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Światu nigdy nie zabraknie
cudów a jedynie zdolności
do zachwytu.
G.K. Chesterton

Gdy potęga miłości przezwycięży miłość
do władzy, świat zazna pokoju.
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Marzenia o Europie jutra
Arystoteles powiedział, że „nadzieja to sen na jawie”. Europa została stworzona na nadziei i na
tym fundamencie powinna budować swą przyszłość.
Podczas mojej kadencji będę dążyć do aktywizacji zorganizowanego społeczeństwa
obywatelskiego i zachęcać obywateli do zaangażowania się na rzecz zrównoważonej
przyszłości Europy. Nie ma czasu do stracenia. Musimy wyzwolić energię tego wspólnego
marzenia i na nowo rozbudzić Unię Europejską.
Nie twierdzę, że w ciągu dwóch i pół roku uda mi się znaleźć wyczerpującą odpowiedź, lecz
dołożę wszelkich wysiłków, by promować jedność, aktywność i nowy kierunek w UE.
Będę przeciwstawiać się polaryzacji naszych społeczeństw, rosnącym tendencjom
nacjonalistycznym i populistycznym oraz zapobiegać kurczeniu się przestrzeni obywatelskiej,
gdyż kwestie te zagrażają naszym wartościom demokratycznym.
Od lat 50. ubiegłego wieku z wielkim powodzeniem urzeczywistniamy proces integracji
europejskiej. Po stuleciach sporów, wojen oraz stale zmieniających się granic zmuszających
ludzi do przesiedleń europejski projekt umożliwił zaprowadzenie pokoju, bezpieczeństwa,
dobrobytu i solidarności, choć nadal jeszcze wiele pozostaje do zrobienia. W ciągu ostatnich
lat osiągnięto konsensus w sprawie kluczowych wspólnych inicjatyw takich jak europejski
filar praw socjalnych oraz pakt na rzecz współpracy w dziedzinie obronności.
Nie możemy jednak popaść w
samozadowolenie. Tak w UE, jak i na
całym świecie sytuacja jest niestabilna.
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Unia bez wątpienia jest świadkiem
pięciu istotnych transformacji
• przede wszystkim transformacji gospodarczej: czwarta rewolucja przemysłowa,
poruszanie poważnych kwestii etycznych oraz wyzwania i szanse w dziedzinie edukacji,
społeczeństwa i gospodarki;
• po drugie transformacji w dziedzinie energii i środowiska: zmierzanie w kierunku
niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która będzie oszczędzać ograniczone
zasoby planety oraz przypisywać centralną rolę obywatelom i lokalnym wspólnotom;
• po trzecie głębokiej transformacji społecznej: zmieniające się rynki pracy i państwo
opiekuńcze, większa rola nowych podmiotów i innowacji społecznych oraz fundamentalna
potrzeba wzmocnienia europejskiego modelu społecznego na potrzeby wszystkich pokoleń;
• po czwarte transformacji w dziedzinie demokracji i modelu partycypacyjnego. Kurczenie
się przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego, stronniczość będąca wynikiem przekazywania
informacji wprowadzających w błąd oraz nowe formy ograniczania liberalnych wartości to
wyraźne zagrożenie dla naszych demokracji.
• Ponadto mamy do czynienia ze zmieniającą się sytuacją geopolityczną w stosunkach
międzynarodowych, co przejawia się gwałtownym przejściem z konkurencji opartej na
współpracy w kierunku konfrontacji prowadzącej do konfliktów, z handlu na bezpieczeństwo,
z rosnących napięć do rzeczywistych wojen na granicach UE.
Mimo ogromnych zmian nie powinniśmy stać na uboczu, lecz wziąć udział w ich kształtowaniu.
Musimy aktywnie działać i przygotować pozytywną narrację dla Europy oraz pobudzić
zaangażowanie obywatelskie z myślą o stworzeniu zrównoważonej przyszłości dla naszego
kontynentu.

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Humanizm, nauka i postęp
W XVIII wieku filozof Immanuel Kant powiedział, że musimy „odważyć się zrozumieć”.
W XXI wieku potrzeba zrozumienia znów jest żywa. Kierujmy się zasadami rozsądku, humanizmu,
nauki i postępu, a nie uprzedzeniami, strachem, nieufnością czy nienawiścią.
Racjonalność nie wyklucza emocji. Nadzieja, miłość, frustracja, strach, radość – emocje wiążą nas
ze sobą. Są esencją życia. Ignorowanie emocji to ignorowanie naszego człowieczeństwa, naszej
potrzeby kontaktów i marzeń.
Jestem coraz bardziej przekonany, że dzisiejszej Europie potrzeba nowego renesansu.
Renesans był szeroko zakrojoną i potężną rewolucją humanistyczną, która
przywróciła prawdziwy wymiar kultury w powiązaniu z nauką, sztuką
sprawowania rządów i organizacją ładu społeczno-gospodarczego oraz
rozpoczęła nowoczesną transformację Europy.
Humanizm rozwinął się w reakcji na sztywne i ograniczone metody
średniowiecznej scholastyki promującej edukację niewielkiej liczby osób w
celu przygotowania ich do zawodu lekarza, prawnika czy teologa.
Humanizm wyłonił się jako alternatywna ścieżka kształcenia i zaangażowania obywatelskiego.
Uwypuklał korzyści płynące z wykształcenia obywateli będących w stanie prowadzić inteligentne
dyskusje i uczestniczyć w życiu obywatelskim z myślą o lepszej przyszłości ludzkości.
W 2019 r. będziemy wspominać Leonarda Da Vinci 500 lat po jego śmierci. Jego życie i praca
odzwierciedlały powszechne ideały humanistyczne, które ukształtowały epokę renesansu. Pod
wieloma względami Da Vinci jest ucieleśnieniem wszechstronności renesansu, jako że jego
zainteresowania obejmowały sztukę, architekturę, muzykę, naukę, matematykę, anatomię,
geologię i botanikę.
Jedna z jego słynnych rycin „Człowiek witruwiański” jest przykładem takiego krzyżowania się
zainteresowań w sztuce i nauce.
„Homo faber ipsius fortunae”: Człowiek jest kowalem swojego losu. Obecnie potrzeba nam
podobnego myślenia.
EKES reprezentuje tysiące twarzy Europy czynu. Zmobilizujmy więc tę siłę i wspólnie ukształtujmy
nowy renesans w Europie – rEUnaissance.
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Trzy priorytety jednoczącego programu
prac z rzeczywistymi szansami dla Europy
i dla młodzieży

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Zrównoważony
rozwój
Aby rEUnaissance naprawdę się udał, musimy przyspieszyć reformy pobudzające
zrównoważony rozwój Unii Europejskiej.
Zrównoważony rozwój może stanowić odpowiedź na
wszystkie pięć wspomnianych transformacji.
Europa musi być zrównoważona, gdyż w przeciwnym
razie jej nie będzie. Agenda 2030 jest kompleksową
strategią korzystną dla pracodawców, pracowników i dla całej planety. To prawdziwy projekt polityczny, który ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy
i konkurencyjność, sprawiedliwość społeczną i zmianę
klimatu oraz oczywiście na zrównoważony rozwój.
EKES przygotował wiele nowatorskich opinii w tej dziedzinie. Teraz musimy dążyć do ich realizacji. Agenda
oferuje olbrzymie szanse dla inwestycji w wysokości
bilionów dolarów, jednak mimo sprzyjających warunków dla inwestowania w zrównoważony rozwój nadal
istnieją znaczne luki w finansowaniu.
EKES odgrywa wiodącą rolę w promowaniu tej strategii i ściśle współpracuje z Komisją Europejską. Jeśli
chodzi o gospodarkę o obiegu zamkniętym, wiedza
fachowa i zaangażowanie EKES-u są niepodważalne.
Nie możemy dbać jedynie o nasze potrzeby, narażając
przyszłe pokolenia, ani zapominać o naszej planecie.
Musimy także dopilnować, by nikt nie pozostał w tyle.
Nadszedł czas, by przemyśleć nasze modele wzrostu oraz wyważyć dobrobyt gospodarczy ze zrównoważeniem środowiskowym, włączeniem społecznym
i spójnością społeczną, wysokiej jakości zatrudnieniem i uczestnictwem w życiu demokratycznym.
Unia musi utrzymać swoją dynamikę i otworzyć się
na zmiany.

Jedno jest pewne: transformację można osiągnąć jedynie poprzez oddolne inicjatywy władz lokalnych i regionalnych, w ramach których centralną rolę odgrywać
będzie społeczeństwo obywatelskie i obywatele.
Przedsiębiorstwa mają do odegrania pierwszoplanową
rolę w tym programie zmian. Ale bez zdecydowanego
zaangażowania związków zawodowych i wszystkich
innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nie
będziemy w stanie rozwiązać problemu nierówności
ani nie uda nam się zrealizować projektu, który nazywam społecznym i gospodarczym kontraktem XXI
wieku.
Działania strategiczne:
• Upowszechnienie zrównoważonego rozwoju: Dopilnowanie, by społeczeństwo obywatelskie miało świadomość pilnego charakteru wdrożenia Agendy 2030.
• Dążenie do włączenia zasad zrównoważonego rozwoju do wszystkich obszarów polityki.
• Uczynienie z EKES-u centrum informacji i działań na
rzecz zrównoważonego rozwoju w UE.
• Rozpowszechnianie informacji na temat innowacyjnych metod stosowanych przez EKES, które obejmują
uzupełnienie wskaźników ilościowych przedstawionych przez Komisję Europejską wskaźnikami jakościowymi opracowanymi przez społeczeństwo obywatelskie
• Utrzymanie zrównoważonego rozwoju na liście priorytetów politycznych podczas kampanii wyborczej
do Parlamentu Europejskiego i w następnym cyklu
legislacyjnym.

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Pokój
Obchodząc 100-lecie zakończenia pierwszej wojny światowej, nie możemy brać
pokoju za oczywistość.
Pojednanie i pokój to największe dokonania Unii Europejskiej. Łącząc licznymi więzami nasze gospodarki
i ludzi, doskonaląc sztukę kompromisu, utworzyliśmy
najbardziej solidny system trwałego pokoju na świecie.
W obliczu ostatnich zmian geopolitycznych coraz wyraźniejsza staje się groźba globalnego konfliktu.
Po raz pierwszy od swego powstania UE doświadcza
odejścia jednego z państw członkowskich (brexit) i coraz większych napięć w regionach sąsiadujących – na
Bałkanach, na południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego oraz na granicach wschodnich.
Z kolei w obrębie UE niektóre państwa podważają
obowiązywanie podstawowych praw i przestrzeganie wartości takich jak wolność, solidarność,
demokracja i rządy prawa. Zasmuca nas narastający
antysemityzm, rasizm, terroryzm i tendencje protekcjonistyczne. Naruszanie prawa społeczeństwa obywatelskiego do zgromadzeń i samoorganizowania
przestało być niepoprawne politycznie.
W obliczu kwestionowania naszych podstawowych
wartości powinniśmy razem zdecydowanie bronić
otwartości naszych społeczeństw, ponieważ definiują
to, kim jesteśmy i kim chcemy się stać w przyszłości.

Musimy wzmocnić Unię wartości – demokracja,
praworządność, prawa podstawowe, godność
istoty ludzkiej i wolność nie podlegają dyskusji.
Niestety ani świat, ani Europa nie wydają się być na te
zagrożenia przygotowane. Ale bez pokoju i tolerancji
nie ma mowy o wzroście ani godnych miejscach pracy
i spójności. Bez pokoju nie będzie Europy zrównoważonego rozwoju.
Działania strategiczne:
• Stymulowanie inicjatyw w Afryce i naszym sąsiedztwie śródziemnomorskim z myślą o umocnieniu
demokracji, wznowieniu i ustabilizowaniu procesu
pokojowego oraz wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego w krajach borykających się z przepływami
migracyjnymi.
• Wzmocnienie sił dążących do pojednania na Bałkanach Zachodnich.
• Obrona i propagowanie unijnego dorobku prawnego
w dziedzinie umów handlowych i otwartych rynków
na podstawie uzgodnionych wielostronnie zasad,
które pozostają głównym filarem postępu i pokojowych stosunków.

Musimy pokazać, że jesteśmy w stanie oprzeć się pokusie łatwych rozwiązań oferowanych przez „obrońców suwerenności”, którzy prezentują niekompletne
i niebezpieczne odpowiedzi na zasadnicze problemy
nękające obywateli, pracowników, przedsiębiorstwa
i społeczności.

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Kultura
Moim trzecim priorytetem jest wzmocnienie roli kultury w europejskiej debacie
politycznej.
Europa emanuje niezwykłym bogactwem kulturalnym
i artystycznym, dynamiką i ogromnym dziedzictwem
kulturowym oraz różnorodnością języków i tradycji.
Niemniej – co ciekawe – kultura była dotychczas nieobecna w dominującym dyskursie politycznym.
Wiele z wyzwań, przed którymi dziś stoimy – w tym
zmiany środowiskowe spowodowane przez człowieka, napięcia społeczne zarówno w naszych społecznościach lokalnych, jak i w wymiarze międzynarodowym,
a także niezdolność do dostosowania naszych systemów politycznych w etyczny i proaktywny sposób do
coraz szybszych zmian wywołanych międzynarodową
rewolucją cyfrową – można rozwiązać konstruktywnie,
jeśli zdecydujemy się uwzględnić aspekt kultury.
Kultura, sztuka i sektor kreatywny to ogromny atut gospodarczy. Obecnie odpowiadają one za 4,2% europejskiego PKB, a także oferują zatrudnienie 8,4 mln osób
w całej Europie. Nieustanny rozwój tego sektora jest
jednym ze sposobów zapewnienia zrównoważonego
wzrostu gospodarczego w UE. Inwestycje w infrastrukturę kulturalną mają imponujący pozytywny wpływ w
otaczających obszarach i pobudzają wzrost także w sektorach powiązanych.
Eksperci dowiedli, że kultura i obcowanie ze sztuką
są pozytywnie skorelowane z demokracją, gdyż
umożliwiają zmianę podejścia, aktywne zaangażowanie
i upodmiotowienie.
Ruchy izolacjonistyczne i nacjonalistyczne często nadużywają koncepcji kultury i tożsamości, zawężając ich
znaczenie, przedstawiając je jako niezmienne elementy
i wykorzystując ich emocjonalny ładunek.

Pomaga nam zrozumieć więzi z poprzednimi pokoleniami oraz z dziedzictwem kulturowym i tym samym
wzmacnia nasze poczucie przynależności. Kontakt ze
sztuką daje nam chwilę odpoczynku od szalonego
tempa życia i obowiązków, pozwala nam na swobodne
interakcje i dostrzeżenie sensu życia wykraczającego
poza potrzebę przetrwania.
Nowe rewolucje technologiczne uświadomiły nam, że
to człowiek – a tym samym nasze społeczeństwa – powinien znajdować się w centrum procesu podejmowania decyzji politycznych. Sam wzrost gospodarczy nie
wystarczy. Brakującym ogniwem i katalizatorem tej
zmiany jest właśnie kultura.
Kultura kształtuje nasze kontakty, sposoby komunikacji, nasze przekonania i marzenia o teraźniejszości
i przyszłości. Ma ona ogromny niewykorzystany
potencjał, aby stać się jednoczącą i mobilizującą
siłą, która rozpocznie nową narrację w Europie.
Działania strategiczne:
• Promowanie kultury jako czwartego filar zrównoważonego rozwoju.
• Pokazanie potencjału kultury jako siły napędowej
wzrostu, godnego zatrudnienia i bogactwa w miastach i regionach Europy.
• Dopilnowanie, by kultura była postrzegana jako kluczowe narzędzie budowania pozytywnej narracji dla
Europy.
• Uczynienie z kultury narzędzia promowania otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.
• Wskazanie na opłacalność kultury jako narzędzia tzw.
miękkiej siły w stosunkach zewnętrznych UE.

Nie dopuśćmy, by te antydemokratyczne tendencje
znalazły szersze poparcie. Kultura czyni z nas ludzi.

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Rola EKES-u w pozytywnym
rEUnaissance
Centralizacja władzy wykonawczej, upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, ataki na niezależność
mediów oraz brak zaufania do tradycyjnych partii politycznych to tylko niektóre symptomy
obecnego powszechnego kryzysu demokracji.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Unia doświadcza największego kryzysu demokracji od lat
30. ubiegłego wieku, a tradycyjne modele uczestnictwa wydają się nieadekwatne do szybko
postępujących zmian.
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które tradycyjnie postrzegano za filar demokracji
uczestniczącej, również się zmieniają i muszą znaleźć innowacyjne sposoby poprawy dialogu
obywatelskiego, tak aby lepiej dostosować go do warunków panujących w XXI wieku. Jest to
konieczne, jeżeli chcą nadal faktycznie wpływać na procesy decyzyjne zarówno na szczeblu
krajowym, jak i europejskim.
Komitet obchodził niedawno 60. rocznicę utworzenia.
Nasze osiągnięcia w ciągu ostatnich 60 lat są fundamentem
przyszłego silnego EKES-u – a tym samym silnej UE.
Nie wolno nam spocząć na laurach. Pozostaniemy wierni
naszym ideałom jedynie, jeśli zrobimy co w naszej mocy, by
wypełnić obowiązki odziedziczone po naszych założycielach.
Musimy reprezentować zorganizowane społeczeństwo
obywatelskie oraz wspierać instytucje unijne w niezwykle
ważnych działaniach mających na celu stworzenie
zrównoważonej Europy.
Wypełnimy spoczywające na nas obowiązki, jeśli będziemy
współpracować i pozostaniemy silni i zjednoczeni: grupy EKES-u, sekcje i administracja.
Musimy usprawnić kanały komunikacji i wzmocnić konkurencję w pierwotnym znaczeniu tego
słowa – petere cum – aby móc lepiej skoncentrować się i przeprowadzić strategiczne działania,
nieustannie dostosowując nasze metody i wewnętrzne instrumenty.
Potrzeba nam jednocześnie zdecydowania i wizji. Niech inspiracją będzie dla nas rok 58.
Stwórzmy nową narrację nadziei. Bądźmy impulsem dla drugiego europejskiego renesansu,
abyśmy ponownie uwierzyli, że rzeczywiście kształtujemy naszą teraźniejszość i przyszłość.
Mamy szansę nadać nowy impet zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Nie
zaprzepaśćmy tej okazji!

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Mówi się, że „logika powiedzie cię od punktu A do punktu B, zaś wyobraźnia
zabierze cię dokądkolwiek. Tylko wyobraźnia może pomóc nam w zmianie
paradygmatu, niezbędnej do zbudowania przyszłości”.
Musimy wykazać się odwagą, myśląc o przyszłości Europy; musimy odważyć
się wyobrazić sobie nowy świat dla kolejnych pokoleń, a jednocześnie
umożliwić im współdecydowanie o przyszłości.
Nie można zwlekać, gdyż wiele historycznych porażek można streścić w dwóch
słowach: za późno.
Musimy wykazać się ambicją, aby wysunąć możliwości i cele przed problemy.
Musimy być kreatywni i zdeterminowani, by przekształcić wizję w pozytywną
narrację europejską. Narrację, która będzie miała dogłębnie ludzki charakter.
Pamiętajmy o delikatności, ekologii ludzkiej, zapomnianym ideale rewolucji
francuskiej: o braterstwie.

O D WA Ż M Y S I Ę B U D O WA Ć Z R Ó W N O WA ŻO N Ą E U R O P Ę
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Moim marzeniem jest Europa, która
wycofuje się z bezsensownych podziałów
i konfrontacji i ma odwagę wykorzystać
swoje ogromne bogactwo i różnorodność,
dbając o większą jedność, lepszą integrację,
zrównoważony wzrost i prawdziwe
otwarcie na resztę świata.
Luca Jahier
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