
EVROPSKÁ VIZE: KDO 
ZÍSKÁVÁ A KDO ZTRÁCÍ

PRED  ŠEDESÁTI  LETY se Evropa 
pozvedla z prachu a popela války, aby se stala 
symbolem vize míru, svobody, blahobytu  
a demokracie.

Mnozí Evropané dnes užívají výhody 
svobodného pohybu, levnějších letenek a nemusí 
platit roamingové poplatky. V EU mají všichni 
pracující každý rok nárok na čtyři týdny placené 
dovolené. Naše města patří mezi ta na světě, v nichž 
dýcháme nejméně znečištěný vzduch. Můžeme žít, 
pracovat nebo trávit důchod kdekoli v EU. Z deseti 
států světa, které uvádějí nejvyšší účast na volbách, 
je šest členskými státy EU. 

EU měla být motorem ekonomického pokroku. 
Nicméně, přes dlouhotrvající celkový ekonomický 
růst je toto poslání Evropy ohroženo nepřijatelnými 
a narůstajícími nerovnostmi mezi bohatými  
a chudými. Čtvrtina Evropanů strádá chudobou 
nebo vyloučením ze společnosti. Počet lidí, kteří 
"zůstali opodál" se stále zvětšuje a mnozí z těch, 
kdo se bojí, aby také nezaostávali, se strachují 
o svoji budoucnost a ztrácejí důvěru v politický 
systém.

NAŠE SPOLEČNÉ  DĚDICTVÍ  A také 
náš model blahobytu, které vyrostly na úctě k 
právům a demokracii, na přemožení diktátorských 
a autoritativních režimů, na úsilí o překonání 
kolonialismu, patriarchálních návyků a rasizmu, 
to vše je nyní ohroženo, postupně mizí a s tím se 
vytrácí i naděje lidí, že se dočkají lepšího života.

Vytváření společného trhu bez posilování 
práv a nástrojů k zajištění rovného přístupu k jeho 
přínosům se ukázalo velkou chybou. Cena, kterou 
za tuto chybu můžeme zaplatit, je opravdu vysoká. 
Narůstající zájem veřejnosti o názory propagátorů 
návratu zpět a volební úspěchy těchto politiků 
napříč Evropou ukazují více než kdykoli dříve 
na to, že současná politická řešení neodpovídají 
dostatečně očekáváním lidí. Stále více lidí se 
domnívá, že vize společné Evropy není tím 
správným řešením jejich problémů. Místo víry ve 
společnou budoucnost se rozmáhá nacionalizmus, 
xenofobie a uzavírání se do vlastní výlučnosti.

DEMOKRACIE JE V 
OHROŽENÍ TEHDY, KDYŽ 
SE LIDÉ STRACHUJÍ O 
SVOJI BUDOUCNOST



NENÍ JINÉ 
ALTERNATIVY, NEŽ 
HLEDAT NOVÁ REŠENÍ

PŘEDSEDA EVROPSKÉ  KOMISE,   pan 
Juncker, nedávno ve své zprávě o stavu Unie přivítal 
návrat ekonomického růstu a nové investiční plány 
jako závan příznivějšího větru do plachet Evropy. 
Je však otázkou, kdo z toho bude mít skutečný 
prospěch. 

Současný model vedl k fragmentaci, vyvolal 
konkurenci mezi sociálními vrstvami a mezi 
generacemi, způsobil narůst napětí mezi zeměmi 
v rolích věřitelů na jedné straně a dlužníků na 
straně druhé; výsledkem je, že ti, kdo se cítí doma, 
nedůvěřují migrujícím a bojí se jich, ač ti čelí 
chudobě a nebezpečným situacím. Stojíme před 
výzvou, která spočívá v tom, že je třeba pro všechny 
zajistit více demokracie, rovnosti a solidarity. Jen 
tak se nám podaří vymanit se z bludného kruhu, 
kdy nespravedlivá politická rozhodnutí vyvolávají 
populistické protinávrhy.

EVROPA, KTERÁ 
SLOUŽÍ LIDEM I 
PLANETE

VĚŘÍME V TO, ŽE Evropa je naší společnou 
budoucností. Naléhavě však potřebujeme jinou 
Evropu a víme, že je to možné. Potřebujeme 
demokratičtější Evropu, v níž mají sociální práva 
a ohled na přírodu přednost před ekonomickými 
zájmy.

Jsme přesvědčeni, že Evropa by měla zavádět 
skutečně odvážné postupy zajišťující sociální 
a ekonomickou konvergenci. Jen tak může být 
překonána značná nerovnováha mezi jednotlivými 
státy a územními celky, mezi sociálními skupinami  
a jednotlivci, mezi muži a ženami, a to nejen  
v Evropě, ale i v našem sousedství a na celém světě.

Voláme po sociálním modelu pro Evropu, který 
bude zahrnovat skutečně všechny a v němž bude v 
souladu snaha o narůstající blahobyt s hospodářským 
rozvojem neměřeným jen hodnotou HDP. Chceme 
model, který by sloužil lidem, ale zároveň dbal 
o prostředí, v němž žijeme. Evropská unie, její 
členské státy, místní úřady a jednotlivá společenství 
lidí by se měly aktivně spolupodílet na hledání 
takového spravedlivějšího, všem otevřeného a také 
dlouhodobě udržitelného řešení. Na tvrdou realitu 
nestačí polovičatá řešení! Potřebujeme skutečně 
silná politická rozhodnutí! 

DEMOKRACIE, V NÍŽ 
MAJÍ HLAS VŠICHNI

NEMUŽEME JIŽ DÉLE TRPET, aby hlasy 
těch, kdo stále věří v Evropu jako prostor, v němž 
lze obnovit sociální, ekonomická, politická, 
demokratická, kulturní a environmentální práva, 
zůstávaly někde na okraji politických diskusí  
a zaznívaly často jen z pozic opozice nebo 
nesouhlasu. 

Nastal čas, kdy je třeba, za účelem účinného 
uplatňování výše zmíněných práv, prohloubit 
demokracii a spolu s tím posílit přípravu voleb 
skutečnou občanskou angažovaností.

Opravdu demokratická společnost se musí 
opírat o všem přístupné instituce schopné reagovat 
na podněty a o silnou a respektovanou občanskou 
společnost. Společná síla informovaných občanů 
je klíčovým faktorem demokratického fungování 
našich společností. 

PRAMEN SOLIDARITY 
SJEDNOCUJÍCÍ LID 
EVROPY 

MY, KDO SE PODÍLÍME na občanských aktivitách 
a kteří sdílíme vizi lepší Evropy, se hodláme 
aktivně zapojovat do debat a diskuzí s politiky,  
s představiteli institucí, které nesou odpovědnost za 
formulaci představ o budoucnosti Evropy. Musíme 
k tomu využívat sdělovací prostředky po celou dobu 
předcházející volbám do Evropského parlamentu, 
které se uskuteční v roce 2019.

Zveme občany napříč Evropou, aby se 
přidali, a společně s námi pozvedli hlas. Posílí 
to naše spojenectví a společnou prací podpoříme 
zrovnoprávnění, prokážeme solidaritu a otevřenost 
pro všechny. To by mělo být jádrem debat  
o budoucnosti Evropy a naší společnosti!

Není třeba vidět jen problémy Italů, Španělů, 
Britů či Poláků. Potřebujeme inovativní a odvážný 
plán pro Evropu jako celek. Evropu, která se bude 
opírat o demokracii a svobodu, úctu k právům  
a rovnoprávnost, spravedlivý přístup k sociálním 
problémům i ke změnám klimatu, Evropu, v níž 
bude vítězit solidarita a otevřenost všem, Evropu 
usilující o mír a dlouhodobou udržitelnost příznivého 
životního prostředí!

TAKOVÁ EVROPA       
JE NAŠÍ EVROPOU!


