
                                                                              

                                                

 

Писмена позиция, Мрежа от градове 

Проект „Eвропа – Eдинство, човешко достойнство и солидарност– просто 

една мечта?“ 
 

Значението на термините единство, човешко достойнство и солидарност се промени 

значително в Европа през периода на проекта, по-точно на 24 февруари 2022 г. с руската 

инвазия в Украйна, която доведе до нова война в Европа и която все още продължава. 

Единството и солидарността на Европа бяха сериозно поставени под въпрос от начина, 

по който бежанците бяха третирани в Европа. Чрез Brexit, Corona, поставянето под 

въпрос на върховенството на закона в някои страни членки и начина, по който се 

третират бежанците, Европа не показа картина на единство и солидарност в света. 

Пред лицето на войната в Украйна ценностите на Европа, постигнати с много смелост и 

ангажираност, могат да бъдат изживени отново и показани на света: ЕДИНСТВО и 

СОЛИДАРНОСТ. 

По-конкретно, в дебатите, анкетите и изказванията бяха идентифицирани следните 

задачи и предизвикателства за гражданите, но и за политиците: 

а) В предизвикателството на прогресивното изменение на климата са необходими 

ЕДИНСТВО и СОЛИДАРНОСТ. Гражданите искат ЕВРОПА да има единен и ангажиран 

ангажимент с перспектива. 

б) Обратът в мобилността, преходът към велосипеди и екомобилност, е голямо 

предизвикателство. Граждански инициативи напр. на Зелени Балкани, Велоклуб 

"Кайлъка Райдърс" – ПЛЕВЕН водят кампании за това от дълго време. Политиците 

трябва да чуят тези инициативи и да възприемат техните идеи. 

в) Зависимостта от изкопаемите горива (газ и петрол) беше подчертана от войната 

на Русия срещу Украйна. Тази война показва какво е пропуснато в близкото минало: 

ангажиран енергиен преход. В бъдеще трябва да се инвестира във възобновяеми и 

регенеративни форми на енергия. ЕВРОПА може да покаже единно лице тук, като 

смело и ангажирано допринесе за енергийния преход в света. 

 

 

 

 



                                                                              

                                                

г) Гражданите в партньорските градове разкритикуваха „моделираните решения“ в 

корона пандемията. Гражданите на Европа искат единен вот и подход, както и 

социално-политическа и икономическа подкрепа за тях и малките и средни 

компании, които бяха засегнати от блокирането. 

 

д) Свободната търговия в рамките на ЕС беше и е „запазена марка“. Проблемите на 

Шенгенското пространство бяха поставени за разглеждане специално от 

гражданите на Тимишоара. Всички държави-членки, особено по-младите членове в 

Източна Европа, трябва да бъдат взети под внимание при равни условия и да могат 

да участват равностойно. Свободното движение на стоки и свободното движение на 

граждани в Европейския съюз са крайъгълните камъни на Европейския съюз. 

e) Бъдещето и единството на Европа се нуждае от демократично отговорни 

граждани. Това може да стане чрез пряка, прозрачна и подобрена комуникация с 

гражданите. 

В участващите в проекта градове има единодушно убеждение, че ЕВРОПА може да 

посрещне настоящите предизвикателства само заедно в ЕДИНСТВО, ЧОВЕШКО 

ДОСТОЙНСТВО и СОЛИДАРНОСТ. Иначе тези понятия си остават „само мечта”. 

 


