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Sapņot par rītdienas Eiropu

Filozofs Aristotelis reiz paziņoja, ka “cerība ir nomoda sapnis”. Eiropa tika būvēta uz cerībām, un tai 
būtu jāturpina uz šiem pamatiem izgudrot sevi no jauna.

Savu pilnvaru termiņa laikā es centīšos mobilizēt organizētu pilsonisko sabiedrību uzņemties aktīvu 
pilsonisko līdzdalību mūsu ilgtspējīgās Eiropas nākotnes vārdā. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku: 
mums jāatbrīvo šī kopīgā sapņa enerģija un jāstrādā, lai to atdotu Eiropas Savienībai.

Es neuzdrošinos apgalvot, ka nākamo divarpus gadu laikā varēšu sniegt izsmeļošu atbildi, taču es 
neatlaidīgi strādāšu, lai Eiropas Savienībā stiprinātu vienotību, dinamismu un pagrieztu to jaunā 
virzienā.

Es cīnīšos pret mūsu sabiedrības polarizāciju, pret augošajām nacionālisma un populisma tendencēm 
un pret pilsoniskās telpas sašaurināšanos, kas apdraud mūsu demokrātiskās vērtības.

Kopš 50. gadiem Eiropas integrācija ir notikusi ar lieliem panākumiem. Pēc gadsimtiem ilgām 
nesaskaņām, kariem, nemitīgas robežu pārbīdes un tautu pārvietošanas Eiropas projekts ir devis 
iespēju iedibināt mieru, drošību, labklājību un solidaritāti, tomēr darāmā vēl ir daudz. Pēdējos 
gados ir panākts konsenss par tādām svarīgām kopīgām iniciatīvām kā Eiropas sociālo tiesību 
pīlārs un ES līgums par sadarbību aizsardzības jomā.

Tas nenozīmē, ka mēs varam ieslīgt 
pašapmierinātībā. Pie apvāršņa milzt 
daudz neskaidrību, gan Eiropas Savienībā, 
gan ārpus tās.
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ES šobrīd neapšaubāmi iet cauri piecu 
veidu fundamentālai pārveidei:

• Pirmkārt, ekonomikas pārveide: ceturtā rūpnieciskā revolūcija, kas liek uzdot nozīmīgus ētikas 
jautājumus un ir saistīta ar izaicinājumiem un iespējām izglītības, sociālajā un ekonomikas jomā.

• Otrkārt, enerģētiska un ekoloģiska pārveide virzībā uz aprites, mazoglekļa ekonomiku, kurā tiek 
respektēti mūsu planētas izsīkstošie resursi un nozīmīga loma ierādīta iedzīvotājiem un vietējām 
kopienām.

• Treškārt, dziļas pārmaiņas sabiedrībā — pārmaiņas darba tirgū un labklājības sistēmās, lielāka 
loma jauniem dalībniekiem un sociālajai inovācijai, kā arī steidzamā nepieciešamība stiprināt 
Eiropas sociālo modeli visām paaudzēm.

• Ceturtkārt, demokrātiska un ar līdzdalību saistīta pārveide. Pilsoniskās telpas sašaurināšanās, 
dezinformācijas radīta neobjektivitāte, jauni liberālisma mazināšanas veidi un aizvien skaļāka ES 
vērtību apšaubīšana ir nenoliedzami draudi mūsu demokrātijai.

• Visbeidzot, ģeopolitiskas pārmaiņas starptautiskajās attiecībās, kas izpaužas kā pēkšņa pāreja 
no sadarbīgas konkurences uz graujošu konfrontāciju, no tirdzniecības līdz drošības jomai, no 
augošas spriedzes līdz īstam karam pie ES robežām.

Neraugoties uz šīm milzīgajām pārmaiņām, mums nevajadzētu būt tikai to skatītājiem, bet gan kļūt 
par šo pārmaiņu veidotājiem.

Mums ir jāiesaistās un jārada jauns, pozitīvs naratīvs Eiropai un jāatjauno pilsoniskās sabiedrības 
iesaiste, lai veidotu ilgtspējīgu Eiropas nākotni.
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Humānisma, zinātnes
un progresa vadīti      

Kā 18. gadsimtā teicis filozofs Imanuels Kants, mums ir “jāuzdrošinās saprast”.

21. gadsimtā mums vēlreiz ir “jāuzdrošinās saprast”. Saprāta, humānisma, zinātnes un progresa —  nevis 
aizspriedumu, baiļu, neuzticēšanās un naida — vadītiem.

Šī racionālā attieksme nav emociju noliegšana. Cerība, mīlestība, frustrācija, bailes, prieks — šīs emo-
cijas mūs vieno. Emocijas skar visdziļāko būtību, ko nozīmē būt “dzīvam”. Noliegt emocijas nozīmē 
noliegt mūsu cilvēcīgumu, noliegt mūsu vajadzību komunicēt un ... sapņot.

Aizvien vairāk un vairāk pārliecinos, ka mūsdienu Eiropai ir vajadzīga jauna “renesanse”.
   

Renesanse bija plaša un varena humānistiska revolūcija, kas atjaunoja kultūras reā-
lo dimensiju, proti, tās konkrēto attiecību ar zinātni, kā arī pārvaldības mākslu un 
ekonomiskās un sabiedriskās dzīves organizāciju, un pavēra ceļu Eiropas mūsdie-
nīgajai transformācijai.

Humānisms attīstījās kā reakcija uz viduslaiku sholastikas stingro un šauro mācību, 
kas veicināja tikai nelielas sabiedrības daļas izglītošanu, lai nedaudzi izredzētie va-
rētu kļūt par ārstiem, juristiem vai teologiem.

Humānisma kustība radās kā alternatīvs izglītības un pilsoniskās līdzdalības ceļš. Tā uzsvēra priekšrocī-
bas, ko radītu tādas pilsoņu kārtas izveidošana, kurai piemistu spēja inteliģenti komunicēt un piedalīties 
pilsoniskajā dzīvē, lai sekmētu, ka cilvēce kļūst labāka.

2019. gadā pasaule godinās Leonardo da Vinči, pieminot viņa nāves 500. gadadienu. Leonardo dzīve un 
darbs atspoguļo renesanses laikmeta tautas humānistiskos ideālus. Daudzos aspektos viņa personība 
simbolizē renesanses pamatelementus, jo viņa intereses aptvēra mākslu un arhitektūru, mūziku un zi-
nātni, matemātiku un anatomiju, ģeoloģiju un botāniku.

Viens no da Vinči slavenajiem zīmējumiem, “Vitrūvija cilvēks”, atspoguļo viņa interesi par mākslu un zi-
nātni.

“Homo faber ipsius fortunae” — Cilvēks pats ir savas laimes kalējs. Šodien mums ir vajadzīgs līdzīgs pro-
cess.

EESK pārstāv tūkstošiem šīs rīcības Eiropas izpausmju. Mobilizēsim šo spēku pa īstam un — visi kopā — 
kļūsim par jaunās rEUnaissance arhitektiem.
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Trīs prioritātes vienojošai 
programmai, kas pavērtu reālu 

izdevību rītdienas Eiropai
un mūsu jauniešiem

UZDRĪKSTĒTIES VEIDOT ILGTSPĒJĪGU EIROPU
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Ilgtspējīga
attīstība

Lai šai rEUnaissance pavērtu iespēju īstenoties, mums ir jāpaātrina reformas 
virzībā uz ilgtspējīgas attīstības Eiropas Savienību.

Ilgtspējīga attīstība var sniegt vajadzīgās atbildes uz vi-
siem pieciem iepriekš izklāstītajiem pārmaiņu veidiem.

Eiropai jābūt ilgtspējīgai — vai arī tās nebūs vispār. 
Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam ir vi-
siem iesaistītajiem izdevīga visaptveroša stratēģija 
darba devējiem, darba ņēmējiem un visai planētai. 
Tas ir īsts politisks projekts, kas sekmē ekonomikas iz-
augsmi un konkurētspēju, sociālo taisnīgumu, cīņu pret 
klimata pārmaiņām un, protams, ilgtspējīgu attīstību.

EESK šajā jomā ir izstrādājusi daudzus novatoriskus atzi-
numus. Tagad mums ir jācenšas tos īstenot: programma 
paver milzīgas iespējas investīcijām, sākot ar miljardiem 
dolāru, un tomēr, neraugoties uz aizvien lielākiem stimu-
liem ieguldīt ilgtspējīgā attīstībā, finansējuma joprojām 
ļoti pietrūkst.

Mēs, EESK, esam šīs stratēģijas avangardā un ļoti cieši sa-
darbojamies ar Eiropas Komisiju. Attiecībā uz aprites eko-
nomiku nevar apstrīdēt EESK zinātību un saistības.

Apmierinot šodienas vajadzības, mēs nedrīkstam ap-
draudēt nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vaja-
dzības, un mēs nedrīkstam noliegt, ka planēta ir jāsargā 
un jānodrošina, ka neviens netiek atstāts novārtā.

Tagad ir brīdis pārskatīt mūsu izaugsmes modeļus un 
ekonomisko labklājību līdzsvarot ar vides ilgtspēju, soci-
ālo iekļaušanu un kohēziju, kvalitatīvu nodarbinātību un 
demokrātisku līdzdalību. Eiropas Savienībai jāsaglabā di-
namika un jāpieņem pārmaiņas.

Viens ir skaidrs: šīs pārmaiņas var panākt tikai, izmantojot 
augšupējas vietējo un reģionālo pašvaldību iniciatīvas, 
kurās svarīga nozīme ir pilsoniskajai sabiedrībai un iedzī-
votājiem.

Šajā pārmaiņām veltītajā programmā izšķiroša loma jā-
uzņemas uzņēmumiem. Taču bez ciešas arodbiedrību un 
visu pārējo pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistes 
mēs nespēsim novērst nevienlīdzību un radīt to, ko es 
sauktu par jauno sociālo un ekonomikas līgumu 21. 
gadsimtam!

Stratēģiski pasākumi:
• Popularizēt ilgtspējīgu attīstību: nodrošināt, lai pil-

soniskā sabiedrība apzinās, ka Ilgtspējīgas attīstības 
programma 2030. gadam ir steidzami jāīsteno.

• Enerģiski rīkoties, lai ilgtspējīgu attīstību iekļautu visās 
politikas jomās.

• Padarīt EESK par kontaktpunktu attiecībā uz informāci-
ju un pasākumiem saistībā ar ilgtspējīgu attīstību Eiro-
pas Savienībā.

• Izplatīt informāciju par novatorisko EESK pieeju — Ei-
ropas Komisijas izstrādātos kvantitatīvos rādītājus pa-
pildināt ar pilsoniskās sabiedrības izstrādātiem kvalita-
tīviem rādītājiem.

• Izvirzīt ilgtspējīgu attīstību politiskās darbakārtības 
augšgalā Eiropas vēlēšanu kampaņas laikā un nāka-
majā likumdošanas ciklā.
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Miers
Pieminot Pirmā pasaules kara beigu 100. gadadienu, mēs nedrīkstam mieru 
uzskatīt par pašsaprotamu.

Izlīgums un miers ir Eiropas Savienības lielākie sasnie-
gumi. Savstarpēji savienojot mūsu ekonomikas un cilvē-
kus un pilnveidojot kompromisu mākslu, esam izveidoju-
ši visuzticamāko sistēmu ilgtermiņa miera garantēšanai 
pasaulē.

Taču, ņemot vērā nesenās ģeopolitiskās pārmaiņas, uz-
liesmo globālu konfliktu draudi.

Pirmo reizi kopš dibināšanas Eiropas Savienība saskaras 
ar kādas dalībvalsts izstāšanos no Savienības (Brexit) un 
augošu spriedzi kaimiņvalstīs — Balkānos, Vidusjūras 
dienvidu reģionā un pie austrumu robežām.

Savukārt pašā Savienībā dažas dalībvalstis nerespektē 
pamattiesības un tādas vērtības kā brīvība, solida-
ritāte, demokrātija un tiesiskums. Mēs esam satriekti 
par aizvien pieaugošo antisemītismu, rasismu, terorismu 
un protekcionismu. Pārkāpt pilsoniskās sabiedrības tie-
sības uz pulcēšanos un apvienošanos vairs nav politiski 
nepieņemami.

Tā kā tiek apšaubītas mūsu pamatvērtības, mums vaja-
dzētu visiem kopā stingri aizstāvēt atvērtu sabiedrību, jo 
tās nosaka, kas mēs esam un kas mēs vēlamies būt rīt.

Mums jāparāda, ka spējam pretoties to “suverēnistu” 
briesmīgajam kārdinājumam, kuri piedāvā neatbilstīgas 
un bīstamas atbildes uz būtiski svarīgiem iedzīvotāju, 
darba ņēmēju, uzņēmumu un kopienu uzdotajiem jau-
tājumiem.

Mums jāstiprina vērtību Savienība: demokrātija, tie-
siskums, pamattiesības, cilvēka cieņa un brīvība nav 
apspriežamas.

Satraucoši ir tas, ka pasaule un Eiropa tam nav gatavas. 
Taču bez miera un iecietības nav ne izaugsmes, ne pie-
nācīgu darbvietu, ne saliedētības. Bez miera nav ilgtspē-
jīgas Eiropas.

Stratēģiski pasākumi:
• Veicināt iniciatīvas Āfrikā un mūsu kaimiņvalstīs 

Vidusjūras reģionā, lai nostiprinātu demokrātiju, 
atjaunotu un stabilizētu miera procesus un atbalstītu 
pilsonisko sabiedrību tajās valstīs, kurām ir grūti 
pārvaldīt migrācijas plūsmas.

• Atbalstīt spēkus, kas cenšas panākt izlīgumu 
Rietumbalkānos.

• ES acquis attiecībā uz tirdzniecības nolīgumiem un 
atvērtu tirgu aizsargāt un veicināt, pamatojoties 
uz saskaņotiem daudzpusējiem noteikumiem, kas 
joprojām ir galvenais progresa un miermīlīgu attiecību 
avots.
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Kultūra
Mana trešā prioritāte ir stiprināt kultūras lomu Eiropas politiskajā diskursā.

Eiropa ir vieta ar ārkārtīgi plašu kultūras un mākslas 
bagātību un vitalitāti, kā arī neizmērojamu kultūras 
mantojumu un valodu un kultūras dažādību. Tomēr pār-
steidzoši, ka kultūra līdz šim nav atradusi vietu dominē-
jošā politiskajā diskursā.

Daudzas problēmas, ar ko šodien saskaramies, — to 
skaitā cilvēka izraisītas vides pārmaiņas, sociālā sprie-
dze gan vietējās kopienās, gan starptautisko attiecību 
līmenī, un mūsu nespēja politiskās sistēmas ētiski un 
proaktīvi pielāgot aizvien straujākām pārmaiņām, ko 
rada starptautiska digitālā revolūcija, — var konstruk-
tīvi risināt tikai tad, ja mēs nolemsim savā darbībā ne-
aizmirst kultūru.

Kultūra, mākslas un radošās industrijas ir milzīga eko-
nomikas priekšrocība. Pašlaik tās veido 4,2 % no Eiropas 
IKP un nodrošina darbvietas 8,4 miljoniem cilvēku visā 
Eiropā. Šīs nozares nemitīga attīstība noteikti ir viens no 
veidiem, kā Eiropas Savienībai nodrošināt ilgtspējīgu 
ekonomikas izaugsmi. Ieguldījumiem kultūras infra-
struktūrā ir iespaidīga pozitīva ietekme blakusesošās 
jomās, sekmējot izaugsmi saistītās nozarēs.

Eksperti ir parādījuši, ka kultūrai un kultūras praksei ir 
pozitīva korelācija ar demokrātiju, jo tās paver iespēju 
mainīt perspektīvu, aktīvi līdzdarboties un piedalīties.

Izolacionisma un nacionālistiskas kustības bieži vien 
ļaunprātīgi izmanto kultūras un identitātes jēdzienus, 
tos piemērojot šaurā, statiskā izpratnē un izmantojot to 
emocionālo spēku.

Mums ir jānodrošina, lai šīs antidemokrātiskās tenden-
ces neiesakņojas. Kultūra ir tas, kas mūs dara cilvēcī-
gus: tā veido mūsu izpratni par kontinuitāti ar civilizā-
cijām, kas dzīvojušas pirms mums, un ar mūsu kultūras 
mantojumu, tādējādi stiprinot mūsu piederības izjūtu. 

Attiecības ar mākslu ļauj mums atslēgties no mūsu dzī-
ves straujā ritma un pienākumiem, paver iespēju brīvi 
mijiedarboties un izprast mūsu dzīves jēgu plašāk par 
vienkāršu izdzīvošanu.

Jaunas tehnoloģiskās revolūcijās mums ir likušas sa-
prast, ka politisko lēmumu pieņemšanas — un tādējādi 
mūsu sabiedrības — centrā pavisam noteikti jābūt cil-
vēkam. Ar ekonomikas izaugsmi vien nepietiek. Trūksto-
šais ķēdes posms, šīs pārejas katalizators, ir kultūra.

Kultūra nosaka to, kā mēs mijiedarbojamies, ticam un 
sapņojam par mūsu tagadni un mūsu nākotni. Kultūrai 
piemīt milzīgs neizmantots potenciāls kļūt Eiropā 
par vienojošu un mobilizējošu spēku un radīt jaunu 
Eiropas naratīvu.

Stratēģiski pasākumi:
• Veicināt kultūru kā ilgtspējīgas attīstības 4. pīlāru

• Parādīt kultūru izaugsmes, pienācīgas kvalitātes no-
darbinātības un labklājības virzītājspēku Eiropas pil-
sētās un reģionos

• Nodrošināt, ka kultūra tiek uzskatīta par svarīgu lī-
dzekli, kas ļauj veidot pozitīvu naratīvu Eiropai

• Parādīt kultūru kā līdzekli, ar ko veicina iekļaujošu un 
tolerantu sabiedrību

• Parādīt kultūras kā “maigās varas” instrumenta vērtī-
bu ES ārējās attiecībās
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EESK loma šajā pozitīvajā 
rEUnaissance

Varas centralizācija izpildvaras rokās, tiesu sistēmas politizēšana, uzbrukumi plašsaziņas līdzekļu ne-
atkarībai un neuzticēšanās tradicionālajām politiskajām partijām ir tikai daži pašreizējās plašās de-
mokrātijas krīzes simptomi.

Nebūs pārspīlēti apgalvot, ka Eiropas demokrātija piedzīvo lielāko neveiksmi kopš 1930. gadiem un 
ka tradicionālie līdzdalības modeļi, šķiet, nav piemēroti, lai tiktu līdzi aizvien straujākajām pārmai-
ņām.

Arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas tradicionāli tiek uzskatītas par līdzdalības demokrātijas 
pīlāru, mainās, un tām jāmeklē novatoriski veidi, kā pilnveidot pilsonisko dialogu un labāk piemērot 
to 21. gadsimta apstākļiem. Tas ir svarīgi, ja tās vēlas arī turpmāk būtiski ietekmēt lēmumu pieņemša-
nas procesus gan valsts, gan Eiropas līmenī.

Mūsu Komiteja nesen atzīmēja 60. gadadienu. Mūsu sasnie-
gumi pēdējo 60 gadu laikā veido pamatu spēcīgas EESK — un 
tādējādi spēcīgas ES — nākotnei.

Mēs nedrīkstam ērti dusēt uz lauriem. Mēs varam palikt uzti-
cīgi sev tikai tad, ja darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai pildītu 
no mūsu dibinātājiem mantoto pienākumu būt par pilsoniskās 
sabiedrības viedokļa paudēju un palīdzēt ES iestādēm to funda-
mentālajā darbā radīt ilgtspējīgu Eiropu. 

Mēs spēsim izpildīt savus uzdevumus, ja sadarbosimies un visi 
kopā būsim stipri un vienoti: EESK grupas, specializētās nodaļas 
un administrācija.

Mums ir jāuzlabo komunikācijas veidi un jāpastiprina “konkurence” vārda sākotnējā nozīmē — petere 
cum — būt mērķtiecīgākiem un veikt stratēģiskas darbības, katrreiz attiecīgi pielāgojot savas meto-
des un iekšējos instrumentus.

Mūsu rīcībai jābūt izlēmīgai un tālredzīgai. Smelsimies iedvesmu 1958. gada noskaņās un radīsim 
jaunu cerības vēstījumu. Kopā vadīsim otru Eiropas renesansi, kurā vēlreiz varam būt pārliecināti, ka 
patiešām esam savas tagadnes un nākotnes galvenie varoņi.

Mums ir iespēja dot jaunu impulsu Eiropas pilsoniskās sabiedrības aktivitātei. Rīkosimies!
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Kāds ir teicis: “Loģika jūs aizvedīs no punkta A uz punktu B; iztēle jūs aizvedīs visur. Tikai 
iztēlei piemīt spēks panākt paradigmas maiņu, kas nepieciešama nākotnes veidošanai.”

Attiecībā uz nākotnes Eiropu mums jābūt drosmīgiem — mums ir jāuzdrošinās — 
iztēloties jaunu pasauli jaunajām paaudzēm un dot viņiem reālu iespēju pieda-
līties.

Nedrīkstam zaudēt laiku, jo pārāk daudzas vēstures gaitā piedzīvotas sakāves var 
rezumēt divos vārdos: par vēlu.

Mums ir jāizvirza ambīcijas, ka iespējas un mērķi jāceļ augstāk par problēmām.

Mums vajag radošumu un apņēmību, lai vīziju pārvērstu par pozitīvu Eiropas 
naratīvu. Par dziļi cilvēcisku naratīvu. Vieglais pieskāriens, humānā ekoloģija, Lielās 
franču revolūcijas aizmirstais vārds: brālība.
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Mans sapnis ir tāda Eiropa, kas atsakās 
no bezjēdzīgas šķelšanās un konfrontācijas 
un kurai ir drosme izmantot savu milzīgo 
daudzveidības bagātību, lai radītu lielāku 
vienotību, iekļautību, ilgtspējīgu izaugsmi 
un patiesu atvērtību pārējai pasaulei.
Luca Jahier
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