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Unelma huomisen Euroopasta
Filosofi Aristoteles totesi kerran, että ”toivo on heräävä unelma”. Eurooppa rakennettiin toivon
varaan, ja sitä on uudistettava jatkuvasti tältä pohjalta.
Toimikaudellani pyrin aktivoimaan järjestäytynyttä kansalaisyhteiskuntaa, jotta yhteiskunta
sitoutuisi voimakkaasti kestävään eurooppalaiseen tulevaisuuteemme. Aikaa ei ole
hukattavaksi: meidän on hyödynnettävä tämän yhteisen unelmamme energiaa ja annettava
Euroopan unionille uutta voimaa.
En luultavasti pysty tarjoamaan kattavaa ratkaisua seuraavien kahden ja puolen vuoden aikana, mutta
pyrin sinnikkäästi rakentamaan yhtenäistä ja dynaamista EU:ta ja antamaan sille uuden suunnan.
Aion torjua yhteiskuntiemme polarisoitumista, voimistuvia nationalistisia ja populistisia suuntauksia
sekä kansalaistoiminnan rajoittamista, jotka uhkaavat demokraattisia arvojamme.
Euroopan yhdentymiskehitys on ollut menestystarina jo 1950-luvulta lähtien. Vuosisataisten
vastakkainasettelujen, sotien ja jatkuvien rajamuutosten sekä niistä johtuneiden väestönsiirtojen
jälkeen olemme Eurooppa-hankkeen ansiosta pystyneet rakentamaan rauhaa, turvallisuutta,
vaurautta ja yhteisvastuullisuutta, mutta tehtävää on vielä paljon. Viime vuosina on päästy
yhteisymmärrykseen keskeisistä yhteisistä aloitteista, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilarista ja EU:n puolustusyhteistyötä koskevasta sopimuksesta.
Omahyväisyyteen ei silti ole aihetta. Sekä
EU:ssa että sen ulkopuolella näkyy paljon
epävarmuutta.
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EU:ssa on selvästikin meneillään
viisi perustavaa muutosta:
• Ensimmäinen niistä on taloudellinen muutos: neljäs teollinen vallankumous, johon liittyy
merkittäviä eettisiä kysymyksiä sekä koulutuksellisia, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita ja
mahdollisuuksia.
• Toinen on energiaan ja ympäristöön liittyvä muutos kohti vähähiilistä kiertotaloutta, jossa
kunnioitetaan planeettamme rajallisia luonnonvaroja sekä annetaan keskeinen rooli kansalaisille ja
paikallisyhteisöille.
• Kolmanneksi EU käy läpi syvää sosiaalista muutosta, jossa työmarkkinat ja hyvinvointivaltio
muuttuvat, jossa uudet toimijat ja sosiaalinen innovointi ovat entistä tärkeämmässä asemassa ja
jossa on oleellinen tarve vahvistaa Euroopan sosiaalista mallia kaikkien sukupolvien osalta.
• Neljäs muutos on demokratiaa ja osallistumista koskeva muutos. Kansalaistoiminnan
rajoittaminen, vääristä tiedoista johtuvat ennakkoluulot, ahdasmielisyyden uudet muodot ja EU:n
arvoihin liittyvät lisääntyvät haasteet ovat selviä uhkia demokratioillemme.
• Viimeisin näistä muutoksista on kansainvälisissä suhteissa tapahtuva geopoliittinen muutos,
joka ilmenee tiivistetysti nopeana siirtymänä yhteistyöhön perustuvasta kilpailusta hajottavaan
vastakkainasetteluun, kaupankäynnistä turvallisuushakuisuuteen sekä lisääntyvistä jännitteistä
oikeisiin sotiin EU:n rajoilla.
Näistä valtavista muutoksista huolimatta emme saisi jäädä vain seuraamaan muutoksia, vaan meidän
olisi itse muovattava niitä.
Meidän on luotava Euroopalle uusi myönteinen kehityssuunta ja saatava yhteiskunta taas aktiiviseksi,
jotta voidaan varmistaa Euroopan kestävä tulevaisuus.
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Humanismin, tieteen ja kehityksen
ohjaamina
Kuten filosofi Immanuel Kant totesi 1700-luvulla, meidän on ”uskallettava ymmärtää”.
Nyt 2000-luvulla meidän on jälleen ”uskallettava ymmärtää” – järjen, humanismin, tieteen ja kehityksen
eikä ennakkoluulojen, pelon, epäluottamuksen tai vihan ohjaamina.
Tämä järkevyys ei kumoa tunteita. Toivo, rakkaus, pettymys, pelko ja ilo ovat tunteita, jotka sitovat
meidät yhteen. Tunteet koskettavat ”elossa” olemisen ydintä. Jos kiellämme tunteet, kiellämme
ihmisyytemme, tarpeemme olla yhdessä ja... myös unelmat.
Olen yhä vakuuttuneempi siitä, että nyky-Eurooppa tarvitsee uuden ”renessanssin”.
Renessanssi oli laaja ja voimakas humanistinen vallankumous, joka palautti
kulttuurin todellisen ulottuvuuden sen konkreettisessa suhteessa tieteeseen,
hallintotapaan sekä talouselämän ja sosiaalisen elämän järjestämiseen ja joka sai
aikaan modernin muutoksen Euroopassa.
Humanismi kehittyi reaktiona keskiaikaisen skolastiikan tiukkoihin ja
kapeakatseisiin opetuksiin, joissa edistettiin pienen väestönosan koulutusta
lääkäreiksi, lakimiehiksi tai teologeiksi.
Humanistinen liike syntyi vaihtoehtoisena polkuna, joka perustui koulutukseen ja yhteiskuntapiirien
osallistumiseen. Siinä korostettiin kansalaisten älykkään keskustelun ja yhteiskunnalliseen elämään
osallistumisen etuja, jotta voidaan lisätä ihmiskunnan arvokkuutta.
Vuonna 2019 maailma osoittaa kunnioitusta Leonardo Da Vincille, jonka kuolemasta on kulunut
500 vuotta. Da Vincin elämässä ja työssä näkyivät yleiset humanistiset ihanteet, jotka muovasivat
renessanssin aikakautta. Hän vaikutti monella tapaa renessanssin perustekijöihin, koska hän oli
kiinnostunut taiteesta, arkkitehtuurista, musiikista, luonnontieteestä, matematiikasta, anatomiasta,
geologiasta ja kasvitieteestä.
Yhdessä da Vincin kuuluisimmista piirroksista – ”Vitruviuksen mies” – näkyy hänen risteävä
mielenkiintonsa taiteeseen ja tieteeseen.
”Homo faber ipsius fortunae” – Ihminen luo itse kohtalonsa. Nyt tarvitaan samanlaista prosessia.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) edustaa tämän toimeliaisuuteen perustuvan Euroopan
tuhansia osatekijöitä. Hyödyntäkäämme nyt tosissamme tätä voimaa ja olkaamme – yhdessä – uuden
”rEUnessanssin” arkkitehtejä.
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Kolme painopistettä yhdistävässä
toimintaohjelmassa, jossa annetaan
tulevaisuuden Euroopalle ja
nuorisollemme todellinen mahdollisuus
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Kestävä
kehitys
Jotta tälle ”rEUnessanssille” voidaan antaa kunnon mahdollisuus, on nopeutettava
uudistusta kohti kestävän kehityksen EU:ta.
Kestävä kehitys voi tarjota tarvittavat ratkaisut kaikkiin
edellä mainittuihin viiteen muutokseen.
Euroopan on oltava kestävällä pohjalla, jotta se voi
ylipäätään olla olemassa. Agenda 2030 -toimintaohjelma on työnantajia, työntekijöitä ja koko maailmaa
koskeva kattava strategia, josta kaikki hyötyvät. Se
on todellinen poliittinen hanke, joka on hyvä talouden
kasvun ja kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ilmastonmuutoksen ja tietenkin kestävän kehityksen kannalta.
ETSK on laatinut useita innovatiivisia lausuntoja tällä
alalla. Nyt ne on pantava täytäntöön: toimintaohjelma
tarjoaa valtavia biljoonien dollarien suuruisia investointimahdollisuuksia, mutta vaikka kestävään kehitykseen
pyritään investoimaan yhä enemmän, rahoitusvaje on
edelleen merkittävä.
ETSK on tämän strategian eturintamassa, ja teemme erittäin tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Kiertotaloudessa ETSK:n taitotieto ja tarmo ovat kiistattomia.
Nykyisiin tarpeisiin vastattaessa ei saisi kyseenalaistaa
tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa eikä suhtautua välinpitämättömästi tarpeeseen
kunnioittaa koko maailmaa ja varmistaa, ettei kukaan jää
jälkeen.

Yksi asia on varma: tämä muutos edellyttää paikallis- ja
alueviranomaisten aloitteita sekä kansalaisyhteiskunnan
ja kansalaisten keskeistä roolia.
Liiketoiminnalla on ratkaiseva merkitys tässä muutosohjelmassa. Ilman ammattiliittojen ja kaikkien muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden aktiivista
osallistumista emme pysty torjumaan eriarvoisuutta ja
toteuttamaan sitä, mitä kutsuisin uudeksi 2000-luvun
yhteiskunta- ja taloussopimukseksi!
Strategiset toimet:
• Popularisoidaan kestävä kehitys: varmistetaan, että
kansalaisyhteiskunta ymmärtää tarpeen panna Agenda 2030 toimintaohjelma kiireesti täytäntöön.
• Sisällytetään kestävä kehitys kaikkiin politiikanaloihin.
• Tehdään ETSK:sta kestävää kehitystä koskevan tiedotuksen ja toiminnan yhteyspiste.
• Tiedotetaan innovatiivisista ETSK:n lähestymistavoista, joissa muun muassa Euroopan komission laatimia
määrällisiä indikaattoreita täydennetään kansalaisyhteiskunnan kehittämillä laadullisilla indikaattoreilla.
• Pidetään kestävä kehitys poliittisen asialistan kärjessä
Euroopan parlamentin vaalien kampanjoinnin aikana
ja seuraavalla vaalikaudella.

Nyt on aika pohtia uudelleen kasvumallejamme sekä
saattaa taloudellinen vauraus tasapainoon ekologisen
kestävyyden, sosiaalisen osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden, laadukkaiden työpaikkojen sekä demokraattisen osallistumisen kanssa. EU:n on jatkettava työtä ja
oltava halukas muutokseen.
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Rauha
Ensimmäisen maailmansodan päättymisestä on kulunut nyt sata vuotta, mutta
rauhaa ei saisi pitää itsestäänselvyytenä.
Sovinto ja rauha ovat Euroopan unionin suurimmat saavutukset. Liittämällä taloutemme ja kansamme yhteen
sekä kehittämällä kompromissitaitoja olemme luoneet
mitä luotettavimman järjestelmän pitkäaikaisen rauhan
varmistamiseen maailmassa.
Viimeaikaisten geopoliittisten muutosten perusteella voi
todeta, että maailmanlaajuisen konfliktin uhka on taas
nousemassa.
Ensimmäistä kertaa perustamisensa jälkeen EU:n haasteena ovat yhden jäsenvaltion eroaminen unionista
(brexit) sekä voimistuvat jännitteet sen naapurustossa
– Balkanin niemimaalla, eteläisen Välimeren alueella ja
itärajoilla.
EU:ssa kaikki eivät onnistu vaalimaan perusoikeuksia
sekä vapauden, yhteisvastuullisuuden, demokratian
ja oikeusvaltion arvoja. Meitä vavisuttavat lisääntyvä
antisemitismi, rasismi, terrorismi ja protektionismi. Enää
ei ole poliittisesti epäkorrektia loukata kansalaisyhteiskunnan oikeuksia kokoontua ja järjestäytyä.
Kun perusarvomme kyseenalaistetaan, meidän olisi yhtenä vahvana rintamana pyrittävä säilyttämään avoimet
yhteiskuntamme, koska ne määrittävät, keitä olemme ja
keitä haluamme tulevaisuudessa olla.

kehnoja ja vaarallisia vastauksia EU:n kansalaisten, työntekijöiden, yritysten ja yhteisöjen esittämiin oleellisiin
kysymyksiin.
Meidän on vahvistettava arvoihin perustuvaa unionia: demokratiasta, oikeusvaltion periaatteesta, perusoikeuksista, ihmisarvosta ja vapaudesta ei voida
tinkiä.
Huolestuttavaa on se, etteivät maailma ja Eurooppa ole
valmiita siihen. Ilman rauhaa ja suvaitsevaisuutta ei kuitenkaan ole kasvua, kelvollisia työpaikkoja eikä yhteenkuuluvuutta. Ilman rauhaa ei ole pohjaltaan kestävää
Eurooppaa.
Strateegilised meetmed:
• Autetaan toteuttamaan aloitteita Afrikassa ja Välimeren alueen naapurimaissamme, jotta voidaan vakiinnuttaa demokratia, jatkaa ja vakauttaa rauhanprosesseja sekä tukea kansalaisyhteiskuntaa maissa, jotka
kamppaillevat muuttovirtojen kanssa.
• Tuetaan sovinnon aikaan saamista Länsi-Balkanilla.
• Puolustetaan ja edistetään kauppasopimuksia ja
avoimia markkinoita koskevaa EU:n säännöstöä, joka
perustuu edelleen edistyksen ja rauhanomaisten suhteiden pääasiallisena lähteenä oleviin hyväksyttyihin
monenvälisiin sääntöihin.

Meidän on osoitettava pystyvämme vastustamaan ”suverenistien” aiheuttamaa hirvittävää kiusausta. He antavat
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Kulttuuri
Kolmas painopisteeni on kulttuurin aseman vahvistaminen eurooppalaisessa
poliittisessa keskustelussa.
Eurooppa
on
kulttuurisesti
ja
taiteellisesti
poikkeuksellisen rikas ja vilkas paikka, jolla on myös
ääretön kulttuuriperintö ja jossa vallitsee kielellinen ja
kulttuurinen monimuotoisuus. Kulttuuri on kuitenkin
yllättäen jäänyt vallitsevan poliittisen keskustelun
ulkopuolelle.
Monia nykyään kohtaamistamme haasteista –
myös ihmisten aiheuttamat ympäristömuutokset,
yhteiskunnalliset jännitteet niin paikallisyhteisöissämme
kuin kansainvälisissä suhteissa sekä kyvyttömyytemme
mukauttaa poliittisia järjestelmiämme eettisesti
ja ennakoivasti kansainvälisestä digitaalisesta
vallankumouksesta johtuviin yhä nopeampiin
muutoksiin – voidaan käsitellä rakentavasti vain, jos
päätämme ottaa kulttuurin huomioon työssämme.
Kulttuuri, taide ja luovat alat ovat tunnetusti valtava taloudellinen vara. Niiden osuus on tällä hetkellä 4,2 prosenttia Euroopan BKT:sta, ja ne työllistävät 8,4 miljoonaa
ihmistä eri puolilla Eurooppaa. Tämän alan jatkuva kehittäminen on selvästikin yksi tapa varmistaa EU:n kestävä
talouskasvu. Kulttuurirakenteisiin investoimisella on tehokas myönteinen vaikutus kulttuuriin nivoutuvilla aloilla, ja se edistää myös lähialojen kasvua.
Asiantuntijat ovat osoittaneet, että kulttuurilla ja
kulttuurikäytännöillä on myönteinen korrelaatiosuhde
demokratian
kanssa,
mikä
mahdollistaa
näkökulman muutoksen, aktiivisen sitoutumisen ja
voimaannuttamisen.
Isolationistiset ja nationalistiset liikkeet käyttävät
kulttuurin ja identiteetin käsitteitä usein väärin niiden
suppeassa, staattisessa merkityksessä ja hyödyntämällä
niiden tunnevoimaa.

On varmistettava, etteivät nämä demokratian vastaiset
suuntaukset leviä. Kulttuuri tekee meistä ihmisiä:
se muokkaa käsitystämme aiempien sivilisaatioiden ja
kulttuuriperintömme jatkuvuudesta ja vahvistaa siten
tunnettamme kuulumisesta johonkin. Taiteen avulla
voimme hieman irrottautua elämän hurjasta vauhdista
ja velvollisuuksista, olla vapaasti vuorovaikutuksessa
sekä ymmärtää, ettei elämän tarkoituksena ole pelkkä
eloonjäämisen tarve.
Uudet tekniset vallankumoukset ovat saaneet meidät
oivaltamaan, että ihmisten on oltava tiukasti poliittisen
päätöksenteon ja siten yhteiskuntien ytimessä. Pelkkä
talouskasvu ei riitä. Puuttuva yhteys, tämän muutoksen
vauhdittaja, on kulttuuri.
Kulttuuri
vaikuttaa
siihen,
miten
olemme
vuorovaikutuksessa,
miten
kommunikoimme,
miten uskomme nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja
miten unelmoimme niistä. Kulttuurilla on valtava
hyödyntämätön potentiaali tulla yhdistäväksi ja
liikkeelle panevaksi voimaksi Euroopassa ja luoda
Euroopan uutta tulevaisuudenkuvaa.
Strategiset toimet:
• Edistetään kulttuuria kestävän kehityksen neljäntenä
pilarina.
• Osoitetaan kulttuurin mahdollisuudet saada aikaan
kasvua, kelvollisia työpaikkoja ja hyvinvointia
Euroopan kaupungeissa ja alueilla.
• Varmistetaan, että kulttuuri käsitetään keskeiseksi
keinoksi luoda Euroopalle myönteinen kehityssuunta.
• Tehdään kulttuurista väline, jolla edistetään
osallistavia ja suvaitsevaisia yhteiskuntia.
• Osoitetaan sen arvo, että kulttuuria käytetään
”pehmeän vallan” välineenä EU:n ulkosuhteissa.
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ETSK:n rooli myönteisessä
”rEUnessanssissa”
Vallan keskittyminen täytäntöönpanoelimissä, oikeuslaitoksen politisoituminen, tiedotusvälineiden
riippumattomuuteen liittyvät hyökkäykset ja perinteisiin poliittisiin puolueisiin kohdistuvan luottamuksen puute ovat vain joitakin merkkejä nykyisestä laajasta demokratian kriisistä.
On perusteltua sanoa, että eurooppalaisessa demokratiassa on meneillään 1930-luvun jälkeen suurin taantuma ja että perinteisillä osallistumismalleilla ei nähtävästi pysytä nopeutuvan muutoksen
vauhdissa.
Myös perinteisesti osallistavan demokratian perustana pidetyt kansalaisyhteiskunnan organisaatiot
muuttuvat, ja niiden on löydettävä innovatiivisia keinoja parantaa kansalaisvuoropuhelua, jotta se
soveltuisi paremmin 2000-luvun oloihin. Tämä on oleellista, jotta kansalaisyhteiskunnan organisaatiot pystyvät edelleen vaikuttamaan päätöksentekoprosesseihin mielekkäällä tavalla sekä kansallisella
että EU:n tasolla.
Komiteamme täytti äskettäin 60 vuotta. Yksi näiden 60 vuoden
aikaisista saavutuksistamme on pohjan luominen vahvan ETSK:n – ja siten vahvan EU:n – tulevaisuudelle.
Emme saa nyt levätä laakereillamme. Voimme olla itsellemme
uskollisia vain, jos teemme parhaamme, jotta pystyisimme hoitamaan komitean perustajilta perimäämme tehtävää: olemaan
järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan näkemysten tulkki ja
auttamaan EU:n toimielimiä niiden erittäin tärkeässä työssä
kestävällä pohjalla olevan Euroopan luomiseksi.
ETSK voi täyttää velvoitteensa vain, jos sen ryhmät, erityisjaostot ja hallinto tekevät yhteistyötä ja pysyvät vahvana yhtenäisenä rintamana.
Meidän on parannettava viestintäkeinojamme ja tehostettava ”kilpailua” sanan alkuperäisessä merkityksessä – petere cum – jotta voimme kohdentaa työskentelymme ja toteuttaa strategisia toimia
mukauttaen jatkuvasti menetelmiämme ja sisäisiä välineitämme.
Toimiemme on oltava päättäväisiä ja kaukokatseisia. Toimikaamme vuoden 1958 hengessä ja
kehittäkäämme uusi toivon sanoma. Luokaamme yhdessä toinen Euroopan renessanssi, jossa jälleen
kerran uskomme todellakin olevamme sekä nykyhetken että tulevaisuuden esitaistelijoita.
Meillä on nyt mahdollisuus antaa uusi impulssi eurooppalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivoimiseen. Tehdään se!
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On sanottu, että ”logiikka vie paikasta A paikkaan B; mielikuvitus vie mihin vain. Vain
mielikuvituksella on voimaa toteuttaa tämä tulevaisuuden suunnitteluun tarvittava
näkökannan muutos.”
”Kun ajattelemme huomisen Eurooppaa, meidän on oltava rohkeita ja uskallettava
kuvitella uusien sukupolvien uudenlainen maailma ja annettava niille
todellinen vaikutusmahdollisuus tässä hankkeessa.
Aikaa ei ole hukattavaksi, sillä monet menneen ajan tappiot voidaan kiteyttää
kahteen sanaan: liian myöhään.
Meillä on oltava kunnianhimoa asettaa mahdollisuudet ja tavoitteet ongelmien
edelle.
Meillä on oltava luovuutta ja päättäväisyyttä muuttaa visio Euroopan
myönteiseksi tulevaisuudenkuvaksi. Täysin inhimilliseksi tulevaisuudenkuvaksi. Nyt
tarvitaan herkkyyttä, humaania ekologiaa, Ranskan vallankumouksen unohdettua
sanaa: veljeys.
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Unelmoin Euroopasta, joka on vapaa
merkityksettömistä jakolinjoista ja
ristiriidoista ja jolla on rohkeutta hyödyntää
rikkauttaan ja monimuotoisuuttaan, lisätä
yhtenäisyyttä, osallistamista, kestävää
kasvua ja aitoa avautumista muun
maailman suuntaan.
Luca Jahier
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