W związku z majowymi wyborami do parlamentu europejskiego Pax Christi
International ogłasza manifest "Europa, jakiej pragniemy”
2/4/19 – W związku z wyborami przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (23-26
maja 2019), Pax Christi International i kilka krajowych organizacji członkowskich
ogłosiło następujący manifest zachęcający kandydatów i obywateli do poparcia
odnowionego projektu europejskiego, który opiera się na solidarności, braterstwie i
pokoju.
I. Europa, w jaką wierzymy
1 “Europa” to unikalny projekt pokojowy, który realizowany jest od ponad 70 lat.
Kiedy został on zapoczątkowany po zakończeniu II wojny światowej, oparto go na
dwóch równoległych filarach: jednym była wspólna kontrola nad potencjałem
militarnym, sprawowana przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (1951); drugim
filarem było wspieranie i ochrona praw człowieka, jako istotny czynnik zapobiegania
wojnom pomiędzy narodami europejskimi poprzez utworzenie Rady Europy (1949).
W konsekwencji ustanowiono Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności (1950) i Europejski Trybunał Praw Człowieka (1959).
2 Od tamtego czasu rozwijane są w Europie mechanizmy współpracy, które
przyniosły dla całego kontynentu pokój i dobrobyt w nieznanej dotąd skali.
Europejska Wspólnota Węgla i Stali, obejmująca sześć krajów rozszerzyła się na 28
plus państwa uznające Europejską Konwencję Praw Człowieka, co łącznie obejmuje
47 krajów. Wszyscy Europejczycy korzystają z tych samych praw, a na całym
kontynencie jest zasadniczo utrzymywany pokój, a działania wojenne jednego
europejskiego państwa przeciwko drugiemu są wręcz niewyobrażalne. Poza tym,
Europa miała zasadniczy wkład w rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju na
innych kontynentach.
3 Te osiągnięcia nie są pozbawione usterek: podział dostatku nie jest równy, prawa
człowieka są nadal naruszane, a solidarność stanowi wyzwanie. Podczas tych 70 lat
pokoju na kontynent europejski powróciły konflikty zbrojne a wyścig zbrojeń, który po
upadku Związku Sowieckiego udało się zatrzymać, odżył, a kilka krajów europejskich
jest ważnymi producentami i handlarzami zaawansowanego uzbrojenia. Eksport
uzbrojenia z państw członkowskich UE stanowi prawie ćwierć całego światowego
rynku uzbrojenia, przyczyniając się do zniszczeń na całym świecie.
4 Napływ imigrantów wywołał trwogę i wzbudził obawy społeczeństw europejskich.
Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa podkopały zaufanie, jakie ludzie mieli do
Europy, jako projektu budującego pokój i bezpieczeństwo. Niektórzy w Europie
chcieliby budowania murów, które zatrzymają napływ obcych. Imigrantów kojarzą z
terroryzmem i uważają ich za zagrożenie dla własnej tożsamości, kultury i
tradycyjnych wartości. Politycy realizujący programy nacjonalistyczne i populistyczne
odrzucają ideę różnorodności i współpracy europejskiej i są przeciwni otwartości i
tolerancji oraz podejmowaniu wyzwań dla Europy i wspólnym ich rozwiązywaniu.
5 My, organizacje skupione wokół katolickiego ruchu pokojowego Pax Christi,
utrzymujemy wiarę w projekt europejski:
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Tak, w świecie doznającym nierówności, konfliktów, katastrofalnych zmian klimatu i
nierównowagi geopolitycznej, „Europa” jest nadal niezbędna do osiągnięcia pokoju,
dobrobytu, zrównoważonego rozwoju.
Tak, „Europa” powinna pozostać drogowskazem i nadzieją dla wszystkich odartych z
godności i pozbawionych prawa do życia w przyzwoitych warunkach.
Tak, „Europa” ma potencjał i odwagę przystosowywania samej siebie do
zmieniającego się świata - bez rezygnacji ze swych fundamentalnych takich, jak
poszanowanie ludzkiej godności, demokracji i praw człowieka.
6 Zgodnie z tym wierzymy, że te podstawowe zasady powinny ponownie znaleźć się
w centrum projektu europejskiego oraz, że zbliżające się wybory do Parlamentu
Europejskiego, które odbędą się w dniach 23-26 maja 2019 roku we wszystkich
krajach członkowskich UE, stanowią właściwy moment, aby wszyscy wierzący w
zjednoczoną Europę, pospieszyli z poparciem.
7 Wzywamy naszych członków i współobywateli zjednoczonej Europy, aby krytycznie
spojrzeli na programy i deklaracje europejskich partii politycznych, jak równie
indywidualnych kandydatów ubiegających się o mandaty w Parlamencie Europejskim
tak, aby wybrać tych, którzy popierają projekt europejski. Wasz głos będzie
decydujący, bo te wybory są bitwą o zasadnicze sprawy europejskie, a nadchodzące
wybory mogą być najbardziej decydujące o przyszłości Europy.
II. Europa, jako projekt pokojowy
8 Europa dysponuje siłą, doświadczeniem i zasobami do tego, aby odgrywać
aktywną, mocną i konstruktywną rolę w sprawach światowych. Jest zaufanym
partnerem gospodarczym, posiada mocną walutę i stanowi wzór prawodawstwa
socjalnego, a także doświadczonych dyplomatów, którzy mogą przeprowadzić
ludzkość przez zmiany, jakie są konieczne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
świata. Nasz ruch przekonany jest, że te zdolności pozwolą osiągnąć dobrobyt,
pomyślność i bezpieczeństwo bez istotnego zaangażowania militarnego. W sytuacji,
kiedy UE wydaje ogromne kwoty na nowoutworzony „Europejski Fundusz Obronny”,
należy postulować, aby zamiast tego Unia powinna inwestowała w:
i.
ii.

W programy zrównoważonego rozwoju (SDG) ONZ we wszystkich
dziedzinach polityki wewnętrznej i zewnętrznej tak, aby uczynić je strategią
nadrzędną.
Utrzymanie wzrostu temperatury Ziemi poniżej 1,5° C - zgodnie z
klimatycznym porozumieniem paryskim - poprzez odważną i społecznie
odpowiedzialną politykę ochrony środowiska na obszarze Europy, a także w
krajach biednych i rozwijających się, które są w równym stopniu wystawione
na zmianę klimatu.

iii. Rozwijanie kultury pokoju i niestosowania przemocy w rejonach wstrząsanych
konfliktami – poprzez zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy, inicjatywy
budowania sprawiedliwości i pokoju oraz poprzez edukację pokojową.
iv.

Promowanie i zapewnianie rozbrojenia nuklearnego, obejmujące państwa
europejskie, które podpisały i ratyfikowały przyjęty przez ONZ traktat o
zakazie broni jądrowej.
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v. Zapewnienie tego, aby państwa ściśle przestrzegały traktatu o handlu bronią. UE
potrzebuje dalszego zaostrzenia kryteriów europejskich o eksporcie broni i większej
przejrzystości i jednolitych zobowiązań sprawozdawczych poszczególnych państw
łącznie z przypadkami zakwestionowanego eksportu.
vi. Aktywne i konstruktywne uczestnictwo w negocjacjach na temat mocnego
traktatu ONZ dotyczącego działalności gospodarczej i praw człowieka, który może
zapewnić sprawiedliwość ofiarom pogwałcenia praw człowieka, włączając w to
ustanowienie europejskich rzeczników praw obywatelskich.
III. Europa, jako drogowskaz sprawiedliwości
9 Ducha, w którym ustanowiono Uniwersalną Deklarację Praw Człowieka (1948) i
Europejską Konwencję Praw Człowieka (1950) oraz Europejski Trybunał Praw
Człowieka (1959) należy chronić za wszelką cenę. Inspiruje on inne mechanizmy na
poziomie międzynarodowym, a w UE został uzupełniony o Kartę Praw
Podstawowych (2000), zapisy o prawach człowieka w Traktacie Lizbońskim (2009)
oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (od 1952). W naszych
czasach, kiedy prawa człowieka i ich obrońcy znajdują się pod presją, UE powinna
ich bardziej wspierać poprzez:
i.
ii.

Jednomyślne potwierdzanie swojego wsparcia dla Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka – poprzez przypominanie procedur dostępu do niej.
ii. Wzmacnianie Agencji Praw Podstawowych UE dla większej znajomości
Karty Praw Podstawowych UE i innych instrumentów z zakresu praw
człowieka i w celu dozorowania, poprzez działania polityczne i analityczne,
stanu ich przestrzegania w Europie.

iii. Wzmacnianie ogólnoświatowej ochrony obrońców praw człowieka – przy
zastosowaniu Deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka (1998), wytycznych UE
dotyczących obrońców praw Człowieka (2008) i zalecenia Rady Europy o
potrzebie zwiększania przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego (2018).
iv. Normowanie działań grup nacisku w ramach instytucji unijnych i w państwach
członkowskich zgodnie z zaleceniami Rady Europy na temat wywierania wpływu w
kontekście procesów decyzyjnych w sferze publicznej (2017).
v. Promowanie silniejszej struktury, która działając na rzecz
silniejszego
społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowałaby się przepisami zmierzającymi
do ograniczania organizacji pozarządowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
Europy i - poprzez wydawanie oświadczeń przeciwdziałałaby takim praktykom.
IV. Europa, jako ziemia wartości humanitarnych
10 W roku 1950, dążenie do jedności europejskiej miało za cel zapewnienie pokoju
poprzez udział w dobrobycie w ramach granic Europy i poza nimi. Dzisiejsza
rzeczywistość to migracja poprzez kontynenty, która wymaga zbiorowej odpowiedzi
Europy, opartej na solidarności, poszanowaniu praw człowieka i sprawiedliwości oraz
skutecznej polityki w zakresie integracji społeczno-ekonomicznej. Państwa
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członkowskie UE powinny wzmacniać swoją współpracę w kwestiach migracyjnych ze spojrzeniem na:
i.

Renegocjację systemu dublińskiego tak, aby procedury azylowe były
jaśniejsze i szybsze, z pełnym szacunkiem dla praw i największą korzyścią
dla dzieci oraz ze szczególną uwagą poświęcaną dzieciom bez opieki.
Aktywne wdrożenie Globalnego Porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej,
uporządkowanej i legalnej migracji.

ii.

przyjętego w Marrakeszu (Maroko) 10 grudnia 2018 roku, jako ważnej struktury dla
współpracy międzynarodowej.
iii. Przyjęcie przepisów o „wizach humanitarnych”, ponieważ istnieje potrzeba
utworzenia legalnych i bezpiecznych szlaków do Europy dla osób cywilnych
uchodzącymi
ze
stref
objętych
wojną
i
konfliktami..
iv. Przeciwstawianie się kryminalizacji aktów solidarności ze strony społeczeństwa
obywatelskiego i
kwestionowanie wątpliwych kroków ograniczania dostępu
uchodźców, osób poszukujących azylu i migrantów do pomocy społecznej.
v. Przyjmowanie prawodawstwa i praktyk, które pozwalają uchodźcom’ osobom
poszukującym azylu i migrantom na osiedlenie się, przystosowanie się do
społeczeństwa i wzbogacenie tego społeczeństwa, które zapewnia im schronienie –
zgodnie z wartościami i normami przyjmujących przybyszów społeczności,
określonymi w europejskiej konwencji o prawach człowieka i innych instrumentach
dotyczących praw człowieka.
V. Europa, jako ziemia z przyszłością
11 Europa jest projektem dla swoich obywateli i dla wszystkich, którzy w niej
mieszkają. Powinna gwarantować możliwości swoim dzieciom i młodzieży poprzez
odpowiednią politykę dotyczącą edukacji ogólnej i zawodowej oraz zatrudnienia, co
obejmuje uczenie życia w pokoju, poszanowania pluralizmu i czynienie
różnorodności atutem w społeczeństwie wielokulturowym. Obejmuje to możliwości
wymiany dzieci i młodzieży z innych kontynentów i zwiększenia porozumienia kultur.
Europa powinna kontynuować swoje inwestowanie w obecne i przyszłe pokolenia –
poprzez:
i.

ii.

Przeznaczanie
większych
funduszy
na
projekty
wymiany
międzynarodowej, jak „Erasmus +”, który przeznaczony jest dla młodych
Europejczyków studiujących, szkolących się i uczących za granicą –
zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, aby w następnym budżecie
podwoić na to środki, które będą szczególnie przeznaczone na edukację i
szkolenie dotyczące pokoju i braku przemocy.
ii. Przyjęcie polityki i działań, które promować będą edukację w zakresie
praw człowieka i demokracji, wzajemnego zrozumienia, tolerancji i
szacunku dla odmienności – z wykorzystaniem dorobku Rady Europy.

ii. Inwestowanie w ochronę i udostępnianie wszystkim, szczególnie młodym
generacjom, swojego dorobku kulturowego, jako sposobu na zrozumienie
złożonej natury europejskich korzeni historycznych, kulturowych i duchowych.
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VI. Europa, w którą wierzymy i dla której pracujemy
12 „Europy nie da się stworzyć z dnia na dzień, a jedynie poprzez solidne działanie,
które w ten sposób pozwoli stworzyć faktyczną solidarność”. Te słowa Roberta
Schumana ciągle brzmią prawdziwie po niemal 70 latach od ich wypowiedzenia (9
maja 1950). Europa jest nadal dziełem niedokończonym i nadal stoi przed wieloma
wyzwaniami, ale osiągnięcia są wspaniałe. Niemądre byłoby im zaprzeczyć. Nie
możemy wszakże dopuścić, aby taki znakomity projekt – pokój, solidarność,
uczestnictwo – został zniweczony z powodu strachu: strachu przed nieznaną
przyszłością, strachem przed nieznajomymi pukającymi do naszych drzwi, strachem
przed zagrażającą katastrofą ekologiczną.
13 Wierzymy, że (zjednoczona) Europa stanowi jedyną odpowiedź na ogromne
wyzwania obecne w naszych granicach, a także poza nimi. Bardziej niż kiedykolwiek,
dzisiaj przyszłość Europy jest zagrożona. W czasie, kiedy w kampanii wyborczej do
Parlamentu Europejskiego głośni są populiści i nacjonaliści, trzeba zachęcać
wszystkich do udziału w wyborach i poparcia Europy, jakiej pragniemy: pokojowej,
braterskiej, spoglądającej w przyszłość Europy wszystkich kobiet i mężczyzn dobrej
woli.
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