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Svět nikdy nezajde na nedostatek
divu; pouze na nedostatek údivu.
G. K. Chesterton

V den, kdy moc lásky přemůže
lásku k moci, pozná svět mír.
Mahatma Gandhi
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Sen o Evropě budoucnosti
Filozof Aristoteles kdysi prohlásil: „Naděje je sen bdícího.“ Evropa byla vybudována na naději a z
naděje by se měla i nadále obrozovat.
Během svého funkčního období budu usilovat o mobilizaci organizované občanské společnosti, aby
se výrazně občansky angažovala v zájmu naší udržitelné evropské budoucnosti. Nemáme času
nazbyt: musíme uvolnit energii tohoto společného snu a pracovat na tom, aby Evropská unie získala
novou vitalitu.
Nebudu předstírat, že jsem schopen v průběhu nadcházejících dvou let a šesti měsíců poskytnout
vyčerpávající odpověď na vše, ale budu neúnavně pracovat na upevnění jednoty, posílení dynamiky
a stanovení nového směru v EU.
Budu bojovat proti polarizaci našich společností, proti rostoucím nacionalistickým a populistickým
tendencím a proti zmenšování občanského prostoru, což jsou jevy, které ohrožují naše vlastní
demokratické hodnoty.
Od 50. let 20. století učinila evropská integrace významný pokrok. Po staletích sváru a válek a neustále
se posouvajících hranic, což vedlo k vysídlování obyvatelstva, nám evropský projekt umožnil budovat
mír, bezpečnost, prosperitu a solidaritu, i když ještě zbývá vykonat hodně práce. V uplynulých
letech bylo dosaženo konsenzu na klíčových společných iniciativách, jako je evropský pilíř
sociálních práv a pakt EU pro obrannou spolupráci.
To však neznamená, že můžeme být sami
se sebou spokojení. Na obzoru je značná
nejistota – jak v rámci EU, tak za jejími
hranicemi.
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EU beze sporu prochází
pěti zásadními transformacemi:
• zaprvé hospodářskou transformací: čtvrtá průmyslová revoluce, která klade závažné etické
otázky a přináší výzvy a příležitosti v oblasti vzdělávání a v sociální a hospodářské oblasti,
• zadruhé energetickou a environmentální transformací k oběhovému, nízkouhlíkovému
hospodářství, které zohledňuje, že zdroje naší planety nejsou neomezené, a klíčovou úlohu zastávají
občané a místní společenství,
• zatřetí hlubokou sociální transformací kvůli měnícímu se trhu práce a sociálnímu státu, větší
úloze nových subjektů a sociálním inovacím a klíčové potřebě posílit evropský sociální model pro
všechny generace,
• začtvrté demokratickou transformací a transformací participace. Zmenšující se občanský
prostor, předpojatost v důsledku nepravdivých informací, nové formy neliberalismu a stále častější
zpochybňování hodnot EU jsou jasnými hrozbami pro naše demokracie,
• zapáté geopolitická transformace v mezinárodních vztazích, kterou lze souhrnně popsat
rychlým přechodem od soutěže založené na spolupráci ke konfrontaci založené na narušování, a to
od obchodu po bezpečnost, od rostoucího napětí ke skutečným válkám na hranicích EU.
Navzdory těmto obrovským změnám bychom neměli být pouhými přihlížejícími, ale měli bychom
naopak tyto transformace začít formovat.
Musíme se zapojit a vytvořit nový pozitivní narativ pro Evropu a znovu oživit účast občanů v úsilí o
udržitelnější evropskou budoucnost.
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Vedeni humanismem,
vědou a pokrokem
Jak řekl v 18. století filozof Immanuel Kant, musíme „mít odvahu používat vlastní rozum“.
To znovu platí i ve 21. století. Musíme být vedeni rozumem, humanismem, vědou a pokrokem. Nikoliv
předsudky, strachem, nedůvěrou a nenávistí.
Tato racionalita nevylučuje emoce. Naděje, láska, zklamání, strach, radost – všechny tyto emoce nás
společně pojí. Emoce jsou součástí samotné podstaty toho, co znamená být „naživu“.
Pokud budeme emoce ignorovat, znamená to, že ignorujeme vlastní lidskost,
přehlížíme svou potřebu spojit se s ostatními a ... snít.
Jsem stále pevněji přesvědčen, že současná Evropa potřebuje novou „renesanci“.
Renesance byla obrovská a silná humanistická revoluce, která ustavila nový
skutečný rozměr kultury ve svém konkrétním vztahu k vědě, státnictví a uspořádání
hospodářského a sociálního života a stala se základem pro moderní transformaci
Evropy.
Humanismus se vyvinul jako reakce na rigidní a úzkoprsé učení středověké scholastiky, která prosazovala
vzdělávání malé skupiny obyvatel, aby je připravila na úlohu lékaře, právníka či teologa.
Humanistické hnutí se vynořilo jako alternativní způsob vzdělávání a občanské angažovanosti.
Zdůrazňovalo přínosy vyplývající ze vzniku občanské společnosti, která bude vybavena schopností
rozumně diskutovat a účastnit se občanského života, a tak dosáhnout zdokonalení lidstva.
V roce 2019 svět uctí 500. výročí úmrtí Leonarda da Vinciho. Leonardův život a práce jsou odrazem
rozšířených humanistických ideálů, které formovaly období renesance. V mnoha ohledech odráží
Leonardo základní složky renesance, protože jeho zájmy zahrnovaly široké oblasti včetně výtvarného
umění, architektury, hudby, přírodních věd, matematiky, anatomie, geologie a botaniky.
Na jedné své známé kresbě („Vitruviánský muž“) da Vinci zachycuje své vzájemně se protínající zájmy v
oblasti umění a vědy.
„Homo faber ipsius fortunae“ – Člověk je strůjcem svého štěstí. Dnes potřebujeme podobný proces.
EHSV zastupuje tisíce podob této aktivní Evropy. Mobilizujme skutečně tuto sílu a staňme se – společně
– architekty nové renesance EU, rEUnaissance.
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Tři priority sjednocující agendy, díky
které bude mít Evropa budoucnosti a
naši mladí lidé skutečnou šanci.
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Udržitelný
rozvoj
Máme-li dát této rEUnaissance skutečnou šanci, musíme zrychlit tempo reforem na
přechod Evropské unie k udržitelnému rozvoji.
Udržitelný rozvoj může poskytnout nezbytné odpovědi
na všech pět výše uvedených transformací.

soudržnosti, kvality pracovních příležitostí a demokratické účasti. EU musí jít i nadále s dobou a přijmout změnu.

Evropa musí být udržitelná – nebo přestane existovat.
Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 je komplexní strategie, ze které bude mít prospěch každý – zaměstnavatelé, pracovníci a celá planeta. Jedná se o skutečný
politický projekt, který prospívá hospodářskému růstu a
konkurenceschopnosti, je dobrý pro sociální spravedlnost a pro změnu klimatu a samozřejmě pro udržitelný
rozvoj.

Jedna věc je jasná: této transformace lze dosáhnout
pouze prostřednictvím iniciativ „zdola nahoru“ přijatých
místními a regionálními orgány, přičemž klíčovou úlohu
plní občanská společnost a občané.

EHSV je autorem řady inovativních stanovisek v této oblasti. Nyní musíme usilovat o to, aby se tato stanoviska
provedla v praxi: agenda představuje ohromné příležitosti pro investice, a to v řádech bilionů dolarů, a přesto,
navzdory stále silnějším impulzům k investicím do udržitelného rozvoje, dosud existuje významný nedostatek v
oblasti financování.
My v EHSV stojíme v čele provádění této strategie a spolupracujeme velmi úzce s Evropskou komisí. Pokud jde o
oběhové hospodářství, nelze pochybovat o know-how a
odhodlání EHSV.
Při uspokojování potřeb současnosti bychom neměli
ohrozit schopnost budoucích generací uspokojovat jejich
vlastní potřeby, nesmíme zanedbávat nutnost respektovat naši planetu a musíme zajistit, že nikdo nezůstane
stranou.
Je načase přehodnotit naše modely hospodářského
růstu a vyvážit hospodářský blahobyt s udržitelností z
hlediska životního prostředí, sociálního začleňování a

Nezastupitelnou úlohu mají v této agendě pro změnu
podniky. Ale bez silné účasti našich odborů a všech ostatních organizací občanské společnosti nebudeme schopni
bojovat proti nerovnosti a dosáhnout toho, co považuji
za novou společenskou a hospodářskou smlouvu pro
21. století!
Strategická opatření:
• Popularizovat udržitelný rozvoj: zajistit, že občanská
společnosti pochopí naléhavost provádění Agendy pro
udržitelný rozvoj 2030,
• bojovat za začlenění udržitelného rozvoje do všech politických oblastí,
• učinit EHSV klíčovým místem z hlediska informací a
akcí týkajících se udržitelného rozvoje v EU,
• šířit informace o inovativních přístupech EHSV, které
zahrnují doplnění kvantitativních ukazatelů stanovených Evropskou komisí o kvalitativní ukazatele vypracované občanskou společností,
• zachovat vysokou prioritu udržitelného rozvoje v politickém programu během předvolební kampaně k evropským volbám a v příštím legislativním cyklu.
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Mír
Nyní, kdy si připomínáme 100 let od konce první světové války, bychom neměli
považovat mír za samozřejmý.
Usmíření a mír jsou největšími úspěchy Evropské unie.
Propojením hospodářství a lidí a zdokonalením umění
kompromisu jsme vytvořili nejspolehlivější systém pro
dlouhodobý mír na světě.
Znovu se však objevuje hrozba celosvětového konfliktu
s ohledem na nedávné změny v geopolitické rovnováze.
Vůbec poprvé od svého vzniku čelí EU situaci, kdy jeden z
jejích členských států chce z Unie vystoupit (brexit) a kdy
vzrůstá napětí v jejím sousedství – na Balkánském poloostrově, v jižním Středomoří a na východních hranicích.
Uvnitř Unie se v některých případech nedaří dodržovat
základní hodnoty svobody, solidarity, demokracie a
právního státu. Rozděluje nás vzestup antisemitismu,
rasismu, terorismu a protekcionismu. Porušování práv
občanské společnosti na sdružování a organizování se
přestalo být politicky nekorektní.
Tváří v tvář zpochybňování hodnot, na kterých byla Unie
založena, bychom se měli sjednotit, abychom ochránili
naše otevřené společnosti, protože ty určují, čím jsme a
kým chceme být v budoucnu.

Musíme posílit unii hodnot: o demokracii, právním
státu, základních právech, lidské důstojnosti a svobodě se nedá smlouvat.
Je znepokojující, že svět a Evropa nejsou připraveny. Ale
bez míru a tolerance nebude ani růst, ani důstojná pracovní místa, ani soudržnost. Bez míru nemůže existovat
udržitelná Evropa.
Strategická opatření:
• Pomoci pokročit s iniciativami v Africe a v našem
středomořském sousedství, které mají upevnit
demokracii, znovu zahájit a stabilizovat mírové procesy
a podporovat občanskou společnosti v zemích, které
se s obtížemi vyrovnávají s migračními toky.
• Posílit síly usilující o usmíření na západním Balkáně.
• Bránit a prosazovat acquis EU v oblasti obchodních
dohod a otevřených trhů na základě dohodnutých
vícestranných pravidel, které jsou i nadále hlavním
zdrojem pokroku a mírových vztahů.

Musíme ukázat, že jsme schopni odolat strašnému pokušení, jež nabízí zastánci suverénních států, kteří dávají
nedostatečné a nebezpečné odpovědi na zásadní otázky, jež si kladou naši spoluobčané, pracovníci, podniky a
společenství.
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Kultura
Mou třetí prioritou je posílení úlohy kultury v rámci evropského politického
diskurzu.
Evropa je mimořádně kulturně a umělecky bohatá, pulzuje kulturním a uměleckým životem a má též nedocenitelné kulturní dědictví a jazykovou a kulturní rozmanitost. Je však s podivem, že kultura dosud v hlavním
politickém diskurzu chyběla.
S řadou výzev, jimž v současnosti čelíme – včetně environmentálních změn zapříčiněným člověkem, sociálního napětí jak v našich místních společenstvích, tak až na
úrovni mezinárodních vztahů a naší neschopnosti eticky a iniciativně přizpůsobit své politické systémy stále
rychleji probíhajícím změnám, které přináší mezinárodní digitální revoluce –, se můžeme konstruktivně vypořádat, pokud budeme mít při práci na zřeteli kulturu.
Kultura, umění a tvůrčí odvětví jak známo představují
ohromný ekonomický přínos. V současnosti představují
4,2 % evropského HDP a zajišťují zaměstnání 8,4 milionu lidí v celé Evropě. Pokračující rozvoj tohoto odvětví je
jedním z hlavních způsobů, jak zajistit udržitelný hospodářský růst pro EU. Investice do kulturní infrastruktury
má silný pozitivní dopad v oblastech, které ji obklopují,
což přispívá k růstu i v souvisejících odvětvích.
Odborníci prokázali, že kultura a kulturní zvyklosti pozitivně souvisejí s demokracií, protože umožňují změnu
úhlu pohledu, aktivní účast a posílení postavení lidí.
Izolacionistická a nacionalistická hnutí často zneužívají
pojem kultury a identity a vykládají je v úzkém, statickém smyslu a využívají jejich emoční sílu.

sounáležitosti. Když vnímáme umění, můžeme vystoupit ze závratného tempa a povinností, které naplňují náš
život, a můžeme svobodně interagovat a vnímat smysl
našeho života, kterým není jen potřeba prostě přežít.
Díky nástupu nových technologických revolucí jsme si
uvědomili, že středem politického rozhodování – a tudíž i našich společností – musí být důsledně lidé. Hospodářský růst nestačí. Chybějící pojítko, katalyzátor této
změny, je kultura.
Kultura utváří naše interakce, komunikaci, víru a snění o
naší současnosti i budoucnosti. Kultura má ohromný
nevyužitý potenciál stát se sjednocující a mobilizační silou pro Evropu a hybnou silou nového evropského narativu.
Strategická opatření:
• Podporovat kulturu jako 4. pilíř udržitelného rozvoje,
• poukazovat na potenciál kultury jako hybné síly pro
růst, důstojná pracovní místa a bohatství ve městech
a na územích Evropy,
• zajistit, aby byla kultura vnímána jako klíčový nástroj
pro vytvoření pozitivního narativu pro Evropu,
• využívat kulturu jako nástroj na podporu inkluzivních
a tolerantních společností,
• prokázat hodnotu využívání kultury jako nástroje
„měkké síly“ ve vnějších vztazích EU.

Musíme zajistit, aby tyto antidemokratické tendence
nezakořenily. Kultura z nás dělá lidi: vytváří naše chápání kontinuity s civilizacemi, které tu byly před námi,
a s naším kulturním dědictvím, a tím posiluje náš pocit
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Úloha EHSV v této
pozitivní rEUnaissance
Centralizace pravomocí ve výkonné moci, politizace soudnictví, útoky na nezávislost sdělovacích
prostředků, nedůvěra v tradiční politické strany – to jsou jen některé z příznaků v současnosti rozšířené
krize demokracie.
Nepřeháníme, když říkáme, že evropská demokracie zažívá nejsložitější období od 30. let 20. století a že
tradiční modely účasti se zdají být nedostačující pro vypořádání se se stále rychlejšími změnami.
Rovněž organizace občanské společnosti, které jsou tradičně považovány za páteř participativní
demokracie, se mění a musejí hledat inovativní způsoby zlepšení občanského dialogu, aby se zajistilo, že
budou lépe přizpůsobeny podmínkám 21. století. Pokud chtějí i nadále smysluplně ovlivňovat postupy
rozhodování, a to na vnitrostátní i evropské úrovni, je to nezbytné.
Náš Výbor nedávno oslavil 60. výročí svého vzniku. Naše úspěchy
v uplynulých 60 letech jsou základem pro budoucnost silného
EHSV, a tím i silné EU.
Nesmíme však usnout na vavřínech. Jen tehdy se nezpronevěříme
sami sobě, pokud ze sebe vydáme to nejlepší při plnění
povinnosti, kterou jsme zdědili po našich zakladatelích: být
hlasem organizované občanské společnosti a pomáhat orgánům
EU v jejich zásadní práci při budování udržitelné Evropy.
Svým povinnostem budeme moci dostát, pokud budeme
spolupracovat a pokud budeme všichni – skupiny, sekce i
administrativa EHSV – jednotní.
Musíme zlepšit způsoby komunikace a posílit soutěž v původním smyslu toho slova – petere cum, tj.
sou (spolu) + těžit (táhnout) –, abychom byli konkrétněji zaměřeni a přijímali strategická opatření a vždy
náležitě přizpůsobovali své metody a interní nástroje.
Musíme jednat rozhodně a vizionářsky. Inspirujme se duchem roku 1958 a vytvořme nový narativ
přinášející naději. Staňme se společně hybateli druhé evropské renesance a obnovme důvěru v to, že
jsme skutečně hlavními postavami současného i budoucího dění.
Máme příležitost dát nový impulz pro zapojení evropské občanské společnosti. Tak se do toho
pusťme!
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Kdosi řekl: „Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Představivost vás dostane všude.
Pouze představivost má tu moc učinit tento paradigmatický skok, který je nutný k
plánování budoucnosti.“
Budoucnost Evropy si od nás žádá, abychom projevili smělost – abychom se odvážili
představit si novou podobu světa pro nové generace a v tomto úsilí skutečně
dbát na jejich názor.
Nesmíme ztrácet čas, poněvadž mnoho historických nezdarů lze shrnout dvěma
slovy: příliš pozdě.
Musíme mít ambici vidět spíše příležitosti a cíle než problémy.
Musíme být dostatečně tvůrčí a odhodlaní, abychom dokázali přetvořit vizi v
pozitivní evropský narativ. Narativ veskrze lidský. Jemný přístup, lidská ekologie,
zapomenuté slovo velké francouzské revoluce: bratrství.
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Mým snem je taková Evropa, která se
povznese nad nesmyslné rozpory a střety
a bude mít odvahu využít své obrovské
zdroje, jež představuje její rozmanitost.
Evropa, která bude usilovat o větší jednotu,
začleňování, udržitelný růst a skutečnou
otevřenost vůči zbytku světa.
Luca Jahier
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