
Európske kresťanské politické hnutie 
The European Christian Political Movement (ECPM) 

 
Európske kresťanské politické hnutie (ECPM) je jediným európskym politickým zoskupením, 
ktorého cieľom je reflektovať a rozvíjať kresťansko-demokratickú politiku v Európe explicitne 
vychádzajúc z kresťansko-sociálnych pohľadov. Súčasťou hnutia sú európske kresťansko-
demokratické a kresťansko-sociálne strany, mimovládne organizácie a nezávislé skupiny 
expertov. 

 
Na rozdiel od iných európskych politických strán, ECPM sa zameriava na človeka a jeho vzťah 
k Bohu, k iným a ku stvorenstvu. Tento spôsob myslenia považujeme za jadro kresťanskej 
demokracie. Keďže ECPM sa profiluje kresťansko-demokraticky, sme si istí, že dokážeme 
ponúknuť nové konštruktívne nápady prospešné pre budúcnosť Európy. 
Náš kontinent a krajiny v ňom čelia čoraz väčšiemu množstvu problémov. Avšak ani 
individualistický konzervatívno-liberálny, ani technokratický sociálno-demokratický prístup na 
ne nedokážu adekvátne odpovedať, ani priniesť účinné riešenia. 
Ľudia nedôverujú politickým inštitúciám, ani ich práci. V Európe vzrastá napätie medzi rôznymi 
náboženskými a etnickými skupinami. Národy Európy sa navzájom podporujú v oveľa menšej 
miere práve v období, keď je potrebná solidarita, pomocou ktorej sa dokážeme vyrovnať so 
sociálnymi problémami, s otázkami ekonomickej bezpečnosti a environmentálnymi 
problémami. 

 
Otázkam, ktoré nám prináša 21. storočie, chceme čeliť  kresťansko-demokratickou 
perspektívou. Tieto otázky pôsobia na vzájomné vzťahy jednotlivcov v spoločnosti. Ovplyvňujú 
aj našu kolektívnu zodpovednosť za spoločnosť. Sme presvedčení o tom, že kresťansko-
sociálne myslenie dokáže prinášať politické riešenia, ktoré následne môžu pozitívne ovplyvniť 
blahobyt občanov Európy. Kresťanská demokracia k nemu významne prispela už od svojich 
počiatkov v 19. storočí, skrze politikov ako bol Groen van Prinsterer. Kresťanskí demokrati ako 
Robert Schuman a Alcide de Gasperi položili v 20. storočí základy Európskej únie. Sme 
presvedčení, že kresťanská demokracia má zohrať dôležitú úlohu aj v 21. storočí. 

 
ECPM sa celoeurópsky usiluje šíriť myšlienky kresťanskej demokracie spolu s dôrazom na jej 
sociálnu stránku. Zároveň mobilizuje európskych politikov a politické strany s kresťanskými 
hodnotami. Zdrojom týchto hodnôt je Biblia a kresťanská tradícia. Tieto nie sú samé o sebe 
politickým programom, avšak vyzývajú nás slúžiť občanom Európy a inšpirujú nás pracovať 
na vytváraní spravodlivých vlád, ktoré budú usilovať o spravodlivosť, slobodu, pokoj a dobre 
usporiadanú spoločnosť.  

 
Základná náuka kresťanského sociálneho myslenia vyhovuje každému, bez ohľadu na jeho 
vierovyznanie, pretože toto myslenie je založené na spravodlivosti a slobode. Kresťanstvo 
formovalo európsku civilizáciu najmä tým, že zakladalo inštitúcie zabezpečujúce 
spravodlivosť, vzdelanie, zdravotnú starostlivosť a pomoc slabým a núdznym. 
  
O čo nám ide 
Európa ľudskej dôstojnosti 
Ľudská dôstojnosť vyjadruje vnútornú hodnotu každej ľudskej bytosti. Veríme, že tento 
univerzálny princíp je založený na tom, že človek bol stvorený na obraz a podobu Boha. Preto 
by život mal byť chránený od počatia po prirodzenú smrť. Ochrana ľudskej dôstojnosti má mať 
prioritu pred individuálnou slobodou. ECPM verí, že živá a prosperujúca Európa by mala 
oslavovať a podporovať život. Vzhľadom na princíp subsidiarity je ECPM presvedčené, že 
európske inštitúcie by mali upustiť od otvorenej podpory akéhokoľvek konkrétneho názoru na 
túto tému. Bohužiaľ, európske inštitúcie často presadzujú a financujú názory stavajúce sa proti 
životu. ECPM vyzýva, aby sa zaujal zdržanlivejší a objektívnejší postoj voči tejto otázke, ktorý 



by sa mal prejaviť najmä pri financovaní mimovládnych organizácii pracujúcich v predmetnej 
oblasti. 
  
Ekonomika prospešná pre ľudí a planétu 
Ekonomika je o živote. Účelom ekonomickej aktivity je podporovať život a zlepšovať životnú 
úroveň všetkých obyvateľov. Veríme, že podnikanie a vlastníctvo ľudí rozvíja a  upevňuje. 
Podporujeme rozvoj malých a stredných podnikov a zameriavame sa na zlepšovanie 
investičnej klímy pre inovatívnych podnikateľov. ECPM verí, že globalizácia má mnoho 
pozitívnych stránok, avšak vo všeobecnosti nejde o ideálne smerovanie. Sme kritickí voči 
dohodám ako CETA a TTIP, pretože podľa nášho názoru oberajú o moc ľudí a niekedy 
dokonca i celé krajiny, a to iba v prospech nadnárodných spoločností a v prospech sveta 
medzinárodných financií. Princípy slobodného obchodu a ekonomiky otvoreného trhu sú pre 
európske ekonomiky stále veľmi dôležité, ak však má byť systém udržateľný, je potrebné, aby 
v ňom fungovala účinná vzájomná kontrola. Rast svetovej populácie a rastúca svetová 
ekonomika má na planétu určitý vplyv. Ak ju chceme zanechať v dobrom stave pre naše deti 
a vnúčatá, musíme sa správať zodpovedne už teraz. To znamená, že EÚ a jej členovia musia 
čo najskôr konať v otázkach zníženia znečistenia, emisii CO2 a investovať do udržateľných 
zdrojov energie. 
  
Zdravé rodiny, zdravé manželstvá 
Zdravé rodiny sú základom prosperujúcej spoločnosti. Veríme, že stabilný a milujúci vzťah 
rodičov je základom pre blaho detí a že manželstvo najlepšie zaručuje trvácnosť vzťahu. 
ECPM považuje rodinu za najdôležitejšiu sociálnu jednotku, ktorá predchádza štát a akúkoľvek 
inú komunitu alebo skupinu. Preto vyzývame Európsku úniu, aby rešpektovala suverenitu 
rodiny, ktorá sa zakladá na manželstve jedného muža a jednej ženy. ECPM je nespokojné s 
tým, že politika sa zameriava na „autonómneho jedinca” ako ho prezentujú sekulárne 
ideológie. Veríme, že kvalita života človeka závisí od kvality jeho vzťahov s ostatnými. Ľudia 
boli vždy prepojení vzťahmi; a tým najsilnejším a najstarším prepojením v živote je rodina. 
  
Sloboda, bezpečnosť a stabilita 
Skutočná sloboda vierovyznania, sloboda svedomia a sloboda vyjadrovania sa prejavuje 
jedine vtedy, ak sa dostávame do kontaktu s niekým, kto inak cíti, inak zmýšľa alebo sa inak 
správa. ECPM je presvedčené, že extrémna politická korektnosť  poháňaná agresívnym 
sekularizmom ohrozuje skutočnú slobodu a pravú pluralitu. Je preto potrebné, aby existovala 
základná sloboda nesúhlasiť s názorom väčšiny, a to v akejkoľvek téme. ECPM je tiež veľmi 
znepokojené nedostatkom slobody vierovyznania v mnohých krajinách sveta. Jasne to možno 
vidieť v islamských krajinách, ale aj v krajinách ako je India a Čína. Európska únia a jej členovia 
by sa mali zasadzovať za kultúru slobody a dôrazne podporovať tých, čo bojujú za slobodu vo 
svojej krajine alebo regióne. Čo sa týka vzrastu extrémistických islamských skupín ako 
napríklad ISIS, táto organizácia predstavuje podľa ECPM pre bezpečnosť Európy priamu 
hrozbu, a preto by EÚ a jej členovia mali podniknúť také kroky, ktoré úplne odstránia ISIS zo 
Sýrie, Iraku a všetkých ďalších miest, kde by sa táto skupina mohla rozvíjať. 
  
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi 
Obchodovanie s ľuďmi je vrcholne odľušťujúci skutok, redukujúci človeka na predmet 
obchodovania. Deformuje vzťahy a vážne zraňuje ľudí, pre ktorých je potom veľmi náročné 
budovať nové, zdravé vzťahy. Väčšina obetí je zneužitá sexuálne. Keďže obchodovanie s 
ľuďmi je cezhraničná trestná činnosť, boj s ňou si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. ECPM 
preferuje severský model, ktorý dekriminalizuje prostitútky a stíha klientov a obchodníkov s 
ľuďmi. Tento model považujeme za zatiaľ najúčinnejší spôsob ako zastaviť obchodovanie s 
ľuďmi a (nútenú) prostitúciu. Obchodovanie s ľuďmi je najrýchlejšie rozvíjajúci sa zločin na 
svete, a preto EÚ a jej členovia musia konať okamžite. 
  
Reforma Európskej únie 



Európska únia potrebuje vážne reformy, a to nie len technického, ale aj duchovného 
charakteru. Veríme, že Európska únia, ktorá je menej direktívna a viac nápomocná, bude v 
konečnom dôsledku pre občanov EÚ prínosnejšia a vytvorí efektívny naratív voči 
deštruktívnemu, krajne pravicovému sentimentu. Európska únia musí menej sľubovať a viac 
konať. Pre mnohých sa totiž EÚ stala skôr príčinou problémov, než nositeľom riešení. Tento 
pohľad možno neodráža realitu správne, no pravdou je, že mnohí občania to takto vnímajú. 
Aby sme znovu získali podporu a nadšenie pre inú a lepšiu EÚ, potrebujeme realistickejšiu a 
konštruktívnejšiu rétoriku. To znamená dať viac slobody členským štátom a viac sa sústrediť 
na kľúčové otázky, ako napríklad: potravinová bezpečnosť, energetická bezpečnosť, 
spravodlivá hospodárska súťaž a cezhraničné problémy ako je imigrácia, prudká zmena klímy, 
bezpečnosť a terorizmus. 
  
Zachovanie kresťanskej kultúry a kresťanského dedičstva 
Veríme, že kresťanská kultúra má v sebe pevne zakorenené základné slobody, kľúčové pre 
európsku spoločnosť. Odstraňovanie kresťanskej kultúry a kresťanského dedičstva by v 
Európe viedlo k väčším rozbrojom, násiliu a neistote. História už ukázala, čo sa stane v 
spoločnosti, ktorá vykorení (alebo sa pokúsi vykoreniť) náboženstvo. Kultúra nazerajúca na 
život ako dar od Boha, si ho bude vždy vážiť. Európa bola.formovaná kresťanstvom a je 
kresťanským kontinentom už viac ako tisícročie. Bez výnimky každý členský štát EÚ bol 
najskôr kresťanským, a až následne sa stal národným štátom. Väčšina otcov zakladateľov EÚ 
boli kresťania. Veríme, že Európa by mala byť hrdá na svoje kresťanské korene a že 
kresťanská kultúra a kresťanské dedičstvo by mali byť zachované. Kľúčovými aspektami tejto 
kultúry je sloboda, láska, pravda, zmierenie, a úcta k životu. Európa sa stala rozmanitým 
kontinentom, čo možno udržať len vtedy, keď bude každý rešpektovať názor a vieru iného 
človeka. Preto nás už unavujú sekulárne protináboženské ideológie, ktoré chcú odstrániť 
dedičstvo kresťanského myslenia a znevažujú jeho relevantnosť. Z rovnakého dôvodu sme 
proti vstupu Turecka to EÚ, keďže táto krajina má iné kultúrne pozadie a odlišné hodnoty. 

 
 

English 

 

The European Christian Political Movement (ECPM) is the only European political party that 
aims to reflect and work on Christian-democratic politics in Europe from an explicitly 
Christian-social point of view. This movement includes Christian-democratic and Christian-
social parties, NGO’s and think tanks in Europe. 

 
Unlike other European parties, the ECPM focuses on the human being in its relationship to 
God, other people and the creation. We see this relational thinking as the heart of Christian-
democracy. With its distinctive Christian-democratic profile, the ECPM is certain that it can 
offer constructive new ideas for the future of Europe. 

 
In our continent and the nations within it, we face growing problems. Neither the 
individualistic conservative-liberal nor the technocratic social-democrat approaches are able 
to give an adequate response or produce robust solutions. 

 
People distrust political institutions and their work. There are growing tensions between 
different religious and ethnic groups in Europe. European nations are supporting each other 
less when we need solidarity to deal with our social, economic security and environmental 
problems. 
 

 
We want to promote the Christian-democratic perspective on these 21st century questions. 
They affect the relationships individuals have in the community. They also affect our common 



responsibility for our society. We are convinced that Christian-social thought can generate 
political solutions. This can contribute to the well-being of the people in Europe. Christian-
democracy made its contribution since its beginning in the 19th century with politicians like 
Groen van Prinsterer. Christian-democrats like Robert Schuman and Alcide de Gasperi laid 
in the 20th century the foundations of the European Union. We are convinced that Christian-
democracy has an important role to play also in the 21st century. 

 
The ECPM aims to spread these Christian Democratic ideas throughout Europe together 
with its social expression and to mobilize politicians and parties in Europe around Christian 
values. The source of these Christian values are the Bible and the Christian tradition. These 
sources are in itself not a political program. These sources call us to serve the people of 
Europe and inspire us to work on a just government that pursuit’s justice, freedom, peace 
and a well-ordered society. 

 
The basic teachings of Christian social thought appeal to everyone, irrespective of their faith, 
because they are founded on the pursuit of justice and liberty. If Christianity has shaped 
European civilization, it has done so in providing the institutions of justice, education, health 
and help to the weak and the unfortunate. 
  
What we stand for 
A Europe of Human Dignity 
Human dignity expresses the intrinsic value of every human being. We believe this universal 
principle rests on the human being as created in the image and likeness of God. Therefore, 
life should be protected from conception to natural death. The protection of human dignity 
should be a priority above individual freedom. ECPM believes that a vibrant and positive 
Europe should celebrate and promote life. Because of the subsidiarity principle ECPM 
believes that the European Institutions should refrain from openly promoting any specific 
view on this matter. Sadly enough, the European Institutions often promote and fund an anti-
life view. ECPM calls for a more modest and objective stance on this issue, especially related 
to funding of NGO’s regarding this subject. 
 

 
An Economy that Works for People and Planet 
Economy is about life. The purpose of all economic activity is to support life and advance 
wellbeing for all. We believe that initiative and ownership empowers people. We encourage 
the development of small and medium-sized companies and a focus on improvement of the 
investment climate for innovative entrepreneurs. ECPM believes that globalization has many 
positive aspects but is not by definition a good development. We are critical on agreements 
like CETA and TTIP as we believe that they disempower people and sometimes even 
countries merely for the benefit of multinationals and the world of international finance. The 
principles of free trade and open market economy are still very important for Europe’s 
economies however there need to be checks and balances in the system to keep it 
sustainable. A growing world population and a growing world economy has consequences 
for our planet. If we want to leave this planet in a good shape for our children and 
grandchildren then we must take responsibility now. This means that the EU and its 
Members need to take action now to reduce pollution, CO2 expulsion and to invest in 
sustainable energy sources.  
 

 
Healthy Families and Healthy Marriages 
Healthy Families are the basis for thriving societies. We believe that stable, loving 
relationships between parents are crucial for the wellbeing of their children. Marriage is the 
best guarantee for enduring relationships. ECPM recognizes the family as the most important 
social entity, preceding the state and any other community or group. ECPM calls on the 



European Union to respect the sovereignty of the family, based on marriage between one 
man and one woman. ECPM is also weary of the political focus on the ‘autonomous 
individual’ as it is promoted by secular ideologies. We believe that the quality of life of a 
human being depends on the quality of his relations with others. People are always 
connected through relations and the strongest and earliest connection in life is the family.  
 
 
Freedom, Security and Stability 
Real freedom of faith, conscience and expression only becomes visible through relations with 
those who feel, think or act differently. ECPM believes that an extreme political correctness 
fuelled by aggressive secularism is a danger for real freedom and real plurality. In this sense, 
there must be a fundamental freedom to disagree with the view of the majority on any 
subject. ECPM is also worried by the lack of freedom of religion in many parts of the world. 
This is clear to see in Islamic countries but also countries like India and China. The European 
Union and its Members should promote a culture of freedom and forcefully support those 
who defend and promote freedom in their country or region. Regarding the rise of extremist 
Islamic groups like ISIS it is the view of ECPM that this organization has proven to be a direct 
threat to European security and therefore the EU and its Members should take action to 
completely remove ISIS from Syria, Iraq and any other places where it might resurge. 
 

 
Fighting Human Trafficking 
Human trafficking is an ultimate de-humanizing act that reduces people to trading objects. It 
distorts relations and severely hurts people, making it a difficult process to re-establish new 
healthy relationships. A majority of the victims are used for sexual exploitation. Since human 
trafficking is a cross-border crime, combating it requires international cooperation. ECPM 
strongly favours the Nordic model that decriminalizes the prostitute and criminalizes the 
client and the trafficker as the most effective way to stop human trafficking and (forced) 
prostitution. Human trafficking is the fastest growing criminal industry in the world, the EU 
and its Members have to act now. 
Reforming the European Union 
The European Union needs serious reform. Not only technically but also spiritually. We 
believe that a European Union that is less directive and more facilitating will be more 
beneficial for EU citizens and will form an effective narrative against destructive far-right 
sentiments. The European Union must start to under-promise and over-deliver instead of 
doing the exact opposite. To many, the EU has become as problem-causer instead of a 
problem-solver. This view might not be true but it does stick in the minds of many citizens. In 
order to win back support for a different and better EU we need a more realistic and 
constructive rhetoric. This means more freedom for Member States and a stronger focus of 
the EU on key matters as food safety, energy safety, fair competition and cross border 
problems like immigration, rapid climate change, security and terrorism.  
 

 
Preserving Christian culture & heritage 
We believe that the Christian culture embeds fundamental freedoms that are virtuous for 
European societies. Eroding the Christian culture and heritage in Europe will lead to more 
division, violence and insecurity. History has shown what happens in societies that (try to) 
abolish religion. A culture that always sees life as God-given will always value life. Europe 
has been shaped by Christianity and has been a Christian continent for over a millennium. 
Without any exception, all EU members were already Christian before becoming a nation 
state. The majority of the founding fathers of the EU were Christians. We believe that the EU 
should be proud of its Christian roots and that Christian culture and heritage should be 
preserved. Key aspects of this culture are freedom, love, truth, reconciliation and respect for 
life. Europe has become a diverse continent which it can remain only when everyone 



respects the view and faith of the other. For this reason, we are weary of secular anti-
religious ideologies that want to remove the heritage of Christian thinking and play down its 
relevance. For the same reason, we are opposing EU membership of Turkey which has a 
different cultural background and different values. 
  
 


