
 
 

 
 

 
Deklaracja Dorocznego 

Zgromadzenia Ogólnego (AGM): 
 

Ufając w Europę socjalną 
 
 
 
 
Z okazji Dorocznego Zgromadzenia Ogólnego, w odpowiedzi na niepewność polityczną, społeczną i 
ekonomiczną w Europie członkowie Eurodiaconii pragną odnieść się do kwestii zaufania w naszych 
społeczeństwach. Nasza wspólna odpowiedź opiera się na naszej wspólnej nadziei i chęci wspólnego 
działania. Wierzymy również, że jednym z kluczowych komponentów wiary chrześcijańskiej jest 
przekonanie, że wszyscy ludzie mają równą wartość, są stworzeni na obraz Boga i nie powinni być 
oceniani ze względu na swój status społeczny, ekonomiczny czy religijny. 
 
Zatem uzgodniliśmy, co następuje: 
 
• Zaufanie znajduje się w centrum naszej tożsamości jako organizacje chrześcijańskie. Zaufanie 

oznacza posiadanie i pielęgnowanie wiary w ludzi, ich czyny oraz przyszłość. Zaufanie jest podstawą 
nadziei i przeciwieństwem strachu, nie będąc jednocześnie naiwnym czy bezkrytycznym. 

 
• Powstanie nowoczesnych systemów zabezpieczenia społecznego ponad sto lat temu opierało się 

na woli, by chronić przed zbiorowymi zagrożeniami grupy na nie narażone i odpowiednio 
redystrybuować zasoby. Zaufanie i wzajemność stanowią zatem fundament europejskich ustrojów 
społecznych. Z tego powodu brak zaufania godzi w serce systemów zabezpieczenia społecznego, 
zagraża ich przyszłości i naraża na szwank ideę socjalnej Europy. 

 
• Wpływ kryzysu finansowego, gospodarczego i demokratycznego nadal przejawia się w osłabieniu 

pewności procesów politycznych i pewności mediów w czasach „fake news” (ang. fałszywych 
wiadomości). To powoduje erozję zaufania i eskaluje w postaci polaryzacji w społeczeństwach w 
całej Europie. Jako organizacje opierające się na wierze chrześcijańskiej wierzymy, że mamy Dobrą 
Wiadomość, nie fałszywą wiadomość, i wierzymy w odpowiedzialność i solidarność wszystkich w 
dzieleniu się obciążeniami naszych społeczeństw. Istnieje silna korelacja pomiędzy sytuacją 
społeczno-ekonomiczną ludzi oraz ilością zaufania, jaką mają do swojego rządu. Wierzymy, że w 
najlepszym gospodarczym i długoterminowym interesie państw jest inwestowanie w ludzi 
pozbawionych prawa głosu i dbanie o nich. 

 
• Brak wyraźnej wizji dla Europy może prowadzić do niepewności. Europejski Filar Praw Socjalnych 

oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju, brane pod uwagę wspólnie, mają potencjał by ukształtować 
spójną i kompleksową strategię dla Unii Europejskiej po 2020 r. i stać się promykiem nadziei. 

 
• Dzięki bezpośredniej styczności z ludźmi, znajdujemy się w uprzywilejowanej pozycji, pozwalającej 

tchnąć życie w liczne inicjatywy socjalne pochodzące ze szczebla unijnego i krajowego i mamy 
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potencjał by zmieniać na lepsze życie ludzi. Pod tym względem działamy jako posłańcy zaufania w 
naszych działaniach praktycznych i rzecznictwie. 

 
• Usługi społeczne i walka o sprawiedliwość społeczną są fundamentami zaufania. Zaufanie często 

najlepiej budować na poziomie osobistym, np. troszcząc się o innych ludzi, którzy zostali powierzeni 
naszej pieczy przez krewnych czy władze publiczne. Budowanie zaufania stanowi fundament jakości 
naszej pracy. 

 
• Zaufanie musi być budowane w dialogu, a to obejmuje również szeroką odpowiedzialność 

decydentów politycznych, by pracowali dla wspólnego dobra. Obejmuje to również zapewnienie, 
by osoby korzystające z jakiegokolwiek systemu zabezpieczenia społecznego obdarzyły ten system 
zaufaniem. 

 
• Rozwój polityczny na szczeblu europejskim musi również być podszyty zaufaniem – zaufaniem, że 

nastąpią działania polityczne, finansowe i legislacyjne, spełniające aspiracje takich instrumentów, 
jak Europejski Filar Praw Socjalnych i Cele Zrównoważonego Rozwoju. 

 
Zatem deklarujemy, że: 
 

➢ Członkowie Eurodiaconii podtrzymują swoje zobowiązanie, by dalej działać jako agenci 
zaufania. 

➢ Naszym wyzwaniem jest codzienne dążenie do podwyższania jakości i przejrzystości, by być 
godnymi zaufania. 

➢ Natchnieni nadzieją Ewangelii oraz jako rzecznicy sprawiedliwości społecznej, wyraźnie 
pracujemy na rzecz wspólnego dobra i bardziej socjalnej Europy. 

➢ Członkowie Eurodiaconii będą pracowali, by wzmacniać prawa, głos oraz siłę demokratyczną 
najmniej uprzywilejowanych grup społecznych, a zatem przyczyniali się do spójności 
społecznej w naszych społeczeństwach. 

➢ Sprzeciwiamy się wszelkim formom populizmu i ekstremizmu, które sprzyjają ksenofobii, 
rasizmowi, „innościowości” (ang. othering) i wykluczeniu. 

➢ Wzywamy polityków do obrony poziomów zaufania w naszych społeczeństwach zamiast 
podgrzewania uczuć przeciwnych. 

➢ Zwracamy się do władz publicznych o zaufanie w naszą zdolność, by przynosić zaufanie naszym 
użytkownikom i społeczeństwom. 


