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LA CONFERÈNCIA SOBRE EL FUTUR
D'EUROPA COM A PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Comença la Conferència sobre el Futur d'Europa, un projecte que aspira a reforçar
la Unió Europea a través de la participació ciutadana en reptes com emergència
climàtica, transformació digital o la crisi de l'Estat de dret.

C

ada 9 de maig, els ciutadans i ciutadanes
europeus celebraven el Dia de Europa. El 9
de maig de 1950, el ministre francès d'Afers
Exteriors i pare fundador de la Unió Europea (UE),
Robert Schuman, va pronunciar una històrica
Declaració amb la qual va aconseguir assentar la
primera pedra per a la construcció de l'Europa que
avui coneixem. En ella, Schuman manifestava la
idea de conformar una nova cooperació política
entre les nacions europees a fi d'evitar un possible
conflicte bèl·lic a Europa i mantenir la pau.
Schuman va assenyalar en la Declaració que
"Europa no es farà d'una vegada ni en una obra de
conjunt: es farà gràcies a realitzacions concretes,
que creuen en primer lloc una solidaritat de fet. ".
És per això pel que, en temps de crisi, incertesa o
euroescepticisme, hem de recordar que important
va ser la creació de tal organització i que necessari
és involucrar per impedir el deteriorament de la
mateixa. Avui és Úrsula Von der Leyen, la
presidenta de la Comissió, que recorda les paraules

de Schuman i apunta que "només junts podrem
construir la Unió de demà".
També, és fonamental recalcar els orígens del Dia
d'Europa ja que enguany adquireix una dimensió
especial pel que fa a la construcció del futur
d'Europa per dos motius:
1) El primer d'ells és la situació d’excepcionalitat
provocada per la pandèmia del COVID-19. Ha
suposat un punt d'inflexió sobre què entenem per
formar part d'un projecte comú entre estats,
podent palpar-la necessitat d'una col·laboració i
solidaritat entre aquests estats per tal de donar una
resposta unànime al virus i fer d'Europa un espai
segur en el de poder desplaçar-se.
2) D'altra banda, aquest 9 maig 2021 és especial pel
llançament de la Conferència sobre el Futur
d'Europa (CoFoE), un espai de diàleg i debat que
permetrà als i les ciutadanes de tots els racons del
continent, donar a conèixer les seves idees per a
contribuir a configurar el futur de Europa.
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La Conferència s'erigeix en un espai de participació
ciutadana llançada pel Parlament Europeu, el
Consell i la Comissió Europea, on els i les europees
podran interactuar, organitzar esdeveniments i
debatre sobre les propostes que es realitzin per
millorar el futur de la Unió a través d'una
plataforma digital multilingüe que durarà fins a
2022. Però, a més, també respon a una necessitat
social dels ciutadans europeus perquè la seva veu
sigui escoltada per les institucions europees.
Aquesta necessitat de diàleg i escolta es plasma
clarament en l'últim Eurobaròmetre on el 92% dels

enquestats exigeixen que la veu dels ciutadans
sigui tinguda en compte en les decisions que
concerneixen el futur d'Europa. A més, el 75% dels
europeus consideren que la Conferència
representa un progrés significatiu per a la
democràcia a la UE.
Aquest interès i implicació social sorgeix com
reflexió sobre la crisi del COVID-19 i els seus
efectes. 6 de cada 10 ciutadans europeus admeten
que la pandèmia ha estat el factor que els ha fet
reflexionar sobre quin és el rumb que ha de seguir
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la UE. A més, el 47% dels europeus afirma que els
joves tenen un paper important en la presa de
decisions, així com els governs nacionals,
professors universitaris, experts, intel·lectuals i
científics. En definitiva, més de la meitat dels
europeus desitjarien participar en la Conferència.
És per això pel que, la Conferència arriba en un
moment en què la ciutadania sembla voler
implicar-se en el futur d’Europa, i la Conferència
serà l'eina que ho farà possible.
Per sort, la Conferència no s'articula com l’únic
procés de participació ciutadana, sinó que segueix
les directrius de les Nacions Unides. L'ONU en la
cimera sobre els Objectius de Desenvolupament
sostenible (ODS), va assenyalar la necessitat que els
Estats acordessin impulsar l'acció local, agilitar la
implementació dels ODS i afavorir l’empoderament
i el suport a les ciutats, autoritats i comunitats
locals. Les Nacions Unides exigeix als estats que
assegurin la participació pública més àmplia
possible en el procés de presa de decisions sobre el
desenvolupament perquè totes les persones
interessades tinguin veu i vot en allò que els afecta.
L'ONU assenyala que un dels principals requisits
que tot procés de participació ciutadana ha de
contenir és la inclusió de totes aquelles veus que
històricament han estat invisibilitzades. Dones,
minories ètniques, racials i religioses, persones
desplaçades internes, migrants, persones amb
discapacitat i persones en situació de pobresa,
entre d'altres, han d'estar presents en els
processos de participació per posar sobre la taula
els problemes d'aquests col·lectius. Si obviem les
problemàtiques d'aquests col·lectius i no es
combat la desigualtat, l'exclusió i la discriminació
institucionalitzada que pateixen, no existirà mai un
desenvolupament sostenible, universal i inclusiu
real. És per això pel que, per aconseguir resultats a
llarg termini, tot procés de participació ciutadana,

segons les recomanacions de l'ONU als Estats
Membres, ha d'involucrar el nombre més gran
d’agents socials possibles per tal de projectar una
visió holística de les problemàtiques a tractar. Per
això és necessari que els processos de participació
ciutadana siguin accessibles a tots i totes les
ciutadanes.
La Unió Europea està composta per 27 estats
membres, els quals tots formen part de les Nacions
Unides. Per aquest motiu, els 27 estats membres
han d'exigir a la UE que la Conferència com a procés
de participació sigui inclusiva envers aquests
col·lectius. La digitalització del procés facilita el
accés més gran als i les ciutadanes, encara que no
hem d'oblidar i com s'ha pogut veure durant els
mesos de pandèmia, que no tots els i les ciutadanes
tenen un accés equitatiu a Internet, sobretot els
col·lectius més vulnerables. Per aquesta raó, la
Unió Europea i qualsevol organització que decideixi
desenvolupar un procés de participació ciutadana
com la Conferència sobre el futur d’Europa no ha
de deixar a la mà de la ciutadania exclusivament la
decisió de participar o no en el procés, sinó que ha
de proveir d'eines que permetin un major accés a
la mateixa, així com un discurs en el qual es
reflecteixi la importància de la seva participació en
les nostres societats a futur.
En definitiva, la Conferència sobre el futur d’Europa
és un ambiciós experiment amb l’objectiu clar
d'involucrar la ciutadania en el futur d'Europa en
matèries com ara emergència climàtica,
transformació digital o la crisi de l'Estat de Dret.
Depenent de l'èxit de la mateixa, pot articular-se
com a exemple de bona pràctica en la qual puguin
reflectir altres organitzacions nacionals o
internacionals, així com la UE també pot prendre
d'exemple de bones pràctiques a altres
organitzacions o governs locals.
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Com bé va apuntar António Guterres, Secretari
General de les Nacions Unides, en un
esdeveniment sobre drets humans i participació
celebrat en el marc de la 75a sessió de l'Assemblea
General de l'ONU, "la clau per revitalitzar i
reinventar la governança rau en la participació
veritablement significativa de les persones i la
societat civil en les decisions que afecten les seves
vides". Davant les paraules del Secretari General,
com ciutadania, hem de focalitzar els nostres
esforços en exigir l'existència d'un major nombre

d'espais en els quals la nostra veu sigui tinguda en
compte i facilitar i exigir que es faciliti el accés a
aquests espais a aquests col·lectius més
vulnerables i invisibilitzats.

Helena Ripollés Rodríguez,
equip d’ANUE.
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Amb el suport de:

L’ANUE no fa necessàriament com a seves les opinions expressades per els seus col·laboradors.
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