përgjigjet1. Shtatë (Evropa, Afrika, Amerika Veriore dhe Jugore, Antarktiku, Azia dhe Australia/Oqeania) (pp. 3) / 2. Kale në Francë dhe Folkstoun në Angli (pp. 6) / 3. Shtegëtim (pp. 11) / 4. Ujitje (pp. 13) / 

5. Salmon, midhje dhe lloje të tjera të guacave të quajtura ojsters dhe klams (pp. 17) / 6. Qeveria e popullit (pp. 20) / 7. Thëngjilli (pp. 25) / 8. Revolucioni francez (pp. 27) / 9. 1940 (pp. 27) / 10. 27 / 

11. Luksemburg (pp. 41) / 12. Çdo 5 vjet (pp. 40)

Dëshironi të luani lojëra, të testoni njohurinë tuaj dhe të eksploroni Evropën akoma?
Vizitoni faqen: europa.eu/europago/explore

(Shenjë: të gjitha përgjigjet e këtyre pyetjeve mund t’i gjeni në këtë doracak)

TO BE REPLACED (!!!
) IN

 THE 

DEFINITIVE PDF 

BY PAGE 2 FROM CARTE.indd
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Ministrat nga të gjitha 
qeveritë e BE-së 

takohen të kalojnë 
ligjet e BE-së.

Komisioni Evropian

Në Bruksel, 27 femra dhe meshkuj (një nga çdo shtet i BE-së) takohen çdo të 
mërkurë për të diskutuar se cili duhet të jetë hapi i ardhshëm. Këta njerëz dërgohen 
nga qeveritë e shteteve të tyre, por miratohen nga Parlamenti Evropian.

Ata quhen ‘komisionerë’, dhe së bashku përbëjnë Komisionin Evropian. Puna e 
tyre është të mendojnë se çfarë do të ishte më së miri për BE-në si tërësi, dhe 
të propozojnë ligje për BE-në si një tërësi. Në punën e tyre, atyre u ndihmojnë 
ekspertë, avokatë, sekretarë, përkthyes dhe kështu me radhë.

Pasi të kenë rënë dakord për ligjin që do ta propozojnë, ata e dërgojë propozimin e 
tyre në Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Bashkimit Evropian.

Parlamenti Evropian

Parlamenti Evropian përfaqëson të gjithë njerëzit në BE. Ai mban një mbledhje të 
madhe çdo muaj, në Strazburg (Francë), për të diskutuar ligjet e reja që i propozon 
Komisioni Evropian. Nëse Parlamenti nuk e pëlqen propozimin, mund të kërkojë nga 
Komisioni ta ndryshojë atë derisa Parlamenti të bindet se ky ligj është i mirë.

Parlamenti Evropian ka 736 Deputetë (MEP). Ata zgjidhen çdo pesë vjet, gjatë 
zgjedhjeve, në të cilat të gjithë qytetarët e rritur të BE-së kanë mundësinë për të 
votuar. Duke zgjedhur Deputetët tanë për Parlamentin Evropian, dhe duke biseduar 
me atë, ne mund të kemi rol në atë që vendos të bëjë BE-ja.

Si i merr 
vendimet BE-ja
Siç mund të imagjinoni, duhen përpjekje të mëdha nga një numër i madh i njerëzve për të 
organizuar BE-në dhe për të vënë gjithçka në funksion. Kush e bën këtë?
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Këshilli i Bashkimit Evropian

Parlamentarët nuk janë njerëzit e vetëm që vendosin mbi ligjet e reja të BE-së. Këto 
ligje duhen diskutuar edhe nga ministrat e qeverive të të gjitha vendeve të BE-së. 
Takimi i ministrave është quajtur “Këshilli i Bashkimit Evropian”.

Pas diskutimit të një propozimi, Këshilli voton atë. Ekzistojnë rregulla për atë se sa 
vota ka secili shtet dhe sa vota janë të nevojshme për të kaluar një ligj. Në disa raste, 
dispozita ligjore thotë se Këshilli duhet të jetë në pajtim të plotë.

Pasi Këshilli dhe Parlamenti të kenë kaluar një ligj, qeveritë e BE-së duhet të sigurohen 
që ky ligj respektohet në shtetet e tyre.

Gjykata e Drejtësisë 

Nëse një shtet nuk zbaton ligjin si duhet, Komisioni 
Evropian do të paralajmërojë atë dhe mund të ankohet 
për atë në Gjykatën e Drejtësisë, në Luksemburg. Puna 
e Gjykatës është të sigurojë respektimin e ligjeve të 
BE-së, dhe zbatimin e tyre të njëtrajtshëm kudo. Në 
Gjykatë ka nga një gjykatës prej të gjitha shteteve të BE-së.

Ka grupe të tjera të njerëzve (komitete ekspertësh dhe kështu me radhë) të 
përfshirë në marrjen e vendimeve në BE, sepse është me rëndësi që këto vendime të 
jenë të drejta. 
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Një nga sfidat me të cilat përballet Evropa sot është se si 
të sigurojë punë dhe të ardhme më të mirë për të rinjtë. 
Nuk është e lehtë, sepse ndërmarrjet evropiane duhet të 
konkurrojnë për biznes me ndërmarrje të tjera të botës, 
të cilat janë në gjendje të kryejnë punën e njëjtë për më 
lirë. 

Ka probleme të tjera të mëdha, të cilat mund të 
trajtohen nga vendet e mbarë botës vetëm nëse 
punojnë bashkë, për shembull:

> ndotja dhe ndryshimi i klimës;
> uria dhe varfëria;
> krimi ndërkombëtar dhe terrorizmi.

Bashkimi Evropian është duke punuar lidhur me këto 
probleme, por nuk është gjithmonë e lehtë për 27 
qeveri dhe Parlamentin Evropian të bien dakord mbi atë 
që duhet bërë. Dhe fakti se rregullat e vendim-marrjes 
së BE-së janë shumë të ndërlikuara nuk ndihmon shumë. 

Për më tepër, shumë njerëz mendojnë se vota e tyre 
një herë në pesë vjet për të zgjedhur Deputetin e tyre 
në Parlamentin Evropian, nuk u jep atyre mundësi të 
thonë fjalën e tyre për atë që vendoset në Bruksel ose 
në Strazburg.

Nesër… 
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Ne jemi ata që vendosim për të ardhmen tonë së bashku!

…dhe më tutje

Pra, ne duhet të sigurohemi që të gjithë mund të thonë fjalën e tyre në atë që vendos 
Bashkimi Evropian.

Si mund ta bëjmë këtë? A keni ndonjë ide të mirë? Sipas jush, cilat janë problemet 
më të rëndësishme me të cilat duhet të merret BE-ja, dhe çfarë do të dëshironit që 
BE-ja të bënte lidhur me këto probleme? 

Pse nuk diskutoni dhe shënoni idetë tuaja me mësuesit dhe shokët e klasës dhe 
dërgojani Deputetit tuaj të Parlamentit Evropian? Në ueb faqen e mëposhtme mund 
të gjeni se kush është ai ose ajo dhe ku mund t’i shkruani: europarl.europa.eu/

Ju gjithashtu mund të kontaktoni me Komisionin Evropian ose Parlamentin në njërën 
nga adresat në fund të këtij libri dhe ndoshta edhe të organizoni që klasa juaj të 
vizitojë këto dy institucione.

Ne jemi fëmijët e Evropës së sotme: para se të kalojë kohë e gjatë, ne do të jemi të 
rriturit e Evropës.
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Këndi i Mësuesve onlajn i Bashkimit Evropian, është një 
nga qendrat burimore për një gamë të gjerë të materialeve 
mësimore mbi Bashkimin Evropian dhe politikat e saj. 
Materiali është prodhuar nga institucionet e ndryshme të 
BE-së dhe organet e tjera qeveritare dhe joqeveritare. Nëse 
jeni duke kërkuar frymëzim për mësimet apo materialet 
ekzistuese arsimore mbi historinë dhe kulturën evropiane, 
apo edhe tema të veçanta si ndryshimi i klimës dhe 
zvogëlimi i konsumimit të energjisë, atëherë duhet të 
gjeni diçka të dobishme të përshtatur për grupmoshën e 
nxënësve tuaj, në adresën në vijim:

europa.eu/teachers-corner

Pse nuk testoni atë që e keni 
mësuar në këtë libër dhe luani 
onlajn lojën “Le të eksplorojmë 
Evropën”? Vizito: 

europa.eu/europago/explore 

Më shumë lojra, kuize dhe 
argëtime të tjera mund të gjeni në:

europa.eu/quick-links/eu-kids/
index_en.htm

 Për ju & Për mësuesin tuaj

Linke të dobishme 



Kontaktoni me BE-në
ONLAJN
Informata në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian mund të gjeni në ueb faqen Europa: europa.eu

PERSONALISHT
Në mbarë Evropën ka qindra qendra lokale informative të BE-së.
Adresën e qendrës më të afërt mund ta gjeni në ueb faqen Europe Direct: 
europedirect.europa.eu

PËRMES TELEFONIT OSE POSTËS
Europe Direct është shërbim që u përgjigjet pyetjeve tuaja lidhur me Bashkimin Evropian. Këtë shërbim mund ta 
kontaktoni në telefonin pa pagesë 00 800 6 7 8 9 10 11, telefonin me pagesë nëse merrni nga vendet jashtë 
BE-së +32 2 299 96 96 ose me anë të postës elektronike të ueb faqes Europe Direct: 
europedirect.europa.eu

LEXONI MBI EVROPËN
Për të lëxuar botimet mbi BE-në, vetëm duhet të klikoni një herë në ueb faqen e librarisë të BE-së:  
bookshop.europa.eu

 Qendra Informative e Unionit Europian
M.H. Jasmin 52v
1000 Shkup
Tel/faks. 02/3296-363
Internet: www.euic.mk
E-mail: euinfo@euic.mk

Delegacioni i Bashkimit Evropian
M.H. Jasmin 52v
1000 Shkup
Тel. 02/3248 500
Faks. 02/3248 501
Internet: www.delmkd.ec.europa.eu
E-mail: Delegation-FYRMacedonia@
ec.europa.eu

Qendra Informative e BE-së, Manastir
Bul. “1 Maji” 61
7000 Manastir
Tel. 047 298 336
E-mail: bitola@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Veles
Rr. “Panko Brashnar” 1
1400 Veles
Tel. 043 232 406
E-mail: veles@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Gostivar
Bul. “Braqa Ginovski” 61
1230 Gostivar
Tel. 042 218 167
E-mail: gostivar@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Kavadarci
Rr. “Marshal Tito” bb
1430 Kavadarci
Tel. 043 400 217 
E-mail: kavadarci@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Koçani
Rr. “Rade Kratovçe” 1
2300 Koçani
Tel. 033 274 001
E-mail: kocani@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Kumanovë
Sheshi “Jugosllavia e re” bb
1300 Kumanovë
Tel. 031 438 663
E-mail: kumanovo@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Tetovë
Rr. “Dervish Cara” bb
1200 Tetovë
Tel. 044 343 646
E-mail: tetovo@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së në Bibliotekën 
Kombëtare dhe Universitare 
“Shën Kliment Ohridski” 
Bul. “Goce Delçev” 6
1000 Shkup
Tel. 02 3115 177
E-mail: nul@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Gjevgjeli
Rr. “Dimitar Vllahov” 4
1480 Gjevgjeli
Tel. 034 213 843
E-mail: gevgelija@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Ohër
Rr. “Dimitar Vllahov” 57
6000 Ohër
Tel. 046 230 175
E-mail: ohrid@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Dibër
Rr. “8 Shtatori” bb
1250 Dibër
Tel. 046 831 196
E-mail: debar@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Strumicë
Rr. “Bllagoj Muçeto” 26
2400 Strumicë
Tel. 034 349 040
E-mail: strumica@euinfopoint.mk

Qendra Informative e BE-së, Kriva Pallankë
Rr. “Shën Joakim Osogovski” 175
1330 Kriva Pallankë
Tel. 031 375 035
E-mail: krivapalanka@euinfopoint.mk

EUi – Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”; 
Fakulteti Ekonomik, Shkup
Bul. “Krste Misirkov” bb
1000 Shkup
Tel. 02 3286 835
E-mail: eui-sk@eccf.ukim.edu.mk

EUi – Universiteti “Shën Kliment Ohridski”; 
Fakulteti për Menaxhim dhe Administrim 
të Sistemeve Informative, Manastir
Rr. “Partizanska” bb
7000 Manastir
Tel. 047 259 923
E-mail: eui-bt@famis.edu.mk

EUi – Universiteti i Evropës Juglindore, 
Tetovë
Rr. “Ilindenska” bb
1200 Tetovë
Tel. 044 356 316
E-mail: eui-te@seeu.edu.mk

Në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ka përfaqësi të Komisionit dhe zyra e përfaqësi të Parlamentit Evropian. Komisioni 
Evropian ka gjithashtu edhe delegacione në vende të tjera të botës.



Le të eksplorojmë Evropën!

Evropa: një kontinent i bukur me një histori magjepsëse. Ky kontinent ka nxjerrë disa 

nga shkencëtarët, shpikësit, artistët dhe kompozitorët më të famshëm botërorë, si 

dhe artistë të njohur dhe sportistë të suksesshëm.

Për shekuj me radhë, Evropa ishte rrënuar nga luftërat dhe ndarjet. Por në 60 vitet e 

fundit, vendet e këtij kontinenti të vjetër, më në fund janë duke u bashkuar në miqësi, 

paqe dhe unitet, për të punuar për një Evropë më të mirë dhe një botë më të mirë.

Ky libër për fëmijë (për moshën 9 deri në 12 vjeç) tregon historinë thjesht dhe qartë, 

përplot me fakte interesante dhe ilustrime me ngjyra. Libri jep një pasqyrë të gjallë 

të Evropës dhe shpjegon shkurtimisht se çfarë është Bashkimi Evropian dhe si 

funksionon ai.

Shikoni në faqen e internetit: europa.eu/europago/explore 

Do të gjeni shumë kuize dhe lojëra argëtuese për të testuar njohuritë tuaja! 

Argëtohuni duke eksploruar! 
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Dyzet fytyra të 

famshme, nga 

A-ja në Z

Shumë nga artistët e kompozitorët, shpikësit, 

shkencëtarët dhe sportistët më të mëdhenj botërorë, 

janë nga Evropa. Disa nga ata i kemi përmendur në 

kapitujt e mëhershëm. Nuk mund t’i përfshijmë të 

gjithë ata në këtë libër, prandaj këtu kemi vetëm 

40 emra, në radhitje alfabetike dhe nga vende të 

ndryshme të Evropës.

Në fund ka një hapësirë bosh për zgjedhjen tuaj 

personale. Mund të jetë dikush i njohur nga vendi 

juaj, ose ekipi juaj i preferuar i sportit ose ndonjë 

grup i muzikës pop.Pse nuk gjeni një fotografi  të tyre 

dhe ta ngjisni atë në hapësirën bosh, ku do të shtoni 

disa fakte mbi ata?
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Abba Grup i muzikës pop: Suedi 
Këngët e tyre ishin hite të mëdha në mbarë botën në vitet 
1970-ta dhe akoma kanë mbetur hite, të cilat inspiruan 
mjuziklin dhe fi lmin Mamma Mia. 

Agata 
Kristi

Shkrimtare: Britani e Madhe 
Më së shumti mbahet mend për novelat detektive, të cilat ia 
dhanë asaj titullin e ‘Mbretëreshës së krimit’ dhe e bënë atë 
një nga shkrimtaret më të rëndësishme dhe më inovative të 
këtij zhanri.

Aki 
Kaurismäki

Regjisor: Finlandë
Filmi i tij më i njohur Njeriu pa të kaluar u nominua për 
Oskar dhe fi toi çmim në Festivalin e Filmit në Kan, në vitin 
2002. 

Albert
Ajinshtajn

Shkencëtar: Gjermani
Në vitin 1905 ai zbuloi teorinë e relativitetit - me fj alë të tjera, 
atë se materia, energjia dhe koha janë të gjitha të lidhura 
me njëra tjetrën.

Ana 
Frank

Shkrimtare: Hollandë
Ajo është një nga viktimat më të njohura hebreje të 
Holokaustit. Ditari i saj ishte një ndër librat më të lexuar në 
mbarë botën.

Antonio 
Vivaldi

Kompozitor: Itali 
Ai komponoi shumë pjesë, përfshirë këtu edhe Katër Stinët 
(1725).
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Astrid 
Lindgren

Shkrimtare: Suedi
Ajo shkruajti shumë libra për fëmijë, ndër të cilat Pipi 
Çorapëgjata. Librat e saj janë përkthyer në shumë gjuhë dhe 
janë shitur në mbi 145 milionë ekzemplarë në mbarë botën.

Dun 
Karm Psaila

Poet: Maltë 
Ai eksploroi historinë e Maltës në poezi, për të konfi rmuar 
identitetin kulturor dhe nacional të Maltës; vargjet e tij më 
vonë u përdorën për tekstin e himnit nacional.

Franz List Kompozitor: Hungari
Ai komponoi disa nga pjesët më të vështira muzikore për 
piano, siç është Studimet Transcendentale.

Frederik 
Shopen

Kompozitor dhe pianist: Poloni 
Ai komponoi shumë pjesë për piano duke përfshirë 
Nokturnon.

Gabrielle 
‘Coco’ 
Shanel

Stiliste: Francë
Veshjet e saj inovative për femra e bënë atë një fi gurë të 
rëndësishme të modës së shekullit të 20-të.

Hans 
Kristian 
Andersen

Shkrimtar: Danimarkë 
Tregimet e tij të mrekullueshme - siç janë Biba e shëmtuar 
dhe Sirena e vogël - kanë gëzuar plot gjenerata fëmijësh në 
mbarë botën.
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Helena 
Rubinshtajn

Biznesmene: Poloni
Ajo themeloi kompaninë e kozmetikës Helena Rubinstein, 
me çfarë u bë femra më e pasur dhe më e suksesshme e 
kohës së vet. 

Homer Poet: Greqi
Poet legjendar i Greqisë antike, tradicionalisht autori më i 
mirë poemave epike Iliada dhe Odiseja.

Ivana 
Kobilca

Piktore: Slloveni
Piktorja më e rëndësishme e Sllovenisë; ajo pikturoi natyrë 
të vdekur në stilin realist dhe impresionist, portrete dhe 
peisazhe.

J. K. Rouling Shkrimtare: Britani e Madhe
Autore e librave të famshëm Harry Potter, të cilat u shitën në 
mbi 400 milionë ekzemplarë në mbarë botën.

Karmen 
Kas

Modele: Estoni
Ajo ka pozuar për magazinën Voug dhe për brende siç janë 
Shanel dhe Guçi.

Kristo Artist: Bullgari
I njohur për mbështjelljen e ndërtesave, monumenteve 
dhe madje edhe pemëve, me pëlhurë, ashtu siç bëri me 
parlamentin gjerman në vitin 1995.
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Krishjanis 
Barons

Muzikant: Letoni
I njohur si babai i ‘dainas’ - muzikës dhe teksteve 
tradicionale balltike – ai është portreti i vetëm që shfaqet në 
banknotat e Letonisë.

Leonardo 
da Vinçi

Piktor, skulptor, arkitekt, shkencëtar, 
shpikës dhe fi lozof: Itali
Ai pikturoi portretin e famshëm Mona Lisa dhe dizejnoi 
modelin e parë të helikopterit qysh në vitin 1493.

Lyke Li Këngëtare: Suedi 
Ajo nxori albumin e saj të parë në vitin 2008 dhe shpejt mori 
famë ndërkombëtare, duke bashkëpunuar me yje si Kings of 
Leon dhe Kanye Uest.

Mari Kiri 
(Maria 
Sklodovska)

Shkencëtare: Poloni
Së bashku me burrin e saj Pjer zbuluan radiumin - një metal 
radioaktiv. Ata morën Çmimin Nobël për Fizikë në vitin 1903.

Marlen 
Ditrih

Aktore: Gjermani
Aktroi në shumë fi lma, përfshirë këtu edhe verzionin 
origjinal të fi lmit Rreth botës për 80 ditë (1956).

MC Solaar Raper: Francë 
Ai është një nga raperët më të njohur ndërkombëtarë dhe 
më me ndikim në Francë.
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Mikalojus 
Konstantinas 
Çiurlionis

Piktor dhe kompozitor: Lituani
Një nga artistët më të mëdhenj të Lituanisë; ai komponoi 
250 pjesë dhe bëri 300 piktura.

Nadia 
Komaneci

Atlete: Rumani
Personi i parë që mori notat e plota (10 nga 10 të 
mundshme) për gjimnastikë në Lojërat Olimpike në vitin 
1976.

Pablo 
Pikaso

Piktor: Spanjë 
I njohur për pikturat e veta në stilin e ‘Kubizmit’.

Penélope 
Kruz

Artiste: Spanjë
Ajo ka luajtur në hite ndërkombëtare dhe ka punuar me 
regjisorë të njohur si Udi Alen dhe Pedro Almodóvar.

Robert 
Shuman

Politikan: Luksemburg
Edhepse u lind afër Luksemburgut, ai u bë Kryeministër i 
Francës. Ai konsiderohet si ‘babai i Evropës’. Deklarata e 
Shumanit u shpall më 9 maj 1950, dhe deri më sot, 9 maji 
është caktuar si ‘Dita e Evropës’.

Shtefan 
Baniq

Shpikës: Sllovaki
Ai shpiku parashutën në vitin 1913. A
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Shtefi  
Graf

Teniste: Gjermani
Ajo ka qënë tenistja numër një dhe lojtarja e vetme që ka 
fi tuar të katër turnetë njëshe në Grand Slam, së paku nga 
katër herë.

U2 Bend i muzikës rok: Irlandë
Këngët e tyre kanë qënë hite në mbarë botën qysh nga viti 
1980.

Václav 
Havel

Dramaturg, politikan: Republika Çeke
Ish dramaturg disident, i cili kritikonte regjimin komunist 
dhe i cili u nominua për Çmimin Nobel për Paqe në vitin 
2003. Ai ishte Presidenti i fundit i Çekosllovakisë dhe 
Presidenti i parë i Republikës Çeke.

Vasko 
da Gama

Eksplorues: Portugali
Një nga eksploruesit më të suksesshëm gjatë Epokës 
Evropiane të Zbulimeve, ai udhëhiqte anijet e para që 
lundronin nga Evropa në Indi.

Viviene 
Uestvud 

Stiliste: Britani e Madhe
Ajo solli pankun dhe një valë të re të modës në vitet 1970-ta, 
dhe vazhdon të luajë rol të rëndësishëm në botën e modës 
sot.

Volfgang 
Amadeus 
Mozart

Kompozitor: Austri
I muzikës klasike; Mozarti prodhoi mbi 600 vepra dhe 
komponoi operën e tij të parë në vitin 1770, kur ishte vetëm 
14 vjeç.
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Xhorxh 
Majkël

Yll ndërkombëtar i muzikës pop: Qipro
Ai u bë i famshëm me hitet si Last Christmas dhe ka shitur 
mbi 80 milionë disqe.

Xhorxh 
Remi 
(Hergé)

Shkrimtar i librave komik: Belgjikë
Më i famshëm për librat e tij komik  Adventures of Tintin, të 
cilën e shkruante nga viti 1929 deri në vdekje në vitin 1983.

Zhan 
d’Ark

Figurë historike: Francë
Ajo udhëhoqi ushtrinë franceze në disa fi tore të rëndësishme 
gjatë luftës Njëqind Vjeçare, e cila më vonë u kap dhe u dogj 
në moshën 19 vjeçe.

Zhan 
Mone

Figurë politike: Francë
Zhvilloi idetë themelore për formimin e Bashkimit Evropian 
dhe ndihmoi në themelimin e Komunitetit Evropian për 
Thëngjill dhe Çelik.

Zgjedhja
 ime:




