EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS, 2019. GADA MAIJS.
IXE AICINĀJUMS RĪKOTIES.
“Initiative Christians for Europe” (IXE), kas dibināta 2006. gadā Eiropas Projekta atbalstīšanai no
kristīgās perspektīvas, publisko šo Aicinājumu, gatavojoties 2019. gada maijā notiekošajām Eiropas
Parlamenta vēlēšanām. Šis Aicinājums adresēts ne vien politiķiem, bet arī individuāliem pilsoņiem.
Tā mērķis ir mobilizēt elektorātu, sevišķi jauniešus, jo zema aktivitāte nopietni apdraud patiesu
Eiropas demokrātiju.
“Ir pienācis laiks darboties kopā, ceļot tādu Eiropu, kas centrēta ne vien ap ekonomiku, bet ap cilvēka
personības svētumu, ap neatceļamām vērtībām.” (Pāvests Francisks, 1.)
Būvējot nākotni uz septiņdesmit miera gadiem un progresīvas kopīgas ekonomikas un likumdošanas
pamatiem, Eiropa joprojām dod vietu cerībai. Tomēr pašreizējais nopietnais politiskais satraukums
dažās valstīs rāda, cik ļoti eiropiešus iespaido pieaugoša nevienlīdzība, sociālā izslēgšana, daži
ekonomiskās migrācijas aspekti un ekonomiskās un kultūras globalizācijas ietekme. Valstis arī piedzīvo
terorisma draudus, pasaules lielvaru agresīvās stratēģijas un arvien lielāku bruņoto konfliktu riskus.
Nacionālisma un populisma tendences apdraud demokrātiju un vājina nepieciešamo cieņu pret Likuma
Varu. Diskusijās, kurās tiek apstrīdēta Eiropas identitāte vai kristīgā ticība tiek pielāgota šauri
partijiskiem mērķiem, mums ir jāaizstāv Eiropas Projekts kā mūsu kopīgā cerība.
Pašreizējā globālajā ģeopolitiskajā kontekstā Eiropa var un tai vajag uzņemties atbildību un
uzdrošināties ievērot savas prioritātes:
-

atjaunot saiti starp cilvēkiem, viņiem solidarizējoties.

“Es sapņoju par Eiropu, kas veicina un aizsargā ikviena cilvēka tiesības, tai pašā laikā neatceļot savus
pienākumus pret visiem.” (Pāvests Francisks, 2.)
Mūsu Eiropas mājas ir celtas uz solidaritātes principa, kas aprakstīts Lisabonas Līgumā. Solidaritāte ir
efektīva atbilde uz nevienlīdzību un bažām, ko rada globalizācija. Eiropas Savienības politika ir
jāpārorientē, ņemot vērā tos izaicinājumus, ar kuriem sastopas mūsu līdzpilsoņi, un šajā nolūkā ir
jāstiprina sociālā politika, lai apkarotu nevienlīdzību, nabadzību un bezdarbu. Šis mērķis arī izvirza
prasību pēc atbildīgas fiskālās un budžeta politikas, kas Eiropas Parlamentam un nacionālajiem
parlamentiem dod telpu manevram ar mērķi radīt ilgtspējīgu sociālo politiku. Šai prioritātei vajadzētu
atjaunot pārrauto saiti ar eiroskeptiķiem un apkarot antieiropeisko diskursu.
-

rūpēties par mūsu kopīgajām mājām.

“Es sapņoju par Eiropu, kas rūpējas par bērniem, kas sniedz brālīgu palīdzību nabadzīgajiem un tiem
jaunpienācējiem, kuri cer atrast tos, kas viņus pieņems, jo viņi ir zaudējuši visu un viņiem ir vajadzīga
pajumte.” (2.)
Mēs aicinām radīt tādu Eiropu, kas ir gatava uzņemties atbildību par mieru pasaulē. Eiropai ir jācenšas
sasniegt ANO nospraustos Ilgstspējīgās attīstības mērķus 2030. gadam. Vēl vairāk, Parīzes 2015. gada
Līguma par klimata pārmaiņām nacionālajā un Eiropas līmenī izpildīšana ir morāls un likumisks
pienākums. Tas ietver sevī aktīvu līdzdalību godīgā partnerībā ar kaimiņvalstīm un jaunattīstības
valstīm, sevišķi Āfrikā.
Mēs zinām, ka diskusijas par patvēruma sniegšanu un migrāciju ir bijušas grūtas un konfliktējošas visā
Eiropā. Taču tikai tad, ja mēs visi strādāsim kopā kā eiropieši, būs iespējams atrast noturīgus
risinājumus, jo mēs esam atteikušies no iekšējo robežu kontroles. Mums ir vajadzīga reformēta Eiropas

patvēruma sistēma, kas pamatota cilvēktiesībās un solidaritātē starp dalībvalstīm. Mums arī vajadzētu
izveidot godīgu un humānu migrācijas politiku, kas rēķinās arī ar mūsu sabiedrības vajadzībām un
spaidiem. Eiropas Parlamentam ir jākļūst par galveno spēlētāju, reformējot mūsu likumdošanas rāmi.
Mēs kā kristieši esam gatavi sniegt savu ieguldījumu uzticamā un brālīgā dialogā par šiem jautājumiem
starp eiropiešiem.
Eiropa, kas sargā, nozīmē arī ciešāku integrāciju starp drošības un aizsardzības politiku, nopietni
izturoties pret ētiskajiem izaicinājumiem, kurus rada modernās militārās un kibertehnoloģijas. Tas
veicinās pilsoņu drošības sajūtu un vairos paļāvību uz Eiropu no partnerus puses.
-

subsidiaritāte, izjūtot cieņu pret mūsu daudzveidību.

“Eiropas identitāte ir un vienmēr ir bijusi dinamiska un multikulturāla identitāte.” (2.)
Daudzveidība ir mūsu bagātība un pret to jāizturas ar cieņu. Daudzos sociālajos jautājumos, kā
bioētikas likumi vai ģimenes likums, mūsu valstis pieņem dažādus lēmumus. Mūsu kultūru atšķirību
atzīšana un cieņa pret tām palīdz izkliedēt bailes gan no antireliģiskas, sekularizētas Eiropas, gan no tā,
ka reliģija atgriežas kā autoritārs un apspiedējs spēks. Mēs uzņemamies subsidiaritātes izaicinājumu,
kas ir patiesas demokrātijas priekšnoteikums.
Eiropas Savienībai ir jābūt caurspīdīgai un tai jākomunicē labāk, lai pārvarētu pamanāmo distanci starp
pilsoņiem un ES institūcijām.
-

- kā kristieši Eiropā:
Mēs apzināmies nopietnos draudus, ko rada zema elektorāta aktivitāte vai nevēlēšanās
piedalīties kopīgajā politiskajā diskusijā. Mēs aicinām ES pilsoņus piedalīties vēlēšanās.
Mēs gribam pārvarēt pašreizējās domstarpības un spriedzi Eiropas Savienības iekšienē, sevišķi
starp dienvidiem un ziemeļiem, austrumiem un rietumiem,
Mēs ticam uz cilvēkorientētu savienību, kas aizsargā savus pilsoņus, ciena subsidiaritātes
principu un ir godīgs partneris visā pasaulē.
Mēs ticam apvienotas Eiropas nākotnei, kas balstās solidaritātē.

Mēs gribam atgriezt spēku tai cerībai, kuru īsteno kopīgās Eiropas projekts.
Mēs kopīgi mudinām kristiešus visās Eiropas valstīs piedalīties vēlēšanās un kopīgo Eiropas māju
labiekārtošanā.
Mēs aicinām vietējās Baznīcas un citas kristiešu organizācijas un to pārstāvjus Eiropas līmenī
pievienoties šim atbalstam.

Milānā, 2019. gada 16. februārī parakstījuši Eiropas Kristiešu Asociācijas IXE locekļi:
Andante – Eiropas Katoļu sieviešu organizāciju alianse
Čehijas Kristīgā akadēmija (Čehija)
Eiropas nacionālo laju organizāciju forums (ELF)
Luxemburgas Sociālā diena (Luksemburga)
Taisnība un Miers (Horvātija)
Latvijas Kristīgā akadēmija (Latvija)

Francijas Sociālā nedēļa (SSF, Francija)
Terēzes Asociāja (Spānija)
Vācu katoļu centrālā komiteja (ZdK, Vācija)
ZNAK (Polija)

(1) Pāvesta Franciska uzruna Eiropas Parlamentā, 25/11/2014.
(2 Pāvesta Franciska uzruna, saņemot Kārļa Lielā balvu, 06/05/2016.

