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Zwierzchnicy protestanckich kościołów partnerskich z Polski, Niemiec, Czech i Włoch
zaapelowali do obywateli swoich krajów o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu
Europejskiego. W dokumencie przypomnieli że UE zapewnia swoim obywatelom
podstawowe prawa. Zauważyli, że „wolność słowa i wyznania oraz przestrzeganie i
wzmacnianie praw mniejszości są częścią europejskiego konsensusu”. Przyznali także, że
UE boryka się obecnie z trudnymi tematami.

Duchowni zachęcają do wzięcia udziału w wyborach wszystkie osoby, bo „każdy głos się liczy.” Wybory dobędą się w
dniach 23 - 26 maja.
Pod apelem podpisali się : bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego W RP, bp Marek
Izdebski - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP oraz bp dr Volker Jung - prezydent Kościoła
Ewangelickiego Hesji i Nassau, a także ks. Daniel Ženatý - senior synodalny Kościoła Czeskobraterskiego) i ks. Eugenio
Bernardini, a także ks. Eugenio Bernardini - moderator Kościoła Waldensów we Włoszech.
Sygnatariusze apelu przypomnieli o bliskich relacjach partnerskich, które „wyrosły z działań na rzecz pojednania po II
Wojnie Światowej” i jakie łączą ich Kościoły. Podkreślili, że dzięki wzajemnej współpracy doświadczają „kulturowej,
wyznaniowej i religijnej różnorodności Europy jako wzmocnienia oraz gwaranta trwającego dziesięciolecia pokoju w
Europie”.

Duchowni wspomnieli również o kryzysie zaufania w UE. Wśród problemów wymienili nadchodzący Brexit, kryzys
zadłużenia państw i kryzys finansowy, utrzymujące się bezrobocie zwłaszcza młodych ludzi, egoizm narodowy,
korupcja i deficyty praworządności zagrażają więziom wewnątrz Unii. Do tego dochodzą zmiany w kontekście
globalnym, np. światowe kryzysy finansowe, digitalizacja, nadmierna eksploatacja środowiska i zasobów naturalnych,
pojawiające się ogniska kryzysu i wojny oraz fale migracji i uchodźstwa. Zdaniem zwierzchników kościołów wiele tych
wyzwań da się pokonać wspólnie. Zachęcili również do reform wewnętrznych, a także do zażegnania konfliktów i
„poszukiwania wspólnych rozwiązań w polityce azylowej i migracyjnej”.
Zwierzchnicy podkreślili, że ważnym fundamentem wartości jest wspólna wiara chrześcijańska. Ten wspólny element
jest znacznie mocniejszy, niż istniejące różnice. Podejście pojednanej różnorodności, które przyprowadziło różne
chrześcijańskie tradycje do siebie nawzajem, może stanowić podstawę wspólnej wizji europejskiej. - Na gruncie naszej
wspólnoty możemy dobrze żyć pomimo różnic. Cele unijnej wspólnoty, wartości takie jak przestrzeganie praw
człowieka i gwarancja praworządności są fundamentalnie wspólne wszystkim Państwom Członkowskim UE.
Różnorodność językowa, regionalna, kulturowa i religijna w UE jest źródłem i zachętą do wzajemnego uzupełniania
się i dalszego rozwoju – napisali w apelu.
Jednocześnie przedstawiciele ewangelickich kościołów partnerskich zadeklarowali, że będą dalej angażować się w
pracę na rzecz pokoju i pojednania, aby w Europie już nigdy nie nastąpił żaden gwałtowny konflikt.
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