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Visionen om morgondagens 
Europa

Filosofen Aristoteles sade en gång att ”Hoppet är en vakendröm”. Europa byggdes på hoppet och 
bör fortsätta att förnya sig självt på grundval av den premissen.

Under min mandatperiod kommer jag att sträva efter att få det organiserade civila samhället att 
åta sig ett starkt engagemang för vår hållbara europeiska framtid. Vi har ingen tid att förlora. 
Vi måste ge fritt utlopp åt energin i denna gemensamma dröm och arbeta för att ingjuta ny kraft i 
Europeiska unionen.

Jag vill inte påstå att jag kan ge ett uttömmande svar under de kommande två och ett halvt åren, 
men jag kommer att arbeta outtröttligt för att uppnå enhet, dynamik och en ny riktning inom EU.

Jag kommer att kämpa mot polariseringen av våra samhällen, mot de ökande nationalistiska och 
populistiska tendenserna och mot det krympande offentliga rummet, som är några av de fenomen 
som för närvarande hotar våra demokratiska värden.

Den europeiska integrationen har sedan 1950-talet drivits på med stora framsteg. Efter sekler av 
motsättningar med krig och ständigt flyttade gränser, med förflyttningar av befolkningsgrupper som 
följd, har Europaprojektet inneburit att vi kunnat bygga fred, säkerhet, välstånd och solidaritet, 
även om mycket kvarstår att göra. Under senare år har det uppnåtts samförstånd om viktiga 
gemensamma initiativ, såsom den europeiska pelaren för sociala rättigheter och EU:s samarbete 
om säkerhet och försvar.

Med detta vill jag inte säga att vi ska lägga 
armarna i kors. Det finns många orosmoln 
vid horisonten, både inom EU och utanför 
dess gränser.
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EU går utan tvekan igenom
fem grundläggande omvandlingar

• För det första, en ekonomisk omvandling: den fjärde industriella revolutionen, som ger upphov 
till viktiga etiska frågeställningar och utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska utmaningar och 
möjligheter.

• För det andra, en omvandling på energi- och miljöområdet, mot en cirkulär, koldioxidsnål 
ekonomi som respekterar vår planets ändliga resurser och ger medborgarna och lokalsamhällena 
en central roll.

• För det tredje, en djupgående samhällsomvandling med en arbetsmarknad och en välfärdsstat 
i förändring, där nya aktörer och social innovation har större betydelse, och med ett trängande 
behov av att stärka den europeiska sociala modellen för alla generationer.

• För det fjärde, en demokratisk och deltagandebaserad omvandling. Det krympande offentliga 
rummet, en polarisering som grundar sig på felaktig information, nya former av illiberalism och 
växande utmaningar i fråga om EU:s värden är tydliga hot mot våra demokratier.

• Slutligen, en geopolitisk omvandling inom de internationella förbindelserna, som kan 
sammanfattas som en snabb övergång från samarbetsinriktad konkurrens till söndrande 
konfrontation, från handel till säkerhet, från växande spänningar till faktiska krig vid EU:s gränser.

Trots dessa enorma omvälvningar bör vi inte passivt åse förändringarna – vi måste i stället vara med 
och påverka dessa omvandlingar.

Vi måste engagera oss och skapa en ny positiv diskurs för Europa och blåsa nytt liv i medborgardeltagandet 
för att uppnå en hållbar framtid för Europa.
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Med ledning av humanism, 
vetenskap och framsteg    

I likhet med vad filosofen Immanuel Kant sade på 1700-talet måste vi ”våga förstå”.

I det tjugoförsta århundradet måste vi åter ”våga förstå”. Med ledning av förnuft, humanism, vetenskap 
och utveckling. Inte av fördomar, rädsla, misstro eller hat.

Denna rationalitet innebär ingalunda en avsaknad av känslor. Hopp, kärlek, frustration, rädsla, glädje – 
dessa känslor binder oss samman. Känslor berör det allra mest centrala i innebörden av att ”leva”. Om 
vi bortser från våra känslor bortser vi också från vår mänsklighet och vårt behov av att kommunicera 
och ... drömma.

Jag blir mer och mer övertygad om att dagens Europa behöver en ny ”renässans”.
   
Renässansen var en omfattande och kraftfull humanistisk revolution som återinsatte 
kulturens verkliga dimension i dess konkreta förhållande till vetenskapen, konsten 
att regera samt sättet att organisera det ekonomiska och sociala livet och som lade 
grunden till den moderna omvandlingen av Europa.

Humanismen utvecklades som en reaktion mot den medeltida skolastikens strikta 
och snäva läror, som främjade utbildning av en liten del av befolkningen för att 
förbereda detta fåtal för ett yrkesliv som läkare, jurister eller teologer.

Den humanistiska rörelsen växte fram som en alternativ väg när det gällde utbildning och 
samhällsengagemang. Den betonade fördelarna med att utrusta medborgarna med förmågan att 
samtala på ett intelligent sätt och delta i samhällslivet till mänsklighetens fromma.

År 2019 kommer världen att hedra Leonardo da Vinci, 500 år efter hans död. Leonardos liv och verk 
speglar de populära humanistiska ideal som formade renässansens era. På många sätt förkroppsligade 
han renässansens grundläggande beståndsdelar, eftersom hans intressen sträckte sig från konst, 
arkitektur, musik och vetenskap till matematik, anatomi, geologi och botanik.

En av da Vincis berömda teckningar, ”Den vitruvianske mannen”, visar hur hans intresse för konsten och 
hans intresse för vetenskapen korsar varandra.

“Homo faber ipsius fortunae” – Människan är sin egen lyckas smed. I dag behöver vi en liknande process.

EESK representerar de tusentals former som detta aktiva Europa tar sig. Låt oss utnyttja denna kraft på 
riktigt och tillsammans skapa denna nya rEUnaissance.



5VÅ G A  B YG G A  E T T  H Å L L B A R T  E U R O PA

Tre prioriteringar för ett enande 
program som ger morgondagens 

Europa och vår ungdom
en verklig chans

VÅGA BYGGA ETT HÅLLBART EUROPA
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Hållbar
utveckling

För att ge denna rEUnaissance en verklig chans måste vi öka reformtakten 
för en övergång till ett EU som är hållbart.

Hållbar utveckling kan ge oss de svar vi behöver i fråga 
om samtliga av den fem ovan nämnda omvandlingarna.

Europeiska unionen måste bli hållbar – annars kom-
mer den att upphöra att existera. Agenda 2030 är en 
övergripande strategi som är fördelaktig för alla 
parter, dvs. arbetsgivare, arbetstagare och hela pla-
neten. Det är ett verkligt politiskt projekt som är bra för 
den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften, bra för 
den sociala rättvisan, bra för klimatet, och förstås också 
för den hållbara utvecklingen.

EESK har utarbetat flera innovativa yttranden på detta 
område. Nu måste vi sträva efter att genomföra dem. 
Agendan innebär fantastiska investeringsmöjligheter, i 
storleksordningen flera biljoner US-dollar, men trots ett 
växande intresse för investeringar i hållbar utveckling 
dröjer sig ändå ett betydande investeringsgap kvar.

Här på EESK står vi i spetsen för denna strategi och vi 
samarbetar mycket nära med Europeiska kommissionen. 
När det gäller den cirkulära ekonomin är EESK:s sakkun-
skap och engagemang obestridda.

Det är viktigt att vi inte vid uppfyllandet av våra egna 
behov äventyrar framtida generationers möjlighet att 
uppfylla sina behov, och vi får inte glömma att vi måste 
respektera planeten och se till att ingen lämnas på efter-
kälken.

Nu är det dags att tänka om vad gäller våra 
tillväxtmodeller och att uppnå en balans mellan 
ekonomiskt välstånd, miljömässig hållbarhet, social 
inkludering och sammanhållning, arbetstillfällen av hög 

kvalitet samt demokratiskt deltagande. EU måste bevara 
sin dynamik och välkomna förändring.

En sak är säker, denna omvandling kan endast uppnås 
med hjälp av gräsrotsinitiativ från lokala och regionala 
myndigheter, där det civila samhället och medborgarna 
har en central roll.

Företagen har en avgörande roll att spela i denna agenda 
för förändring. Men utan ett starkt engagemang från våra 
fackföreningar och alla övriga organisationer i det civila 
samhället kommer vi inte att kunna ta itu med ojämlik-
heten och leverera vad jag anser vara det nya sociala och 
ekonomiska kontraktet för det tjugoförsta århund-
radet.

Strategiska åtgärder:
• Sprida hållbar utveckling: se till att det civila samhäl-

let förstår hur angeläget det är att genomföra Agenda 
2030

• Kämpa för att integrera hållbar utveckling i alla politik-
områden

• Göra EESK till en knutpunkt för information och åtgär-
der i fråga om hållbar utveckling i EU

• Sprida information om innovativa EESK-strategier och 
bl.a. komplettera de kvantitativa indikatorer som till-
handahålls av Europeiska kommissionen med kvalita-
tiva indikatorer som utvecklats av det civila samhället

• Se till att hållbar utveckling står kvar högt upp på den 
politiska dagordningen under kampanjen inför valet 
till Europaparlamentet och under nästa mandatperiod.
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Fred
När vi nu firar 100-årsjubileet av första världskrigets slut bör vi inte ta 
freden för given.

Försoning och fred är det allra mest betydelsefulla som 
EU har uppnått. Genom att koppla samman våra ekono-
mier och våra befolkningar och finslipa konsten att kom-
promissa har vi skapat det mest tillförlitliga systemet för 
långsiktig fred i världen.

Men hotet om globala konflikter håller på att blossa upp 
mot bakgrund av den senaste tidens geopolitiska föränd-
ringar.

För allra första gången sedan dess inrättande står Euro-
peiska unionen inför utmaningen att skiljas från en av 
sina medlemsstater (brexit) och att hantera tilltagande 
spänningar i sitt grannskap – på Balkan, i södra Medelha-
vet och vid de östra gränserna.

På hemmafronten finns det vissa som inte upprätthål-
ler de grundläggande rättigheterna och värden som 
frihet, solidaritet, demokrati och rättsstatsprincipen. 
Vi splittras av den växande antisemitismen, rasismen, ter-
rorismen och protektionismen. Att inkräkta på det civila 
samhällets rätt att anordna sammankomster och att or-
ganisera sig är inte längre politiskt inkorrekt.

När våra grundläggande värden ifrågasätts bör vi stå 
starka tillsammans för att bevara våra öppna samhällen, 
för det är de som definierar vilka vi är i dag och vilka vi vill 
vara i morgon.

Vi måste visa att vi är redo att motstå den farliga fres-
telsen från förespråkarna av nationell suveränitet, som 
erbjuder dåliga och farliga svar på de viktiga frågor som 
ställs av våra medborgare, arbetstagare, företag och sam-
hällen.

Vi måste inskärpa en värdenas union. Demokrati, 
rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, 
mänsklig värdighet och frihet är inte förhandlings-
bara.

Oroande nog är världen och Europa inte förberedda. Men 
utan fred och tolerans, ingen tillväxt, inga anständiga ar-
betsvillkor och ingen sammanhållning. Utan fred, inget 
hållbart Europa.

Strategiska åtgärder:
• Bidra till att driva på initiativ i Afrika och i vårt grannskap 

i Medelhavsregionen för att konsolidera demokratin, 
återuppta och stabilisera fredsprocesserna och stödja 
det civila samhället i länder som kämpar för att hantera 
migrationsflödena.

• Stärka de krafter som arbetar för försoning på västra 
Balkan.

• Försvara och främja EU:s regelverk på området 
handelsavtal och öppna marknader på grundval av 
överenskomna, multilaterala regler, som fortfarande 
är den främsta källan till framsteg och fredliga 
förbindelser.
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Kultur
Min tredje prioritet är att stärka kulturens roll inom den europeiska politiska 
debatten.

I Europa finns en fantastisk kulturell och konstnärlig ri-
kedom och dynamik samt ett kulturarv och en språklig 
och kulturell mångfald som är ovärderliga. Kulturen har 
dock förvånande nog hittills lyst med sin frånvaro i den 
dominerande politiska diskursen.

Många av de utmaningar vi står inför i dag – inklusive 
miljöförändringar som orsakats av människan, sociala 
spänningar både inom våra lokalsamhällen och ända 
upp till de internationella förbindelserna, samt vår oför-
måga att anpassa våra politiska system på ett etiskt och 
proaktivt sätt till de allt snabbare förändringar som den 
globala digitala revolutionen medför – kan bara hante-
ras konstruktivt om vi bestämmer oss för att arbeta med 
kulturen i åtanke.

Vi vet att kultur, konst och kreativa branscher är en stor 
ekonomisk tillgång. De utgör för närvarande 4,2 % av 
Europas BNP och sysselsätter 8,4 miljoner människor 
runtom i Europa. Att fortsätta att utveckla denna sektor 
är utan tvekan ett sätt att säkerställa hållbar ekonomisk 
tillväxt i EU. Att investera i kulturell infrastruktur får 
mycket stora positiva effekter på närliggande områden, 
och är en drivkraft för tillväxt även i angränsande sek-
torer.

Experter har visat att det finns ett positivt samband mel-
lan kultur och kulturella verksamheter och demokrati, 
eftersom dessa verksamheter möjliggör ett perspek-
tivskifte, ett aktivt engagemang och ökad egenmakt.

Isolationistiska och nationalistiska rörelser missbrukar 
ofta begreppen kultur och identitet, och använder dem 
i snäv mening, på ett statiskt sätt, och utnyttjar deras 
känslomässiga kraft.

Vi måste se till att dessa antidemokratiska tendenser 
inte vinner mark. Kulturen är det som gör oss till 
människor: den påverkar vårt sätt att uppleva kopp-
lingen till civilisationerna före oss och till vårt kulturarv, 
och stärker på så sätt vår känsla av samhörighet. När vi 
ägnar oss åt konstnärlig verksamhet får vi en paus från 
den hektiska rytmen och alla måsten i våra liv och vi kan 
samspela fritt med vår omgivning och uppleva att det 
finns en mening i våra liv som går bortom behovet av 
ren och skär överlevnad.

Uppkomsten av nya tekniska revolutioner har gjort oss 
medvetna om att vi måste sätta människan i centrum 
för det politiska beslutsfattandet – och därmed våra 
samhällen. Ekonomisk tillväxt är inte tillräckligt. Den 
felande länken, katalysatorn för detta skifte, är kulturen.

Kulturen formar vårt sätt att samspela med vår omgiv-
ning, kommunicera, tänka och drömma om vår samtid 
och vår framtid. Kulturen har en enorm outnyttjad 
potential som en enande och engagerande kraft för 
Europa och för att skapa en ny diskurs för Europa.

Strategiska åtgärder:
• Främja kultur som den hållbara utvecklingens fjärde 

pelare

• Visa på kulturens potential som en drivkraft för till-
växt, anständiga arbetsvillkor och välstånd i såväl 
stads- som landsbygdsområden i Europa

• Se till att kulturen betraktas som ett viktigt instru-
ment för att skapa en positiv diskurs för Europa

• Göra kulturen till ett verktyg för att främja inklude-
rande och toleranta samhällen

• Visa värdet av att använda kulturen som ett ”mjukt 
maktmedel” i EU:s externa förbindelser
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EESK:s roll i denna positiva   
rEUnaissance

Centraliseringen av den verkställande makten, politiseringen av rättsväsendet, angreppen på mediernas 
oberoende och bristen på tilltro till de traditionella politiska partierna är bara några av symtomen på 
den nuvarande, utbredda krisen i demokratin.

Det är ingen överdrift att säga att den europeiska demokratin upplever sitt största bakslag sedan 
1930-talet och att de traditionella modellerna för deltagande förefaller dåligt rustade att hantera de allt 
snabbare förändringarna.

Traditionellt betraktas det civila samhällets organisationer som deltagandedemokratins ryggrad, men 
även de förändras och behöver hitta innovativa sätt att förbättra den civila dialogen för att se till att den 
bättre passar förhållandena i det tjugoförsta århundradet. Detta är avgörande om de vill fortsätta att 
påverka beslutsprocesserna på ett meningsfullt sätt, både på nationell och på europeisk nivå.

Vår kommitté firade nyligen sitt 60-årsjubileum. Våra framgångar 
under de senaste 60 åren utgör grunden för ett starkt EESK – och 
därmed ett starkt EU.

Vi får inte bli bekväma och vila på våra lagrar. Vi kan vara 
sanna mot oss själva endast om vi gör vårt allra yttersta för att 
fullgöra det uppdrag som vi ärvt av våra grundare: att vara det 
organiserade civila samhällets röst och att bistå EU:s institutioner 
i deras viktiga arbete med att skapa ett hållbart Europa. 

Vi kommer att kunna uppfylla våra förpliktelser om vi samarbetar 
och står starka och enade tillsammans: EESK:s grupper, 
facksektioner och förvaltning.

Vi måste förbättra våra kommunikationskanaler och stärka ”konkurrenskraften” i ordets ursprungliga 
betydelse – petere cum – för att bli mer fokuserade och leverera strategiska åtgärder, och ständigt 
anpassa våra metoder och interna instrument i enlighet med detta.

Våra åtgärder måste vara kraftfulla och visionära. Låt oss inspireras av andan från ’58 och skapa 
en ny diskurs som bygger på hopp. Låt oss tillsammans driva fram en andra europeisk renässans, där vi 
återigen hyser tilltro till att vi faktiskt själva kan styra över vår samtid och vår framtid.

Vi har möjlighet att ge ny kraft åt det europeiska civila samhällets engagemang. Låt oss göra det!
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Det har sagts att ”Logiken kan ta dig från A till B, men fantasin kan ta dig vart du vill”. 
Endast fantasin har kraften att åstadkomma detta språng från ett paradigm till ett 
annat som krävs för att utforma framtiden.”

För morgondagens Europa måste vi ha modet – vi måste våga – att föreställa oss 
en ny värld för kommande generationer, och ge dem verkligt inflytande i denna 
strävan.

Vi har ingen tid att förlora, eftersom så många nederlag i historien kan sammanfattas 
i två ord: för sent.

Vi måste ha ambitionen att sätta möjligheter och mål före problem.

Vi måste ha kreativiteten och beslutsamheten att omvandla en vision till en 
positiv diskurs för Europa. Ett djupt mänskligt budskap. Ett lätt handlag, mänsklig 
ekologi, det bortglömda ordet från den franska revolutionen: broderskap.
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Min dröm är ett Europa som överger 
meningslös splittring och konfrontation 
och har modet att utnyttja den enorma 
rikedom som finns i dess mångfald för 
att skapa större enhet, mer delaktighet, 
hållbar tillväxt och en reell öppenhet 
mot omvärlden. 
Luca Jahier
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