
                                

                                                

 

Document de impuls al orașelor 

„EUROPA – unitate, demnitate umană și solidaritate – doar un vis?” 
 

Semnificația termenilor de unitate, demnitate umană și solidaritate s-a schimbat semnificativ în Europa 
de-a lungul perioadei proiectului, mai precis pe 24 februarie 2022: din cauza invaziei rusești în Ucraina, 
care a dus la un nou război în Europa și care este încă în desfășurare. 
 

Unitatea și solidaritatea Europei au fost puse sever sub semnul întrebării de modul în care au fost tratați 
refugiații în Europa. Prin Brexit, Corona, punerea sub semnul întrebării a statului de drept în unele țări 
membre și modul în care sunt tratați refugiații, Europa nu a arătat o imagine de unitate și solidaritate în 
lume. 
 

În fața războiului din Ucraina, valorile Europei, realizate cu mult curaj și angajament, pot fi trăite din nou 
și arătate lumii: UNITATE și SOLIDARITATE.  
Concret, în cadrul dezbaterilor, sondajelor și discursurilor au fost identificate următoarele teme pentru 

cetățeni și politicieni: 

a) Provocarea schimbărilor climatice în curs necesită UNITATE și SOLIDARITATE. Cetățenii doresc ca 
EUROPA să aibă un angajament uniform, angajat, cu perspectivă. 

 
b) Întoarcerea mobilității, tranziția la bicicletă și eco-mobilitatea, reprezintă o provocare majoră. 
Inițiativele cetățenești, cum ar fi la Lüneburg (Radentscheid), militează în acest sens de mult timp. 
Politicienii trebuie să asculte aceste inițiative și să-și asume ideile. 

 
c] Dependența de combustibilii fosili (gaz și petrol) a fost evidențiată recent de războiul Rusiei 
împotriva Ucrainei. Acest război arată ceea ce a fost ratat în trecutul recent: o tranziție energetică 
angajată. În viitor, trebuie făcute investiții în surse regenerabile și regenerative de energie. EUROPA 
poate arăta o față unită aici, contribuind cu curaj și angajament la o tranziție energetică în lume. 

 
d} Cetățenii din orașele partenere au criticat "soluțiile mobile" în pandemia corona. Cetățenii Europei 
doresc un vot și o abordare uniformă, precum și sprijin socio-politic și economic pentru cetățenii și 
companiile mici și mijlocii care au fost afectate de blocaj. 

 
e) Comerțul liber în cadrul UE a fost și este o „marcă comercială”. Problemele spațiului Schengen sunt 
abordate mai ales din orașul Timișoara. Toate statele membre - în special membrii mai tineri din 
Europa de Est - ar trebui să fie implicate si tratate pe picior de egalitate/unitar și să poată participa. 
Libera circulație a mărfurilor și libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană sunt pietrele de 
temelie ale Uniunii Europene. 
 
f) Viitorul și unitatea Europei au nevoie de cetățeni vocali din punct de vedere democratic. Acest lucru 
se poate realiza printr-o comunicare directă, transparentă și îmbunătățită cu cetățenii. 

 
Există convingerea unanimă în orașele participante la proiect că EUROPA nu poate face față provocărilor 
actuale decât împreună în UNITATE, DEMNITATE UMĂ și SOLIDARITATE. În caz contrar, acești termeni ar 
rămâne „doar un vis” 


