Показване/развяване на флага!

ПИСМЕНА ПОЗИЦИЯ

Показване/развяване на флага! 30 години от падането на стената,
обединяване и разширяване на изток – изграждане бъдещето на Европа с и за
гражданите
Демократичният обрат преди 30 години беше свързан с много надежди. Особено в
страните от Източна Европа. Оттогава демокрацията и върховенството на закона във
всички европейски страни са изправени пред големи предизвикателства:
национализъм, популизъм, расизъм и европейски скептицизъм.
Чрез своите дейности проект „Показване/развяване на флага!“ включва активно
гражданите „да покажат/развеят знамето” „ЗА ЕВРОПА” и нейните ценности. Бяха
„събрани“ импулси, които показват пътя към бъдещето на Европа. Ето най-важните
импулси от дебатите, допитването, дискусиите и семинарите:
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Демокрацията вече не може да се приема за даденост и да се приема от
всички като форма на държавност - тя е в „криза“. Това показват
националистическите и популистки нагласи на гражданите, особено в
регионите на Източна Германия. Настоящите ограничения на основните права
поради корона-пандемията и появата на отричащи корона и така наречените
различно мислещи също изострят тази криза на демокрацията.
В Източна Европа гражданските движения ясно показаха, че гражданите са
недоволни. Те разпознават корупцията и виждат как представителите на
политическия сектор разчитат на стари структури.
Все повече граждани в България излизат на улицата и показват на крака, че
ценностите на Европа са важни за тях: свобода, демокрация, човешко
достойнство и всичко, което е в сила за работещите хора.
Необходим е открит дебат за демокрацията и най-вече за участието на
гражданите в нейното прилагане във всички сфери на съвместното
съществуване.
При наличието на популизъм, корупция и недоволство от политиката е
необходимо критично отразяване и класифициране на фалшивите новини и
конспиративните теории; Това може да се осъществи чрез уроци по политика и
история от 5-та година в училище и по този начин чрез образование за
демокрация.
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В България и Румъния напр. дори 30 години след демократичните промени
няма редовни уроци по политика. Това трябва спешно да се промени.
Историята и по този начин политическите събития трябва да се помнят, така че
придобитите европейски ценности да бъдат оценени и защитени.
В улични проучвания и речи от балкона гражданите се обявиха за активен
ангажимент при опазване на климата, за достъпни жилища и засилване на
гражданското участие.
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