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Folk accepterer først forandring,
når det er virkelig nødvendigt,
og indser først, at det er virkelig
nødvendigt, i en krisesituation.
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Verden kommer aldrig til at
mangle lysten til undere, kun
lysten til at undre sig.
G. K. Chesterton

Den dag, kærlighedens magt
overvinder kærligheden til magt,
bliver der fred i verden.
Mahatma Gandhi
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Drømmen om morgendagens
Europa
Filosoffen Aristoteles har engang sagt, at “Håb er en vågen drøm”. Europas fundament er håb, og Europa
bør fortsætte med at genopfinde sig selv på dette grundlag.
Under min embedsperiode vil jeg bestræbe mig på at mobilisere det organiserede civilsamfund til at
påtage sig et stærkt civilt engagement for vores bæredygtige fremtid i EU. Der er ingen tid at spilde:
Vi er nødt til at frigøre energien fra denne fælles drøm og samarbejde for at puste nyt liv i Den Europæisk
Union.
Jeg hævder ikke at kunne give et udtømmende svar i løbet af de næste to et halvt år, men jeg vil arbejde
ihærdigt for at skabe enhed, dynamik og en ny retning for EU.
Jeg vil kæmpe imod polarisering af vore samfund, imod de voksende nationalistiske og populistiske
tendenser og imod et stadig mere indskrænket spillerum for civilsamfundene, hvilket truer vores egne
demokratiske værdier.
Siden 1950’erne er der sket store fremskridt med den europæiske integration. Efter århundreder med
stridigheder, krig og konstant skiftende grænser, der har fordrevet befolkningsgrupper, har EU-projektet
gjort det muligt at skabe fred, sikkerhed, velstand og solidaritet, selv om der stadig er meget at gøre.
I de seneste år er man nået til enighed om vigtige fælles initiativer som f.eks. den europæiske søjle for
sociale rettigheder og EU’s pagt om forsvarssamarbejde.
Det betyder ikke, at vi skal hvile på
laurbærrene. Der tegner sig stor usikkerhed
i horisonten, både inden for og uden for EU.
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Der hersker ingen tvivl om,
at EU gennemgår fem
grundlæggende forandringer
• For det første en økonomisk forandring: den fjerde industrielle revolution, der stiller vigtige etiske
spørgsmål og indeholder uddannelsesmæssige, sociale og økonomiske udfordringer og muligheder.
• For det andet en energi- og miljømæssig forandring i retning af en cirkulær og kulstoffattig økonomi,
der respekterer vores klodes begrænsede ressourcer og giver borgerne og lokalsamfundene en central
rolle at spille.
• For det tredje en gennemgribende social forandring med et arbejdsmarked og en velfærdsstat i
forandring, en større rolle for nye aktører og social innovation samt et afgørende behov for at styrke den
europæiske sociale model for alle generationer.
• For det fjerde en demokratisk og aktiv forandring. Indskrænkning af de civile rum, partiskhed som
følge af misinformation, nye former for snæversyn og stadig flere anfægtelser af EU’s værdier udgør klare
trusler mod vores demokratier.
• Endelig en geopolitisk forandring i internationale forbindelser, som kan sammenfattes i den
hurtige overgang fra kooperativ konkurrence til ødelæggende konfrontation, fra handel til sikkerhed, fra
voksende spændinger til egentlige krige ved EU’s grænser.
Trods disse kolossale ændringer, bør vi ikke bare se passivt til, når der sker ændringer, men snarere være
med til at præge disse forandringer.
Vi må engagere os og skabe et ny positivt billede af Europa og puste nyt liv i det samfundsmæssige engagement
for at opnå en bæredygtig fremtid for Europa.
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Styret af humanisme,
videnskab og fremskridt
Som filosoffen Immanuel Kant sagde i det 18. århundrede, så må vi “vove at forstå”.
I det 21. århundrede er vi igen nødt til at “vove at forstå”. Styret af fornuft, humanisme, videnskab og fremskridt.
Ikke styret af fordomme, frygt, mistro eller had.
Denne rationalitet indebærer ingenlunde, at man ser bort fra følelserne. Håb, kærlighed, frustration, frygt,
glæde - disse følelser knytter os sammen. Følelser er selve kernen i, hvad det vil sige at være “i live”. Ser
man bort fra følelser, ser man også bort fra vores menneskelighed, vores behov for at være forbudne og ... at
drømme.
Jeg er mere og mere overbevist om, at nutidens Europa har brug for en ny “renæssance”.
Renæssancen var en omfattende og kraftfuld humanistisk revolution, som genindførte
kulturens virkelige dimension og dens konkrete forhold til videnskab, kunsten at regere
og tilrettelæggelse af det økonomiske og sociale liv og lagde grunden til Europas
moderne forandring.
Humanisme udviklede sig som reaktion på middelalderens strikse og snævre skolastiske
lære, som fremmede uddannelse af en lille skare af befolkningen som forberedelse på at
blive læger, jurister eller teologer.
Den humanistiske bevægelse spirede frem som en alternativ vej til uddannelse og samfundsengagement.
Den fremhævede fordelene ved at give medborgerne evnen til at kommunikere på intelligent vis og deltage
i samfundslivet for at forbedre menneskehedens udvikling.
I 2019 vil verden hædre Leonardo da Vinci, 500 år efter hans død. Leonardos liv og arbejde er en afspejling af
de populære humanistiske idealer, som prægede renæssancens tidsalder. Han afspejler på mange måder de
grundlæggende elementer i renæssancen, da hans interesser spændte over områder som kunst, arkitektur,
musik, videnskab, matematik, anatomi, geologi og botanik.
En af Leonardo da Vincis berømte tegninger, “Den vitruvianske mand”, afspejler hans to indbyrdes forbundne
interesser: kunst og videnskab.
“Homo faber ipsius fortunae” - Mennesket er sin egen lykkes smed. I dag har vi brug for en tilsvarende proces.
EØSU repræsenterer dette aktive Europas tusindtallige måder at agere på. Lad os mobilisere denne kraft
ordentligt og - i fællesskab - blive arkitekterne bag den nye rEUnaissance.
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Tre prioriteter for en
dagsorden, der forener, og giver
morgendagens Europa og vores
unge generation en reel chance
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Bæredygtig
udvikling
Hvis denne rEUnaissance skal have en reel chance, er EU nødt til at sætte
tempoet op i omstillingen mod mere bæredygtig udvikling.
Bæredygtig udvikling kan være løsningen på alle de fem forandringer, der er nævnt ovenfor.
Europa er nødt til at blive bæredygtigt - ellers går det
til grunde. 2030-dagsordenen er en samlet strategi til
fordel for både arbejdsgivere og -tagere og for hele
kloden. Det er et konkret politisk projekt til gavn for den
økonomiske vækst og konkurrenceevnen, den sociale retfærdighed samt klimaforandringerne og selvfølgelig den
bæredygtige udvikling.
EØSU står bag mange innovative udtalelser på dette område. Nu skal vi arbejde, for at de bliver gennemført: Dagsordenen byder på enorme investeringsmuligheder – vi taler
billioner af dollars – men selv om der er ved at komme godt
gang i investeringerne i bæredygtig udvikling, er der stadig
et væsentligt investeringsunderskud.

En ting er sikker: omstillingen kan kun lykkes ved hjælp af
bottom up-initiativer fra de lokale og regionale myndigheder, hvor civilsamfundet og borgerne spiller en central rolle.
Erhvervslivet spiller også en afgørende rolle i denne dagsorden for forandring. Men uden vores fagforeningers og
alle de øvrige civilsamfundsorganisationers stærke engagement kan vi ikke tackle ulighederne og levere, hvad jeg
ser som det 21. århundredes nye sociale og økonomiske kontrakt.
Strategiske initiativer:
• Udbrede bæredygtig udvikling og sikre, at civilsamfundet forstår, hvor presserende det er at gennemføre
2030-dagsordenen
• Kæmpe for at integrere bæredygtig udvikling i alle politikområder

EØSU er stærkt engageret i denne strategi og arbejder
meget tæt sammen med Kommissionen. Når det gælder
den cirkulære økonomi, er EØSU’s viden og engagement
ubestridt.

• Gøre EØSU til et samlingspunkt for informationer og initiativer, når det gælder bæredygtig udvikling i EU

Vi må ikke, når vi opfylder vores egne umiddelbare behov,
bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare, og vi må heller ikke glemme, hvor vigtigt det
er at respektere kloden og sikre os, at ingen lades i stikken.

• Sikre, at bæredygtig udvikling forbliver en prioritet på
den politiske dagsorden forud for valget til Europa-Parlamentet og i den kommende mandatperiode.

• Sprede budskabet om EØSU’s innovative tilgang, hvor
Kommissionens kvantitative indikatorer suppleres med
kvalitative indikatorer fra civilsamfundet

Tiden er inde til at genoverveje vores vækstmodeller og
skabe balance mellem økonomisk velstand og miljømæssig
bæredygtighed, social inklusion og samhørighed,
kvalitetsbeskæftigelse samt demokratisk deltagelse. EU bør
fastholde fremgangen og gå forandringerne i møde med
åbent sind.
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Fred
Nu, hvor vi mindes 100-året for afslutningen på Første Verdenskrig, bør vi
ikke tage fred for givet.
Forsoning og fred er Den Europæiske Unions største landvinding. Ved at flette vores økonomier og folk sammen og
ved at udvikle kompromisets kunst har vi skabt verdens
mest pålidelige system for varig fred.
Men truslen om en global konflikt blusser op i lyset af den
seneste tids geopolitiske forandringer.
For første gang siden EU blev etableret, trues Unionen af en
EU-medlemsstats udtræden (brexit) og af voksende spændinger i naboområderne – på Balkan, i det sydlige Middelhavsområde og ved de østlige grænser.
Internt i visse medlemslande respekterer man ikke de
grundlæggende rettigheder og værdierne frihed, solidaritet, demokrati og retsstat. Vi er rystede over den
stigende antisemitisme, racisme, terrorisme og protektionisme. Overtrædelser af civilsamfundets ret til at mødes og
organisere sig er ikke længere politisk ukorrekte.
Nu hvor der sås tvivl om vores grundlæggende værdier, bør
vi stå last og brast for at bevare vores åbne samfund, eftersom de definerer, hvem vi er, og hvem vi ønsker at være
fremover.

Vi skal styrke en værdiernes Union: demokrati, retsstat,
grundlæggende rettigheder, menneskelig værdighed
og frihed er ikke til forhandling.
Verden og Europa er bekymrende uforberedte. Men uden
fred og tolerance er der ingen vækst, ingen anstændige job
og ingen samhørighed. Uden fred er der ikke noget varigt
EU.
Strategiske initiativer:
• Fremme initiativer i Afrika og vores nabolande i
Middelhavsområdet for at konsolidere demokratiet,
sætte ny gang i og stabilisere fredsprocesserne og støtte
civilsamfundene i lande, der kæmper med at håndtere
migrationsstrømme.
• Styrke de kræfter, der arbejder for forsoning på Vestbalkan.
• Forsvare og fremme EU’s hidtidige resultater med hensyn
til handelsaftaler og åbne markeder baseret på vedtagne
multilaterale regler, som er og bliver den vigtigste kilde til
fremskridt og fredelige relationer.

Vi skal vise, at vi kan modstå den frygtelige fristelse, der
tilbydes af “suverænister”, som byder ind med uambitiøse
og farlige svar på de centrale spørgsmål, der rejses af vores
medborgere, arbejdstagere, virksomheder og befolkningsgrupper.
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Kultur
Min tredje prioritet er at styrke kulturens rolle i den europæiske politiske
diskurs.
Europa har en usædvanlig kulturel og kunstnerisk rigdom
og dynamik samt en uvurderlig kulturarv og sproglig og
kulturel mangfoldighed. Overraskende nok har kultur dog
hidtil været fraværende i den dominerende politiske diskurs.
Mange af de udfordringer, vi står over for i dag – herunder
menneskeskabte miljøforandringer, sociale spændinger
både i vores lokalsamfund og helt op til de internationale
forbindelser og vores manglende evne til at tilpasse vores
politiske systemer på etisk og proaktiv vis til de stadig hastigere forandringer som følge af den internationale digitale revolution – kan kun tackles på konstruktiv maner, hvis
vi beslutter at agere med kulturen i baghovedet.
Kultur, kunst og de kreative sektorer udgør et enormt økonomisk aktiv. De repræsenterer aktuelt 4,2 % af Europas
BNP og giver beskæftigelse til 8,4 mio. mennesker i hele
Europa. En fortsat udvikling af denne sektor er uden tvivl
en måde til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst for EU.
Investeringer i kulturel infrastruktur har en bemærkelsesværdig positiv virkning for de omkringliggende områder
og skaber vækst også i tilstødende sektorer.
Eksperter har påvist, at kultur og kulturel praksis indgår i en
positiv vekselvirkning med demokrati, idet det muliggør
nye perspektiver, aktivt engagement og udfoldelse.
Isolationistiske og nationalistiske bevægelser misbruger
ofte ideerne om kultur og identitet, idet de benytter dem i
en snæver, statisk mening og udnytter deres følelsesmæssige potentiale.

kunst, kan vi træde et skridt tilbage fra det hektiske tempo
og forpligtelserne i vores dagligdag, og vi kan interagere
uden bindinger og forstå meningen med vores liv, ud over
behovet for simpelt hen at overleve.
Fremkomsten af nye teknologiske revolutioner har fået
os til at indse, at vi skal sætte mennesker helt i centrum
for vores politiske beslutningstagning – og dermed vores samfund. Det er ikke nok med økonomisk vækst. Det
manglende led, katalysatoren for dette skift, er kulturen.
Kulturen former, hvordan vi interagerer, kommunikerer,
tror og drømmer om vores nuværende og vores fremtidige liv. Kultur har et enormt uudnyttet potentiale for at
blive en samlende og mobiliserende kraft for Europa
og fremkalde et nyt europæisk narrativ.
Strategiske initiativer:
• promovere kultur som den fjerde søjle for bæredygtig
udvikling
• vise kulturens potentiale som en motor for vækst, anstændige job og velstand i Europas byer og territorier
• sikre, at kultur behandles som en central vektor for skabelsen af et positivt narrativ for Europa
• positionere kultur som et redskab til at fremme inkluderende og tolerante samfund
• vise, hvordan kultur kan bruges som et “soft power”-instrument i EU’s eksterne forbindelser

Vi skal sikre, at disse antidemokratiske tendenser ikke
vinder indpas. Kultur er det, der gør os til mennesker:
kultur former vores forståelse af kontinuitet med de civilisationer, der kom før os, og med vores kulturarv og styrker
således vores følelse af at høre til. Når vi forholder os til
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EØSU’s rolle i denne positive
rEUnaissance
Magtkoncentration i den udøvende magt, politisering af retsvæsenet, angreb på mediernes uafhængighed
og manglende tillid til de traditionelle politiske partier er blot nogle af symptomerne på demokratiets
nuværende udbredte krise.
Det er ikke nogen overdrivelse at sige, at det europæiske demokrati oplever sit alvorligste tilbageslag siden
1930’erne, og at de traditionelle deltagelsesmodeller ikke synes egnede til at håndtere det accelererende
forandringstempo.
Civilsamfundsorganisationerne, der traditionelt opfattes som rygraden i deltagelsesdemokratiet, ændrer
sig også og skal søge innovative måder til at forbedre den sociale dialog, så det sikres, at den er bedre
egnet til forholdene i det 21. århundrede. Dette er afgørende, hvis de fortsat ønsker at øve indflydelse på
beslutningsprocesserne på meningsfuld vis på både nationalt og europæisk plan.
Vores udvalg fejrede for nylig sin 60-årsfødselsdag. Vores resultater
gennem de forløbne 60 år danner fundamentet for fremtiden for et
stærkt EØSU – og dermed et stærkt EU.
Vi må ikke bare hvile på laurbærrene. Vi kan kun være tro mod
os selv, hvis vi gør vores bedste for at udføre den opgave, vi har
arvet fra vores grundlæggere: at være talerør for det organiserede
civilsamfund og at bistå EU-institutionerne i deres vigtige arbejde
med at skabe et bæredygtigt Europa.
Vi vil være i stand til at opfylde vores forpligtelser, hvis vi samarbejder
og står sammen: EØSU’s grupper, sektionerne og administrationen i
fællesskab.
Vi skal forbedre vores kommunikationskanaler og styrke “konkurrencen” i ordets oprindelige betydning –
currere con – så vi bliver mere fokuserede og leverer strategiske initiativer, idet vi hele tiden tilpasser vores
metoder og interne instrumenter i overensstemmelse hermed.
Vi skal handle beslutsomt og visionært. Lad os blive inspirerede af ånden fra ‘58 og skabe et nyt håbets
narrativ. Lad os sammen fremdrive en ny europæisk renæssance, hvor vi genvinder troen på, at vi rent faktisk
kan styre vores nutid og fremtid.
Vi har muligheden for at sætte nyt skub i det europæiske civilsamfunds engagement. Lad os komme i
gang!
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Det er blevet sagt, at “Logisk tænkning kan bringe dig fra A til B; den fri fantasi kan føre dig
allevegne. Kun fantasien vil have den styrke, der skal til for at tage det ‘paradigmespring’, der
er nødvendigt for at forme fremtiden”.
For morgendagens Europa skal vi have modet til at — vi skal turde — forestille os en
ny verden for de kommende generationer, idet vi giver dem mulighed for reelt at
komme til orde i disse bestræbelser.
Der er ingen tid at spilde. Alt for mange nederlag i historiens løb kan koges ned til de to
ord: for sent.
Vi skal have ambitionen til at sætte muligheder og målsætninger før problemer.
Vi skal have kreativiteten og beslutsomheden til at omdanne en vision til et positivt
europæisk narrativ. Et i bund og grund humant narrativ. Den blide hånd, menneskelig
økologi, det glemte ord fra Den Franske Revolution: broderskab.
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Min drøm er et Europa, som fjerner
sig fra meningsløs opsplitning
og konfrontation og har modet
til at udnytte sin umådeligt rige
mangfoldighed til at skabe større enhed,
øget inklusion, bæredygtig vækst og en
åbning over for resten af verden.
Luca Jahier
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