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UVOD

Evropska unija je bila v času njene ustanovitve odgovor na ideologiji, ki sta staro celino
spremenili v žalostno polje vojaških spopadov. Bila je dogovor držav o tem, da bodo o
prihodnosti razpravljale v miru in skupaj. Skozi desetletja, ki so sledila, se je močno
spremenila in tudi oddaljila od svojih temeljnih vrednot. Prostor, ki je s tem nastal, so
zapolnile ideje, ki razgrajujejo vezi med državami in ljudi pozivajo k rešitvam brez
predvidljivih posledic. Tudi v Sloveniji se vrstijo pozivi evroskeptikov, a nihče od njih ne
ponudi omembe vrednega odgovora na to, kako Evropi povrniti moč in zaupanje.

Brez te povezave danes ne bi živeli v miru, ki ga imamo za nekaj samoumevnega. Brez
te velike družine narodov bi bil naš mednarodni položaj bistveno slabši in bolj ranljiv.
Brez evropskih vezi bi bili drugačni.

Prihodnost Evropske unije je v tem, da se kot družba vrnemo k njenim izvornim
vrednotam: miru, solidarnosti, sodelovanju in varnosti. Da se od elit obrnemo k
ljudem. Da rešujemo izzive skupnosti, ne zasebnikov. Da krepimo medsebojne vezi in
ne poglabljamo sporov. Da ob nepredvidljivih izzivih stopimo skupaj in ne postavljamo
pregrad.

Da znova začutimo skupno srce, predano najnaprednejši in najbolj humani celini
na svetu.

NAŠIH 10 TEMELJNIH VREDNOT

družbena pravičnost
Družbena pravičnost je civilizacijski cilj Evrope kot skupnosti držav in narodov. Krize in
prevladujoč neoliberalni pogled na ureditev družbenih razmerij, je spodnesel
ravnovesje med ljudmi, dobrinami in vzvodi moči. Uspeh si lastijo elite, napačne poteze
in poskuse plačujejo množice. Zato je naš poglavitni cilj v Evropi prihodnosti okrepitev
mehanizmov, ki bodo vodili v nova, pravična družbena razmerja in javnim storitvam
znova vrnile status pravice, ne privilegija.

solidarnost
Solidarnost je ob vladavini prava temelj pravične in socialne države, ter edini zanesljivi
vzvod enakopravnosti in varnosti znotraj Evropske unije. Je jamstvo za stabilen razvoj,
za mirne in varne mednarodne ureditve, brez nje tudi ni zaupanja ljudi v pravično
delovanje države in varovanje odnosov, ki ščitijo najranljivejše med nami. Solidarnost
je vrednota, ki nas dela močnejše, ko nas doletijo nesreče in varnejše, ko se v miru
soočamo z (p)osebnimi izzivi.

varnost
Varni smo, ko živimo v miru in v državi, ki se zaveda svojih temeljnih odgovornosti do
državljanov. Varnost se ne začne na naših mejah, začne se v družinah, na delovnih
mestih, v skupnostih in ustanovah. Varno živimo, ko o svojem življenju odločamo
suvereno in opolnomočeni, ne glede na naš socialni položaj ali zdravstveno stanje.
Varna družba je kot nevidna, a neuničljiva opna za ljudi, ki skozi življenje ne morejo
sami, varna država pa kot neviden ščit pred nepremišljenimi potezami, ki spreminjajo
odnose v konfliktne stike in meje v prizorišče merjenj (političnih) moči.

odgovornost do okolja
Kakovost naravnega okolja določa kakovost naših življenj. Ne pomaga, če se pred
posledicami neodgovornih posegov vanj skrijemo v neprodušno zaprta domovanja. In
ne zadošča, če sledi našega načina življenja z lastnih dvorišč umikamo v države tretjega
sveta. Okolje potrebuje odločnejše zagovorništvo v centrih politične in gospodarske
moči. Zahteva nenehno in dosledno zavezanost človeka k delovanju v korist narave in
nam sporoča, da je njegova obnovljivost na kritični točki.

zdrava hrana
Predolge prehranske verige in prevelik vpliv trgovskih družb nanjo znižujejo kakovost
naših obrokov, praznijo naše podeželje in izvajajo nedopusten pritisk na lokalne
kmetijske pridelovalce. Namesto, da bi na krožnike postavljali, kar je za nas zdravo,
postavljamo, kar nam je dostopno. Zato želimo vrniti varno in lokalno pridelano hrano
vsaj na krožnike v javnih ustanovah, vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše. S
tem bi omogočili razcvet kmetijstva in pridelovalne industrije doma pridelane hrane,
hkrati pa bi s tem izboljšali zdravstveno sliko pomembnega deleža državljanov.

trajnostni razvoj
Družba, država in gospodarstvo si morajo prizadevati za ohranjanje narave in naravnih
virov, biotske raznovrstnosti in zmanjševanje onesnaževanja. Ukrepi za gospodarsko
rast morajo temeljiti na učinkoviti rabi naravnih virov, inovacijah in tehnološki prenovi
obstoječih proizvodnih zmogljivosti. Spodbujati moramo ustvarjanje dostojnih
delovnih mest za mlade in zmanjšati število delavcev z negotovo zaposlitvijo. Varno in
zanesljivo delovno okolje je ključni pogoj za preobrat v družbo pravičnosti, v kateri si
bodo mladi svojo prihodnost znova lahko načrtovali sami, delovno aktivni državljani
uresničevali svoje življenjske cilje, starejši pa uživali varno in aktivno tretje življenjsko
obdobje.

inovativnost
Inovativnost pomeni odprtost za nove ideje in znanja na vseh področjih, ki vodijo do
prebojnih in koristnih dognanj. Ta so temelj dodane vrednosti v podjetništvu in
gospodarstvu ter uporabne vrednosti v javnem sektorju in državi. Le skupno ustvarjanje
večje vrednosti vodi k večji družbeni blaginji, zato si prizadevamo za družbo, ki bo
spodbujala in nagrajevala ustvarjalnost, prodornost, kritično razmišljanje, drznost in
produktivnost.

boj za resnico
Evropa se je začela s fenomenom lažnih novic in porastom sovražnega govora
spopadati prepozno in premalo dosledno. Žal to velja tudi za Slovenijo, kjer so se
udomačili tako imenovani medijski umori in je postalo sprejemljivo potvarjanje vsega,
tudi zgodovinskih dejstev. V tem izstopamo od držav, ki so v drugi svetovni vojni
plačale izjemno visoko ceno. Vsakdo ima svojo pravico do interpretacije dejstev, nihče
pa nima pravice širjenja neresnic in spodbujanja sovraštva. Okrepiti moramo boj proti
lažnim novicam, sovražnemu govoru in glasnikom nevarnih idej.

vladavina prava
Vladavina prava omogoča ureditev, v kateri je delovanje vseh institucij, podjetij in ljudi
pogojeno s pravnimi načeli ter v kateri si oblast prizadeva za pravičen družbeni red. Z
vidika demokratične države in Evropske unije so ključni spoštovanje in razvoj
človekovih pravic in svoboščin, ustavnosti in zakonitosti, pravičnosti in pravne varnosti,
načela delitve oblasti, neodvisnosti in nepristranskosti sodstva ter sodnega nadzora.

sodelovanje
Za Slovenijo je pomembno, da Evropska unija ostane prostor vladavine prava,
človekovih pravic, solidarnosti, varnosti in trajnostnega razvoja. Njen obstoj je
ključnega pomena za uveljavljanje naših interesov, zato želimo biti v prihodnjih letih
bolj zavzeti in dejavni pri reformnih procesih znotraj unije. Izkušnje, ki jih imamo s

sobivanjem v različnih državah skozi našo zgodovino, želimo ponuditi kot naš prispevek
h krepitvi evropske miselnosti in evropskih vezi, zlati, ko govorimo o njeni širitvi na
Balkan.

MLADA EVROPA vs. STARA EVROPA

Neverjetno je, kako smo v zadnjih desetletjih, ko je po Evropi pustošil neoliberalni
valjar, pristali na konflikt, ki je evropski družbi tuj in vsiljen, na konflikt med mladimi in
starimi. Naj bo jasno: prihodnost ima samo družba, v kateri obstaja nenapisan dogovor
o sodelovanju med različnimi generacijami. Družba, ki se globoko zaveda, da za razvoj
ne potrebuje samo mladih sil, pač pa tudi zrelost, ki pride z leti.
Evropa je to zavest potisnila v ozadje svojih prednostnih ciljev, zato se danes sooča s
strukturnim vprašanjem, ki je – če štejemo, koliko milijonov ljudi zadeva –
najpomembnejši. Gre za vprašanje starajoče se družbe in z njo povezanima
pokojninsko in socialno reformo.

Med državami članicami obstajajo izjemno velike razlike v pripravljenosti na
demografske spremembe. Slovenija je med tistimi, ki so v dolgotrajnem spreminjanju
zakonodaje in odlašanju z ustanovitvijo demografskega sklada, povsem zaspale in
usodo starejših, ki si želijo svojo jesen življenja preživeti dostojno, aktivno in predvsem
ne osamljeno, prepustila lastnim zmožnostim.

Unija bo zato v prihodnjih letih morala vzpostaviti sistemsko finančno spodbudo
za financiranje programov oskrbe starejših in vzpostavitev mreže javnih in vsem
dostopnih storitev, ki bodo v ljudeh zmanjšale strah pred staranjem in bodo
starejšo generacijo iz družbenega in socialnega obrobja znova postavile v njeno
središče.

KAKŠNO EVROPO ŽELIMO?

Evropo, ki bo varen dom.
Evropo, v kateri bo lepo biti mlad in v kateri nikogar ne bo strah biti star.
Evropo, ki bo spodbudno poslovno okolje.
Evropo, ki bo stala na močnem srednjem razredu.
Evropo, ki bo varovala svoje naravne vire.
Evropo, ki bo v tudi v kritičnih trenutkih dosledno na strani človeka.

NAŠA EVROPA PRIHODNOSTI

Naša Evropa prihodnosti je družba, v kateri se vse začne in konča s človekom. Varuje
njegovo dostojanstvo in ne dopušča posegov v njegove temeljne pravice. Z odločnim
odzivanjem na spodjedanje vrednot daje občutek varnosti in zanesljivosti. Je hrabra ,
ko gre za sprejemanje inovativnih idej in zadržana, ko gre za spreminjanje težko
priborjenih norm. Razume potrebe mladih in jim zato na široko odpira možnosti za
pridobivanje znanja, dostojnega dela in domovanja. Spodbuja delovno okolje, v
katerem človek ni številka in loči med potrebami človeške in robotske delovne sile.
Spoštuje staranje in ga sprejema kot dragoceno življenjsko obdobje, ki bogati humani
obraz družbe. In se zaveda, da so posegi v skupno okolje nepovratna znamenja našega
odnosa do prihodnjih generacij.
Evropa prihodnosti misli s srcem generacij, ki so jo ubranile pred grozoto vojne
in ji je od vsega najbolj mar za mir.

