Visies op Vrede in Europe / Perspectives on Peace in Europe
Na 70 jaar Schumanverklaring en 75 jaar vrede in Nederland: hoe nu verder? / 70 years after
the Schuman declaration and after 75 years of peace in The Netherlands: how do we continue?
Datum: Zaterdag 9 mei 2020, Europadag
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Na registratie via https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/europa/ ontvangt u per mail een
link met een toegangscode voor deelname. Deelname is kosteloos.
Taal: Nederlands & Engels
Betrokken vrijwilligers: Asma Grissa (Utrecht in Dialoog), Frans de Wolff (Comité Europadag
Utrecht en Programmacommissie Domkerk), Srikar Govindaraju (UiD), Jonatan Arends (UiD),
Martijn Bool (UiD), Suzanne Holsappel (begeleider UiD en Domkerk).

Programmatekst
De Europese Unie is een unieke menselijk project in de wereldgeschiedenis met 513 miljoen
inwoners en een diversiteit van landen, culturen en identiteiten. Het is het grootste vredesproject
van na WO-II. Een van de citaten van Robert Schuman luidt: “De Europese samenwerking en
integratie mag geen en kan geen economische en technische onderneming worden: het heeft
een ziel nodig, de kennis van zijn historische wortels en van zijn verantwoordelijkheden, in het
heden en in de toekomst, en een politieke wil die datzelfde menselijke ideaal dient”. Dertig jaar
na de val van de muur in 1989, een hoopvolle gebeurtenis die ons allen verrast heeft, zowel
Oost- en West-Europa, was er in Europa een wijdverbreide Euforie: Vrede in Europa, voor
iedereen!
In 2020, 70 jaar naar de Schumanverklaring gaan wij in gesprek over hoe dit menselijke project
zich heeft ontwikkeld, en vooral hoe we er mee verder willen en hoe dat het beste zou kunnen.
En over cultuur en waarden in Europa: wat zijn onze gemeenschappelijke wortels? Welke
overeenkomsten en welke verschillen zijn er, en hoe verhouden die zich tot elkaar? Hoe willen
we daarmee omgaan? Wat is nodig om de bezieling in het Europese project terug te brengen
brengen? En meer praktisch: voor welke grote uitdagingen ziet Europa zich geplaatst? Hoe kan
Europa zich als democratie staande houden in het mondiale krachtenveld? Hoe kunnen wij
samenwerken aan een stabiele vrede in Europa en welke waarden zijn daarvoor onmisbaar? En
heel actueel: alle lidstaten van de Europese Unie zijn in verschillende mate getroffen door de
Covid-19. Hoe gaan ze ermee om? Hoe worden hun gezondheidsstelsels aangepast? Wat is
hun reactie op de economische schok veroorzaakt door de pandemie? Deze vragen zullen wij
tijdens de dialoog beantwoorden, in tafelgesprekken.

Programma
14:00 Interactieve introductie van het thema / Introduction to the theme
14:15 Video van PAX: vier toekomstscenario’s voor Europa 2040 / Video from PAX: four future
scenario’s for Europe 2040
14:20 Dialoog aan tafels (parallelsessie) / Dialogue at the table (parallel session)
15:20 Plenaire sessie waarin de bevindingen tijdens de dialoog worden verzameld / Plenary
session to share the findings of the dialogue

