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Οραματιζόμενοι την Ευρώπη
του αύριο
Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης είπε κάποτε πως «Η ελπίδα είναι το όνειρο ενός ξυπνητού ανθρώπου». Η
Ευρώπη χτίστηκε επάνω στην ελπίδα και θα πρέπει να συνεχίσει να επαναπροσδιορίζεται σε αυτή τη βάση.
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα προσπαθήσω να κινητοποιήσω την οργανωμένη κοινωνία των
πολιτών για να επιτύχουμε μαζί μια ισχυρή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, με στόχο ένα βιώσιμο
ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο: οφείλουμε να απελευθερώσουμε την ενέργεια αυτού
του κοινού οράματος και να εργαστούμε για να αναζωογονήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σκοπός μου δεν είναι να δώσω μια εξαντλητική απάντηση μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια. Θα εργαστώ,
όμως, επιμελώς για να εμφυσήσω ενότητα, δυναμισμό και μια νέα κατεύθυνση στην ΕΕ.
Θα παλέψω κατά της πόλωσης των κοινωνιών μας, κατά των αυξανόμενων εθνικιστικών και λαϊκιστικών
τάσεων και κατά της συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών που απειλούν τις
δημοκρατικές μας αξίες.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο από τη δεκαετία του ’50. Μετά από αιώνες
διενέξεων, εμπόλεμων συγκρούσεων και συνεχώς μεταβαλλόμενων συνόρων και μετακινούμενων
πληθυσμών, το ευρωπαϊκό εγχείρημα συνέβαλε στην εδραίωση της ειρήνης, της ασφάλειας, της
ευημερίας και της αλληλεγγύης, παρότι απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά. Τα τελευταία χρόνια,
επιτεύχθηκε συναίνεση σχετικά με βασικές κοινές πρωτοβουλίες, όπως ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το Σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας της ΕΕ.
Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να
επαναπαυτούμε.
Υπάρχει
μεγάλη
αβεβαιότητα στον ορίζοντα, τόσο εντός όσο
και εκτός της ΕΕ.
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Η ΕΕ βιώνει αναμφίβολα
πέντε θεμελιώδεις μετασχηματισμούς:
• Πρώτον, έναν οικονομικό μετασχηματισμό: την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που εγείρει
σημαντικά ηθικά ερωτήματα, αλλά και εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και
ευκαιρίες·
• Δεύτερον, έναν ενεργειακό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό, προς μια κυκλική οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα σέβεται τους πεπερασμένους πόρους του πλανήτη μας και θα
αποδίδει καίριο ρόλο στους πολίτες και στις τοπικές κοινότητες.
• Τρίτον, έναν βαθύ κοινωνικό μετασχηματισμό, με μια διαφοροποιούμενη αγορά εργασίας και ένα
μεταβαλλόμενο κράτος πρόνοιας, έναν σημαντικότερο ρόλο των νέων παραγόντων και της κοινωνικής
καινοτομίας και μια ζωτική ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου για όλες τις γενιές·
• Τέταρτον, έναν δημοκρατικό και συμμετοχικό μετασχηματισμό. Η συρρίκνωση του πεδίου
δράσης της κοινωνίας των πολιτών, οι προκαταλήψεις λόγω παραπληροφόρησης, οι νέες μορφές
αντιφιλελευθερισμού και η αυξανόμενη αμφισβήτηση των αξιών της ΕΕ αποτελούν ξεκάθαρη απειλή για
τη δημοκρατία μας.
• Τέλος, μια γεωπολιτική μετάβαση στον τομέα των διεθνών σχέσεων, η οποία μπορεί να συνοψιστεί
στην ταχεία μεταβολή από τον συνεργατικό ανταγωνισμό στη διαβρωτική αντιπαράθεση, από το εμπόριο
στην ασφάλεια, από τις αυξανόμενες εντάσεις σε πραγματικούς πολέμους στα σύνορα της ΕΕ.
Παρ’ όλες αυτές τις τεράστιες μεταβολές, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε θεατές της αλλαγής, αλλά να
καταστούμε διαμορφωτές των εν λόγω μετασχηματισμών.
Οφείλουμε να αναλάβουμε δράση και να διαμορφώσουμε ένα νέο θετικό αφήγημα για την Ευρώπη και να
αναζωογονήσουμε τη συμμετοχή στα κοινά ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη.
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Με γνώμονα τον ανθρωπισμό,
την επιστήμη και την πρόοδο
Τον 18ο αιώνα, ο φιλόσοφος Εμμάνουελ Καντ, δήλωσε: «τόλμησε να γνωρίζεις», και αυτό ισχύει ακόμη.
Τον 21ο αιώνα, χρειάζεται «να τολμήσουμε ξανά να γνωρίζουμε». Με γνώμονα τη λογική, τον ανθρωπισμό, την
επιστήμη και την πρόοδο. Όχι την προκατάληψη, τον φόβο, την έλλειψη εμπιστοσύνης ή το μίσος.
Αυτός ο ορθολογισμός δεν αναιρεί το συναίσθημα. Ελπίδα, αγάπη, απογοήτευση, φόβος, χαρά – αυτά
είναι τα συναισθήματα που μάς ενώνουν. Τα συναισθήματα αγγίζουν την πεμπτουσία του να είναι κανείς
«ζωντανός». Αγνοώντας τα συναισθήματα, αγνοούμε την ανθρωπιά μας, αγνοούμε την ανάγκη μας για
σύνδεση και ... όνειρο.
Είμαι ολοένα και περισσότερο πεπεισμένος ότι η Ευρώπη του σήμερα έχει ανάγκη από μια νέα «Αναγέννηση».
Η Αναγέννηση ήταν μια εκτενής και ισχυρή ανθρωπιστική επανάσταση που
επαναπροσδιόρισε την πραγματική διάσταση του πολιτισμού όσον αφορά τη
συγκεκριμένη σχέση του με την επιστήμη, την τέχνη της διακυβέρνησης και την
οργάνωση της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής και θεμελίωσε τον σύγχρονο
μετασχηματισμό της Ευρώπης.
Ο ανθρωπισμός αναπτύχθηκε ως αντίδραση στα αυστηρά και στενόμυαλα δόγματα της
μεσαιωνικής τυπολατρίας που προωθούσε την εκπαίδευση ενός μικρού τμήματος του
πολιτών για να τους κάνει γιατρούς, δικηγόρους ή θεολόγους.
Το ανθρωπιστικό κίνημα αναδύθηκε ως εναλλακτική οδός της εκπαίδευσης και της συμμετοχής στα κοινά.
Έδινε έμφαση στα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός σώματος πολιτών προικισμένου με την ικανότητα να
διεξάγει νοήμονες συζητήσεις και να συμμετέχει στα κοινά, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της βελτίωσης
της ανθρωπότητας.
Το 2019, ο κόσμος θα τιμήσει τον Leonardo da Vinci, 500 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η ζωή και το έργο του da
Vinci αντικατοπτρίζουν τα δημοφιλή ανθρωπιστικά ιδεώδη που διαμόρφωσαν την εποχή της Αναγέννησης.
Αντικατοπτρίζουν, ποικιλοτρόπως, τις βασικές συνιστώσες της Αναγέννησης, καθώς τα ενδιαφέροντά του
εκτείνονταν στους τομείς της τέχνης, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, της επιστήμης, των μαθηματικών, της
ανατομίας, της γεωλογίας και της βοτανικής.
Ένα από τα γνωστότερα σχέδια του da Vinci, ο «Άνθρωπος του Βιτρούβιου», απεικονίζει το παράλληλο
ενδιαφέρον του για την τέχνη και την επιστήμη.
«Homo faber ipsius fortunae» – Ο άνθρωπος είναι δημιουργός της τύχης του. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα
είναι μια παρόμοια διαδικασία.
Η ΕΟΚΕ αντιπροσωπεύει τα χιλιάδες πρόσωπα αυτής της Ευρώπης της δράσης. Ας κινητοποιήσουμε
πραγματικά αυτή τη δύναμη και ας γίνουμε –μαζί– αρχιτέκτονες της νέας Αναγέννησης της ΕΕ.
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Ας τολμήσουμε την οικοδόμηση μιας βιώσιμης Ευρώπης

Τρεις προτεραιότητες για ένα
ενοποιημένο πρόγραμμα δράσης
που θα δίνει στην Ευρώπη του
αύριο και στη νεολαία μας μια
πραγματική ευκαιρία
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Βιώσιμη
ανάπτυξη
Για να δώσουμε σε αυτήν την Αναγέννηση της ΕΕ μια πραγματική ευκαιρία, πρέπει να επισπεύσουμε τις
μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μετάβαση προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση βιώσιμης ανάπτυξης.
Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να δώσει τις απαραίτητες
απαντήσεις και στους πέντε μετασχηματισμούς που
προαναφέρθηκαν.

ένταξη και τη συνοχή, την ποιοτική απασχόληση και τη
δημοκρατική συμμετοχή. Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη
δυναμική της και να ενστερνιστεί την αλλαγή.

Η Ευρώπη επιβάλλεται να είναι βιώσιμη – ειδάλλως,
θα πάψει να υφίσταται. Το Θεματολόγιο του 2030 είναι
μια ολοκληρωμένη στρατηγική επωφελής για τους
εργοδότες, τους εργαζομένους και ολόκληρο τον
πλανήτη. Αποτελεί ένα πραγματικό πολιτικό εγχείρημα
που είναι θετικό για την οικονομική μεγέθυνση και την
ανταγωνιστικότητα, θετικό για την κοινωνική δικαιοσύνη και
θετικό για την κλιματική αλλαγή και, ασφαλώς, θετικό για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα είναι βέβαιο: αυτός ο μετασχηματισμός μπορεί να
επιτευχθεί μόνο με την ανάληψη πρωτοβουλιών από τη
βάση προς την κορυφή εκ μέρους των τοπικών και των
περιφερειακών αρχών, με την κοινωνία των πολιτών και τους
πολίτες να διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο.

Η ΕΟΚΕ έχει καταρτίσει πολλές καινοτόμες γνωμοδοτήσεις
στον τομέα αυτόν. Τώρα πρέπει να αγωνιστούμε για την
εφαρμογή τους: το Θεματολόγιο αντιπροσωπεύει τεράστιες
ευκαιρίες για επενδύσεις, της τάξης τρισεκατομμυρίων
δολαρίων, κι όμως, παρά την αυξανόμενη δυναμική για
επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, εξακολουθεί
να υπάρχει σημαντικό χρηματοδοτικό κενό.
Στην ΕΟΚΕ, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της
στρατηγικής και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά την κυκλική οικονομία, η
τεχνογνωσία και η αφοσίωση της ΕΟΚΕ είναι αδιαμφισβήτητες.
Δεν θα πρέπει, ωστόσο, εκπληρώνοντας τις σημερινές
ανάγκες, να θυσιάσουμε την ικανότητα των μελλοντικών
γενιών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και οφείλουμε
να μην παραβλέψουμε την ανάγκη επίδειξης σεβασμού προς
τον πλανήτη και διασφάλισης του γεγονότος ότι κανείς δεν
μένει στο περιθώριο.
Τώρα είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε τα μοντέλα
ανάπτυξής μας και να ισορροπήσουμε την οικονομική
ευημερία με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική

Οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν καθοριστικό ρόλο
σε αυτό το πρόγραμμα δράσης για την αλλαγή. Χωρίς την
ισχυρή συμμετοχή, όμως, των συνδικάτων μας και όλων των
υπόλοιπων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δεν
θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και
να επιτύχουμε αυτό που εγώ προσωπικά θεωρώ ως το νέο
κοινωνικό και οικονομικό συμβόλαιο για τον 21ο αιώνα!
Στρατηγικές ενέργειες:
• Εκλαΐκευση της βιώσιμης ανάπτυξης: διασφάλιση του
γεγονότος ότι η κοινωνία των πολιτών αντιλαμβάνεται τον
επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής του Θεματολογίου
του 2030.
• Αγώνας για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε
όλους τους τομείς πολιτικής.
• Μετατροπή της ΕΟΚΕ σε σημείο εστίασης για πληροφόρηση
και δράση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ.
• Διάδοση των καινοτόμων προσεγγίσεων της ΕΟΚΕ που
σχετίζονται με τη συμπλήρωση των ποσοτικών δεικτών που
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποιοτικούς
δείκτες που αναπτύσσει η κοινωνία των πολιτών.
• Διατήρηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε υψηλή θέση της
πολιτικής ατζέντας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές και κατά τον επόμενο
νομοθετικό κύκλο.
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Ειρήνη
Καθώς γιορτάζουμε την 100ή επέτειο από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, δεν θα πρέπει να θεωρούμε
την ειρήνη δεδομένη.
Η συμφιλίωση και η ειρήνη είναι τα μεγαλύτερα
επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασυνδέοντας τις
οικονομίες και τους λαούς μας και τελειοποιώντας την τέχνη
του συμβιβασμού, έχουμε δημιουργήσει το πιο αξιόπιστο
σύστημα μακροπρόθεσμης ειρήνης στον κόσμο.
Αλλά η απειλή της παγκόσμιας σύγκρουσης παραμονεύει
υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεωπολιτικών μεταβολών.
Για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, η ΕΕ αντιμετωπίζει
την πρόκληση του διαζυγίου ενός από τα κράτη μέλη της
από την Ένωση (Brexit) και των αυξανόμενων εντάσεων
στη γειτονία της – τα Βαλκάνια, τη Νότια Μεσόγειο και τα
ανατολικά σύνορά της.
Στο εσωτερικό της ΕΕ, ορισμένοι αδυνατούν να
τηρήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της
ελευθερίας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και
του κράτους δικαίου. Ο αυξανόμενος αντισημιτισμός,
ο ρατσισμός, η τρομοκρατία και ο προστατευτισμός μας
έχουν καταρρακώσει. Η παραβίαση των δικαιωμάτων του
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι της κοινωνίας των
πολιτών έχει πάψει να θεωρείται πολιτικά ορθή.
Όσο τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αξίες μας,
θα πρέπει να σταθούμε δυνατοί για να προφυλάξουμε τις
ανοικτές μας κοινωνίες, επειδή αυτές είναι που καθορίζουν
ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε στο μέλλον.

Πρέπει να ενισχύσουμε την Ένωση των Αξιών:
η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη
δικαιώματα, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ελευθερία
δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση.
Ο κόσμος και η Ευρώπη δεν είναι έτοιμοι, και αυτό είναι
ανησυχητικό. Αλλά χωρίς ειρήνη και ανεκτικότητα, δεν
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας
και συνοχή. Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη
Ευρώπη.
Στρατηγικές ενέργειες:
• Συμβολή στην προώθηση πρωτοβουλιών στις γειτονικές
μας χώρες στη Μεσόγειο και στην Αφρική για την
εδραίωση της δημοκρατίας, την επανεκκίνηση και τη
σταθεροποίηση των ειρηνευτικών διαδικασιών, καθώς
και για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών σε χώρες
που παλεύουν να αντιμετωπίσουν τα μεταναστευτικά
ρεύματα.
• Ενίσχυση των δυνάμεων που πασχίζουν για συμφιλίωση
στα Δυτικά Βαλκάνια.
• Υπεράσπιση και προώθηση του κεκτημένου της ΕΕ στον
τομέα των εμπορικών συμφωνιών και των ανοικτών
αγορών βάσει των ήδη συμφωνηθέντων πολυμερών
κανόνων οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική
πηγή προόδου και ειρηνικών σχέσεων.

Πρέπει να δείξουμε πως είμαστε σε θέση να αντισταθούμε
στον τρομερό πειρασμό στον οποίο μας βάζουν οι «οπαδοί
της ανεξαρτησίας», οι οποίοι προσφέρουν ανεπαρκείς
και επικίνδυνες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που
τίθενται από τους συμπολίτες μας, τους εργαζομένους, τις
επιχειρήσεις και τις κοινότητες.
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Πολιτισμός
Η τρίτη μου προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού στον ευρωπαϊκό πολιτικό λόγο.
Η Ευρώπη είναι ένας χώρος εξαιρετικού πολιτιστικού
και καλλιτεχνικού πλούτου και παλμού, καθώς και
ανυπολόγιστης πολιτιστικής κληρονομιάς και γλωσσικής
και πολιτιστικής πολυμορφίας. Εντούτοις, κατά τρόπο
αδιανόητο, ο πολιτισμός απουσίαζε ως τώρα από τον
κυρίαρχο πολιτικό λόγο.
Πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
σήμερα –συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπογενών
περιβαλλοντικών αλλαγών, των κοινωνικών εντάσεων
τόσο εντός των τοπικών μας κοινοτήτων όσο και
μέχρι το επίπεδο των διεθνών σχέσεων, καθώς και της
ανικανότητάς μας να προσαρμόσουμε τα πολιτικά μας
συστήματα με δεοντολογικό και προενεργό τρόπο στις
ολοένα και ταχύτερες αλλαγές που επιφέρει η διεθνής
ψηφιακή επανάσταση– μπορούν να αντιμετωπιστούν
εποικοδομητικά μόνο εάν αποφασίσουμε να εργαστούμε
με γνώμονα τον πολιτισμό.
Ο πολιτισμός, οι τέχνες και οι δημιουργικές βιομηχανίες
συνιστούν, ως γνωστόν, τεράστιο οικονομικό κεφάλαιο.
Αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος το 4,2% του
ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ και προσφέρουν απασχόληση σε
8,4 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η συνεχής ανάπτυξη αυτού του τομέα είναι σίγουρα
ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη για την ΕΕ. Οι επενδύσεις
σε πολιτιστικές υποδομές έχουν εντυπωσιακά θετικό
αντίκτυπο στις γύρω περιοχές, δίνοντας ώθηση στην
ανάπτυξη και σε παράπλευρους τομείς.
Εμπειρογνώμονες έχουν αποδείξει ότι ο πολιτισμός και
οι πολιτιστικές πρακτικές έχουν θετική συσχέτιση με τη
δημοκρατία, καθιστώντας δυνατή την αλλαγή προοπτικής,
την ενεργό συμμετοχή και την ενδυνάμωση.
Τα κινήματα του απομονωτισμού και του εθνικισμού συχνά
καταχρώνται τις έννοιες του πολιτισμού και της ταυτότητας,
χρησιμοποιώντας τις υπό μια στενή και στατική έννοια και
αξιοποιώντας τη συναισθηματική τους ισχύ.

τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συνέχεια
με τους πολιτισμούς που έκαναν την εμφάνισή τους
πριν από εμάς και με την πολιτιστική μας κληρονομιά
ενισχύοντας, έτσι, το αίσθημα του ανήκειν. Η ενασχόληση
με τις τέχνες μάς επιτρέπει να πάρουμε κάποια απόσταση
από τους φρενήρεις ρυθμούς και τις υποχρεώσεις της ζωής
μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε
ελεύθερα και να διακρίνουμε το νόημα της ζωής μας πέραν
της ανάγκης μας για απλή επιβίωση.
Η έλευση των νέων τεχνολογικών επαναστάσεων μάς
έκανε να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να βάλουμε
τους ανθρώπους στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων και, άρα, στο επίκεντρο των κοινωνιών μας. Η
οικονομική ανάπτυξη δεν αρκεί. Το στοιχείο που λείπει, ο
καταλύτης αυτής της αλλαγής, είναι ο πολιτισμός.
Ο πολιτισμός διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο
αλληλεπιδρούμε, επικοινωνούμε, πιστεύουμε και
ονειρευόμαστε το παρόν και το μέλλον μας. Ο πολιτισμός
διαθέτει τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό που θα
του επέτρεπε να καταστεί δύναμη ενότητας και
κινητοποίησης για την Ευρώπη και να δημιουργήσει
ένα νέο ευρωπαϊκό αφήγημα.
Στρατηγικές ενέργειες:
• Προώθηση του πολιτισμού ως του 4ου πυλώνα της
βιώσιμης ανάπτυξης.
• Προβολή των δυνατοτήτων του πολιτισμού ως κινητήριας
δύναμης ανάπτυξης, αξιοπρεπούς απασχόλησης και
πλούτου στις πόλεις και στις περιφέρειες της Ευρώπης.
• Διασφάλιση του γεγονότος ότι ο πολιτισμός γίνεται
αντιληπτός ως βασικό μέσο διαμόρφωσης ενός θετικού
αφηγήματος για την Ευρώπη.
• Μετουσίωση του πολιτισμού σε εργαλείο προώθησης
ανεκτικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.
• Προβολή της αξίας της χρήσης του πολιτισμού ως μέσου
«ήπιας δύναμης» στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αντιδημοκρατικές
τάσεις δεν θα κερδίσουν έδαφος. Ο πολιτισμός είναι αυτό
που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα ζώα: σφυρηλατεί
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Ο ρόλος της ΕΟΚΕ σε αυτή τη θετική
Αναγέννηση της ΕΕ
Η συγκέντρωση της εξουσίας στον εκτελεστικό τομέα, η πολιτικοποίηση του δικαστικού σώματος, οι
επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και η έλλειψη εμπιστοσύνης στα παραδοσιακά
πολιτικά κόμματα είναι μόνο μερικά από τα συμπτώματα της τρέχουσας ευρέως διαδεδομένης κρίσης της
δημοκρατίας.
Δεν είναι λίγο να πούμε ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη τροχοπέδη από τη
δεκαετία του ’30 και ότι τα παραδοσιακά μοντέλα συμμετοχής δεν φαίνονται κατάλληλα εξοπλισμένα για
να αντιμετωπίσουν την επιτάχυνση της αλλαγής.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θεωρούνται παραδοσιακά ως η ραχοκοκαλιά της
συμμετοχικής δημοκρατίας, μεταβάλλονται επίσης και καλούνται να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους
βελτίωσης του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι είναι καλύτερα
προσαρμοσμένες στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θέλουν να συνεχίσουν να
επηρεάζουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ουσιαστικό τρόπο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Η ΕΟΚΕ γιόρτασε πρόσφατα την 60ή επέτειό της. Τα επιτεύγματά
μας τα τελευταία 60 έτη είναι το θεμέλιο για το μέλλον μιας ισχυρής
ΕΟΚΕ και, άρα, μιας ισχυρής ΕΕ.
Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε στις δάφνες μας. Θα παραμείνουμε
πιστοί στις αξίες μας μόνο αν καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
για να εκπληρώσουμε το καθήκον που κληρονομήσαμε από τους
ιδρυτές μας: να είμαστε η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των
πολιτών και να επικουρούμε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στο καίριο
έργο τους για τη δημιουργία μιας βιώσιμης Ευρώπης.
Θα καταφέρουμε να εκπληρώσουμε τις αρμοδιότητές μας εάν
συνεργαστούμε και σταθούμε δυνατοί και ενωμένοι: οι ομάδες, τα
τμήματα και η διοίκηση της ΕΟΚΕ.
Πρέπει να βελτιώσουμε τις οδούς επικοινωνίας μας και να ενισχύσουμε τον «ανταγωνισμό» υπό την αρχική
έννοια του όρου –petere cum– ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να επιτύχουμε την υλοποίηση
στρατηγικών ενεργειών, προσαρμόζοντας πάντα τις μεθόδους μας και τα εσωτερικά μας μέσα αναλόγως.
Οι ενέργειές μας πρέπει να είναι αποφασιστικές και προορατικές. Ας αντλήσουμε έμπνευση από το
πνεύμα του 1958 και ας δημιουργήσουμε ένα νέο αφήγημα ελπίδας. Ας ξεκινήσουμε μια δεύτερη ευρωπαϊκή
αναγέννηση μαζί, μέσα από την οποία ευελπιστούμε πως θα γίνουμε και πάλι πράγματι οι πρωταγωνιστές
του παρόντος και του μέλλοντός μας.
Έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε νέα ώθηση στη συμμετοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών.
Ας το κάνουμε λοιπόν πράξη!
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Λέγεται ότι «Η λογική θα σε πάει από το A στο B· η φαντασία θα σε πάει παντού. Μόνο η
φαντασία έχει τη δύναμη να κάνει αυτό το παραδειγματικό «άλμα» που είναι απαραίτητο για
τον σχεδιασμό του μέλλοντος.»
«Η Ευρώπη του αύριο απαιτεί να επιδείξουμε θάρρος, να τολμήσουμε να οραματιστούμε
έναν νέο κόσμο για τις νέες γενιές, δίνοντάς τους πραγματική φωνή σε αυτήν την
προσπάθεια.
Δεν υπάρχουν πια περιθώρια χρονοτριβής, καθώς άπειρες ιστορικές ήττες μπορούν να
συνοψιστούν σε δύο μόνο λέξεις: υπερβολικά αργά.
Πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να βάλουμε τις ευκαιρίες και τους στόχους πάνω από
τα προβλήματα.
Πρέπει να έχουμε τη δημιουργικότητα και την αποφασιστικότητα να
μεταμορφώσουμε ένα όραμα σε θετικό ευρωπαϊκό αφήγημα. Ένα βαθιά ανθρώπινο
αφήγημα. Το ευγενικό άγγιγμα, η ανθρωποοικολογία, η ξεχασμένη λέξη της γαλλικής
επανάστασης: αδελφότητα.
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Ονειρεύομαι μια Ευρώπη που θα αφήσει πίσω
της τις ανούσιες διαιρέσεις και αντιπαραθέσεις
και θα βρει την τόλμη να χαλιναγωγήσει τον
τεράστιο πλούτο και την πολυμορφία της
οικοδομώντας περισσότερη ενότητα, όντας
πιο δεκτική και συμμετοχική, δημιουργώντας
βιώσιμη ανάπτυξη και κάνοντας πραγματικό
άνοιγμα στον υπόλοιπο κόσμο.
Luca Jahier
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