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Хората приемат промяната
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Светът никога няма да страда
от липса на чудеса, а само от
липса на способност да се учудва.
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Когато силата на любовта надвие
любовта към силата, светът ще
познае мира.
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Мечтата за утрешна
Европа
Според философа Аристотел „Надеждата е сън наяве“. Европа е изградена върху надеждата и би
трябвало да продължи да преосмисля себе си на тази основа.
По време на моя мандат ще се стремя да мобилизирам организираното гражданско общество
да поеме категоричен граждански ангажимент за нашето устойчиво европейско бъдеще.
Нямаме време за губене: трябва да освободим енергията на тази обща мечта и да работим за нов
тласък на Европейския съюз.
Нямам претенцията през следващите две години и половина да дам изчерпателен отговор, но ще
работя неуморно за постигането на единство, динамика и нова насока на ЕС.
Ще се боря срещу поляризацията на нашите общества, срещу нарастващите националистически и
популистки тенденции и срещу свиването на гражданското пространство, които заплашват нашите
демократични ценности.
Европейската интеграция се осъществява с голям успех от 50-те години на 20 и век насам. След
векове на неразбирателство, войни и непрестанни промени на границите, предизвиквали
движение на населението, европейският проект предостави възможност за постигане на мир,
сигурност, благоденствие и солидарност. Все още обаче предстои много работа. През последните
години беше постигнат консенсус по
ключови съвместни инициативи като
Европейския стълб на социалните права и
Пакта на ЕС сътрудничество в областта на
отбраната.
Това не означава, че трябва да изпадаме
в самодоволство. Очаква ни голяма
несигурност както в ЕС, така и извън него.
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ЕС без съмнение преминава през
пет основни трансформации
• първо, икономическа трансформация – четвъртата индустриална революция, която
поставя съществени етични въпроси и създава образователни, социални и икономически
предизвикателства и възможности;
• второ, трансформация в областта на енергетиката и околната среда в посока към
нисковъглеродна кръгова икономика, която се съобразява с ограничените ресурси на нашата
планета и отрежда ключова роля на гражданите и местните общности;
• трето, дълбока социална трансформация, съпътствана от промени на пазара на труда и в
системата на социалната държава, по-голяма роля за новите участници и за социалните иновации и
жизненоважна необходимост от укрепване на европейския социален модел за всички поколения;
• четвърто, трансформация на демокрацията и участието; Свиването на гражданското
пространство, предубежденията, дължащи се на погрешна информация, новите форми на
противопоставяне на либерализма и нарастващите предизвикателства за ценностите на ЕС са
очевидни заплахи за нашите демокрации;
• накрая, геополитически преход в международните отношения, който може да бъде описан
накратко като бърза промяна от конкуренция в сътрудничество към разрушителна конфронтация,
от търговия към мерки за сигурност, от нарастващи напрежения към истински войни по границите
на ЕС.
Въпреки тези огромни промени, не би трябвало да стоим и да ги наблюдаваме, а по-скоро да
определяме облика на тези трансформации.
Трябва да се ангажираме, да отправим ново положително послание за Европа и да съживим
гражданската ангажираност, за да постигнем устойчиво европейско бъдеще.
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Водени от хуманизма,
науката и прогреса
През 18-и век философът Имануел Кант каза, че трябва „да се осмелим да разберем“.
През 21-ви век отново трябва „да се осмелим да разберем“. Трябва да се ръководим от разума,
хуманизма, науката и прогреса, а не от предразсъдъци, страх, недоверие и омраза.
Тази рационалност не отрича чувствата. Надежда, любов, фрустрация, страх, радост – това са чувствата,
които ни свързват. Чувствата имат отношение към самата същност на това, което влагаме в понятието
„да бъдеш жив“. Пренебрегването на чувствата означава пренебрегване на нашата човешка същност,
на потребността ни от общуване и от … мечти.
Все повече се убеждавам, че съвременна Европа се нуждае от нов Ренесанс.
Ренесансът беше огромна и мощна хуманистична революция, която възстанови
реалното измерение на културата в конкретната ѝ връзки с науката, изкуството
на управление и организацията на икономическия и социалния живот и която е в
основата на съвременната трансформация на Европа.
Хуманизмът се разви като реакция на неизменните и тесногръди доктрини на
средновековната схоластика, според която образованието е предназначено за
малка част от хората, които да могат да станат лекари, адвокати или теолози.
Хуманистичното движение възникна като алтернативен път към образование и гражданска
ангажираност. То подчертава предимствата за прогреса на човечеството, произтичащи от създаването
на гражданство, способно да разговаря по интелигентен начин и да участва в гражданския живот.
През 2019 г. светът ще почете Леонардо да Винчи, 500 години след неговата смърт. Животът и делото
на Леонардо отразяват известните хуманистични идеали, определили облика на Ренесансовата епоха.
В много отношения той съчетава основните елементи на Ренесанса, тъй като интересите му обхващат
изкуствата, архитектурата, музиката, природните науки, математиката, анатомията, геологията и
ботаниката.
Една от известните рисунки на Леонардо, „Витрувианският човек“, показва как се пресичат неговите
интереси в изкуството и науката.
„Homo faber ipsius fortunae“ – Човекът е творец на своята съдба. Днес се нуждаем от подобен процес.
ЕИСК представлява многобройните разновидности на тази Европа на действието. Нека да
мобилизираме тази сила на дело и да създадем заедно новия rEUnaissance.
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Три приоритета за обединяваща
програма, която да даде реален
шанс на утрешната Европа и на
нашата младеж.
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Устойчиво
развитие
За да дадем реален шанс на този rEUnaissance, трябва да изберем ритъма
на реформата, чрез която ще се осъществи преходът към един Европейски
съюз на устойчивото развитие.
Устойчивото развитие може да даде необходимите
отговори на всички пет трансформации, описани по-горе.

качествената заетост и демократичното участие. ЕС трябва
да запази набраната инерция и да приветства промените.

Европа трябва да бъде устойчива, за да просъществува.
Програмата до 2030 г. представлява всеобхватна
стратегия, от която ще спечелят работодателите,
работниците и цялата планета. Това е истински
политически проект, който е от полза за икономическия
растеж и конкурентоспособността, за социалната
справедливост и борбата с изменението на климата и,
разбира се, за устойчивото развитие.

Едно е сигурно: тази трансформация може да се постигне
само чрез инициативи отдолу нагоре, лансирани от
местните и регионалните власти, в които гражданското
общество и гражданите играят ключова роля.

ЕИСК е изготвил множество иновативни становища в тази
област. Сега трябва да се стремим към практическото
осъществяване на предвидените в тях действия:
програмата предоставя огромни възможности за
инвестиции, от порядъка на трилиони долари, и
въпреки този засилващ се импулс за инвестиране в
устойчивото развитие, все още има значителен недостиг
на финансиране.
Ние в ЕИСК имаме водеща роля в прилагането на
тази стратегия и работим в тясно сътрудничество с
Европейската комисия. По въпросите на кръговата
икономика безспорни са ноу-хауто и ангажираността на
ЕИСК.
Задоволявайки днешните потребности, не бива да
застрашаваме способността на бъдещите поколения да
задоволяват своите собствени потребности, не бива да
пренебрегваме необходимостта от опазване на планетата
и трябва да гарантираме, че никой не е изоставен.
Сега е моментът да преосмислим нашите модели
на икономически растеж и да постигнем баланс
между икономическия просперитет, икономическата
устойчивост, социалното включване и сближаване,

Бизнесът има ключова роля в тази програма за
извършване на промени. Обаче без засиленото участие
на профсъюзите и всички други организации на
гражданското общество няма да можем да се справим с
неравенствата и това, което аз считам за нов Социален и
икономически договор за 21-ви век!
Стратегически действия:
• Популяризиране на устойчивото развитие: трябва да
се гарантира, че гражданското общество ще разбере
спешната необходимост от изпълнение на Програмата
до 2030 г.;
• Борба за включване на устойчивото развитие във
всички области на политиката;
• Превръщане на ЕИСК в координатор за информирането
и предприемането на действия в областта на
устойчивото развитие в ЕС;
• Разпространяване на информацията за новаторските
подходи на ЕИСК, които предвиждат допълване
на количествените показатели, предоставени от
Европейската комисия, с качествени показатели,
разработени от гражданското общество;
• Запазване на устойчивото развитие като приоритет
в политическата програма по време на европейската
предизборна
кампания
и
през
следващия
законодателен цикъл.
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Мир
Днес, когато отбелязваме 100-годишнината от края на Първата световна
война, не бива да приемаме мира за даденост.
Помирението и мирът са най-големите постижения на
Европейския съюз. Като свързахме нашите икономики
и народи и усъвършенствахме изкуството за постигане
на компромиси, създадохме най-надеждната система за
дълготраен мир в света.
В светлината на неотдавнашните геополитически
промени обаче надвисва заплахата от световен конфликт.
За първи път от създаването си ЕС е изправен пред
предизвикателства, свързани с развод с една от своите
държави членки (Брексит) и с нарастващо напрежение
в съседните държави — на Балканите, в Южното
Средиземноморие и по източните граници.
Вътре в Съюза някои не успяват да осигурят зачитане
на основните права и ценности: свободата,
солидарността, демокрацията и принципите на
правовата държава. Съсипват ни нарастващият
антисемитизъм, расизъм, тероризъм и протекционизъм.
Вече не се смята за неприемливо да се нарушават
правата на гражданското общество да се събира и
самоорганизира.

Трябва да укрепим Съюза на ценностите:
демокрацията,
върховенството
на
закона,
основните права, човешкото достойнство и
свободата не могат да се поставят под въпрос.
Обезпокоително е, че светът и Европа не са готови. Обаче
без мир и толерантност няма растеж, достойни работни
места и сближаване. Без мир няма устойчива Европа.
Стратегически действия:
• Помощ за стимулиране на инициативи в Африка
и съседните страни от Средиземноморието за
консолидирането на демокрацията, подновяването и
стабилизирането на мирните процеси, подкрепата за
гражданското общество в страните, които се мъчат да
се справят с миграционните потоци;
• Укрепване на силите, които се стремят към помирение
в Западните Балкани;
• Защита и популяризиране на достиженията на
правото на ЕС в областта на търговските споразумения
и отворените пазари въз основа на договорени
многостранни правила, които остават в основата на
прогреса и мирните отношения.

Тъй като нашите основополагащи ценности са поставени
под въпрос, трябва да бъдем твърди и единни, за
да запазим нашите отворени общества, тъй като те
определят кои сме и кои искаме да бъдем утре.
Трябва да покажем, че сме способни да устоим на
ужасното изкушение, предлагано от „суверенистите“,
които дават незадоволителни и опасни отговори на
жизненоважните въпроси, поставяни от гражданите,
работниците, предприятията и общностите.
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Култура
Моят трети приоритет е засилването на ролята на културата в
европейската политическа реторика.
Европа разполага с изключително културно и
художествено богатство и динамика, с безценно културно
наследство, с езиково и културно многообразие.
Изненадващо е обаче, че културата досега отсъстваше от
господстващата политическа реторика.
Много от предизвикателствата, с които се сблъскваме
днес – включително предизвиканите от човека
промени в околната среда, социалните напрежения в
рамките на нашите местни общности и на равнището
на международните отношения и неспособността ни
да адаптираме нашите политически системи по етичен
и проактивен начин към все по-бързите промени,
предизвикани от международната цифрова революция
– могат да бъдат посрещнати конструктивно само ако
решим да работим с мисъл за културата.
Известно е, че културата, изкуствата и творческите
индустрии представляват огромен икономически актив.
Понастоящем те представляват 4,2% от европейския
БВП и предлагат заетост на 8,4 милиона души в цяла
Европа. Непрестанното развитие на този сектор без
съмнение е един от начините да се гарантира устойчив
икономически растеж за ЕС. Инвестирането в културната
инфраструктура оказва впечатляващо положително
въздействие в свързаните с нея области, като
предизвиква растеж и в съседните сектори.
Експертите показаха, че културата и културните
практики корелират положително с демокрацията, като
дават възможност за промяна на гледната точка, активна
ангажираност и овластяване.
Изолационистките и националистическите движения
често злоупотребяват с понятията култура и идентичност,
като ги употребяват в тесен, статичен смисъл и използват
техния емоционален потенциал.
Трябва да гарантираме, че тези антидемократични
тенденции няма да спечелят популярност. Културата
ни прави хора: тя формира нашето разбиране за

приемственост с предшестващите ни цивилизации
и с нашето културно наследство и с това засилва
чувството ни на принадлежност. Контактът с изкуството
ни позволява да се откъснем за малко от френетичния
ритъм и задълженията на нашето ежедневие,
позволявайки ни да взаимодействаме свободно и да
откриваме смисъл в живота си извън потребността от
обикновено оцеляване.
Новите технологични революции ни накараха да
осъзнаем, че трябва категорично да поставим хората на
централно място в процеса на вземане на политически
решения, следователно и на нашите общества.
Икономическият растеж не е достатъчен. Липсващото
звено, катализаторът на тази промяна, е културата.
Културата определя начина, по който взаимодействаме,
общуваме, вярваме и мечтаем за нашето настояще и за
нашето бъдеще. Културата има огромен неизползван
потенциал да се превърне в обединяваща и
мобилизираща сила за Европа и да стимулира нов
европейски дискурс.
Стратегически действия:
• Насърчаване на културата като четвърти стълб на
устойчивото развитие;
• Демонстриране на потенциала на културата като
движеща сила за растеж, достойна заетост и богатство
в градовете и териториите на Европа;
• Гаранция за това, че културата се използва като
основно средство за създаването на положителен
дискурс за Европа;
• Позициониране на културата като инструмент за
насърчаване на приобщаващите и толерантни
общества;
• Демонстриране на това колко е ценно използването
на културата като инструмент за „мека сила“ във
външната политика на ЕС.
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Ролята на ЕИСК в този
положителен rEUnaissance
Централизацията на властта в изпълнителната власт, политизирането на съдебната власт, атаките
срещу независимостта на медиите и липсата на доверие в традиционните политически партии са само
някои от симптомите на настоящата широко разпространена криза на демокрацията.
Не е преувеличено да се каже, че европейската демокрация отбелязва най-голямото си отстъпление
от 1930-те години насам и че традиционните форми на участие изглеждат неподходящи за справяне с
ускоряващите се промени.
Традиционно считани за гръбнака на демокрацията на участието, организациите на гражданското
общество също се променят и трябва да потърсят иновативни начини за подобряване на гражданския
диалог, така че да е по-добре адаптиран към условията на 21-ви век. Това е от съществено значение, за
да продължат и занапред да оказват влияние върху процесите на вземане на решения по съдържателен
начин, както на национално, така и на европейско равнище.
Неотдавна нашият комитет отбеляза своята 60-а годишнина.
Нашите постижения през последните 60 години са основата за
бъдещето на един силен ЕИСК, а чрез него и на един силен ЕС.
Не бива да почиваме удобно на своите лаври. Можем да бъдем
верни на себе си само ако се опитаме да изпълним по найдобрия начин дълга, който ни е завещан от нашите основатели:
да бъдем гласът на организираното гражданско общество и да
подпомагаме институциите на ЕС в тяхната изключително важна
задача да работят за създаването на устойчива Европа.
Ще можем да изпълним нашите отговорности, ако си
сътрудничим и останем твърди и обединени: групите, секциите
и администрацията на ЕИСК.
Трябва да подобрим нашите начини за комуникация и да засилим сътрудничеството – да бъдем поцеленасочени и да осъществяваме стратегически действия, като постоянно адаптираме нашите
методи и вътрешни инструменти.
Нашите действия трябва да бъдат решителни и ориентирани към бъдещето. Нека се ръководим
от духа на 1958 г. и да отправим ново послание за надежда. Нека заедно да предизвикаме втори
европейски ренесанс, в който отново да повярваме, че сме истинските творци на нашето настояще и
на нашето бъдеще.
Имаме възможността да дадем нов тласък на ангажираността на европейското гражданско
общество. Нека да го направим!
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Казва се: „Логиката ще ви отведе от точка A до точка B, а въображението –
навсякъде. Само въображението може да направи качествения скок, който е
необходим за изграждането на бъдещето.“
За Европа на утрешния ден ни трябва смелост; трябва да се осмелим да си
представим един нов свят за новите поколения, като им дадем възможност да
участват.
Нямаме време за губене, тъй като много поражения в историята биха могли да бъдат
обобщени с две думи: твърде късно.
Трябва да имаме амбицията да поставим възможностите и целите пред
проблемите.
Трябва да имаме творческото въображение и решимостта да превърнем нашите
представи в позитивно послание за Европа. Дълбоко човешко послание.
Лекото докосване, човешката екология, забравената дума от Френската революция:
братство.
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Мечтая за Европа, която ще се
откаже от безсмисленото разделение
и конфронтациите и ще има куража
да използва огромното богатство на
своето многообразие, като създава
по-голямо единство, по-голямо
приобщаване, устойчиво развитие и
истинска отвореност към останалата
част на света.
Лука Жайе
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