
 

 

Idźmy oddać glos na demokratyczną, solidarną i różnorodną Europę.  

Rezolucja Rocznego Zgromadzenia Członków Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

Społeczeństwa Unii Europejskiej staną w dniach 23-26 maja przed wyborem, decyzją, kogo 

wybiorą do Parlamentu Europejskiego. 

Te wybory odbędą się w szczególnym czasie. Przystąpią do nich partie nacjonalistyczne i 

populistyczne, z programami wrogimi wobec Europy, wykorzystujące ludzki strach przed 

zmianami, niepewnością i degradacją. Organizują one nagonkę przede wszystkim na 

uchodźców, migrantów, ludzi o ciemniejszym kolorze skóry, dążąc do wzmocnienia wlasnego 

narodu kosztem ruchów demokatycznych i solidarnościowych. Są one przez to zagrożeniem 

dla idei europejskiej. 

Różnorodne doświadczenia  historyczne, szczególnie te z czasów II wojny światowej i 

Holokaustu pozostawiły w Europie glębokie rowy zarówno pomiędzy krajami, jak też 

wewnątrz nich. Odpowiedzią na nie byla i jest Unia Europejska. Opowiada się ona za ideą 

pokojowej, solidarnej i otwartej wspólnoty, lączącej ludzi w ich różnorodności i pozwalając im 

na uczestnictwo we wspólnocie. Realizacja tych celów napotkała szczególnie w ostatnich 

latach na nacjonalistyczny opór, postawy niedemokratyczne i wrogie wobec Unii 

Europejskiej. 

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste została założona 13 lat po zakończeniu II wojny 

światowej. Wychodząc z ruchu oporu wobec narodowego socjalizmu ASF występuje od tej 

pory przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom 

wogości wobec grup ludzi. ASF angażuje się na rzecz umożliwiania spotkań, zmniejszania 

podziałów i zbliżenia pomiędzy Niemcami i krajami, które szczególnie ucierpiały wskutek 

narodowosocjalistycznej polityki prześladowań i zagłady.  

Historia uczy nas, aby być czujnym wobec zjawisk prawicowego populizmu, ruchów 

niedemokratycznych organizujących nagonkę na rzekomych obcych. Płynna jest granica 

pomiędzy prawicowym populizmem a ekstremizmem. Partie głoszące takie poglądy 

kwestionują  ideę Europy jako otwartej, demokratycznej wspólnoty, dążącej do równania 

szans i solidarności. Stąd też w najbliźszych wyborach chodzi o wybranie kierunku, w jakim 

chcemy iść.  

Unia Europejska nie jest idealna.Odgradza się od ludzi, którzy są prześladowani, tych, którzy 

znaleźli się w sytuacji zagrożenia z powodu wojny, kataklizmów, złych warunków 

ekonomicznych. Wiele krajów członkowskich, w tym również Niemcy, ciągle jeszcze 

eksportują zbyt dużo broni. Dobrobyt w Niemczech osiągany jest kosztem reszty świata, 

zarówno pod względem społecznym, ekonomicznym, politycznym, jak też ekologicznym. 

Należy dążyć do bardziej sprawiedliwego podziału dóbr wśród ludzi o różnym pochodzeniu, 

życiowych poglądach, umiejętnościach i orientacji seksualnej, podobnie jeżeli chodzi o dostęp 

do wiedzy, pracy, mieszkania i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Istnieją duźe różnice w 

potencjale giospodarczym Wschodu i Zachodu, Północy i Południa. W wielu miejscach Unia 

Europejska nie zachowuje się ani solidarnie, ani pokojowo. 



Mimo wszystko Unia Europejska dysponuje potencjałem rozwoju wspólnoty: 

demokratycznej, pokojowej i tolerancyjnej, broniącej humanizmu i praw człowieka, 

środowiska naturalnego, zachowującej się solidarnie poza własnymi granicami. Gdyby jej dziś 

nie było, konieczne byłoby jej stworzenie.  

Aby Unia Europejska mogła pójść naprzód, potrzebne jest zaangażowanie nas wszystkich z 

osobna. Wielu z nas wyszło w ostatnim czasie na ulice opowiadając się za zjednoczoną 

Europą. Uczestnicząc w wyborach możemy przyczynić się do wzmocnienia Europy jako 

projektu pokojowego, demokratycznego i solidarnego. 

Wzywamy do tego, aby 26 maja pójść na wybory i zagłosować na dobrą i wspólną 

przyszłość w Europie.  

  


