Manifest za trajnostno Evropo za njene
državljane
THE NEED FOR ACTION POTREBA PO UKREPANJU
Ustanovitev Evropske unije (EU) je eden najbolj občudovanja vrednih
mirovnih projektov v sodobni zgodovini. Oblikovana je bila regija, ki je
kot temeljne vrednote razglasila človekovo dostojanstvo, spoštovanje
človekovih pravic, svobodo, demokracijo, enakost in pravno državo.
EU je poleg ohranjanja trajnega miru med svojimi članicami prinesla
tudi čistejše reke, zaščito pred kemičnim onesnaževanjem, starševski
dopust, kakovostno izobraževanje in prosto gibanje znotraj
schengenskega območja.
EU ima pomembno poslanstvo, vendar pa odzivi evropskih
odločevalcev na področjih finančne krize, boja proti podnebnim
spremembam ter degradacije okolja, boja proti naraščajočim
neenakostim in ogrožanju pravic žensk ter na afere v našem
prehranskem sistemu in Dieselgate, kakor tudi na okrepljene
migracijske tokove z zapiranjem naših meja za pomoči potrebne, žal
nasprotujejo temeljnim vrednotam EU ter pomenijo odmik od
nekaterih zgodovinskih dosežkov, ki smo si jih izborili.
Ljudje čutijo, da imajo gospodarski in finančni interesi premožnih
prednost pred skupnim dobrim. Soočamo se z učinki varčevanja –
naraščajočo revščino in neenakostmi, slabšim dostopom do
zdravstvenega varstva in brezposelnostjo (mladih) – medtem ko imajo
velika podjetja možnost izmikanja plačilu davkom.
Problemi, kot sta podnebna kriza in onesnaževanje zraka, ostajajo
nerešeni ter ubijajo na tisoče ljudi. Skratka, prebivalci Evrope ostajajo
v ozadju in veliko je takih, ki niso deležni koristi Unije.
Poleg tega kot EU doslej nismo zmogli razviti skupnega in človeškega
odziva na gibanja migrantov ter beguncev. Spoštovanje univerzalnih
človekovih pravic ni zagotovljeno. Prav tako vidimo, da se prostor za
civilno družbo in sindikate pri delovanju za zaščito temeljnih pravic,
svoboščin ter varstva okolja v mnogih evropskih državah krči.
V teh okoliščinah se mnogi Evropejci počutijo razočarane in so izgubili
zaupanje v sposobnost institucij EU, da se odzovejo na njihove
potrebe. Vedno večja podpora nacionalističnim in ksenofobičnim
političnim silam po Evropi je zaskrbljujoč kazalec tega nezadovoljstva
ter predstavlja resno grožnjo demokraciji in našim temeljnim
vrednotam.

DRUGAČNA EVROPA JE MOŽNA!
Ob spoznavanju izzivov trenutnih razmer v Evropi se kot državljani v razpravah o prihodnosti Evrope ne
bi smeli omejevati na vprašanje: »Želite več ali manj Evrope?«, ampak bi se morali osredotočiti na naše
potrebe za prihodnost in naše pravice. Ključno vprašanje je: »Kakšno Evropo si želimo? «Zato se
organizacije civilne družbe po vsej Evropi združujemo, da bi ljudi spodbudile k razpravi o »Evropi, ki si
jo želimo«, in bi to uvrstili na agendo prihajajočih volitev v Evropski parlament. Močno verjamemo v
evropski projekt, ki temelji na temeljnih etičnih vrednotah Evrope in trajnostnem razvoju: demokraciji ter
transparentnosti, socialni in okoljski pravičnosti, človekovih pravicah, pravni državi, enakosti ter
solidarnosti. Te vrednote morajo biti v središču vseh politik. To terja temeljne spremembe, ki se morajo
začeti danes. Želimo evropske politike, predpise in standarde, ki uresničujejo to, čemur so namenjeni:
ščitijo ter varujejo blaginjo in zdravje, zagotavljajo varnost in svobodo za ljudi ter varujejo podnebje in
okolje. Želimo politike, ki podpirajo in služijo sedanjim ter prihodnjim generacijam v Evropi in zunaj nje.

POT ZA DOSEGANJE EVROPE, KI JO ŽELIMO
Da bi ponovno pridobili zaupanje javnosti, morajo Evropski parlament, Evropska komisija in vlade držav
članic na dnevnem redu prihodnjih razprav o volitvah v Evropski parlament, o novi Komisiji ter
prihodnosti Evrope dati prednost naslednjim ključnim vprašanjem:

1. VRNIMO EVROPO NAZAJ LJUDEM – Okrepljena in učinkovita udeležba civilne družbe ter
aktivno državljanstvo morata dobiti prednost, da izboljšamo demokratičnost (tudi na delovnem
mestu), preglednost, dostopnost temeljnih pravic za vse in zaupanje državljanov EU pri
izgradnji pravične ter trajnostne Evrope. Mlade in otroke bi morali vključevati kot aktivne
državljane ter jih spodbujati k smiselnemu sodelovanju v evropskih političnih procesih. Sprejeti
je treba ukrepe za zagotovitev večje odgovornosti in preglednosti pri odločanju institucij EU ter
nacionalnih vlad. Interesi državljanov in civilne družbe morajo imeti prednost pred dodeljenimi
finančnimi ter poslovnimi interesi. Državljanska vzgoja in spodbujanje kritičnega razmišljanja
morata ljudem omogočiti boljše sodelovanje v javnih razpravah.
2. ENAKOST IN ČLOVEKOVE PRAVICE – Javne politike in zakonodajni ukrepi morajo
zagotoviti, da v skladu z evropskim ter mednarodnim pravom človekovih pravic vsi evropski
državljani in prebivalci uživajo enako raven zaščite ter da lahko uresničujejo svoje temeljne
pravice in svoboščine, kar jim omogoča, da živijo v skladu z lastnimi prepričanji po načelu
samoodločanja ter človekovega dostojanstva, brez diskriminacije. EU mora izboljšati svoje
politike in ukrepe za zagotovitev enakosti spolov, poleg tega pa mora vsem ljudem, ki se
soočajo z večplastno diskriminacijo, zagotoviti enake možnosti v družbi.
3. MOČNA SOCIALNA EVROPA – Evropski socialni model mora zagotoviti popolno in pravično
zaščito vsem državljanom, hkrati pa ublažiti revščino ter zagotoviti možnosti za uspeh vseh.
Dostojni dohodki bi morali zmanjšati razkorak med premožnimi in prikrajšanimi ter zagotoviti
kakovostno življenje. Vsakdo bi moral imeti koristi od standardov dostojnega dela, enakosti,
izboljšanje blaginje in zmanjšanja zdravstvenih razlik v državah ter med njimi in med
generacijami. Socialna vključenost in zaščita, dostojno delo, enakost spolov, javno zdravje ter
zdravstveno varstvo, dostop do cenovno dostopnih in kakovostnih stanovanj, okoljska
pravičnost, kakovostno izobraževanje ter enak dostop do kulture morajo biti osrednja načela, na
katerih temeljijo nacionalni in evropski politični programi.
4. AMBICIOZNI PODNEBNI UKREPI – Pariški sporazum se mora v celoti izvajati in odražati v
usklajevanju ciljev EU za zmanjšanje emisij za za obdobje od leta 2030 do 2050 z zavezo, da
bo EU omejila povišanje temperature na 1,5 °C, in z ambicioznimi podnebnimi politikami EU,
vključno s hitrim opuščanjem vseh fosilnih goriv ter prehodom od energetske učinkovitosti k

absolutnemu zmanjšanju porabe energije. EU mora pospešiti pravičen in trajnosten prehod na
100-odstotno obnovljivo energijo, ki je čista, cenovno dostopna, podpira lastništvo skupnosti ter
ne vodi v energetsko revščino.

5. PREUDARNO UPRAVLJANJE NARAVNIH VIROV – Vzpostaviti in uveljaviti je treba
skupne standarde za zagotavljanje čistega zraka ter vode, varne in zdrave hrane ter za zaščito
naših oceanov. Izvajati je treba ambiciozne ukrepe za zaustavitev krčenja gozdov in izgube
biotske raznovrstnosti v Evropi ter po svetu in odpraviti netrajnostno izkoriščanje naravnih virov,
tudi s strani svetovnega juga. Sprejeti je treba ukrepe za uskladitev evropskih ravni porabe z
zmogljivostjo Zemlje za proizvodnjo, vključno z izvajanjem strategij za zadostnost.
6. TRAJNOSTNI IN ZDRAVI PREHRANSKI SISTEMI – Reforma skupne kmetijske
politike je nujno potrebna za proizvodnjo bolj zdrave hrane in zagotovitev poštene cene
evropskim malim ter ekološkim kmetom. To mora zagotoviti večjo zaščito okolja in narave,
večjo prehransko neodvisnost, regionalne tržnice s kmetijskimi pridelki, bolj zdrave prehranske
sisteme, manj odpadne hrane ter zaustavitev odlaganja odpadkov na svetovnem jugu. EU bi
morala kot ključnim ukrepom za boj proti podnebnim spremembam dati prednost prehodu na
ekološko kmetijstvo, kmetijstvo v majhnem obsegu in ponovno pogozdovanje.
7. PRAVIČNO OBDAVČENJE – Učinkoviti in usklajeni davčni ukrepi morajo zagotoviti, da
vsa podjetja plačajo pravičen delež davkov ter prispevajo k nacionalnim in evropskim javnim
proračunom za dostop do socialno-ekonomskih pravic ter blaginje. EU se mora zavezati, da se
bo učinkovito borila proti davčnim utajam po vsem svetu in zaprla evropske davčne oaze.
8. AGENDA ZA PRAVIČNO TRGOVINO – Mednarodno trgovino je treba obravnavati kot
sredstvo za učinkovito distribucijo blaga in storitev, ob spoštovanju socialnih ter okoljskih ciljev.
Trgovinski sporazumi bi morali koristiti ljudem, delavcem in malim proizvajalcem ter jih ni
mogoče obravnavati kot orodje izključno v interesu multinacionalk in finančnih vlagateljev. Ti
morajo, na primer, zagotoviti dostojno delo in boljšo socialno zaščito. Sporazumi o trgovini in
naložbah morajo biti zasnovani predvsem s ciljem izboljšanja blaginje ter javnega interesa
namesto za zmanjšanje stroškov in obremenitev za podjetja. Odpraviti je treba obstoječe
pravice »zelo pomembnih oseb« za vlagatelje in korporacijska sodišča.
9. VLOGA EU V SVETU – EU ima ključno odgovornost za uresničevanje Agende za trajnostni
razvoj do leta 2030. EU mora zagotoviti, da so vse njene notranje in zunanje politike skladne ter
usklajene s cilji trajnostnega razvoja. Uradna razvojna pomoč EU mora dati prednost tistim, ki
pomoč najbolj potrebujejo, vključno z najmanj razvitimi državami, od razvojne pomoči morajo
imeti koristi najbolj marginalizirani. EU mora prestrukturirati svoje naložbe, da bi dosegla
trajnost, izkoreninjenje revščine in omogočila univerzalen dostop do temeljnih pravic po vsem
svetu. EU mora dejavno podpirati pravno zavezujoče evropske in mednarodne obveznosti
glede človekovih pravic za svoja podjetja, ki delujejo v tujini, vključno s prizadevanji za sprejem
mednarodne pogodbe o podjetništvu in človekovih pravicah v okviru ZN.
10. ODZIV NA MIGRACIJE, USMERJEN K LJUDEM – Evropa mora prevzeti vodilno vlogo
pri zagotavljanju človeškega odziva na globalne migracije v korist in zaščito vseh vpletenih.
Prosilcem za azil je treba v Evropi izkazati dobrodošlico in jih obravnavati v duhu konvencij ZN
o beguncih.
11. ODGOVORNE RAZISKAVE, KI TEMELJIJO NA POTREBAH – Naložbe EU morajo
prinašati dobiček za javno dobro in obravnavati družbene izzive. Raziskave, ki so danes
prednostne in financirane, morajo imeti odločilen vpliv na prihodnost naših družb ter našega
planeta. Naše raziskave morajo Evropo in svet narediti bolj trajnosten, miren ter zdrav.
Prednosti se ne sme več dajati vojaškim proračunom in gospodarskim prednostnim nalogam.
Raziskave EU bi morale biti demokratične, namenjene javnemu dobičku in lokalizirane, ter

spoštovati meje zmogljivosti planeta, kar pomeni odmik od gospodarskih modelov z visoko
rastjo, ki prinašajo dobiček le redkim posameznikom in zahtevajo veliko količino virov.

12. PRORAČUN EU, USMERJEN K LJUDEM – Proračun EU mora izkoristiti svoj potencial
za pospeševanje trajnosti in ekonomske pravičnosti ter blaginje z naložbami v socialno
infrastrukturo, izobraževanje, kulturo in podnebne ukrepe. To vključuje postopno odpravljanje
netrajnostnih naložb in subvencij ter krepitev mehanizmov odgovornosti. Z drugimi besedami, to
mora biti proračun, ki je narejen z ljudmi za ljudi in planet.

*****
Podpisniki manifesta:
11.11.11
Access to Medicines Ireland
Act Alliance EU
ActionAid International
ALDA – European Association for Local
Democracy
Alliance for Cancer Prevention
Ambiente & Salute
Association Biom
ASVIS – Italian Alliance for the Sustainable
Development
ATTAC
BankTrack
Birdwatch Ireland
Both ENDS
Caritas Europa
CATAPA
CBM
CEE Bankwatch Network
CEE Network for Gender Issues
CEE web for Biodiversity
CEEweb for Biodiversity
Centre for Research on Multinational
Corporations (SOMO)
CEV- European Volunteer Centre
Climate Action Network Europe (CAN Europe)
Climate Alliance
COFACE Families Europe
Collectif Causse Méjean - Gaz de schiste
NON !
Commons Network
Conservation International Europe CI-Europe
Cooperatives Europe
Coordinadora de ONGD-España
Coordination SUD
Culture Action Europe
Destilator sustainable solutions
Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung (DSW)
Deutscher Naturschutzring (DNR)
Don Bosco International
Don Bosco Network
DOPPS-BirdLife Slovenia
Drustvo Gibanje TRS
Earth Forever Foundation
Eco Justice Macedonia
Eco Partners for Sustainable Development
ECOLISE

Eco-union
Education International
EMCEMO
Estonian Roundtable for Development
Cooperation
ETICAMBIENTE
EU-CORD
Eurochild
Eurodiaconia
EuroNGOs
EUROPA LAICA
European Anti-Poverty Network (EAPN)
European Association for the Education of
Adults (EAEA)
European Civic Forum
European Community Development Network
European Disability Forum (EDF)
European Environmental Bureau (EEB)
European
Federation
of
National
Organisations Working with the Homeless
(FEANTSA)
European Federation of Public Service
Unions (EPSU)
European Partnership for Democracy
European Patients’ Forum
European Public Health Alliance (EPHA)
European Youth Forum
EuSAIN
Fair Trade Advocacy Office
FERN
Fisnua
FleXibles
Focus
Food & Water Europe
Fossil Free München
Friends of the Earth Austria
Friends of the Earth Bosnia and Herzegovina
Friends of the Earth Cyprus
Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Georgia
Friends of the Earth Germany
Friends of the Earth Ireland
Friends of the Earth Netherlands
Friends of the Earth Poland
Friends of the Earth Russia
Friends of the Earth Scotland
Friends of the Earth Spain

Friends of the Earth Sweden
Futuro en Comun
GCAP Italy
Global Call to Action Against Poverty (GCAP)
Global Forum for Media Development
(GFMD)
Global Health Advocates
Goede Waar Foundation
Greek Forum of Refugees
Green Budget Europe
Green Liberty
Greenpeace EU Unit
Hellenic Platform for Development
HelpAge International
Housing Europe
Human Rights International Corner
IFOAM
IFOAM EU
IG Geld und Nachhaltigkeit
Impact Storytelling
IMZTR
Institute for Sustainable Development - Inštitut
za trajnostni razvoj
Institute
for
sustainable
Development
Foundation
InTeRCeR - Institute for sustainable
development and holistic solutions
International Council on Social Welfare
(ICSW)
International Planned Parenthood Federation
European Network (IPPF EN)
International Presentation Association
Italian Alliance for Sustainable Development
Jaka Kranjc
Karel de Grote University College
Keep Ireland Fracking Free
Legambiente
Les Amis de la Terre France
Lifelong Learning Platform
Light for the World International
Lithuanian
NGDO
Platform
(NNVBO
Platforma)
Mahatma Gandhi Human Rights Organisation
Make Mothers Matter EU delegation
MEP Merja Kyllönen
National Youth Council of Ireland
NeSoVe / Network Social Responsibility
#yEUrMANIFESTO

#FutureOfEurope

No al ttip /No al jefta
No Excuse Slovenia
Nyt Europefra
Organisation Démocratique des Travailleurs
Immigrés au Maroc
Oxfam International EU Office
Oyu Tolgoi Watch
Pesticide Action Network Europe
Piratenpartij Amsterdam
Plan International EU Office
Povod, Slovenia
SAFE- Safe Food Advocacy Europe
Save the Children
SDG Watch Austria
Search for Common Ground
Seas at Risk
Sherpa
Simple citizen
SKOP Malta
SLOGA – Slovenian Global Action
Slow Food
Social Platform
Soleterre – Strategie di Pace ONLUS
SOLIDAR
Solidarité Laïque
SOS Children’s Villages
Stakeholder Forum for a Sustainable Future
Stop AIDS Alliance
Stop-ttip-Italia
Terre des Hommes
The Danish 92 Group
The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys
Transparency International EU
Ugent
Umanotera
Verein Vielfalt nutzen in Ybbs
Vogelbescherming Nederland - BirdLife in
The Netherlands
Vredesactie
Welthaus Graz-Seckau
Wetlands
International
–
European
Association
Women Engage for a Common Future
(WECF)
World Vision EU Representation Office
WWF European Policy Office

#SDGs

#EPelections2019

