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Dla
nowej wizji
Europy.

267.554*
osób jest już 
za sześcioma
nowymi pra-
wami podsta-
wowymi.
A Ty?

→ Zagłosuj teraz na stronie everyone-initiative.eu
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↗ everyone-initiative.eu

Jeśli będziesz nas śledzić i podzielać nasze idee, razem 
możemy zainspirować tematem Każdy Człowiek jeszcze 
więcej osób:
Instagram: @everyone_europe
Twitter: @jeder_mensch
LinkedIn: Stiftung Jeder Mensch
YouTube: Jeder Mensch

Chcesz nas wesprzeć świetnym pomysłem lub swoją tajną  
super mocą? Chciałbyś zostać ambasadorem Każdy Człowiek?
Masz ciekawy pomysł, jak możesz wesprzeć ideę Każdy  
Człowiek? Napisz do nas! info@jeder-mensch.eu

Zgadzasz się z nami? Przekazując darowiznę lub stając się 
członkiem wspierającym inicjatywę wspierasz naszą działalność 
charytatywną i projekty - takie jak nasz zestaw startowy na 
stronie betterplace.org. Składając swój podpis, wzmacniasz 
nasz głos: everyone-initiative.eu

"Europejczycy nadają sobie 
konstytucję" ... ale to działa  
tylko wtedy, gdy Każdy Człowiek 
w tym uczestniczy!



Zmiana wymaga utopii – a w pierwszym kroku można ją osiągnąć 
poprzez aktualizację europejskich praw podstawowych! O to 
właśnie zabiega Fundacja Jeder Mensch e.V. (Każdy Człowiek) 
prowadzi kampanię z inicjatywy niemieckiego pisarza i prawnika 
Ferdinanda von Schiracha. Poprzez europejską  konwencję 
konstytucyjną chcemy rozszerzyć Kartę Praw Podstawowych 
UE i uczynić jej egzekwowanie możliwym. 
Dla Każdego Człowieka.

Do inicjatywy przyłączyli się wzięli udział znani eksperci, think 
tanki, organizacje pozarządowe i decydenci z takich dziedzin, 
jak prawo, polityka, nauka i kultura z 14 państw członkowskich 
UE. Ponad 266 000 osób podpisało się już pod sześcioma 
nowymi prawami podstawowymi za pośrednictwem strony 
everyone-initiative.eu.

Dzięki Waszemu wsparciu możemy nie tylko wywierać wpływ 
na politykę, ale także realizować projekty angażujące coraz 
większą liczbę osób! Za nową wizję Europy, za Europę ludzi, za 
przyszłościowe prawa podstawowe!

Artykuł 6 
Pozwy dotyczące praw podstawowych
Każdy Człowiek ma prawo złożyć w sądach  
europejskich pozew w sytuacji systematycznego 
łamania Karty praw podstawowych.

Zmiana potrze-
buje utopii.

Sześć nowych europejskich 
praw podstawowych

Artykuł 2
Cyfrowe samostanowienie
Każdy Człowiek ma prawo do cyfrowego 
samostanowienia. Zabrania się nadmiernego 
profilowania oraz manipulowania ludźmi.

Artykuł 3
Sztuczna inteligencja
Każdy Człowiek ma prawo wiedzieć, że  
stosowane wobec niego algorytmy są  
przejrzyste, weryfikowalne i sprawiedliwe. 
Decyzje dużej wagi muszą być podejmowane 
przez człowieka.

Artykuł 4
Prawda
Każdy Człowiek ma prawo ufać, że  
oświadczenia składane przez osoby zajmujące 
stanowiska publiczne są prawdziwe.

Artykuł 5 
Globalizacja
Każdy Człowiek ma prawo do tego, by  
oferowane były mu jedynie te towary i usługi, 
które są wytwarzane i świadczone z poszano-
waniem powszechnych praw człowieka.

Europa potrzebuje odpowiedzi 
na pilne wyzwania naszych 
czasów, takie jak: niszczenie 
środowiska, kryzys klimatyczny, 
cyfryzacja, potęga algorytmów, 
systematyczne kłamstwa w  
polityce, nowe autokracje,  
nieuregulowana globalizacja, 
zagrożenia dla praworządności i 
wojna.

Europa potrzebuje nowego,  
silnego i radosnego zaangażo-
wania w ideę pokoju, wspólnych 
wartości i dobrobytu.

Artykuł 1
Środowisko
Każdy Człowiek ma prawo do życia w zdrowym 
i chronionym środowisku.


