PENTRU O EUROPĂ CARE DEMONSTREAZĂ UN
RESPECT REAL PENTRU LIBERTATE, EGALITATE,
SOLIDARIDATE ȘI DEMNITATE UMANĂ
Un manifest umanist pentru alegerile Europene
„Toate ființele umane sunt născute libere și egale în drepturi și demnitate.” Articolul 1 al Declarației
Universale a Drepturilor Omului reflectă fundația umanismului. În ciuda unui progres considerabil,
aceste drepturi nu sunt universal împământenite. Astăzi, în Europa și pe întregul glob, drepturile și
oportunitățile din viața unei persoane sunt condiționate de locul în care aceasta s-a născut.
Pentru Umaniști, Declarația Universală a Drepturilor Omului este atât un cadru de referință moral și
politic, cât și o sursă de inspirație, subliniind valorile noastre de bază: libertate, egalitate, solidaritate
și demnitate umană. Încă de la început, respectarea drepturilor omului a reprezentat un criteriu de
bază pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Umaniștii promovează de asemenea principiul secularismului. Acesta asigură separarea dintre biserică
și stat, pentru a garanta libertățile de gândire, expresie și credință, și pentru a se asigura că fiecare
individ este egal în fața legii. Secularismul ca principiu de organizare statală garantează drepturi
fundamentale pentru toată lumea, fără discriminare. Într-o perioadă în care voci populiste caută să
provoace diviziuni, acest principiu este mai necesar decât oricând pentru a menține coeziune și unitate
într-o Europă diversă.
Secularismul este umanist prin însăși natura sa: deschis, bazat pe emanciparea individului, pe respectul
față de oameni, pe libera întâlnire a ideilor, și în căutarea egalității prin educație. Secularismul
garantează demnitatea tuturor, indiferent de alegerile lor din viață.
Odată cu adâncirea inegalităților, cu problemele nerezolvate legate de migrație, provocările urgente
legate de schimbările climatice, creșterea populismului și extremismului, a rasismului exprimat deschis
și a radicalismului religios, cât și în contextul polarizării societății în preajma acestor probleme,
abilitatea Uniunii Europene de a-și susține valorile, pe de o parte, și de a face față provocărilor globale,
pe de alta, sunt aduse în discuție din ce în ce mai frecvent. Mulți își pun mai degrabă încrederea în
soluții naționale, lipsite de viziune pe termen lung.
Ca umaniști, simțim că problema nu se referă în mod direct atât la raza competențelor Europene, cât
mai degrabă la gradul în care valorile noastre pot să rămână vectorii principali ai integrării europene.
Acest manifest propune o viziune a unei Uniuni Europene mai umane, capabilă să găsească soluții
pentru a depăși prăpastia crescândă dintre valorile sale și politicile pe care le adoptă. O Europă bazată
într-adevăr pe libertate, egalitate, solidaritate și demnitate umană.
Acest manifest este bazat pe un memorandum exhaustiv produs de Federația Umanistă Europeană
(EHF) adresat autorităților Europene, care va reprezenta linia apărată de către organizațiile naționale
membre ale Federației Umaniste.

PROPUNERILE NOASTRE
APĂRAREA STATULUI DE DREPT ȘI A DEMOCRAȚIEI
Abilitatea noastră de a promova valorile umaniste, secularismul, drepturile omului și libertățile
fundamentale depinde de respectul instituțiilor pentru democrație și statul de drept. Așadar, cerem
stabilirea unui mecanism permanent pentru monitorizarea democrației în Statele Membre,
condiționând accesul la fondurile Europene relativ la respectul pentru democrație și pentru statul de
drept, și îmbunătățind procedurile judiciare declanșate când un stat membru violează valorile UE.
SOCIETATEA CIVILĂ: CONTRA-PUTERE A INSTITUȚIILOR ȘI PROMOTOR CHEIE AL
VALORILOR EUROPENE
În Europa, societatea civilă ajută la împământenirea valorilor Europene și funcționează ca o
contrapondere față de puterea instituțională. UE ar trebui să crească în mod drastic finanțarea
organizațiilor civice seculare naționale care acționează la firul ierbii, cât și a rețelelor Europene care
susțin statul de drept. Ar trebui de asemenea să numească un Comisar responsabil de dialogul cu
societatea civilă, să îmbunătățească mecanismul Inițiativelor Cetățenești Europene, și să dea cetățeniei
europene un aspect mai concret prin creșterea transparenței, și prin dezvoltarea posibilităților prin
care cetățenii se pot implica în toate etapele procesului decizional.
PROTEJAREA VIZIUNII UNEI EUROPE SECULARE
Uniunea Europeană este un proiect secular, amenințat în ziua de azi de intensificarea lobby-ului
extremist religios, care caută să erodeze imparțialitatea instituțiilor noastre. Încercările de a implica
tot mai multe organizații religioase în procesul decizional al UE ar trebui refuzate; de asemenea, cerem
mai multă transparență cu privire la grupurile de interese existente, și la sursele lor de finanțare.
APĂRAREA LIBERTĂȚII DE GÂNDIRE PENTRU TOȚI
Uniunea Europeană ar trebui să sublinieze în mod sistematic faptul că libertatea de gândire, de
conștiință, de religie sau de credință include libertatea de a nu avea o religie, sau de schimbare a
credințelor religioase individuale, și că nu ar trebui folosită pentru a restricționa drepturile
fundamentale ale altora. Instituțiile UE ar trebui să acționeze în sprijinul protejării necredincioșilor în
Europa și în întreaga lume, și să se asigure de implementarea și evaluarea eficientă a Orientărilor UE
privind promovarea și protecția libertății de religie sau de convingere, inclusiv prin training-uri
imparțiale ale delegaților UE.
APĂRAREA LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE
Exceptând cazurile de incitare la ură, discriminare sau violență, libertatea de exprimare permite
oamenilor să critice o religie, o organizație religioasă, pe reprezentanții sau pe partizanii ei. Uniunea
Europeană ar trebui să adopte o poziție puternică în favoarea libertății de exprimare, inclusiv prin
recomandarea de abolire a legilor anti-blasfemie sau a „insultei la adresa sentimentelor religioase” în
Europa și în restul lumii.
MEDIA LIBERĂ ȘI PLURALISTĂ CA FUNDAMENT AL EMANCIPĂRII CETĂȚENEȘTI
Media liberă și diversă permite dezvoltarea dezbaterii publice pluraliste, permițându-le cetățenilor săși confrunte și să-și construiască opiniile. Uniunea Europeană ar trebui să stabilească o monitorizare
sistematică a libertății și pluralității presei și a concentrării media în fiecare stat membru. De asemenea,
ar trebui să adreseze în mod urgent problema siguranței jurnaliștilor, pe de o parte, și a celor care trag
semnale de alarmă în media (whistleblowers), pe de altă parte, și să consolideze cooperarea la nivel
european pentru a combate dezinformarea.
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LIBERTATEA DE ALEGERE, PIATRĂ DE TEMELIE A DEMNITĂȚII UMANE
Fiindcă autonomia este o cheie a demnității umane, fiecare ar trebui să aibă dreptul de a lua decizii
legate de propria viață. Uniunea Europeană ar trebui să sprijine autonomia cetățenilor europeni, și
dreptul lor de a lua decizii bazate pe propriile convingeri și perspective asupra lumii. Mai precis, UE ar
trebui să promoveze în mod activ drepturile sexuale, incluzând accesul din timp, sigur și ieftin la
contracepție, avort și servicii de sănătate maternă, cât și la educație sexuală cuprinzătoare, în toate
Statele Membre. De asemenea, ar trebui să recunoască dreptul de a muri cu demnitate, și să încurajeze
Statele Membre să promulge legislație concretă în acest sens.
O SOCIETATE CARE VALORIZEAZĂ TOȚI OAMENII PENTRU CEEA CE SUNT
Uniunea Europeană ar trebui să-și intensifice eforturile de combatere a tuturor formelor de
discriminare, și să adopte Directiva Orizontală Anti-Discriminare care este înghețată încă din 2008. UE
și Statele sale Membre ar trebui să promoveze planuri de acțiune ambițioase pentru egalitatea de gen,
să încurajeze participarea femeilor la toate nivelele instituțiilor Uniunii, și să ratifice Convenția de la
Istanbul. De asemenea, ar trebui să se abțină de la promulgarea de politici nataliste dezechilibrate,
care subminează emanciparea femeilor. Mai mult, ar trebui să-și intensifice acțiunile împotriva
discriminării minorității LGBT+, inclusiv prin recunoașterea legală a cuplurilor LGBT+ în toate Statele
Membre, promovarea educației în siguranță pentru persoanele LGBT+ tinere și pentru copiii cuplurilor
LGBT+, cât și să lupte împotriva discriminării bazate pe identitatea de gen și expresia de gen.
NU EXISTĂ DEMNITATE UMANĂ FĂRĂ DREPTATE ȘI JUSTIȚIE SOCIALĂ
Autoritățile UE ar trebui să permită flexibilitate bugetară sporită pentru a include lupta împotriva
inegalităților economice ca o prioritate în următorul său Cadru Financiar Multianual. Ar trebui de
asemenea să implementeze cele 20 de principii ale Pilonului European al Drepturilor Sociale, să
stabilească un salariu minim în fiecare țară UE, la nivelul adecvat, să întărească Inițiativa privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, să-și intensifice eforturile împotriva dumpingului social,
să întărească dialogul social european, și să promoveze servicii publice de înaltă calitate, în
conformitate cu principiile universalității și egalității de acces la acestea.
EDUCAȚIA SECULARĂ ȘI PUBLICĂ ESTE O CONDIȚIE A EGALITĂȚII
Deoarece aptitudinile civice sunt fundamentale pentru succesul cetățenilor în viață și pentru
modelarea societății, Europa ar trebui să dezvolte educația civică a cetățenilor, și să o concentreze pe
libertatea de gândire, gândirea critică, instrucția media, să îmbunătățească recunoașterea aptitudinilor
dobândite în medii educative informale sau non-formale, ca de pildă activitățile culturale sau sportul,
și să faciliteze munca multidisciplinară între societatea civilă și profesori în ceea ce privește pregătirea
materialelor didactice specializate. UE ar trebui de asemenea să promoveze informații medicale și
legate de sănătate corecte, bazate pe dovezi științifice.
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ȘI EVALUAREA TEHNOLOGICĂ
Cercetarea și inovația ar trebui să fie realizate în spiritul curiozității libere și a metodei științifice, întrun cadru etic stabilit democratic. Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că dogma religioasă nu
influențează știința, în special în cercetarea pe celule stem. Flexibilitatea și simplificarea ar trebui să fie
vectorii principali ai următorului Program Cadru pentru Cercetare și Inovație al UE, pentru a permite
societății civile să aducă rezultatele cercetării mai aproape de cetățeni. Științele sociale și rolul lor în
informarea și formularea de politici ar trebui să fie potențate. Aplicațiile tehnologiei, în special
transumanismul și inteligența artificială, au nevoie urgentă de un set de reguli clare la nivel European,
înaintea stabilirii de standarde globale, și trebuie să fie controlate social de către un set suficient de
reprezentativ de actori sociali. Sugerăm de asemenea crearea unei agenții Europene pentru
monitorizarea impactului concret al aplicațiilor ce folosesc Inteligență Artificială asupra societății.
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O POLITICĂ A MIGRAȚIEI COMUNĂ, BAZATĂ PE SOLIDARITATE ȘI RESPONSABILITATE
Europa va fi capabilă să adreseze problema migrației numai prin solidaritate între Statele Membre și
prin solidaritate cu migranții. Uniunea Europeană trebuie să stabilească o politică de migrație comună;
absența acesteia este un afront adus drepturilor umane a celor afectați. UE ar trebui de asemenea să
stabilească atât rute sigure și legale de acces, cât și centre de recepție pentru refugiați, să reevalueze
Sistemul Dublin, să se asigure de solidaritatea Statelor Membre în vederea distribuției echitabile a
migranților, să promoveze integrarea și să pregătească personalul necesar pentru a aborda în mod
corect și eficient cazuri complexe, ca de pildă cele ale refugiaților LGBT+ sau atei. Instrucțiuni UE în
acest domeniu ar putea avea un efect benefic.
O EUROPĂ PUTERNICĂ, PROMOVÂND PACEA ȘI DREPTURILE OMULUI PE SCENA GLOBALĂ
Pentru ca UE să poată promova pacea și drepturile omului, trebuie ca aceste valori să fie respectate în
mod ireproșabil în sânul Uniunii. Mai mult, UE ar trebui să-și îmbunătățească procedurile decizionale
în ceea ce privește politicile externe prin abolirea necesității votului unanim în Consiliu, implicând mai
mult Parlamentul European, consolidând rețeaua diplomatică europeană, transformând drepturile
omului în coloana vertebrală a acțiunilor sale globale, intensificând eforturile de dezarmare și de luptă
împotriva proliferării armelor, și garantând respectarea legislației internaționale în orice circumstanță.
SOLIDARITATEA CU GENERAȚIILE URMĂTOARE: SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI
DEZVOLTAREA SUSTENABILĂ
Efectele încălzirii globale sunt acum dovedite și cuantificate științific. Însă, în ciuda dovezilor,
competitivitatea pe termen scurt, și mentalitatea de păstrare a practicilor economice curente continuă
să domine. Uniunea Europeană trebuie să implementeze în întregime Acordul de la Paris, să
îmbunătățească standardele de calitate ale aerului, apei și hranei, să protejeze biodiversitatea, să
investească în mobilitate sustenabilă, să promoveze economia circulară și să își reformeze agricultura.
UE ar trebui să seteze un exemplu în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, și
să își intensifice lupta împotriva evaziunii și a fraudei fiscale. Ar trebui de asemenea să se asigure că
acordurile comerciale internaționale respectă drepturile fundamentale ale omului.
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