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APEL DO EUROPEJCZYKÓW ODWAŻNYCH I DOBREJ WOLI 

Kraków, dn. 17 marca 2007 r. 
 

 
Dzisiaj, 17 marca 2007 roku, my, niżej podpisani obywatele Europy, zebrani w Krakowie i 
reprezentujący Austrię, Chorwację, Francję, Wielką Brytanię i Irlandię, Włochy, Polskę, Rumunię i 
Węgry, uznając chrześcijańskie korzenie Europy i przyjmując Apel do Wolnych i Mocnych, który 
ksiądz Luigi Sturzo skierował do Włochów w 1919 roku, kierujemy do wszystkich ludzi dobrej 
woli następujący apel, aby promować prawa każdego człowieka, przede wszystkim ludzi 
najsłabszych i cierpiących i dążyć w kierunku Cywilizacji Miłości i Życia. 
 
Świadomi, iż w uznaniu prawa do życia każdego człowieka – od jego poczęcia aż do jego 
naturalnej śmierci – leży fundament, zarówno współżycia między ludźmi, jak i samej wspólnoty 
policzycznej oraz tego, że nie nastanie pokój, dopóki takie prawo nie zostanie w pełni 
zagwarantowane, zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, aby razem, bez przesądów i 
uprzedzeń, bronili ideałów wolności, sprawiedliwości i pokoju, w poszanowaniu podstawowego 
warunku dla osiągnięcia tego celu: potwierdzenia, bez dwuznaczności, w konwencjach 
międzynarodowych i w prawach poszczególnych krajów, prawa do życia każdego człowieka od 
jego poczęcia, poprzez cały rozwój, aż do naturalnej śmierci. 
 
Wzywamy zatem, aby Europejczycy pracujący w ONZ propagowali Cywilizację Miłości i Życia w 
celu obrony życia ludzkiego w każdym stadium jego rozwoju i we wszystkich krajach, zarówno 
bogatych, jak i biednych, jeśli naprawdę pragną pokoju. Tylko w taki bowiem sposób zostaną 
umocnione fundamenty sprawiedliwego i trwałego pokoju. W szczególności zwracamy się z 
apelem do Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby kraje bogate nie zamykały możliwości 
rozwoju przed krajami biednymi, warunkując swoją pomoc stosowaniem absurdalnej polityki 
skierowanej przeciw rodzieniu dzieci czy realizując wszelakie kampanie propagujące sterylizację i 
aborcję.  
 
Odrzucamy zatem takie relacje między krajami, które bazują na przewadze ekonomicznej lub 
militarnej, dlatego żądamy, aby Narody Zjednoczone uznały wszystkie słuszne aspiracje 
narodowe, przyspieszyły ogólnoświatowe rozbrojenie, zagwarantowały wolność mórz, broniły w 
relacjach międzynarodowych praw społecznych z pełnym uznaniem wszystkich praw człowieka, 
zaczynając od prawa do narodzin, poprzez równość w pracy, wolność religijną przeciwną 
wszelkiemu uciskowi, aby miały (Narody Zjednoczone) siłę sankcji i sposoby do obrony praw 
narodów słabych przeciw dominującym tendencjom narodów silnych. 
 
Do partii politycznych wszystkich krajów zwracamy się z apelem, aby umacniały takie zasady, 
które będą pomagały w ochronie życia ludzkiego od samego poczęcia i aby w ten sposób oddaliły 
niebezpieczeństwo terroryzmu i nowych wojen, aby kształtowały stabilny ład poprzez 
sprawiedliwy podział bogactw naturalnych i stały rozwój oraz aby realizowały ideały 
sprawiedliwości społecznej i poprawiały warunki pracy. 
 
Ze szczególnym apelem zwracamy się do reprezentantów krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, aby przygotowali Konstytucję Europejską, która w pełni uzna, jako centralne i 
fundamentalne, prawo każdego człowieka do życia od poczęcia i która sprzeciwi się finansowaniu 
wszelkich organizacji, również pozarządowych, które są zaangażowane w programowanie i 
propagowanie, szczególnie w krajach biednych, kampanii planowania rodziny poprzez 
sterylizację i aborcję. Żądamy także, aby Konstytucja Europejska uznała chrześcijańskie korzenie 
Europy i ich żywotność dla przyszłości Europy. 
 
Całą naszą aktywność, pełną entuzjazmu, zapału i stałości w naszych pozycjach dedykujemy 
dobru i przyszłości Unii Europejskiej. 
 
W sensie konstytucjonalnym, dla dobra wspólnego Europy, pragniemy demokracji, która będzie 
uznawała granice swojej aktywności, respektując i propagując komórki i organizmy naturalne, 
takie jak: rodzina ugruntowana na małżeństwie, indywidualność każdej osoby i inicjatywy 
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prywatne, według kryterium subwencji. Aby kraje były prawdziwym wyrazem woli ludu, 
wzywamy do reformy parlamentu na bazie reprezentacji proporcjonalnej; chcemy uproszczenia 
legislacyjnego, wzywamy do prawnego uznania partii i związków zawodowych, do efektywnej 
autonomii poszczególnych gmin i wspólnot lokalnych każdego kraju. 
 
Ale byłyby próżne te wszystkie reformy i pozbawione treści, jeśli nie będziemy zwracać 
szczególnej uwagi i wzywać, jako sumienie społeczeństwa, do Miłości dla Życia, do prawdziwego 
sensu wolności odpowiedzialnej za cywilną dojrzałość obywateli Europy i za jak najlepszy rozwój 
ich siły w formie: wolności religijnej; wolności nauczania bez monopolu państwowego; wolności 
związkowej bez preferencji i przywilejów po jednej stronie; wolności gminnej i lokalnej. 
 
Ten ideał wolności nie ma na celu dezorganizacji narodów, ale jest istotowo organiczny w 
odnowie siły i aktywności, które mają mieć w swoim centrum koordynację, waloryzację, obronę i 
progresywny rozwój. Te walory, które powinny stać się życiowymi komórkami, które powinny 
czerpać z duszy narodów elementy tradycji i rozwoju, powinny waloryzować autorytet jako siłę i 
wyraz, zarówno zwierzchności narodu, jak i współpracy społecznej. 
 
Te konieczne i pilne reformy na polu przewidywania i pomocy społecznej, w prawie pracy, w 
formacji i ochronie małych przedsiębiorstw, w komunikacji społecznej, powinny dążyć do 
wyniesienia klas robotniczych podczas, gdy ustabilizowanie siły ekonomicznej Unii Europejskiej, 
podniesienie produkcji, reforma podatkowa na korzyść rodziny ugruntowanej na małżeństwie, 
rozwiązanie chronicznego już problemu regionów słabiej rozwiniętych, reorganizacja 
szkolnictwa i ochrona środowiska będą miały znaczenie w rozwoju Europy, w rozwoju 
zrównoważonym i ciągłym. 
 
Inspirując się na wyżej wyrażonych zasadach, pragniemy brać udział w życiu politycznym Unii 
Europejskiej i – w imię “SOLIDARNOŚCI – Wolność, Sprawiedliwość i Pokój” – zapraszamy 
wszystkich ludzi dobrej woli, bez zróżnicowania, do przyjęcia naszego programu, zapraszamy 
wszystkich, którzy umieją połączyć sprawiedliwe znaczenie prawa i interesów narodowych i 
europejskich ze zdrowym internacjonalizmem, wreszcie wszystkich tych, którzy szanują i uznają 
prawo do życia każdego człowieka od jego poczęcia. 
 

 


