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Oproep van de Europese Gemeenschap van historische Schuttersgilden om deel
te nemen aan de Europese verkiezingen 2019
Europa heeft behoefte aan ondersteuning.
Door een verenigd Europa worden vrede en vrijheid gewaarborgd. De Europese
verkiezingen bieden een prima gelegenheid te laten merken dat we Europa serieus
nemen. Wie het stemrecht gebruikt, maakt daarmee duidelijk dat een verenigd Europa
belangrijk is voor ons.
Door een grote opkomst bij de verkiezingen wordt de legitimiteit van het Europees
Parlement versterkt, een hoge opkomst kan daarmee inhoud geven aan een
succesvolle democratie.
Wij Europese schuttersgilden horen bij Europa. Wij weten dat Europa sneller en beter
moet uitgroeien om veiligheid, welvaart, vrede en vrijheid te waarborgen.
Door een reeks crises en spanningen is het proces van samenwerking gaan haperen.
Europese eenwording kan alleen slagen wanneer identiteit, maar ook culturele
verscheidenheid uitgangspunt is.
Bij onze talrijke persoonlijke ontmoetingen hebben wij gemerkt dat : het juist de
onderlinge verschillen zijn die onze samenwerking verrijken. Ons gezamenlijk
bewustzijn en de naastenliefde is van wezenlijk belang voor de eenheid.
Onze inzet voor vrede en vrijheid is gebouwd op onderling begrip van de bevolkingen.
Zij kunnen niet zonder democratische structuren en deze zijn op hun beurt gebaseerd
op de zorg voor de medemens. Wat ons schuttersgilden en schutterijen lukt, om bij
onze ontmoetingen en feesten mensen samen te brengen en tot vrienden te maken, dat
wensen wij Europa ook toe.
Wij zijn trots op hetgeen onze voorouders binnen de gilden en schutterijen hebben
bereikt bij de ontwikkeling van onze normen en waarden alsmede het onderhouden
hiervan in de huidige samenleving.
Door ons democratisch stelsel dragen wij verantwoordelijkheid voor de komende
generaties.
Daarom roepen wij een ieder op om aan de Europese verkiezingen deel te nemen.
Europa heeft behoefte aan elke weloverwogen uitgebrachte stem,
het belang van een toekomst voor Europa in vrede en vrijheid is groot.
Voor ons, voor onze kinderen en voor de verdere generaties.
Wij benadrukken dat wij geen voorkeur voor een politieke partij hebben.

