Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou publikaci s názvem „Evropská ústava“. Budete si asi klást v této souvislosti řadu
otázek, zda je pro vás taková publikace užitečná a zda ji pro svůj život potřebujete. Taková otázka
má jistě svou opodstatněnost v tom smyslu, že v dnešní složité době, plné spěchu a shonu si snad
každý klade otázku, zda čas věnovaný nějaké činnosti nemohl být případně využit účelněji. Budete
si možná rovněž klást otázku, zda tento dokument není dalším z řady různých deklarací, stanovisek,
smluv a úmluv, kterými nás tu častěji, tu méně často zásobují sdělovací prostředky.
Čas, který se rozhodnete věnovat seznámení s tímto dokumentem, rozhodně nebude časem ztraceným, jak se vás pokusíme v následujícím textu přesvědčit.
Chceme vám nabídnout stručný komentář, jehož posláním je uvést vás, čtenáře, do problematiky
evropské integrace, do procesu složitého, nelehkého a dlouhého, jenž vyústil v přesvědčení představitelů evropských států, že je třeba nám všem společně tohoto dokumentu.
Není a nechce být posláním tohoto komentáře přesvědčovat vás pro nějaké stanovisko, které byste
měli vyjádřit hlasováním při případném referendu o této ústavě. Je samozřejmě věcí každého člověka, jak posoudí, zda je tento dokument podstatný či nikoliv pro jeho život a v jaké míře. Seznámení
s tímto dokumentem, do nějž vás chceme uvést, je možno pokládat za možnost, jak se rozhodnout
se znalostí věci, tedy kvaliﬁkovaně. Je dobré záležitosti, k nimž je třeba se vyjádřit a o nichž je také
třeba spolurozhodovat, dobře znát. To nikomu neuškodí.
Seznámíme vás ve stručnosti s chronologií procesu evropské integrace, pokusíme se porovnat Ústavu České republiky s návrhem Ústavy pro Evropu a pokládáme také za věcně podstatné a potřebné
uvést názory politiků, odborníků a publicistů k tomuto problému. Chceme uvést jak názory těch,
kteří zaujímají z řady příčin postoj rezervovaný, i těch, již jsou plně zaujati tímto dokumentem a vyjadřují kladná stanoviska. Je jistě právem čtenáře, aby tyto názory a argumenty porovnal, sám zvážil
jejich sílu či přesvědčivost a případně k nim přihlédl ve svém stanovisku v referendu, pokud nám
občanům bude umožněno se v něm vyjádřit ať tak, či onak.

Jsem přesvědčen, že strašné zkušenosti druhé světové války, desítky milionů mrtvých, další miliony
se zničeným zdravím, nedozírné a dosud zcela nevyčíslené hmotné škody a ztráty, jimiž nejvíce byla
postižena právě Evropa, vedly řadu politiků, a nejen je, k tomu, že je třeba hledat cestu, jak opakování hrůz pro budoucnost předejít. Jak nalézt cestu, aby evropské státy napříště spolupracovaly
ekonomicky i politicky a aby případné neshody či konﬂikty nekončily válkou, vražděním a ničením
výsledků lidské práce, ale byly řešeny na nějakém společném fóru vzájemným jednáním.
Současná podoba Evropské unie má své kořeny ve sloučení:
1. Evropského hospodářského společenství (EHS)
2. Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM)
3. Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)
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