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UN MANIFEST PER DEMOCRATITZAR EUROPA
Amb totes les seves preocupacions sobre competitivitat, migració i terrorisme globals, només un pronòstic
aterra realment els Poders d'Europa: la democràcia! Parlen en nom de la democràcia, però només per denegarla, exorcitzar-la i suprimir-la en la pràctica. Pretenen evitar, apropiar-se, corrompre, mistificar, usurpar i
manipular la democràcia per tal d'extingir la seva energia i detenir les seves possibilitats.
Perquè el mandat dels pobles d'Europa, el govern del demos, és el malson comú de:
• La burocràcia de Brusselles (i els més de 10.000 lobbistes)
• Els esquadrons de cossos d'inspectors i la Troika que van formar amb 'tecnòcrates' no electes
d'altres institucions internacionals i europees
• El poderós Eurogrup que no es fonamenta en cap llei ni tractat
• Els banquers rescatats, els directors de fons d 'inversió i les oligarquies rejovenides que sempre
menyspreen les multituds i la seva expressió organitzada
• Els partits polítics que apel·len al liberalisme, a la democràcia, a la llibertat i a la solidaritat
mentre traeixen els seus principis més bàsics quan són al govern
• Els governs que fomenten la desigualtat amb la implementació d'una austeritat
autodestructiva
• Els magnats dels mitjans de comunicació que han fet de l'alarmisme un art i una magnífica
font de poder i benefici
• Les corporacions confabulades amb agències públiques opaques que inverteixen en aquest
mateix temor per a promoure el secretisme i una cultura de la vigilància que dobleguen l'opinió
pública a la seva voluntat
La Unió Europa va ser un èxit excepcional en reunir pacíficament a pobles europeus de diverses llengües,
submergits en cultures diferents, demostrant que era possible crear un marc comú de drets comuns per tot un
continent que havia estat, fins no fa massa temps, un foc de xovinisme homicida, racisme i barbàrie. La Unió
Europea podria haver sigut aquell proverbial Far sobre el Turó que mostrés al món com la pau i la solidaritat
podien ser alliberades de les mandíbules de conflictes i intolerància centenaris.
Malauradament, una burocràcia comuna i una moneda comuna divideixen els pobles d'Europa que estaven
començant a unir-se malgrat les seves diverses llengües i cultures. Una confederació de polítics miops,
funcionaris ingenus en matèria econòmica i 'experts' incompetents financerament es sotmeten servils
als edictes de conglomerats financers i industrials, alienant els europeus i incitant una perillosa reacció
antieuropea. Pobles orgullosos es tornen els uns contra els altres. El nacionalisme, l'extremisme i el racisme
s'estan tornant a despertar.
Al cor de la nostra UE en plena desintegració resideix un engany: un procés de presa de decisions altament
polític, vertical i opac ens és presentat com 'apolític', 'tècnic', 'procedimental' i 'neutral'. El seu objectiu és
prevenir que els europeus exerceixin el control democràtic sobre els seus diners, finances, condicions laborals i
medi ambient.
El preu d'aquest engany no és només la fi de la democràcia sinó també polítiques econòmiques pobres:
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• Les economies de l'Eurozona estan sent desfilades cap a l'abisme de l'austeritat competitiva,
resultant en una recessió permanent als països més dèbils i en la baixa inversió als països centrals
• Els estats membres de la UE fora de la Eurozona són exclosos i busquen inspiració i companys
en zones sospitoses on probablement seran rebuts amb tractes opacs i coercitius de lliure comerç
que debiliten la seva sobirania
• Un nivell de desigualtat, d'esperança decaient i de misantropia mai vist creix arreu d'Europa
Dues opcions terribles s'imposen:
•
•

Retirar-nos dins el capoll dels nostres estats nació
O rendir-nos a la zona lliure de democràcia de Brusselles

Hi ha d'haver un altre camí. I tant que sí!
És aquell al que la 'Europa' oficial es resisteix amb cada múscul de la seva mentalitat autoritària:
L'ímpetu de la democràcia!
El nostre moviment, DiEM25, pretén incitar just aquest ímpetu.
La força que impulsa DiEM25 és una idea simple i radical:
Democratitzar Europa! La UE ha de ser democratitzada o sinó es desintegrarà!
El nostre objectiu de democratitzar Europa és realista. No és més utòpic que la construcció inicial de la Unió
Europea. De fet, és menys utòpic que l'intent de mantenir viva l'actual, antidemocràtica i fragmentada Unió
Europea.
El nostre objectiu de democratitzar Europa és terriblement urgent. Si no comencem aviat, podria ser
impossible desempallegar-nos de la resistència institucionalitzada a temps, abans que Europa passi el punt de
no retorn. Li donem una dècada, fins l'any 2025.
Si fracassem a democratitzar Europa en el termini màxim d'una dècada; si els poders autocràtics d'Europa
tenen èxit en sufocar la democratització, aleshores la UE s'esfondrarà sota la seva arrogància, s'estellarà, i la
seva caiguda causarà adversitats inimaginables a tot arreu - no només a Europa.
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PER QUÈ EUROPA ESTÀ PERDENT LA SEVA INTEGRITAT I LA SEVA ÀNIMA?
A les dècades de postguerra durant les quals es va construir la UE originalment, les cultures nacionals es van
revitalitzar en un esperit internacionalista, de fronteres que desapareixien i de prosperitat compartida que van
elevar els estàndards, unint els europeus. Però l'ou de la serp ja estava al cor del procés d'integració.
Des d'un punt de vista econòmic, la UE va néixer com un càrtel de la indústria pesant (cooptant als propietaris
agrícoles més tard) determinat a fixar preus i a redistribuir els beneficis de l'oligopoli mitjançant la burocràcia
de Brussel·les. El càrtel emergent i els seus administradors de Brussel·les temien el demos i menyspreaven la
idea d'un govern de la gent.
Amb paciència i metòdicament, es va enllestir un procés de despolitització de la presa de decisions, amb el
resultat d'una deriva exhaustiva però imparable per a treure el demos de la democràcia i encobrir el procés
polític amb un fatalisme pseudotecnocràtic i omnipresent. Els polítics nacionals van ser recompensats
generosament pel seu consentiment en convertir la Comissió, el Consell, l'Ecofin, l'Eurogrup i el BCE en zones
lliures de política. Qualsevol persona que s'oposés a aquesta despolitització era etiquetada de 'no europea' i
tractada com una dissonància grinyolant.
I així va néixer l'engany al cor de la UE, carregat amb un compromís institucional amb polítiques que generen
dades de depressió econòmica i adversitats evitables. Mentrestant, els principis bàsics que una Europa més
confiada comprenia, han estat abandonats:
•
•
•

Les normes han d'existir per a servir als europeus, i no a la inversa
Les monedes haurien de ser instruments, no fins en sí mateixes
Un mercat únic és consistent amb la democràcia només en el cas que presenti defenses
comunes per als
europeus més febles, i del medi ambient, que siguin escollides i elaborades democràticament
•
La democràcia no pot ser un luxe que els creditors es poden permetre mentre els és denegat
als deutors
• La democràcia és fonamental per limitar les derives pitjors i més autodestructives del capitalisme,
i per obrir una finestra cap a noves vistes d'harmonia social i desenvolupament sostenible
En resposta al fracàs inevitable de l'economia social europea cartelitzada per recuperar-se de la Gran
Depressió post-2008, les institucions de la UE que van provocar aquest fracàs han recorregut a un
autoritarisme creixent. Com més asfixien la democràcia, la seva autoritat política és menys legítima, les
forces de la recessió econòmica s'enforteixen i creix la necessitat de més autoritarisme. I així els enemics de la
democràcia reuneixen un poder renovat mentre perden legitimitat i confinen l'esperança i la prosperitat a la
minoria (que només podrà gaudir-les rere les portes i tanques que els blinden de la resta de la societat).
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Aquest és el procés mai vist pel qual la crisi d'Europa entotsola la nostra gent, els uns contra els altres,
amplificant el patrioterisme i la xenofòbia preexistents. La privatització de l'ansietat, la por a l'altre, la
nacionalització de l'ambició i la renacionalització de les polítiques amenacen amb una desintegració tòxica
dels interessos comuns pels quals Europa només pot patir. La lamentable reacció d'Europa a les crisis de banca
i deute, a la crisi de refugiats, amb la necessitat d'una política d'exterior, migració i antiterrorisme coherent, són
exemples del que succeeix quan la solidaritat perd el seu sentit:
• El perjudici a la integritat d'Europa causat per repressió de la Primavera d'Atenes i per la
subsegüent imposició d'un programa de 'reforma' econòmica dissenyat per fracassar
• La presumpció habitual de que, sempre que els pressupostos de l'estat han de ser reforçats o
s'ha de rescatar un banc, els més febles de la societat han de pagar pels pecats dels més rics
• La deriva constant cap a la mercantilització del treball i cap a expulsar la democràcia dels
llocs de treball
• L'escandalosa actitud distant de la majoria d'estats membres de la UE cap als refugiats que
arriben a les costes d'Europa, il·lustrant com un model de governança europeu trencat comporta
un declivi ètic i la paràlisi política, així com l'evidència de que la xenofòbia envers els no europeus
és conseqüència de l'esmicolament de la solidaritat intraeuropea
• La frase còmica resultant d'ajuntar les tres paraules 'política', 'exterior' i 'europea'
• La facilitat amb què els governs europeus van decidir, després dels lamentables atacs de París,
que la solució recau en tornar a aixecar fronteres, quan la majoria dels atacants eren ciutadans de
la UE – una altra senyal del pànic moral que enfonsa una Unió Europea incapaç d'unir els europeus
a l'hora de establir respostes comunes a problemes comuns
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Què s'ha de fer? El nostre horitzó
El realisme exigeix que treballem per a arribar a fites en un termini realista. Per aquest motiu, DiEM25 es
proposa quatre objectius concrets a intervals regulars per tal d'aconseguir una Europa totalment democràtica i
funcional l'any 2025.
Ara, avui dia, els europeus es senten abandonats per les institucions de la UE. Des de Hèlsinki a Lisboa, de
Dublín a Creta, de Leipzig a Aberdeen. Els europeus senten que hauran de prendre una dura decisió ben aviat.
L'elecció entre una autèntica democràcia i una desintegració insidiosa. Hem de decidir unir-nos per garantir
que Europa pren la decisió més sensata: una autèntica democràcia!
Quan ens pregunten què volem i quan ho volem, nosaltres responem:
IMMEDIATAMENT: transparència absoluta en la presa de decisions.
• La retransmissió en directe de les reunions dels Consell de la UE, l'Ecofin l'ITF i l'Eurogrup
• Que les actes del consell de govern del Banc Central Europeu es publiquin unes setmanes
després de que les reunions hagin tingut lloc
• Que tots els documents pertinents a les negociacions crucials (p. ex. El TTIP, els 'rescats',
l'estatus del Regne Unit) que afectin de qualsevol manera el futur dels ciutadans europeus, hauran
de ser pujades a internet
• Un registre obligatori del lobbistes que inclogui els noms dels seus clients, la seva remuneració i
un registre de les seves reunions amb funcionaris (ja siguin electes o no electes)
EN UN TERMINI DE DOTZE MESOS: abordar la cisi econòmica actual utilitzant les institucions
existents i en el marc dels Tractats de la UE
La crisi europea immediata es desenvolupa en cinc àmbits:
•
•
•
•
•

Deute públic
Banca
Inversió Inadequada, i
Migració
Pobresa Creixent

Aquest cinc àmbits actualment recauen a les mans de governs nacionals impotents a l'hora d'actuar.
DiEM25 presentarà propostes de polítiques minucioses per europeïtzar tots cinc i limitar els poders il·limitats
de Brussel·les per retornar el poder als parlaments nacionals, els consells regionals, els ajuntaments i les
comunitats. Les polítiques proposades tindran l'objectiu de tornar a desplegar institucions existents
(mitjançant una reinterpretació creativa dels tractats i acords en vigor) per tal d'estabilitzar les crisis del deute
públic, la banca, la inversió inadequada i la pobresa creixent.
EN UN TERMINI DE DOS ANYS: Assemblea Constitucional
La gent d'Europa té el dret a considerar el futur de la unió i el deure de transformar Europa (l'any 2025) en una
democràcia plena amb un parlament sobirà que respecti l'autodeterminació nacional i comparteixi el poder
amb els parlaments nacionals, les assemblees regionals i els consells municipals.
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Per aconseguir-ho, s'haurà de convocar una Assemblea dels seus representants. DiEM25 promourà una
Assemblea Constitucional que consisteixi de representants electes amb llistes transnacionals. Avui dia, quan
les universitats presenten la seva candidatura per rebre finançament europeu a la recerca, han d'establir
aliances entre nacions. De forma similar, l'elecció d'una Assemblea Constitucional requerirà paperetes que
presentin candidats de la majoria de països d'Europa. La Assemblea Constitucional, doncs, tindrà el poder de
decidir una constitució democràtica futura que reemplaçarà tots els Tractats europeus existents en un termini
d'una dècada.
EN 2025: promulgació de les decisions de l'Assemblea Constitucional

Qui portarà el canvi?
Nosaltres, els pobles d'Europa, tenim el deure de recuperar el control de la nostra Europa de mans d'aquests
'tecnòcrates' irresponsables, els polítics còmplices i les institucions opaques.
Nosaltres venim de tot arreu dels continent i ens uneixen diferents cultures, llengües, accents, afiliacions a
partits polítics, ideologies, colors de pell, identitats de gènere, fes i concepcions de la bona societat.
Nosaltres formem DiEM25 amb la intenció de passar de l'Europa de 'Nosaltres, els governs' i 'Nosaltres, els
tecnòcrates' a una Europa de 'Nosaltres, els pobles d'Europa'.
Els nostres quatre principis:
• Cap poble europeu pot ser lliure si la democràcia d'un altre és violada
• Cap poble europeu pot tenir una vida digna mentre a un altre li és denegada
• Cap poble europeu pot esperar prosperitat si un altre és empès cap a la insolvència i la
depressió permanents
• Cap poble europeu pot créixer sense els béns bàsics pels seus ciutadans més febles, el
desenvolupament humà, l'equilibri ecològic i la determinació d'abandonar els fuels de petroli en un
món que canvia la seva actitud - en comptes del clima del planeta
Ens unim en una tradició magnífica de companys europeus que han lluitat durant segles contra la 'saviesa' de
que la democràcia és un luxe i que els dèbils han de patir el que deuen.
Amb els nostres cors, ments i voluntats dedicats a aquests compromisos i amb la determinació de marcar
una diferència, fem aquesta declaració.

DiEM25 - La UE serà democratitzada. O es desintegrarà!

El nostre compromís
Ens dirigim als nostres companys europeus per a que us uniu per crear el moviment europeu que hem
anomenat DiEM25.
• Per lluitar junts, contra una classe dirigent europea que menysprea profundament la
democràcia, per tal de democratitzar la Unió Europea
• Per acabar amb la reducció de les relacions polítiques en relacions d'encobriment del poder i de
decisions tècniques
• Per sotmetre la burocràcia europea a la voluntat dels pobles sobirans d'Europa
• Per desmantellar la dominació habitual del poder corporatiu sobre la voluntat dels ciutadans
• Per repolititzar les normes que governen el nostre mercat únic i moneda comuna
Considerem que el model de partits nacionals que formen aliances febles a nivell del Parlament Europeu
ha quedat obsolet. Mentre que la lluita per la democràcia des de baix (als nivells local, regional o nacional)
és necessària, resulta insuficient si és dirigida sense una estratègia internacional cap a una coalició que
democratitzi Europa. Els demòcrates europeus han d'unir-se, forjar una agenda comuna i trobar maneres de
connectar-la amb les comunitats locals o als nivells regionals i nacionals.
El nostre objectiu global de democratitzar la Unió Europea s'entrelliga amb una ambició de promoure
l'autogovern (econòmic, polític i social) als nivells local, municipal, regional i nacional; d'obrir els passadissos
del poder al públic; de confluir amb els moviments socials i cívics; d'emancipar tots els nivells de govern del
poder burocràtic i corporatiu.
Ens inspira una Europa de la Raó, la Llibertat, la Tolerància i la Imaginació, que és possible gràcies a la
Transparència absoluta, la Solidaritat real i la Democràcia autèntica.
Aspirem a:
• Una Europa Democràtica on tota autoritat política sorgeixi dels pobles sobirans d'Europa
• Una Europa Transparent on la presa de decisions té lloc sota l'escrutini de la ciutadania
• Una Europa Unida els ciutadans de la qual tinguin tant en comú entre nacions com endins
• Una Europa Realista que assumeixi reformes democràtiques radicals però assolibles
• Una Europa Descentralitzada que usi el poder central per maximitzar la democràcia als llocs
de treball, als pobles, a les ciutats, a les regions i als estats
• Una Europa Pluralista de regions, ètnies, fes, nacions, llengües i cultures
• Una Europa Igualitària que celebri la diferència i acabi amb la discriminació per raons de
gènere, color de pell, classe social o orientació sexual
• Una Europa Culta que protegeix la diversitat cultural de la seva gent i no només promou el seu
llegat inestimable sinó també el treball dels artistes, músics, escriptors i poetes dissidents
• Una Europa Social que reconegui que la llibertat no només necessita llibertat d'interferència
sinó també els béns fonamentals per garantir la llibertat davant la necessitat i l'explotació
• Una Europa Productiva que dirigeixi la seva inversió a una prosperitat ecològica i compartida
• Una Europa Sostenible que visqui amb els recursos del planeta, minimitzant l'impacte
ambiental i deixant tants combustibles fòssils com sigui possible a la terra
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• Una Europa Ecològica compromesa amb una autèntica transició verda a escala mundial
• Una Europa Creativa que allibera el poder innovador de la imaginació dels seus ciutadans
• Una Europa Tecnològica que dediqui les noves tecnologies al servei de la solidaritat
• Una Europa conscient de la seva Història que busqui un futur brillant sense amagar-se del seu passat
• Una Europa Internacionalista que tracti els no europeus com a fins en sí mateixos
• Una Europa Pacífica que rebaixi les tensions a l'est i al Mediterrani, actuant com a baluard
contra el militarisme i l'expansionisme
• Una Europa Oberta plena d'idees, gent i inspiració de tot el món, que reconegui les barreres i
fronteres com senyals de debilitat que augmenten la inseguretat en el nom de la seguretat
• Una Europa Alliberada on els privilegis, els prejudicis, la privació i l'amenaça de violència
desapareguin, permetent als europeus néixer amb menys estereotips, gaudir de les possibilitats de
desenvolupar el seu potencial i ser lliures d'escollir els seus companys en la vida, el treball i la societat.

Carpe DiEM25
www.diem25.org

