ZWYCIĘZCY I
PRZEGRANI
EUROPEJSKIEJ
OBIETNICY

SZEŚĆDZIESIĄT LAT TEMU Z wojennych

zgliszcz narodziła się Europa pokoju, wolności, dobrobytu i demokracji.
Obecnie wielu Europejczykow korzysta z prawa swobodnego przepływu osób, tanich lotów i
braku opłat roamingowych. Pracownicy w Europie
mają prawo do co najmniej czterech tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie. Nasze
miasta mają najniższy na świecie poziom zanieczyszczenia powietrza. Możemy mieszkać, pracować lub spędzać czas na emeryturze w dowolnym
miejscu Europy. Sześć z dziesięciu państw świata
o najwyższej frekwencji wyborczej to kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Unia Europejska miała być motorem rozwoju
gospodarczego. Jednak, mimo długoterminowego
wzrostu gospodarczego, ideałowi europejskiemu
zagrażają niedopuszczalne i narastające nierówności pomiędzy bogatymi i biednymi mieszkańcami
UE. Jedna czwarta populacji europejskiej jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Liczba osób pozostawionych samym sobie jest najwyższa w historii, a ci którzy żyją w ciągłej obawie
zepchnięcia na margines, utracili wiarę w system
polityczny.

OBAWA O JUTRO
WYZWANIEM DLA
DEMOKRACJI
ZBUDOWANE NA POSTĘPIE W

DZIEDZINACH

prawa i demokracji, na zwycięstwach nad dyktaturami i reżimami autorytarnymi, na walce z kolonializmem, patriarchatem i rasizmem, nasze wspólne dziedzictwo i europejski
model społeczny ulegają erozji razem z aspiracjami
i nadziejami na lepsze życie dla wielu z nas.
Ujednolicanie rynków bez zagwarantowania
przestrzegania praw i zasady równości było ogromnym błędem. Przyjdzie nam za to zapłacić wysoką
cenę. Wzrastająca popularność i sukcesy wyborcze
ruchów odwołujących się do populizmu w całej
Europie są dowodem na to, iż bieżąca polityka nie
odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu. Coraz
więcej ludzi uważa, że Unia Europejska nie jest remedium na ich bolączki. Nacjonalizm, ksenofobia,
slogany nawołujące do kulturowego izolacjonizmu,
oparte na wykluczeniu, zastępują wizję wspólnej
przyszłości.

REORIENTACJA
POLITYKI JEDYNYM
ROZWIĄZANIEM
W ORĘDZIU O STANIE UNII, Przewodniczący
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził
zadowolenie z pomyślnych wiatrów wiejących
w żagle Europy, a zwłaszcza powrotu wzrostu
gospodarczego i nowych planów inwestycyjnych.
Nasuwa sie jednak pytanie: kto z tych wiatrów
skorzysta?
Obecny model doprowadził do fragmentacji,
wzrostu społecznej i międzypokoleniowej
konkurencji, tarć między krajami - wierzycielami
i dłużnikami, obaw i napięć między rdzennymi
mieszkańcami i migrantami, przeciwstawiania
sobie ludzi żyjących w ubóstwie oraz tych
balansujących na krawędzi, w niepewności jutra.
Nasz cel to więcej demokracji, równości i
solidarności dla wszystkich. Wszystko po to, aby
przełamać zaklęty krąg niesprawiedliwych decyzji
politycznych napędzających z kolei populistyczną
retorykę
.

EUROPA SŁUŻĄCA
LUDZIOM I PLANECIE
WIERZYMY, ŻE

EUROPA JEST NASZĄ

wspólną przyszłością, ale pilnie potrzebujemy
innej Europy. Europy bardziej demokratycznej,
w której prawa społeczne i dotyczące środowiska
naturalnego będą przeważać nad krótkowzrocznym interesem gospodarczym.
Uważamy, że Europa powinna wdrażać ambitną politykę spójności społecznej i gospodarczej w
celu niwelowania nierówności pomiędzy krajami i
terytoriami, grupami społecznymi i pojedynczymi
ludźmi, kobietami i mężczyznami, w skali dzielnicy, regionu, kontynentu czy świata.
Domagamy się prawdziwie włączającego europejskiego modelu społecznego, godzącęgo dobrobyt jednostki ze wskaźnikami makroekonomicznymi, uwzględniającego coś więcej niż tylko
produkt krajowy brutto, modelu służącego ludziom i środowisku naturalnemu. Unia Europejska,
państwa członkowskie, ich władze i społeczności
lokalne powinny dążyć do rozwiązań trwałych,
bardziej sprawiedliwych i inkluzywnych. Działania
lobbyingowe nie wystarczą wobec twardej rzeczywistości! Potrzebujemy rozwiązań politycznych!

DEMOKRACJA, W
KTÓREJ WSZYSCY MAJĄ
GŁOS
NIE MOŻEMY DŁUŻEJ AKCEPTOWAĆ

tego, by głosy osób uważających, że Europa jest
miejscem umożliwiającym realizację praw społecznych, ekonomicznych, politycznych, demokratycznych, kulturalnych i środowiskowych, pozostawały na marginesie debaty politycznej, najczęściej
jako głosy opozycji i oporu.
Nadszedł czas pogłębienia demokracji by ta,
nie ograniczając się jedynie do okresu wyborczego, poprzez większy udział obywateli, skuteczniej
domagała się poszanowania tych praw.
Prawdziwie demokratyczne społeczeństwo potrzebuje instytucji otwartych i adaptujących się do
zmiennych warunków i nowych wyzwań, a także
silnego i uznawanego społeczeństwa obywatelskiego. Władza w rękach ludzi, świadomych obywateli, to klucz do demokratycznego funkcjonowania
naszych społeczeństw.

SOLIDARNOŚĆ
JAKO ŁĄCZNIK
SPOŁECZEŃSTW

MY, AKTORZY ŻYCIA OBYWATELSKIEGO ,
podzieląjący tę wizję, zainicjujemy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
debatę z liderami politycznymi, instytucjami odpowiedzialnymi za kreowanie przyszłości Europy
oraz mediami.
Przede wszystkim jednak wzywamy mieszkańców Europy do podjęcia wspólnych działań,
zabierania publicznie głosu, wzmacniania już istniejących sojuszy oraz do wspólnej pracy na rzecz
równości, solidarności sprawiedliwości społecznej. . Te wartości powinny być trzonem debaty o
przyszłości Europy i naszych społeczeństw.
Zamiast rozwiązań faworyzujących Włochów,
Szwedów, Brytyjczyków czy Polaków, potrzebujemy innowacyjnego i odważnego planu dla
naszej wspólnej Europy. Europy zbudowanej na
demokracji i wolności, prawach i równości, sprawiedliwości, integracji społecznej i odpowiedzialności w kwestiach klimatycznych, solidarności, poszanowaniu dla pokoju i dbałości o zrównoważony
rozwój środowiska naturalnego!

TAKA EUROPA
JEST NASZĄ EUROPĄ !

