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Apel catre europenii curajosi si de buna credinta
Cracovia chart, 17 martie 2007

Astazi, 17 martie 2007, noi subsemnatii, cetateni ai Europei, adunati la Cracovia din Austria, Croatia, 
Franta, Marea Britanie si Irlanda, Italia, Polonia, Romania si Ungaria, plecand de la radacinile crestine 
ale  Europei,  adresam tuturor  persoanelor  de  buna  credinta  urmatorul  apel,  in  vederea  promovarii 
drepturilor fiecarei persoane, indeosebi ale celor mai slabi si suferinzi, catre o Civilizatie a Dragostei si 
a Vietii.

Constienti  de faptul  ca  pe  recunoasterea  fiecarei  fiinte  umane  a  dreptului  la  viata,  din  momentul 
conceperii si pana la sfarsitul sau natural, se bazeaza convietuirea umana si comunitatea politica si de 
faptul ca nu va fi niciodata pace pana cand acest drept nu va fi pe deplin recunoscut, ii invitam pe 
cetatenii europeni sa apere cu curaj, fara prejudecati si fara preconceptii, toate idealurile de libertate, 
de  dreptate  si  pace,  cu  respectarea  conditiei  esentiale  in  vederea  atingerii  acestor  obiective: 
reafirmarea,  fara  ambiguitati,  in  cadrul  conventiilor  internationale  si  in  legislatiile  nationale  a 
Dreptului la viata al fiecarei fiinte umane din momentul conceperii, pe parcursul intregului sau proces 
de dezvoltare si pana la disparitia naturala.

Mai solicitam ca reprezentantii europeni de pe langa Natiunile Unite sa promoveze viata umana in 
fiecare stadiu al dezvoltarii sale si in toate Statele, fie dezvoltate fie sarace, daca intr-adevar doresc sa 
existe pace. Doar in acest mod, de fapt, vor putea fi intarite bazele unei paci adevarate si durabile. 
Natiunilor  Unite,  indeosebi,  le  cerem  sa  vegheze  ca  Statele  dezvoltate  sa  nu  stopeze  accesul  la 
dezvoltare al statelor sarace, conditionand ajutoarele prin absurde politici antinataliste si organizarea 
de campanii menite sa raspandeasca sterilizarea si avortul la cerere.

Respingem, din aceste motive,  raporturile dintre state bazate pe dominatia economica sau militara; 
cerem ca Natiunile Unite sa recunoasca toate aspiratiile nationale adevarate, sa grabeasca procesul de 
dezarmare universala, sa garanteze libertatea marilor, sa promoveze in raporturile internationale legi 
sociale  care  sa  recunoasca toate  drepturile  umane,  incepand cu cel  la  nastere,  egalitate  in  munca, 
libertatile religioase impotriva oricarei  opresiuni,  sa aiba forta de a sanctiona si sa aiba mijloacele 
necesare  pentru  tutela  drepturilor  popoarelor  slabe  impotriva  tendintelor  acaparatoare  ale  celor 
puternici.

Partidelor politice din fiecare tara le cerem sa contribuie la intarirea acelor tendinte si a acelor principii 
care vor sa promoveze si sa apere, inca din momentul conceperii, viata fiecarei fiinte umane si sa tina 
astfel departe orice pericol de terorism si de noi razboaie, sa instaureze o ordine stabila fata de toate 
natiunile,  cu o adecvata  distribuire  a resurselor;  sa favorizeze dezvoltarea,  sa aduca la  indeplinire 
idealurile de dreptate sociala si sa imbunatateasca conditiile generale de munca.

Reprezentantilor  Statelor  membre  ale  Uniunii  Europene,  in  special,  le  cerem  sa  pregateasca  o 
Constitutie europeana care sa recunoasca pe deplin, ca fiind central si fundamental, Dreptul la viata 
din momentul conceperii al fiecarei fiinte umane si sa nu finanteze, asadar, acele organizatii, chiar si 
neguvernamentale,  care  sunt  implicate  in  incurajarea  si  programarea  unor  adevarate  campanii  de 
raspandire, in special in tarile sarace, a planificarii familiare, sterilizarii si avortului provocat. Cerem 



bineinteles ca aceasta Constitutie europeana sa recunoasca radacinile crestine si vitalitatea acestora 
pentru viitorul Europei.

Pe  plan  constitutional,  pentru  binele  comun  al  Europei,  dorim  State  care  sa  recunoasca  limitele 
activitatii  lor, respectand si promovand nucleele si organismele naturale,  precum familia bazata pe 
casatorie,  personalitatea  individuala  si  initiativele  private,  conform  principiului  subsidiaritatii.  Si 
pentru  ca  Statele  sa  fie  cea  mai  sincera  expresie  a  vointei  populare,  cerem  reforma  institutiilor 
parlamentare  pe  baza  reprezentarii  proportionale;  vrem  simplificarea  legislatiei;  invocam 
recunoasterea juridica a partidelor si a sindicatelor.

Dar  aceste  reforme  ar  fi  zadarnice  si  fara  continut  daca  nu am insista  in  a  reclama,  ca  suflet  al 
societatii, Dragostea pentru Viata, adevaratul sens  al libertatii, corespunzator cu maturitatea civila a 
popoarelor europene si cu cea mai inalta dezvoltare a energiilor lor: libertate religioasa, libertate de 
invatamant, fara monopoluri de stat; libertate sindicala, fara preferinte si privilegii de parte; libertate 
comunala si locala.

Acest ideal de libertate nu tinde sa dezorganizeze Statele, ci este esential in reinnoirea energiilor si a 
activitatilor  care  trebuie  sa  gaseasca  in  centru  coordonarea,  valorificarea,  apararea  si  dezvoltarea 
progresiva.  Energii care trebuie sa se uneasca in nuclee vitale, care vor putea sa extraga elementele de 
conservare si de progres, dand valoare autoritatii ca forta si exponent intreg al suveranitatii populare si 
a colaborarii sociale.

Reformele necesare si urgente in domeniul prevederilor sociale si al asistentei sociale, in legislatia 
muncii, in formarea si tutela micii proprietati, in comunicarea sociala, trebuie sa tinda spre elevarea 
sociala  a  categoriilor  defavorizate;  in  timp  ce  cresterea  fortelor  economice  ale  Uniunii  Europene, 
cresterea productiei, reforma fiscala in favoarea familiei bazate pe casatorie, solutionarea problemei 
deja cronice a regiunilor mai putin dezvoltate,  reorganizarea scolara si tutela mediului vor garanta 
Europei o dezvoltare echilibrata si care poate fi sustinuta.

Inspirandu-ne din principiile exprimate mai sus, ne prezentam in viata politica a Uniunii Europene si, 
in numele „SOLIDARITATII – Libertatii, Dreptatii si Pacii”, cerem aderarea la programul nostru din 
partea tuturor persoanelor binevoitoare, fara nicio discriminare; din partea tuturor celor care stiu sa 
lege  adevaratul  sens  al  drepturilor  si  al  intereselor  nationale  si  europene  cu  un  sanatos 
internationalism; din partea celor care apreciaza si respecta Dreptul la viata al fiecarei fiinte umane 
inca de la concepre si pe parcursul intregului sau proces de dezvoltare, pana la disparitia naturala.


