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Svajoti apie rytdienos Europą

Filosofas Aristotelis kartą pareiškė, kad viltis yra sapnas nemiegant. Europa buvo kuriama ant vilties 
pamatų, tad jais turėtų būti grindžiamas ir tolesnis jos atsinaujinimas.

Savo kadencijos laikotarpiu stengsiuosi sutelkti organizuotą pilietinę visuomenę, kad piliečiai 
aktyviai dalyvautų kuriant mūsų tvarią Europos ateitį. Negalime gaišti laiko. Turime išlaisvinti 
šios bendros svajonės energiją ir suteikti naują postūmį Europos Sąjungai.

Nedrįsčiau tvirtinti, kad pateiksiu išsamų atsakymą per artimiausius dvejus su puse metų, tačiau 
dirbsiu be atvangos, kad ES įkvėptume vienybės dvasią, paskatintume dinamiškumą ir parodytume 
naują kryptį.

Kovosiu su mūsų visuomenės poliarizacija, vis labiau įsigalinčiomis nacionalistinėmis ir populistinėmis 
tendencijomis ir padėsiu spręsti mažėjančios erdvės pilietinei veiklai problemą, kuri kelia grėsmę 
mūsų demokratinėms vertybėms.

Nuo praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio Europos integracija buvo vykdoma labai sėkmingai. 
Po šimtmečius trukusių nesutarimų, karų, nuolat keičiamų sienų ir blaškomų gyventojų Europos 
projektas atnešė taiką, saugumą, gerovę ir solidarumą, tačiau dar daug liko nuveikti. Pastaraisiais 
metais buvo pasiektas bendras sutarimas dėl pagrindinių bendrų iniciatyvų, pavyzdžiui, Europos 
socialinių teisių ramsčio ir ES bendradarbiavimo gynybos srityje pakto.

Tai nereiškia, kad turėtume tuo 
pasitenkinti. Ateitis paženklinta didelio 
netikrumo tiek pačioje ES, tiek už jos ribų.
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ES neabejotinai vyksta
penkios esminės permainos:

• visų pirma, ekonomikos pertvarka – ketvirtoji pramonės revoliucija, kelianti svarbių etikos 
klausimų ir švietimo, socialinių bei ekonominių iššūkių ir atverianti naujų galimybių;

• antra, pokyčiai energetikos ir aplinkos srityje: pereinama prie žiedinės, mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos siekiant tausoti ribotus mūsų planetos išteklius ir svarbų vaidmenį 
suteikti piliečiams ir vietos bendruomenėms;

• trečia, esminė socialinė pertvarka, kuriai būdinga kintanti darbo rinka ir gerovės valstybė, 
svarbesnis naujų subjektų ir socialinių inovacijų vaidmuo ir esminis poreikis stiprinti Europos 
socialinį modelį visoms kartoms;

• ketvirta, demokratijos ir dalyvaujamasis virsmas. Mažėjančios erdvės pilietinei veiklai problema, 
šališkumas dėl klaidingos informacijos, naujos liberalių vertybių silpninimo formos ir didėjantys 
iššūkiai ES vertybėms kelia aiškią grėsmę mūsų demokratinėms valstybėms;

• galiausiai geopolitiniai pokyčiai tarptautinių santykių srityje. Apibendrinant galima pasakyti, 
kad tai staigus perėjimas nuo bendradarbiavimu grindžiamos konkurencijos prie trikdančios 
konfrontacijos, nuo prekybos prie saugumo, nuo augančios įtampos prie realių karų prie ES sienų.

Nepaisant šių didelių pokyčių, turėtume ne būti jų stebėtojais, o veikiau tapti šių permainų 
formuotojais.

Turime imtis veiksmų ir sukurti naują pozityvų Europos naratyvą ir paskatinti piliečių dalyvavimą 
kuriant tvarią Europos ateitį.
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Mus turi vesti protas, humanizmas, 
mokslas ir pažanga      

Kaip XVIII a. sakė filosofas Immanuel Kant, reikia „turėti drąsos remtis savo protu“.

XXI a. mums ir vėl reikia drąsos vadovautis savo protu. Mus turi vesti protas, humanizmas, mokslas ir 
pažanga. Ne išankstinis nusistatymas, baimė, nepasitikėjimas ar neapykanta.

Šis racionalumas nepaneigia emocijų. Mus sieja bendros emocijos: viltis, meilė, nusivylimas, baimė, 
džiaugsmas. Tai mūsų gyvasties esmė. Nepaisyti emocijų – tai nepaisyti mūsų žmoniškumo, mūsų po-
reikio bendrauti ir... svajoti.

Esu vis labiau įsitikinęs, kad šiandienos Europai reikia naujo Renesanso.
   

Renesansas buvo didžiulė ir galinga humanistinė revoliucija, padėjusi atkurti tikrąjį 
matmenį, kuris kultūrai tenka jos konkretaus santykio su mokslu požiūriu, valdymo 
meną, ekonominio ir socialinio gyvenimo organizavimą, ir paklojusi pagrindą šiuo-
laikiniam Europos pokyčiams.

Humanizmas susiformavo kaip reakcija į griežtą ir siaurą viduramžių mokymą, ku-
riuo buvo skatinamas tik nedidelės gyventojų dalies švietimas siekiant parengti 
juos tapti gydytojais, advokatais ar teologais.

Humanistinis judėjimas atsirado kaip alternatyvus mokymosi ir piliečių dalyvavimo kelias. Buvo pabrė-
žiama, kad naudinga išmokyti piliečius protingai bendrauti ir suteikti jiems galimybę dalyvauti pilieti-
niame gyvenime skatinant žmonijos tobulėjimą.

2019 m. pasaulis minės 500-ąsias Leonardo da Vinci mirties metines. Leonardo gyvenimas ir darbai 
atspindėjo visuotinius humanistinius idealus, kurie formavo Renesanso epochą. Daugeliu atžvilgių L. 
da Vinci asmenybė perteikia pagrindinius Renesanso komponentus, nes jo interesai buvo labai platūs: 
menas, architektūra, muzika, mokslas, matematika, anatomiją, geologija ir botanika.

Vienas iš garsių L. da Vinci piešinių „Vitruvijaus žmogus“ atspindi jo persipynusį domėjimąsi menu ir 
mokslu.

Homo faber ipsius fortunae – Žmogus yra savo laimės kalvis. Šiandien mums reikalingas panašus pro-
cesas.

EESRK įkūnija tūkstančius šios aktyvios Europos aspektų. Sutelkime šias jėgas ir visi kartu tapkime nau-
jojo renESanso architektais.
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Trys vienijančios darbotvarkės, 
suteikiančios realių galimybių 

rytojaus Europai ir mūsų 
jaunimui, prioritetai

IŠDRĮSKIME KURTI DARNIĄ EUROPĄ
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Darnus
vystymasis

Kad suteiktume šiam renESansui realių galimybių, turime paspartinti reformų 
tempą siekiant pereiti prie darniai besivystančios Europos Sąjungos.

Darnus vystymasis gali suteikti reikiamą atsaką visoms 
penkioms pirmiau nurodytoms permainoms.

Europa turi būti darni arba jos nebus visai. Darbotvar-
kė iki 2030 m. – tai išsami strategija, naudinga vi-
siems: darbdaviams, darbuotojams ir visai planetai. 
Tai tikras politinis projektas, naudingas ekonomikos au-
gimo ir konkurencingumo, socialinio teisingumo, klimato 
kaitos ir, žinoma, darnaus vystymosi požiūriu.

EESRK šioje srityje parengė daug novatoriškų nuomonių. 
Dabar reikia siekti, kad jos būtų įgyvendintos. Darbotvar-
kėje numatyta didžiulių galimybių investicijoms, skai-
čiuojamų trilijonais JAV dolerių, ir vis tiek, nepaisant vis 
didesnių paskatų investuoti į darnų vystymąsi, vis dar yra 
didelis finansavimo trūkumas.

EESRK mes esame šios strategijos įgyvendinimo priešaky-
je ir labai glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Komi-
sija. Kai kalbama apie žiedinę ekonomiką, EESRK praktinė 
patirtis ir įsipareigojimas yra neginčijami.

Tenkindami dabarties poreikius, neturėtume atimti iš 
ateities kartų galimybės patenkinti savo pačių poreikius, 
ir negalima pamiršti, kad būtina gerbti planetą ir užtikrin-
ti, kad niekas neliktų nuošalyje.

Dabar pats laikas persvarstyti mūsų augimo modelius 
ir rasti ekonominės gerovės ir aplinkos tvarumo, soci-
alinės įtraukties ir sanglaudos, kokybiško užimtumo ir 
demokratinio dalyvavimo pusiausvyrą. ES turi išlaikyti šį 
tempą ir priimti pokyčius.

Viena yra aišku: šios permainos gali būti įvykdytos tik 
vietos ir regionų valdžios institucijoms įgyvendinant 
principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas iniciatyvas, ku-
riose pagrindinis vaidmuo tenka pilietinei visuomenei ir 
piliečiams.

Lemiamą vaidmenį šioje pokyčių darbotvarkėje turi atlik-
ti verslas. Tačiau be aktyvaus mūsų profesinių sąjungų ir 
visų kitų pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo 
mes nepajėgsime įveikti nelygybės ir įgyvendinti to, ką 
vadinu nauja Socialine ir ekonomine sutartimi XXI 
amžiui!

Strateginiai veiksmai
• Populiarinti darnų vystymąsi. Užtikrinti, kad pilietinė 

visuomenė suprastų, kaip skubu įgyvendinti Darbo-
tvarkę iki 2030 m.

• Siekti, kad darnaus vystymosi klausimas būtų įtrauktas 
į visas politikos sritis.

• EESRK paversti informacijos ir veiksmų ES darnaus vys-
tymosi srityje centru.

• Skleisti informaciją apie naujoviškus EESRK metodus, 
kurie apima Europos Komisijos nustatytų kiekybinių 
rodiklių derinimą su pilietinės visuomenės parengtais 
kokybiniais rodikliais.

• Užtikrinti, kad darnus vystymasis būtų vienas pagrin-
dinių politinės darbotvarkės klausimų Europos Parla-
mento rinkimų kampanijos metu ir per kitą teisėkūros 
ciklą.
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Taika
Minėdami 100-ąsias Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metines neturėtume manyti, 
kad taika yra savaime suprantamas dalykas.

Susitaikymas ir taika yra didžiausi Europos Sąjungos 
laimėjimai. Susieję mūsų ekonomiką ir žmones ir ištobu-
linę kompromiso meną, sukūrėme patikimiausią sistemą 
ilgalaikei taikai pasaulyje.

Tačiau atsižvelgdami į naujausius geopolitinius pokyčius, 
juntame didėjančią pasaulinio konflikto grėsmę.

Pirmą kartą nuo ES sukūrimo tenka spręsti vienos iš jos 
valstybių narių išstojimo iš Sąjungos („Brexit’o“) klausimą 
ir slopinti didėjančią įtampą kaimyninėse šalyse – Balka-
nuose, pietinėje Viduržemio jūros regiono dalyje ir prie 
rytinių sienų.

Kai kurioms ES šalims nepavyksta užtikrinti pagrindinių 
teisių ir puoselėti laisvės, solidarumo, demokratijos 
ir teisinės valstybės vertybių. Esame sukrėsti stiprėjan-
čio antisemitizmo, rasizmo, terorizmo ir protekcionizmo. 
Pilietinės visuomenės teisių susirinkti ir jungtis į organi-
zacijas pažeidinėjimas nebelaikomas politiškai nekorek-
tišku.

Kadangi pradedama abejoti mūsų pamatinėmis verty-
bėmis, turime būti tvirtai pasiryžę kartu apsaugoti savo 
atviras visuomenes, nes jos parodo, kas mes esame ir kuo 
norime būti ateityje.

Turime įrodyti, kad esame pajėgūs atsispirti siaubingai 
suverenistų pagundai, nes jie pateikia menkaverčius ir 
pavojingus atsakymus į esminius klausimus, kuriuos kelia 
mūsų piliečiai, darbuotojai, įmonės ir bendruomenės.

Turime stiprinti vertybių Sąjungą: demokratija, tei-
sinė valstybė, pagrindinės teisės, žmogaus orumas ir 
laisvė yra nediskutuotini.

Nerimą kelia tai, kad pasaulis ir Europa nėra pasirengę. 
Tačiau be taikos ir tolerancijos nėra augimo, deramų dar-
bo vietų nei sanglaudos. Be taikos nėra ir darnios Euro-
pos.

Strateginiai veiksmai
• Padėti skatinti iniciatyvas Afrikoje ir mūsų Viduržemio 

jūros regiono kaimyninėse šalyse siekiant stiprinti 
demokratiją, atnaujinti ir stabilizuoti taikos procesus 
ir remti pilietinę visuomenę šalyse, kurioms sunkiai 
sekasi suvaldyti migracijos srautus.

• Stiprinti pajėgas siekiant susitaikymo Vakarų 
Balkanuose.

• Ginti ir propaguoti ES acquis, susijusį su prekybos 
susitarimais ir atviromis rinkomis, grindžiamomis 
sutartomis daugiašalėmis taisyklėmis, kurios tebėra 
pagrindinis pažangos ir taikių santykių šaltinis.



10



11I Š D R Į S K I M E  K U R T I  DA R N I Ą  E U R O PĄ

Kultūra
Mano trečiasis prioritetas – stiprinti kultūros vaidmenį Europos politiniame 
diskurse.

Europa yra vieta, pasižyminti išskirtiniu kultūros ir meno 
turtingumu ir dinamiškumu, taip pat neišmatuojamu 
kultūros paveldu ir kalbų bei kultūrų įvairove. Tačiau 
nuostabą kelia tai, kad kultūra iki šiol nebuvo minima 
dominuojančiame politiniame diskurse.

Daugelis problemų, su kuriomis susiduriame šiandien, 
įskaitant žmogaus sukeltus aplinkos pokyčius, socialinę 
įtampą tiek mūsų vietos bendruomenėse, tiek tarptau-
tinių santykių lygmeniu ir mūsų nesugebėjimą etiškai 
ir iniciatyviai pritaikyti mūsų politinių sistemų prie vis 
sparčiau vykstančių tarptautinės skaitmeninės revo-
liucijos sukeltų pokyčių, gali būti konstruktyviai spren-
džiamos tik tuomet, jei mūsų veiksmų pagrindas bus 
kultūra.

Žinoma, kad kultūros, meno ir kūrybos pramonė yra di-
džiulis ekonominis turtas. Šiuo metu ji sudaro 4,2 proc. 
Europos BVP ir suteikia darbo 8,4 mln. žmonių visoje 
Europoje. Tolesnė šio sektoriaus plėtra, be abejonės, yra 
vienas iš būdų užtikrinti tvarų ekonomikos augimą ES. 
Investicijos į kultūros infrastruktūrą daro itin teigiamą 
poveikį susijusiose srityse skatindamos augimą ir greti-
muose sektoriuose.

Ekspertai įrodė, kad esama teigiamos koreliacijos tarp 
kultūros ir kultūrinės praktikos ir demokratijos, nes tai 
sudaro sąlygas keisti požiūrį, aktyviai dalyvauti ir įgalėti.

Izoliaciniai ir nacionalistiniai judėjimai dažnai piktnau-
džiauja kultūros ir tapatybės sąvokomis, vartoja jas siau-
ra, statine prasme ir naudojasi jų emocine jėga.

Turime užtikrinti, kad šios antidemokratinės tendenci-
jos neįsigalėtų. Kultūra paverčia mus žmonėmis: ji 
formuoja mūsų supratimą, jog užtikriname prieš mus 
buvusių civilizacijų ir mūsų kultūros paveldo tęstinu-
mą, ir taip stiprina mūsų priklausymo jausmą. Sąsaja su 

menu mums leidžia atitrūkti nuo pašėlusio mūsų gyve-
nimo tempo ir pareigų ir suteikia galimybę laisvai ben-
drauti ir suprasti gyvenimo prasmę, kuri yra daugiau nei 
poreikis tiesiog išgyventi.

Naujos technologijų revoliucijos padėjo mums suprasti, 
kad žmonės, taigi ir mūsų visuomenė, neabejotinai turi 
būti pagrindiniai politinių sprendimų priėmimo proce-
so dalyviai. Ekonomikos augimo nepakanka. Trūkstama 
grandis, šių pokyčių katalizatorius, yra kultūra.

Kultūra lemia tai, kaip mes bendraujame, palaikome 
ryšius, tikime ir svajojame apie savo dabartį ir ateitį. 
Kultūra turi didžiulį nepanaudotą potencialą tapti 
vienijančia ir sutelkiančia Europos jėga ir skatinti 
naują Europos naratyvą.

Strateginiai veiksmai
• Propaguoti kultūrą kaip 4-ąjį darnaus vystymosi 

ramstį.

• Parodyti kultūros, kaip augimo, deramo darbo ir ge-
rovės Europos miestuose ir teritorijose varomosios 
jėgos, potencialą.

• Užtikrinti, kad kultūra būtų suprantama kaip svarbi 
priemonė formuoti teigiamą Europos naratyvą.

• Naudotis kultūra kaip priemone skatinti įtraukią ir to-
lerantišką visuomenę.

• Parodyti, kad verta kultūrą naudoti kaip švelniosios 
galios priemonę ES išorės santykių srityje.
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EESRK vaidmuo šioje pozityvaus 
renESanso epochoje

Valdžios centralizacija vykdomosios valdžios rankose, teisminių institucijų politizavimas, išpuoliai 
prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir nepakankamas pasitikėjimas tradicinėmis politinėmis partijomis 
– tai tik keletas šiuo metu plačiai paplitusios demokratijos krizės požymių.

Neperdedant galima teigti, kad Europos demokratija šiuo metu patiria didžiausią regresą nuo praėju-
sio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio ir kad tradiciniai dalyvavimo modeliai, atrodo, stokoja priemonių 
susidoroti su vis sparčiau vykstančiais pokyčiais.

Pilietinės visuomenės organizacijos, tradiciškai laikomos dalyvaujamosios demokratijos pagrindu, 
taip pat keičiasi ir turi ieškoti novatoriškų būdų gerinti pilietinį dialogą, siekdamos užtikrinti, kad jis 
geriau atitiktų XXI amžiaus sąlygas. Tai yra labai svarbu, jei jos nori ir toliau prasmingai daryti įtaką 
sprendimų priėmimo procesams tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu.

Mūsų Komitetas neseniai paminėjo savo 60-ies metų sukaktį. 
Mūsų laimėjimai per pastaruosius 60 metų yra pagrindas tvirto 
EESRK, taigi ir tvirtos ES, ateičiai.

Negalime patogiai užsnūsti ant laurų. Ištikimi sau galime būti 
tik tuomet, jei visomis išgalėmis stengsimės vykdyti mūsų stei-
gėjų mums paliktas pareigas: perduoti organizuotos pilietinės 
visuomenės nuomonę ir padėti ES institucijoms atlikti itin svar-
bų darbą – kurti darnią Europą. 

Savo įsipareigojimus pajėgsime įvykdyti tik visi (EESRK grupės, 
skyriai ir administracija) kartu bendradarbiaudami ir būdami 
tvirti bei vieningi.

Turime tobulinti savo komunikacijos būdus ir stiprinti konkurenciją pradine šio žodžio prasme – pe-
tere cum, kad labiau susitelktume ir imtumėmės vykdyti strateginius veiksmus, visuomet atitinkamai 
pritaikydami savo veikimo būdus ir vidaus priemones.

Mūsų veiksmai turi būti ryžtingi ir toliaregiški. Pasisemkime įkvėpimo iš 1958-ųjų dvasios ir su-
kurkime naują vilties naratyvą. Kartu paskatinkime antrąjį Europos atgimimą, kad ir vėl pasijustume 
esą tikri savo dabarties ir ateities šeimininkai.

Turime galimybę suteikti naują postūmį Europos pilietinės visuomenės dalyvavimui. Tą ir pada-
rykime!
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Yra pasakyta: „Logika nuves jus iš taško A į tašką B, o vaizduotė nuves jus visur. Tik 
vaizduotė gali padaryti šį paradigmos šuolį, būtiną kuriant ateitį.“

Rytojaus Europai mums reikia drąsos – turime išdrįsti – įsivaizduoti, koks bus 
naujasis pasaulis naujoms kartoms, suteikdami joms galimybę išsakyti savo 
nuomonę šiuo klausimu.

Negalime švaistyti laiko, nes daugelio istorinių pralaimėjimų priežastį galime 
glaustai nusakyti dviem žodžiais „per vėlu“.

Turime turėti užmojo dėmesį sutelkti į galimybes ir tikslus, o ne į problemas.

Turime būti kūrybiški ir ryžtingi, kad viziją paverstume pozityviu Europos 
naratyvu. Giliai humanistiniu naratyvu. Prisiminkime taktiškumą, žmonių ekologiją, 
pamirštą Prancūzijos revoliucijos žodį „brolybė“.
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Aš svajoju apie tokią Europą, kuri nustotų 
beprasmiškai skaldytis ir konfrontuoti 
ir būtų pasiryžusi išnaudoti didžiulius 
savo įvairovės turtus, stiprintų vienybę, 
didintų įtrauktį, tvarų augimą ir iš tikrųjų 
atsivertų likusiam pasauliui.
Luca Jahier
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