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Solidaritāte Eiropā un pasaulē 

Lai novērstu Otrā pasaules kara radīto postu, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem Roberts 

Šūmans 1950. gadā, tieši pirms 70 gadiem, ieteica, ka “radošajām pūlēm ir jābūt proporcionālām 

riskiem, kas tās apdraud”.1 Šūmans apelēja pie “solidāras rīcības”, par ko liecinātu “konkrēti 

sasniegumi”. Eiropa tās pašreizējā izskatā ir izaugusi no šādas Šūmana, kas bija pārliecināts kristietis, 

aicinājuma, un tagad to atkal izaicina Covid-19 pandēmija. 

Mums kā kristīgo laju kustībām, kas balstās mūsu darbību uzturošajās un virzošajās vērtībās 

Eiropas Savienībā, no pašreizējās situācijas ir jāizdara pareizi secinājumi. Mēs esam pārliecināti par 

Eiropas valstu kā kopienas spēku, jo tās ir solidāri un pēc pašu gribas apvienojušās, lai nodrošinātu 

mieru un labklājību mūsu kontinentā un ārpus tā robežām. 

Savā 2020. gada Lieldienu vēstījumā pāvests Francisks aicināja uz “vēl dziļāku solidaritātes 

apliecināšanu, izmantojot inovatīvus risinājumus”.2 Viņš uzsvēra “konkrētu solidaritātes garu [..] 

sevišķi pašreizējos apstākļos, lai pretestības spēki neņem virsroku, bet lai ikviens apzinās sevi kā 

vienotās saimes daļu, atbalstot vienam otru.” 

Vīrusa izplatīšanās rāda, cik cieši mēs esam saistīti Eiropā un visā pasaulē. Vīruss nepazīst 

robežas. Palīdzības paketes nacionālā līmenī nav risinājums. Mēs apsveicam soļus, kas jau ir sperti 

nāciju un visas Eiropas līmenī pretī veselības jautājuma stiprināšanai pārnacionālā mērogā. Tas attiecas 

arī uz citiem lielajiem mūsu laika izaicinājumiem, sevišķi uz migrantu plūsmām un joprojām 

notiekošajām klimata pārmaiņām. Abos gadījumos vajadzīga spēcīga kooperatīvā atbilde no Eiropas 

nāciju puses. Tas, pāri visam, nozīmē savstarpēju palīdzību un solidaritāti. Tam jānotiek trijos līmeņos. 

 

Starppersonu solidaritāte. 

Mūsu tuvajās kaimiņattiecībās solidaritāte tiek apliecināta praktiskos žēlsirdības darbos, 

saglabājot abpusēju ieinteresētību un uzmanību. Šādos laikos tā izpaužas, piemēram, palīdzībā sevišķi 

viegli ievainojamām grupām: senioriem, vājajiem un slimajiem cilvēkiem, kam gados jaunākie palīdz 

iepirkties un pa telefonu pasaka – jūs neesat vieni. Tas izpaužas arī ekonomiskajā atbalstā visiem, kuru 

dzīvi apdraud ierobežojumi – materiāli, ja viņi ir zaudējuši darbu, un psiholoģiski – ja viņi ir nokļuvuši 

bezcerīgā situācijā. Mēs apsveicam daudzās iniciatīvas, kas vērojamas visās mūsu valstīs un kas 

apliecina uzmanību pret tuvāko un ko kristiešiem vajadzētu atbalstīt un veicināt pāri visam. Mēs 

uzsveram, ka ģimene ir mūsu kultūras dzīvā sirds. 

 

Eiropas solidaritāte 

Dzīves līmenis un ekonomiskās darbības sākumpunkts ir ļoti atšķirīgs katrā Eiropas valstī. 

Pašreizējā krīze var vēl vairāk saasināt šīs pretrunas. Eiropas institūcijām vajadzētu smelt iedvesmu no 

jaunajiem starppersonu solidaritātes uzstādījumiem. Mēs aicinām uzņemties nastas, kas šobrīd 

radušās, visiem kopīgi un solidāri. Šobrīd Eiropas Savienībai nepieciešama jauna un spēcīga Eiropas 
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Atkopšanas Programma, kas efektīvi un ilgtspējīgi veicinātu patēriņu un pieprasījumu, un atbalstītu 

Eiropas ekonomiku un sabiedrību, tai pašā laikā saskaņojoties ar ekoloģijas prasībām. Par tās 

dzinējspēku jākļūst visaptverošam un daudzgadīgam budžeta rāmim. Mēs nepārprotami uzskatām, ka 

iespējamās ES atkopšanas būtiskie elementi ir digitālā un ekoloģiskā pārveide. Nekādā ziņā sākotnēji 

ieplānotie Eiropas “zaļā līguma” mērķi nebūtu mīkstināmi. To darot, mums ir jānodrošina strauja 

atgriešanās pie starptautiskā tirgus pamatbrīvībām, kas realizējas, piemēram, robežu atvēršanā. 

Pašreizējā situācijā papildus tādiem Eiropas integrācijas sasniegumiem kā ceļošanas brīvība, arī 

pamattiesības, ir uz laiku ierobežotas. Šiem mēriem jābūt īslaicīgiem. Tos ir regulāri jāpārskata, lai 

pārliecinātos, ka tie ir nepieciešami un atbilstīgi. Sevišķi krīzes situācijā ir svarīgi sekot uzticamām 

ziņām un neierobežot izteikšanās brīvību. Krīzes laikā ir jānodrošina arī fundamentālo tiesību 

funkcionēšana un demokrātisko struktūru darbība. 

 

Vispasaules solidaritāte 

Eiropas raison d’etre nav tikai būt kā tādai. Mūsu solidaritāti var uzskatīt arī kā labākas nākotnes 

garantu cilvēkiem visā pasaulē. Daudzās pasaules zemēs cilvēkus ļoti apdraud ne vien vīruss, bet arī 

citi izaicinājumi, kā nabadzība, bads un arvien biežāk notiekošās dabas katastrofas. Lai šajās zemēs 

nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, tiem ir nepieciešami ierobežojoši apstākļi. Eiropa ir aicināta tādu 

radīt, cita starpā, garantējot taisnīgus apstākļus tirdzniecībai un taisnīgai ekonomikai. Mēs atbalstām 

parādu moratoriju, kas novērstu parādu slazdu, kurā krīt dienvidu valstis nevis savas vainas dēļ, bet 

ekonomiskās krīzes ietekmē. 

Eiropas atbildība skar arī cilvēkus ārpus mūsu ārējām robežām. Mēs esam gatavi ieaicināt 

bēgļus, sevišķi viegli ievainojamos bērnus un viņu ģimenes, un jauniešus.  Mēs aicinām Eiropas 

Komisiju sastādīt jaunu migrācijas un patvēruma paktu, kas pamatotos solidaritātē starp pirmās 

apvienošanās valstīm. 

 

Personiskā attieksme solidaritātes nākotnē 

No krīzes mēs mācāmies, ka globāla rīcība ir tikpat iespējama, kā pārmaiņas individuālajā 

attieksmē. Šīm pārmaiņām ir jānotiek labā institucionālās sadarbības rāmī. No tā mēs gūstam spēku 

pārmaiņām ekoloģijā un citādai globalizācijai, kas neapmierinātu tikai Eiropas vajadzības. Radības 

saglabāšana un kopīgās dzīvessfēras saglabāšana nekonfliktē ar ekonomiskajām interesēm. Gluži 

otrādi, Laudatio Si iedvesmoti, mēs uzskatām, ka visi var darboties kopā Kristīgās sociālās mācības 

garā, lai nodrošinātu ikviena cilvēka – sevišķi trūkumcietēja – cieņu un aizsardzību, un kopīgā labuma 

veicināšanu. 


