Manifest k Európskym voľbám 2019

V posledných rokoch stúpa vplyv euroskeptických politických strán a projekt solidárnej Európy je
v ohrození. Ak nebudeme konať teraz, možno už nedostaneme ďalšiu šancu. Účasť na voľbách je
v našej krajine, rovnako ako aj v ostatných krajinách Vyšehradskej štvorky, tradične veľmi nízka. Podiel
na tom má aj nedostatok informácií o Európskej Únii, rovnako ako fakt, že médiá ju nie vždy vykresľujú
v pozitívnom obraze. Ľudia nevedia, čo všetko EÚ občanom prináša.
Počas nášho jedenásteho stretnutia, ktoré sa konalo 23.-25 novembra 2018 v Bratislave, sme sa my,
členovia CEYTUN - Sieť mladých odborárov zo strednej Európy, zaoberali otázkou: Budeme po
európskych voľbách 2019 bližšie alebo ďalej od sociálnej Európy?
Zamerali sme sa na fungovanie európskych inštitúcií a analyzovali sme možný dopad výsledkov
európskych volieb na budúcnosť sociálnej Európy a každodenný život zamestnancov. Intenzívne sme
diskutovali o faktoch a argumentoch relevantných pre odborárov usilujúcich sa o zvýšenie účasti
voličov na voľbách. Svojou nečinnosťou by sme totiž mohli prísť o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Slobodu pohybu ľudí, práce, služieb a tovarov
Udržiavanie a podporovanie ľudských práv, práv minorít a slobodu
Podporu pohybu zamestnancov
Európsky pilier sociálnych práv
Inkluzívnu a spravodlivú Európu s cieľom postupne dosiahnuť zjednotenie sociálnych
štandardov a miezd vo všetkých členských štátoch
Ochranu vysokého štandardu zákazníkov
Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a výmenným programom pre všetkých a všade
Zlepšovanie životných štandardov (infraštruktúra, sociálna bezpečnosť, programy pre
mladých)
Slobodu tlače a vyjadrovania a ochranu pred falošnými informáciami a dezinformáciami
Účasť občanov pri rozhodovaní o verejných záležitostiach.

Toto sú podľa nás najdôležitejšie benefity, ktoré musíme ochraňovať a posilňovať. My, členovia
Ceytun, zdieľajúc hodnoty medzinárodnej solidarity, chceme preto vyzvať odborové zväzy v našej
krajine, aby podporovali a propagovali účasť svojich členov a všetkých ľudí na európskych voľbách.
Nadchádzajúce voľby sú šancou dať Európe čistú sociálnu tvár a spojiť ľudí. Práve takú Európsku úniu
odborové zväzy chcú a podporujú. Ale je to iba na nás. Choďte voliť, pretože taká Európska únia, aká
je a akú ju chceme mať, je v ohrození a nie je samozrejmosťou.

CEYTUN je sieť mladých odborárov zo strednej Európy – z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Poľska
a Maďarska. http://www.fes-socialdialogue.org/news-list/e/european-election-2019/

