Cienītā direktores kundze,
Godātie skolotāji,
Šodien ir Eiropas diena, un es rakstu, lai pateiktos jums - Eiropas Savienības skolu direktoriem, direktorēm un
skolotājiem. Es vēlos pateikties par aizrautību un prasmēm, kuras dienu no dienas ieguldāt mūsu bērnos.
Eiropas apziņa tiek veidota un attīstīta skolas solā, un ne velti jauni cilvēki ir dedzīgākie Eiropas aizstāvji. Pateicoties
mātei, grieķu un latīņu valodas skolotājai, es uzaugu Eiropas tradīciju apziņas piepildītā vidē.
Eiropa vispirms ir dzīves un cilvēcības redzējums, tā ir kas daudz vairāk nekā tikai kopīgs tirgus un valūta. Mūsu
civilizācija veidota gadsimtiem ilgā mijiedarbībā, apvienojot atšķirīgas domāšanas skolas, diskutējot par idejām, mākslu
un zinātni: no Krētas tirgoņiem līdz etrusku māksliniekiem, no Atēnu domātājiem līdz Romas likumu pārzinātājiem un
inženieriem.
Klosteri nodeva zināšanas no paaudzes paaudzei, dižās universitātes un pilsētas veicināja jauna humānisma veidošanos.
Šīs zināšanas iedvesmoja renesansi, bet vienlaikus mēs turpinājām izziņu un mijiedarbību arī viņpus okeāniem.
Karavadžo un Rembrants, Vivaldi un Bahs, Šekspīrs un Moljērs - viņi visi ir saistīti ar nesaraujamām saitēm, jo kultūra
nozīmē apvāršņa paplašināšanu, ne sevis norobežošanu.
Mūsu skolu uzdevums ir pārmantot un nodot tālāk Eiropas identitāti, lai novērstu kara postu un saglabātu vērtības.
Mēs esam vienīgie pasaulē, kas nepiemēro nāvessodu. Pasaule skatās uz mums, kad kāds žurnālists vai disidents tiek
aizturēts savu uzskatu dēļ, kad sieviete kļūst par diskriminācijas upuri vai kāds tiek vajāts savas pārliecības dēļ.
Vēsturnieks Žaks Legofs teicis, ka "Eiropas dvēseles centrā ir indivīda intelektuālās atbildības sasniegums". To visu mēs
mācāmies - jūs mācāt - skolā.
Eiropas Parlaments ir "Universitas", viens veselums. Tā ir vienīgā tieši vēlētā Eiropas institūcija, un tieši šī iemesla dēļ
tam ir milzīga atbildība. Tāpat kā jums - direktoriem, direktorēm, skolotājiem.
Ir tie, kuri iznīcina. Mēs kopā ar jums radām. Ir tie, kuri Eiropas nākotni redz melnā krāsā. Mēs kopā ar jums strādājam,
lai īstenotu cerības. Ir tie, kuri Eiropu dēvē par izgāšanos. Mēs kopā ar jums strādājam, lai padarītu Eiropu par veiksmes
stāstu, gatavu risināt tās pilsoņu problēmas.
Pagājušajā nedēļā mēs Briselē atklājām Eiropas Vēstures namu. Man ir svarīgi, ka Eiropas Parlaments ieguldījis šī muzeja
izveidē. Tas ir atvērts visiem - vispirms jau skolēniem - un pieejams bez maksas. Vēstures zināšanas ļauj attīstīt Eiropas
identitātes apziņu, mūsu patieso spēku un galveno iemeslu, kādēļ esam kopā.
Pirms 67 gadiem Šūmaņa 9.maija deklarācija iezīmēja mūsu lielā piedzīvojuma sākumu. Mēs strādājām kopā, lai vairs
neiekristu nacionālisma lamatās. Tas nebija viegli. Vairākkārt krīžu un vilšanos priekšā kustība pārtrūka. Neskatoties uz
to, mēs nekad nezaudējām apņēmību.
Mēs kopā nojaucām šķēršļus un barjeras, mazinājām administratīvo slogu un birokrātijas prasības.
Mēs strādājām kopā, lai radītu atvērtu pasauli, kurā cilvēkiem ir vairāk tiesību, tā palīdzot daudzām mūsu kontinenta
valstīm izkļūt no diktatūru nežēlīgā tvēriena.
25.martā, atzīmējot Romas līgumu parakstīšanas 60.gadadienu, es kopā ar Eiropadomes priekšsēdētāju, Eiropas Komisijas
priekšsēdētaju un 27 Eiropa Savienības valstu līderiem parakstīju nozīmīgu deklarāciju. Tā iezīmē mūsu izaicinājumus:
reģionālos konfliktus, terorismu, migrāciju, protekcionismu, sociālu un ekonomisku nevienlīdzību. Taču tā arī piedāvā
risinājumu: vienotība ir vienīga izvēle, ja vēlamies drošu, plaukstošu, konkurētspējīgu, ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu
Eiropu, kas reaģē uz savu pilsoņu rūpēm.
Lūkojoties uz nākamajām paaudzēm, Eiropas Savienības dibinātāji rīkojās, lai kopā labāk aizsargātu Eiropas tautas.
Vislabākais cieņas apliecinājums viņu drosmei ir izrādīt tādu pašu drosmi, mainot Eiropu, meklējot izeju no strupceļa un
turpinot ceļojumu.
Eiropas Parlaments ir apņēmies gūt panākumus, un es esmu drošs, ka varu paļauties arī uz jūsu ieguldījumu šo būtisko
mērķu sasniegšanā.
Es novēlu jums priecīgu Eiropas dienu!
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