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Az emberek csak akkor fogadják el
a változást, ha látják a szükségét,
de csak akkor látják a szükségét,
amikor nyakukon a válság.
Jean Monnet
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A világ nem amiatt fog elpusztulni,
hogy nincsenek csodák, hanem
amiatt, hogy nem tudunk semmire
rácsodálkozni.
G. K. Chesterton

Azon a napon, amikor a szeretet
hatalma legyőzi a hatalom szeretetét,
a világ megismeri a békét.
Mahatma Gandhi
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Európa jövőjének megálmodása
Arisztotelész, a filozófus egyszer azt mondta: „a remény egy éber álom”. Európa a reményre épült, és
továbbra is ebből a premisszából kiindulva kell újra feltalálnia magát.
Hivatali időm alatt arra fogok törekedni, hogy mozgósítsam a szervezett civil társadalmat az erős
polgári kötelezettségvállalásra fenntartható európai jövőnk érdekében. Nincs vesztegetni
való időnk: fel kell szabadítanunk ennek a közös álomnak az erejét, és azon kell dolgoznunk, hogy az
Európai Unió új lendületet kapjon.
Nem mernék részletes előrejelzésre vállalkozni a következő két és fél év tekintetében, de
fáradhatatlanul azon fogok dolgozni, hogy segítsek egységet, dinamizmust és új irányt mutatni az
EU-ban.
Küzdeni fogok társadalmaink polarizálódása, az erősödő nacionalista és populista tendenciák,
valamint a civil tér zsugorodása ellen; ezek mind demokratikus értékeinket fenyegetik.
Az 1950-es évek óta az európai integráció terén jelentős előrelépés történt. Több évszázados
ellentétek, háború és egész népességcsoportok elvándorlását eredményező állandó határváltozások
után az európai projektnek köszönhetően sikerült békét, biztonságot, jólétet és szolidaritást
teremteni, jóllehet még mindig nagyon sok a tennivaló. Az utóbbi években sikerült konszenzusra
jutni olyan kulcsfontosságú közös kezdeményezésekkel kapcsolatban, mint amilyen a szociális
jogok európai pillére és az európai védelmi együttműködési paktum.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy
elégedettek lehetünk magunkkal. Sok
bizonytalansággal kell szembenéznünk az
EU határain belül és azokon túl is.
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Vitathatatlan, hogy az EU-ban öt
terület is gyökeresen átalakulóban van:
• először is átalakul a gazdaság: a negyedik ipari forradalom fontos etikai kérdéseket vet fel, és
oktatási, társadalmi és gazdasági szempontból kihívásokat és lehetőségeket is tartogat;
• másodszor, átalakulás van folyamatban az energetika és a környezetvédelem területén,
egy olyan körforgásos, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé, amely tiszteletben tartja
bolygónk véges erőforrásait és amely kulcsfontosságú szerepet biztosít a polgároknak és a helyi
közösségeknek;
• harmadszor alapjaiban alakul át a társadalom: megváltozik a munkaerőpiac és a jóléti állam,
nagyobb teret kapnak az új szereplők és a társadalmi innováció, és égető szükség van a minden
nemzedékre kiterjedő európai szociális modell erősítésére;
• negyedszer demokratikus és a részvétellel kapcsolatos átalakulás is tapasztalható. A civil tér
zsugorodása, a félretájékoztatás miatti előítéletesség, az illiberalizmus új formái és az EU értékeinek
egyre gyakoribb kétségbe vonása egyértelműen fenyegeti demokráciáinkat;
• végül pedig geopolitikai szintű átalakulás megy végbe a nemzetközi kapcsolatok terén
is, ami úgy összegezhető, hogy az együttműködésen alapuló verseny hirtelen átváltott romboló
hatású konfrontációba, a kereskedelem helyébe a biztonság lépett, az egyre fokozódó feszültség
helyett pedig valódi háborúk folynak az EU határain.
Hatalmas változásokról van szó, és mi nem érhetjük be azzal, hogy csupán szemtanúi vagyunk
ezeknek, hanem aktívan részt kell vennünk a formálásukban.
Kezdeményeznünk kell, és egy új, pozitív európai narratívát kell létrehoznunk, illetve újra kell élesztenünk
a polgári kötelezettségvállalást, hogy biztosíthassuk a fenntartható európai jövőt.
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A humanizmus, a tudomány és
a haladás vezet bennünket
Ahogyan a 18. századi filozófus, Immanuel Kant fogalmazott, „mernünk kell megérteni”.
A 21. században ismét csak „mernünk kell megérteni”. Ebben a humanizmusnak, a tudománynak és a
haladásnak kell vezérelnie minket. Nem hagyhatjuk, hogy az előítélet, a félelem, a bizalmatlanság vagy
a gyűlölet vezessen.
Ez a racionalitás nem zárja ki az érzelmeket. Remény, szeretet, frusztráció, félelem, öröm – ezek az érzések kötnek össze bennünket. Az érzelmek annak a legmélyebb lényegére tapintanak rá, hogy mit
jelent élni. Ha nem veszünk tudomást az érzelmekről, akkor azt hagyjuk figyelmen kívül, hogy emberek
vagyunk, hogy kapcsolatokra és álmokra van szükségünk.
Egyre erősebb meggyőződésem, hogy napjaink Európájának új „reneszánszra” van szüksége.
A reneszánsz egy kiterjedt és nagy hatású humanista forradalom volt, amely újonnan határozta meg a kultúra valódi dimenzióját a tudománnyal, a kormányzás művészetével, valamint a gazdasági és társadalmi élet megszervezésével való konkrét
viszonyában, és megalapozta Európa modern átalakulását.
A humanizmus válaszként fejlődött ki a középkori skolasztika merev és beszűkült
tanításaira, amely a népesség kis csoportjának oktatását támogatta, hogy orvosok,
jogászok vagy teológusok lehessenek belőlük.
A humanista mozgalom az oktatás és a polgári kötelezettségvállalás által jelentett alternatívaként bontakozott ki. Azt hangsúlyozta, hogy az emberiség javának előmozdítása szempontjából előnyökkel
jár egy olyan polgárság létrehozása, amely képes intelligensen társalogni és részt venni a civil életben.
A világ 2019-ben emlékezik meg Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulójáról. Leonardo élete és
munkássága a reneszánsz korszakot alakító népszerű humanista eszméket tükrözte. Leonardo több
szempontból is megtestesíti a reneszánsz alapvető összetevőit, mivel érdeklődése kiterjedt a művészetre, az építészetre, a zenére, a tudományra, a matematikára, az anatómiára, a geológiára és a botanikára.
Egyik híres rajzában, a „Vitruvius-tanulmány”-ban egyszerre érhető tetten a művészet és a tudomány
iránti érdeklődése.
„Homo faber ipsius fortunae” – mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Ma hasonló folyamatra van
szükségünk.
Az EGSZB a tevékeny Európa ezerféle megnyilvánulását jeleníti meg. Mozgósítsuk ezt az erőt, és
vegyünk mindannyian aktívan részt a rEUneszánszban!
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Három prioritás egy olyan egyesítő
jellegű program érdekében, amely
valós esélyt képes nyújtani a jövőbeli
Európának és a fiatal nemzedéknek
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Fenntartható
fejlődés
Annak érdekében, hogy a rEUneszánsz valóban elindulhasson, fel kell vennünk a
reform ritmusát, hogy átalakítsuk az Európai Uniót a fenntartható fejlődés jegyében.
A fenntartható fejlődés mind az öt, fent említett átalakulásra képes választ adni.

demokratikus részvétel között. Az EU-nak meg kell őriznie
lendületét, és nyitottnak kell lennie a változásra.

Európának fenntarthatónak kell lennie, különben
megszűnik létezni. A 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend (Agenda 2030) olyan átfogó stratégiát kínál,
amely egyaránt kedvező a munkáltatóknak, a munkavállalóknak és az egész bolygónak. Valódi politikai
projekt, amely előnyös a gazdasági növekedés és versenyképesség, a társadalmi igazságosság, az éghajlatváltozás,
és természetesen a fenntartható fejlődés szempontjából.

Egy dolog biztos: ez az átalakulás csak a helyi és regionális
önkormányzatok alulról jövő kezdeményezései révén mehet végbe, a civil társadalom és a polgárok lényegi szerepvállalásával.

Az EGSZB számos innovatív véleményt adott ki ezzel kapcsolatban. Most ezek megvalósításán kell fáradoznunk: a
menetrend hatalmas, billió dolláros nagyságrendű beruházási lehetőségeket jelent, ám annak ellenére, hogy a
fenntartható fejlődésbe irányuló beruházások egyre nagyobb lendületet vesznek, továbbra is jelentős a finanszírozási hiány.
Az EGSZB ennek a stratégiának az élharcosa, és nagyon
szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal. Ha a körforgásos gazdaságról van szó, az EGSZB tudása és elkötelezettsége vitathatatlan.
Miközben a jelen kihívásaira igyekszünk válaszokat adni,
nem veszélyeztethetjük a későbbi nemzedékek azon képességét, hogy ők is válaszolni tudjanak a saját kihívásaikra; mindig tiszteletben kell tartanunk tehát a bolygót, és
gondoskodnunk kell arról, hogy senki se maradjon le.
Itt az ideje átgondolni növekedési modelljeinket, és
egyensúlyt teremteni egyfelől a gazdasági jólét, másfelől
a környezetvédelmi fenntarthatóság, a társadalmi
befogadás és kohézió, a minőségi munkahelyek és a

Az üzleti világnak döntő szerepe van a változást sürgető
programban. A szakszervezetek és a civil társadalom más
szervezeteinek erőteljes bevonása nélkül azonban nem
leszünk képesek kezelni az egyenlőtlenségeket és megvalósítani azt, amit én a 21. század új társadalmi és gazdasági szerződésének nevezek.
Stratégiai lépések:
• a fenntartható fejlődés népszerűsítése: gondoskodni arról, hogy a civil társadalom megértse, mennyire sürgős a
2030-ig tartó időszakra szóló menetrend megvalósítása,
• küzdeni annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés
szempontja minden szakpolitikai területen érvényesüljön,
• az EGSZB-t a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tájékoztatás és fellépések EU-n belüli központjává alakítani,
• tájékoztatást adni az EGSZB innovatív megközelítéseiről, amelyek az Európai Bizottság által biztosított men�nyiségi mutatókat kiegészítik a civil társadalom által
kifejlesztett minőségi mutatókkal,
• a fenntartható fejlődés témáját kiemelt helyen kell tartani a politikai napirenden az európai választási kampány és a következő jogalkotási ciklus során.
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Béke
Az I. világháború befejezésének 100. évfordulójára emlékezve nem szabad magától
értetődőnek vennünk a békét.
Az Európai Unió legnagyobb vívmánya a kiegyezés és a
béke. A gazdaságok és az emberek összekapcsolásával,
valamint a kompromisszum művészetének tökéletesítésével a világon a legmegbízhatóbb, tartós békét biztosító
rendszert hoztuk létre.
Az utóbbi idők geopolitikai változásai fényében azonban
ismét fellángol egy globális konfliktus fenyegetése.
Létrejötte óta most először fordul elő, hogy az EU-t komoly kihívás elé állítja egyik tagállamának kiválása (brexit), valamint a szomszédságában (a Balkánon, a dél-mediterrán térségben és a keleti határokon) egyre fokozódó
feszültség.
Határain belül vannak olyanok, akik nem tartják tiszteletben az alapvető jogokat, valamint a szabadság, a
szolidaritás, a demokrácia és a jogállamiság értékeit.
Az antiszemitizmus, a rasszizmus, a terrorizmus és a protekcionizmus erősödése lesújtó. Többé már nem számít
politikailag inkorrektnek korlátozni a civil társadalomnak
a gyülekezéshez és az önszervezéshez való jogát.
Mivel alapvető értékeink kérdőjeleződtek meg, erősen
össze kell tartanunk, hogy megőrizzük nyitott társadalmainkat, mivel ezek határozzák meg, kik vagyunk most,
és kik szeretnénk lenni holnap.

Meg kell erősítenünk az értékek unióját: a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető jogok, az emberi
méltóság és a szabadság nem lehet alku tárgya.
Aggasztó, hogy a világ és Európa felkészületlen. Béke és
tolerancia nélkül nincs növekedés, nincsenek megfelelő
munkahelyek és nincs kohézió. Béke nélkül nincs fenntartható Európa.
Stratégiai lépések:
• előmozdítani a demokrácia megszilárdítására,
valamint a békefolyamatok újbóli elindítására és
stabilizálására irányuló kezdeményezéseket Afrikában
és a mediterrán térségbeli szomszédainknál, valamint
támogatni a civil társadalmat a migrációs hullámokkal
küzdő országokban,
• megerősíteni
a
nyugati-balkáni
térségben
megbékélésre törekvő erőket,
• a jövőben is a haladás és a békés kapcsolatok fő
forrásait jelentő, közösen elfogadott többoldalú
szabályok alapján megvédeni és előmozdítani az uniós
vívmányokat a kereskedelmi megállapodások és a
nyitott piacok területén.

Meg kell mutatnunk, hogy képesek vagyunk ellenállni
a szuverenisták szörnyű kísértésének, akik elégtelen és
veszélyes válaszokat adnak azokra a létfontosságú kérdésekre, amelyeket polgártársaink, a munkavállalók, a
vállalkozások és a közösségek tesznek fel.
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Kultúra
Harmadik prioritásom a kultúra szerepének megerősítése az európai politikai
diskurzuson belül.
Európát rendkívüli kulturális és művészeti gazdagság és
pezsgés, valamint felmérhetetlen kulturális örökség és
nyelvi-kulturális sokszínűség jellemzi. Meglepő módon
azonban a kultúra eddig hiányzott a meghatározó politikai diskurzusból.
Napjainkban számos olyan kihívás van – például az
ember okozta környezeti változások, a társadalmi feszültségek a helyi közösségeken belül, illetve egészen
a nemzetközi kapcsolatok szintjéig, valamint arra való
képtelenségünk, hogy politikai rendszereinket etikus és
proaktív módon igazítsuk hozzá az egész világra kiterjedő digitális forradalommal járó egyre gyorsabb változásokhoz –, amelyet csak úgy tudunk kezelni, ha munkánk
során a kultúrát is szem előtt tartjuk.
Köztudott, hogy a kultúra, a művészetek és a kreatív
iparágak hatalmas gazdasági értéket jelentenek. Jelenleg az európai GDP 4,2%-át teszik ki, és 8,4 millió
embernek adnak munkát szerte Európában. Az ágazat folyamatos fejlődése egyértelműen a fenntartható
gazdasági növekedés biztosításának egyik módja az EU
számára. A kulturális infrastruktúrába való beruházás
jelentős jótékony hatást gyakorol a kultúrához kapcsolódó területekre, serkentve azok növekedését is.
Szakemberek kimutatták, hogy a kultúra és a kulturális
tevékenységek pozitív korrelációban vannak a demokráciával, lehetővé téve a perspektívaváltást, az aktív
részvételt és a változtatás képességét.
Az elszigetelődéspárti és nacionalista mozgalmak gyakran visszaélnek a kultúra és az identitás fogalmával,
szűk és statikus módon értelmezik azokat, és kihasználják érzelmi töltetüket.

kontinuitásról alkotott felfogásunkat, ezáltal erősíti az
összetartozás érzését. A művészetekkel való kapcsolat segítségével egy kicsit kiléphetünk az őrült tempót
diktáló, kötelezettségek által meghatározott mindennapokból, szabadon cserélhetünk eszmét, és felfedezhetjük, mi az életünk értelme a puszta túlélésen kívül.
Az új technológiai forradalmak hatására felismertük,
hogy a politikai döntéshozatal középpontjába az embert, így a társadalmat kell helyeznünk. A gazdasági
növekedés nem elegendő. A hiányzó láncszem, a váltás
katalizátora nem más, mint a kultúra.
A kultúra alakítja egymás közötti kapcsolatainkat és
kommunikációnkat, hitünket és a jelenről és a jövőről
szőtt álmainkat. A kultúrában hatalmas kiaknázatlan
potenciál rejlik: egyesítő és mozgósító erő lehet Európában, és új európai narratívát indíthat el.
Stratégiai lépések:
• a kultúrának mint a fenntartható fejlődés 4. pillérének előmozdítása,
• annak bemutatása, hogy a kultúra a növekedés, a
méltányos foglalkoztatás, valamint az európai városok és területek jólétének motorja lehet,
• annak biztosítása, hogy a kultúrát kulcsfontosságú
eszköznek tekintsék a pozitív európai narratíva megteremtése szempontjából,
• a kultúra a befogadó és toleráns társadalmak előmozdítására alkalmas eszközként történő pozicionálása,
• annak bemutatása, hogy milyen értéket képvisel a
kultúra „puha hatalom”-ként való használata az EU
külső kapcsolataiban.

Gondoskodnunk kell arról, hogy ezek az antidemokratikus tendenciák ne nyerhessenek teret. A kultúra
tesz minket emberré: alakítja a minket megelőző civilizációkkal, valamint kulturális örökségünkkel való
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Az EGSZB szerepe a pozitív
rEUneszánszban
A hatalomnak a végrehajtó ágba történő központosítása, a politika beszivárgása az igazságszolgáltatásba, a média függetlenségét érő támadások, valamint a hagyományos politikai pártokba vetett bizalom megrendülése csak néhány tünete annak, hogy a demokrácia jelenleg jelentős válságban van.
Nem túlzás azt kijelenteni, hogy az európai demokrácia az 1930-as évek óta most van a legnagyobb
mélypontján, és hogy a részvétel hagyományos modelljei a jelek szerint nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel arra, hogy megbirkózzanak a változás felgyorsulásával.
A hagyományosan a részvételen alapuló demokrácia gerincének tekintett társadalmi szervezetek is
változóban vannak, és innovatív módokat kell keresniük a civil párbeszéd javítására, biztosítandó,
hogy az jobban igazodjon a 21. századi körülményekhez. Ez elengedhetetlen, ha e szervezetek továbbra is tartalmas módon kívánják befolyásolni a döntéshozatali folyamatokat, nemzeti és európai
szinten egyaránt.
Az EGSZB nemrég ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Az
elmúlt 60 év eredményei jelentik az erős EGSZB és az erős EU
jövőjének alapját.
Nem ülhetünk a babérjainkon. Csak akkor lehetünk hűek önmagunkhoz, ha megteszünk minden tőlünk telhetőt az alapítóktól örökölt kötelességeink teljesítése érdekében: szószólói
vagyunk a civil társadalomnak, és segítjük az uniós intézményeket a fenntartható Európa megteremtéséért végzett kulcsfontosságú munkájukban. Csak akkor tudunk eleget tenni
feladatainknak, ha együttműködünk és egyesítjük erőinket: az
EGSZB csoportjai, a szekciók és az adminisztráció egyaránt.
Javítanunk kell kommunikációs eszközeinket, és meg kell erősítenünk a versenyt a szó eredeti értelmében (petere cum, azaz együtt keresni), hogy jobban összpontosítsunk és stratégiai lépéseket
hajtsunk végre, módszereinket és belső eszközeinket mindig megfelelő módon választva meg.
Lépéseinknek határozottnak és jövőbe mutatónak kell lenniük. Merítsünk ihletet ’58 szellemiségéből, és teremtsük meg a remény új narratíváját. Indítsuk el együtt a második európai reneszánszt,
amelyben újra elhisszük, hogy valóban mi vagyunk jelenünk és jövőnk főszereplői.
Most alkalmunk van új lendületet adni az európai civil társadalmi részvételnek. Lépjünk tehát!
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A jól ismert mondás szerint „a logika segítségével eljutunk A-ból B-be, a képzelet
segítségével pedig bárhova. Csak a képzelet tudja végrehajtani a jövő megtervezéséhez
szükséges paradigmaváltást.”
Európa jövője érdekében bátornak kell lennünk. Merjünk új világot képzelni az új
generációk számára, és engedjünk nekik valódi beleszólást ebbe a vállalkozásba.
Nincs vesztegetni való időnk, hisz tudjuk, sok történelmi vereség oka a késlekedés
volt.
Ambiciózusnak kell lennünk, a lehetőségeket és a célokat a problémák elé
helyezve.
Kreatívnak és eltökéltnek is kell lennünk, hogy az elképzelésünket pozitív európai
narratívává változtassuk. Egy mélységesen emberi narratívává. A gyengéd érintés, a
humánökológia, a francia forradalom elfelejtett jelszava: testvériség.
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Olyan Európáról álmodom, amely nemet
mond az értelmetlen megosztottságra
és konfliktusokra, és óriási gazdagságát
és sokszínűségét egyesíteni meri egy
egységesebb és befogadóbb Európa
építése érdekében, amely fenntarthatóan
növekszik és nyitott a világra.
Luca Jahier
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