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De wereld zal pas vrede kennen 
als de macht van de liefde het wint 
van de liefde voor macht.
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Mensen gaan alleen akkoord met 
verandering als het echt nodig is,
en beseffen alleen dat het echt
nodig is in een crisissituatie. 
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De wereld heeft geen behoefte 
aan meer wonderen, wel
aan meer verwondering.

G.K. Chesterton
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Dromen van het Europa
van morgen

Aristoteles zei het al: “Hopen is wakend dromen”. Europa is gebouwd op hoop, en hoop moet ten 
grondslag liggen aan alle verdere ontwikkelingen.

Ik wil er tijdens mijn ambtstermijn voor zorgen dat de maatschappelijke organisaties zich sterk blijven 
maken voor een duurzame Europese toekomst. We hebben geen tijd te verliezen: We moeten deze 
gemeenschappelijke droom realiseren en de Europese Unie nieuw leven inblazen.

Ik wil niet beweren dat ik de komende tweeënhalf jaar alle problemen zal oplossen, maar ik zal al het 
mogelijke doen om eenheid en dynamiek te creëren en de EU een nieuwe koers te doen varen.

Ik zal strijden tegen de polarisatie van onze samenlevingen, de toenemende nationalistische en 
populistische tendensen en het indammen van de ruimte van het maatschappelijk middenveld, stuk 
voor stuk ontwikkelingen die onze democratische waarden bedreigen.

De Europese integratie is al sinds de jaren vijftig een groot succes. Na eeuwen van onenigheid, oorlog 
en voortdurend verschuivende grenzen die volksverhuizingen op gang brachten, heeft het Europees 
project voor vrede, veiligheid, welvaart en solidariteit gezorgd - wat niet wegneemt dat er nog veel 
werk aan de winkel is. De afgelopen jaren is er een consensus bereikt over belangrijke gezamenlijke 
initiatieven zoals de Europese Pijler van de sociale rechten en het EU-pact voor samenwerking op 
defensiegebied.

Dit alles betekent echter niet dat we nu op 
onze lauweren kunnen rusten. Er heerst 
heel wat onzekerheid, zowel binnen als 
buiten de EU.
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Gesteld kan worden dat de EU 
vijf fundamentele veranderingen 

doormaakt

• Ten eerste, een economische transformatie: de vierde industriële revolutie, die belangrijke 
ethische vragen opwerpt en uitdagingen en kansen op economisch, sociaal en onderwijsgebied 
met zich meebrengt;

• Ten tweede, een transformatie op het gebied van energie en milieu, waarbij wordt overgestapt 
op een circulaire, koolstofarme economie die de eindige hulpbronnen van onze planeet respecteert 
en een sleutelrol toekent aan burgers en lokale gemeenschappen;

• Ten derde, een diepgaande maatschappelijke transformatie, met een veranderende 
arbeidsmarkt en verzorgingsstaat, een grotere rol voor nieuwe actoren en sociale innovatie en de 
cruciale behoefte om het Europees sociaal model voor alle generaties te versterken;

• Ten vierde, een democratische en participatieve transformatie. De ingeperkte ruimte van het 
maatschappelijk middenveld, de vooroordelen die voortkomen uit desinformatie, nieuwe vormen 
van onvrijheid en het feit dat EU-waarden die steeds meer op de helling komen te staan, vormen 
onmiskenbaar een bedreiging voor onze democratieën.

• En ten slotte een geopolitieke transformatie in de internationale betrekkingen; kort 
samengevat gaat het om de snel verlopende overgang van coöperatieve concurrentie naar 
ontwrichtende confrontatie, van handel naar veiligheid, van groeiende spanningen naar echte 
oorlogen aan de EU-grenzen.

Het gaat om enorme verschuivingen, maar in plaats van werkeloos toe te kijken moeten we deze 
transformaties mee vorm geven.

We moeten een nieuw positief verhaal voor Europa uitdenken en het maatschappelijk middenveld 
versterken om een duurzame Europese toekomst mogelijk te maken.
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Humanisme, wetenschap en 
vooruitgang als leidraad  

Zoals Immanuel Kant in de 18e eeuw zei, moeten we “durven begrijpen”.

Ook nu, in de 21e eeuw, moeten we “de moed hebben om te begrijpen”, en ons daarbij laten leiden door 
rede, humanisme, wetenschap en vooruitgang, niet door vooroordelen, angst, wantrouwen of haat.

Dit soort rationaliteit gaat niet voorbij aan emotie. Hoop, liefde, frustratie, angst, vreugde - al deze emo-
ties maken dat we ons met elkaar verbonden voelen. In leven zijn betekent in wezen emoties voelen. Het 
negeren daarvan komt neer op het negeren van onze menselijkheid, het negeren van onze behoefte 
aan verbinding en ... dromen.

Ik ben er steeds meer van overtuigd dat het Europa van vandaag een nieuwe 
‘Renaissance’ nodig heeft.
   
De Renaissance was een grote en ingrijpende humanistische revolutie, waarmee 
cultuur weer een concrete rol kreeg toebedeeld in de wetenschap, de bestuurs-
kunde en de organisatie van het economische en sociale leven, en de basis werd 
gelegd voor een modern Europa.

Het humanisme ontwikkelde zich als reactie op de starre en bekrompen leer van de middeleeuwse 
scholastiek die erop gericht was een klein deel van de bevolking op te leiden tot dokter, jurist of theoloog.

De humanistische beweging bood alternatieve opvattingen over onderwijs en burgerbetrokkenheid. 
Volgens het humanisme heeft de samenleving behoefte aan burgers die hebben geleerd een intelli-
gent gesprek te voeren en zich willen inzetten voor een betere mensheid.

In 2019, 500 jaar na zijn dood, zal de wereld eer betonen aan Leonardo Da Vinci, wiens leven en werk de 
populaire humanistische idealen van de renaissance weerspiegelen. Leonardo had belangstelling voor 
kunst, architectuur, muziek, wetenschap, wiskunde, anatomie, geologie en plantkunde - de elementen 
waarop de renaissance gebouwd is.

“De man van Vitruvius”, een van zijn beroemde tekeningen, maakt duidelijk dat da Vinci zich op het 
kruispunt van kunst en wetenschap bewoog.

“Homo faber ipsius fortunae” – De mens heeft zelf zijn lot in handen. Ook vandaag moeten we deze 
aanpak volgen.

Het EESC staat voor de duizenden manieren waarop dit Europa van de daad vorm krijgt. Laten we onze 
krachten bundelen en samen de architecten van de nieuwe rEUnaissance worden.
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Drie prioriteiten voor een agenda 
die verenigt en het Europa

van morgen en onze jongeren
een echte kans geeft

DURVEN BOUWEN AAN EEN DUURZAAM EUROPA
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Duurzame 
ontwikkeling

Om de rEUnaissance een kans te geven, moeten we het tempo van de transitie 
naar een Europese Unie van duurzame ontwikkeling opvoeren.  

Duurzame ontwikkeling kan de nodige antwoorden bie-
den op elk van de vijf bovengenoemde transformaties.

Europa moet duurzaam zijn - of er zal geen sprake zijn 
van Europa. Agenda 2030 is een brede win-win-strate-
gie voor werkgevers, werknemers en de hele planeet. 
Het is een echt politiek project dat goed is voor de eco-
nomische groei en het concurrentievermogen, de sociale 
rechtvaardigheid, de klimaatverandering en natuurlijk ook 
duurzame ontwikkeling.

Het EESC heeft op dit gebied al tal van innovatieve advie-
zen uitgebracht. Waar het nu om gaat is dat deze ideeën 
ook worden uitgevoerd: de agenda biedt enorme inves-
teringsmogelijkheden, in de orde van grootte van biljoe-
nen dollars, en toch is er, ondanks het feit dat steeds meer 
wordt geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling, nog steeds 
een aanzienlijk financieringstekort.

Het EESC speelt een voortrekkersrol bij deze strategie en 
werkt nauw samen met de Europese Commissie. Wat de 
kringloopeconomie betreft, staan de knowhow en het en-
gagement van het EESC buiten kijf.

De vervulling van de behoeften van onze generatie mag 
niet ten koste gaan van de mogelijkheden voor toekomsti-
ge generaties om in hun eigen behoeften te voorzien; het 
is onze plicht om de planeet te respecteren en ervoor te 
zorgen dat niemand buiten de boot valt.

Het is tijd om onze groeimodellen opnieuw onder de 
loep te nemen en te zoeken naar een evenwicht tussen 
economische welvaart enerzijds en milieuduurzaamheid, 
sociale inclusie en cohesie, hoogwaardige werkgelegen-
heid en democratische participatie anderzijds. De EU moet 
op dit elan doorgaan en verandering omarmen.

Eén ding is zeker: deze veranderingen kunnen alleen 
worden verwezenlijkt door middel van bottom-up initi-
atieven van lokale en regionale overheden, waarbij het 
maatschappelijk middenveld en de burgers een sleutelrol 
spelen.

Ook het bedrijfsleven is een cruciale schakel in deze agen-
da voor verandering. Maar het zal ondoenbaar zijn de on-
gelijkheid aan te pakken en werk te maken van wat vol-
gens mij het nieuwe sociale en economische contract 
voor de 21e eeuw is, als de vakbonden en alle andere 
maatschappelijke organisaties niet nauw bij een en ander 
worden betrokken!

Strategische acties:
• Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling: het 

maatschappelijk middenveld moet gaan inzien dat drin-
gend werk moet worden gemaakt van Agenda 2030.

• Erop aandringen dat duurzame ontwikkeling in alle be-
leidsterreinen wordt opgenomen.

• Het EESC omvormen tot contactpunt voor informatie 
over en actie op het gebied van duurzame ontwikkeling 
in de EU.

• Meer zichtbaarheid geven aan de innovatieve benade-
ringen van het EESC, waarbij de kwantitatieve indica-
toren van de Europese Commissie worden aangevuld 
met door het maatschappelijk middenveld ontwikkelde 
kwalitatieve indicatoren.

• Ervoor zorgen dat duurzame ontwikkeling tijdens de 
Europese verkiezingscampagne en in de volgende wet-
gevingscyclus hoog op de agenda blijft staan.
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Vrede
De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar 
geleden moet ons doen beseffen dat vrede niet vanzelfsprekend is.

Verzoening en vrede zijn de grootste verworvenheden 
van de Europese Unie. Door onze economieën en volkeren 
met elkaar te verbinden en de kunst van het compromis 
te perfectioneren, hebben we het meest betrouwbare sys-
teem voor duurzame vrede in de wereld gecreëerd.

De recente geopolitieke verschuivingen dreigen echter 
een nieuw wereldwijd conflict te doen oplaaien.

Voor het eerst sinds haar oprichting ziet de EU een lidstaat 
vertrekken (de brexit); daarnaast zijn er nog de toene-
mende spanningen in de buurlanden - in de Balkan, het 
zuidelijke Middellandse Zeegebied en aan de oostelijke 
grenzen.

Ook in de EU zelf worden de grondrechten en de fun-
damentele waarden van vrijheid, solidariteit, demo-
cratie en de rechtsstaat niet overal gerespecteerd. We 
zijn geschokt door de opmars van antisemitisme, racisme, 
terrorisme en protectionisme. Het is niet langer politiek 
incorrect om het recht van maatschappelijke organisaties 
om samen te komen en zich te organiseren met voeten te 
treden.

Nu onze fundamentele waarden in twijfel worden getrok-
ken moeten we onze krachten bundelen en er alles aan 
doen om onze open samenlevingen in stand te houden, 
omdat zij bepalen wie we zijn en wie we morgen willen 
zijn.

We moeten laten zien dat we in staat zijn te weerstaan aan 
de geduchte verleiding van het “soevereinisme”, dat povere 
en gevaarlijke antwoorden biedt op de cruciale vragen van 
onze medeburgers, de werknemers, de ondernemingen 
en de gemeenschappen.

Er moet een sterkere Unie van waarden komen: de-
mocratie, rechtsstaat, grondrechten, mensenrechten, 
menselijke waardigheid en vrijheid zijn niet onder-
handelbaar.

Dat de wereld en Europa onvoorbereid zijn is zorgwek-
kend. Groei, fatsoenlijke banen en cohesie zijn evenwel 
ondenkbaar zonder vrede en tolerantie, zoals er zonder 
vrede evenmin sprake kan zijn van een duurzaam Europa.

Strategische acties:
• Een bijdrage leveren aan initiatieven in Afrika en onze 

buurlanden in het Middellandse Zeegebied om de de-
mocratie te consolideren, het vredesproces weer op 
gang te brengen en te stabiliseren en het maatschappe-
lijk middenveld te ondersteunen in landen die worste-
len met migratiestromen.

• Steun verlenen aan de krachten die streven naar verzoe-
ning in de Westelijke Balkan.

• Het EU-acquis op het gebied van handelsovereenkom-
sten en open markten verdedigen en bevorderen via 
onderling afgesproken multilaterale regels, die de be-
langrijkste bron van vooruitgang en vreedzame betrek-
kingen blijven.
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Cultuur
Mijn derde prioriteit is de versterking van de rol van cultuur binnen het 
Europese politieke discours.

Europa beschikt over een buitengewone culturele en ar-
tistieke rijkdom en dynamiek, en zijn cultureel erfgoed 
en diversiteit van talen en culturen zijn van onschatbare 
waarde. Verrassend genoeg heeft cultuur tot nu toe echter 
geen plaats in het dominante politieke discours.

Veel van de uitdagingen waar we vandaag de dag voor 
staan - waaronder door de mens veroorzaakte milieuver-
anderingen, sociale spanningen binnen onze lokale ge-
meenschappen en zelfs op het niveau van de internatio-
nale betrekkingen, en ons onvermogen om onze politieke 
systemen op ethische en proactieve wijze aan te passen 
aan de steeds snellere veranderingen die het gevolg zijn 
van de internationale digitale revolutie - kunnen alleen 
constructief worden aangepakt als we ook aandacht be-
steden aan cultuur.

Cultuur, kunst en creatieve bedrijfstakken zijn zoals be-
kend een sterke economische troef. Deze branche verte-
genwoordigt  momenteel 4,2 % van het Europese bbp en 
biedt in Europa werk aan 8,4 miljoen mensen. De verdere 
ontwikkeling ervan is dus ongetwijfeld een van de ma-
nieren om in de EU voor duurzame economische groei te 
zorgen. Investeringen in culturele infrastructuur hebben 
verreikende positieve effecten en stimuleren de groei in 
aanverwante sectoren.

Deskundigen hebben aangetoond dat er een positief 
verband bestaat tussen cultuur en culturele praktijken en 
democratie, wat een verschuiving in perspectief, actieve 
betrokkenheid en empowerment mogelijk maakt.

Isolationistische en nationalistische bewegingen maken 
vaak misbruik van de begrippen cultuur en identiteit, die 
ze in enge, statische zin opvatten en waarvan ze de emoti-
onele waarde uitbuiten.

Dergelijke antidemocratische tendensen mogen in geen 
geval terrein winnen. Cultuur is wat ons menselijk 
maakt: dankzij cultuur voelen we ons verbonden met de 
beschavingen die ons zijn voorgegaan en met ons cultu-
reel erfgoed, en wordt ook het saamhorigheidsgevoel ver-
sterkt. Kunst maakt dat we even afstand kunnen nemen 
van de dagelijkse hectiek en verplichtingen, zodat we vrij 
met elkaar kunnen communiceren en we zinvol kunnen 
gaan leven in plaats van louter te overleven.

De komst van nieuwe technologische revoluties heeft ons 
doen inzien dat we de mens centraal moeten stellen in de 
politieke besluitvorming - en daarmee in onze samenle-
vingen. Economische groei is niet voldoende. Cultuur is 
de ontbrekende schakel, de motor achter een dergelijke 
verschuiving.

Cultuur geeft vorm aan de manier waarop we met elkaar 
omgaan, communiceren, geloven en dromen over ons 
heden en onze toekomst. Cultuur heeft alles in zich om 
mensen te verenigen en te mobiliseren voor Europa 
en een nieuw Europees verhaal te creëren.

Strategische acties:
• Inzetten op cultuur als de vierde pijler van duurzame 

ontwikkeling.

• Zichtbaarheid geven aan het potentieel van cultuur als 
motor voor groei, fatsoenlijke werkgelegenheid en wel-
vaart in de Europese steden en regio’s.

• Ervoor zorgen dat cultuur wordt gezien als de grondslag 
voor een positief verhaal voor Europa.

• Van cultuur een middel maken om inclusieve en tole-
rante samenlevingen te bevorderen.

• De waarde van cultuur als “soft power”-instrument in de 
externe betrekkingen van de EU laten zien.
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De rol van het EESC in deze 
positieve rEUnaissance

Centralisering van de uitvoerende macht, politisering van de rechterlijke macht, aanvallen op de on-
afhankelijkheid van de media en een gebrek aan vertrouwen in de traditionele politieke partijen zijn 
slechts enkele van de symptomen van de wijdverbreide crisis waar de democratie op dit moment mee 
kampt.

Het is niet overdreven te zeggen dat de Europese democratie de grootste terugval kent sinds de jaren 
dertig van de vorige eeuw en dat de traditionele participatiemodellen slecht toegerust lijken om het 
steeds hogere tempo van de veranderingen aan te kunnen.

Ook de maatschappelijke organisaties, die van oudsher worden beschouwd als de ruggengraat van 
de participatiedemocratie, ondergaan de nodige veranderingen en moeten op zoek naar innovatieve 
manieren om de civiele dialoog te verbeteren, zodat deze beter aansluit bij de omstandigheden van de 
21e eeuw. Dit is van cruciaal belang als het middenveld het besluitvormingsproces op zinvolle wijze wil 
blijven beïnvloeden, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Ons Comité heeft onlangs zijn zestigste verjaardag gevierd. Met 
de verwezenlijkingen van de afgelopen 60 jaar hebben we de 
fundamenten gelegd voor een sterk EESC - en daarmee ook voor 
een sterke EU.

We mogen niet op onze lauweren rusten. We kunnen alleen 
trouw blijven aan onszelf als we ons uiterste best doen om de pli-
cht te vervullen die we van onze stichters hebben geërfd, nameli-
jk optreden als spreekbuis voor het maatschappelijk middenveld 
en de EU-instellingen bijstaan in hun cruciale streven naar een 
duurzaam Europa. 

Het zal ons echter alleen lukken onze verantwoordelijkheid te nemen als we de handen ineenslaan: de 
groepen, de afdelingen en de administratie van het EESC moeten de krachten bundelen.

We moeten inzetten op betere communicatie en meer “concurrentie” in de oorspronkelijke betekenis 
- petere cum -, zodat we gerichter en strategischer kunnen optreden; onze methoden en interne instru-
menten moeten dan ook altijd worden aangepast aan dit uitgangspunt.

Onze acties moeten doortastend en visionair zijn. Laat ons handelen in de geest van ‘58 en een 
nieuw verhaal van hoop creëren. Laat ons samen een tweede Europese renaissance op gang brengen, 
en ons heden en onze toekomst in eigen handen nemen.

Wij kunnen de betrokkenheid van de burgers bij Europa een nieuwe impuls geven. Die kans mo-
gen we niet laten schieten!
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“Logica brengt je van A naar B; verbeelding brengt je overal”, zo wordt wel beweerd. “Al-
leen de verbeelding kan de paradigmaverschuiving maken die nodig is om de toekomst 
te ontwerpen”.

We moeten de moed hebben om een nieuwe wereld voor de nieuwe generaties 
- het Europa van morgen - te schetsen, en daarvoor moeten we ons oor te luisteren 
leggen bij deze generaties.

We hebben geen tijd te verliezen. Vele nederlagen in de geschiedenis zijn immers sa-
men te vatten in twee woorden: te laat.

We moeten ernaar streven kansen en doelen te zien in plaats van problemen.

Ook moeten we de nodige creativiteit en vastberadenheid aan de dag leggen om 
een visie om te zetten in een positief Europees verhaal, een diep menselijk verhaal. 
Alles draait om een zachte aanpak, menselijke ecologie, het vergeten woord van de 
Franse revolutie: broederschap.
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Ik droom van een Europa waarin 
verdeeldheid en conflicten over 
onbelangrijke zaken niet langer de dienst 
uitmaken, dat de moed heeft om zijn 
enorme rijkdom en diversiteit te benutten. 
Een Europa dat bouwt aan meer eenheid, 
meer inclusie en duurzame groei en dat zich 
echt openstelt voor de rest van de wereld.
Luca Jahier
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