HERBOUWEN VAN GEMEENSCHAP IN EUROPA

Bisschoppelijke Verklaring van COMECE (Commissie Bisschoppenconferenties Europese
Gemeenschap)
met het oog op de Europese Verkiezingen in 2019

Van 23-26 mei 2019 zijn alle EU-burgers over het hele Europese continent verantwoordelijk
voor het kiezen van de nieuwe leden van het Europees Parlement. De
verkiezingsuitslagen zullen bepalend zijn voor de politieke beslissingen die in de komende
vijf jaar van invloed zullen zijn op ons dagelijks leven. De Katholieke Kerk heeft al twee
millennia deel aan de opbouw van Europa, van het eerste begin tot aan vandaag
daaraan bijgedragen met haar Sociale Leer. Tien jaar geleden opende de inwerkingtreding
van het Verdrag van Lissabon een reeks nieuwe mogelijkheden. Staande voor vele
onzekerheden lijkt de huidige stemming minder optimistisch. De Europese Verkiezingen van
2019 komen op het goede moment om de politieke keuzes te maken die een vernieuwde
broederschap onder mensen koesteren door het Europese project opnieuw te
lanceren.
In deze context doen de COMECE Bisschoppen een beroep op alle gelovigen en alle
mensen van goede wil om te gaan stemmen. We nodigen onze mede-Europeanen uit om
niet toe te geven aan de verleiding om naar binnen te kijken, maar om hun rechten uit te
oefenen met het oog op de opbouw van Europa. Door hun politieke opinie te laten horen
hebben de mensen de mogelijkheid om de Unie te sturen in de richting die zij willen.
De EU is niet volmaakt en heeft waarschijnlijk een nieuw verhaal van hoop nodig, dat
burgers betrekt bij projecten die gezien worden als meer inclusief en die beter het
algemeen belang dienen. Elke stem telt bij het kiezen van personen die hiertoe onze
politieke opinies vertegenwoordigen. Verkiezingen zijn slechts de eerste stap van politiek
engagement en roepen burgers op om democratisch het politieke proces te volgen en te
begeleiden.
In een geest van verantwoordelijkheid moeten burgers met de instellingen die hen ten
dienste staan, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, voorbij verdeeldheid,
desinformatie en politieke manipulatie.
Om succesvol te zijn zou het verkiezingsdebat moeten focussen op zowel EU-beleid als
op het vermogen van kandidaten om dat beleid uit te werken en toe te passen. Integriteit,
competentie, leiderschap en betrokken inzet voor het algemeen belang zijn
noodzakelijke kwaliteiten voor hen die een mandaat op EU-niveau ambiëren. Het
verkiezingsdebat is het juiste moment om verschillende visies naar voren te brengen en
te verkondigen, die onvruchtbare confrontaties overstijgen..
Het is ook de juiste gelegenheid voor gelovigen om kandidaten te bevragen over hun
persoonlijke engagement gedurende hun mandaat waar het gaat om de bescherming van
menselijke waardigheid voor allen, om keuzen te bevorderen die een nieuw Christelijk

Humanisme weerspiegelen en om beleid te bevorderen dat wordt gevormd door
fundamentele rechten en dat deze rechten dient. Wat betekent het om Europeaan te zijn?
Europa wordt soms ervaren als ver weg en in zichzelf gekeerd. Als Europese burgers
moeten we een stap zetten en verantwoordelijkheid nemen door concrete betekenis te geven
aan "eenheid in verscheidenheid". Dat laatste houdt gemeenschappelijke regelgeving in
die rechtsbescherming garandeert en de bevordering van vrijheden en kansen door de
uitvoering van democratisch beleid dat verantwoording, transparantie en een juiste
toepassing van het beginsel van rechtsstatelijkheid laat zien. Europese publieke
gezagsdragers zouden niet gezien moeten worden als degenen die eenzijdig
beslissingen opleggen van buitenaf, maar die veeleer het persoonlijke en collectieve
engagement van alle burgers bevorderen in een ware, creatieve en respectvolle dialoog.
Om de problemen waarvoor zij staat te kunnen aanpakken moet de EU haar
gemeenschappelijke identiteit herontdekken en haar solidariteit versterken om de sociale
banden te vernieuwen die er bestaan in en tussen landen en volkeren. We hebben een EU
nodig die gezinnen, de meest kwetsbaren en culturen beschermt. Respect voor het
principe van subsidiariteit zou de belangrijkste steunpilaar moeten vormen van een Unie
waarin allen zich thuis kunnen voelen als gelijkwaardige medewerkers, ja zelfs
"drijvende krachten", van het project. Daarbij gaat het ook om koesteren en behouden
van de dingen die EU tot stand heeft gebracht en om ambitieus genoeg te zijn om nieuwe
resultaten te vinden.
De dialoog met Kerken en religieuze gemeenschappen zou verder versterkt moeten
worden op basis van Artikel 17 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, met creativiteit, betrokken inzet en respect van de zijde van de EU-instellingen.
De EU staat voor belangrijke uitdagingen. Digitalisering is niet alleen een crisis, maar
ook een omvorming. Het hernemen van de controle over ons leven met het oog op de
digitalisering impliceert het nemen van beslissingen om middels economie en financiën de
mensen beter van dienst te zijn, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Digitalisering is
van invloed op iedereen en op alles wat wij weten (de toekomst van werk, de bescherming
van persoonsgegevens, het meervoudig gebruik van kunstmatige intelligentie). Voor
COMECE is het fundamenteel om de centrale betekenis van de menselijke persoon te
bewaren vanuit een benadering die gebaseerd is op stevige ethische kaders.
Er zouden gezinsvriendelijke regels en praktijken moeten worden ontwikkeld op EUniveau, ter ondersteuning van de integrale menselijke ontwikkeling van personen, gezinnen
en gemeenschappen. De kwestie van de demografie moet een centrale plaats terug
krijgen. Het onderwerp betreft zowel geboorte als vergrijzing. Het gebrek aan hoop en
perspectieven leidt ertoe dat een aantal landen getuige is van een scherpe afname van hun
bevolking. Jonge Europeanen hebben behoefte aan herstel van vertrouwen om een gezin
te kunnen stichten en om hoop terug te krijgen in hun land van herkomst door
gemeenschappelijke, wederzijds vruchtbare projecten.

Het welzijn van de menselijke familie is verbonden met een Unie die een sociale
markteconomie bevordert. Beleid om armoede terug te dringen moet gebaseerd zijn op
de idee, dat wat werkt voor de minder gefortuneerden ook werkt voor allen.
We verwachten een hernieuwde poging tot het vinden van doeltreffende en
gezamenlijke oplossingen betreffende migratie, asiel en integratie. Integratie is niet
alleen een zaak van mensen die de EU binnenkomen, maar ook voor EU-burgers die vanuit
het eigen naar een ander land verhuizen. Dit leidt tot de vraag hoe elkaar beter te
verwelkomen in Europa. Bovendien zijn migratie en asiel geen op zichzelf staand
probleem, verbonden als zij zijn met solidariteit, een perspectief dat de mens centraal stelt
en effectief economisch en demografisch beleid.
Stemmen bij deze Verkiezingen betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de unieke
rol van Europa op wereldniveau. Het algemeen belang is groter dan Europa.
Bijvoorbeeld de zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling kunnen niet worden
beperkt tot de EU-grenzen en de verkiezingsuitslagen zullen beslissingen beïnvloeden die de
gehele mensheid raken. Een sterke EU op het wereldtoneel is ook noodzakelijk voor de
bevordering en bescherming van mensenrechten op alle gebieden en voor een stevige
bijdrage van de EU als multilaterale speler op het gebied van vrede en economische
rechtvaardigheid. Europa moet competitief blijven zonder af te zien van haar
beginselen en normen.
Bij de Dialoog “Rethinking Europe”, in oktober 2017, over het (opnieuw) doordenken
van Europa, herinnerde Paus Franciscus er aan: “Dat de Europese Unie alleen trouw zal
blijven aan zijn betrokken inzet ten behoeve van de vrede naar de mate waarin zij de hoop
niet verliest en zij zichzelf kan vernieuwen om te beantwoorden aan de behoeften en
verwachtingen van de burgers".
Gaan stemmen is misschien slechts een eerste stap, maar een hoogst noodzakelijke.
Met de inspiratie van paus Franciscus in gedachten roepen we alle burgers, jong en oud,
op om te gaan stemmen en zich te engageren tijdens de aanloop naar de Europese
Verkiezingen zelf: dit is de beste manier om Europa te maken tot wat de burgers voor juist
en rechtvaardig houden. Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans
om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!
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