
Declaració del Dia d’Europa 2019 
 

Els valors de la Unió Europea, expressats en l’article 2 del Tractat sobre la Unió 
Europea, són el respecte a la dignitat humana, a la llibertat, a la democràcia, a la 
igualtat, a l’estat de dret i als drets humans i de les minories, sobre la base del 
pluralisme, la no-discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre 
homes i dones. 
 
Caldria fer una reflexió i analitzar si tot allò que s’esdevé en l’àmbit de la Unió Europea 
resta emparat per aquests valors. 
 
La gestió de la sortida de la crisi econòmica, en una societat europea desigual que 
deixa àmplies capes de la població fora del mercat laboral o amb salaris insuficients, i 
amb una pobresa infantil en augment, ha engrandit les distàncies entre els estats del 
nord i els del sud. Aquesta situació requereix un cop de timó que garanteixi que ningú 
no quedi exclòs de la recuperació econòmica. 
 
Altrament, els partits d’extrema dreta, en un auge manifest, hi reaccionen sovint amb 
consignes antieuropeistes, concises i contundents, que sedueixen aquells ciutadans i 
aquelles ciutadanes que no troben respostes en la política tradicional. 
 
D’altra banda, durant els darrers anys de la crisi dels refugiats i de la immigració en 
general, hem constatat que molts estats membres de la Unió Europea han transgredit 
valors fonamentals, com són la solidaritat i el respecte envers els drets humans 
d’aquestes persones. 
 
Per la seva banda, el Brexit posa de manifest una crisi en l’imaginari comú europeu i 
evidencia la necessitat de trobar-hi solucions inclusives. 
 
A la Unió Europea, la igualtat entre dones i homes ha de ser una prioritat real: cal 
actuar decididament per aconseguir la paritat total dins la societat europea. Cal 
prosseguir la lluita contra la violència de gènere i la violència domèstica. Tolerància 
zero ha de ser la resposta europea a tota mena de violència i de discriminació sexista. 
 
No hem d’oblidar el compromís de la Unió Europea per liderar la lluita contra el canvi 
climàtic i una transició energètica justa i sostenible que garanteixi un futur digne i 
saludable a les generacions futures, tal com avui reclamen milions de joves arreu del 
món. 
A banda de tots aquests reptes, els europeus tenim moltes coses en comú que de ben 
segur ens uneixen: és en aquests escenaris que hem d’insistir a destacar els 
avantatges d’una Europa unida i exigir que tots els conflictes dins el si de la Unió 
Europea es resolguin d’acord amb els valors que la defineixen. 
 
Enguany tenim una oportunitat molt important en les eleccions europees del 26 de 
maig, en les quals l’europeisme democràtic ha de resultar majoritari. Des de les 
institucions  animem a  tota la ciutadania a participar en aquestes eleccions tan 
transcendentals.  
 
Finalment,  felicitar al Consell Català del moviment europeu pel seu 70è. aniversari. 
 


