
Základní okruhy evropských hodnot – jak je formovaly pohnuté 
duchovní i politické dějiny Evropy a jak si některé z nich osvojují 
i další části světa – jsou, myslím, jasné: je to respekt k jedinečné 
lidské bytosti, k  jejím svobodám, právům i  k  její důstojnosti, 
princip solidarity, rovnost před zákonem a právní stát, ochrana 
všech typů menšin, demokratické instituce, oddělení moci 
zákonodárné, výkonné a  soudní, pluralitní politický systém, 
úcta k soukromému vlastnictví i podnikání a tržní ekonomika, 
rozvoj občanské společnosti. (...) Jedním z velkých úkolů Evropy 
na tomto přelomu věků je odvážně zreflektovat dvojsmyslnost 
svého přínosu světu, uvědomit si, že jsme svět neučili pouze 
lidským právům, ale že jsme mu předvedli i  holocaust, že 
jsme mu nedali jen duchovní impuls k  průmyslové a  posléze 
informační revoluci, ale i  k  novověké odvaze ničit ve jménu 
rozmnožování hmotného bohatství nevídaným způsobem 
přírodu, drancovat její zdroje a zamořovat zemské ovzduší, že 
jsme sice otevřeli prostor k ohromnému rozvoji vědy a techniky, 
ale že jsme to udělali za cenu tvrdého vytěsnění celého velkého 
souboru velmi podstatných a komplexních lidských zkušeností, 
jak se utvářely v průběhu mnoha tisíciletí.
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 změna programu vyhrazena.
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