Zpráva o činnosti ESU od listopadu 2017 do 6. 12. 2018
ESU - Evropská seniorská unie působí v rámci organizační struktury EPP, vznikla
v r. 1995, sídlí v Bruselu, sdružuje 34 křesťanských seniorských organizací z 27 zemí.
V současné době je prezidentkou profesorka An Hermans z Belgie, jako generální
tajemník působí Guido Dumont, pokladníkem byl zvolen Etienne Vanderroost.
Hlavními orgány jsou prezidium, které spolu s prezidentkou tvoří viceprezidenti,
výkonný výbor složený ze zástupců všech členských organizací a sekretariát. Lidmila
Němcová byla zvolena mezi viceprezidenty ESU. I v tomto období ESU plnila svůj cíl
vyjádřený heslem Za lepší Evropu pro všechny občany. Spolupracuje i s dalšími NGO,
univerzitami, výzkumnými centry a strukturami EU.
V roce 2018 se konala 2 zasedání prezidia (zúčastnila se jich L. Němcová) spojená se 2
návaznými zasedáními výkonného výboru na jaře (Tomek, Kodys) a na podzim (Tomek).
Dále se konaly tradiční tzv. Summer akademie ve Vídni (za ČR účast Němcová, Roubal,
Němec) a dvě regionální konference v Aachenu (Koutská, Roubal) a ve Vilniusu (L.
Němcová s referátem). Proběhla i spolupráce ESU s Polskem.
Počátkem listopadu se ESU zúčastnila volebního kongresu EPP (Evropské lidové strany)
v Helsinkách, mezi volitele za ESU byla jmenována L. Němcová, která rovněž vystoupila
jako reprezentant seniorů v panelu k sociálnímu pilíři pod vedením eurokomisařky
Marianne Thyssen; další dva diskutující zastupovali křesťanské odbory a mládežnické
organizace EPP.
Hlavní náplní činnosti byla i příprava na evropské volby v roce 2019. Zvolení
eurokomisaři by měli vzít v úvahu, že společnost je tvořena nedělitelně i seniorskou
populací a že je třeba chránit zákonitá práva seniorů. ESU vydala publikaci o tom, jak se
jednotlivé členské organizace přípravují na volby v evropském měřítku. SKS odpověděla
na zadané otázky (následují příklady, všechny odpovědi viz www.krestanstiseniori.cz).

Kdybyste měli vytvořit volební program pro evropské volby, které tři hlavní
programové otázky by se týkaly seniorů ve Vaší zemi?
a. Měli bychom jasně deklarovat naše křesťanské hodnoty a aplikovat je do praxe.
Prameny: Desatero, sociální učení Církve a Magna charta ESU.
b. Důležitost tradiční rodiny a její podpora při respektování ochrany života člověka
od početí až do přirozeného konce života. Model inter-generační solidarity by měl
vycházet z rodiny a měl by se rozšiřovat na celou společnost.
c. Sociální soudržnost, která by zahrnovala sociální pojištění, důchody, bydlení,
zdravotnické služby, zdravotní politiku a prevenci, speciální péči o seniory.

Popište jednotlivé programové položky a motivaci jejich výběru:
Motivace těchto položek vychází ze současného nebezpečí pro české seniorské
generace, které vyplývá z dřívějšího komunistického režimu a ze speciálního postkomunistického vývoje v naší zemi. Mezi jiným je třeba uvést nedostatek solidarity a
sdílení hodnot mezi generacemi.
ESU vydala vlastní Memorandum k volbám, které obsahuje názory jednotlivých
členských organizací včetně SKS. Předsedkyně LN seznámila se základními materiály též
vedení KDU-ČSL. Plánujeme v rámci předvolební kampaně uspořádat besedu s
europoslancem Zdechovským, který je členem platformy Friends of seniors v nynějším
evropském parlamentě a patří k předním křesťanským kandidátům do nových voleb.
ESU ocenilo práci víceprezidentky L. Němcové a SKS, z tohoto důvodu se rozhodlo
uspořádat schůzi prezidia a výkonného výboru 22. – 24. února 2019 v Praze.
Veškeré materiály ESU, Newsletter, základní projevy jsou průběžně umísťovány na web
stránkách SKS a ESU.
Lidmila Němcová

