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Manifest powszechny FYEG
1. Europa Socjalna
Za Europą socjalną, na rzecz solidarności i przeciwko niesprawiedliwej polityce cięć.
Europa staje obecnie przed konsekwencjami zastosowania błędnego modelu społecznoekonomicznego
opartego na nieregulowanych rynkach finansowych, niekontrolowanym systemie bankowym i dominacją
zysku prywatnego nad dobrem wspólnym. Dotychczas jedyną odpowiedzią były niesprawiedliwe i niszczące
cięcia, przez które ucierpiała gospodarka i wiele osób. Nie możemy ratować banków, a następnie ignorować
zdecydowanie bardziej palącej potrzeby pomocy, jakiej wymagają standardy socjalne obywatelek i obywateli
Europy. Jedną z największych porażek współczesnej Europy jest ogromna stopa bezrobocia wśród
młodzieży, którą odnotowuje wiele krajów UE. Na poziomie europejskim FYEG odpowiada się za

Gwarancją Młodzieżową. Gwarancja Młodzieżowa jednak nie wystarczy. Musimy stawić czoła przyczynom
tej ogromnej stopy bezrobocia, do których zaliczają się ostre cięcia oraz systemowo niestabilny i szkodliwy
model gospodarczy.
Podstawą zjednoczenia Europy jest solidarność Europejczyków. Kluczową rolę w obecnym kryzysie
odgrywa zlekceważenie tej podstawowej solidarności europejskiej oraz powszechnego bezpieczeństwa
socjalnego. W sytuacji kiedy doświadczany pogłębiającej się przepaści między europejskimi bogatymi i
biednymi, działanie na poziomie krajowym jest niewystarczające. Obecnie kraje UE ścigają się w osiąganiu
maksymalnie niskich zarobków, podatków i standardów socjalnych.
FYEG opowiada się za dobrej jakości prawem pracy. Zatrudnienie jest prawem podstawowym, nie
przywilejem. Zapobieganie bezrobociu ludzi młodych, a także zapewnianie pracy wysokiej jakości powinno
być najważniejszym priorytetem w UE. Europa socjalna wymaga powszechnych minimalnych standardów
socjalnych takich jak płaca minimalna, przystępne czynsze, prawo do nieodpłatnej i wysokiej jakości opieki
zdrowotnej oraz edukacji, bez konieczności zadowolenia się najpodlejszym kompromisem. Aby stworzyć
Europę socjalną potrzebujemy mapy drogowej działań doraźnych oraz celów długofalowych. Raje
podatkowe, dumping podatkowy i wszelkie formy konkurencji podatkowej między krajami muszą być
powstrzymane. Aby realna unia gospodarcza była możliwa, UE potrzebuje jednolitego systemu fiskalnego z
powszechnymi standardami podatkowymi. System bankowy także wymaga głębokiej reformy. FYEG żąda
efektywnych regulacji europejskiego sektora bankowego. Aktywa oraz działalność wysokiego ryzyka muszą
być zakazane, aby redukować zjawisko destabilizującej spekulacji.
FYEG domaga się:
1.Natychmiastowego zaprzestania polityki cięć. Ma ona najbardziej negatywne konsekwencje dla grup
szczególnie bezbronnych (takich jak młodzi ludzie, osoby starsze, bezrobotni, kobiety, imigranci), jest
niesprawiedliwa, niszcząca dla gospodarki i zmusza obywatelki i obywateli do ponoszenia konsekwencji
korporacyjnej chciwości i braku odpowiedzialności. Obywatele powinni kontrolować dług publiczny i
określać, które jego elementy są bezprawne i nie powinny być spłacane. FYEG opowiada się za
alternatywnym modelem gospodarki europejskiej i proponuje alternatywne narzędzia walki z kryzysami.
Chcemy Europy solidarnej, gdzie ci którzy posiadają więcej i korzystają ze swojej uprzywilejowanej pozycji,
dokładają więcej dla wspólnego dobra. Chcemy Europy solidarnej, gdzie banki nie mogą szantażować
rządów i przeciwstawiać się Europie, gdzie zyski nie są prywatne a straty nie są publiczne. FYEG żąda
zielonego przejścia do sprawiedliwej, równościowej i zrównoważonej społecznie gospodarki.
2. Solidarności gospodarczej poprzez zieloną i progresywną unię fiskalną. Dzięki temu rozwiązaniu Parlament
Europejski mógłby decydować jak zarządzać europejskimi podatkami. Opowiadamy się za wysokimi
podatkami za niszczenie przyrody i wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz za ochroną osób o
najniższych dochodach. Domagamy się gospodarki, gdzie bycie przyjaznym środowisku nie jest luksusem, a
przejście do tego nowego modelu powinno być sfinansowane przez tych, których na to stać!
Walki przeciwko uchylaniu się od podatków poprzez stworzenie europejskiej instytucji podatkowej. Walki
przeciwko rajom podatkowym, dumpingowi fiskalnemu i wszelkiej formie konkurencji podatkowej między

krajami, włącznie z ustaleniem minimalnej stawki podatków takich jak podatek dochodowy od osób
prawnych, podatki od dużych majątków i spadków. Ponadto, UE powinna wprowadzić powszechną bazę
podatku dochodowego od osób prawnych, wprowadzając takie same podatki od dochodów dla wszystkich
przedsiębiorstw. Wprowadzenie tych rozwiązań jest konieczne, aby wprowadzić zasadę solidarności w
Europie i zredukować przepaść między tymi firmami a tymi, którzy ucierpieli w wyniku działania systemu
gospodarczego.
3. Ochrony praw pracowniczych na terenie całej UE: wysoki poziom powszechnych minimalnych
standardowych warunków pracy, zarobków i standardów bezpieczeństwa zatrudnienia powinien być
wprowadzony na poziomie UE, aby zabezpieczyć pracowników przed międzykrajową „konkurencją”.
Zapewnienie ważnej roli związków zawodowych i reprezentantów pracowników da im realną możliwość
zrównoważenia wpływów w przedsiębiorstwach oraz w politycznym procesie podejmowania decyzji.
Dotowanie przedsiębiorstw i kooperatyw będących własnością pracowników oraz kooperalizacja
(przekształcenie przedsiębiorstw w kooperatywy) musi być wspierane i ułatwiane przez korzystne regulacje
prawne.
4. Przerwania obecnego trendu cięć i systematycznej prywatyzacji usług publicznych – która okazała się
fiskalną i ludzką katastrofą – i wparcia państwa oraz lokalnych inwestycji w podstawowe usługi publiczne
takie jak edukacja, zdrowie, budownictwo mieszkaniowe, usługi socjalne, programy pierwszej pracy,
wydajne usługi publiczne wysokiej jakości połączone ze wzrostem zatrudnienia. Wspieramy powtórne
przekazanie usług publicznych takich jak dostarczanie wody, energii, transport publiczny, wywóz śmieci,
poczta i telekomunikacja w ręce publiczne i/lub przede wszystkim w ręce kooperatyw i przedsiębiorstw
społecznych.
5. UE musi opracować strategie redystrybucji dochodów i podjąć konkretne kroki w celu ustalenia
podstawowego dochodu i maksymalnego wynagrodzenia w całej UE, jako środek dodatkowy, bez usuwania
istniejących zasiłków socjalnych. Domagamy się zniesienia premii i zwiększenia zakresu działania funduszy
strukturalnych w celu dofinansowania mechanizmów takich jak ubezpieczenie od bezrobocia, zasiłek
rodzicielski, emerytury, publiczna opieka zdrowotna oraz innowacyjne inwestycje społeczne (spółdzielnie
mieszkaniowe, kooperatywy rolnicze...).
Podstawowy dochód w całej Europie jest nie tylko narzędziem, które może posłużyć większej niezależności
podatkowej i gospodarczej, lecz przede wszystkim jest rozwiązaniem pozwalającym zaniedbanym grupom
społecznym na godne życie. Dochód podstawowy jest także krokiem do transformacji gospodarki w
gospodarkę skupioną na człowieku, gdzie potrzeby ludzi są w centrum systemu gospodarczego.
6. Reformy systemu bankowego. Na przykład: Europejski Bank Centralny musi stać się publicznie
kontrolowanym bankiem pożyczającym pieniądze bezpośrednio krajom członkowskim lub Komisji
Europejskiej.
Oddzielenia bankowości detalicznej od ryzykownej działalności inwestycyjnej oraz ograniczenia
maksymalnego zadłużenia banków, aby zapobiec powstawaniu banków „zbyt dużych, aby upaść”. System

bankowy potrzebuje głębokiej reformy, aby przekierować kapitał ze spekulacji i toksycznych produktów
finansowych do przedsiębiorstw społecznych, kooperatyw i finansowania zielonej transformacji, włącznie ze
środkami takimi jak podatek od transakcji finansowych i stworzenie korzystnych warunków dla kooperatyw
oraz banków przyjaznych dla społeczeństwa.
Ponadto, udziałowcy i inwestorzy powinni być rozliczani ze swoich inwestycji jeśli bank lub firma straci
płynność, a nie ratowani z pieniędzy podatników. FYEG postuluje również powstanie autentycznej unii
bankowej, która byłaby odpowiedzialna między innymi za efektywne rozwiązania bankowe w przypadku
utraty płynności. Przejrzystość i odpowiedzialność to kluczowe warunki odbudowania zaufania do sektora
bankowego.
7. Zapewnienia prawa do zamieszkania w UE. Inwestycji na skalę europejską w niedrogie budownictwo
społeczne, zapewniając większą mobilność i bezpieczeństwo młodym ludziom oraz inkluzję osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Zapewnienia wsparcia prawnego rodzinom, które nie są w
stanie spłacić hipoteki za ich pierwszy dom i zdelegalizowania ich eksmisji.
8. Europejskiego systemu edukacji dostosowanego do potrzeb XXI wieku: zwiększenia inwestycji w
edukację i rozwoju emancypacyjnego konceptu edukacji, która usamodzielnia młodzież zamiast kreować
seryjnego pracownika. Wparcia dla edukacji nieformalnej, międzykulturowego uczenia się, edukacji
obywatelskiej i praw człowieka.
Program nauczania w państwach członkowskich powinien zapewniać podobny poziom różnorodności i
specjalizacji, aby zagwarantować możliwość zmiany uniwersytetu. Powinien on być powszechny i w pełni
uznawany w UE.
Reformy Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), aby był on bardziej elastyczny,
mniej restrykcyjny i aby gwarantował mobilność studentów i korzystne warunki dla wymian
międzynarodowych.
Szansa wyjazdu na Erasmusa powinna być zwiększona poprzez stworzenie większej ilości miejsc oraz
zwiększenia liczby przedmiotów objętych programem. Pozwoli to młodym ludziom doświadczyć osobiście
pobytu w innym kraju europejskim i zwiększyć dostępność programu dla osób mniej uprzywilejowanych
społecznie. Erasmus powinien być także rozszerzony o praktyki zawodowe i stwarzać więcej szans dla
młodych przedsiębiorców.
9. Ogłoszenia walki z bezrobociem wśród młodzieży priorytetem na poziomie EU. Gwarancja Młodzieżowa
musi zostać wdrożona, jako środek przejściowy zanim realna zmiana systemowa zostanie osiągnięta. Musi
zostać przeznaczona na nią odpowiednia ilość funduszy, co najmniej 8 miliardów Euro rocznie. Dostępność
formalnego zatrudnienia, płatnych praktyk i szkoleń dla młodych musi zostać zapewniona ludzi nie tylko w
kraju ich pochodzenia, ale i w całej Europie. Młodzieżowe przedsiębiorstwa społeczne i kooperatywy
potrzebują wsparcia i wzmocnienia.
10. Propagowania tworzenia miejsc pracy poprzez kierowanie gospodarki w kierunku transformacji
socjalnoekologicznej. Może to zostać osiągnięte przez inwestycje w zielone sektory, takie jak odnawialna

energia, niskoemisyjna mobilność, transport i infrastruktura, badania i edukacja, rozwój, usługi publiczne i
budownictwo mieszkaniowe. Gospodarka i produkcja lokalna również powinny być wspierane w celu
zwiększenia wydajności energetycznej oraz zalezienia rozwiązania pozwalającego na samowystarczalność.
Godziny pracy muszą zostać ograniczone, aby bardziej równomiernie rozdzielić pracę. Wsparcie publiczne nie
powinno być kierowane do międzynarodowych korporacji, a do małych i średnich przedsiębiorstw.
Restrukturyzacja naszej gospodarki jest kluczowym elementem w procesie tworzenia bardziej równościowej,
społecznej i ekologicznej Europy.
11. Zdetronizowania idei wzrostu gospodarczego, jako najważniejszego celu strategii gospodarczej. Ani
PKB, ani „3% deficyt” kryteriów z Maastricht nie mówi o tym jak powodzi się ludziom, jaki jest stan
środowiska lub czy zasoby czasu i bogactwa są równomiernie rozdzielone w społeczeństwie. Dlatego też
FYEG żąda zaprzestania kierowania się tymi wskaźnikami przy podejmowaniu decyzji politycznych. Chcemy
bardziej społecznego, równościowego i ekologicznego społeczeństwa, a nie określonych liczb – alternatywne
wskaźniki, takie jak Współczynnik Giniego mogą pomóc nam rozpoznać nierówności, ale nie powinny być
stosowane jak dogmaty.

2. Europa Demokratyczna
To jak demokratyczne i umożliwiające partycypację obywatelek i obywateli będą instytucje europejskie i
struktura podejmowania decyzji, zdeterminuje przyszłość projektu europejskiego. Dla każdej instytucji
politycznej zaufanie jest kluczowym czynnikiem, wpływającym na interakcje z ludźmi w jej ramach jak i poza
nimi. System UE, jego brak przejrzystości i nikłe uprawnienia bezpośrednio wybieranych przedstawicieli, do
tej pory nie wzbudził zaufania. Dlatego właśnie potrzebujemy znaczących zmian w zasadach działania instytucji
UE, tak aby podstawą UE była demokratyczna partycypacja i odpowiedzialność. Europa jest wciąż
postrzegana jako projekt elit. FYEG chce, aby był to projekt dla ludzi mieszkających w Europie.
FYEG żąda prawdziwej demokracji teraz. Bez zapewnienia solidnych praw obywatelskich poprzez
wszechstronny dostęp do informacji online i offline, darmowej, wysokiej jakości edukacji, wdrożenie praw
cyfrowych, praw mniejszości, wolności słowa i mediów, żywotnego społeczeństwa obywatelskiego,
odpowiedzialnych i transparentnych instytucji i aktywnych obywatelek i obywateli, którzy czują że mogą być
częścią debaty i procesu decyzyjnego, społeczeństwo nie może stworzyć sfery równości, solidarności i
inkluzji.
FYEG wierzy, że Europa jest w stanie przezwyciężyć kryzys europejski, tylko jeśli odważy się przezwyciężyć
swoje strukturalne deficyty demokracji i w większym stopniu zaangażuje obywatelki i obywateli, ograniczy
wpływy lobbystów, włączy ludzi bezpośrednio w proces decyzyjny np. przez Europejską inicjatywę
obywatelską i będzie podejmowała decyzje na najniższym możliwym szczeblu, oraz wprowadzi zasady
demokracji do przedsiębiorstw i systemu edukacyjnego. Potrzebujemy ogólnoeuropejskiej dyskusji o
odnowie demokracji, nie tylko w Unii Europejskiej. Wpłynie ona na instytucie polityczne i skorzystają na niej
wszystkie części społeczeństwa, łącznie z sektorem gospodarczym, większą kontrolą nad bankami, silną
reprezentacją pracowników i bardziej spółdzielczymi firmami.
FYEG domaga się:
1. Procesy podejmowania decyzji muszą być otwarte, przejrzyste i partycypacyjne.
Potrzebna jest demokratyzacja wszystkich poziomów społeczeństwa, włączając instytucje publiczne, szkoły,
uniwersytety, banki, instytucje kulturalne i przedsiębiorstwa. Wszystkie ważniejsze stanowiska
reprezentacyjne i administracyjne w instytucjach publicznych muszą być obsadzane w wyniku
demokratycznych wyborów, włącznie z głowami państwa.
Proces podejmowania decyzji na wszelkich poziomach powinien umożliwiać udział ludzi, włącznie z
możliwością rozpoczęcia procedury parlamentarnej, zapewnieniem możliwości cyfrowego uczestnictwa,
mechanizmów konsultacyjnych, narzędzi demokracji bezpośredniej, jak inicjatywy ustawodawcze, wiążące
referenda i programy partycypacji lokalnej.
Procesy podejmowania decyzji muszą być transparentne. Odpowiednia dokumentacja i projekty strategii

instytucji UE powinny być dostępne dla opinii publicznej. W razie ryzyka narażenia integralności jednostki lub
bezpieczeństwa publicznego, sądy powinny decydować, które części mogą zostać upublicznione. Aby
ograniczyć wpływy dużych korporacji w demokratycznym procesie podejmowania decyzji, wszyscy biorący
w nim udział powinni publicznie deklarować z kim się spotykają i jak często. Musimy zwalczać korupcję
polityczną, która występuje na wysokim poziomie.
Legislacja i jej wpływ na różne grupy społeczne powinna być zatwierdzana w procesie partycypacyjnym z
odpowiednią reprezentacją władz i grup, których dotyczą stanowione przepisy, włącznie z mniejszościami
etnicznymi.
Demokracja wymaga społeczeństwa poinformowanego i świadomego swoich praw, którego członkowie chcą
i są w stanie brać odpowiedzialność za siebie nawzajem.
2. Wprowadzenia i zapewnienia zasady subsydiarności. Decyzje muszą być podejmowane na najniższym
możliwym poziomie, o ile jest to najbardziej wydajny poziom działania.
3. UE potrzebuje reformy instytucjonalnej: Parlament Europejski jest obecnie jedyną bezpośrednio wybieraną
przez obywatelki i obywateli instytucją. Dlatego też Parlament Europejski, razem z drugą izbą, powinien mieć
moc prawną na poziomie UE. Parlament Europejski powinien mieć prawo wybierania i odwoływania
poszczególnych członków Komisji Europejskiej i mieć prawo głosu we wszelkich kwestiach budżetowych
UE.
Komisja Europejska, obecnie reprezentująca rządy państw członkowskich, powinna stać się autentyczną,
wybieraną Drugą Izbą, współdecydującą z Parlamentem Europejskim oraz reprezentującą regionalną i
narodową różnorodność europejską. Powinna ona także umożliwiać małym krajom wyrażenie swojego głosu
i odgrywanie istotnej roli w procesie demokratycznym.
Komisja musi być odpowiedzialna wobec wszystkich obywatelek i obywateli, a nie realizować interesy
narodów i otrzymywać dwie trzecie głosów Parlamentu Europejskiego przeciwko wotum nieufności.
4. Paneuropejskich, ponadnarodowych list: 50% miejsc w Parlamencie Europejskim powinno być
przeznaczone dla kandydatów z paneuropejskich, ponadnarodowych list wyborczych, z progiem wyborczym
3%.
5. Działań na rzecz obniżenia wieku wyborczego. Wiek wyborczy powinien być obniżony w każdym z krajów
członkowskich, zaczynając od 16 lat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
6. FYEG wspiera prawo do samostanowienia narodów Europy takich jak Fryzyjczycy, Szkoci, Katalończycy
i Baskowie w procesie referendalnym oraz proces pokojowy w Północnej Irlandii.
7. FYEG chce wzmocnić Europejską inicjatywę ustawodawczą (ECI): wiele aspektów mogłoby wyglądać
lepiej. ECI powinna być lepiej promowana, aby zapewnić pełną świadomość obywatelek i obywateli na
temat tego narzędzia demokracji partycypacyjnej. Zbieranie podpisów i inne procedury demokratyczne
powinny być uproszczone. ECI powinna mieć charakter wiążący, co oznacza że Parlament Europejski
powinien zawsze opracować propozycję zmiany prawa po zakończonym sukcesem procesie Europejskiej

inicjatywy ustawodawczej, a obywatele powinni mieć możliwość wzięcia w ogólnoeuropejskim referendum na
ten temat.
8. Nowej Konwencji o Przyszłości Europy: nowa, otwarta i włączająca Konwencja Europejska jest
sposobem na demokratyczne reformy instytucjonalnych podstaw UE i na przedstawienie powszechnej wizji
przyszłości Unii. Ta Konwencja musi być otwarta dla społeczeństwa obywatelskiego i propozycji obywatelek
i obywateli, być wypracowana podczas otwartych spotkań i zapewniać demokratyczne decydowanie o
zakresie reform i sposobie przezwyciężenia gospodarczego, finansowego i ekologicznego kryzysu w Europie
oraz uwzględniać potrzeby mniejszości.
Podczas debaty o Konwencji FYEG opowiada się za Europą Federalną, która oznacza niezależne finansowo
państwa członkowskie. Konwencja musi skutkować nową Konstytucją, ratyfikowaną w referendum
obejmującym całą UE.
9. Bezpiecznej, wolnej i otwartej sieci: dostęp do Internetu musi być chroniony, jako podstawowe prawo
człowieka. Otwarta i neutralna sieć odgrywa kluczową rolę w debacie publicznej i przemianach
demokratycznych. Należy wspierać konkretne instrumenty partycypacji cyfrowej w procesach politycznych
muszą. Należy zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, wolność słowa, włącznie z ochroną osób
zwracających uwagę na rozmaite nieprawidłowości, a otwarte licencje, zwłaszcza w administracji publicznej
powinny być wspierane.
10. FYEG żąda, aby UE ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka.
11. UE ma dużą odpowiedzialność międzynarodową w kwestii konfliktów. UE powinna skupić się na
prewencji konfliktów, zaprzestaniu eksportu i produkcji broni, zakazie broni nuklearnej, działaniu
zdecydowanie przeciwko międzynarodowemu handlowi bronią oraz podjąć wszystkie dostępne niemilitarne
środki, aby zapobiec eskalacji konfliktów, mając zawsze na uwadze całościowy, socjopolityczny kontekst
kraju.
Zaraz po zakończeniu konfliktu UE musi odgrywać ważną rolę w procesie budowania i utrzymywaniu pokoju
oraz odbudowy społeczeństw. Wymagać to będzie wysiłków HR i edukacji pokojowej dla każdego. Trzeba
także zapewnić wszystkim zmarginalizowanym grupom, włącznie z kobietami i młodymi ludźmi, możliwość
odgrywania kluczowej roli w tych procesach.
Współpraca działań na rzecz rozwoju powinna być koordynowana na poziomie UE. Powinna ona skupiać się
na organizacjach lokalnych i dążyć do autentycznego kontrolowania procesu przez ludzi, których dotyczą te
działania. Międzynarodowe korporacje nie powinny mieć wpływu na te procesy. Globalna solidarna praca nie
powinna być wykorzystywana jako ‘koń trojański’ neokolonializmu.
Ważne jest, aby wspierać zrozumienie globalnych nierówności spowodowanych przez niesprawiedliwy i
niedemokratyczny system międzynarodowy, a główne strategie zwalczania globalnej biedy muszą skupiać się
na sektorach strategicznych poza formalnymi sektorami rozwoju do których należą handel międzynarodowy,

subsydia rolnicze, międzynarodowe związki podatkowe.
NATO jest nietransparentnym i niedemokratycznym reliktem Zimnej Wojny, który nie daje żadnych
odpowiedzi na współczesne globalne zagrożenia. Dlatego też powinno zostać rozwiązane.
Żadnych armii. Żadnych wojen. Siły policyjne UE, nie będące armią, mogą być sformowane jako
tymczasowy, konieczny chociaż niepożądany mechanizm obronny, zapewniający bezpieczeństwo
Europejczyków w skali lokalnej.
Wszelkie imperialistyczne pojazdy militarne i broń dalekiego zasięgu powinny zostać zakazane, co oznacza że
nie powinno się ich trzymać nawet pod pretekstem potrzeby obrony. ONZ powinna być instytucją nie
dysponującą armią, a jej decyzje powinny być podejmowane w bardzo demokratyczny sposób. Decyzje te
powinny być nadrzędne wobec jakichkolwiek decyzji na poziomie krajowym.
ONZ powinna dysponować jedynie dyplomatycznymi, prawnymi i gospodarczymi środkami, innymi niż
blokady pomocy humanitarnej, aby przeciwdziałać konfliktom na świecie. Obowiązkowa służba wojskowa
powinna zostać zniesiona. Spełnienie tego warunku powinno być warunkiem przystąpienia krajów
kandydujących do Unii Europejskiej.
3. Gender i LGBTQ+
(Lesbijki, geje, osoby transgenderowe i tansseksulane, queer i wszyscy inni, którzy nie identyfikują się z
dominującym wzorcem seksualności i płci).
Obalmy patriarchat – sam się nie obali!
FYEG jest organizacją feministyczną, ponieważ uznajemy patriarchat za dominujący wzorzec wartości, który
dyskryminuje i stosuje przemoc wobec kobiet, osób LGBTQ+, osób nieuprzywilejowanych społecznie i
migrantów.
W związku z tym FYEG żąda:
1. Dyskryminacja ze względu na płeć biologiczną, kulturową, orientację seksualną musi się skończyć.
Konieczne jest ustanowienie i wdrożenie w krajach członkowskich i na poziomie UE prawa
antydyskryminacyjnego, z konkretnymi środkami, programami i efektywnymi karami. Szczególną uwagę
należy zwrócić na zwalczanie dyskryminacji intersekscjonalnej, np. dyskryminacji podwójnej ze względu na
pochodzenie etniczne i/lub rasę, płeć i/lub orientację seksualną.
2. Zbrodnie nienawiści i przemoc ze względu na płeć, orientację seksualną lub tożsamość płciową muszą być
uznane w kodeksach karnych i nie mogą pozostać niekarane. Postępowania sądowe muszą być prowadzone
w sposób wrażliwy i nie mogą dawać możliwości podwójnej dyskryminacji i wiktymizacji osób, które
przetrwały takie zbrodnie. Państwo i jego przedstawiciele nie mogą nigdy tolerować żadnych aktów
przemocy popełnionych z powodu homofobii, transfobii, mizoginii, rasizmu lub jakiejkolwiek innej mizantropii
skierowanej przeciwko jakiejś grupie i powinni wysyłać jasne sygnały na ten temat opinii publicznej.
3. Należy podjąć konkretne środki, aby przeciwdziałać zbyt małej reprezentacji kobiet w polityce i

gospodarce, aby zapewnić, że odpowiedni procent kobiet w parlamentach, radach nadzorczych, rządach i
innych instytucjach politycznych i socjalnych. Same kwoty nie rozwiązują podstawowej przyczyny
nierówności płci, ale są kluczowym krokiem na drodze do zwiększenia ilości kobiet w sferach polityki i
gospodarki zdominowanych przez mężczyzn. Rzucają one wyzwanie patriarchalnym normom i mogą być
źródłem innych wzorców do naśladowania. Kwotom tego typu muszą towarzyszyć programy i kampanie
promujące równouprawnienie płci we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Aby wyeliminować
znaczącą różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn, należy rozwiązać różnorakie problemy. Jednym z nich jest
wprowadzenie sankcji dla firm, które nie mogą usprawiedliwić wypłacania różnych kwot kobietom i
mężczyznom pracującym na tym samym stanowisku. Kolejnym z nich jest reewaluacja społeczna prac
wykonywanych głównie przez kobiety, jakich jak opieka, za które wynagrodzenie musi wzrosnąć. Ogromna
ilość niepłatnej pracy domowej musi być brana pod uwagę tak samo jak praca biurowa czy fizyczna.
4. Zapewnienia możliwości ustalenia równowagi między pracą a rodziną każdemu obywatelowi UE, bez
względu na jego płeć. Opieka nad dziećmi powinna być odpowiedzialnością równo rozłożoną w rodzinie.
Urlop rodzicielski powinien być udzielany według modelu 6+6+6, gdzie każdy rodzić dostaje sześć miesięcy
urlopu, a pozostałe sześć miesięcy jest dzielone między obydwoje rodziców. Należy opracować
równościowe modele funkcjonowania różnorodnych współczesnych rodzin – takie samo wsparcie należy się
rodzinom, które odchodzą od „tradycyjnego” wzorca matkaojciecdziecko. Należy zapewnić wsparcie
finansowe rodzinom opiekującym się dziećmi. Darmowe żłobki i przedszkola powinny być dostępne dla
każdego dziecka w UE do 2020 roku. Pracodawcy i fundusze UE powinni brać udział w finansowaniu urlopu
wychowawczego i wsparcia finansowego rodziców.
Przymusowe testowanie na HIV/AIDS czy inne choroby przenoszone drogą płciową powinno być
zabronione. Domagamy się również, by osoby trans chronione były przed obecnymi praktykami, zgodnie z
którymi zmusza się je do sterylizacji po korekcie płci!
10. Instytucje edukacyjne, takie jak szkoły, przyczyniają się do upowszechniania wzorca
heteronormatywnego i heteroseksualności jako wyrytej w kamieniu normy seksualnej. Edukacja w Europie
musi stać się bardziej wrażliwa na kwestie związane z płcią kulturową, orientacją seksualną i tożsamością
genderową. Edukacja seksualna w szkołach powinna wspierać różnorodność płciową, walczyć ze
stereotypami, homofobią, transfobią, a także promować szacunek dla rodzin LGBTQ+  nie za pomocą
edukacji religijnej.
Należy zapewnić, by kwestie związane z tematyką LGBTQ+, feminizmem, teorią i historią queer były częścią
szkolnych i uniwersyteckich programów nauczania we wszystkich państwach członkowskich.
Wszystkie odpowiednie do tego instytucje powinny wdrażać programy, odpowiadające na problem
szykanowania osób nieheteronormatywnych oraz na zjawisko seksizmu.
11. Należy zwiększyć widzialność oraz poziom publicznych dyskusji na tematykę genderową oraz kwestie
LGBTQ+, jak również na problemy, na które napotykają osoby nieheteronormatywne (w szczególności w
trakcie komunikacji z władzami i instytucjami publicznymi).

4. Energia, zmiany klimatu i rolnictwo
Obecne, młode pokolenie będzie musiało zmagać się ze skutkami kryzysu ekologicznego, którego świadkami
obecnie jesteśmy. Szybkie tempo wykorzystywania przez nas zasobów naturalnych, ginięcia gatunków i
zanieczyszczania przyrody musi zostać zatrzymane. Wyzysk naszego środowiska przejawia się dziś w wielu
formach, jednak różnorodność problemów, przed którymi stajemy, nie znajduje odzwierciedlenia w polityce
Unii Europejskiej. Prowizoryczne narzędzia rynkowe, takie jak Europejski System Handlu Emisjami (ETS)
czy cele redukcji emisji gazów cieplarnianych nie wystarczą do rozwiązania problemów, przed którymi
obecnie stoimy. Przestarzałe metody wytwarzania energii muszą zostać zabronione w Europie, a wsparcie
finansowe dla nieodnawialnych źródeł energii, takich jak energetyka jądrowa – wstrzymane. Musimy – w
granicach UE – wytwarzać ją w sposób przyjazny środowisku i ludziom oraz na lokalną skalę. Inwestując w
energetykę odnawialną oraz rozwijając europejską sieć jej przesyłu możemy stworzyć zielone miejsca pracy.
Aby zmniejszyć poziom emisji i uniknąć niebezpiecznego, globalnego ocieplenia, efektywność energetyczna
oraz zmniejszenie poziomów jej zużycia powinny mieć większy niż do tej pory priorytet w polityce unijnej.
Wspólna Polityka Rolna w swej obecnej formie nie realizuje zasad zrównoważonego rozwoju. Jej reforma
musi skupić się na stworzeniu bardziej etycznych, trwałych metod produkcji. Oznacza to m.in. produkowaną
lokalnie żywność ekologiczną, jak również finansowanie projektów kulturalnych. Mające za swój cel
poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, chroniące naturalne krajobrazy i życie przyrodnicze projekty
powinny być szczególnie promowane przy przyznawaniu finansowania. Środki przyznawane na politykę rolną
nie powinny przyczyniać się do krzywdy zwierząt i ludzi – zarówno na obszarze UE, jak i poza nim.
Nadwyżki produkcyjne wiążą się z marnowaniem zasobów i energii – konsumpcja i produkcja dóbr powinna
zostać dostosowana do rzeczywistych potrzeb ludzi oraz możliwości ich zaspokojenia przez naszą planetę.
FYEG domaga się zatem, by:
1. Europa do roku 2030 przeszła w 100% na energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych – tak, by móc
walczyć ze zmianami klimatu, zapewnić sobie niezależność energetyczną oraz samowystarczalność w ramach
projektu relokalizacji gospodarki. Priorytetem powinno być aktywne wsparcie dla rozproszonego
wytwarzania energii oraz małoskalowej energetyki odnawialnej, należącej do lokalnych społeczności – w tym
poprzez stworzenie jednolitego standardu komercjalizacji tego typu energetyki. Towarzyszyć mu powinno
utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetyki Odnawialnej (ERENE), a także kontynentalnej sieci
energetycznej, umożliwiającej zintegrowanie różnych źródeł energii odnawialnych. Fundusze spójności oraz
obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego powinny zostać użyte do sfinansowania tej energetycznej
transformacji, jak również do inwestycji w zielone technologie oraz badania i rozwój.
Należy porzucić model wytwarzania energii, oparty na paliwach kopalnych – zakazać wydobycia gazu
łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego oraz wydobycia ropy z piasków bitumicznych, jak również
zakręcić kurek z subsydiami dla paliw kopalnych, ich importu i wytwarzania z nich energii, wyłączyć oparte na
źródłach nieodnawialnych bloki energetyczne oraz zabronić fałszywych alternatyw, takich jak CCS
(wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) czy fuzja jądrowa. Dążmy do Europy wolnej od energetyki
jądrowej – i podejmujmy konkretne kroki w tym celu!

Zbyt wiele państw nadal polega na energetyce nuklearnej. Czarnobyl i Fukushima pokazały nam, jak bardzo
niebezpieczne może być komercyjne wykorzystanie energetyki jądrowej. Potrzeba nam mapy drogowej
rezygnacji z tej technologii zamiast nowych subwencji i liberalizacji przepisów, umożliwiających jej dalsze
wykorzystywanie.
Będziemy promować strukturalne zmiany w systemach produkcji i konsumpcji, stawiające na
samowystarczalność, efektywność energetyczną i zmniejszenie poziomów konsumpcji energii – w tym te,
dostarczające wiedzy na temat sposobów używania energii.
Zmniejszymy poziom konsumpcji energii – każdego typu i we wszystkich sektorach – o 50% do roku 2040.
Oznaczać to będzie takie działania, jak obowiązkowa termorenowacja wszystkich budynków, efektywność
energetyczna służąca gospodarstwom domowym, a także wzrost znaczenia transportu publicznego. Będziemy
promować upowszechnianie sieci ciepłowniczych wewnątrz miast, napędzanych energią ze źródeł
odnawialnych, takich jak biogaz, wodór czy biomasa. Zwiększeniu powinno ulec finansowanie badań nad
biopaliwami trzeciej generacji.
2. Do roku 2015 powinien powstać wiążący całą Unię Europejską traktat klimatyczny, uwzględniający
obowiązkowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych – począwszy od redukcji o 40% do roku 2020 w
porównaniu z rokiem 1990 – a także eliminujący wyjątki z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, tak by
dotyczył on również rolnictwa, leśnictwa oraz innych, obecnie z niego wyłączonych sektorów gospodarki.
Redukcji powinien ulec poziom obecnych zezwoleń emisyjnych w ramach ETS, nie powinny być one również
przyznawane przedsiębiorstwom za darmo. W polityce międzynarodowej UE powinna działać na rzecz
globalnego porozumienia klimatycznego, dostarczając tak bardzo potrzebnego przywództwa w tej sprawie.
Powinno ono uwzględniać reformę międzynarodowego prawa handlowego w kierunku promowania
uczciwych transferów technologicznych oraz odwęglenia gospodarki na całym świecie.
3. Emisje gazów cieplarnianych muszą zostać opodatkowane – jego minimalny poziom podatku powinien być
ustalany na poziomie unijnym, ale państwa członkowskie powinny mieć wolną rękę, jeśli będą chciały ustalić
go na wyższym poziomie. Nie powinno ono ograniczać się jedynie do sektora transportowego i powinno
objąć całą gospodarkę.
4. Polityka ochrony środowiska UE również musi wyznaczać pewne minima, obowiązujące wszystkie
państwa członkowskie. Działania szkodliwe dla przyrody, takie jak emisje gazów cieplarnianych, muszą być
zwalczane takimi narzędziami polityki wspólnotowej, jak ogólnoeuropejskie podatki, zakazy i regulacje,
egzekwowane przez europejską instytucję do spraw ochrony środowiska, mającą uprawnienia do karania
państw i firm, które nie realizują dyrektyw czy wyroków sądowych. Spójna, wiążąca dla wszystkich polityka
ekologiczna może sprawić, że Unia stanie się motorem globalnych zmian w tym zakresie.
5. Chronić i przywracać bioróżnorodność i siedliska, za pomocą chociażby wiązania ze sobą obszarów sieci
Natura 2000, oddawania przyrodzie nieużytków, przywracania na dawne obszary występowania gatunków
przetrzebionych przez człowieka (wilków, bobrów, dzików etc.), płatności za usługi ekosystemowe czy za
działania na rzecz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu.

6. Zmniejszyć i zreformować system dopłat bezpośrednich do rolnictwa – skończyć ze wspieraniem
rybołówstwa, rolnictwa przemysłowego i innych działań, krzywdzących dla drobnych rolników z krajów
Globalnego Południa. Subsydia powinny być skierowane na rzecz małoskalowego rolnictwa, ochrony
naturalnych krajobrazów, bardziej etycznych, trwałych metod produkcji, takich jak rolnictwo ekologiczne czy
projekty dotyczące jakości życia na obszarach wiejskich, w tym powrotu ludzi młodych na wieś.
7. Stworzyć spójną politykę użytkowania ziemi w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
unikającą konkurowania o areał między produkcją żywności a biopaliwami, a także zakazem wycinki lasów i
zagarniania w niezgodny z prawem sposób ziemi przez państwa członkowskie czy biznes.
8. Uznać nasiona za dobro wspólne i zabronić patentowania fragmentów DNA istniejących roślin. Należy
zakazać użycia GMO w rolnictwie oraz wprowadzić oznaczenia produktów ze zwierząt, karmionych
organizmami modyfikowanymi genetycznie. Musimy zagwarantować najwyższy możliwy poziom
przejrzystości w sektorze produkcji żywności oraz zwiększać prawa konsumenckie,
9. Promować wegetarianizm, weganizm oraz łańcuchy żywnościowe, uwzględniające produkcję regionalną,
sezonową oraz wytwarzaną w uczciwy sposób.
10. Promować odpowiedzialną konsumpcję dóbr i zasobów, a także walczyć z nawykami
konsumpcjonistycznymi. Jesteśmy za społeczeństwem opartym na kulturze, wiedzy i usługach, które służą
ludziom.
5. Migracje i swoboda przemieszczania się
Żadnych granic – żadnych deportacji!
Wolność poruszania się jest podstawowym prawem człowieka. Granice oraz ścisłe kontrole graniczne
ograniczają to prawo. Z tego powodu FYEG uważa, że wszelkie granice należy znieść. Chcemy żyć w
świecie bez przejść kontrolnych, restrykcji wizowych i Frontexu.
Unia Europejska stworzyła przestrzeń wolności i swobody poruszania się dla swoich obywatelek i obywateli.
Pierwotny duch Unii dawno już jednak znikł. Ani obywatelki i obywatele państw UE, ani tym bardziej osoby
z państw trzecich nie mogą cieszyć się realizacją niegdyś złożonych obietnic. Zamiast tego Unia staje się dla
nas wszystkich coraz bardziej restrykcyjna. Musimy powrócić do wartości, na których UE została
ufundowana – solidarności i otwartości.
Ludzie nie powinni doświadczać ograniczeń w prawie do studiowania, pracy i życia w krajach innych niż ich
ojczysty. Mobilność wewnątrz UE powinna być przystępna cenowo, szybka, wygodna i realizowana z
poszanowaniem dla środowiska. Migracje powinny być uznane za zjawisko wzbogacające społeczeństwa, a
nie stanowiące dla nich zagrożenie. FYEG domaga się, by procesy naturalizacji oraz podwójne obywatelstwo
były bardziej dostępne i efektywne. Obywatelstwo nie powinno być przypisane do narodowości, lecz do
miejsca pobytu. Musi również uwzględniać dostęp do praw socjalnych, ekonomicznych oraz politycznych.
Uczestnictwo w życiu politycznym jest kluczem do większej spójności społecznej – dlatego też FYEG
domaga się prawa głosu dla wszystkich, mieszkających na obszarze Unii Europejskiej, opartego na miejscu

zamieszkiwania.

Unia musi walczyć ze źródłami przymusowych migracji za pomocą sprawiedliwej polityki handlowej, a także
silniejszej polityki rozwojowej. FYEG domaga się systemu azylowego, który zasługuje na tę nazwę.
Potrzebujemy lepiej chronić ludzi, uciekających z powodu wojen, ludobójstwa, dyskryminacji politycznej,
religijnej czy jakiejkolwiek innej, jak również klęsk żywiołowych, zmian klimatu, niegodnych warunków życia
oraz marginalizacji ekonomicznej w kraju pochodzenia. Uchodźcy powinni być mile widziani. Bierzemy na
serio Powszechną Deklarację Praw Człowieka i jej zapis, mówiący o tym, że „Każdy człowiek ma prawo
ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania” (art. 14 (1)). Wierzymy, że
społeczeństwa Europy mają obowiązek udzielania pomocy osobom jej potrzebującym.
FYEG uważa, że:
1. Istnienie centrów przetrzymywania migrantów oraz zatrzymywania jednostek wyłącznie z powodów
związanych z ich migracjami powinno zostać zakazane.. Deportacje imigrantek i imigrantów nie mogą mieć
miejsca!
2. Kwestionujemy ideę asymilacji, która wymaga od osób migrujących wtopienia się w już istniejące,
niezmienne społeczeństwo i dominującą w nim kulturę. Chcemy kierować się koncepcjami otwartości i
różnorodności. Naszym celem jest permanentny dialog między różnymi stylami życia, mający na celu
wypracowanie wspólnymi siłami, w jaki sposób możemy żyć razem i akceptować różnorodność.
Zróżnicowanie kulturowe, historyczne i językowe musi być wspierane, prawa mniejszości – bronione, a dialog
międzykulturowy w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia – podtrzymywany. Zniknąć musi segregacja
kulturowa i społeczna, obecna w naszych społeczeństwach.
3. Swoboda poruszania się jest prawem człowieka i musi być respektowana – tak w Europie, wzdłuż jej
granic, jak i poza nimi. Unia Europejska musi być otwartym, przyjaznym miejscem. Nie możemy pozwolić
sobie na istnienie straży granicznych oraz niedemokratycznych, działających w sposób nieprzejrzysty
instytucji, łamiących prawa osób migrujących oraz uchodźców instytucji, takich jak Frontex. Pierwszym
krokiem powinno być zniesienie wymogów wizowe dla krajów spoza UE. Traktat z Schengen musi zostać
poszerzony, a pomysły na jego rozwodnienie i przywrócenie wewnętrznych kontroli granicznych –
powstrzymane. Naszym długofalowym celem jest obywatelstwo globalne.
Trwająca obecnie militaryzacja granic UE, jak również rozbudowa kontrolnych działań granicznych na
obszary morskie oraz tereny państw trzecich musi się skończyć! Eurosur jest próbą stworzenia gęstej sieci
nadzoru nad całym obszarem przygranicznym Unii za pomocą nowoczesnych technologii, zaś pomysł „Smart
Borders” doprowadziłby do rejestrowania wszystkich wejść i wyjść obywatelek i obywateli państw trzecich
na teren UE za pomocą systemu elektronicznego. Projekty te zagrażają prawom osób migrujących oraz
obywatelek i obtwateli Unii. Jakikolwiek system „zarządzania granicami” musi za swój główny cel stawiać
sobie ratowanie i ochronę osób migrujących, nie zaś zapobieganie „nielegalnej imigracji”.
4. Jako że Unia Europejska w znaczący sposób przyczynia się do zaistnienia warunków środowiskowych

oraz ekonomicznych, zmuszających osoby z Globalnego Południa do migracji, ma ona obowiązek ponownie
przemyśleć całość realizowanej przez siebie polityki. Unia musi działać na rzecz lepszych regulacji
społecznych i ekologicznych na poziomie całego globu. Jednym z pomysłów mogłoby być wprowadzenie
opodatkowania socjalnego i ekologicznego na granicach handlowych UE.
5. Unia musi stworzyć odpowiedzialną politykę azylową. Dopóki ona nie powstanie, osoby, którym
odmówiono azylu, nie mogą być odsyłane do kraju swojego pochodzenia, jeśli tylko grozić im będzie
jakiekolwiek ryzyko niehumanitarnego traktowania. Azylanci muszą mieć zapewnione godne warunki życia.
UE musi stworzyć wspólnotową instytucję, zajmującą się polityką azylową, a także nowy system, oparty na
solidarności i podziale odpowiedzialności między poszczególnymi państwami członkowskimi – wymagać to
będzie zniesienia Traktatu Dublińskiego. Udzielenie azylu politycznego powinno być gwarantowane.
6. UE musi przyjąć do siebie wszystkich szukających azylu uchodźców, pochodzących z rejonów
konfliktowych, takich jak Syria, a także zwiększyć stopień „uprawnionych” powodów, dla których
przyjmować można uchodźców – na przykład o złe warunki ekonomiczne, kwestie ekologiczne i związane ze
zmianami klimatu. Unia nie może z jednej strony sprzedawać broni, która powoduje ucieczkę ludzi, a z drugiej
strony zamykać przed uciekającymi swe granice.
7. Unia musi zapewnić równy stopień realizacji podstawowych praw człowieka dla wszystkich osób,
mieszkających w jej obrębie – niezależnie od tego, czy są osobami migrującymi, czy obywatelkami i
obywatelami państw członkowskich. Kwestie ekonomiczne nie powinny kierować unijną polityką wobec
migracji.
8. Pozwolenia na pobyt muszą być darmowe i łatwo dostępne.
9. Mobilność osób młodych oraz pracownic i pracowników powinna być wspierana poprzez specjalne
programy i partnerstwa, które dotyczyć powinny również państw trzecich – pomaga ona we wzmacnianiu
europejskiej świadomości i solidarności, a także w porozumieniu międzykulturowym. Bariery administracyjne
dla tych programów muszą zostać zniesione.

