
MANIFEST
Stwórzmy razem socjalną Europę przyszłości!

Une initiative de la

W związku ze zbliżającymi się wyborami do 
Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Europa 
znajduje się obecnie w stanie zawieszenia. 
To idealny moment na zastanowienie się, jaka 
mogłaby być Unia Europejska w przyszłości 
oraz przede wszystkim jak my, mutualiści, 
chcielibyśmy, aby Unia Europejska wyglądała.

Wierzymy w fundamentalne wartości europejskie 
i szanujemy wyjątkowy dorobek w historii rodzaju 
ludzkiego, jakim jest idea pokoju, demokracji i 
rządów prawa, poszanowanie dla praw człowieka 
i swoboda przemieszczania się. Wartości te 
sprawiają, że Unia Europejska zyskuje status 
historycznego osiągnięcia na tle historii rodzaju 
ludzkiego. To niezwykłe, że ludzie zamieszkujący 
to niewielkie terytorium, które od wieków było 
zróżnicowane pod względem kulturowym 
i językowym, z powodzeniem komunikują 
się i współpracują pomimo historycznych 
doświadczeń wojny.

Jednakże przez ostatnich 60 lat tak Europa, jak i 
reszta świata uległy zmianom. Wciąż zmagamy 
się z kryzysem ekonomicznym, finansowym 
oraz związanym z długiem państwowym. Skutki 
owego kryzysu to: wzrost ubóstwa, nierówności 
społecznych i bezrobocia szczególnie wśród ludzi 
młodych. Jednocześnie zmiany geopolityczne, 
takie jak rozwój świata cyfrowego, globalne 
ocieplenie, napływ imigrantów i zagrożenie 
terroryzmem, zakłócają zdolność Europejczyków 
do współpracy.

W obliczu tychże zmian Unia Europejska 
nie jest w stanie reagować, korzystając ze 
swych zwyczajowych narzędzi, czyli poprzez 
poszerzenie rynku, zwiększenie wolności 
i otwartości, zniesienie granic i utworzenie 
dużych obszarów, w ramach których 
wszyscy Europejczycy mogą się swobodnie 

przemieszczać. W referendum dotyczącym 
„Brexitu” większość Brytyjczyków opowiedziała 
się przeciwko Europie opartej na wolności i 
integracji ekonomicznej.
Ponadto Unia Europejska nie będzie mogła 
ograniczyć swej oferty do dotychczasowej grupy 
odbiorców. Patrząc z punktu widzenia historii, 
polityka Unii Europejskiej była najczęściej 
akceptowana przez przedsiębiorców, studentów 
oraz wykwalifikowanych, zamożnych obywateli. 
Jednakże Unia Europejska musi również 
odpowiedzieć na potrzeby osób ubogich, 
niewykształconych i zakorzenionych w 
społecznościach lokalnych, którzy nie czerpią 
zysków ze swobód europejskich i postrzegają je 
raczej jako zagrożenia, aniżeli możliwości.

Wszyscy obywatele poszukują wsparcia i 
bezpieczeństwa, jednak istnieje podział na 
obywateli, którzy czerpią zyski z projektu 
Unii Europejskiej, oraz na obywateli, którzy 
doświadczają nierówności i apelują o pomoc 
Unii Europejskiej. Wielu obywateli należących 
do drugiej grupy kwestionuje „raison d’être” Unii 
Europejskiej (jakie są jej cele; czy Unia nadal 
ma przyszłość?), a nawet przedstawiają Unię 
Europejską jako konia trojańskiego globalizacji. 
Pozostali obywatele z tej grupy okazują 
rezygnację i obojętność oraz uważają, że to 
wszystko już ich nie dotyczy.

Wzmacnianie spójności ekonomicznej, 
społecznej i terytorialnej jest zgodnie z 
postanowieniami traktatu z Maastricht jednym z 
głównych celów UE. Jednakże cel ten nie został 
jeszcze osiągnięty. W rezultacie obywatele, którzy 
najbardziej doświadczają nierówności, czują się 
zapomniani i wyłączeni z projektu europejskiego. 
Nie widzą oni korzyści wynikających z bycia 
częścią Unii Europejskiej. Jak zatem „przywrócić” 
ich miejsce w ramach projektu europejskiego?
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Z niecierpliwością oczekujemy następnych 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
ponieważ pragniemy zmiany w postaci 
solidarnej Europy, w której spójność 
ekonomiczna, społeczna i terytorialna jest 
rzeczywistością. Europa musi być w stanie 
zagwarantować fizyczne i ekonomiczne 
bezpieczeństwo każdego obywatela. Musi 
zabiegać o poprawę życia codziennego swych 
mieszkańców i chronić środowisko naturalne, w 
którym żyją. 
Projekt europejski wciąż nie został zrealizowany, 
ponieważ UE nie posiada wystarczającej 
władzy, aby reagować na najpilniejsze 
potrzeby swych obywateli. Wierzymy, że Unii 
Europejskiej należy przyznać większą władzę o 
zasięgu ponadpaństwowym w celu rozwiązania 
kluczowych problemów i odzyskania zaufania 
obywateli do projektu UE.

Kwestia ponownego włączenia wykluczonej 
grupy obywateli do narracji wokół Unii 
Europejskiej jest niezwykle pilna. Celem 
powinna być taka zmiana perspektywy obywateli 
Unii Europejskiej, aby mówili oni o sobie „my 
Europejczycy”, bez tworzenia podziału na 
„nas” i „ludzi w Brukseli” lub „mieszkańców 
kontynentalnej Europy”, jak ma to miejsce 
w Wielkiej Brytanii. Tożsamość państwowa 
i lokalna nie jest sprzeczna z tożsamością 
europejską. Tożsamość europejska jest 
budowana na państwowej i lokalnej historii, 
kulturze i wartościach. 

Problem ochrony był głównym tematem 
podnoszonym w trakcie konsultacji 
obywatelskich przeprowadzonych przez Komisję 
Europejską. Ponadto poruszono kwestie takie, 
jak Europa socjalna, zdrowie, solidarność, 
środowisko naturalne, praca i zatrudnienie. 
Są to dokładnie te same problemy, na których 
rozwiązanie Unia Europejska nie ma energii, 
pomysłów i wspólnej politycznej woli. 

Proklamacja europejskiego filaru praw 
socjalnych otworzyła drogę do nowej 
Europy: Europy socjalnej, która chroni 
swoich obywateli i zaspokaja ich konkretne 
potrzeby z zakresu zdrowia i polityki socjalnej. 
Mutualiści, którzy są zaangażowani w 
gospodarkę socjalną, odgrywają kluczową 
rolę w procesie wdrażania europejskiego 
filaru praw socjalnych. Przyczyniają się do 
wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych 
stanowisk pracy, jednocześnie kładąc nacisk 
na wartości solidarności, integracji społecznej, 
demokratycznych rządów oraz nadrzędności 
jednostki i celów korporacyjnych nad kapitałem.

Zgodnie z niniejszym Manifestem my, 
mutualiści, członkowie Europejskiej rodziny 
aktywistów na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego i rozwoju socjalnego, 
wierzymy w mobilizację obywateli z 28 państw 
członkowskich UE i zamierzamy wnieść 
swój wkład w ową mobilizację w najbliższym 
czasie. Mutualistyczny model może dostarczyć 
odpowiedzi na problem kryzysu ekonomicznego, 
społecznego i demokratycznego, z którym 
zmaga się Europa. Naszym celem jest 
wskrzeszenie idei leżących u podstaw Unii 
Europejskiej poprzez umieszczenie przyszłości 
ochrony socjalnej w Europie w samym centrum 
państwowych debat politycznych. 

Pragniemy wprowadzić określoną wizję 
sprawiedliwej Europy, która jest redystrybucyjna 
i traktuje z szacunkiem zarówno obywateli, jak 
i środowisko naturalne. Chcemy wierzyć, że 
wartości solidarności oraz organizacja w ramach 
społeczeństwa to cechy wyróżniające nas, 
Europejczyków.

Obywatele Europy, miejmy odwagę, aby bronić 
projektu europejskiego w obliczu wszystkich 
podmiotów, które stopniowo niszczą jego 
zasadność. Innymi słowy, jeśli pragniemy 
pokoju, musimy pielęgnować sprawiedliwość. 


