QCEA is blij met het werk van zowel de Raad van Europa
als de EU om democratie tot stand te brengen binnen haar
grenzen en het daarbuiten te stimuleren en ondersteunen.
QCEA roept de Europese Instellingen en de lidstaten op om
beter rekenschap af te leggen aan de burgers door meer
transparantie en door te zorgen, dat informatie makkelijk
toegankelijk is. Zo worden burgers in staat gesteld om meer te
leren over het beleid en de beslissingen van de Instellingen en
deel te nemen in het besluitvormingsproces.

Deze verklaring werd vastgesteld door de Quaker Raad
voor Europese Aangelegenheden (QCEA) in september
2009. QCEA vertegenwoordigt Quakers in de volgende
landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk,
Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen,
Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk en door
de Europa en het Midden-Oosten afdeling van Friends
Wereld Comité: Bulgarije, de Tsjechische Republiek,
Kroatië, Dubai, Egypte, Estland, Finland, Georgië,
Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen,
Rusland en Spanje

QCEA roept de Instellingen ervoor te zorgen dat hun relaties
met andere landen aantoonbaar zijn gebaseerd op respect
voor democratie en mensenrechten.
QCEA roept de lidstaten op tot bereidheid om de kosten
van het Europese project te dragen en om de redenen
hiervoor duidelijk te maken aan de burgers en te zorgen voor
voldoende financiële middelen op Europees niveau.
QCEA roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat
beschikbare middelen voor externe acties en buitenlands
beleid overeenkomen met de verwachtingen van de EU
als mondiale speler. Deze middelen moeten gericht zijn op
vrede, democratie en mensenrechten voor de volkeren van de
wereld in plaats van op smalle en korte termijn economische
doelstellingen van Europese en andere regeringen.

Foto’s: Lego Europa door Cemre, Europese vlag door TPCOM,
Vredeshanddruk door oekoimpuls.de http://oekoimpuls.de, ”JCN bevrijdt
zich van handboeien” door Amit Gupta, spaarlampen door bloodycape,
stembus door everyvotecounts.
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Democratisch Bestuur

EEN QUAKER VISIE OP EUROPA

Een Quaker Visie op Europa

Als leden van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers),
een van de vredeskerken, geloven wij in dat van God in iedereen.
Wij geloven in niet-gewelddadige methodes voor het oplossen van
conflicten, in de fundamentele gelijkheid van alle mensen overal,
en in een duurzame manier van leven die de aarde die wij met zijn
allen delen kan opbrengen.
Op basis van deze wezenlijke overtuigingen, vertegenwoordigt
QCEA de Europese Quakers bij Europese besluitvormers met
betrekking tot:
•
•
•
•
•

Daartoe pleiten we voor een duurzaam, adequaat gefinancierd
beleid dat rekening houdt met tot conflicten leidende situaties
met betrekking tot alle landen binnen of buiten de grenzen van
Europa.
QCEA roept de EU op om te werken vanuit het uitgangspunt
dat duurzame binnenlandse vrede en vreedzame verhoudingen
met buurlanden de basis moeten vormen voor enige verdere
toetreding van landen.

Vrede
Mensenrechten
Economische Rechtvaardigheid
Democratisch Bestuur
Duurzame Energie

QCEA roept de Europese Unie (EU) en de Raad van Europa op om
bij te dragen aan een vreedzaam Europa, meelevend, open en
rechtvaardig in haar betrekkingen tussen de lidstaten, alsook met
de landen en volkeren buiten de EU.

Economische rechtvaardigheid
QCEA is blij met de welvaart die de EU voor haar bevolking
genereert, de getoonde solidariteit met lidstaten die een lager
economisch vertrekpunt hebben, en met de hulp die aan derde
landen verstrekt is voor hun ontwikkeling.
QCEA roept de EU op dit principe van solidariteit tussen mensen
en tussen lidstaten te handhaven, zelfs wanneer wereldeconomie
en toenemende ongelijkheid in een groeiende EU deze
solidariteit op de proef stellen.
QCEA roept de EU en haar lidstaten op om over de grenzen
van Europa heen solidariteit te betrachten, zich niet naar binnen
te keren of protectionistisch te worden en erop toe te zien dat
door haar ter beschikking gestelde middelen blijven bijdragen
aan vrede en duurzaamheid.

Mensenrechten
QCEA is blij met de vooruitgang die de Raad van Europa en
de EU geboekt hebben op het gebied van mensenrechten. Het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens en het Handvest van Grondrechten
zijn allemaal mijlpalen voor Europa.

Vrede
QCEA is blij dat de EU en de Raad van Europa een grote
bijdrage hebben geleverd aan vrede in Europa en in de rest van
de wereld.
QCEA roept de EU op om haar nadruk op vrede te handhaven en
om haar buitenlands beleid vorm te geven op basis van een nietmilitaire en niet-gewelddadige aanpak.

QCEA roept alle Europese Instellingen op om verder te werken
aan een ruimhartig en rechtvaardig beleid inzake asiel en
migratie, in het besef dat de politieke, economische en sociale
omstandigheden die mensen ertoe brengen hun geboorteland
te verlaten, mede veroorzaakt worden door de relatief grote
welvaart van rijke landen in Europa en elders.
QCEA roept de EU op om bij haar toekomstig beleid inzake
strafrecht en de dreiging van terrorisme nadrukkelijk rekening
te houden met de rechten van de mens. Dit beleid moet dus
gericht zijn op de eliminatie van de oorzaken van criminaliteit
en terrorisme. QCEA gelooft dat als we rechtstreeks het beste in
mensen aanspreken, wij de kans bieden aan het beste in hun aard
om daarop te reageren.

Duurzame Energie
QCEA is blij met het leiderschap dat de EU heeft getoond bij
het Kyoto protocol en de CO2 reductie. Maar er moet nog
veel gebeuren. QCEA roept de EU op haar afhankelijkheid
van het milieu te erkennen en haar verantwoordelijkheid te
nemen, in de erkenning dat voor het bevorderen van duurzame
energie zekerheid het essentieel is dat wij, die meer dan het
ons toekomende deel verbruiken, meer bijdragen aan energie
reductie.
QCEA roept de EU op haar verantwoordelijkheid voor
mensenrechten waar ook ter wereld nooit over het hoofd te zien
bij het voorzien in haar energiebehoefte.

