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VÍTAZI A PORAZENÍ 
EURÓPSKEHO SLUBU

PRED  ŠESŤ'DESIATYMI ROKMI  
z popola vojny vyrástlamyšlienka novej 
Európy ako prísľubu mieru, slobody, blahobytu  
a demokracie.

Po celé toto obdobie mnoho Európanov 
profitovalo z tejto myšlienky. Aj dnes profitujeme 
z voľného pohybu, lacnejších letov a žiadnych 
pridaných poplatkov za roaming. Každý jeden 
zamestnaný Európan má nárok na štyri týždne 
platenej dovolenky za rok. Naše mestá majú 
najnižšie znečistenie ovzdušia na svete. Môžeme 
žiť, pracovať alebo ísť na dôchodok kdekoľvek 
v rámci európskych krajín. Šesť z top desiatich 
krajín s najvyššou mierou voličskej participácie 
sú členmi Európskej Únie. 

No sen o Európskej únii ako hnacej 
sile hospodárstva a pokroku bol postupne 
spochybňovaný nárastom neúnosných rozdielov 
medzi bohatými a chudobnými. Štvrtina 
Európanov čelí chudobe a sociálnej exklúzii. Počet 
ľudí na okraj spoločnosti stúpa a narastá obava  
u ostatných, že ich môže postihnúť podobný osud. 
Ľudia sú znepokojení, narastá u nich nedôvera  
v pozitívnu budúcnosť a naopak strácajú dôveru  
v politický systém v ktorom žijú.

SPOLOČNÁ EURÓPA  SA BUDOVALA 
na myšlienkach pokroku a demokracie, budovala 
sa cez víťazstvá nad diktátormi a autoritárskymi 
režimami, na prekonaní kolonializmu, 
patriarchátu a na bojoch proti rasizmu. V 
súčasnosti je naše európske dedičstvo ohrozené. 
Ohrozené sú aj modely sociálneho zabezpečenia 
a tým aj túžba ľudí na lepší život.

Myšlienky zjednotenia sme vnímali len cez 
zjednotenie spoločného trhu a pozabudli sme na 
zjednotenie našich práv. Zlyhali sme a teraz za to 
zaplatíme vysokú cenu. Čoraz viac a viac ľudí si 
myslí, že Európa nemá odpoveď na ich problémy, 
rezonuje názor že súčasné politiky nenapĺňajú 
ich očakávania. Volebný úspech populistických 
programov je iba predzvesťou budúceho vývoja  
a spoločnosť začína byť nasýtená 
nacionalistickými, xenofóbnymi a rasistickými 
riešeniami.

VÝZVA DEMOKRACIE 
V CASOCH KED SA 
LUDIA OBÁVAJÚ 



JEDINOU 
ALTERNATÍVOU JE 
ZMENA SMEROVANIA 
POLITÍK

V POSLEDNEJ SPRÁVE O STAVE  Únie predseda 
Juncker privítal pozitívny vietor v európskych 
plachtách. Privítal návrat ekonomického rastu aj 
nových investičných plánov, ktoré sa zaradili do 
tých správnych koľají. 

Aj týmto pozitívnym slovám je potrebné sa 
spýtať, kto má prospech z takéhoto kurzu? Pretože 
je zjavné, že súčasný model vedie len k nezdravej 
fragmentácii spoločnosti. Vedie k sociálnemu  
a medzi-generačnému napätiu, k nárastom napätia 
nielen medzi štátmi a dlžníkmi, ale aj ich veriteľmi. 
Spoločnosť je polarizovaná, narastá pocit neistoty 
a  nevraživosti smerom k migrantom, ktorí sú 
vnímaní ako konkurenti na európskom trhu práce.

Výzvou dnešných dní je navrátiť pozitívny 
vietor do európskych plachiet, priniesť nielen 
rovnosť a solidaritu pre všetkých, ale hlavne 
narušiť bludný kruh nespravodlivých politík a ich 
populistických odoziev.

EURÓPA BY MALA 
SLÚŽIT L'UD'OM A 
PLANÉTE

VERÍME, ŽE SPOLOČNÁ EUROPA  je 
našou budúcnosťou, no zároveň potrebujeme 
zmenu, ktorá je možná: a tou je demokratickejšia 
Európa. Potrebujeme spoločnú Európu kde 
sociálne a environmentálne práva budú nadradené 
ekonomickým záujmom.

Myslíme si, že Európa by mala byť 
ambicióznejšia vo svojich cieľoch. Našim 
cieľom by malo byť postupné obmedzovanie 
veľkej nerovnováhy medzi krajinami, sociálnymi 
skupinami, medzi mužmi a ženami, medzi 
susedskými regiónmi.

Vyzývame európske elity k vytvoreniu 
reálneho inkluzívneho európskeho sociálneho 
modelu, ktorý by zabezpečoval nielen blahobyt 
a fungujúcu ekonomiku, ale slúžil by hlavne 
ľuďom a životnému prostrediu. Mäkká sila už 
nie je dostatočnou odpoveďou na tvrdú realitu! 
Potrebujeme politiky! 

DEMOKRACIA, KTORÁ 
DÁ HLAS VŠETKÝM

UŽ NEBUDEME D 'ALEJ AKCEPTOVAT'  že 
hlasy tých ktorí stále veria, že Európa je miestom 
opätovnému získaniu sociálnych, politických, 
demokratických, kultúrnych a environmentálnych 
práv, zostávajú v pozadí politických debát  
a v opozícii. 

Nastal čas na propagovanie týchto práv cez 
politickú a občiansku participáciu..

Demokratická spoločnosť si nevystačí len  
s otvorenými a prístupnými inštitúciami, potrebuje 
aj silnú a rozpoznateľnú občiansku spoločnosť. 
Sila ľudu a informovanosť občanov sú kľúčom 
k fungujúcej demokracii v našej európskej 
spoločnosti. 

ZÁKLADOM ZJEDNOTENIA 
L'UDÍ V EURÓPE MUSÍ 
BYT' SOLIDARITA 

MY, OBČIANSKI AKTÉRI ZDIEL'AJÚCI  
túto víziu, sa budeme zapájať do debát s politickými 
lídrami, inštitúciami zodpovednými za smerovanie 
Európskej Únie a s médiami.

Zároveň vyzývame občanov celej Európy, aby 
spoločne pracovali na zvyšovaní našich hlasov  
a podporovali naše spojenectvá a spoločnú prácu 
smerom k rovnosti, solidarite a inklúzii!

Namiesto toho aby sa kládol dôraz na Talianov, 
Švédov, Britov či Poliakov, potrebujeme inovatívny 
a odvážny plán pre Európu ako celok. Európa  by 
mala byť založené na demokracii, slobode, právach, 
rovnosti, sociálnej a klimatickej spravodlivosti, 
solidarite, inkluzívnosti a environmentálne 
udržateľnosti!

TOTO EURÓPA JE 
NAŠA EURÓPA!


