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Poziv k iskanju nove podobe Evrope 
Pismo prihodnjim poslancem Evropskega parlamenta 

 

Evropa je po letu 1945 dosegla nekaj pomembnih ciljev: mir med narodi, uspešen gospodarski razvoj, 
socialno varnost, visoko raven demokratičnih standardov ter varovanja človekovih pravic in dostojanstva 
vsake osebe. Evropski poslovneži, združeni v UNIAPAC Europe, pozivamo evropske politike in bodoče 
evropske poslance, da si prizadevajo vse omenjene dosežke še naprej razvijati, zlati pa v tistih deželah 
naše celine, ki pri tem iz različnih razlogov zaostajajo. Prevelika neenakost v razvoju med članicami EU, 
regijami in narodi slabi skupen nastop Evrope v odnosu do drugih globalnih gospodarskih, političnih in 
vojaških sil. V Evropi ne bi smeli popuščati posameznim gospodarskim, finančnim, političnim in drugim 
elitam, ki jih zanimajo le njihovi partikularni interesi.  

V ta namen želimo izpostaviti nekaj temeljnih poudarkov prihodnjega evropskega programa: 

Oseba: braniti moramo dostojanstvo in svobodo vsakega človeškega bitja od spočetja do naravnega 
konca, enakost pred zakonom in enake možnosti za izobraževanje, izpovedovanje osebnega prepričanja in 
vključevanje v demokratične procese.  

Družina: ker ima družina nenadomestljivo vlogo pri skladnem razvoju osebnosti, jo morajo vsi segmenti 
evropske družbe podpirati kot temeljno vrednoto. Nikomur – ne kapitalu ne ideologijam ne politiki – ne sme 
biti dovoljeno, da bi se s svojimi interesi kakor koli postavljal nad družino. Staršem mora biti zagotovljena 
pravica, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi prepričanji. Otrokom in njihovim družinam ni dovoljeno 
prek izobraževalne, socialne, zdravstvene in drugih politik vsiljevati  evropski tradiciji tuje ideologije (kot je 
na primer teorija spola). 

Družba: Želimo ponovno poudariti potrebo po sodelovanju vseh državljanov pri oblikovanju novega modela 
evropskega skupnega dobrega, izvajanja subsidiarnosti ter resnične evropske solidarnosti. Zato se morajo 
kandidati za evropske volitve, če želijo našo podporo, jasno zavezati za skladen, trajnosten in berljiv 
evropski projekt. 

Za našo zahodno predstavniško demokracijo je bistvena demokratična razprava, s katero bomo določili 
prihodnje evropske povezave in programe. 

Gospodarstvo: Potrjujemo našo odločenost, da kot evropski poslovneži prispevamo k trajnostnemu 
gospodarskemu in socialnemu razvoju. Menimo, da je kapitalizem, ki si z demokratičnimi mehanizmi 
odločanja prizadeva za ekonomsko svobodo in ravnotežje različnih družbenih interesov, dober okvir za 
razcvet in uspeh vsega evropskega gospodarstva. Popolnoma smo zavezani sodelovanju z vsemi akterji 
družbe, kot je to zahteval papež Frančišek v Laudato Si. Zato želimo poudariti, da ima odgovornost 
prednost pred močjo, enotnost prednost pred delitvami in sodelovanje med Evropejci prednost pred 
konkurenco. Le tako bomo postavili Evropo v položaj, da lahko prevzame svojo globalno vlogo in uresniči 
svoje interese. 

Zmanjševanje neenakosti v svetu: Ne smemo pozabiti na zgodovinsko odgovornost Evrope za druge 
dele sveta, zlasti države v razvoju. Evropa je po svoji judovsko-krščanski tradiciji zavezana služenju 
človeškemu, gospodarskemu, okoljskemu ter družbenemu napredku in razvoju v vseh delih sveta. 
Podpiramo politiko resnične in korektne izmenjave s temi državami, s pomočjo trgovinskih sporazumov in 
razvojne podpore. V teh okoliščinah bo Evropa lahko enakovredno vključila tudi tiste begunce ali migrante, 
ki se želijo naseliti v Evropi in se vključiti v izgradnjo svobodne, demokratične in solidarne družbe.  

Naša zavezanost: Zavezani smo, da kot krščanski poslovneži živimo naše vrednote v okviru Evrope. 
Prepričani smo, da s svojo zavzetostjo in odgovornostjo prispevamo k izgradnji mirne, uspešne in močne 
Evrope v duhu naših skupnih krščanskih korenin in k skupnemu dobremu za celotno človeštvo. 
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