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Poziv k evropskemu preporodu 

  

  

Spoštovani tovariši, 

dragi prijatelji! 

  

Verjamem, da se je Evropa spet znašla na strateškem razpotju. Smer, ki jo bomo 

izbrali, bo določila smer prihodnosti Evropske unije, naših narodov in naših ljudi. 

  

Uničujoči učinki pandemije so vidni po vsej Evropi. Jasno je, da se soočamo z eno 

največjih motenj našega načina življenja v moderni zgodovini. Na tem mestu mi 

dovolite, da izrečem sožalje vsem žrtvam, zlasti v Italiji in Španiji, ki se soočata z 

izjemno težkimi razmerami. 

  

Naša odgovornost je, da se odzovemo na to zdravstveno, socialno in gospodarsko 

krizo. Samo s pravim odgovorom si bo Evropa v prihodnosti lahko opomogla. Če v 

svojem odzivu ne uspemo, je skupna prihodnost Evrope ogrožena bolj kot kadarkoli 

prej od prvih pogumnih korakov evropske ideje. 

  

Da bi to storili, potrebujemo enotnost. Med nami obstajajo določene in spoštljive 

razlike. Moramo sodelovati, da jih bomo lahko premostili. Brez pogumnih, skupnih in 

ambicioznih ukrepov našega gibanja je Evropa v nevarnosti, da ponovi pretekle 

napake. 

  



 

Izzivi, s katerimi se vsi srečujemo, zahtevajo novo evropsko solidarnost. Ne mislim 

samo na nujni odziv pri nabavi zdravil, medicinske opreme in medicinske zaščite, 

temveč na resen premik evropskih gospodarskih politik. Če želimo znova zagnati svoje 

gospodarstvo in družbo, zgraditi boljšo sposobnost za tekmo z ostalimi svetovnimi 

akterji in izboljšati življenja naših državljanov, potrebujemo velike naložbe v 

digitalno, okoljsko, družbeno in znanstveno preobrazbo. Edini način, da nam to 

uspe, je okrepitev kohezije s skupnimi in vzajemnimi mehanizmi za financiranje 

naložb v naše javne storitve, trajnostno infrastrukturo in gospodarstvo. Razmišljati 

moramo onkraj vzorcev preteklosti ali sedanjosti, da bomo lahko izumili drugačno, 

trajnostno in pravičnejše gospodarstvo. Ne pa z vrnitvijo k istim starim načinom 

prekomerne porabe, uničevanju okolja in nizke kakovosti življenja in odnosov. 

  

Naj strnem to v tri glavne točke: 

  

Prvič: začeti moramo s spremembami pravil evropskega fiskalnega semestra in 

izboljšanjem svojih sposobnosti posredovanja s fiskalnimi spodbudami, da 

opolnomočimi Evropsko centralno banko za zagotavljanje likvidnosti in nadaljnjega 

kvantitativnega sprošanja sredstev, redefiniranja večletnega finančnega okvirja na 

potrebe Evrope, naše družbe, gospodarstva in ljudi. A zavedati se moramo, da resna 

obnova evropskega gospodarstva potrebuje sporazum, ki presega večletni finančni 

okvir, in sprostitev velikih spodbud za daljnosežnost evropskega ekonomskega, 

socialnega in okoljskega modela. 

  

Drugič: pandemija nam je vsem prinesla uničujoče izgube. Pokazala je, da zdaj, bolj 

kot kdajkoli prej, potrebujemo močno, (pro)aktivno, intervencijsko in opolnomočeno 

EU in njene države članice, da zagotovimo boljšo kakovost naših javnih storitev in 

infrastrukture. Z drugimi besedami, potrebujemo boljšo, ne vitkejšo državo. Ko 

razpravljamo o sistemu javnega zdravja, skrbi za starejše, socialnem varstvu, skrbi 

za okolje ali o raziskovanju in razvoju, je edini način za zagotovitev vitalne in 

uspešne Evrope okrepitev celotne palete naših javnih storitev. 

  



 

Tretjič: živimo v globaliziranem svetu. Znotraj Evrope, še bolj pa po svetu, lahko 

vidimo porast neliberalnih in avtoritarnih političnih miselnosti in povečanje lažnih 

pripovedi o učinkovitosti avtoritarnih režimov. Ključnega pomena je ohraniti našo 

demokracijo ter odprto in vključujočo družbo. Vidimo veliko držav, ki pod pretvezo te 

krize omejujejo svobodo in krepijo avtoritarnost. Žal, tudi med državami članicami EU. 

Slovenija je vedno uspela trdno stati na temeljnih načelih Evropske unije. Zdaj pa se 

soočamo z usmeritvijo, ki jo nova vlada pelje k neliberalnemu bloku Viktorja Orbana. 

Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da preprečimo takšen strateški preobrat 

osnovnega političnega značaja naše države. 

  

Zaradi vsega tega moramo v Evropi temeljito spremeniti način svojega delovanja, z 

manj, a boljšimi pravili. Ljudje so upravičeni do boljše politike in imajo vso pravico, 

da jo od nas tudi zahtevajo. 

  

Spoštovani tovariši, 

  

kar potrebujemo zdaj, je skupna akcija za evropski preporod. Vedno smo bili resnično 

uspešni, ko smo si upali zahtevati in zagotoviti spremembe. Zdaj je na vrsti naša 

generacija. 

  

Z vsemi najboljšimi željami vam in vsem vašim, 

  

Dejan Židan 

 


