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Drage ravnateljice, dragi ravnatelji,
Drage učiteljice, dragi učitelji,

Danas je Dan Europe i pišem vama, ravnateljima i učiteljima svih škola u Europskoj uniji,
kako bih vam zahvalio na strasti i umijeću koje svakodnevno ulažete kako biste obrazovali i
odgojili našu djecu.

Europska svijest prije svega se razvija i usmjerava u učionici - i nije slučajnost da su upravo
naši mladi najjači zagovornici Europe. Zahvaljujući mojoj majci koja je bila profesorica
grčkog i latinskog jezika, odrastao sam u okruženju prožetom sviješću i vjerom u korijene
europske tradicije.

Europa je iznad svega vizija za život i čovječanstvo, ona je puno više od samog tržišta ili
zajedničke valute. Naša civilizacija oblikovana je stoljetnim promjenama, miješanjima
različitih filozofija, raspravama o idejama, umjetnosti i znanosti: od trgovaca s Krete do
etrurskih obrtnika, preko atenskih filozofa i dramaturga, do rimskih odvjetnika i inženjera.

Na nas su znanje prenijeli crkve i samostani, a velika sveučilišta i gradovi potaknuli novi
humanizam. Ovim je znanjem bila inspirirana renesansa, ali mi smo se otvarali i novim
otkrićima i razmjeni i preko dalekih mora i oceana.

Od Caravaggia do Rembrandta, od Vivaldija do Bacha, od Shakespearea do Molièrea, svi su
ovi europski velikani povezani neraskidivom vezom jer upravo kultura omogućuje otvaranje
nečijih vidika, a ne povlačenje u izolaciju.

Zadatak naših škola je prenijeti novim generacijama svijest o našem europskom identitetu
kako bi se spriječili sukobi i nerazumjevanje, kako bi se zaštitile naše vrijednosti.

Mi smo jedini dio svijeta u kojem se ne provodi smrtna kazna. Svijet upravo u nas gleda
svaki put kada je zbog svojih ideja uhićen neki novinar ili politički disident, svaki put kad je
žena žrtva diskriminacije ili kad je osoba progonjena zbog svojih uvjerenja.

Povijesničar Jacques Le Goff je rekao: „Uspjeh pojedinca u njegovoj intelektualnoj sferi
odgovornosti ključan je za dušu Europe.“ I sve ovo mi učimo – a vi predajete – u školama.



Europski parlament sam po sebi je „Universitas” (lat. sve, cjelina, svemir, sveučilište). To je
jedina izravno izabrana institucija Europske unije pa upravo iz tog razloga na svojim plećima
nosi veliku odgovornost. Baš kao i vi, ravnatelji i učitelji.

Postoje oni koji uništavaju; no zajedno s vama, mi gradimo. Postoje oni koji očajavaju pred
budućnošću Europe: zajedno s vama, mi radimo na tome da se nada pretvori u realnost.  Postoje
oni koji Europu povezuju s neuspjehom. Mi, i opet zajedno s vama, radimo kako bismo Europu
učinili jednom uspješnom pričom, kako bismo imali konkretne odgovore na probleme naših
građana.

Prošloga tjedna otvorili smo Kuću europske povijesti u Bruxellesu. Za mene je važna činjenica
da je Europski parlament uložio u ovaj besplatni muzej otvoren za sve, počevši od studenata.
Poznavanje naše zajedničke europske povijesti znači ujedno i razvijanje svijesti o našem
europskom identitetu, našoj pravoj snazi - i to je glavni razlog zbog kojega se držimo zajedno.

Prije 67 godina Schumanova deklaracija potpisana 9. svibnja, na današnji dan, označila je
početak naše velike avanture. Zajedno, sjedeći za istim stolom, radili smo naporno kako bismo
se odmaknuli od zamke nacionalizma. Nije bilo jednostavno: proces se usporavao, puno puta
suočen s razočaranjima i krizama. Pa ipak, nikada nismo gubili nadu.

Zajedno smo slomili prepreke, barijere, administrativne terete i pojednostavnili nacionalne
procedure.

Zajedno smo radili kako bismo stvorili otvoreni svijet u kojem ljudi imaju više prava, a pri
tome smo mnogim državama na našem kontinentu pomogli da se oslobode mračnih okova
diktatura.

Prilikom obilježavanja šezdesete godišnjice od potpisivanja Rimskih ugovora 25. ožujka,
potpisao sam važnu deklaraciju zajedno s Predsjednikom Europskog vijeća,  Predsjednikom
Europske komisije i liderima 27 država članica Europske unije. Ova deklaracija ocrtava
izazove s kojima se danas suočavamo: adresira regionalne sukobe, terorizam, pritisak
migracija, protekcionizam, socijalnu i ekonomsku nejednakost. NO također nudi i rješenja:
upravo jedinstvo jedini je mogući izbor ako želimo Europu koje je sigurna, napredna,
kompetitivna, održiva, socijalno odgovorna i bliska srcima građana.

Osnivači su krenuli u obranu ljudi Europe zajedno, nadahnuti budućim generacijama
Europljana. Najbolji način iskazivanja poštovanja njihovoj hrabrosti jest pokazati barem
jednaku takvu hrabrost mijenjanjem Europe, pomicanjem Europe iz mrtvila i nastavkom ovog
zajedničkog putovanja.

Europski parlament usmjeren je na postizanje opipljivih rezultata, a ja sam siguran da možemo
računati baš na vašu pomoć kako bismo zajedno ostvarili važne ciljeve.

Želim vam sretan Dan Europe!


