9 de maig

DIA D’EUROPA

El Dia d'Europa celebra cada 9 de maig la pau i la unitat de el continent. La data és l'aniversari
de la històrica declaració de Schuman. En un discurs pronunciat a París el 1950, el ministre
francès d'Afers Exteriors, Robert Schuman, va exposar la seva idea d'una nova forma de
cooperació política que fes impensable un conflicte bèl·lic entre les nacions europees.
Aquesta idea era la d'una institució europea que mancomunara i gestionés la producció de carbó
i acer. Just un any després es va signar el Tractat pel qual es creava aquesta institució. La
proposta de Schuman es considera el començament del que és avui la Unió Europea.
El lema de la Unió Europea (UE) és precisament aquest: "Units en la diversitat". Aquest lema
vol dir que, dins de la UE, els europeus treballen junts per la pau i la prosperitat, i que les
nombroses cultures, tradicions i llengües d'Europa són un actiu positiu en el continent.
Actualment, hi ha una demanda de canvi en el nostre continent, i Europa només pot avançar si
ho fem tots junts. Ara més que mai, el significat del Dia d'Europa resideix en debatre sobre els
reptes que ens esperen per crear un futur millor.
Europa ha de ser un lloc de diàleg ja que és una responsabilitat bàsica de la política, però
malauradament, els crits de les reivindicacions substitueixen la veu del diàleg. Per tant, estem
cridats a donar nova dignitat a la política entesa com màxim servei al be comú i no com una
ocupació de poder. Ha de ser un espai inclusiu per afavorir que Europa sigui una comunitat
inclusiva considerant el fenomen migratori no com un procés indiscriminat i sense regles, però
tampoc aixecar murs d’indiferència o de por. Ha se ser un espai de solidaritat.
En aquests moments Europa viu una espècie de dèficit de memòria. Tornar a ser una comunitat
solidària significa redescobrir el propi passat per enriquir el propi present i lliurar a la posteritat
un futur d’esperança.
Ha de ser una font de desenvolupament. Cal que hi hagi treball amb les condicions adequades i
els governs han de crear les condicions que afavoreixin un empresariat sa i nivells òptims
d’ocupació. Ha de ser un espai de pau on ser treballadors de pau significa fer-se promotors d’una
cultura de pau i això exigeix amor a la veritat. Finalment hem de ser l’ànima d’Europa.
Des d'aquestes línies també pretenem animar la reflexió per treballar per una Europa millor,
més solvent, més cohesionada, –a una cohesió espontània des de baix, no imposada des dalt–,
fidel a la seva identitat i valors.
Europa és el resultat del pacte, del respecte, del pluralisme, de la tolerància.

