Ferklearring fan Klockries
De Ynterfryske Rie as koepelorganisaasje fan de Friezen yn de trije Fryslannen – West- (provinsje
Fryslân), East- en Noard-Fryslân – bekroadet him fan de oprjochting ôf, hast 60 jier lyn, om de
kulturele en maatskiplike útwikseling tusken de Friezen en de om harren hinne wenjende Noardseebuorlju. Om de trije jier wurdt de Friezemoeting fan de trije Fryslannen op Hilgelân holden. Oare
moetings dy`t jierliks, of om de twa, dan wol trije jier ûnder de flagge fan de Ynterfryske Rie plakfine,
binne it Ynterfrysk Kongres, de Ynterfryske Boeremoeting, de Ynterfryske Frouljusmoeting en, net yn
it lêste plak, de Ynterfryske bestjoerdersmoeting.
Al hiel gau hawwe de yn de Ynterfryske Rie ôffeardige leden fan de trije Fryslannen harren dwaande
holden mei de mooglikheden fan in mear omfiemjende Noardsee-gearwurking. De Ynterfryske Rie
beskôget him by dat tema as in partner fan de polityk en sy jouwe dêrby stipe út de tradysje wei fan de
troch de Friezen ûntwikkele wiidfiemjende hannel oer de Noardsee, dy’t eartiids net by tafal de namme
‘Mare Frisicum’ hie.
Oan de ein fan de Ynterfryske bestjoerdersmoeting fan 19 oant 21 septimber 2014, namen de
dielnimmers fan de trije seksjes de folgjende ferklearring oan:
De dielnimmers oan de gearkomste yn Klockries:
binne derfan oertsjûge:
dat de Fryske taal en de Fryske kultuer ûnskiedber by de trije Fryslannen hearre en in
weardefol kultureel erfgoed foar de takomst foarmje,
dat de kar foar Ljouwert/Leeuwarden as kulturele haadstêd yn 2018 him der hiel goed
foar lient om dat, oer de grinzen fan de Fryslannen hinne, kenber te meitsjen.
stelle fêst:
dat de Noardsee-gearwurking yn it bysûnder op it mêd fan ekonomy, kultuer, ûnderwiis en
sport in soad potinsjes hat om ta in ferbettering te kommen fan de mienskiplike saken foar
de minsken om de Noardsee hinne,
dat in fuortsterkjen fan de Noardsee-gearwurking yn de trije Fryslannen de
plattelânsgemeenten te’n goede komme sille,
dat in flugge ynternetferbining dêr in ûnmisber middel by is,
dat der ek ferlet is fan fierdere ynspannings by it ûnderhâld en de útbou fan de oare
ynfrastruktuer op it plattelân,
dat de kustferdigening – yn it bysûnder it ferbetterjen fan de diken – yn de trije Fryslannen
fan libbensbelang is.
Dogge in berop op de lannen Sleeswyk-Holstein en Nedersaksen en op de provinsje Fryslân:
om foar de fierdere ûntjouwing fan it plattelân en foar it garandearjen fan lykweardige
libbensbetingsten op it plattelân it nimmen fan de foarstap by de oanlis fan in ynfrastruktuer
(likegoed oft it no om duorsume enerzjy, as ek om in breedbân-ynternetferbining giet) mei
faasje te yntinsivearjen,
dat foar de fierdere ûntjouwing fan it plattelân, passende oplossings neistribbe wurde, om de
ferkearsynfrastruktuer ek op it plattelân fierder út te bouwen,
om de kustferdigening as in mienskiplike opjefte fan ryk en provinsje te beskôgjen en dêrop
oan te passen,
om it kulturele en it oare ynter-Fryske gearwurkjen mienskiplik skriftlik te stypjen.
biede oan:
-

in libbene tradysje en oriïntearring op de takomst, ympulsen en wier belibbe partnerskip,
iepenens en betroubere gearwurking mei as doel boppeneamde punten te berikken.
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