VIITORUL TREBUIE SĂ ARATE ALTFEL

O discuție larga despre Zece lecții de învățat de pe urma crizei
Umanitatea trece printr-o criză fără precedent, însoțită de multă suferință, sacrificii, durere și
schimbări majore în viața noastră de zi cu zi. Criza ne oferă multe lecții pentru viitor. Forumul
Civic European (FCE) le propune pe acestea zece pentru o discuție mai amplă.
Lecția unu: Siguranța noastră depinde de siguranța celorlalți
Avem nevoie de protecție socială și de sănătate universală, pentru toți membrii societății și peste tot
în lume.
Lecția doi: Cu toții suntem vulnerabili și destinele noastre se intrepatrund
Solidaritatea, egalitatea, drepturile și grija pentru fiecare trebuie să fie la baza relațiilor internaționale
și a realității noastre de zi cu zi.
Lecția trei: Binele comun există
Instituțiile publice trebuie să asigure, să protejeze și să pună în aplicare binele comun, nu interesele
particulare.
Lecția patru: Democrația este antivirusul esențial de care avem nevoie
Conștientizarea cetățenilor, participarea civică, informația de calitate, cercetarea și educația publică,
instituțiile transparente asigură împreuna binele comun.
Lecția cinci: Sistemul de piață mondial a eșuat
Trebuie să relocăm producția, să trecem la o economie circulară și să adoptăm un venit de bază
universal pentru toți.
Lecția șase: Pământul îl avem în custodie, nu suntem proprietarii lui
În urma izolării noastre, natura se regenerează. Revenirea noastră în lume trebuie să fie însoțită de
justiție ecologică.
Lecția șapte: Angajatii din serviciile de bază sunt adevărați eroi; femeile sunt în linia întâi
Contribuția lor trebuie recunoscută în ierarhia socială, cei invizibili trebuie să aibă acces deplin la
drepturile lor.
Lecția opt: Timpul trebuie încetinit
În izolare, redescoperim valoarea raporturilor sociale, a răbdării și a compasiunii: să o păstrăm intactă
de-a lungul timpului.
Lecția nouă: Avem nevoie de securitate umană, socială și ecologică
Ne angajăm pentru o redresare și o tranziție echitabilă, în Europa și peste tot în lume.
Lecția zece: Viitorul trebuie să arate altfel decât trecutul
Trebuie să învățăm din lecțiile acestea și să înaintăm împreună.
---------------------------------------------FCE este o rețea europeană de peste 100 de asociații din 28 de țări din Europa. Noi promovăm #MEGA
Campaign (Make Europe Great for All), Civic Space Watch și punerea în aplicare a Art.11 al Tratatului
Uniunii Europene, care conține prevederi pentru democrație participativă și un real dialog civil între
instituții și asociațiile reprezentative ale societății civile.
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