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Bevezetés
Valósítsuk meg valamennyi
nép Európáját
Európa különféle népekből áll, akik hozzájárultak

példaértékű módon került sor. Az ezen népek válasz-

a történelem kialakulásához. Saját mottója szerint

tásának tiszteletben tartása a demokrácia alapja.

csakis "egységesen a sokféleségben" fogja építeni
jövőjét, a békét és a demokráciát az emberi jogok és

A következő időszakban, az Európában fél évszá-

alapvető szabadságok tiszteletben tartása mellett.

zados példátlan állami elnyomás alatt álló Katalóniának kérdése az Európai Unió kulcsfontosságú fel-

Az európai népek sokféleségét azonban nem ismeri

adata lesz. Az EU demokratikus hitelessége forog

el az államok Európája. A mi európai politikai pár-

kockán egy olyan Spanyolországban, amely egy auto-

tunk, az Európai Szabad Szövetség, mindazon népek

ritárius rendszer útján veszélyesen fejlődik vissza,

hangja, akik a jogaik elismeréséért harcolnak a köz-

ahol pedig az alapvető szabadságjogok tiszteletben

ponti államokkal szemben.

tartását Európának garantálnia kellene.

"Európai politikai pártunk,
az Európai Szabad Szövetség,
mindazon népek hangja, akik a
központi államokkal szembeni
jogaik elismeréséért harcolnak.”

4 - 2019 Manifesto EFA

Ezek közül az első jog az önrendelkezési

Továbbá, javaslatot kell tenni a skót nép számára,

jog, vagyis, hogy az egyes népek dönt-

hogy a polgárainak nagy többsége akaratának értel-

hessenek a sorsukról.

mében, a Brexit ellenére is az Európai Unióban tudjon
maradni.

Az Európai Parlament mandátumának
eltelt ideje alatt eddig szokatlan ese-

E két emblematikus eseten túl, Európa történelmi

mények zajlottak az Európai Unió szá-

népei az egész Unióban nagyobb szabadságra törek-

mára. 2014-ben Skóciában, 2017-ben Katalóniában

szenek, hogy függetlenséggel vagy teljes autonómiával

az önrendelkezési jog gyakorlására demokratikus és

gyakorolják a jövőjük eldöntésére vonatkozó jogukat.

Egység a sokféleségben
Ezért van szükség az európai intézmények mélyreható reformjára, hogy Európa valamennyi népe
részt vehessen az őket érintő döntésekben. Amióta
az Európai Parlamentet az európai polgárok közvetlenül választják, az ESZaSZ az a politikai tömörülés,
amely következetesen ezt az alapvető üzenetet közvetíti Európa jövője érdekében. Európai képviselőink
a tagállamok által figyelmen kívül hagyott népeket és
kisebbségeket védik.
Az e kérdésekben zajló sűrű politikai folyamat összefüggésében fontos, hogy képviselőcsoportunk még
nagyobb súlya legyen az Európai Parlamentben.
Ennek érdekében növelnünk kell a létszámunkat és
jobban összefognunk.

Az ESzaSZ 2019-es kiáltványa e tömörülés politikai
alapját képezi. A 2019-2024 közti mandátum alatt
ez lesz a közös talapzata.

Lorena Lopez De Lacalle

Lorena Lopez De Lacalle, Eusko Alkartasuna
az ESzaSZ elnöke

1 - Önrendelkezés
Ez a jog minden népet megillet
Az Európai Szabad Szövetség egyesíti a különböző

Az önrendelkezés a nemzetközi jogban rögzített

intézményi realitásokban működő politikai pár-

elv, amely az európai államok joghatósága alá tar-

tokat. Az európai nők és férfiak jövobeli kilátásainak

tozó népek különböző helyzeteihez igazítható. Lehe-

javítása az ESZaSz által támogatott
önrendelkezéshez való jogon alapul.
Az ESZaSz úgy véli, hogy minden
embernek jogában áll megválasztani a saját sorsát és egy olyan intézményi keretet, amely lehetőséget ad
számukra a cselekvésre.
Legyen az a nyelvi és kulturális jogok
tiszteletben tartása, a decentralizáció, a regionális vagy szövetségi
jogkörök kiterjesztése, autonóm igények vagy a függetlenség megszerzése népszavazás útján, minden

tővé teszi minden nép számára, hogy

"Az ESZaSz úgy
véli, hogy minden
népnek joga van
megválasztania
saját sorsát, és
olyan intézményi
keretet jelölni ki,
amely lehetőséget
ad számukra a
cselekvésre.”

olyan javaslatot meg kell védeni,

saját maga válassza meg, mi a legjobb számára, a fejlődése és bizonyos esetekben a túlélése szempontjából.
Az ESZaSz olyan embereket, nemzeteket és régiókat támogat, amelyek

demokratikusan

járnak

el

és tiszteletben tartják az emberi
jogokról szóló európai egyezményt.
Az egyenlő jogok, a méltóság és a
sokféleség tiszteletben tartása az
önrendelkezési jog alapjául szolgáló elvek.

amely lehetővé teszi a közösségeknek, hogy demok-
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ratikus, átlátható, fokozatos és békés módon hatá-

Az Európai Szabad Szövetség egyik célja az európai

rozzák meg saját intézményrendszereiket.

politika terveinek megváltoztatása. Hisszük, hogy

youdecidenow.eu
a régi nemzetállamok Európája már nem felel

osztott sorsú közösséghez tartozásnak érzését, biz-

meg az európai népek demokratikus önállósulási

tosítani fogjuk, hogy régióinkban és az állam nél-

igényeinek.

küli nemzetekben letelepedő új népeket se hagyjuk
figyelmen kívül.

Az európai népek, régiók, nemzetek és az állam nélküli nemzetek elismerése és támogatása szükséges

A 21. században egy nemzet felépítéséhez be kell

a polgárok EU-ba vetett bizalmának helyreállítá-

vonni a nemzet valamennyi polgárát. A különböző

sához és egy új 21. századi demokrácia előmozdítá-

diaszpórákat is el kell ismerni annak érdekében,

sához, amely az európai programterveket mindenki

hogy a polgárok újra kapcsolatba léphessenek a kül-

számára sikeressé teszi.

földön élő személyekkel, vagy ha kívánják, visszatérhessenek származási országukba.

Egy igazán változatos és egységes Európában a
nemzeti és regionális identitások egyek az európai
identitással. A nemzeti identitás fogalmát idővel
meg kell újítani. Azáltal, hogy megteremtjük a meg-
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2 - Európa
minden nép érdekében
Európa minden nép érdekében olyan Európa, amely

gadja és integrálja az összes népet a döntéshoza-

nem tesz különbséget a népek között, amely nem

tali folyamatban, annak érdekében, hogy a béke, a

teremt kategóriákat, és nem heyez állampolgá-

tisztelet és a szolidaritáson alapuló demokratikus

rokat háttérbe. Az ESZaSz egy más Európát, egy

Európa épüljön.

másféle Európát akar, amely elismeri az összes nép
egyetemességét és sajátos identitásait.

Az ESZaSz határozottan szociális Európát kíván létrehozni, egy befogadó Európát, egy virágzó Európát

Az Európai Szabad Szövetség 1981-es létrehozása

minden polgára számára, saját sokszínűségének

óta mindig úgy gondolta, hogy az európai projektnek

tiszteletben tartásával. Az euroszkepticizmus és

a népek jólétén és sokszínűségén kell alapulnia. Az

/ vagy az EU-ellenes populizmus nem hoz megol-

Európai Unió már nem elégedhet

dást. Európának többet kell befektetnie a közössé-

meg azzal, hogy a nemzetállamok

geibe, a társadalmi szerkezet és az emberek közötti

saját érdekeit védő unió legyen.

kapcsolatrendszer megszilárdítása érdekében. Az új

Az ESZaSz - nak szélesebb körű

polgárokat befogadó inkluzív megközelítés elen-

és befogadóbb elképzelése van

gedhetetlen az identitástudat és a közösség meg-

Európáról, amely elismeri és elő-

erősítéséhez.

"Az ESZaSz egy másik
Európát, más Európát akar,
amely elismeri az összes
nép egyetemességét,
valamint a különböző
identitásokat.”

8 - 2019 Manifesto EFA

segíti annak sokszínűségét.
Az összes nép szerepének megszilárdításához, a
Mivel az ESZaSz mélységesen pro

szubállami nemzeteknek és / vagy a jogalkotási

európai, támogatja a mindenki számára elérhető

hatáskörrel rendelkező régióknak szerepet kell kap-

Európát. Számunkra alapvető, hogy Európa elfo-

niuk az európai szintű döntéshozatalban. A „régiók

youdecidenow.eu
és a népek közgyűlésének” erőteljesebb jelenlétét
kellene előnyben részesíteni, amely helyettesítené
a nem igazán hatékony Régiók Bizottságát. Ez lehetővé tenné, hogy minden népcsoport közvetlenül
részt vegyen az őket érintő döntésekben, a hozzászólás és a szavazás jogával élve.
Az ESZaSz egy olyan Európát véd, amelyben az
Európai Parlamentnek világos és logikus jogköre
van új jogszabályok bevezetésére, és ahol a Tanács
jogalkotási folyamata átlátható. Úgy véljük, hogy az
Európai Bizottság elnökét demokratikusan kellene
megválasztani.
Eljött az ideje, hogy az Európai Unió Európa valamennyi népe érdekében működjön.
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3 - A béke és a
szabadság európai terve
Az Európai Unió a Második Világháború végén a béke,

a demokratikus intézményeket, ha a határain belül

a gazdasági és társadalmi jólét tervére épült. Fő fel-

fenn akarja tartani a demokráciát, a békét és a sza-

adatai közzé tartozik a béke fenntartása a határain

badságot.

belül, olyan értékek védelme, mint a demokrácia
nemzetközi szinten, a jogállamiság, az emberi jogok

Az Európai Unió napjainkban egyre nagyobb nemzet-

és az alapvető szabadságok tiszteletben tartása.

közi feszültségekkel szembesül: az Unióra ható mig-

Sajnos az uniós intézmények és az EU tagállamai

rációs válság, a dzsihádista fenyegetés és a Skócia

nem védik kellőképpen ezeket az alapvető értékeket

és Katalónia által felvetett belső bővítés kérdése. Itt

és a polgári szabadságjogokat. Ehelyett az EU ellen-

az ideje egy más Európa építésének.

szegül a népek Európájának.

“Itt az ideje egy másik
Európát építeni.”

Az ESZaSz olyan Európaért áll ki, amely képes megA népek Európájának

felelni a 21. század kihívásainak. Nemcsak háború-

megteremtése révén

mentes Európáért, hanem olyan Európáért is, amely

az

Európai Szabad

elősegíti a kisebbségek elismerését, az önrendel-

Szövetség célja, hogy támogasson minden népet,

kezéshez való jogot, az emberek méltóságának

beleértve a kisebbségeket, a nemzeteket, az állam

és az emberi jogoknak feltétel nélküli tiszteletben

nélküli nemzeteket és a régiókat, amelyek békésen

tartását.

törekednek a politikai, kulturális és nyelvi elismerésre, és demokratikus intézményeik elfogadására.

Ezen alapvető és demokratikus elvek alapján elsődleges fontosságú az új konfliktusok kialakulásának

Európának szubnacionális szinten kell megvédenie
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megakadályozása és a meglévő konfliktusok meg-

youdecidenow.eu
oldása párbeszéd útján, valamint figyelmet kell fordítani a konfliktusok következményeinek megoldására, különösen az áldozatok és a politikai foglyok
tekintetében.
A kulturális és nyelvi sokféleség, a társadalmi igazságosság és az önrendelkezési jog összefügg. A
népek Európájának új munkatervre van szüksége, ha
meg akar felelni a demokratikus kihívásoknak, és ha
hozzá akar járulni a népek autonómia-törekvéseihez.
Az ESZaSz modern, ambiciózus és virágzó Európát
akar nemcsak gazdaságilag, hanem társadalmi és
demokratikus szinten is. Felkéri az Európai Uniót,
hogy végre legyen a népek és régiók Európája, ahol a
demokrácia, a fejlődés, az emberi jogok és az alapvető
szabadságok tiszteletben tartása elválaszthatatlan.
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4 - A fenntartható
világ kiépítése
A modern társadalom alapjául szolgáló növekedés

és regionális ágazatok mezőgazdasági és halászati

és fejlődés alapelvei az egész világon erőforrás-ki-

érdekeinek összehangolására az EU éghajlatválto-

merüléshez, az éghajlatváltozáshoz és a biodiver-

zást éríntő célkitűzéseivel. A regionális ágazatokban

zitás csökkenéséhez vezettek. Az erőforrások tisztán

az innováció elősegítheti a fenntartható és ökoló-

pénzügyi célokra történő fosztogatása nem össze-

giai mezőgazdaságot, a halászatot és a vidékfej-

egyeztethető a fenntartható fejlődéssel.

lesztést, ami átfogóbb regionális politikát eredményezhet.

Az Európai Szabad Szövetség létrehozása óta támogatta és védte a környezet és a biológiai sokféleség

Ennek elérése érdekében az ESZaSz olyan energia-

megfelelőbb védelmét. Célja az emberi tevékenységek

politikát részesít előnyben, amely az energiahaté-

környezetre gyakorolt hatá-

konyságot és a megújuló energia termelését helyezi

sának korlátozása és védett-

előtérbe. Mert a fosszilis energia nagy CO2-kibocsá-

séget

tást eredményez. Az erőforrások elfogynak. A fos�-

"Az Európai Uniónak meg kell
előznie ezeknek a változásoknak
a következményeit egy olyan
ambiciózus energiapolitika
létrehozásával, amely támogatja
a fosszilis tüzelőanyagok
elhagyására a fenntartható
alternatívák létrehozását.”
12 - 2019 Manifesto EFA

nyújtani

az

európai

polgárok egészségének min-

szilis energia készlet kiapadásra van ítélve.

dennemű környezeti kockázata
ellen, beleértve a géntechnoló-

Az Európai Uniónak előre számítania kell ezeknekk

giával módosított szervezetek

a változásoknak a következményeivel (összhangban

és a glifozát tilalmát is.

az ENSZ 2030-as fenntartható fejlődési menetrendjével), és támogatni a fenntartható alternatívák

További erőfeszítéseket kell

kialakítását a fosszilis tüzelőanyagok elhagyásával.

tenni a legfontosabb nemzeti

Az ESZaSz ellenzi a hidraulikus törést, mivel az a

youdecidenow.eu
régiók és nemzetek talajvíz szennyeződésének koc-

A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos politikák

Az ESZaSz támogatja a megújuló energiákkal kap-

kázatával jár. Alapvető fontosságú, hogy régióink és

és intézkedések végrehajtása nem lehet sikeres

csolatos kutatást az európai régiókban és nemze-

nemzeteink nagyobb szuverenitást gyakoroljanak

a megfelelő kormányzás nélkül. Az ESZaSz ezért

tekben. Arra is ösztönzik a régiókat és a nemzeteket,

az energia területén, azáltal, hogy meghatározzák,

minden európai kezdeményezést és programot

hogy részt vegyenek a kutatásban, hogy pozitívan

milyen alternatív energiát termelnek, milyen áron és

támogat, amelynek célja az érdekeltek részvéte-

befolyásolhassák a helyi és európai politikusokat a

milyen feltételek mellett.

lének előmozdítása a döntéshozatali folyamatban,

megújuló energiával és az energiahatékonysággal

mivel ez lehetővé teszi a fejlődés összehangoltabb,

kapcsolatban.

Annak ellenére, hogy az energiatermelés megha-

kiegyensúlyozottabb és méltányosabb megközelí-

tározásában a régióknak nagy autonómiát biztosí-

tését az európai régiók és az európai állam nélküli

tottak, az ESZaSz követeli az atomenergiából való

nemzetek fellendítésére.

kilépést, amelynek termelése és a radioaktív hulladékok tárolása túlzott veszélyt jelent a következő
generációkra. Az energetikai átmenet alatt szükség
lesz az alacsony árak, a bőséges kínálat és a biztonság szilárd biztosítására.
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5 - Nyelvi sokszínűség
és nyelvi igazságosság
A nyelvi sokszínűség védelme és előmozdítása az

Ezért a nyelvi igazságosság biztosítása érdekében

Európai Szabad Szövetség egyik alapelve.

különleges európai programok szükségesek. Emellett minden európai intézménynek támogatnia kell az

Az Európai Unió többnyelvűségének támogatása

Európa Tanács munkáját ügyelve arra, hogy minden

elsősorban a hivatalos nyelvek használatának ösz-

tagállam ratifikálja a regionális vagy kisebbségi

tönzésére irányul. Az ESZaSz ugyanakkor úgy véli,

nyelvek európai chartáját, és hajtsa végre a benne

hogy minden nyelv az immateriális örökség része, és

foglalt intézkedéseket.

a regionális, kisebbségi és kevésbé elterjedt, veszélyeztetett nyelvek hivatalos elismerését, népszerűsí-

Az európai nyelvek és kultúrák alkotják kulturális

tését és használatát követeli.

sokszínűségünket. Hozzájárulnak

társadalmaink

ökológiai egyensúlyához úgy, mint a biodiverzitás a

“A nyelvi igazságosság elérése
érdekében egyenlőséget kell
tennünk a nyelvek között.”
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A különböző népekből,

természetben. Sok esetben az innováció és a helyi

különböző kultúrákból,

örökség ösztönzése révén is nagyszerű eszköz a kre-

különböző nyelvekből

ativitás és a gazdasági fejlődés számára.

összetevődő Európa:
ez az Európa, amelyet

Az európai nyelvek kulcsszerepet játszanak a helyi

az ESZaSz minden európai polgár érdekében kíván

örökség növekedésében és kulturális gazdago-

ösztönözni és támogatni. A sokszínűség gazdag-

dásában. Ezért az EU nyelvi politikájának meg kell

ságának megóvása érdekében szeretnénk az EU

védenie és meg kell őriznie sokszínűségét, beleértve a

történelmi és kulturális közösségeinek összes

kisebbségi nyelveket is. A nyelvi igazságosság elérése

nyelvét igazi értékére emelni.

érdekében egyenlőséget kell tennünk a nyelvek között.

Itt az id ő.
youdecidenow.eu

6 - A nemek közötti
egyenlőség előmozdítása
Noha a nemek közötti egyenlőség az EU alapvető

diszkriminációval, az erőszakkal, és továbbra is mar-

értéke lehet, Európában a nőknek még nincs egyenlő

ginalizálódnak a politikai színtéren.

hozzáférésük a hatalomgyakorláshoz, a jóléthez
és a biztonsághoz. A férfiuralom strukturális rend-

Európában a nők még mindig alulreprezentáltak a

szere, a patriarchális hagyományok és a heteró-nor-

hatalmi és döntéshozatali pozíciókban. Az ESZaSz

mativitás elősegítette a nők és az

úgy véli, hogy a nők köz- és politikai életben való rész-

LGBTQI + közösség tagjainak (lesz-

vétele garantálja a tisztességesebb, demokratiku-

bikus, meleg, biszexuális, transznemű,

sabb és változatosabb társadalmat. Ezért teljes mér-

queer, intersex) szisztematikus elnyo-

tékben támogatjuk a nemek közötti egyenlőséget,

mását a magán- és közszférában.

és elismerjük, hogy Európának több női vezetőre van

“Az ESZaSz a jogok és az
egyenlőség érdekében
kampányol, biztonságos
és inkluzív oktatást követel,
támogatja az inkluzív
családi megközelítést,
megerősíti az interkulturális
szolidaritást és hozzásegíti
a fiatalokat perspektíváik
megvalósításához.”
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szüksége, amely vezetés elmozdítja a sokszínűség
Az ESZaSz alapvető küldetése és mun-

értékeit, és teret hagy a nőknek, különösen a kisebb-

kája abban a meggyőződésben rejlik,

ségek és más, sebezhető csoportok számára.

hogy a nők különféle identitással
és szükségletekkel rendelkeznek. Ez

A gazdasági válság leginkább a nőket, a gyermekeket

különösen igaz a kisebbségekhez, a hon-

és az időseket érinti. Egyébiránt a pénzügyi instabi-

talanokhoz, a migránsokhoz, az LMBT +

litás és a közkiadások csökkentése súlyosbította a

csoportokhoz tartozó, és a fogyatékos

nők szegénységét az utóbbi években.

nők esetében, valamint a vidéki és sze-

gény környezetben élő fiatal és idős nők tekintetében.

Az ESZaSz elősegíti a nők gazdasági független-

Ők még inkább szembesülnek a kizsákmányolással, a

ségét az európai egyenlőségi jogszabályok meg-

youdecidenow.eu
erősítésével, amely garantálja a szociális védelem

gendő emberi és pénzügyi erőforrás párosításával.

küzd, biztonságos és inkluzív oktatással, az inkluzív

és az adózás egyéni jogait, véget vetve a nők és a

Több szolgáltatást kérünk, amelyek védelmet nyúj-

családi megközelítés támogatásával, az interkultu-

férfiak közötti különbségeknek a fizetések és nyug-

tanak, segítenek és tájékoztatják a nőket, amikor

rális szolidaritás erősítésével és a fiatalok perspek-

díjak terén, szociális gondozást, szülői szabadságot

támogatásra tartanak igényt; kielégítő hozzáférést

tíváinak bevonásával. Jelenleg az EU-ban a szexu-

és gyermekgondozást biztosítva. Azon a véleményen

nyújtanak a rendőri szervek felé, az igazságszolgál-

ális irányultságon alapuló megkülönböztetés csak

vagyunk, hogy a nőknek és a férfiaknak egyformán

tatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz, nagyobb

a foglalkoztatás területén tilos. Azt akarjuk, hogy a

kell törődniük a gyermekekkel, az idősekkel és a

biztonságot garantálva ezeket a területeket érin-

tilalom kiterjedjen más területekre is, mint például

fogyatékkal élőkkel, ugyanakkor támogatjuk a nők

tően. Kérjük az egészségügyi rendszer, a szexuális

az egészségügy, az oktatás, a szociális védelem és

számára a tisztességes munka megteremtését is,

és reproduktív oktatás, a nem kormányzati szerve-

az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

különösen az új álláslehetőségek tekintetében, amit

zetek és a női szervezetek hatékonyabb támogatá-

a szociális vállalkozások, a digitális gazdaság és más

sának széles körű fejlesztését, és induljon kampány

Az ESZaSz arra kötelezi az EU-t, hogy javítson a

innovatív területek kínálnak.

a szexista erőszakról szóló mítoszok ellen.

megkülönböztetés elleni jogszabályokon, a nemi
dimenzióra vonatkozó hatáskörének minden terü-

Emellett a nők elleni erőszak továbbra is a nők

Hisszük, hogy az LGBTQI + csoportok véleményeire

letén történő integrálásával. Az EU-nak figyelembe

emberi jogainak legelterjedtebb megsértése Euró-

és tapasztalataira oda kell figyelni. Az LMBTQI +

kell vennie a nők sokszínűségét, és megfelelő intéz-

pában. A régi és új erőszakos formák elleni küz-

közösség tagjai sérülékenyek, mindig az ellensé-

kedéseket kell hoznia a megkülönböztetés külön-

delem az ESZaSz egyik prioritása. A nők elleni

gesség és az erőszak áldozatai voltak. A bűnözés

böző formáinak leküzdésére. Felszólítjuk az EU-t,

erőszak megszüntetésére (jogilag kötelező erejű

és a gyűlöletkeltés elleni törvényeknek következe-

hogy mérje fel az új és meglévő jogszabályok és poli-

eszközök, tudatosságnövelő tevékenységek stb.)

teseknek kell lenniük, és valamennyi uniós tagál-

tikák egyenlőségét és hatását, továbbá adjon priori-

átfogó, nemi szempontból érzékeny és bizonyí-

lamban ki kell terjedniük a homofóbiára és a transz-

tást az integrált uniós költségvetésnek, amely szá-

tékokon alapuló közpolitikákat követelünk, ele-

fóbiára. Az ESZaSz a jogokért és az egyenlőségért

mításba veszi a nemek dimenzióját.
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7 - A méltóság és az
egyenlőség helyreállítása
Az Európai Unió néhány régiója, népe és nem állam-

A népek közötti egyenlőség megteremtése létfon-

nélküli nemzete a centralizált államok árnyékában

tosságú az Európai Unió régióinak és államnélküli

marad. Ezek az államok kihasználják a területük ter-

nemzeteinek gazdasági, társadalmi, kulturális és

mészeti erőforrásait, alkalmazzák a munkaerőt, és

politikai területeken való önállósulásához.

olyan ragadozó gazdasági modelleket fejlesztettek
ki, amelyek célja a helyi kisebbségi lakosság hát-

Az ESZaSz támogatja a szociális jogok európai pill-

rányban részsítése ezen tagállamok többségéhez

érét, amelynek célja, hogy új és hatékonyabb jogokat

viszonyítva.

biztosítson a polgárok számára. Ez három fő összetevőből áll:

Az Európai Szabad Szövetség úgy véli, hogy a népek,
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teljes sokszínűségükben, a méltóságban egyenlők.

• Esélyegyenlőség és hozzáférés a munkaerőpiacon

Ez azt jelenti, hogy a gazdasági, társadalmi és poli-

• Tisztességes munkakörülmények

tikai másokfeletti uralmat nem szabad tolerálni.

• Szociális védelem és társadalmi befogadás

A társadalmi igazságosság programunk egyik

Az egész Európára kiterjedő szolidaritási mechaniz-

kiemelt prioritása. Harcolunk a megkülönböztetés

musoknak harcolniuk kell a gyermekszegénység, a

minden formája ellen, és elősegítjük a vagyon egyen-

nemek közötti egyenlőtlenség, a generációs sze-

lőbb elosztását. Az EU-nak több garanciát kell nyúj-

génység és a társadalmi kirekesztés ellen sok más

tania a társadalmi igazságosságra, de ehelyett túl

politikai területen. Ez azonban csak akkor lehet-

gyakran a magankézben lévő érdekek, a nagyválla-

séges, ha minden régió és nemzet javítja adóügyi

latok és a nagy tagállamok érdeke mellé áll.

koordinációját, és összehangolja erőfeszítéseit az
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adócsalás, az adókijátszás, az adóparadicsomok

letben tartásának nagyobb szerepet kell játszania a

és a tisztességtelen és etikátlan adózási gyakorlat

szociális és gazdasági politikákban; ezeket a közpo-

elleni küzdelemben.

litikák középpontjába kell helyezni.

Az EU-nak küzdenie kell a társadalmi bizonytalanság

“A társadalmi igazságosság
programunk egyik legfontosabb
prioritása. Küzdünk a
megkülönböztetés ellen és
elősegítjük az erőforrások
egyenlőbb elosztását.”

és a növekvő egyenlőtlenségek ellen. A helyi közösségeknek nagyobb jogokkal és lehetőségekkel kell
rendelkezniük, különösen a saját fejlesztési modell
kiválasztásában. A szubszidiaritás kulcsfontosságú
koncepció, amelyet még nem hajtottak végre.
A valóban fenntartható fejlődés érdekében a régiók
és nemzetek gazdasági fejlődését helyi szinten
jobban össze kell kapcsolni, és figyelembe kell venni
az érintett népességek és területek jellemzőit. Az
emberi dimenziónak és az emberi méltóság tiszte-
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8 - Demokratikus folyamatok
és részvételi demokrácia
A tagállamok túl hirtelen fellobbanó módon

teszi az európai polgárok számára, hogy felkérjék az

mutatnak ujjal az Európai Unióra, hogy leleplezzék

Európai Bizottságot egy olyan javaslat kidolgozá-

az európai polgárok előtt álló valamennyi prob-

sára, amelyről úgy véli, hogy jogi aktust igényel.

lémát. Ez a szemlélet a Brexit (az Egyesült Királyság

Egy első lepésről van szó, ami az összes nép bevo-

önkéntes kilépése az Európai Unióból) és egyéb

nását jelenti az EU döntéshozatali folyamatába,

negatív fejleményekhez vezetett.

annak ellenére is, hogy túl bürokratikus és a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen, ezért radikálisan

Az Európai Szabad Szövetség ezért továbbra is kiáll

jobbá kell tenni.

az európai akcióterv felülvizsgálatáért annak érdekében, hogy ellensúlyozza annak demokratikus gyen-

A polgárok bizalmán és bevonásán azonban csak

geségeit, hogy képes

akkor lehet javítani, ha az európai intézmények

legyen alkalmazkodni

demokratikus jellegét növeljük, többek között az

az

kihívásokhoz,

Európai Parlament jogalkotási kapacitásának meg-

különösen a részvételi

erősítésével, valamint olyan választókerületek kiala-

demokráciához és a

kításával, amelyek jelentőséggel bírnak az európai

népek európai döntés-

választások szempontjából és egy igazságos válasz-

hozatali folyamatban

tási rendszer által, amely lehetővé teszi az összes

való részvételhez.

európai nép képviseletét. Az ESZaSz nagyobb átlát-

“Az ESZaSz úgy véli, hogy az
internet nagyobb mértékű
használata lehetővé tenné
az emberek hatékonyabb
tájékoztatását és átláthatóbbá
tenné a közös fellépést.”

új

hatóságot kíván a Tanácsot illetoen és az Európai
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Az ESZaSz támogatja a Lisszaboni Szerződésben

Bizottság elnökének demokratikus megválasz-

előírt polgári kezdeményezés elvét, amely lehetővé

tását az Európai Parlament által.

youdecidenow.eu
Az ESZaSz úgy véli továbbá, hogy az internet szé-

Közelebb hozni a polgárokat intézményeikhez,

lesebb körű felhasználása hatékonyabban tájékoz-

megadni a tiszteletet az összes népnek, hogy

tatná az embereket és átláthatóbbá tenné a közös

helyet kapjanak a helyi és európai szintű döntés-

fellépést a nyilvánosság számára, hiszen napja-

hozatali folyamatban, hogy megbirkózzanak a kép-

inkban az internet széles körű használata lehetővé

viseleti válsággal, amely tükröződik a választásokon

teszi, hogy a kormányok könnyebben kommunikál-

való részvétel csökkenésében: ezek a fő kihívások, ha

hassanak az általuk kormányzottakkal. Sajnálatát

azt akarjuk, hogy a részvételen alapuló demokrácia

fejezi ki amiatt, hogy az uniós platformok és hírol-

valóság legyen, nem pedig puszta törekvés.

dalak csak hivatalos nyelveken és csak néhány nem
hivatalos nyelven állnak rendelkezésre.
Végül az európai népek és államnélküli nemzetek a
követeléseik demokratikus kezelését kívánják. Az
ESZaSz támogatja az Európai Unió régióiban megválasztott intézmények által szervezett népszavazásokat és nyilvános konzultációkat.
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9 - A népek közötti
szolidaritás támogatása
A népek közötti szolidaritás az Európai Szabad Szö-

Ezért nemzetközi szinten az ESZaSz az összes elnyo-

vetség egyik alapelve. Nemzetközi partneri háló-

mott nép mellett áll: az a célkitűzése, hogy össz-

zatot épített ki a határokon átnyúló együttműködés,

hangban a nemzetközi joggal, az európai és nem-

továbbá a régiók és az állam nélküli nemzetek közötti

zetközi szervezetek követeljék meg minden érintett

kölcsönös támogatás révén Európában és a világ

államtól az emberi jogok tiszteletben tartását, és

minden táján. Számos olyan partner, akiknek a nyelvi,

szükség esetén alkalmazzanak szankciókat.

kulturális és politikai jogait a tagállamok megsértették és továbbra is megsértik, teljes szolidaritással

Az ESZaSz támogatja a kisebbségek jogainak meg-

egy jobb világért fáradoznak.

erősítését Európában és világszerte. Európának
a nemzetközi vitákban gyakorolnia kell befolyását,

Míg az állami nacionalizmus a kirekesztésen és az

különösen azokban az országokban, amelyekkel dip-

önmagába forduláson alapul, az Európai Szabad Szö-

lomáciai kapcsolatokkal és együttműködési progra-

vetség által támogatott nacionalizmus elképzelése

mokkal rendelkezik.

ezzel ellentétes, és magában foglalja a befogadást,
a sokféleség tiszteletben tartását és inkább a népek

Az ESZaSz hisz annak lehetőségében, hogy Európa

között hidak építésére buzdít, mint a határok meg-

és a világ különböző népei létre tudják hozni saját

erősítésére. Ez az összes nemzet egyenlő nemze-

intézményi és kormányzási formáikat. Azok, akik

tekként való elismerésén alapul, a jogaik és identi-

hisznek a szuverenitásuk helyreállításában, nem-

tásuk tiszteletben tartásával. Ebben az értelemben

zetközi szolidaritás által támogatva, törekvéseiknek

az ESZaSz a szabad és egyenlő népek együttműkö-

megvan minden legitimitása.

désének álláspontját támogatja.
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“Az ESZaSz azt szeretné elérni,
hogy a nemzetközi joggal
összhangban az európai és
nemzetközi szervezetek az
emberi jogok tiszteletben tartását
követeljék meg az összes érintett
államtól, és szükség esetén
alkalmazzanak szankciókat.”

a szolidaritás, a jólét, a fenntarthatóság, a demok-

Ehhez az EU-n kívül és a külső régiókban is befeke-

rácia és a sokszínűség tiszteletben tartása nemcsak

tésekre van szükség az új polgárok jobb integráci-

Európában, de a világ minden részén.

ójának elősegítése érdekében. Együtt kell dolgoznunk közösségeink és társadalmunk önállósulása

Ami a bevándorlókat illeti, az ESZaSz az EU hatá-

érdekében.

raival szomszédos országokkal és régiókkal szoros
szolidaritást javasol, amelyeket érinti különösen az
EU-n kívüli emberek beáramlása. Minden tagállamot érint a bevándorlók befogadási politikája. A
bevándorlás és az agyelszívás bármilyen formájának
megszüntetése érdekében az EU-n kívüli közössé-

Egy olyan nemzetközi rend megalkotásának útján

gekben és az EU peremterületein lévő régiókban kell

vagyunk, amelyen a mai korral jobban összhangban

erőfeszítéseket tennünk.

álló új kormányformák helyettesítik a régieket, hiszen
azok elavultakká váltak.
Az ESZaSz azt akarja, hogy az Európai Unió valódi
nemzetközi szereplővé váljon, amelynek célja a béke,
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10 - A fiatalok
önállóságra nevelése
Az önrendelkezés egyik elve az, hogy az emberek

génység elleni küzdelem politikusait, különös tekin-

önálló cselekvésre buzdító eszközt kapjanak. Ezért

tettel az európai hátrányos helyzetű és periférikus

kellene országaink emancipációját a polgáraink, és

régiókra, ahol a fiatalok harcolnak a saját jövőjükért.

különösen a fiatalok emancipációjával kezdeni. A

Ehhez tanulmányozni fogjuk a fiatalok oktatásának

jövő társadalmának elsőszámú szereplőjeként a fia-

és foglalkoztatásának javítását célzó intézkedé-

taloknak vezető szerepet kell játszaniuk, mivel a célok

seket. Különösen olyan kezdeményezéseket kívánunk

értük vannak és ők lesznek a politikai döntéshozók is.

előmozdítani, amelyeknek célja a helyi és regionális

Ezért az Európai Szabad Szövetség az EFAy ifjúsági

gazdaságok erősítése, valamint stabil, biztonságos

ágán keresztül határozottan elkötelezett amellett,

és tiszteletreméltó munkahelyek létrehozása. A

“A ESZaSz és az ESZaSz-Ifi
elősegíti a kultúrák közötti
párbeszédet a népek és a
kisebbségek között a világ minden
táján, különösen az európai
kontinensen együtt élők körében.””

hogy

minden

fiatalok bizonytalan foglalkoztatási helyzete, bele-

szükséges lehe-

értve az ideiglenes munkahelyek és a fizetés nélküli

tőséget

bizto-

szakmai gyakorlatok elterjedését is, a fiatalok fejlő-

sítson a fiatalok

désének ösztönzése érdekében azonnali fellépést

számára és erő-

igényel a munkajogok és a tisztességes jövedelmek

sítse a társa-

védelme érdekében a tisztességes szakmai élet fej-

dalomban való

lesztése.

részvételüket.
Olyan politikára teszünk javaslatot, amellyel küzdhe-
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Annak érdekében, hogy mindenki számára egyenlő

tünk az európai perifériából származó fiatalok fejlet-

esélyeket biztosítsunk, az ESZaSz ösztönözi az ifjú-

tebb régióira történő agyelszívása ellen. Itthon aka-

sági munkanélküliség, az agyelszívás és a sze-

runk kedvező környezetet teremteni és ösztönözni

youdecidenow.eu
a fiatalokat arra, hogy a külföldön szerzett kompe-

E célból az ifjúsági civil társadalmat erősíteni kívánjuk

A kulturális megkülönböztetés jelenlegi áldozataként

tenciákkal térjenek vissza a helyi közösségekbe.

az ifjúsági nem kormányzati szervezetek, a diákszö-

az integráció és a sokszínűség szakértőivé fognak

vetségek, a fiatal munkavállalók szakszervezetei, az

válni. Ezért az ESZaSz és az EFAy világszerte ösz-

Az oktatás az ifjúságpolitika egyik alapvető pillére. A jó

ifjúsági tanácsok, az informális oktatási szervezetek

tönözi a kultúrák közötti párbeszédet a népek és a

szakmai fejlődésen kívül a minőségi oktatás minden

fellendítésével. Csak erényes polgárokból lesz szer-

kisebbségek között, különös tekintettel az európai

tanulmányi szinten (alapfokú, középfokú és felső-

vezett polgárság.

kontinensen együtt élőkre.

fokú), a kulturális érdekek megszerzésével, nyitott
látókörrel, kritikus szemlélettel és egyéb kompeten-

Az új generációk különösen felelősek annak bizto-

ciákkal jár együtt, amelyek gazdagíthatják az életet.

sításáért, hogy a világ mentes legyen a gyűlöletbeszédtől, az intoleranciától és az idegengyűlölettől.

A fiatalok társadalomban betöltött szerepének erő-

Ez még inkább igaz az állam nélküli nemzetek fia-

sítése érdekében törekszünk arra is, hogy releván-

taljaira.

sabb tereket hozzunk létre a részvételhez. A cél a fiatalok demokratikus folyamatokba való felkészítése
és álláspontjuk és véleményük közvetítése a döntéshozók számára.`
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Az Európai Szabad Szövetség
az Ön politikai pártja
Az Európai Szabad Szövetség (EFA) az Európai Par-

Képviseljük az emberek és az állam nélküli nem-

lament által 2004 óta elismert európai politikai párt.

zetek, a nemzeti kisebbségek és a kisebbségi nyel-

Az EFA-t az Európai Parlament és az egész Európai

vcsoportok érdekeit. Hisszük, hogy minden népnek

Unióban és a tagjelölt országokban 45 tagpárt finan-

rendelkeznie kellene olyan hatáskörrel, amellyel

szírozza. 11 képviselőt választottak az Európai Par-

megválasztja saját sorsát és egy olyan intézményi

lamentbe.

keretet, amely lehetőséget ad számukra a cselekvésre.

Alapelvünk az összes népnek jogában áll eldönteni
az önrendelkezési jogát, amely a nemzetközi jog által

Hiszünk egy másik Európában, ahol Bretagne, Elzász

elismert alapelv (az ENSZ Alapokmányának 1. cikke).

és a Vajdaság nagyobb autonómiával rendelkezne,

Hiszünk egy másik
Európában. És Ön?

ahol Wales, Skócia, Katalónia és Bajorország függetTevékenységeink az emberi jogokra, a pol-

lenné válna, ahol a macedónok valódi történelmét és

gári és politikai jogokra, a demokráciára, a

etnikai hovatartozását elismernék, ahol olyan nyel-

belső bővítésre, a többszintű kormányzásra,

veket, mint a kasubi, szardíniai, korni és fríz elis-

a hatáskörök decentralizálására és a kulturális és
nyelvi sokszínűségre összpontosítanak.
Európa-párti párt vagyunk, támogatjuk az Európai
Unió értékeit: a szabadságot, a demokráciát, az
emberi jogokat, az alapvető szabadságokat és a jogállamiságot.
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mernék és értékelnék.

youdecidenow.eu
TAGPÁRTOK

MK (Mebyon Kernow)

Süd-Tiroler Freiheit

Oljka Party

MRS (Mouvement Région Savoie)

UDB (Union Démocratique Bretonne)

Patrie Furlane

Effektív tagok

N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie)

UC (Unitat Catalana)

Alands Framtid

OMO (Omo Ilinden Pirin)

Unser Land YP

Társuló pártok

ALPE (Autonomie - Liberté -

PÒc (Partit Occitan)

(Yorkshire Party)

DPA (Democratic Party of Artsakh)

Participation - Écologie)

Plaid Cymru

LSV (Liga Socijaldemokrata Vojvodine)

Bayernpartei

PNC (Partitu di a Nazione Corsa)

Megfigyelők

Bloc Nacionalista Valencia

PSd’Az (Partito Sardo d’Azione – Partitu

DEB (Dostluk Esitlik Baris Partisi)

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

Sardu d’Azione)

KJ (Kaszebsko Jednota)

EA (Eusko Alkartasuna)

PSM-Entesa (Federació

RSL - LRU (Latvian Russian Union)

EL (Enotna Lista)

PSM - Entesa Nacionalista) Rainbow -

L’Altro Sud

EMN (Erdélyi Magyar Néppárt)
ERC (Esquerra Republicana de
Catalunya)

Vinozhito
RAS (Ruch Autonomii Slaska)

NC (Nueva Canarias)
PLI (Pro Lombardia Indipendenza)

SSK (Slovenska Skupnost)

FNP (Fryske Nasjonale Partij)

SNP (Scottish National Party)

Inseme per a Corsica

SSW (Südschleswigschen

Lausitzer Allianz - Luzicka Alianca

Wählerverbands)

Lista Za Rijeku

SP (Schleswig Partei)

Liga Veneta Repubblica
MKDSZ (Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség)
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Itt az id ő.
www.youdecidenow.eu
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