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Inaugurace budovy Havel

Štrasburk, 5. července 2017

Antonio Tajani

předseda Evropského parlamentu

--- --- ---

Vážená paní Havlová,

vážená paní ministryně Loiseauová,

pane starosto Štrasburku, vážený pane Riesi,

vážené dámy velvyslankyně, vážení páni velvyslanci,

vážené zástupkyně a vážení zástupci místních orgánů a samosprávy,

vážení kolegové,

drazí přátelé,

vítám vás na slavnostní inauguraci budovy Evropské parlamentu, která ponese jméno Václava Havla:

člověka, který usiloval o usmíření a mír v Evropě. Člověka, který byl pro svou neochvějnou vizi

svobody stíhán a vězněn.

Jeho život a odhodlání bojovat za demokracii jsou pro nás inspirací a zavazují nás pokračovat v našem

úsilí s cílem vybudovat Evropu spravedlivější, silnější a bližší občanům.

Proto je pro nás všechny ctí pojmenovat část Evropského parlamentu, srdce naší demokracie, po

Václavu Havlovi, staviteli mostů a tvůrci naší společné identity.
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Ve svém projevu v Parlamentu v roce 2009 pronesl tato slova: „Cítím-li se být Evropanem, neznamená

to přece, že přestávám být Čechem. Je tomu právě naopak: jakožto Čech jsem i Evropanem. Poněkud

poeticky říkávám, že Evropa je vlast našich vlastí.“

V jednacím sále nám rovněž vykládal, jak si občanská společnost dokázala uchovat evropské hodnoty

v temných letech útlaku za železnou oponou v Československu.

Pro Václava Havla, přesvědčením skutečného demokrata, byla občanská společnost zásadní součástí

demokracie.

Byl zastáncem, jak sám říkal, „autentické solidarity občanů“.

Evropa pro něj byla v první řadě společným projektem, který má sloužit občanům.

Evropa je totiž mnohem více než jen jednotná měna nebo velký trh. Základem naší jednoty jsou

především naše hodnoty.

16. února 2006 se nám Václav Havel při svém projevu v Evropském parlamentu vyznal ze svých

hodnot takto:

„Základní okruhy evropských hodnot (...) 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.“

Letos v březnu jsme oslavili šedesáté výročí podepsání Římských smluv.

Měli jsme tak příležitost zavzpomínat na naši minulost a především si připomenout, že Evropská unie

je projektem pro budoucnost.

Budoucnost, pro kterou Václav Havel zůstává symbolem mravního pokroku, synonymem základních

práv, majákem demokracie pro Evropu a celý svět.
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Pojmenováním této budovy po Václavu Havlovi jí nastálo vdechujeme živoucího ducha jeho představy

projektu evropské integrace, dynamického a otevřeného, projektu, který naplňuje potřeby společnosti.

V této budově se promítá Havlova životní dráha této význačné osobnosti, a to díky uměleckým dílům,

která ji zkrášlují, a za která děkuji iniciativě pana Billa Shipseyho z organizace Art for Amnesty.

Při této příležitosti bych také rád poděkoval paní Marii Šeborové, panu Peteru Sísovi a panu Tomkimu

Němcovi, a také Ateliéru Pinton za jejich jedinečné výtvory, které budou nepochybně inspirací pro

uživatele této budovy i její návštěvníky.

Dík patří také útvarům Parlamentu a zejména týmu pana Tenezakise, který měl na starosti přeměnu

této budovy.

Parlament je hrdý na to, že tato budova ponese jméno Václav Havel. Jeho příklad nás dnes vede při

plnění našeho poslání: zajistit, aby byla Evropa sjednocenější a aby se v ní lépe dařilo – zajistit takovou

Evropu pro nás všechny a pro budoucí generace.

Děkuji vám za pozornost.


