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Ljudje sprejmejo spremembe le,
kadar je to nujno, in prepoznajo
nujnost samo v času krize.
Jean Monnet

Predsednik Luca Jahier
2018-2020

Svet ne bo stradal zaradi
pomanjkanja čudežev, ampak le
zaradi pomanjkanja čudenja.
G. K. Chesterton

Šele ko bo moč ljubezni
prevladala nad ljubeznijo do
moči, bo na svetu zavladal mir.
Mahatma Gandhi
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Drznimo si sanjati o Evropi
jutrišnjega dne
Filozof Aristotel je nekoč izjavil: „Upanje je sen budnih.“ Evropa temelji na upanju in tudi v prihodnje
bi morala svojo identiteto oblikovati na podlagi tega vodila.
Med svojim mandatom si bom prizadeval organizirano civilno družbo pritegniti k močnemu
državljanskemu udejstvovanju za trajnostno evropsko prihodnost. Ne smemo izgubljati časa:
sprostiti moramo energijo teh skupnih sanj in si prizadevati za ponovno oživitev Evropske unije.
Ne domišljam si, da bom v naslednjih dveh letih in pol našel odgovor na vsa vprašanja, vendar si bom
neumorno prizadeval za enotnost, dinamiko in novo usmeritev v EU.
Boril se bom proti polarizaciji naše družbe, proti naraščajočemu nacionalizmu in populizmu ter proti
oženju državljanskega prostora, ki ogrožajo naše demokratične vrednote.
Od petdesetih let prejšnjega stoletja se evropsko združevanje odvija z velikim uspehom. Po stoletjih
razdora, vojn ter nenehnih premikanj meja in prebivalstva je evropski projekt omogočil vzpostavitev
miru, varnosti, blaginje in solidarnosti – res pa je treba še veliko storiti. V zadnjih letih je bilo
doseženo soglasje o ključnih skupnih pobudah, kot sta evropski steber socialnih pravic in pakt EU
o sodelovanju na področju obrambe.
Vendar ne smemo počivati na lovorikah.
Na obzorju se kažejo številne negotovosti,
tako v EU kot zunaj nje.
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EU gre nedvomno skozi
pet temeljnih vrst preobrazbe:
• prvič, preoblikovanje gospodarstva: četrta industrijska revolucija s seboj prinaša pomembna
etična vprašanja ter izzive in priložnosti za izobraževanje, družbo in gospodarstvo;
• drugič, energetski in okoljski prehod na krožno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, ki
spoštuje omejene vire našega planeta in daje ključno vlogo državljanom in lokalnim skupnostim;
• tretjič, globoka družbena preobrazba, povezana s spremembami trga dela in socialne države,
večjo vlogo novih akterjev in socialnih inovacij ter nujno potrebo po krepitvi evropskega socialnega
modela za vse generacije;
• četrtič, spremembe demokratičnega in participativnega značaja naših družb. Oženje
državljanskega prostora, predsodki, ki so posledica dezinformacij, nove oblike avtoritarnosti in vse
pogostejši napadi na vrednote EU so jasne grožnje našim demokracijam;
• nazadnje pa je tu še geopolitični prehod v mednarodnih odnosih, pri katerem kooperativna
konkurenca naglo prehaja v razdiralne spore na področjih od trgovine do varnosti, ki se kažejo kot
naraščajoče napetosti ali dejanske vojne na mejah EU.
Gre za velike premike in ne smemo biti zgolj opazovalci sprememb, temveč jih moramo dejavno
soustvarjati.
Napisati moramo novo pozitivno zgodbo za Evropo, se vanjo vključiti ter oživiti državljansko udejstvovanje
za trajnostno prihodnost Evrope.
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Smer naj kažejo humanizem,
znanost in napredek
Kot je v 18. stoletju dejal filozof Immanuel Kant, si moramo „drzniti vedeti“.
V 21. stoletju si moramo ponovno „drzniti vedeti“. Pri tem nas morajo usmerjati razum, humanizem,
znanost in napredek, ne pa predsodki, strah, nezaupanje ali sovraštvo.
Takšna razumnost ne pomeni zanikanja čustev. Upanje, ljubezen, frustracije, strah, veselje – ta čustva
nas povezujejo. Čustva so tista, ki osmišljajo življenje. Če jih zanikamo, zanikamo lastno človečnost ter
svojo potrebo po tem, da se povezujemo in sanjamo.
Vedno bolj sem prepričan, da današnja Evropa potrebuje novo renesanso.
Renesansa je bila obsežna in korenita humanistična revolucija, ki je ponovno
vzpostavila resnično razsežnost kulture v konkretnem odnosu z znanostjo,
umetnostjo vladanja ter organizacijo gospodarskega in družbenega življenja ter je
bila podlaga za sodobno preobrazbo Evrope.
Humanizem se je razvil kot odziv na tog in ozkogleden nauk srednjeveške
sholastike, ki se je zavzemala za izobraževanje manjšega dela prebivalstva, da bi ti
ljudje postali zdravniki, pravniki ali teologi.
Humanistično gibanje je nastalo kot alternativna pot za izobraževanje in državljansko udejstvovanje.
Poudarjalo je koristi, ki jih prinašajo državljani, ki znajo sodelovati v inteligentnih pogovorih in
državljanskem življenju s ciljem izboljšanja človeškega rodu.
Leta 2019 bo minilo 500 let od smrti Leonarda Da Vincija, kar bodo obeležili po vsem svetu. Njegovo
življenje in delo sta odražala priljubljene humanistične ideale, ki so zaznamovali obdobje renesanse.
V številnih pogledih je bil odličen primer temeljnih načel renesanse, saj so njegova interesna področja
zajemala vse od umetnosti, arhitekture, glasbe, znanosti, matematike, anatomije, geologije in botanike.
Ena od njegovih slavnih risb, „razmerja človeškega telesa po Vitruviju“, je odraz njegovih prepletajočih se
interesov na področju umetnosti in znanosti.
„Homo faber ipsius fortunae“ – vsak je svoje sreče kovač. Danes potrebujemo podoben proces.
EESO predstavlja tisoč obrazov te dejavne Evrope. Izkoristimo to silo in postanimo – skupaj – arhitekti
nove rEUnesanse.
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Tri prednostne naloge za povezujoč
program, ki bo jutrišnji Evropi
in naši mladini prinesel
resnične priložnosti
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Trajnostni
razvoj
Če želimo tej rEUnesansi dati resnično priložnost, moramo pospešiti reforme za
prehod na Evropsko unijo trajnostnega razvoja.
Trajnostni razvoj lahko zagotovi potrebne odzive na vseh
pet navedenih vrst sprememb.
Evropa mora biti trajnostna ali pa ne bo preživela. Agenda 2030 je celovita strategija, ki prinaša koristi vsem,
delodajalcem, delojemalcem in celotnemu planetu.
Je pravi politični projekt, ki je dober za gospodarsko rast
in konkurenčnost, pa tudi za socialno pravičnost, boj proti
podnebnim spremembam ter seveda za trajnostni razvoj.
EESO je na tem področju pripravil številna inovativna
mnenja. Zdaj si moramo prizadevati za njihovo izvajanje:
agenda prinaša izjemne priložnosti za naložbe (v višini
več bilijonov dolarjev), kljub vse večjim prizadevanjem
za naložbe v trajnostni razvoj pa še vedno obstaja precejšnja vrzel v financiranju.
V EESO smo v ospredju izvajanja te strategije in tesno
sodelujemo z Evropsko komisijo. Kar zadeva krožno gospodarstvo, sta strokovno znanje in zavezanost EESO
nesporna.
Pri izpolnjevanju sedanjih potreb ne bi smeli ogroziti
možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe, poleg tega pa ne smemo pozabiti, da je treba obvarovati tudi naš planet. Pri tem moramo poskrbeti, da
nihče ne bo zapostavljen.

Gotovo je le eno: to preoblikovanje je mogoče doseči le
s pobudami lokalnih in regionalnih oblasti, ki prihajajo
od spodaj ter pri katerih imajo civilna družba in državljani osrednjo vlogo.
Podjetja imajo v tej agendi za spremembe ključno vlogo.
Vendar brez močnega angažmaja sindikatov in vseh drugih organizacij civilne družbe ne bomo mogli odpraviti
neenakosti in uresničiti tega, kar sam opisujem kot nova
socialna in ekonomska pogodba za 21. stoletje!
Strateški ukrepi:
• spodbujanje trajnostnega razvoja: zagotoviti, da se civilna družba zave nujnosti izvajanja Agende 2030;
• boj za vključitev trajnostnega razvoja v vsa področja
politik;
• preoblikovanje EESO v kontaktno točko za informacije
in ukrepanje v zvezi s trajnostnim razvojem v EU;
• obveščanje o inovativnih pristopih EESO, ki vključujejo
dopolnjevanje kvantitativnih kazalnikov Evropske komisije s kvalitativnimi kazalniki, ki jih je razvila civilna
družba;
• ohranjanje trajnostnega razvoja visoko na političnem
dnevnem redu med evropsko predvolilno kampanjo in
v naslednjem zakonodajnem ciklu.

Zdaj je čas za ponoven razmislek o naših modelih rasti
in za uravnoteženje gospodarske blaginje z okoljsko trajnostjo, socialno vključenostjo in kohezijo, kakovostnimi
delovnimi mesti in demokratično udeležbo. EU mora ohraniti svoj zagon in na spremembe gledati kot na priložnost, ki jo je treba izkoristiti.
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Mir
Glede na to, da letos obeležujemo 100. obletnico konca prve svetovne vojne, miru ne
bi smeli imeti za samoumevnega.
Sprava in mir sta največja dosežka Evropske unije.
S povezovanjem evropskih gospodarstev in narodov ter
z izpopolnitvijo umetnosti sklepanja kompromisov smo
ustvarili najzanesljivejši sistem za dolgoročni mir na svetu.
Vendar pa nam glede na nedavne geopolitične premike
grozi ponoven izbruh konflikta na svetovni ravni.
EU se prvič od svoje ustanovitve sooča z izzivi izstopa ene
od držav članic (Združenega kraljestva) ter vse večjih napetosti v svoji soseščini – na Balkanu, v južnem Sredozemlju in na vzhodnih mejah.
Poleg tega ponekod v Uniji prihaja do nespoštovanja
temeljnih pravic in vrednot, kot so svoboda, solidarnost, demokracija in pravna država. Pretresajo nas
naraščajoči antisemitizem, rasizem, terorizem in protekcionizem. Kršenje pravice civilne družbe do zbiranja in
združevanja ne velja več za politično nesprejemljivo.
Zdaj ko so ogrožene naše temeljne vrednote, moramo
skupaj odločno stopiti v bran naše odprte družbe, saj te
opredeljujejo, kdo smo in kdo si želimo biti jutri.

Okrepiti moramo Unijo vrednot; o demokraciji, pravni državi, temeljnih pravicah, človekovem dostojanstvu in svobodi se ne moremo pogajati.
Zaskrbljujoče je, da svet in Evropa na to nista pripravljena. Vendar brez miru in strpnosti ni ne rasti, ne dostojnih
delovnih mest in ne kohezije. Brez miru tudi ni trajnostne
Evrope.
Strateški ukrepi:
• spodbujanje pobud v Afriki in sosednjih državah
v Sredozemlju, da se utrdi demokracija, ponovno
vzpostavijo in stabilizirajo mirovni procesi ter podpre
civilna družba v državah, ki le stežka obvladujejo
migracijske tokove;
• okrepljena prizadevanja za spravo na Zahodnem
Balkanu;
• varovanje in uveljavljanje pravnega reda EU na
področju trgovinskih sporazumov in odprtih trgov na
podlagi dogovorjenih večstranskih pravil, ki ostajajo
glavni vir napredka in miroljubnih odnosov.

Pokazati moramo, da se lahko upremo strašni skušnjavi,
ki jo ponujajo suverenisti, ki svojim sodržavljanom, delavcem, podjetjem in skupnostim ponujajo slabe in nevarne
odgovore na ključna vprašanja.
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Kultura
Moja tretja prednostna naloga je krepitev vloge kulture v evropskem političnem
diskurzu.
Evropa se odlikuje z izrednim kulturnim in umetniškim
bogastvom in vitalnostjo, neizmerljivo kulturno dediščino ter jezikovno in kulturno raznolikostjo. Zato je presenetljivo, da kultura do sedaj ni bila del prevladujočega
političnega diskurza.
Številne izzive, s katerimi se soočamo danes – vključno
z okoljskimi spremembami, ki jih je povzročil človek,
socialnimi napetostmi v lokalnih skupnostih in napetostmi v mednarodnih odnosih ter našo nezmožnostjo,
da svoje politične sisteme na etičen in proaktiven način
prilagodimo vse hitrejšim spremembam, ki jih prinaša
mednarodna digitalna revolucija – lahko konstruktivno
premagamo le, če bomo upoštevali vlogo, ki jo ima kultura.
Znano je, da so kultura, umetnost in ustvarjalne industrije velikansko gospodarsko bogastvo. Trenutno predstavljajo 4,2 % evropskega BDP in zaposlujejo 8,4 milijona ljudi po vsej Evropi. Nadaljnji razvoj tega sektorja je
gotovo eden od načinov za zagotavljanje trajnostne gospodarske rasti v EU. Naložbe v kulturno infrastrukturo
imajo izjemen pozitiven učinek tudi na področjih, ki jih
obkrožajo, in spodbujajo rast tudi v povezanih sektorjih.
Strokovnjaki so dokazali, da so kultura in kulturne prakse v pozitivnem sorazmerju z demokracijo, saj omogočajo spremembo zornega kota, dejavno udejstvovanje
in opolnomočenje.
Izolacionistična in nacionalistična gibanja pogosto
zlorabljajo koncepta kulture in identitete, saj ju uporabljajo v ozkem in statičnem smislu ter izkoriščajo njun
čustven naboj.

Poskrbeti moramo, da se te nedemokratične težnje ne
bodo uveljavile. Kultura je tisto, kar nas dela ljudi:
pomaga nam razumeti kontinuiteto s predhodnimi civilizacijami in našo kulturno dediščino ter tako krepi naš
občutek pripadnosti. Stik z umetnostjo ponuja odklop
od hitrega tempa in življenjskih obveznosti, omogoča
interakcijo brez omejitev in življenju daje smisel, ki presega golo potrebo po preživetju.
Začetek novih tehnoloških revolucij nam je pokazal,
da moramo ljudi trdno postaviti v središče političnega
odločanja – in tudi naših družb. Gospodarska rast ni dovolj. Manjkajoči člen, sprožilec tega premika, je kultura.
Kultura določa našo interakcijo, komunikacijo, prepričanja in sanje o naši sedanjosti in prihodnosti. Kultura
ima ogromen neizkoriščen potencial, da postane
združevalni element ter gonilna sila Evrope in nove
evropske zgodbe.
Strateški ukrepi:
• spodbujanje kulture kot četrtega stebra trajnostnega
razvoja;
• prikazovanje potenciala, ki ga ima kultura kot gonilo
rasti, dostojnega dela in bogastva v evropskih mestih
in regijah;
• uveljavljanje kulture kot ključnega sredstva za oblikovanje pozitivne evropske zgodbe;
• pozicioniranje kulture kot instrumenta za spodbujanje vključujočih in strpnih družb;
• prikazovanje vrednosti kulture kot instrumenta
„mehke moči“ v zunanjih odnosih EU.
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Vloga EESO v tej
pozitivni rEUnaissance
Centralizacija moči v izvršni veji oblasti, politizacija sodstva, napadi na neodvisnost medijev in
pomanjkanje zaupanja v tradicionalne politične stranke so le nekateri od simptomov trenutne
vsesplošne krize demokracije.
Ne pretiravamo, če rečemo, da evropska demokracija ni tako nazadovala od tridesetih let prejšnjega
stoletja in da so tradicionalni modeli participacije očitno neprimerni za dohitevanje vedno hitrejših
sprememb.
Organizacije civilne družbe, ki tradicionalno veljajo za hrbtenico participativne demokracije, se prav tako
spreminjajo in morajo iskati inovativne načine za izboljšanje civilnega dialoga, da bo bolje prilagojen
razmeram 21. stoletja. To je bistveno, če želijo še naprej smiselno vplivati na procese odločanja tako na
nacionalni kot na evropski ravni.
EESO je nedavno praznoval šestdesetletnico. Naši dosežki
v zadnjih šestdesetih letih so temelj za prihodnost močnega
Odbora – in s tem tudi močne EU.
Vendar ne smemo lahkomiselno počivati na lovorikah. Sami
sebi lahko ostanemo zvesti le, če se bomo po najboljših močeh
potrudili izpolniti dolžnost, ki so nam jo naložili naši ustanovitelji:
biti glas organizirane civilne družbe in podpreti institucije EU pri
njihovih pomembnih prizadevanjih za oblikovanje trajnostne
Evrope.
Svoje obveznosti bomo lahko izpolnili le, če bomo sodelovali
ter nastopali odločno in enotno: skupine, strokovne skupine in
administracija EESO, vsi skupaj.
Izboljšati moramo naše komunikacijske poti in okrepiti konkurenco v prvotnem pomenu latinskih
izrazov currere cum, petere cum, da bomo lahko bolj osredotočeni in izvajali strateške ukrepe, pri tem
pa stalno prilagajali naše metode in notranje instrumente.
Naše ravnanje mora biti odločno in vizionarsko. Naj nas navdihne duh leta 1958, da bomo lahko
napisali novo zgodbo upanja. S skupnimi močmi smo lahko gonilo drugega evropskega preporoda,
v katerem bomo ponovno verjeli, da smo dejansko protagonisti svoje sedanjosti in prihodnosti.
Priložnost imamo dati nov zagon delovanju evropske civilne družbe. Naredimo to!
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Nekdo je nekoč dejal: „Logika te pripelje od točke A do točke B, domišljija pa kamorkoli.
Le domišljija lahko omogoči spremembo paradigme, potrebno za oblikovanje
prihodnosti.“
Za jutrišnjo Evropo moramo biti pogumni. Moramo si drzniti zamisliti nov svet za
naslednje generacije in jim dati besedo pri teh prizadevanjih.
Ne smemo izgubljati časa, kajti veliko porazov v zgodovini lahko povzamemo zgolj
z eno besedo: prepozno.
Moramo imeti ambicijo, da priložnostim in ciljem damo prednost pred problemi.
Potrebujemo pa tudi ustvarjalnost in odločnost za preoblikovanje vizije
v pozitivno evropsko zgodbo, ki naj bo globoko človeška zgodba. Blag dotik,
človeška ekologija, pozabljena beseda francoske revolucije: bratstvo.
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Sanjam o Evropi, ki se bo sposobna
odmakniti od nesmiselnih delitev in
spopadov ter bo zmogla dovolj poguma,
da izjemno bogastvo svoje raznolikosti
uporabi za to, da postane bolj enotna,
vključujoča, trajnostno naravnana in
resnično odprta v svet.
Luca Jahier
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